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Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Μ Α Σ
Τ * Καλλιτεχνικά Νέα» αρχίζουμε

μεγάλην Ιρευνα γύρω άπό τά πφήτικά 
καί καλλιτεχνικά προβλήματα πού άπα- 

ρλούν τήν Ιποχή μας. Στό έρχόμενο 
JX X X o  0ά εκθέσουμε τούς λίγους πού 
ίς άναγκάζουν-ε νά κάνουμε αύτή τήν 

ίευνα. Παρακάτω βάζουμε τά ίρωτήμα- 
*. Σ ’ αϋτά καλούνται ν’ απαντήσουνε 
/σόι έχουνε γνώμη καί θέλουνε νά 
.αταπιαστούνε σοβαρά μ’ αυτά.

1) Οί προσπάθειες γιά τή δημιουργία 
ιιάς νέας ποίησης καί μιας νέας ζωγρα
φικής πού παρατηρήθηκαν καί στόν ~ό~ο 
ύας τά τελευταία χρόνια, αποτελούνε 
απλά καί μίνο μιά μίμηση ανεδαφική ά- 
!ν άλογον τάσεων ή ρευμάτων πού σημει
ώθηκαν, τό διάστημα τού μεσοπόλεμου

) σ’ δλα τά πνευματικά κέντρα τής Ευρώ
πης ή άνταποκρίνονται σέ μιά βαθύτερη,

! ουσιαστική καί ιστορικά δικαιωμένη α
νάγκη;

2) Οί ξένες επιδράσεις εΐνε. πάντοτε 
καταστρεπτικές γιά τήν ανάπτυξη μιας 
ντόπιας λογοτεχνίας, κ ι ’ ϊν δχι, τότε 
Ας πιό σημείο καί μέ ποιό τρόπο εΐνε 
εύλογο νά γίνεται, έτσι πού ν’ άνανεώ- 
νεται σέ μορφή καί περιεχόμενο ή Τ έ 
χνη δίχως νά κόβεται ανεπανόρθωτα ή 
μεγάλη γραμμή τής παράδοσης;

3) Ποιά εΐνε γενικά —  καί μέσα στά 
πλαίσια τού Ευρωπαϊκού Πνεύματος — ή 
ιστορική, κοινωνική καί αισθητική δι
καίωση των επαναστατικών κινημάτων 
πού άνατρέφανε τή Λυρική καί τήν Πλα
στική άντίληψη στήν έποχή μας; Ποιό 
άπ’ αύτά τά επαναστατικά κινήματα εί
χε τή μεγαλύτερη, σημασία;

■1) Τ ί ρόλο μπόρεσε νά παίξει δ Υπερ
ρεαλισμός μέσα στή περίοδο τού μεσοπό
λεμου; 'Ο  προορισμός του τελείωσε; ” Αν 
δχι, τότε ποιό τό σημερινό νόημά του; 
Ή  μελλοντική του προοπτική;

5) Οί μοντέρνες σχολές μέ τά θεωρη
τικά τους κηρύγματα καί τά Ιργα -τών 
οπαδών τους σημάνανε στ’ άλήθεια μιά 
"Φυγή άπό τό π ρ α γ μ α τ ικ ό "Α ν  αύτό 
εΐνε αλήθεια, ποιά πρέπει ν5ναι ή στά
ση τού σημερινοΟ Ανθρώπου απέναντι σ’ 
αύτή τή φυγή;

6) Πώς πρέπει νά αντιμετωπιστεί. δ 
Υποκειμενισμός στήν Τέχνη καί πώς 
μπορεί νά νοηθεί ή Επικοινωνία Ανάμεσα 
στόν Αναγνώστη ή θεατή καί τόν ποιητή 
ή καλλιτέχνη;

7) TC κέρδος θετικό προσκομίσανε στή 
μεγάλη υπόθεση τοϋΐΐνεύματος οί πράγμα 
τοποιήσεις τών «μοντέρνων» καί ποιέζ 
μπορεί ναναι οί απόψεις τους έπάνω στδ 
περίφημο πρόβλημα 'Τ έχνη  καί Κοινω-
νίκ»;

Αυτά εΐνε τά έριοτήματα πού διατυπώ
θηκαν Ιτσι γιά νά περιορίσουνε κάπως 
τό τεράστιο αυτό θέμα. 'Ωστόσο δέν α
ποκλείεται ή συμπλήρωσή τους άπό έ* 
κείνον πού θ ί καταγίνει.

ΤΛ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ*

ΣΤΟ _ΕΡΧ Ο Μ ΕΝ Ο  ΦΥΛΛΟ

Έλύτη : ή πρώτη άπάντηση 
στήν Ερευνά μας. ΚαραντινοΟ: 
6 λόγος στό θέατρο. Κόνΐο- 
γλου: διήγημα, Καραγάτοη : 
ποίημα. Βάν Γόγκ : κομμάτια 
άπό τά γράμματα του στόν 
άδελφό του Θόδωρο.

ΤΟ  ΜΗ Ν Υ ΜΑ  Τ Η Σ
Καθόντανε στη ρίζα τοΰ πλατάνου, 
όπου ϊσκιασε στόν ϊσκιο του άποκάτου 
γενιές γενιών αμέτρητες, καθόνταν 
μέ, τό μαΰρο βαρύ κεφαλοδέσι 
τριγύρω απ’ τά κατόχρονα μαλλιά της, 
ομοίωμα τής τρανής αιώνιας Μάννας, 
τής ϊδιας γής πού τηνέ λέμε Ελλάδα  
και Παναγιά καί Δήμητρα, καθόνταν 
ή βάβω-γριά, στοιχειό καιρών καί τόπων, 
σκυφτή, κ  έστριβ’ ασάλευτη τ’ άδράχτι 
στά ροζωμένα χέρια ή ίδια ώς νάταν 
γύρω μας γή, πού τηνέ λέμε Ελλάδα...

Κ ι ’ ώς άπό μπρός της διάβηκα και κείνη 
δέν ένιωσε τό διάβα μου, θαρρώντας 
πώς δέν άκουγε, ζύγωσα στ' αύτί της 
τήν καλημέρα γιά νά πώ . Τι πάντα, 
τή μάννα-γριά, στοιχειό καιρών καί τόπων, 
διαβάτης τήν προσκύνησα, καί πάντα, 
σά γιός, ή σάν κλαρί τρισέγγονο της, 
περαστικός, νά πάρω τήν εύκή της, 
δπου κι αν εϊμουν, έσκυψα μπροστά της ..

Μά δέ μέ καλωσόρισε·.· Δέ μούπε 
«στράτα καλή» ώς προσδόκαα· μά ώς μέσα 
άπ’ τό χώμα ν ’ άνέβαινε ή φωνή της, 
μέ πνιγμένο τό βλέφαρο στό δάκρυ 
τό βουβό, μέ βαθιές αύλακωμένο 
τό πρόσωπο αύλακιές, κυττώντας με, είπε :

«"Αχ, πώςτό πάθαν τούτο τά παιδιά μας;
’Αδέρφια νά σκοτώνουνε τ* αδέρφια ! ...
Τά παιδιά μου νά σφάζουν τά παιδιά μου! » 

Μέ τη βαριά χωριάτικη φωνή της 
τούτο είπε μοναχά, καί μέ τό χέρι 
τό ροζωμένο, τό μεγάλο δάκρυ 
σφογγώντας άπ’ τά μάτια της. μέ τό ϊδιο, 
τό γνέμμα ώς μούσκεψε, άρχισε τ' άδράχη 
νά στρίβει πάλι όλόβαρο μπροστά της... 

Καί μέρες τώρα, κι’ ώρα μέ τήν ώρα, 
«ιό  ζωντανή μές στήν ψυχή μου άκούω 
σά βροντή καί σά βόγγο τή φωνή της: 

«”Αχ, πώς τό πάθαν τούτο τά παιδιά μας! 
Αδέρφια νά σκοτώνουνε τ' αδέρφια... 
Τα παιδιά μου νά σφάζουν τά παιδιά μ ου ! »> 

Κ ι’ άναπαμό, άπ’ τήν ώρ’ αύτή, δέν έχω !
*

Μήνυμα άπλό σάς στέλνω, άπό τό στόμα 
τής αιώνιας Μάννας, πού τή λέμε Ελλάδα . . 
Μήνυμα άπλό Σάς γράφω, άπό τά σπλάχνα 
τής αϊώνιας Μάννας, πού τή λέμε Ελλάδα... 
Μήνυμα άπλό Σάς κράζω, άπό τά βάθη 
τού τόνου της* άδέρφια τής ΈλλάΟας . . .

αΣώνει ή σφαγή, πού ζνβαννάει χή Μάννα I 
Σώνει ή σφαγή τή Μάννα μας πού σφάζει I »

Κι* άχ, άκούστε με, άδέρφια τής Ελλάδας 1

ά γ γ ε λ ο ς : ε ι κ ε λ ι α ν Ο ς :

Α ΙΓ Ο Λ Ο Γ Α
Σ Υ Α Λ Ο Γ Ε Σ

Διαβάσαμε στίς εφημερίδες πώς τό 
Κράτος δρισεν ’Επιτροπή γιά τήν Αγορά 
τών Ιργων τού Κώστα Δημητριάδη. Τά 
περισσότερα άπ’ τά Ιργα τού δασκάλου 
πού τόσο πρόωρα μάς άφησε καί πού δ- 
λοι Αναγνωρίζουνε τήν άξια τους, έχου
νε δσο ξέρουμε, αγοραστεί κιόλας άπό 
τό Κράτος, δπως δ Δισκοβόλος, ή Προ
σπάθεια, Γυναικείος κορμός καί τά κα- 
λύτερά του πορτραΐτα. Δέ θά ήτανε σκο- 
πιμώτερο στούς δύσκολους καιρούς πού 
περνούμε, μέ τά χρήματα πού διαθέτει 
τό' Κράτος ν’ Αγόραζε Ιργα ζωντανών 
καλλιτεχνών πού δυστυχούνε καί ν’ Αφή
σει γιά βολικώτερες περιστάσεις τή δη
μιουργία μουσείου Δημητριάδη;

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Κ Α Ι  Ρ Ε Κ Λ Α Μ Α
Τί πάθανβ οί εγχώριοι κριτικοί καί 

τά βάλανε μέ τή ρεκλάμα πού Ικανέ καί 
κάνει Ινας άπ’ τούς θιάσους μας γιά τό 
νέο ξένο Ιργο πού ανέβασε; Νομίζουμε 
πώς ή θεατρική κριτική Ιχ ε ι νά πει 
τή γνώμη της γιά τό Ιργο καί τήν πα
ράσταση καί «πλέον ού». ’Ά ν  άρχίσει νά 
κρίνει καί τις καμπανοκρουσίες πού κά
νουνε οί θεατρικοί επιχειρηματίες γιά 
νά συνάξουνε τό κοινό στά ταμεία τους, 
νομίζουμε πώς βγαίνει άπό τά δρια τής 
άποστολής της καί -γίνεται ΰπερκριτική. 
Κακή άρχή, γιατί σέ λίγο θά θέλει νά 
εϊπει τή γνώμη της γιά τις ρεκλάμες 
καί άλλων έπιχειρήσεων καί Τσως άκό- 
μη καί γιά- τίς σειρήνες άν σφυρίζουνε 
καλά.

Ε Κ Α Ο Τ Ε Σ  Κ Α Ι
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΣ

Ό  καινούργιος νόμος πού ρυθμίζει τίς 
σχέσεις άνάμεσα σέ συγγράφεις καί εκ
δότες, παρ’ δλο τό ενδιαφέρον πού δεί
χνει γιά τούς πρώτους άφίνει ουσιαστι
κά τή ρύθμιση τού ζητήματος στούς ίκ- 
δότες. Δυό πράματα είν’ Ανάγκη νά γίνουν 
Πρώτα νά κανονιστεί σταθερά τό_̂  μέγε
θος τού ποσοστού, κ ι’ ύστερα νά έξασφα- 
λισθεΐ τ ό -ιράζ σέ καθωρισμένον αριθμό 
άντιτύ,πων πού νά εΐνε ύποχρεωμένοι ο! 
συγγραφείς νά τά ,ΰπογράφουν.

Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ : Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ
Πολλοί φίλοι μας λογοτέχνες μάς ρω 

τούν τί πρόκειται νά γίνει μέ τά βιβλία 
πού άνέλαβε νά Ικδώσεί δ ’Οργανισμός 
Νομικού. Βέβαια δπάρχει ή προθεσμία 
τών τριών χρόνων πού κατοχυρώνουν 
τόν Ικδότη. Στό μεταξύ δμως οί λογοτέ
χνες καί ήθικά καί Ολικά ένδιαφέρονται 
γϊά τήν έκδοση' κα ί'τήν κυκλοφορία τών 
βιβλίων Έθΐ>ς, σέ τούτην ,μάλιστ* τήν ε- 
ποχή τής πλατείας ζήτησης καί κατα
νάλωσης τού βιβλίου.

ΑΠ Ο _ΤΑ  Π ΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Α
Ρενουάρ: κομμάττια άπό τις 
κουβένίες του μέ τό Βολάρ 
μετάφραση Γιάννη ΤΟαρούχή. 
θεοτοκδι Πρόλογος στό «θέα
τρο». Ρώτα; Πλαστική καΓΑρ- 
χιτεκτονική. Τάκη Δόξα : διή
γημα. Πάνου Σαμάρα! διή
γημα.
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
ΣΤΟ “ΘΕΑΤΡΟ..’

Τ Ο Υ  κ .  Γ .  Θ Ε Ο Τ Ο Κ Α

Λ Ο Γ ΙΑ  ΤΟ Υ
Τά παρακάτω λόγια τά παίρνουμε 

άπ’ χδν/«Ρενουάρ» τοΰ Βολλάρ πού θά κυ
κλοφορήσει σέ λίγο άπ* τήν έκδοτική 
"Εταιρία «Γλάρος» μεταφρασμένος στήν 
Ιλληνική άπ’ τδν Γιάννη Τσαρούχη.

«ΒΟ ΛΑ Α Ρ.— ■ ΙΙοιές ήταν οί σχέσεις 
τοϋ Μανέ μέ τδν Κουρμπέ;

Ρ ΕΝ Ο ΓΑ Ρ .—  Ό  Μανέ έκτιμοΰσε τόν 
Κουρμπέ. Άντιβέτως δ Κουρμπέ δέν έ
δινε καμμιά σημασία στήν τέχνη τοΟ 
Μανέ. ΤΗταν φυσκδ αύτό. Ό  Κουρμπέ 
ήταν άκόμα ή παράδοση, ένώ δ Μανέ 
αντιπροσώπευε μιά νέα έποχή χής ζω
γραφικές. Φυσικά δέν είμαι τόσο αφε
λής ώστε νά νομίζω πώς δπάρχουν στήν 
τέχνη ρεύματα απολύτως νέα. Στήν τέ
χνη, δπως καί στή φύση, έκεΐνο πού 
παίρνομε γιά νεωτερισμό δέν είνε παρά 
μιά εξακολούθηση λίγο πολύ τροποποιη
μένη. Παρ’ δλα αύτά εΐνε αναμφισβή
τητο πώς άπό τήν επανάσταση τοΟ 1789 
καί δώθε, έχει αρχίσει ή καταστροφή 
δλων. τών παραδόσεων. Στή ζωγραφική

παράδοση έξαφανίστηκε (δπως καί 
στίς άλλες τέχνες άλλωστε) σιγά, σι
γά. Οί διάφορες φάσεις αύτοΰ τοΰ έξα- 
φανισμοΟ τής παράδοσης ήρθαν άργά καί 
βαθμιαία κ ι’ έτσι οί ζωγράφοι, τών αρ
χών τοΰ 19ου αιώνα, άκόμα κ ι ’ οί πιό 
Επαναστατικοί, δπως δ Ζερικώ, δ ”Ε- 
γκρ, δ Ντελακρουά, δ Ντωμέ ήταν ά
κόμα ποτισμένοι μέ τίς παλιές παραδό
σεις. Άκόμα κ ι’ δ Κουρμπέ μέ τό βα
ρύ του σχέδ;ο... Μέ τόν Μανέ δμως καί 
μέ τη σχολή μας, άρχίζει μιά . νέα γε
νεά ζωγράφων, σέ μιά έποχή πού τί 
έργο τής καταστροφής, πού άρχισε τδ 
1789, είχε τελειώσει πιά. Βέβαια, με
ρικοί άπό τούς νέους αυτούς θάθελαν το 
λύ νά ξανανεωθοΰν μέ τήν παράδοση. Τό 
ένστικτό τους έβλεπε πώς ή παράδοση 
αύτή ήταν εύεργετική δσο τίποτε άλλο. 
"Ομως πρίν άπ’ δλα έπρεπε γιά νά γί
νε;, αύτό νά μάθουνε τήν τέχνη τους. 
Στηριζόμενοι δμως μόνο στίς δυνάμεις 
τους, άναγκαστικώς ήταν υποχρεωμένοι 
ν’ αρχίσουν άπό τά άπλα πράματα, γιά 
νά φτάσουν στά πολύπλοκα. “ Οπως γιά 
νά διαβάσει κανείς ένα βιβλίο, πρέπει 
πρώτα νά μάθει τδ άλφάβητο. Καταλα- 
βα ίνεν λοιπόν κανείς πώς εκείνο πού 
γυρεύαμε πάρα πάνω άπ’ δλα ήταν τδ 
πώς θά ζωγραφίσουμε δσο τδ δυνατόν πιό 
άπλά. Ά λλά  καταλαβαίνει κανείς Επί
σης γιατί οί κληρονόμοι τών παλαιών 
παραδόσεων (ιάρχίζοντας άπ’ αυτούς 
πού δέν καταλαβαίνανε πιά τίς παραδό
σεις αυτές κ ι’ είχαν πέσει στήν κοινο
τοπία καί στή χυδαιότητα, δπως π.χ. 
οί διάφορο: Άμπ έλ, Ντέ ΙΙυζόλ, οί Ζε- 
ρόμ, οι Καμπανέλ κτλ. καί τελειώνον
τας στούς ζωγράφους τής σειράς τοΰ 
Κουρμπέ, τοΰ Ντελακρουά, τοΰ Έ γ κ ρ ) 
τά χάσανε μπροστά σέ έργα πού τούς 
φαινόνταν σάν ξυλογραφίες τοΰ Έπι- 
νάλ. Μολοντούτο δ Ντωμιέ άμα πήγε σέ 
μιάν έκθεση τοΰ Μανέ είπε:

«ΰ,έν μ ’ άρέσει πολύ ή ζωγραφική τοΰ 
Μανέ, άλλά είνε άπλή σάν τίς φιγοΰρες 
τών τραπουλόχαρτών». Τό ίδιο πράμα 
πού τραβούσε τόν Ντωμιέ έδιωχνε τδν 
Κουρμπέ άπό τό Μανέ.

“ Λέν είμαι άκαδημαΐκός, έλεγε δ 
Κουρμπέ, άλλά ή ζωγραφική δέν είναι 
καί τραπουλόχαρτα».

Β Ο Λ Α Ρ .—  Ο ί' έμπρέσιονιστές δέν Ε
πηρεάστηκαν άπδ ξένες τέχνες π. χ.

Ρ Ε Ν Ο Υ Α Ρ
άπδ τή Γιαπωνέζικη;...

Ρ ΕΝ Ο ΓΑ Ρ .—  Δυστυχώς ναί, στήν άρ
χή. Οί γιαπωνέζικες ξυλογραφίες είνε
άπό τά πιό Ενδιαφέροντα πράγματα.
Δέν υπάρχει, άμφιδολία. Ά λλά  είνε γι-, 
απωνέζικες ξυλογραφίες. Δηλαδή κα
λές γιά τή ’Ιαπωνία: "Ενας λαός πρέ
πει ν’ άποφεύγει δτι δέν άνήκει στή
ράτσα του. Αλλιώ ς κινδυνεύει ·νά κάνει 
κουταμάρες. 'Η  τέχνη τοΰ λαοΰ έκείνου 
πού Επηρεάζεται άπδ τά ξένα έργα δια
τρέχει τδν κίνδυνο νά γίνε: πολύ εύκο
λα, ένα είδος κοσμοπολίτικη τέχνη χω
ρίς δικό της χαρακτήρα.^ Κάποτε ευχα
ρίστησα έναν κριτικό ποδχε γράψει δτι 
■άνήκο) δσο κανείς άλλος ,στή Γαλλική 
σχολή. «Ανήκω βέβαια στή Γαλλική 
σχολή, καί είμαι πολύ ευτυχής γ:,’ αύ
τό!» τουπα. Ά ν  άγαπώ δμως τή γαλλι
κή σχολή, τοΰτο δέν σημαίνει πώς είνε 
ή καλλίτερη ^σχολή τοΒ κόσμου, απλού- 
στατα είμαι Γάλλος καί εΐνε φυσικό νά 
έχω Γαλλικό χαρακτήρα.

ΒΟ Α Α Ρ.—  ΙΙρίν μού μιλούσατε γιά 
τόν Ζολά. Τ ί γνώμη έχετε γιά τά βι
βλία του;

Ρ ΕΝ Ο ΓΑ Ρ .—  Ά π ’ άν έκοβε ν συχαί- 
νομαι δλα τά β.βλία του. "Οταν κανείς 
θέλει νά περιγράψει ένα περιβάλλον, 
άρχίζει -νομίζω πρώτα άπ’ δλα, μέ τό 
νά μπαίνει ατό πετσί τών ήρώων του.
'Ο Ζολά άρκέστηκε ν’ άνοίςει ένα πα
ραθυράκι άπ’ τδ δποΐο έρριξε μιά μα
τιά στό δρόμο, κ ι’ είχε τήν ιδέα πώς 
ζωγράφισε τό λαό μέ τό νά πει πώς δ 
λαός βρωμά. Ό  άστός τότε τί κάνει;
Τ ί ώραϊο βιβλίο θάχε γράψει δχι μόνο 
σάν άναπαράσταση ένδς κινήματος καλ
λιτεχνικού Εξαιρετικά πρωτότυπου, άλ
λά σάν «άνθρώπινο ντοκουμέντο» —  έ- 
ιπειδή τέτοια φίρμα έβαζε στδ έμπόρευ- 
μά του. —  Ά ν  στό έ ρ γ ο  του διηγούν
ταν άπλά δτι είδε κ ι’ άκουσε στίς συγ
κεντρώσεις μας καί ατά έργαστήριά 
μας : γιατί ζώντας μαζί μας είχε ζή_-' 
σει μ’ αυτούς ποδθελε ·ν’ άποδώσει. Στό 
βάθος δμο>ς δ Ζολά δέν ήθελε νά παρα- 
στήσει τούς φίλους του, άκριβώς δ^ως 
ήτανε δηλαδή. δέν ήθελε νά δείξει τήν 
άξια τους.

Β Ο ΛΑ Ρ .—  Μιά- μέρα στοΰ Γκυγμέ εί
δα τόν Ντεμόν-Μπρεττδν, δ όποιος^ τού- 
λεγε: Ό  Ζολά «σου» μοΰ φαίνεται ά-
στεΐος. Μέ τόν Σπορέα του «πού ρίχνει 
τδ σπόρο μεγαλόπρεπα καί άνοιχτόχει- 
ρα...» ’Εσύ πού ξέρεις άπό χωριό, δέν 
πιστεύω νά μή έχεις προσέξει πόσο με
τρημένες καί λίγες είν’ οί κινήσεις αΰ- 
τονών πού σπέρνουν... Ά λλά  δ Ζολά 
θάδε κανέναν πούριχνε λίπασμα καί θά 
νόμιοε πώς σπέρνει.

"Κύριε Ρενουάρ πιστεύω νά συναντή
σατε στοΰ Σαρ-παντιέ ένα διάσημο συγ
γραφέα: τόν Φλομπέρ;

ΡΕΝ Ο ΓΑ Ρ .—  Τδν θυμάμαι πολύ κα
λά. “ Εμοιαζε σάν άπόστρατος λοχαγός 
πού Ικανέ τόν πλασιέ κρασιών.

Β Ο Λ Α Ρ .—  Τά Ιργχ του πώς σάς φαί 
νονται;

Ρ ΕΝ Ο ΓΑ Ρ .—  Διάβασα κάποτε στά πε
ταχτά τήν κ υ ρ ί α  Μ π ο β  α ρ ύ. Είνε 
ή Ιστορία ένδς βλάκα πού έχει μιά γυ
ναίκα μεγαλομανή. Ά μ α  διαβάσεις τις 
τρακόσιες σελίδες τοΰ βιβλίου αύτοΰ, 
σούρχεται νά πεΤς; «Μά τί μέ νοιάζει έ- 
μένα τί κάνουν δλο· αύτοί οί άνθρωποι!»

» "Ενα βι6λίο_ πού μ ’ άρεσε πολύ

Γιά τό νέο βιβλίο τοϋ Γιώργου θεοτο- 
κά πού κυκλοφορεί σέ λίγο ζητήσαμε 
άπδ τδ συγγραφέα καί μάς έδο>σε τίς 
■παρακάτο) πληροφορίες που τις δημοσι
εύουμε εύχαρίστως. Τά «Καλλιτεχνικά 
Νέα» θά πούνε τή γνώμη τους πάνω σ’ 
αύτή τήν προσπάθεια τοΰ συγγραφέα, 
δταν κυκλοφορήσει τδ βιβλίο.

‘Ο τόμος αύτός περιέχει τ’ άκόλουθα 
"θεατρικά έργα:

«Πέφτει τό βράδι», δράμα μονόπρα- 
χτο, “ Αντάρα στ’ Άνά'πλι» σχεδίασμα νβ 
οέλληνικής τραγωδίας πού Ιχ ε ι ώς θέ
μα τή δολοφονία τοΰ Κυβερνήτη Καπο- 
δίστρια, «Τό Γεφύρι, τής Άρτας», δρα
ματικός θρΰλος σέ πέντε είκόνες Εμ
πνευσμένος άπδ τό δμώνυμο δημοτικό 
τραγούδι, καί «“Ονειρο τοΰ Δωβεκάμε- 
ρου», φανταστική κωμωδία σέ τρεις 
πράξεις εμπνευσμένη άπό τούς θρύλους 
τών Καλινκαντζάρων. Ό  τόμος αύτός 
πού αντιπροσωπεύει τήν καλλιτεχνική 
-έργασία τοΰ κ. θεοτοκά τά τελευταία 
δύο χρόνια συνοδεύεται άπό τδν άκόλου- 
θο πρόλογο:

Δέ θά ήμουν σέ θέση νά έξηγήσ» ποιά 
ψυχική διάθεση μ’ έσπρωξε, τά τέλη 
τοό 1941, νά βγώ (προσωρινά ή δριστι- 
κά, δέν ξέρω) άπό τήν τέχνη τής άφη- 
γησης, πού είταν δς τότε ή κ-ύρια άπα- 
σχόλησή μου, καί νά ζυγώσω τήν τέχνη 
τοΰ θεάτρου. "Ενα  μονάχα κατέχω, δτι 
αύτό μοΰ ήρθε άπότομα κ ι ’ άναπάντεχα, 
σάν άντανάκλαση ίσως τής ζύμωσης πού 
προκάλεσαν μέσα μας τά γεγονότα. Τήν 
τεχνοτροπία αύτών τών κομματιών μπο
ρώ νά βεβαιώσω πώς δέν τή διάλεξα'τό 
καθένα μ’ άνάγκασε νά δεχτώ Εκείνην 
πού τοΰ ταίριαζε. Κ ι ’ άλλα πού έχω 
στά σκαριά μέ σπρώχνουν τό καθένα 
πρός άλλο δρόμο. Δέν πιστεύω πώς αύ
τά εΐνε ζητήματα προσωπικής ιδιοτρο
πίας' ΐσα-ΐσα τείνω νά παραδεχτώ δτι 
ή μικρή μου έργασία (καθώς καί διάφο
ρες άλλες παράλληλες προσπάθειες) 
Εκφράζει ένα διάχυτο αίτημα τής ’Επο
χής γιά τή δημιουργία ένδς Νέου θεά-

ήταν ή  Σ α λ α μ π ώ, λιγώτερο δμως 
άπό τό μυθιστόρημα τής μούμιας —  κατά 
τή γνώμη μου εΐνε τό καλύτερο βιβλίο 
ποδ γράφτηκε στδ «Ιδος αύτό —  ξέρω 
πώς οί «είδικοί» κατηγοροΰν τδ Γκωτιέ 
δτι δέν δίνει τήν Εντύπωση πώς κοπιάζει 
γιά νά γράψει, κα! δτι γράφε:, εύχ άριστα 
καί έλεύτερα σά νά διηγείται μιάν ιστο
ρία γιά τό κέφι του. Ά χ !  νά ξέρατε πό
σες φορές δέν μοδχουν πεί καί μένα τδ 
ίδιο πράμα! Πάει νά πιστέψει κανείς 
μ’ αύτούς τοδς Ανθρώπους πώς γιά νά ά- 
ρέσεις πρέπει, καλά καί σώνει, νά γίνεις 
βαρετός. Έ χ ω  δίκηο νά λέω πώς οί Γάλ. 
λοι έχουν γίνει προτεστάντες ! ’Επίσης 
νομίζω πώς τδ κοινό φοβάται μήπως 9έ 
πάρει τά λεπτά του πίσω. Ιϊρέπει νά τό 
καθησυχάσεις πώς δ καλλιτέχνης έχει κο 
πιάσει γιά νά κάνει ένα εργο, γιά νά 
καταδεχτή νά τδ κοιτάξει... Τ ί νά πεί 
κανείς γιά έργα σάν τοΰ Σεζάν ποδ τά- 
χει δουλέψει καί ξ-αναδουλέψει ώς δια
κόσιες φορές, καί ποδ δίνουν τήν Ιντύ- 

* πώση πώς γίνανε μέ τό πρώτο;

τρου, πού ωστόσο, άπ’ 2 ,τι ξέρουμε δέν 
έχε; άκόμα πραγματοποιηθεί πουθενά. 
Ή  διαίσθησή μου μοΰ λέει πώς τό Νέο 
θέατρο θά υπάρξει άληθινά (καί πώς ή 
’Εποχή Θά κατορθώσει μ ’ αύτό νά Εκ
φραστεί δλοκληρωτικά) μονάχα άν μ*ς 
φωτίσουν οί θεοί καί ξοναβροϋμε τή χα
μένη άπό άμέτρητα χρόνια βρυσομάννα 
τής Τραγωδίας. Τό ξχνάνιωμοτότε τών 
άλλων είδών θά εΐνε φυσικό ν’ άκολου- 
θήσει, σά συνέπεια τής άναγέννησηςτοΰ 
τραγικοΰ ρυθμού.

Ά ν  Εξαιρέσει κανείς τδ μονόπραχτο, 
τ ’ άλλα τρία κομμάτια τής συλλογής 
είνε φανερό πώς άποβλέπουν στή σύλ
ληψη καί στήν πλαστική άπόδοση ένδς 
Νεοελληνικού Μύθου, δχι δμως έξω άπό 
τδ χρόνο, μά ποδ νά εΐνε ίσια-ϊσια ρι
ζωμένος στήν καρδιά τής ’Εποχής. ’Ε 
πίσης θά παρατηρήσει κανείς μιά τάση 
πρδς τήν άναβίωση τοΰ Χοροΰ, τάση «υδ 
Εμπ-νέεται άπό τδ αρχαίο- δράμα, τή δυ- 
ζαντινή ψαλμωδία, τδ μανιάτικο μοιρο
λόι, τό δημοτικό τραγούδι καί πανηγύ
ρι καί τό σύγχρονο μπαλέτο. Τδ τ! 
μπορεί νά βγει άπδ τό άνακάτωμα Βλων 
αυτών τών στοιχείων ποδ Εχουμε στά 
χέρια μας, θά τδ μάθουμε μέ τδν και
ρό καί μέ τή δουλειά.

Ξέρω βέβαια πώς ή προσπάθειά μου 
θά ξενίσει, καθώς ξένισε άλλοτε καί 
δυσαρέστησε τόσους άνθρώπους κ ’ ή μυ
θιστορηματική μου έργασία. "Ομως πι
στεύω πώς τό Θέατρο πρέπει νά υπακού
ει στδ συγγραφέα κ ι’ δχι δ συγγραφέας 
στδ Θέατρο (Εννοώ τίς πολυποίκιλες 
ρουτίνες καί προκαταλήψεις ποδ κυβερ
νούν τούς Θεατρικοδς έπαγγελματίεςκαι 
τό θεατριζούμενο κο ινό ). Δουλειά τοΰ 
συγγραφέα πού νιώθει μέσα του τδ αί
τημα τής ’Εποχής, εΐνε νά προσπαθή
σει νά ξεπεράσει τά σύνορα τής συνή
θειας. Ά ν  φτάσει σέ κάποιο θετικό α
ποτέλεσμα, οί άλλοι παράγοντες τής 
θεατρικής ζωής άργά ή γρήγορα θά 
προσαρμοστούν στήν αξίωση τοΰ λόγου.

ΓΙΩ ΡΓΟ Σ ΘΕΟΤΟΚΑΣ

Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τραγωδία τ β ΰ  1. Ζ α μ π έ λ ι ο ο

(1843)
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Ή  σύνθεση, τού έξώΦυλλου έγινε <Sm6 τάν καλλιτέχνη Τάσο.
ΈίΚδότης Α Ρ . MAY Ρ ΙΔΗ Σ

Ή  Εκφραση μέ τδν όγκο τδν σταθε* 
ρόν μέσα στόν χώρο άργησε νά καλλιερ
γηθεί σάν ξέχωρος κλάδος τής τέχνης. 
Έ χ ρ ε  άστη νά προηγηθεί μονιμώτερη 
Εγκατά στα ση τοΰ άνθρώπου σ §ναν τό
πο. Στήν άρχή έχουμε μ ικρ ά  «ειδώλια» 
*πό πέτρα κ ι’ αργότερα άπό λάσπη η 
ξύλο. Ή  μορφή σχηματίζεται Ιτσι ποδ 
νά δείχνει δχι τδ πρόσωπο, παρά τδ όώ- 
μα κ ι ’ αύτό μέ τονισμένα ώρισμένα μέ
λη, ώστε νά φανερώνει περισσότερο 
μιάν ίδ.ότητα, μιά δύναμη ζωής, παρά 
ένα πράγμα. Τ ’ αρχαιότερα πλαστικα 
ειδώλια πού έχουμε παοασταίνουνε γυ- 
ναί'κειο σώμα δπου οί μαστοί κ ’ οί γλου
τοί καί τά γεννητικά δργανα τονίζονται 
δπεοβολικά, Ε;ώ τά άκρα καί τό πρόσω
πο μόλις ξεχωρίζονται άτελέστατα σχη
ματισμένα . Είνε φανερό πώς μ’ αύ'τό θέ
λησαν οί πρω'τόγονοι νά Εκφράσουνε τήν 
ιδιότητα τής γέννας τής μάννας, τής 
πηγής τής ζωής. Τή Θεά μητέρα.

Τδ στήσιμο ένδς πλαστικού Ιργου _σέ 
μονιμώτερο βάθρο σχετίζεται _μέ :ήν άρ- 
χιτεχτονική, δηλαδή μέ τή διαρρύθμιση 
τοδ χώρου έτσι ποδ νά διαμορφώνεται Ι- 
να μυστηριακδ ή Θρησκευτικό (δηλ. καλ
λιτεχνικό) περιβάλλον μέ πυ,ρήνα του 
τό άγαλμα. Τά πρώτα άρχιτεχτονικά 
μνημεία ποδ Ιχουμε εΐνε οί Επιβλητικοί 
στητοί μονόλιθοι, άλλοι μοναχικοί κ ι’ 
άλλοι περισσότεροι τοποθετημένοι κυ
κλικά γύρω άπό έναν στημένον στδ κέν
τρο Μένχιρ καί Κρόμλεχ, δπως τά λένε 
αδτά τά άρχαιότατα μνημεία.

'Η  πλαστική ,κι’ ή άρχιτεχτονική εξε
λίσσονται μαζί χωρίς νά μπορούν ν’ ά- 
ποχωριστοΰνε δλότελα ή μιά άπ’ τήνάλ- 
λη. Βασικό τους στοιχείο είνε δ χώρος

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ*
1 Τοό κ. Β Α Σ ΙΛ  ΡΩ ΤΑ

καί τόσο Αναγκαίο καί ούσιαστικό γιά 
τήν τεχνική τους ποδ οί δυδ αύτοί κλά
δοι ξεχωρίζονται δλοφάνερα άπό δλους 
τοδς άλλους τής ποιητικής οικογένειας. 
"Ολοι οί άλλοι, άκόμη κ ι’ ή ζωγραφική, 
φανερώνουνε άμεσα καί τδ χρόνο,  ̂ πού 
συνυφαίνεται μέ τδν χώρο γιά νά γ ί
νουν. Μάλιστα ή μουσική, δπως είπαμε, 
εΐνε καθαρός χρόνος. Ή  Πλαστική κ ι’ ή 
Άρχιτεχτονική αντίθετα πιάνουν τήν 
άλλη άκρη. Εΐνε καθαρός χώρος. Στα
θερότητα, άταραξία, γαλήνη. “ Ετσι κά
θε πλαστικό ή άρχιτεχτονικδ έργο ποδ 
ξεχνάει ή παραμελεί αυτόν τόν βασικό 
συντελεστή του καί προσπαθεί νά έκφρά- 
αει τήν κίνηση, Αποτυχαίνει κατ’ άρχην, 
γιατί άπαρνιέται τά δικά- του Εκφραστι
κά μέσα γιά νά πάρει ξένα,

’Επειδή δγκους δέ βλέπουμε, παρά 
μόνον επιφάνειες καί μέ νοητικήν Επε
ξεργασία άποχτούμε τήν έπιδεξιότητα νά 
Θωροΰμε τόν χώρο, ή πλαστική κ ι ’ άρ- 
χιτεχτονική ποδ ξαίρουνε τδ μυστικό τή; 
ιδιοσυστασίας τους κατορθώνουνε μέ τδ 
συνδυασμό τους νά φτειάνουνε μιάν δλο- 
κληρωμέντί σύνθεση, χειραφετημένη καί 
αδτόνομη. Μόνον ποδ Ενώ τδ πλαστικό 
Ιργβ ουγκεντρώνει τδ Ενδιαφέρον σέ μιά 
μορφή ποδ δ θεατής τήνε θεωρεί «Εξ ά- 
πδπτου* ώσάν αύτός νά καρφώνεται έκει 
γιά μιά στιγμή καί —  σάν δεμένος άπό 
μιά άίθέατη κλωνά —  νά τραβιέται δλο- 
ένα πρός τό άντικείμενο, τδ άρχιτεχ'τό- 
νεμα περιβάλλει, άγκαλιάζει καί κλεί
νει μέσα του τδν θεατή εύθύς Αμέσως. 
Ή  άρχιτεχτονική έπιβάλλεται περισσό

τερο μέ τό μεγαλείο της. Ή  πλ“ ®Χ^ .
μέ τή χάρη της. Κ ι’ ή άρχιτεχτονική στό 
ύ σ τ ε ρ ο — δστερο μπορεί καί να λευτερωθεί 
δλότελα άπό τήν πλαστική, ΐσα-ίσα _δ- 
ταν έχταθεί σέ μέγεθος καί μεγαλείο. 
Τούτο μπορεί νά τδ καταφέρει κ: η πλα 
στ ική αντίθετα δταν συμμαζευτεί σε μι
κρότητα καί δυναμωθεΐ σέ χάρη. Τα μι- 
κοοπλαστικα άντικείμενα, τά μτοιμπελό 
ποδ λένε, δέ χρειάζονται πιά τόν γυρω 
τους χώρο, μπορείς νά τά πάρεις και 
στό χέρι σου νά τά παρατηρήσεις.

Ή  ΐρχιτεχ.'τονί'κή φτάνει νλ εχφρά- 
ζεται δλοκάθαρα μόνον μέ τόν χώρο, δ- 
πως άντίθετα ή μουσική μόνον μέ τδν 
χρόνο. Ή  πλαστική δμως δέ μπορεί δ
λότελα νά λευτερωθεί Απδ τδν χρόνο. 
Ί'πάρχει μιά κίνηση στίς γραμμές της, 
ποδ δμως,' μέ τό νά τείνει αύτή ή κίνη
ση πρός τό κέντρον, ενα κέντρο _ βάρους 
ή σταθερότητας, είνε σάν ενα Αντικεί
μενο πού φεύγει γρήγορα πάνω στόν ά
ξονα τις ματιάς μας. Τό μόνο που μας 
κάνει νά νιώθουμε τήν κίνησή του εΐνε 
ποδ δλοένα μικραίνει ώς ποδ ξεκόβεται 
Απ’ τδ 'βλέμμα μας καί χάνεται. "Εναν 
τέτιον χρόνο, συνυφασμένον μέσα στη 
μορφή του πρέπει άναγκαΐα νά τδν_ Ιχ ε ι 
τδ πλαστικό Ιργο. Πολλοί καλλιτέχνες 
γιά νά τό πετύχουνε άρνιόνταν δλότελα 
τίς μορφές τής "Εμπειρίας καί πλάθουνε 
σνηματικοδς δγκους κυνηγώνατς νά π·ά- 
σουνε αύτό τό λεπτότατο υφάδι χοΰ χρό
νου γιά νά δλοκληρώσουνε τή σύνθεσή 
τ ο υ ς . 'Ά λ λ ο ι πάλι προσπαθοΰνε νά Λ 0 πε
τύχουνε μέ τήν κινητική διάταξη τηςμορ-

φής ή τών μορφών, .γιατί άναγκαστικα 
τότε φτειάνουνε τό πλαστικό τους Ιργ« 
μέ περισσότερες μορφές. Συχνότατα αυ
τά τά πλαστικά έργα Αποτυχαίνουμε άπό 
αύτή τή βασικήν αίτια. Ά ντ ί ή κίνηση 
νά τείνει πρός τδ κέντρον τοΰ βάρους, 
πρός τά μέσα, άντίθετα φεύγει πρός τά 
ϊξιο" καί τό πλαστικό Ιργο χαλαρώνεται 
καί χάνει τήν ούσιαστική του Αξία. Πα
ράδειγμα δ περίφημος Λαοκόων. Ά κ ό 
μη οί πολίτες τοΰ Καλαί τοΰ Ροντέν, μο
λονότι στό δεύτερο τοΰτο Ιργο γίνεται 
κάποια κίνηση πρδς ένα νοητικό κέντρο 
ποδ ένώνει τήν δλη σύνθεση.

"Οσο ή ούσία τοΰ μουσικού Ιργου εΐνε 
ή ταραχή, τόσο ή ούσία τοΰ πλαστικοδ 
έργου εΐνε ή γαλήνη. Ή  Θεώρηση τοΰ 
πελάγου είτε τ’ οδρανοΰ σέ στιγμές τέ
λειας γαλήνης καί σιωπής δίνει μιάν Εν
τύπωση Θαμαστής ήσυχίας, γλυκείας ά- 
ταραξίας, ώσάν ή ζωή νάνει σταματή
σει στήν αιωνιότητα άσάλευτη. Τούτη 
κατ’ Εξοχήν τήν Εντύπωση πρέπει νά δί
νει τδ πλαστικό Ιργο. Μ 'άν αίωνιόττιτα 
γαληνεμένη, στέρεη, ακατάλυτη, πού σέ 
κρατεί καί σέ άγκαλιάζει μέ τήν πρόθε
ση νά σοΰ γαληνέψει τοδς παλμοδς τής 
καρδιάς. Αύτή είνε ή αισθητική συγκί- 
νη·σγ} ποδ κατ’ Εξοχήν πρέπει νά δίνει 
^ό άρχιτεχτονικδ καί τό πλαστικό ϊργο. 
Κ ι ’ αύτό άπδ τή φύση τοΰ δλικοΰ του 
πού εΐνε περισσότερο δ χώρος παρΑ δ
χρόνος Ά ν  δ μουσικός, γιά .νά κατα
χτήσει τά ύλικά του, πρέπει νά νιώσει 
καί νά πιάσει τδν χρόνο, δ γλύπτης καί 
δ άρχιτέχτονας .πρέπει νά νιώ'σουν καί 
νά πιάσουν τόν χώρο.

Β . ΡΩ ΤΑΣ
* Συνέχεια άπ’ τήν έπιφυλίδα τής 

«Πρωίας».

ζ · .
“ Ετσι υ.ιτοί>οΰιμε Λδόστα,χτα vrr ύπο<ττη„ 

ρ ίξα μ ε  8τι fi κ<*τ<Γπΐλ,ηίχτΐίκί| &εο·ματολ<χ- 
TpetoG τών Βυζοί',ϊτινων μΓ Τό χρδίνο Κ(ΧΤά..
cir or νά Ορατροτταιή3η τ<χ ηόΛπ·α. Κα ί γ®ν 
νιίτα, τό ζήτιηοιοτ, ,μ·π>&6τ of αύτή τ^ν κ«- 
τάστα.-.η ιγοΟ &ι ι̂μ^σ«ρά>&η|κε στό Βοζόίντιχ) 
τί 93στι ποίίιρνει ή ικιλ«ε:ίο: καί ποιοί λό
γοι· (4vdr\»Korcrcrv τήν έι^κλησίο: «ού 
cT0i9rjxi. τάσο έχβρι κ,ή νά ιίπτοχωοήπρ χαί 
νά <tvf.y3f\ αιά; κοίτόίσίιοκην itoOroy £ξω ά- 
n)6 τά δόγματα καί τήν ήβι,κή τής Θρη- 
OXFUXC της. Μ ’ άλλα λόγια τά ζτ>τή,ματα 
πού Γ,χοι.:μτ γιά έξίτοιση εΐνε ούοι 1 ) 
Ποιά ήταν ή στο,:7η τής ττ'ΛΠϊ.ίας καί 2) 
n o t*  τής έκκληισΐας.

Τό ότι στίς ά,"θ('ές το04ου αίώνα τόΡωΙμχχ 
ϊκό κιοάτος δέχτηκε γιά έιϋίοηια,τι θΌηοκΐ ία 
TOu τόν ypKJTiojviioiuo και μετέθεαε τήν 
κτιρωτεόοιχτά του Λττό τή Ρώμη οτό Βΐίζάν, 
τιο καί έτσι μβτε,8·λή,&ιικε σέ Βυϊαντινό 
Κ οότος αύτο 6:έ Θά πει 7ΐώς όίλλαιξε ικοΛ 
ίυστήματα, έκτός άπό τήν Ατο&ογή τής 
-, ί ο,ς θριηακεΐίας, ώ ν ϊιίαθε καιμιά άλλη με. 
τσίολή. Ή  -τολιτι,κή ίίξιοιιισίο: στό Βυζάν
τιο έζακολούθησε νά $σ5ιζί L στά ά^ν&ρ ια 
Τής Ρωίμαΐκής αύτοκ.^ατοοιας. Κ ι ' έτσι κ ι ’ 
αύτή τήν έζωτερΙίκειίση τής δύναμής της 
καί τήν αϊγλη της ΛΛέναντι στούς λαούς 
■πού κϋ&ερινοίΛσε γήν έκ!5ή!λωνε διοργανών- 
τοις συνεχώς γιορτές ικαί Οτοστηρίίζονταςτό 
Λα ϊκό θέατρο. ’"ΕΛειτα ήταν κι αύτό μιά 
ίιολιτική πού έφό1'>μο>ζε. Μέ τό νά Ikocvo- 
ποίίΐ τήν άδυναΙμία τοΟ λαοΰ γιά τά ®εόχ 
μ«τα, έ^ασι}κϊλιςε τήν έσωτερική ειρήνη 
τοΟ Κίοό,τους. Ό  περίφημος όίρ,χηστής Βα . 
θίΑλσς έλεγε κό|πστε στόν ΑΟγ<Λ«στο: «Τό 
έπάγγβλμά μας, Καίσαρ, υπηρετεί τήν 
ίτηολ'τική σου dT οτ ίΛϊ <J ματ ι κώτΐ ρ «  άπ ό τ ι  
νομίζεις, γιατί έμεΐς διασκεδάζουμε τούς 
άνεργους καί καθησυχάζουμε τούς drya. 
Λοχτησμέ’,οος, πού χωρίς έμάς 9ά σέ ά- 
πασχαλοΟσαν ιμέ τ *  παράπονά τους». Πό
σο άληι&ινά ήταν οηΐτά τά λόγιοε τό ξέρα\* 
τέ,οο οί αύτοκράτορες τής Ρώμης, όσο 
ικαί τοΰ Βυζαντίου, Ό  Ισίδωρος Πηλού- 
σιώτης, μαθηίτής τοϋ Ίω άννου Χρυστόατο. 
μου. όττε,στηρίζει σέ μιά: του· έπιατολή .πώς 
οί αύτοκράτορες χοΟ Βυζάντιου ύ™έθαλ. 
,πταν τό &έα.τρο τών μίμων καί τών όρχη- 
ίστών γιά νά σδήσουν άτό τό λαό κάβε 
,γιναάο αίσθημα. ‘Έ τσ ι μ-ποροΟμε νά ποΰμε 
πώς ή πλειονότητα τών Βυζαντινών <χΟτο. 
,κρατόρων στάβηκαν ϋποιστηριχτές τών Θε- 
ο.μιττω,· έπομένιως καί Τ)οΟ λα^κοΟ θεά
τρου. Β f.Saia δέν λείψοίν καί μεριίκοί πού 
Ι&ειίξανιε στάση έχ&ρίική. Αύτή τους όμως 
τήν ιετάοη δέν πρέπει νά τήν άττοδώσουμε 
εάν σιμεμαχία τους ·μέ Τήν εκκλησία στόν 
ώγώνα της ενάντια στά θεάματα. Στό  

. Ιπποδρόμιο, σάν πούδαμε στά παραπάνω, 
ό 6υ ζαντενάς λαός είχε μέ τίς φατρίίες όνο. 
γιαιωιϊειϊ ττσλιτιίκά, Μ α«>τή του λοιπόν τήν 
πολιτική του συγκρότηση δη,μιουργο&σε 
ιποΛιλές φορές πολύ σοβαρά ζητήματα 
ατούς αύτοκοάτορες έτσι πού νά τούς ά- 
ν,ανκό,ζουν άπό αύτοή;«;νσι .νά παίρνουν 
εχθρική στάση. Σ ' αύτό μόνο πρέπει νά 
άττοδόσοε'με τήν άντιβεστρική στάση με- 
ρικώ,ν αύτορατίρω ν.

Τέτοιοι αύτοκρσιτορες στάθηκαν, 6 *-
ουλιανάς αύτό όμως κατ' έζαίρειση γιατί 
στό λα'ίκό Θέατρο δέν εδόισκε: τό γνήσιο 
ικι’ αύοτηοό κλασικό έλληνισμό. Ό  Λέον
τας ό Α , ό ΖήΥωνας, δ 'Ιουστίνος, ό Ι 
ουστινιανός κι' ο! διάδοχοί του. Π διχά

ΤΟ ΛΑ'Ι ΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ"
— β λαογ τίηι~ iiii'iYnr τουΌ καιστήν ττρ

γιά τόν Ίουκττινιοτνό εχουίμε νά ιτσρατη- 
•ρήσουίμε τό έ^ης. Πώς δνω έτήρησε άπέ- 
'vavti στΛ βεάμσιτα pudc στάση πι-ό έχθρί- 
κή, μ̂ ττορουμιε ν-ά *π*ο€<με dfn)’ δίλους ίΛτοστη 
,Οιξε τά θέατρα, ιμέ διάφο,ρουκ; νόμους. 
Αύτό βέβαια τό £κανε κατά ύττάδειξη τής 
ιγυναίικας του, θεοδώρας. itoCKocv μιά ^<χ- 
(λιά μιμάδα. Γενικά «μπτοροΟμε νά ττουμε 
■πώς ή σχ-βτικ,ή ό^τΐδρακτη στά θεάματα 
'καί ε^Ν ά  στό λογκό θέατρο Από τό μέ- 
ρος της ‘πολιτείας έξαικολούθησε κατά ά- 
ραίά διαστή(μισ<τα μέιχρι τόν 7σ αΐώτ/α. *Α.
Λό κεΐ καί ιτηρα ή πολιτεία όχι μόνο δεν 
’καταδιώκει τά θεάματα κα! τόΛαϊκό θέα . 
τρο άλλά τά χρήσιμο,ποιεί γιά  τους ακο-, 
ιπους της. "Ετσ ι δΙλέίΓουΙμε τόν ‘Ηράκλειο 
VA· ύ^ΓΟδ^χεται τούς π-ο̂ ισ-βευτές καί ήγε- 
,μΛνες τών άΟΙλων χωοών πΓ,οιτρ ινυρ ισμε 
voc άτό βυμιεληκούς. Ο Ι ΕΙκονομάχοι αύ- 
τοκοάτορες νά μ&ταχευΡίιζίουνται τό Λα^κό 
θέατρο στό άγώνα τουις κατά τών εΐκό. 
(ν̂ ωίν. Ό  Μιχαήλ δ Γ '  νά £χει> έπιτελείο ό- 
λόκληρο ότίό μΑμου-ς, μ* έπικείφαλής τόν 
άρχιμ(!μο Γοοίλο κα! νά διακωμωδούν τήν 
εκκλησία. Τόν Μακεδονικό οίκο νά δίνει 
άστιΐκά δικαιώματα στους σκηνικούς. Στη 
βυναστεία τών Κο-μνηνών ση,μ<ϊντικά πρό- 
<Τ6>π« τής αυλής νά  εΟνε σκηνικό! κα! ,οΐ 
Παλαιολόνοί νά μπάζουν μέσα σ’ αυτο 
τους τό τβάλάτι τό λαϊκό θέατρο γιά νά 
ίδοσιΐΜχτο'π»ι·εΐ αύτούς τούς θανάτους τών 
ίνελών τηΓ Βασιλικής οΙκογενείας. Κον
τολογίς ή Πολιτεία σ’ δίλο τό διάστημα 
τής ‘ Ελίλην,ίικής μεσαιωνικής αυτοκρατο
ρίας, τηρώντας στάση άνεξάρτητη άττο 
τήν έκίκλησία, δχι μόγσ άνέχθηκε άαλώς 
τήιν θεαματολατοεία τών Βυζαντινών άλ. 
λ*γ άκόικτ κα! τήν ύτίέθαλψε.

Τό ζήτηαα τής στάσης τής χριατιανι- 
κής έκίκλησίας εΐνε ενα παοα πολύ ιτλατυ 
θ^έμα πΐού άνήικει σ ’ &να <52λίλο κεφάλαιο 
τοΰ μοσαιωνι,κοΟ μας θεάτρου. Τό Βυζαν
τινό θρησκευτικό θέατρο ,ώστόίσο έπειδή το 
ζήτηυα αύτό ά\ηίκει if, ϊσου κα! στό Δαν
ικό βυίζαντινό θέατρο θά τό εκθέσουμε μ* 
όση ιμποροΟμε συντοιμία χα! σαφήνεια. 
Στήν άριχή τής μελέτης αύτης μιλήσαμε 
γιά τά έπιψανειοΐκά αίτια τής άντιβεσης 
έκνληκτίοχ; καί θεαμάτων γιά  τά κυρία 
κα! δοοσι-κά αϊτια.

*Η Χριστιανική θρησκεία ικατα τό αυ- 
στη\50 νότ,υα του εύαγγελίου της - w j  * 
€·ρησκεία καθαρά πνουΐμοςτυκή. ‘Ο θεός ει- 
νε ^να τ^νεομα κα! σάν τέτοιο ό άνθρωπος 
*ιόλχ> μέ τήν ψυ[χή του μποριεϊ νά τόν λα
τρέψει. Μ ’ άλλα λόγια ό χριστιανισμός 
γιά Τή λατρεία του >μοιν,α$ικού του θεοΟ, 0 
άντίθετα πρός τούς έθνιχούς όέν του 
χρειαζόταν κανένας τύπος λατρείας και 
καμμιά τελετου^ρ^άα. * Η καλή γνώση του 
εύαίγγελίου καί ή τήοηισή του άρκουσε. 
Κ ι ’ ό χριστιανισμός άρχιικά ήτ<χν τέτοιος. 
Αύτή αμως ή {5ίτεέΡ;ριτη μορψή τής νέας 
θρησκειίας στάθηκε γιά κείνη· την έποχή 
τό πιό δασικό της έλάττωμα. Ο Ι ’Εθνικοί 
τής τότε έίποχής είΐδωλοίλάηοιες τής πιό πα 
ρακοττια^ης μορφής ήταν άνίκανοι ν& έ- 
ξάρουν τόν έαιίτό τους πά\·ω άπό τίς αι- 
οθήσεις τους καί Τ!ς σω|ματΐ'κ·ές τους έπι. 
θίϋΐμΐΐες. Σάν τέτοιοι, αύτοί άπό καιρό 
βεαματολάτρες δέν μ,ποροΰσαν νά 
σουν θρησκεία χωΐ^Ις γιορτή κα! θεό δι- 
χω·ς άγαίλίμα. ’'Ετσ ι σάν αύτο! γινήκαν 
χριστιανοί θεληματικά ή άθελα, άδιάφο

,οα^στό 6άθος τής ψείχής τους καΐστήν πρα 
ί,η, μ,είΥαν έκεΐνοι ποΟσαν πρώτα καί μόνο 
«άτά όνοίμα λεγόντοοσαν χριστιανοί Η 
χίοιστιανιχή Θρηισ«εία μή βχοντας τί 
τό τείλετουίργίικό τούς κρατούσε άδιοοι^- 
ρους. Ή  ΈκΚιληΜα <W άριχΑς καί σάν 
πιά -κυ(οιά(ογησε, νόμισε πώς ήταν σέ θέ- 
στ κτΗοΰχνβντας άΜιεΙλικτο· πόίλειιιο έναντι« 
στό- θ^άμστα, κι' έξολοβοεύοντάς τα. θα 
ζειοίΐζωνε κάθε ϊννος έθνισιμοΟ άπό το ποι- 
UV10 τπ,ς Λέν άκα,λονίσθη, όιμως π*σο εα- 
θε',ές ρίζες εΐχε αύτή ή βτ α,ι^τολεττσεία 
τοίϋ λαοΰ. K t ’ έδώ ΐ'-τεο" Ο Κ . α-
θον- λέει σχετιΐκά τά έ£ής: «Ο Ι πλειστοί 
τών τΛτε χριστιανών, εί καί έζ άνάγ(κης
ώυολΑνησαν τΛν έπΓσηιυον θοησκιείαν ^του
Ρω,ϋ,.ο',ΐνιΓ,.- κάκτους, ένδομώχως ήταν ελ- 
λτιν'ο Γέθνινο) >. Ο ί τελευταίοι ο>5τοι αν 
u^Trr Τινος (ϊτΓαιθ^ας. εδίλεπον κοτεαοκοτ 
•πίτο'υ,ένουϊ· τούς ιτΛίλαιούς νοβούς καί 
ΚΛιεχ,ϊΓ κατσίστΙο^ίίΛμενα τοσαύτα της άν- 
β-ωττ'»ίη,ο υειναλοφυΐας άοιστοΜΟ-νήμαιτα, 
Ρί,ν ήΙΒΰναΜτο 8,ηω:ς μειτά τής «ότΚς άπα.

fa r v i  έΐκΐ̂ ’ί'ώπ'ωισ'' Αϊτό τηε καοιδίας αι.ε 
τΓ·ι» ιυ α έ"ιοι,!"ωινιιένα έν αύτη ύπό τής 
ήίΜαό ιειάς χιλι,ετηιρίδος».

"Ετσι λοιπόν **οΰ  σπατόιλιησ-ε κάθεαέ- 
σο πειύ εΐχε στ *  γέοια Tnc γ ιά  νά παλε- 
KfVUrrci. τά βΓΰάατα. καί Ιδίίωις τό λαί>ο 
ftinir-jo. Λ·λο αίώνα.άιφοϋ τό^ ς
έ'ει.-.'τΓ τή ν ττλευιταϊα τη,ς αάχη στή Ο ί - 

οι ιλ’,κτι atViw^o του Τι-πύλου, άVI7 κ 1Τ. 
σΟτκη σιωητηρά v a .  καταθίση τά δπλα. Δεν 
τόκανε νιοιτΐ ρ,Λαισε -όν έαυτό της νικη- 
υέν-ο. "Ο χ ι Ά λ λ ά  ύπήρχε Ενας άλλος εχ- 
θοός ά"ύΜΐνιττα πιό Φοιδεοός άπό τά θ^ά- 
ματοι. Κ ι ’ αύτός S v fito  μέισα άπό τά Ιδια 
της τ^ σπλάγχνα. "Η τα ν  οί Αίοέσεις. JA V  
τα θεόιιισιτα βϊγανε τήν ήθιΙΛή τής . Χ,οι. 
στ'ανικίΐο έκκλη,σίας, οί αΐ,οεσες άκάβανε 
αύτά τά θεωιέλιά της τά δόγμ'ττο'· '"Επει
τα ίπ'ΐε'νγΓ καί ό φόδος, ,ιιέ τήν άδιαλα. 
Fiiia τής εκκλησίας ποός τά θεάματα. Ο Ι 
Αϊοέσιες ν<ν συΐ'νυαχίισσυν μ" αύτά, κι ετσι 
ό θεσίιιατολΑηοηΐΓ Βυζαντινός λαός ν *  δι- 
αΐ'ι'ίεύαΒί, άπό τήν όρθοδοξία σ ’ αυτές. 
ΓΤ;θά\ΐ"α ^λλ/,ικττε πού ν'ίνηκ,ε. Ο ! ΑίοέΟες 
δλες άνε&αιοέτως. θέλοντας ν ’ αποκτή
σουν όπαΐδούς. μετανειρίστηκοτν καθαρα 
δηιιανοχνικιά υ,έσα. Κα ί γι* αύτό ή πιοώ- 
τη το υο δου'λε ιά ήταν νά ί κανοπο ιησού ν'

' τήν θενοιματολατοεία τών Βυζαντινών ά- 
δ'αΦοοώντας γ«Λ· τό γκ>ο!μιμα καί το πνεύ
μα το Π Ρύπνγελίου. ’Έ τσ ι ίμπηίκανε στη 
λατοεί/r θρατ.οΐ'κά τε/λειτου^ογικά στοιχεία. 
Τό κόλπο επίασε. Ο ι κατά έμφαση χ^ΐ- 

’ στιανοί του Βυ£οτντίαυ μετσ£ύ τής όοθο- 
δοΕ'ίαο γωοίς τ^λετέο κα! τών αί^σεω ν 
μέ τηλ^τέο καί θεάματα, τοιέ,χσν,ε άνελη. 
δόν oitic δ^ινττιοες. *Η έκυετάλιλευση της 
θ^αϋατολαηο^ίας τώ>. Βυζαντινών άργισε 
άπ·ό τ^ν α^^ση τών Γνωστ-ικών τό 2ο αΐώ- 
νσ ν 'ά  νά Φτάσε ι στό καΓτα,κ^ουίφο τόν 4 ο 
mi τήν π-ροί'ΦΤ’ίιιη σϊοείση του ’Α,οειίου. Ο 
’ΆοειίΟΓ ύπεοεθεριατQTovrar κό|9ιε ποοηγου. 
μενη αίοεση, κατά άπομΓ^ηση τών 
ιιάτων τοΟ πιό αίσχ-,οου ποιητου τών Α λε. 
ξανδοινών. του Σ  ω τ ά δ  ο υ, έμπασε με- 
σα στήν έ,κ'κλ-πσία του θεατρικούς «μνους. 
"Ολη αύτή τήν θεατ\οοικ>ιηιμέν*η λειτουρ- 
γ(ία του. γιά  νά κολακέ/ψη τούς ΈλληνΟ- 
ιυαθηιμένους ,Απαδούς του. τήν είπε θ & - 
λ ε  ια . *0 κίνδυνος γιά τήν όρθόδοςη πί
στη εΤνε μεγόλος κι’ ή έκκλησία γιά νά

ουγκ,ροττήσε^ τόποίμνιό της,πουάκατάΐσγετο 
διΑοετ ποός τό Άοειανισμό. άνοτγ*κάσθτνκε 
κι/ αύτή ν-ν θεσπίσει ενα θεαιτροποι-ρΐιιένο 
λειτουργικό σύστημα, άσύγικριτα βέβαια 
πιό σεανό άπ«>» του Άιοείου καί τ* όνόμα. 
σε ά ν τ ι θ ά λ ε ι α .  Τί άκριδώς εΤνε ή 
θ ά λ ε ι α  καί  τί ή ά ν τ ι θ ά -  
λ ε ! α. σή'μΓι,οα δέν ζέΐροι^με· Πολ
λοί λέαιε πώς ή Ό  κ τ ά η χ  ο ς *?Tvfe 
αύτή ή θάλεια στό ΛοθοίδοΕότεοο. Τέλος. 
‘Η έίκικλη^ία δκοπνε τήν πρώτη μεγάλη 
τηις ύποΓ/ώιρίτΙση. Ο Ι ΑΙοεσες ή ,αιά διαδέ- 
γεται τήν άλλιη μπάζοντας συνεχώς νέα 
θεατρικά στοι/γεΐα. οτή χοιστιανίίκή λα- 
Ήο-̂ ΐά, κ ι’ ή εκκλησία Αναγκάζεται ώς 
r.oor αύτό νά τίς πολεμά μιέ τήν όιμοιοπα. 
ΘΤιΤ txfi ιιε'ίθοδο. "Ετσ ι ή Οοβό!δο·£η άνα. 
τολ'ΐκιή έκικληαία νιά νά σώσει τά δόγμα
τά ττο άναγκάσθη'κε νά ύπογωοήσει στή 
λατοεία. Νά πάοεί δηλ. αύτή έκτος άπό 
ττιν πνευΐματ·'κή καί τελετο»υΡ.γική μοοφτι  ̂

Ετσι σιωπΤίιΟΛ· ^ito/ψε τόν πόλεπο κατά του 
θεάτοου. Καί μ’ αύτά μπορουίμε νά που. 
IU" πώς άνανν'ίχρισε τήν θεαυατολα'ηοιεία 
τών Βυζαντινών σάν ιιιά κιττό^σταση  ̂ "ντε 
φάκτο». Ά π ό  τ6ΐ·»"ε κι·’ επιειτα. τό θέοττοο 
κι’ ή έκικλπαία δέχονται μ’ άμοιδαιότητα 
τό £να τήΛί έπίιδραση1 του Λλιλου σέ σηΐιι^ΐο 
rst) Λ Ρο^υπώ νά λέιε,ι wbc τό θέατρο 
του βυζαντινού Ιππαδιοήοιου άνεγνωριίσβιιχε 
σάν γ.οιστιοτνιικης ©aatui^c. δπου ό πατριάρ. 
χησ νιέ τό δσσιλ,'ά ποοήΙδ»ο.ευαν τών παρα
στάσεων καί οΐ ιΐ>άλτε,ς των έ^χλησιών ά- 
κ-το.λπνούσσν uaCi u-έ τούς δήιιιους. Κ ι 
ετσι ε!ν·ε. "Ω-στ  ̂ χωιοίς κααι^να_ ενδοιασμό 
μΜοΐ^ΓΪ \ά άσπ.σιτθου|ιιε χ ι’ έιαεϊς τήν ννώ- 
νιη τοΟ κ. ’A'Vt0 . Ποίπσι^ο,πούίλου δτι «^γινε 
μάλλον έξελλήνισις του Χοιστιανισιιου πα. 
■Ρά έιχχιριστιάνισίΓ του * Ελλη νισι μού».

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  M A P  Κ Α Κ Η Σ

Σ Η Μ .  ‘ Η υπΟνώρτϊση τής έ/κικλησί- 
σ,ς πρός Tfv θεάματα άοχισε κυρίως σιν«- 
σ^γά Ατό τόν τέταρτο αιώνα, γιά  νά δ- 
λοκληρωθή τόν έβδομο.

ΕΝ ΙΣ Χ Υ Σ Α Τ Ε  ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ  

ΤΟΥ ΣΩ Μ ΑΤΕΙΟ Υ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ ΕΡΙΜ ΝΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Β Α Σ ΙΛ Η  ΡΩ Τ Α  

Π Α ΙΔ ΙΑ Τ ΙΚ  Α
Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΑ



Τ Ο  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Δ ΙΗ Γ Η Μ Α

Π Ο Ρ Τ Ο - Ρ Α Δ Ο
Πάντα περίμενε στά μαρόκια γιά ν’ 

άνέβει στά κύματα. Ο'ί περιπατητές τοδ 
άμμου σταματούσαν ώς έκεΐ κ ι ’ έλεγαν v i  
τόν πάρουν άκολοΟθι καί νά πάνε μαζί 
3Χδ πίλαγο. Αύτό; οδτε τούς γλάρους 
πρόσεχε. Μιλοδσε μέ τά νερά, καβαλλί- 
κευε τάχα στή χαίτη τους καί νόμιζε 
πώς σήκωνε άγκυρα κ ι’ έφευγε. Έ κ ε ΐ  
πέρα τί/ έβρισκε τό δειλινό καί σήκωνε 
πίσω απ’ τδν ήλιο ένα φάντασμα πού νό
μιζε πώς θά τόν τρόμαζε. Κείνος δενό
ταν περσότερο στό μαρόκι καί στά φώτα 
ποϋρχονταν άπ’ τΙς τράτες πού ψάρευαν. 
"Οταν σάλπαραν ;τά νυχτερινά πλοία, άρ
χιζε ένα τραγούδι γιά τή θάλασσα καί 
τά ταξίδια. Ό  φαροφύλακας τοδμπηξε 
μιά φωνή ποδκοβε τό σκοτάδι στή μέση:

—  Έ ,  σύ στήν άκρη! Γιά ποδ;
—- Γιά τό ΙΙόρτο— Ράδο...
—  Δέν έφυγες μέ τόν «Άμανίτο»;
—  θά πάου μέ τά νερά...

Μόνο δ θιός του ήταν θαλασσινός. ’Ερ 
χόταν δυό φορές τό χρόνο, ΐοδφερνε γα- 
λέττες, μπανάνες καί χάδια. ΤοΟ τ’ ά
πλωνε χάμου στά σκίντα κ ι’ αποκοιμό
ταν μόλις τελείωνε δ καπνός άπ’ τήν πί» 
πα του. Ό  Κάρλος έτρεχε πάλι στό μα-· 
ρόκι κ ι’ έβανε πλώρη γιά τό φεγγάρι κ ’ 
αρμένιζε στό καΐκι τοϋ θιοδ του. Οϊ βάρ
διες τόν ήξεραν καί τόνπερ ι γελούσαν άπ’ 
τά ξάρτια:

—  Άκόμα νά φύγεις, κολλέγα:
Ό  Κάρλος δέ γύριζε νά κοιτάξει τή 

φωνή ποδσπαζε κάνου στήν Ακρογιαλιά. 
Σκάλωνε στή μύτη του κάτι παλιά κιά
λια κ j ί πήγαινε νά φτάσε: τόν δρίζοντα. 
Ό  θιός του τοϊχε πεΤ γιά τήν άσπρη 
γραμμή πού θάνοιγαν ένα βράδι τά κύμα
τα έκεΐ ποδ καβατζάριζαν τά καράβια 
γιά τή Λευκάδα. «Αύτή εΐνε ή γραμμή 
σου, Κάρλο. Αύτή νά πάρεις...»

Τό πρωί πού ξυπνούσε b θιός του, έ
τρεχε στό μαρόκι κα! τούλεγε τό ίδιο 
παραμύθι. Κείνος πότε-πότε στενοχωριό
ταν καί πάντα άίδημονοΰσε γιά τήν ά
σπρη γραμμή. Ό  άλ?. ος έβλεπε τούς 
μούτσους πού το’ιιαζαν τά πανιά καί τόν 
χαιρετούσε μέ τήν πίπα στό στόμα.

—  Τά Χριστούγεννα θά ξανάρθω, 
Κάρλο.

—  Καί τό Πόρτο-Ράδο εΐνε πάντα κεΤ;
—  Ναι. Καί σέ περιμένει.
"Γστερα δέν έλεγαν τίποτ’ άλλο.
Στό καΐκι στεκόταν δλόρθος δ μαΐ- 

ττοο; κα’ φούσκωνε τά πανιά.
***

ΤοΟ τϊχε πει δ θιός του καί τδξερε 
τό Πόρτο— Ράδο σά νά πήγε πολλές φο
ρές έκεΐ κάτου. Κάποια φορά τοΟ ζήτη
σε νά τοΟ διηγηθεΐ γιά τή μάνα του. Ό  
γέρος κάπνιζε άκόμα κ :’ δπου έφτασε δ 
•καπνός, έκεΐ στάθηκε. ’Ήταν τό Ηόρτο- 
Ράδο, ένα τ'ΐχάΐο λιμάνι πού κ ι’ δ ίδιος 
δ θαλασσινός δέ θυμόταν άν ήταν κείνο 
μέ τά μελαγχολικά σπίτια ή τ’ άλλο πού 
τδχε διαβάσει σέ κάποιο ναυτικό περιο
δικό. Τέλος, τοδδειξε ένα σημείο ξέ- 
κοοφα άπ’ τά βουνά τ,ών Κυθήρων κ ι3 Ιρ- 
ρι|ε χάμου τή στάχτη άπ' τήν πίπα του.

—  Έ κ ε ΐ  πέρα έμεινε, Κάρλο. Πρέπει 
νά δουλέψει πέντε χρόνια άκόμα σ’ ένα 
κλωστοϋφαντουργείο καί θά γυρίσει ..

Ό  Κάρλος άπ’ τό ίδιο βράδι κατέβη
κε στά μαρόκια κ ι’ άπλωσε τδ νοΟ του 
δέ'κα χιλιόμετρα μακριά άπ* τδ λιμάνι. 
Κρύωνε δλομόναχος μέσ’ στήν καλοκαι
ριάτικη ώρα κι’ ήθελε τή μάνα του. 
Στάθηκε μάλιστα στό πιό μυτερό αγκω
νάρι καί τής φώναξε. Αέν ακούσε ώστό- 
σο οδτε χό; Αντίλαλό του·. Μπερδεύτηκε, 
λένε, στή θάλασσα καί χάθηκε μέσ’ στό 
βού'ίσμά της.

Στό φάρώ πήγαινε σπάνια. Ό  φαρ-j- 
ς,ύλχκχ,· δέν ήξεοε καμμιά Ιστορία γιά 
τή μάνα του κ ; ’ δ Κάρλος τόν άποστρε- 
φόταν. Τδ πολΰ-πολύ νά τόν βλέπει πού 
γύριζε τά φωτα σάν τό φεγγάρι καί -ά 
σύγνεφα. Ηότε-πότε μεθυσμένο; δ μπάρ
μπα— Λυκιαρϊής στριφογύριζε τό φάρο 
άπάνου-κάτου κι’ δ Κάρλος νόμιζε πώς 
ήρθαν απότομα οί άστοαπές. Τό πράοι

νο· ϊώ ; τόν έδιωχνε απ’ τό φάρο κ ι’

Τ Ο Υ  κ .  Τ Α Κ Η  Δ Ο Ξ Α

μπάρμπα— Λυκίαρδής τόν ξεπροβόδιζε 
μέ βλαστήμιες:

—  Δειλέ! Γυρίζει ή γής καί σύ φοβά 
σαι. ΙΙώς θά πάς στό Πόρτο— Ράδο;

Κείνος έτρεχε μέ τά φτερά πού τοί- 
μεναν ακόμα στήν πλάτη. Πίσω, τδ πρά
σινο φδς άστροποβόλαγε οτίς - φτέρνες 
του καί τά νερά σά νάχαν μεθύσει κ ι ’ 
αύτά σάν τδ φαροφύλακα καί σά νά τρί
κλιζαν. ’Ίσα-Υσα πού' πρόφταινε κάθε τέ- 
τια φορά νά ψάχνει πέρ’ άπ’ τά Κύθη
ρα καί ν’ ακούει τό κλωστοϋφαντουργείο 
Ά  γυρίζει τις τροχαλίες καί ιίς ρου- 
κέλλες μέ τά νήματα. ·Ή μάνα μω ...», 
σκεφτόταν καί ξεχνούσε τδ μπάρμπα-Αυ- 
κιαβδή.

***
ϊτήν άρχή είπε νά πάει μέ τδ καΐκι. 

Ή τα ν μιά μέρα πνιγμένη στή θαλασσο
ταραχή πού οί βάρδιες μούγκριζαν κι’ έ
σπασε τό δεύτερο κατάρτι. Ό  θιός coo 
καθόταν στό σκίντο καί μέτραγε τδ κομ
πολόι του. 'Ο Κάρλος έμπαινε μέσ’ σ ,ις 
χάντρες καί παρακολουθούσε τά δάχτυ
λα τοΰ γέρου πού σκέφτονταν καί σιω
πούσαν. ’Ήξερε λίγη Αριθμητική —  ένα, 
δύο, τέσσερα, έφτά. δέκα τρία... καί 
μουρμούριζε σάν τή θάλασσα δταν είχε 
μ'πουνάτσα. Ό  θιός του κάθε φορά στα- 
μάταγε καί σέ μιά χάντρα παραπάνω. 
Έ κ ε ΐ  φαινόταν σάν ν’ Αράζει μέ τό καΐ
κι του καί σά νά ξεμπάρκαρε κείνη τή 
στιγμή στό λιμάνι τους.

—  Κ ι ’ άλλη χάντρα φέτος;
—  Κ ι ’ άλλη, Κάρλο. Κάθε ταξίδι καί 

μιά χάντρα. Κάθε γυρισμός, πάει ή χάν
τρα!

Ό  Κάρλος δέν καταλάβαινε.
—  Κ ι ’ ή φούντα;
—  ’Αλλοίμονο, Κάρλο! Άπδ κεΐ καί 

πέρα ϊέν έχει πιά θάλασσα καί καΐκι.
Τότε ήταν πού βιάστηκε δ Κάρλος. 

Δέν ήξερε τί θά γινόταν τ’ άλλα Χρι
στούγεννα τό κομπολόι. *Έβλεπε τήν κ ί
τρινη κείνη φούντα νά πέφτει πάνου στις 
χάντρες καί τρόμαζε. Μπορεί νά φτάσει 
στή φούντα», έλεγε μέσα του. «Μπορεί 
νά σωθούν ο! χάντρες σ’ αύτό τό ταξί
δι...».

'Ο  θιός του τού μίλησε γιά τό θεριό 
τοΟ πέλαγου καί γιά τίς φάκες πού 
βγαίνουν δταν τά κύματα άνοίγουν θε- 
ριακωμένες χαράδρες δίπλα στά πλοία. 
'Ο  καπνός -ου τότες έβγαινε μέ κόπο 
μέσα άπ’ τήν πίπα κ ι’ ήταν κατάμαυρος 
σάν πένθιμη ώρα. Κ ι ’ δ γέρος άκόμα σά 
νά ρυτίδωνε γύρω στά μάτια καί σά νά- 
κλαιγε.

—  Ε ϊν ’ οί φουρτούνες, e:
—  Ναι, Κάρλο. Μπορεί νά κοπεί το 

καράβι, μπορεί νά πνιγούν κ :’ οί μοΟ- 
τσοι κ ι’ δ καπετάνιος άκόμα...

Έπ ειτα  δ καπνός έσταξε μέσ’ στή 
στάχτη τή θύμηση κ ι’ δ γέρος δέ βάστα
ζε ·:ά δάκουα.

—  Καί μιά γυναίκα, κι’  αύτή άκόμα, 
πέφτει στά νερά καί σοδ τήν παίρνουν 
γ ιλ  πάντα...

Ό  Κάρλος δέν ήξερε τίποτα γιά τίς 
γυναίκες πού περπατούν στή θάλασσα κι 
έρχετα· μιά μέρα πού τίς παρασέρνει τό 
κύμα. 'Ο  θιός το>υ δέν τοδχε πει παρά 
μόνο γιά τή μάνα του. Αύτή ταξίδεψε 
κάποτε μέ θαλασσοταραχή, μά πάλεψε 
μέ τό πέλαγο καί στό τέλος σώθηκε.

—  Μά ή μάνα...
—- Καλά αύτή, Κάρλο. Αύτή ήταν τυ

χερή κ ι’ έφτασε στό...
—- Στό Πόρτο— Ράδο.
—  Ναι. Στό Πόρτο— Ράδο. Έ τ σ ι τδ- 

' παιιε, Κάρλο. Έ τ σ ι  πρέπει νάνε. —το
Πόρτο— Ράϊο.

TO καΐκι πάλευε άκόμα μέ τήν’ τρχ- 
μουντάνα. Οί μούτσοι είχαν δέσει τά πα
νιά κι’ έσκουζαν γιά νά τρομάξουν τή 
θάλασσα. Ό  καπνός τοϋ θαλασσινοί* έκρυ 
βε τά νερά πού ψήλωναν πότε τήν πλώ
ρη κα! πότε τήν πρύμνα. Ά π ’ τήν άλλη 
άκρη πάλ: τρίκλιζε δ φάρος ανάμεσα 
στό κόκκινο καί τό πράσινο φδς. Ό  
Κάρλος φοβόταν· πάντα αύτές τίς άστρα- 

0 ;-ές πού τού μιλούσαν γιά τό χειμώνα

καί τή δυστυχία.
—  Ό  μπάρμπα— Αυκιαρδής ξαναμέ- 

θυσε!
Φώναξε.
Ό  θιός. του τόν έσφιξε κάτου άπ’ τήν 

καρδιά του καί τόν Αποκοίμισε.
***

Κα ! κείνος ό Δεκέμβρης ήταν παγω
μένος.

Κάθε τέτιο μήνα τά σκίντα τά σαβά
νωνε τό χιόνι κ:·’ δ φαροφύλακας άναβε 
μιά πελώρια φωτιά γιά νά ζεστάνει τόν 
'ουρανό. 'Ο  Κάρλος φώναξε τής μάνας 
του νά τοδ στείλει ένα πουλόβερ ώς τ ί 
λαιμό καί ‘δυό χοντρά γάντια. Μόλις τόν 
άκουγε δ μπάρμπα-Αυκιαρδής έβγανε τό 
ρουθούνι του άπό μνά τρύπα καί τοδλεγε 
πάλι μιά βλαστήμια:

—  Ά π ’ τήν κόλαση ϊέν άκούει κα
νείς, μπρέ!

Ό  Κάρλος άφηνε τή φωνή νάρθει κα! 
νά ξανάρθει κοντά του. ’Ήξερε άπ’ τό 
θιό του πώς τό Πόρτο-Ράδο τδλεγαν άλ
λοτε Κόλαση, γιά τά βαριά του πρωινά 
καί τά τριάντα του έργοστάσια. Κάπνι 
ζαν δλη μέρα οί φάμπρικες κ ι’ οί τολύ
πες ίσκιωναν τόν ήλιο καί τήν άνοιξη. 
Έ τ σ ι φανταζόταν πάντα τό λιμάνι, σά 
μιά μολυβένια πέτρα πού βάραινε τά μά
τια τής μάνας του καί τήν ψυχή του. Τό 
τες άγωνιζόταν περσότερο νά βρει τήν 
άσπρη γραμμή κα! νά φτάσει σΐά φου
γάρα σάν περιστέρι πού θάφερνε τήν ή
μερα. "Οταν ήταν χαμογελαστός δ θιός 
του, τόν σήκωνε ψηλά σάν τό σκούφο 
του καί τόν θάμαζε:

—- Έσεΐς τά παιδιά μοιάζετε σάν πε
ριστέρια, Κάρλο!

—  Κα! πάμε... Έ ;  Καί πάμε.
—  Πάτε, Κάρλο.
—  Κα! στό Πόρτο— -Ράδο, έ ; Πάμε

στό Πόρτο— Ράδο;
—  Βέβαια, Κάρλο. Πάτε στό... Πώς 

τό είπες; Πόρτο— Ρά ... ΙΙύρχν—Ρ ά .. .Ά ,  
να ί. Πόρτο— Ράδο. Πάτε, Κάρλο κα! σ τ ό  
ΙΙόρτο— Ράδο.

Τό κρύο δέν, τδχε φέρει κανένας άνε
μος, Έ ν α  ψιλό-'ψιλό άεράκι πού Ανέβαι
νε άπ’ τό νότο, σκόνταφτε στά μαρόκια 
κ ι’ έπεφτ·; ήσυχα-ήσυχα στή θάλασσα. 
Άπό κεΐ είδε τά νερά ό Κάρλος καί κοί
ταξε πά> ι ξέκορφα πρός τά Κύθηρα, θυ
μόταν τδ σημάδι τοΰ θιοΰ του —  στή 
γραμμή πού πάει δλόϊσα, έκεΐ πού περ- 
νοΟσί πάντα τό καΐκι, στεκόταν λίγο καί 
ξανάφευγε μέ βήμα άργό πίσω Απ’ τό 
μπράτσο τ?5 δρίζοντα.

Ό  φαποφύλακας είχε κιόλας μεθύσει-. 
Τόν εΐδε στό ϊ&ιο μαρόκι νά τουρτουρίζει 
κι ’ έβγαλε καί τ’ άλλο του ρουθούνι:

—  θά φύγεις, μπρέ;
—  Ν-αί. μέ τά νερά...
Μόλ:·ς ξεμάκρυνε μέσ’ στά κύματα, 

τότες τόν ξανάδε δ μπάρμπα-Ανκιαρδής. 
Πάλευε μ έ τά χέρια του νά διώξει τή 
θάλασσα καί τό ψιλό ν.εΐνο άεράκι πού 
τόν πήγαινε κόντρα. 'Ο Κάρλος δέ ήξε
ρε τή θάλασσα. Πάντα καθόταν στήν αμ
μουδιά, τή βούλιχζε μέ -α δάχτυλά του 
κ ι’ έβγανε αύδια καί καβούρια γιά νά 
•παίζει. Έπ ειτα  έβρεχε λίγο ',-ά πόδια 
του καί γύριζε τρέ/οντας στά σκίντα.

Ή φωνή τοΰ φαροφύλακα δέν έφτανε 
ώς έκεΐ κάτοη. Τοδ τήν έστειλε δυό - 
τρεις φορές, είπε νά κόψει τή Βουή τοϋ 
πέλαγου καί νά τον ξαναγυρίσει.

—  Δέν εΐνε πουθενά τό ΙΙόοτο —  Ρά 
So... Πουθενά!

Ό  φάρος είχε σταματήσει σχδ πράσι
νο φδς.

Τ Α Κ Η Σ  ΔΟΞΑΣ

Ε Ν Α  Κ Ο ΡΙΤ Σ Ι  
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Τό παράθυρο είνε άνοιχΤό. ’Έ χ ε ι  λί
γη ώρα πού ή μέρα έντιίσε τούς τόπους. 
Ό  ήλιος ψηλώνει στόν καθαρό ούρανό. 
“ Οσο πάει τό φδς χύνεται πιό έντονο 
στήν πολιτεία, γλυστρά στούς δρόμους, 
τρυπώνει στήν κάθε άκρη, στούς κόρ
φους μοο καί στά στήθη μου.

Χαίρομαι, χωρίς νά ξέοω γιατί. Βλέ 
πω ένα μεγάλο κομάτι τής πολιτείας, 
πού άστράφτει κάτω άπ’ τδν ήλιο. Ή 
λάμψη; σκορπά τό νοδ καί τήν καρδιά μου 
μέσα στήν άπαλωσύνη τδν φωτεινδν τό
πων. Νοιώθω ένα ρίγος πού ,μέ γοητεύει, 
άκούω ένα διάχυτο τραγούδ· πού φτάνει 
άπ’ τόν δρίζοντα, δπως μετάξι νά σέ χα- 
ιδεύε·. άναπνέω βαθειά, τινάζω τά μαλ
λιά μου, τεντώνω τά χέρια καί χαμογε- 
λδ  πέρα, μακρυά. θ ’ άνέβω στό παρά
θυρο νά φωνάξω: <Είμαι χαρούμενη!».

Ά ν  μ’ έβλεπε έτσι δ πατέρας ιμο», θά 
θύμωνε.

Λίατάνομαι μιά δυνατή έξαψη καί τά 
μάτια μου παίζουν γλήγορα μέσα σ’ ένα 
πυρετό χρωμάτων, πού στροβιλίζονται 
στήν καρδιά μου. Ό  πατέρας θά έλεγε, 
πώς είμαι έροντευμένη. θά κοιτούσε χα
μηλά μέ ζα,ροψένα φρύδια καί θά μέ συμ 
δούλευε πάλι νά κοιτδ τά μαθήματά 
μου, νάμαι σεμνή, σοβαρή, νά φροντίζω 
γιά τό σπίτι.

”£2! δέν κρατούν τά νεδρα μου πιά, μ’ 
αύτό τό σπίτι. Τήν άλλη φορά τοΰ τό εί
πα καί δέν ξέρω γιατί επιμένει καί δέν 
θέλει νά μέ καταλάβει.

—  Έ γώ  δέν μπορδ πιά νά κάνω έδδ 
μέσα δουλειές.

Αύτό τόν καιρό τό έβαλα πείσμα. Νο'- 
ώθω πώς δέν άντέχω αυτήν τήν κατά
σταση. Νύχτες καί νύχτες κλεισμένη στό 
δωμάτιό μου συλλογίζομαι: .Τ ί  νά κά
νω;- Αγαπώ τό Β ιο  καί τόν πατέρα 
καί τή μητέρα. Τούς λυπάμαι καί τούς

Τ Ο Υ  Κ . I I .  Σ Α Μ Α Ρ Α

■δυΐό μέ τήΝ ίδια λύπη. 'Ιίστόσο, κατάλα
βα πώς δέν είμαι σέ θέση νά καταφέρω 
κάτι. "Οσες φορές τόλμησα, ή ϊδια α
πάντηση κ ι’ άπ’ τού; δυό. «Έσϋ νά κοι
τάζεις τά ιιαθήματά σου». .«’Εσύ νά φρον 
τίζε’ς τή ζωή σου» ΙΙολύ καλά, νά φρον 
τίζω γιά τή ζωή μου.

Αύτό τόν καιρό τό έβαλα πείσμα. ,'Ο 
πατέοας μέ προσέχει περισσότερο καί 
δέν ξέρω τί τόν άναγκάζει νά μου φέρε
ται έ'σι άφοϋ κ ι’ αύτός μ’ άγαπ*.

Μιά μέρα πού έλε ιπα στό σχολείο μοϋ 
έσκισε τίς νότε; μου. Κλείδωσε τό πιά
νο γιά νά μήν παίζω, έκρυψε δσους σ:ί- 
γους, διήγημα ή μυθιστόρημα είχε ή βι
βλιοθήκη.

Κλείστηκα στό δωΙμάτιό μου μιά Ολό
κληρη βδομάδα. Έκλαψα, τράβηξα τά 
μαλλιά μου, χτύπησα τό κεφάλι μου. τά 
στήβη μου, δέν έτρωγα δλο -ό φαγητό 
πού μού έστελναν, σκέφτηκ* πολύ άσκη
μα γιά τή ζωή, έλεγα ένα σω,οό προσευ
χές, έπειτα κουράστηκα κ·χί ατό τέλος 
σταμάτησα νά φέρομαι έτσι. Νόμισα πώ; 
σ’ αύτό τό διάστημα δ πατέρας θά ξε
κλείδωνε τό πιάνο, θά μοδπερνε καινού? 
γ'.ες νότες καί θάβαζε τά βιβλία στή θέ
ση τους. Ά π ’ ϊλ ’ αύτά, δέν έκανε τίπο
τα. ’Ήταν σοβαρός δπως πρίν. Μόνον 
χαμογέλασε άλαφρά δταν μέ είδε νά κά 
θομαι στό τραπέζι καί μοδ είπε:

—  Ήξερα δτι θά σοδ περνοδσε.
Τότε ιχ’ έπιασε τό παράπονο κ ι’ έκλα 

ψα. Ή ρθε πάνώ μου, μοδ χάΐδεψε τά 
μαλλιά.

Μήν κάνεις σάν παιδί, Δέν είσαι 
μικρή πιά.

Τό κλάμα μου δυνάμωσε. ’Εκείνη άπ’ 
Αντίκρυ μέ κοίταζε μ’ ένα μάτι γεμάτο 
είρωνία. Δέν ήθελα, δχι, νά μέ βλέπει 
νά κλαίω. Ανέβηκα γλήγορα ατό δωμά- 

( Συνέχεια <*τήν 6η σελίδα)
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Οί μεγάλες προσωπικότητες άπ’ όποι- 
ονδήποτε τομέα τής ζωής κ ι’ δν προ
έρχονται δέν χάνουν ποτέ τό ενδιαφέρον 
του;. Κάθε εποχή Ανακαλύπτει σ’ αύτές 
ένα καινούργιο περιεχόμενο. Κάθε εποχή 
τίς καταυγάζει μ’ ένα καινούργιο φως. 
Οί μορφές αύτές πού γίνονται σύμβολα, 
πλουτίζουνε τό Ανθρώπινο' περιεχόμενό 
μας άλλά ταυτόχρονα- πλουτίζονται ή καί 
καμμιά φορά φτωχαίνουνε, άπ’ τή αυγ- 
■κεκριμενη Ανθρώπινη, οτάση πού τίς άν- 

-τιμετωπίιζει. Κάτι τέτοιο συμβαίνει καί 
■ ιέ τίς τρεις αύτές μορφές πού, δπως πο
λύ σωστά σηυ,ε'ώνει ό κ. Χατζίνης, άπο- 
•ελοϋν '.μιά  σύνθεση τού, νεοελληνικού 
πνεύματος σέ 5,τι έχει πιό άντιφι/,τικό, 
πιό οξύ, άλλά καί πιό .έντιμο, πιό άνθρώ 
πινο, πιό θαρραλέο».

Γ:ά :ήν τωρινή καί τή μελλούμενη ελ
ληνική πνευματική πραγματικότητα ο! 
τρεις αύτές μορφές δέ μπορούν παρά νά 
αποτελούνε δχι Αφετηρίες καί βάσει;, 
δχι μονάχα σκοπιές άντιμέτώπισης, άλ
λά καί Αιξιολογι-κά κρ-τήρια καί γιά τό 
δρόμο πού δ.ιατρέξαμε, άλλά καί γιά τό 
διάστημα πού’ μάς Απομένει,

Κάθε καινούργια, μελέτη πάνω σ’ αύ
τά τά ενσαρκωμένα θέματα, κ ι’ δταν μά 
λίστα γίνονται μέ τήν οξύτητα -%ς πα
ρατήρησης, τής ψυχολογικής , διείσδυσης 
καί τήν. μαστορικά δουλεμένη συμπύκνω
ση τής έκφρασης, δπως συμβαίνει' μέ τήν 
έργασία τοΰ κ. Χατζίνη, εΐνε ,πάντα μιά 
καινούργια δσο καί πολύτιμη προσκομι
δή."Οταν ό μελετητής εΐνε διαποτισμένος 
ά’πό άγάπη καί κατανόηση γιά τό θέμα 
του, πάντα καί κάπο ε; άγνωστες ή του 
λάχιστον δπλερα έρευνημένες πτυχές θά 
μάς φανερώσει.

Αυτήν ίκριβως χήν εντύπωση μά; δί 
νο>Λ οι -«Τρεις' Σταθμοί» τοΟ κ. Χατζίνη. 
Ό  συγγραφέας ξέρει πολύ καλά ποδ βρί 
σκετ·».ι ό κεντρικός πυρήνας τοΰ ζητήμα- 
τός μα:· Μέ πλήρη έπίγνωση προχωρεί 
σ’ αυτόν, γιατί άπ’ τήν κατάχτησή του 
έξαρτιέται καί ή διαφώτιση καί τό' δίδα
γμα. Κ Γ  αύτό εΐνε ή ψυχολογική προ

παντός αντιμετώπισή του. Δίχως τήν 
ψυχολογική άντίληψη καί πριν Απ’ δλα 
δίχως άϋτήν δ,τι δήποτε κ ι’ δν έπιχει- 
ρήσουμε, ή δουλειά μα; θάναι λειψή καί 
τά συμπεράσματά μας λαθαμενα.

Μονάχα γνωρίζοντας τήν ψυχολογία 
τοΰ 'Γυχάρη, δπως αύτή προβαίνει άπ’ τά 
περιστατικά τής ζωής του, θά καταλά
βουμε καί γιατί στάθηκε άρχηγός ένός 
άγώνα, άλλά καί τήν ιδιότυπη σφραγίδα 
πού άποτύπωσε α’ αύτόν. Μοιραία 
στούς άγώνες τών ιδεών περνάει 
καί δ Εγκεκριμένος, δ χειροπια
στός ιστορικός άνθρωπος, πού δίνει 
δχι μονάχα άπόχρωοη, άλλά καί άποφα- 
σιστ κή καθοδήγηση καί τελικό κύρος, 
Ά ν  -όν 'Γυχάρη δέν τόν κυριαρχούσε έ
νας άμετρος εγωισμός κ ι’ άν δέν τόν κυ
βερνούσε μιά πεισματική Ακαμψία καί 
μιά άμετάπειστη προσήλωση στόν στενό 
κανόνα» ίσως νά ήταν διαφορετική κι’ ή 
πορεία κ ι’ ή έκβαση τοΰ γλωσσικοδ μα; 
ζητήματος. Κερδισμένη ή χαντακωμένη. 
Άνεξάρ τητα δμως άπ’ τό ζήτημα αύτό, 
ή σχέση τοδ *Γυχάρη μέ τό γλωσσικό ζή
τημα δέ μπορεί ν’ άποχωριστεΐ Απ’ τή 
ζωή του καί ιδιαίτερα άπ’ τόν ψυχολο
γικό τόυ τύπο. Καί γιά τούτο στό σημείο 
αύτό ή προσφορά κ ι ’ ή συμβολή τοΰ κ. 
Χατζίνη εΐνε ξεχωριστά σημαντική.

Τά ίδια θά μποροδσε νά παρατηρήσει 
κανένας καί γιά τόν Ηαπαδιαμάντη. "Ο 
σο ξέρω, τό ζήτημα τής ψυχολογίας τοΰ 
μεγάλου μας πεζογράφου δέν έχει Απα
σχολήσει τούς Αρμοδίους. Αύτό ίσως νά 
όφείλεται -στό· δτι <έκ πρώτης δψεως»δέν 
προσφέρεται γιά μιά τέτοια Αντιμετώπι
ση ούτε τό έργο ούτε κ ι ' ή ζωή τοδ μο
ναχικού Σκιαθίτη. Κ ι ’ ομως φαίνεται 

■πώς ή έβώτερη πραγματικότητα εΐνε ό- 
λότελα διαφορετική. Τό Απρόσφορο του 
εΐνε μιά οικονομία τής φύσης καί γιά τό 
συγγραφέα μά καί γιά τό Αναγνωστικό 
του κοινό. Αύτό τδ ψυχολογικό ύ’πόστρω- 
μα άν φυσικά δέν τόν εκθέτει ολοκληρω
μένα, Κλώστε δέν εΐνε καί ή φύση τής 

( Σ υ,νέχεια σττιν 6η οελίΒα)
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πού χρειάζονται έργα σάν τή σονάτα

Νά ένα έργο πού βγήκε επίσης Από 
μυθιστόρημα κ ι’ δμως έγινε δράμα ,μέ 

^!*·τό νά πάρει καθαρά δραματικά ατοιχ.-ΐ:. 
καί νά τά μεταχειριστεί δρα,ματικά : 
Τόν διάλογο, τήν περιπέτεια, τή γορ- 

.... γή έξέλιξη. Βέβαια τοϋ λείπουν άκόμη 
"πολλά, δπως δ κεντρικός ήρωας καί · 

ή κεντρική πράξη μέ ίέαη καί λ ύ : ' . 
τό λυρικό στοιχείο καί τό χορευτικό 
γιά νάφτανε στήν δλοκληρωμένη δρα
ματική μορφή. 'Ωστόσο κ ι’ έτσι δπως 
εΐνε, εΐνε περισσότερο δράμα παρά δι
ήγημα, άντίθετα λ. χ . μέ τό «παράξε
νο ιντερμέτζο», πού εΐνε περισσότερο 
διήγημα παρά δράμα. Αύτό εΐνε έτοιμο 
σενάριο γιά νά γυριστεί ταινία κα! νά 
πετύχει. Τούτο έτσι δπως εΐνε μόνο ατό 
θέατρο παίζεται. Γιά νά γυριστεί ται
νία θά πρέπει νά πετάξει κάμποσον διά 
λογο και νά πάρει πολλούς μικρούς μο
νολόγους.

Ένώ  δμως τό έργο τοϋτο ‘‘Γιά ένα 
κομμάτι γής» δέν έχει κεντρικόν ήρωα, 
οδτε μιά κεντρική καί σπουδαία πράξη, 
δραματικά ενσωματωμένα, οδτε επομέ
νως' δέση καί λύση, έν τούτοις τά δρα
ματικά αύτά στοιχεία ύπάρχ.ουνε έδώ 
σάν ιδέα, σάν ούσία τοδ έργου κ ι’ δς 
μήν φανερώνονται μορφικά. Εΐνε, γιά 
νά πάρουμε εικόνα άπό τή μαγειρ κή, 
σά ποΰσα ή πήτα. Φαγητό μέ ουσίες 
χορταστικές καί θρεφτικές άδιάφορο άν 
στό μάτι δέν τοαοφαντάζει, δσο ένα ψη
τό το«3 φούρνοι> ή μιά τούρτα.

Ό  κεντρικός, άλλ’ άθέατο; ήρωάς - 
του εΐνε δ άνθρωπος μ ί  τήν π.ό πλατέιά-' 
καί Αναγκαία τραγικιά του όψη. Δε/ 
είνε έδώ, δπως στό «Παράξενο ’ Ιντερ
μέτζο» (αναφέρουμε γιά πρόχειρη σύγ
κριση έργα πού παίζονται σήμερα στά 
θέατρά μας) ένας άνθρωπος άπό μιά μό 
«ον ϊψη ν*ι’ αύτή στενή παρμένος, δψη 
περιωρισμένη μέσα σέ συμβατικούς φρα 
γμούς τής χάδε ή τής δείνα κοινωνικής 
τάξης, καί τής τάδε ή τής δείνα κατά
στασης, πού τυχαία ή επίτηδες διαλε
γμένα περιστατικά τήν έχουνε χαράξει. 
Έ δ δ  έχουμε τόν άνθρωπο γενικά, τήν 
Ανθρώπινη κοινωνία, πού διαλύεται, πού 
ξεφτίζει άπ.ό άνάγκη δχι μυστηριακή 
καί μοιραία, παρά άνάγκη πραγματική 
πού τήν αίτια της τήνε βλέπουμε καθα
ρά καί ξάστερα, γι’ αύτό βλέπουμε καί 
τή θεραπεία της, κ ι’ έτσι στό έργο τού
το έχουμε, καί τή λύση καί τήν κάθαρ
ση, τήν ούαιαστικώτερη δηλαδή ούσία 
τού δραματικού καί κάθε ποιητικού έρ
γου. Καί άπό αύτή τήν άποψη τό «Γιά 
ένα κομμάτι γή;» εΐνε ποιητικό δημι
ούργημα άνώτερη; πνοής, έκείνης πού 
ζωντανεύει τά άληθινά μεγάλα έργα 

τής Τέχνης.
Ή  πραγματικότητα πού καθρεφτίζει 

αύτό τό έργο εΐνε δμή καί σπαραχτική. 
Μέσα σ’ έναν λαμπρόν τάχα πολιτισμό, 
πού έχει αύτοκίνητα, Αεροπλάνα, ερ
γοστάσια. ό άνθρωπος έχει ξεπέσει στό 
χτήνος. Οί κοινωνικοί δεσμοί, τό μόνο 
δείγμα άνθρωπιάς καί πολιτισμού, ξε
φτίζουνε, κόβονται καί ή άνθρωπότητα 
σκορπίζεται καί ιξεαπερμίζεται. Ά κ ό 

μα κα! τά πιό συνδετικά στοιχεία, ή 
άγάπη κ ι ’ ή στοργή, σάν ·,ά μήν έχουνε 
πιά καμμιά δύναμη. Άκόμη καί τό δυ- 
νατώτερο άπ’ δλα, τής μάνας ή άγάπη^ 
πεθαίνει, δχι σβύνει, σκοτώνεται, άφοδ

εξευτελιστεί άπό τήν σάπια κρούστα 
τού «πολιτισμοδ».

Μόλον τοϋτο τό έργο εΐνε αισιόδοξο. 
Άπό τά πιό αισιόδοξα πού γ£νο·νται, 
γιατί έχει μέσα του τήν κάθαρση. Ό  
θεατής τό πίνει τό γιατρικό. Πικρό, 
άλλά φέρνει σωτηρία. Άπό τήν άποψη 
λοιπόν χή; ιδέα; τοο έγγίζει τ’ άνώτερα 
σκαλοπάτια τή; τέχνης, γιατί Ικφράζ=ι

πλέρια τόν πολιτισμό τής εποχής του καί 
τοϋ τόποι» του. Άπό τήν άιποφη τής μορ
φής εΐνε ώ,μό καί σπαρταριστό, άλλά λετ 
ψό σέ λυρικό καί χορευτικό στοιχείο, 
χωρίς αΰτή ή έλλειψη νά τό κάνει τερα- 
τικό καί άπαράδεχτο.

"Ενα  τόσο ώμό δράμα πού δέ δειλιά
ζει νά μεταχειριστεί καί τήν άσκή.'ΐα 
άκόμη ‘γιά ύλικό του καί μόλον τού
το νά τήνε ξεπεράσει τή δοκιμασία μέ 
τήν Αληθινή όμορφιά πού ενατενίζει, 
χρειάζεται καί άνάλογη σκηνική άπό- 
δοση.' Άθλος γιά τόν πιό καλά συγκρο 
τημένο θίασό μα; σήμερα. Τό «θέατρο 
Τέχνης» τόν κατάφερε αύτόν τόν άθλο, 
-κουτσά— στραβά, άλλά τόν κατάφερε. 
Γνωρίζοντας τά μέσα πού διαθέτει, ή- 
θοποιούς ανώριμους, ταμείο άνύπαρχτο, 
βρίσκουμε τήν παράσταση αύτήν έξαιρε 
τ κή, υποδειγματική σάν καλλιτεχνική 
πράξη γιά δλους δσοι καταγίνονται σή
μερα μέ τή δραματική τέχνη. Καί γιά 
τό ίδιο τδ’ «θέατρο Τέχνης» νομίζουμε 
πώς εΐνε τά πρώτο άληθινά σπουδαίο 
■δράμα πού δίνει, άν εξαιρέσουμε, γ ι’ 
άλλο λόγο, τό ελληνικό έργο πού έ
παιξε.

Ή  μετάφραση άπό τόν Σεβαστίκο- 
γλο^, δουλειά δημιουργική, ζωντανή, ά- 
ριατουργηματική. Έ γ ιν ε  μέ άγάπη, συ 
νείδηση καί τέχνη ζηλευτή. Ή  σκηνο
γραφία παραστατική κ ι’ ή σκηνοθεσία 
σφίχτηκε νά κατορθώσει τ’ Ακατόρθω
τα. Ό  Άθλος εΐνε δλος δικός της. Γ ι ’ 
αύτό ούτε κάν θ’ Αναφέρουμε τίς Ατέ
λειες· καί τά σφάλματα πού είδαμε, έ- 

' πειδή - αύτά εΐνε καθαρή αδυναμία με
ρικών ήθοποιών, δχι τοΰ σκηνοθέτη, 
πού έδε.ιξε καθαρά τήν κατανόηση καί 
τήν επιδίωξή του.

Γιά χούς ήθοποιούς έχουμε νά έκφρά 
σουμε τή χαρά μας. 'Ο Διαμαντόπουλος 
έδειξε πρόοδο σημαντική. Συγκράτησε 
πολλά ά-πό τά πληθωρικά του ξεσπάσμα 
τα.· Έπειθάρχησε σέ μιά στρωτή γραμ
μή. Νομίζουμε πώς εΐνε δ πρώτος ρό
λος πού παίζει μέ χόσην επιτυχία. Ε ί 
ναι ηθοποιός ρωμαλέος καί δημιουργι
κός.

Τό ίδιο κ ι ’ δ Καλέργης, ό άδρός καί 
αϊσθανχικός, χό Τβιο κ ι’ ή Μεχαξά, ή 
δυνατή καί ψυχωμένη. Αύτοί οί τρεΐ; 
νέοι ηθοποιοί έχουνε τοϋτο τό κοινό,, 
πώς εΐνε καλλιτέχνες μέ ένθουαιασμό 
καί συνείδηση. Μπορεί άκόμη νά φαίνε
ται έδώ. έκεΐ ή προσπάθεια πού κάνουνε. 
'Ο  Καλέργης καί ή Μεταξά σ’ άφτή 
τήν παράσταση δέν ήοανε πάντα δλότε- 
λα μετου3ΐωμέ,οι. Έδώ  εκεί ή φλόγα 
του; έκατακάθονταν. καί έβγαινε ατό 
φανερό χό δικό, τους τό σκήμα. Ά λλά  
καί οί τρεις άφτοί είνε άκόμη νέοι, δη
λαδή κάποια πείρα τής ζωής, δπως εί
ναι φνσικό, τού; λε'πει. Ώατόσο καί 
οί τοεΐς τους είχανε άληθινά συγκινη
τικές ώραΐες στιγμές.

Ό  νεαρός ΝΓκος Βασταρδής, πού θα- 
ροϋμε, πρώτη φορά τόνε βλέπουμε, έ
χει πολλά καί καλά προσόντα. Τοιρα 
τά κινήματά του ήσανε άρυθμα καί ή 
μιλιά του στραπατσαρισμένη. Δέν άκού- 
σαμε οδτε μιά όλόκληρη φράση άπ’ τό 
στόμα του. "Οτι έλεγε τ’ άκουγε μόνος 
του. Τέχνη κατά μέγα μέρος θά είπεΐ 
κατάχτηση ύλικοϋ. Καί τό ύλικό πού έ
χει νά καταχτήσει δ ήθοποιός εΐνε τό 
σώμα του καί ή φωνή του, ζωντανό ύλι
κό, γι’ άφτό άπό τά πιό -άνυπόταχτα. 
Τόνε συμβουλέψουμε νά μήν ,ξαναπαρου- 
αιαστεί σέ ρόλο, άν δέν μάθει πρώτα 
καλά νά ααλέβει καί μάλιστα νά μιλάει. 
Φαίνεται πώς έχει γ.-,ήσιο τάλαντο καί 
πολύ κατάληλο παρουαιαστικό. Ά ς  μπει 
λο'πόν στήν άσκηση τή συστηματική γιά 
νά προοδέψει γλήγωρα καί σίγουρα.

II. ΡΩ ΤΑΣ

Στίς 8V12H3 άκούσαμε τό ρεσιτάλ 
■πιάνου της δ) ί-δας Ε . Βλάμη. Στή δ) ίδα 
Βλάμη δίνουμε τή συμβουλή πού θάδινε 
κάθε άνθρωπος π’ αγαπά χήν τέχνη. Νά 
μή βιάζεται. Μ ά μαθήτρια πού μόλις 
τέλειωσε τίς σπουδές της στό Ώδεΐο, 
τρέχει νά μάς φωνάξει: Έδώ  είμαι κ ι’ 
έγώ. Γιατί; Τ\ατί μιά τέτοια βιασύνη; 
Πρίν κλειστεί νά μελετήσει, νά κάνει 
δικά τη;, άληθινά δμως δικά της, κεί
να πού διδάχτηκε χόσο καιρό, νά 'πετά- 
ξει δ,τι δέν τής στέκει, νά πλουτίσει 
τόν εσωτερικό τη; κόσμο μέ τή μελέττ, 
χή; (έλέφτερης πιά καλλιτέχνιδας κ ι’ 
δχι τής μαθήτριας, νά ψάξει νά βρει τόν 
Αληθινό δαυτό τη;, τρέχει νά μάς δώ
σει ένα ρεσιτάλ. Ή  δ )ν ί; Βλάμη, έχει 
προσόντα γιά πιάνο. Ά ς  μή ξεχνά δ
μως δτι βρίσκοντα· άκόμα στήν κατά
σταση μιας άπλαστης ζύμης. θέλουν 
πλάσιμο, πολύ πλάσιμο, πού 'δέ γίνεται

βαο κι’ άν πασκίζουμε —  άπ’ τή μιά 
μέρα στήν άλλη.

Βέβαια βλέπουμε μιά προσπάθεια. 
Μιά τέτοια δμως προσπάθεια θά μπο- 
οοδσε νάχει ένα καλύτερο Αποτέλεσμα. 
Γιατί σήμερα μάς παρουσιάστηκε οάν 
μαθήτρια. Καλή ίσως. Ά λλά  μαθήτρια. 
Δέν πιστέβουμε δμω; νάθελε νά τήν 
κρίνουμε έτσι. Ή  δ. Βλάμη εΐνε άνώ- 
ριμη. Πολύ άνώριμη άκόμα γιά νά μπο 
ρέσει νά μά: πείσει -άν καλλιτέχνιδα.

Κ χ 1 μερικά τώρα γιά τήν έχτέλεση. 
Τ Ις  περισσότερες φορέ; ή μελωδία στό 
δεξ! χέρι χάνονταν κάτω άπ’ τό βαρύ
τερο παίξιμο τοϋ άριστεροδ. Σ ’ δλα τη; 
σχεδόν τά «τραί- έλειπε ή τεχνική 
κείνη πού θά μά; τάδινε καθα?ά. Ό  ή
χο; της θέλει άκόμα πολύ μελέτη, γιά 
νά πλουτιστεί μέ τί; Αποχρώσεις κείνες

τοΰ Μπετόβεν ή τό κομμάτι τού Φρανκ 
πού έπαιξε. Ή  λίγο .άτεχνη άκόμα με- 
ταχείρηση τού πεντάλ δημιουργεί πολ
λές φορές τέτοια «συνήχηση» πού κα
ταστρέφει έτσι τί; διάφορε; φράσει;. 

Κάτι τέτοιο έγινε μέ τό τελευταίο μέρος 
τής Σονάτα; τοϋ Μπετόβέν.
Ή  δ. Βλάμη έχει μουσικότητα. Συμ
βαίνει δμως κείνο πού πολύ δύσκολα 
μπορεί νά ξεφύγε: κάθε νέος καλλιτέ
χνης. Δίπλα σέ μέρη πού ξεχείλιζαν 
άπ’ ένα συναίατημα χωρίς κανένα περιο 
ρισμό, άφηνε δλόκληρες μουσικές πε
ριόδους νά περνούν άδιάφορα, σάν νά- 
χαμε Απλή «σπουδή- γιά δάχτυλα. Γ ε 
νικά δλη ή ερμηνεία τής σονάτας τοΰ 
Μπετόβεν καί τοϋ -έργου τοΰ Φράνκ ή
ταν Απλώς μέτρια. Ά ν  εξαιρέσει κά
νει; τίς πρώτες φοάαεις τή; _ σονάτας, 
πούχαν κάποιο μουσικό ενδιαφέρον, δλα 
τ’ άλλα μέρη πέρασαν "όσο άδιάφορα 
πού κούρασαν, δπως π. χ. τό τελευταίο 
μέρος τής σονάτας καί ή φούγκα τοϋ 
/Φράνκ. Τά ίδια έχομε νά πούμε καί γιά 
τό κομμάτι τοΰ Μπάχ— Μπουζόνι. Πάν 
τως σ’ αύτό μάς έδωσε ένα καλύτερο 
ήχο, καί άπό μουσική άποψη ήταν πο
λύ 'κοντίτερα ατό πνεύμα τοΰ Μπάχ.

Οί παραπάνω άληθινά αυστηρέ; γραμ 
μές εΐνε τέτοιες γιατί άπευθύνονται σ’ 
ένα νέο άνθρωπο, πού πρέπει νά προσέ
ξει πολύ τό δρόμο πού άρχίζει, γιά νά 
μπορέσει άργότερα —  καί πάλι · λέμε 
άς μή_6ιάζεται —  νά δώση μέ τήν τέ
χνη του "ή χαρά ατού; συνανθρώπους

Στίς 12)12)43 ΓΪχαμε τή συναυλία 
τή; Κρατικής ορχήστρα; μέ διευθυντή

J
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(Συίνιέχεια ά~ιο τήν 4η <*εΧ<Ι5σ)

  β —  —  “
τόν ■/.. Ί*. Οίχονομίβτι χαΐ οολίιια τδν 
-/. Β  Κβλίση. Τ6 τ-.ρόγρχμ^ι* ήταν ά- 
φίερωμένο σ’ δργ* Μπετώβεν. ’Axotoa- 
Ί 3 τήν 7r, συμφωνία, τ6 χαντσέρτο "ίου 
γ ί ΐ  βιολί, καί τήν είοοιγωγή «“Εγ- 
ν.μοντ . 'Ε ν α  τέτοιο πρόγραμμα 5-W1- 
ουργεΤ &ποχρεώσε'.ς στά μαέστρο τ.οΰ -τδ 
χναλαβαίνει. 'Γποχρεώσεις βαρειέί τέ
τοιες ποϋ προϋποθέτουν πριΐιτ’ ir." δλα 
καθαρή ίντίληψη γι*. τις 5’>σκολίες 
του —  μουσικές καί τεχνική  —  κι’ έ- 
ζ ϊ ’.-.χ  έςονυχιστική μελέτη. Καί ' i  £υ6 
δμως δεν τάχαμε στό κοντσέρτο τής Κυ 
ριακής. Γιατί δν δπήρχ,αν δέ βάχαμε 
μιά τδσο δσκημη έχτέλεσή.

"Οπως καί στή προηγούμενη συναυ
λία του, δ κ. Οικονομίδης μάς παρουσία 
- ε —  - ή  φορά τούτη άκόμα περισσότε
ρο —  μιά δρχήστρα κοματιασμένη. Κά- 

οικογένεια δργάνων έπαιζε άδιαφο- 
ρόντα; γιά τήν αλλη. Λέν δπήρχε καμ- 
Ί*.ά έ'.ότητα. Οί τρόμπες τά κόρνα 
ξεφώνιζαν διαρκώς, δέν τραγουδούσαν. 
Λέν είχαμε καθόλου τήν ίσοροπί^α— ρυβ 
ιι·κή ή ήχητική —  που χρειάζονταν. 
Ά ν  τώρα στά παραπάνω προστέσουμε 
καί τό άσκημο κούρντισμα τής ορχή
στρας θά νοιώσει κανείς μέ τί τεχνικές 
δυνατότητες 6 κ. Οίκονομίδης ςεκίνη- 
σε γιά νά μάς δώση 2να τόσο δύσκολο 
πρόγραμμα.

’Ά ς  δούμε τώρα τήν έχτέλεσή. ϋτήν 
Τη συμφωνία απ’ τήν πρώτη στιγμή 
φάνηκε ή αμελέτητη ορχήστρα. Ή  ει
σαγωγή, πρίν τδ πρώτο θεμα, αρχίζει μ ι 
συγχορδίες στακάτο άπ’ δλη τήν δρ-
χήστρα. Ή  έχτέλεσή τους σχεδόν εάρ 
πεζέ , μέ μιά άδικαιολόγητη δυναμικό
τητα στά χάλκινα πνευστά χαλασε τή^ 
ή/ητ κή ομοιογένεια καί τή ρυθμικότη
τα' πού εχει δλο τό Ιργο. ’Ε κ ε ί  πού ή 
έλλειψη ρυθμού r /χμε πολύ εντύπωση 
ήταν στά' «τρ»Λ» -(γρήγορα περάσματα) 
άπό αύτούσιες κλίμακες πού άκούγονται 
σ’ δλο σ/εϊόν τό πρώτο μέρος τής συμ
φωνίας πότε άπ’ τά έγχορδα, καί πότε 
άπ’ τά πνευστά.

Οί τόσο φαινομενικά δμως άπλές αυ 
τές κλίμακες δίνουν δλο τό ρυθμό στή
συμφωνία πού κορυφώνεται στό τελευ
ταίο μέρος- σέ μιά «αποθέωση -χορού», 
δπως σωστά λέγει δ Βάγνερ. Ή  Ανο
μοιογένεια τής ορχήστρας καί οί συ
χνές ρυθμικές αλλαγές παρουσίασαν τό 
πρώτο' μέρος διαφορετικό άπ’ 3,τι είνε 
μέ δυναμικούς χρωματισμούς έντελώς 
έξω απ' τδ στύλ τής μουσικής τού Ηπε 
τόδεν.

Στδ δεύτερο μέρος δ χαρακτηριστι
κός τίτλος Άλεγκρετο» κ ι ’ δχι Άν- 
τάντε ή Αάργκο πρέπει νά δίνει στό δι
ευθυντή τής ορχήστρας τό μέτρο γιά
τήν εκτέλεσή του. Ο ελεγειακός χαρα- 
■/τήρας πού έ/ει, δέν πρέπει να καταν
τά ένα δαού πένθιμο εμβατήριο.

Στδ σκέρτσο καί φινάλε, δέν είχαμε 
πιά δρχήστρα δπως τή νοιώθουμε. &υδ 
— τρεις' δμάδες άπό δργανα — - Ιγχορ- 
δα. π-.ευστά καί ρυθμικά —  έπεζαν ή 
κάθε μιά χωριστά κάτω άπό μιά έξαλη 
διεύθυνση τοϋ μαέστρου τους. Κ '.’ άλλο
τε είχαμε γράψει, άντί δ κ. Οίκο- 
νομίδης νά "υποφέρει τόσο κωμικά πά
νω στήν έξέδρα εΐνε προτιμότερο νά με 
λετήση τήν δρχήστρα πιδ ψύχραιμα καί 
περισσότερο εξονυχιστικά. Μαέστροι 8- 
πως οί Βαϊγκάρντεν καί Μ. Βάλτερ δι
ευθύνουν τέτοια μουσική μέ τίς πιό α
πλές κινήσεις τού χεριού τους’ ή μή'πως 
καί δέν αισθάνονται; Χρειάζεται μελέ
τη. Μελέτη καί κατανόηση πολύ δταν 
καταπιανόμαστε μέ τόσο δύσκολα προ
γράμματα. Τ ί χρωστάει δ καϋμένος δ 
κόσμος πού τόσο αύθόρμητα τρέχει νά 
χαρεΐ λίγο, νά τοΰ προσφέρουμε -τόσο 
άσκημες έχτελέσε'ς;

Μέ τό κοντσέρτο τοϋ Μπετόδεν γιά 
βιολί δ κ. Β . Κολάσης μάς έδειξε δυό 
πράματα. Τά δυνατά βιολονιστικά προ
σόντα πού έχει άπ’ τή μιά μεριά, και 
τήν άδιαφορία του γιά τήν καλλιέργειά 
τους άπ’ τήν άλλη. Γιατί δέν εξηγείται 
πώς μέ τέτοια προσόντα μάς έδωσε τέ
τοια έχτέλεσή. Λιαρκεΐς ρυθμικές άλλα- 
γές καί διάφορα ρουμπάτα» είνε έξω 
άπ’ τό στύλ τοϋ Μπετόβεν.

Ί Ι  κλασ.κή μουσική τού κονσέρτου 
μ" δλα τά ρωμαντικά στοίχεϊ* πού

άπότομους δυναμικούς χρωματισμούς. 
“ Ελειπε στό παίξιμο ή "συνέπεια* πού 
Θά μας έδινε καθαρά τή στέρεη Αρχι
τεκτονική τού §ργου. “Ολο τό κοντσέ^- 
το γραμμένο σ’ -εύτυχισμένε-ς στιγμές 
τού Μπετόβεν έχει μιά κλασική ίσορο- 
πία' οδτε μιά στιγμή δέ μεταχειρίζεται 
τό βιολί σάν σκοπό. Μιά τέτοια αντί
ληψη άπ’ τδν έχτελεστή έχει πολύ_ ά
σκημα άποτελέσματ*. Μάς παρο·Κ)ΐάζε: 
μιά κούφια τεχνική επίδειξη σκοτώνον 
τας έτσι τή μουσική πού 6πάρχει σέ κά 
9s μέτρο τού κοντσέρτου.
* Γιατί αύτό τδ ακράτητο τρέξιμο στή 

προιτη καντέντζα πού έχει γράψει ό 
Κράΐσλερ; Ακούσαμε ένα πυροτέχνημα 
—  πολύ ακάθαρτο τεχνικά —  καί χά
σαμε τή μουσική πού έχει, ιδιαίτερα 
στδ μέρος πού άκούγονται καί τά δυό 
Θέματα μαζί.

Πρίν απ' τδ τελικό ροντό, πού έχτός 
άπ’ τήν έλλειψη τονικήζ ακρίβειας εί
νε ν,χΐ διαρκές ρυθμικές άλλαγές,  ̂ ή 
δεύτερη μεγάλη καντέντζα τοΰ Κράΐσλερ 
κόπηκε. Τό μέρος πού μ®ς δόθηκε έκτε- 
λέστηκε κ ι’ αύτό μέ μιά μανία τρεξί
ματος. Γιατί;

Τέτοια δργ* χρειάζονται στοχασμό, 
αελέτη καί προπαντός αντίληψη τής εύ 
βύνης πού πρέπε; νά νοιώθουν καλά έ- 
κεΤνοι πού καταπιάνονται.

Φ Ο ΙΒΟ Σ  Α Ν Ω ΓΕ ΙΑ Λ Ά Κ Η Σ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
( Συν^ε ια  Απ* Τή 5η σεΧίδοε) 

μελέτης του τέτοια, δ κ. Χατζίνης τό 
διαισθάνεται καί τδ πιάνει ξεκάθαρα. 
Καμμιά ίσως πνευματική μας προσωπι
κότητα. νά μήν έχει τόσον πλούαιο αν
τιφατικό χαραίκτήρα δσο δ ΙΙαπαδιαμάν- 
της. Μοναστικός κ Γ  ασκητικός τύπος, 
ύφίσταται δμως τήν ακατανίκητη καί 
θριαμβευτική γοητεία τής Αθήνας. ’Εν- 
Όάρκωση τί,ς χριστιανικής πραότητας καί 
τής άγγελικής γλυκύ^ητας, μπορεί δ
μως καί μάς περιγράφει θανατώσεις 6ρε 
εών καί μάς δίνει τδν κλασσικό τύπο τής 
Φόνισσας. Τά βρέφη δέν σκοντώνονται 
ν  σ. ν’ άπαλλαγοδν άπ’ τήν έπίγεια κό
λαση καί γιά νά πάνε λυτρωμένα μιάν 
ώοα άρ'/ήτερα στήν αγγελική κοινωνία 
τών ουρανών, άλλά σκοτώνονται γιατί 
τό δολοφονικό χέρι -ό οπλίζει ή ανεξι
χνίαστη καί σκοτεινή έπιθετική δύναμη 
πού ένοικε! στό βάθος κάθε ψυχής. 'Η  
ζωή τοδ Παπαδιαμάντη εΐνε μιά ζωή ά- 
κατάπαυστο)ν καί σκληρών α π ω θ ή σ ε 
ων.  'Η  παράδοξη έ'<αλλαγή τής πραότη
τας καί τής ωμότητας εΐνε εκφράσεις 
μιάς φριχτά δοκιμασμένης ψυχής. Ή  
γαληνεμένη έταφάνεια μάς άποκρύβει 
φροντιομένα, ώ κεί. ειους ϊσως μυκη
θμούς παθών ανομολόγητες έπιθυιμί- 
ες καί -μιά φοβερή τάση έ ξυψ  ω μ έν  η ς 
ε'κφόρτιοσης γιά νά μεταχειριστούμε 
ενα τρέχοντα ιιεταψν/ολογικδν δρο. 'Η  
άποστολική μετριοφροσύνη του μποοεΐ νά 
σκεπάζει ένα αΤσθηιια ύπεροχής, άλλά 
μ.πορ=ί μιά χαρά νάναι κ ι’ έπένδυση έ- 
νός μειονεκτικού αισθήματος. Ή  τυραν. 
νική παρουσία τών-άναμνήσεων τής παι
δικής ήλικίας. νά μιά δασική πλευρά 
νιά τήν ψυχολογική αντιμετώπιση -Όϋ 
Παπαδιαμάντη. Γ ’.ά δλα αύτά τά προολή 
ματα δ ν. Χατζίνης μάς δίνει σαφείς Εν
δείξεις καί προπαρασκευάζει τδ έδαφος 
γιά κείνον πού θάθε-λε στενώτερα καί εΐ- 
δικώτερα ν’ απασχοληθεί.

Καί στήν τρίτη μελέτη γιά τδν Πα- 
λαμά, παρ’ δλον τόν άποσπασματικό της 
χαρακτήρα γιατί χρωστιέται κυρίως σε 
στοχασμούς πού προν λήθην.αν άπ’ τό Θά
νατο τοϋ ποιηΐή, όριτκουμε τήν ΐδ·α Ψυ
χολογική γραμμή παρατήρησης. Ή  ά- 
γ(»νία τΐς παιδικής ήλικίας του, ή ποί
ηση σάν έκφραση τής ζωής του, τδ τρα
γούδι του σά λύτρωση τής τραγικής του 
φύσης καί τόσα άλλα, νά τί μ ϊ :  προσδέ
σει δ συγγραφέας γιά ένα πιό δλοκληρω- 
ιιένο καί πιό συνθετικό κύτταγμά του. 
Κ  ’ δλα αύτά μάς τά προσφέρει μέσα σέ 
μιά πλήρη συνέπεια καί τοϋ θέματος άλ- 
λά καί τών γραμμών πού ακολουθεί & 
συγγραφέας στδ κριτικό κύτταγμά. του. 
Ή  ψυχολογία του β4ν είνε ψυχολογι» 
σμΐς, ή κριτική του δέν είνε γρ-αμματο-

τιό μου κ ι’ άρχισα νά τραγουδώ δυνατά, 
δσο δυνατά μπορούσα.

Τό βράδυ κοιμήθηκα πολύ άσκημα. 
Είδα ενα σωρό δνειρα γεμάτα τρόμους 
καί συγκινήσεις. Τό πρωί είχα φόδο. 
Έτρεξα  δπως ε’ι'μουν αχτένιστη. Τόν 
πατέρα τόν βρήκα στό χώλ νά πίνει κα
φέ μαζί μέ κείνη. Τόν φίλησα καί ςα- 
νάφυγα. Λέν ήθελα νά μέ βλέπει αχτέ
νιστη αύτή ή κυρία. ,

Αίστάνομαι έξαψη. Λέν πρέπει να οα- 
ζω τίποτα άπ’ αύτά στό μυαλό μου. Ε ί 
μαι ένα κορίτσι δεκαοχτώ χρονώ καί ή 
ζωή μου' πρέπει νάναι δική μου. Σφίγ
γω τά χέρια μου. Μάλιιστα οική μου. 
Τά μάτια μου παίζουν γλήγορα μέσα σ 
ένα πυρετό χρωμάτων πού στροβιλίζονται 
στήν καρδιά μου. Προσπαθώ ν’ άνοίξω 
τό π'ίνο. Εΐνε άκόμα κλειδωμένο. Τρέ
χω στό δωμάτιο έκείνης. Σήμερα τήν εί
δα νά βγαίνει πολύ πρωί έξι». Κανένας 
δέν τήν ρωτά πού πηγαίνει. Κάθομαι 
γλήγορα μπρός στό δικό τ ,̂ς πιάνο καί 
τά δάχτυλά μου πετοϋν. Ή  καρδιά μου 
φτερουγίζει Άναπτ^δ® στδ σκαμνί καί 
τά μαλλιά μου άνεμίζου>ν. Λέν ξέρω τί 
παίζω. Νοιώθω νά ταξιδεύω μ’ ένα χρυ
σό πλοίο σέ μιά καθαρή θάλασσα. Οί ά- 
κτές περνούν πλά'ί μου ένα βήμα.  ̂ Α-_ 
πλώνω τ* χέρια καί κόβω πρασινάδες. 
Ξαφνικά, άκούω ν’ άνοίγει ή πόρτα. Γυ
ρίζω καί βλέπω τόν πατέρα μου γελα
στόν νά κρατάει λευκά άνθη. Τά μάτια 
μας Σταυρώνουν. Χαμηλώνει τό κεφάλι, 
αφήνει τά χέρια του νά πέσουν κα! καρ
φώνεται έκεΐ ατΐν πόρτα. Νόμισε, λοι
πόν, πώς ήταν έκείνη;

Σηκώνομαι καί μέ χαμηλωμένα μάτια 
περνώ πλάι του καί βγαίνω. Δέν |4θύ 
μίλησε, δέν είπε τίποτα.

Πηγαίνω στδ δωμάτιό μου. Ή  καρ- 
δ.ά μου φτερουγά άαόμα. Τίποτα άπ’ 
δτι ίγιν-ε δέ σταμάτησε μέσα μου.

Χορεύω σάν τρελλή. Τά χέρια μου, τά 
πόδια μου, τό κορμί μου1 εΐνε άναλυίμένα 
μίσα σέ άρωμα έντονης άνοίξεως.

Ξαπλώνομαι, γελώ δυνατά καί κλεί
νω τά μάτια νά ξεζαλιστώ άπ’ τόν ί 
λιγγο πού πήρε τήν ύπαρξή μου.

Ή  ώρα εΐνε δέ“κα. Ξεφυλλώ ένα άλ
μπουμ. Ό  νούς μου ταξ:δεύει. Ή  καρ
διά μου έγινε ενα σύννεφο αλαφρό άπό 
μετάξι μέσα σε πρωινό καλοκαιριάτικο 
ούρανό καί ξεφτάει άπό λικνιστικό· αγέ
ρα. Ξαφνικά, νοιώθω κάτι νά τραβά τά 
νεύρα μου, τήν ύπαρξή μου. Έ χ ω  στα-

λογία. Τό  βιβλίο τό διαπνέει ή άγάπη 
τής αλήθειας, ή θέρμη τής ζωής κ ι’ ή 
ομορφιά τής τέχνης.

Τελειώνοντας Θά ζητήσουμε νά ιιάς ε
πιτρέψει δ συγγραφέας ν’ απαντήσουμε 
καί αείς στό έρώτημά του άν έχουμε δι
καίωμα νά έρευνήσουμε καί ν’ άνασν.ά- 
ψουμε τήν ψυχή τέτοιων ανθρώπων.

Σέ έποχές σάν τή σημερινή, έποχέ; 
αδυσώπητης καί φοβερής συσώρεύσης γε
γονότων καί δοκιμασιών, μπορεί νά μήν 
έχουμε τό χρόνο έχουμε δμω^ τό χρέος 
νά ζητάμε τόν απολογισμό τών έργων 
μας καί τήν προοπτική γιά κείνο πού υ
πολείπεται. Στή ζωή τών προσωπικοτή
των -συμπυκνώνεται ή ζωή τδν Εθνών 
καί τών λαών. Μελετώντας τες κ ι’ άνα- 
σκάπτοντάς τες μελετάμε τήν ίδια τήν 
λαϊκή ψυχή, καί γνωρίζουμε τούς έαυ- 
τούς μας. Ο! νίκες τών προσωπικοτήτων 
εΐνε εφόδια θάρρους καί τόλμης γιά μάς 
ίιαι τά λάθη τους οδηγοί φρόνησης καί 
κατανόησης. Οί πνευματικοί τους άγώνες 
ή δικαίωση ή ή καταδίκη τους εΐνε γιά 
μάς ή δ φωτεινός δρόμος ή οί σκοτεινοί 
όρίζοντες. Στούς μεγάλους ζεί ή άνθρώ- 
πινη ψυχή. Σ'τί,ν τέχνη τους ή αγωνία 
μας, ή ζήτησή μας, ή ανταμοιβή μας. 
Σ ’ αύτούς κλείνετα: ή προσδοκία μας.
Ά π ’ τήν κατανόηση καί τή γνώση μας 
γ ι’ αύτούς θά ωριμάσει δ καρπός αύτής 
τής προσ'δοκίας. Ή  έργασία τού κ. Χα- 
τζίνη. έπιτελεί αύτόν τόν σκοπό κι’ έτσι 
καί μϊς πλουτίζει άλλά >καΙ μάς πλα
ταίνει τούς γνώριμους κύκλους τής αν
θρώπινης εμπειρίας.

Κ . Λ. M EPA N A IO S

ματήσει σέ μιά σειρά, άπό φωτογραφίες 
νέων παιδιών. Τά μάτια τους σπιθίζουν 
πάνω στίς κάρτες κ ι’ ή καρδιά μου χτυ
πά γλήγορα. Είμαι διαλυμένη σέ πυκνή 
δμίχλη. Ζαλίζομαι. Κάτι λιγώνει τα 
στήθη αου. Στά ποόσωπό μου αίστάνομαι 
νά χύνεται μιά λάβα τροπική. ΤρέμουΝ 
τά χείλη μου. Τό νοιώθω, τρέμουν τα 
χέρια μου, τά γόνατά μου, δλο τόκορ- 
ιΐί μου. Σταματώ έτσι μέ τά μάτια δι- 
ασταλμένα σ’ ένα σημείο πού έχει γίνει
SbZS'.pO. ,

Κλείνω γλήγορα τό άλμπουμ, κοιτά
ζω γύρω σαστισμένη —  δχι, δέν ήταν 
κανένας νά μέ δει— μέ πιάνει μιά κ?υφή 
ντοοπή κ ι’ άνοίγω μ’ αμηχανία τό ρα
διόφωνο. Παίζει μιά συμφωνία γεμΛτη 
γαλήνη.

Ή  δαίχλη διαλύεται. Ενα* α.^μο, 
άλαφοός σβύνει τόν Ιδρώτα μου, μιά δρο
σερή άνάσα άνακουφίζει τά οτηθη μου 
καί ξαπλώνω &ποκαμωμένη. Εκε ί μ-
πήρε δ 3π·;ος. , , ,

"Οταν άνοιξα τά μάτια εκείνη έστεκ- 
ορθή στό παράθυρο. Μού χαμογελούμε- 
Γύρ σα τό' πρόσωπό μου άλλοϋ. ΗρΘ=. 
καί κάθησε δίπλα μου. Τραβήχτηκα. Ε 
πειτα άρχισε νά μού λέει μέ τόνο σιγα
νό Μοΰ είπε πώς τώρα τελευτά.α είχ 
άλλάξει στά φερσίματά μου, πώς αυτη 
μ’ άγαπούσε, πώς ήθελε τό καλό μου 
καί πώς θά ζούσαμε ώραία σάν δυό φιλη- 
νάδες, φτάνει νά μήν είμαι πεισματάρα.

Χαμογέλασα πικρά. Κοιτούσα αοιάφο- 
ρη ένα κάντοο χωρίς νά ξεχωρίζω τίπο
τα Μέσα μου φούσκωνε μιά θαλασσα, 
θόλωνε καί μ’ έπν'γε. "Όχι. Ά ν  μοϋ 
ήρθε στό νοϋ μου .νά πέσω πάνω της σάν 
άγοίμι, νά τήν πιάσω άπ’ τά μαλλιά και 
νά τήν σύρω έξω απ’ τό δωμάτιο, δέν 
ήταν γιατί ήταν πολύ δμορφη καί πολυ 
νέα.

Σκέφθηκα τόν πατέρα, χαμήλωσα το 
κεφάλι, δέν είπα τίποτα καί κατέβηκα
στόν κήπο. , „

Τό μεσημέρι δέν κάθησα στο τ.ραπε^ι. 
Κλείστηκα πάλι στό δωμάτιό μου. Τό 
κορμί μου τό τύλιγε δλο καί μιά θλίψη 
πιό έξαντλητ’.κή καί στή καρδιά μου ΐ- 
σταζε μιά μαύρη λύπη χωρίς διακοπή. 
Τά βλέφαοά μου έμπλεκαν, ή ματια μου 
θόλωνε κ ι’ άν μούλεγαν νά μιλήσω δέν 
θά είχα τή δύναμη νά πώ «ά  λέςη.

Έστησα άντίκρυ μου τήν φω'τογραφια 
τής μητέρας καί βύθισα τά μάτια  ̂μου 
στά δικά της. “ Εμεινα έτσι πολύ ώρα, 
χωρίς νά σκέφτομαι τίποτα.

Κοντά της ένοιωθα τή χαρά χαμένου 
πουλιού πού ξαναβρίσκει τή ζεστασιά τής 

ΙΟ Ι)·

Τήν είδοποίΥ,σα κ ι’ ήρθε τό ίδιο άπό- 
γευμα. Λέν βιαζόταν νά φύγει. Μείναμε 
άμίλητοι, στό μικρό κήπο τοϋ καφενείου 
κ ι’ αύτή ή σιωπή μέ γοήτευε. Ένοιωθα 
νά κερδίζω τδν εαυτό μρυν Στό σουρού
πωμα πού έπεφτε, τά νεύρα μου πέρναν 
μ:ά άπαλωσύνη, ίδια μέ τή -:ϊή  πού κύ
λαγε άπ’ τόν δρίζοντα, μιά σιγή πού μυ 
ρίζει δπνο ή λίκνισμα μέσα σ’ έ-α το- 
π.είο κεντημένο άπό ψιθυριστούς φθόγ
γους μιάς συμφωνίας άπαλοϋ φθινοπώ
ρου.

Ή  μητέρα έκανε τήν άρχή.
—  Γιατί -δέν έρχεσαι κοντά μου; 
Κοντά τΥιί ■ -τήν αγκαλιά πού μικρό 

νανουριζόμουν κ ;’ έπλαθα τή ζωή σάν ε
να μεθύσι μελισσιού πάνω άπό πυκνόν 
ανθώνα... Καί κείνος; ”Ω! Γιατί μητέρα 
δέν Θές νά μέ καταλάβεις; Στή μέση ή
ταν έκείνος, δ άντρας της.

Νύχτα. Άνοίγω τό παράθυρο κ ι’ ή μυ 
ροϊδιά τοΰ βραδιού δρμάει στά στήθη 
μου. Στόν όρίζοντα τό κιτρινωπό φεγγά
ρι δίνε·, εντύπωση όνείρου. Αναπνέω βα- 
θειά. Τά χέρια μου· πέφτουν στό πρεβά
ζι καί τά μάτια μου γλαρώνουν. Ή  πο
λιτεία ξεδιπλώνεται ώχρή μέσα στόν ύ
πνο της. Ή  άνάσα της σβυσμένη ταξι
δεύει πρός τούς δρίζοντες.

Μέσα μου κυλά εαρινός άνεμος. Χα
μογελώ. Πέρα στήν γραμμή τών βουνών 
χωρίζει μιά πλατε-ά λουρίδα. Αίστάνο- 
μαι τήν άνάγκη νά πηδήσω στόν πηγαι
μό της. Τά πουλιά Θά σημαδεύουν τήν 
πορεία της. Ή  αύγή χωρίς βασίλεμα θά 
τήν λικνίζει, τήν ευτυχία της, τδ φώς

θά τήν Απλώνει.
Ή  γή δέν τελειώνει πουθενά. Τό γέ- 

,λοιο πνίγει τήν άτμόσφαιρα. Η  μουσ·- 
κή μεθά τίς πράσινες έν.τά<σεις. Αύτό 
δέν έΐν$ δπιτασία. Είμαι γώ, ένα κορίτσι 
δεκαοχτώ χρονώ. γΟ άνεμος δέν λιγά τήν 
καρδιά μου. Τό μυαλό μου φτερώνει μέ
σα σέ μιά άγαθή καί ζεστή όμορφιά.

Οί ωκεανοί είνε γεμάτοι καρά6.α. Οί 
ώκεανοί είνε γεμάτοι μεγάλα, μαύρα καί 
άχαρα κύματα. Τά καράβια ταξιδεύουν. 
Τά 'λιμάνια στολίζονται μέ σημαίες. Τά 
σφυρίγματα σχίζουν τδύς αιθέρας. Τά 
σύννεφα λυώνουν καίω άπ’ τδ δυνατό 
ήλιο. j

Είμαι δυνατή. Τό φώς τού φεγγαριού 
πλένει τή σάρκα μου. Τά μάτια μου άν- 
τανακ/.ουν τδ τ?αγού>δι τής ζο)ής. Έ γώ  
δέν φιαίω γ:ά τίποτα. Ή ρθα δπως τά 
άνθη μέσα στήν άνοιξη κ ι’ δπως ένα κα- 
τάλευκο περιστεράκι στήν έκκλησιά. Τ ί 
φταίω έγώ; Ή  αύγή μέ περιμένει πίσο) 
άιπ’ τη γραμμή τών βουνών. “Οχι. Ή  
αύγή τρέχει μέσα στό αίμα μου.

Βίχνω ένα αλαφρό ρούχο καί βγαίνω 
στό δρόμο Δέν ζέρο) γιατί ν.ατέ^ηκα 
στό δρόμο.

Περπατώ μ’ ανοιχτό βήμα. Ό  δρόμος 
εΐνε έρημος. Περπατώ πιό γλήγορα. Πού 
πηγαίνω; Ή  καρδιά μου φτερουγίζει.

Η  πολιτεία εΐνε δική μου. Είμαι ή 
δυνατή. “Οχι. δέν έχω κανέναν. Έδώ  
είμαι γώ καί ή ζωή. Ή  ζωή εΐνε γιά 
μένα καί γώ γιά τή ζωή.

Χορεύουν τά πάντα. Χορεύουν στά 5ά 
χιτυλά μου, στά στήθη μου, στά σπλάχνα 
μου. Οί δρόμοι γέμισαν φώς. Οί όρίζον
τες γέμισαν φώτα. Τά μάτια μου πλημ
μύρισαν λαμπρόν ήλιο.

Τρέχω, Πού πηγαίνω ; Χορεύω σάν 
δαιμονικό μέσα στήν πολιτεία κ ι’ ή πο
λιτεία χορεύει στήν καρδιά μου. Είμαι 
ή ζωή.
. —  Ξαφ.ικά, άκούω κοντά μου βήμα

τα. Μιά φωνή.
—  Στά... σπάσου, κοπέλλα μου.
Μέ τυλίγει ένα ρίγος καί τά γόνατά 

μου λιγούν. Ποϋ πήγε τό φώς ; Γιατί 
σταμάτησε 6 χορός πού μεθούσε -Ις αί- 
στήσεις μου;

Μέ πλησιάζει. Θέλω νά τρέξω καί δέν 
μπορώ. Οά φωνάξω δυνατά, δσο δυνατά 
γίνεται. Μοϋ μιλάει.

—  Έ . . .  έχεις ξεεεενο-δοχείο;
θεέ μου ! Γιατί δέν μπορούσα νά

ϋφαιρΐμέν* καί βημάτισα οτό

—  Έ ,  έλα σπίτι μου τότε. Δέν είν* 
έκεΐ ή γυναίκα μου.

Χ'ιατί δέν μπορώ νά φωνάξω; Τρέμω.
Ό  φόβος έχει σπάσει τήν άνάσα μου. 
Λιγώνω.

Τό φεγγάρι χτυκά κατάντικρυ. Ό  άν
θρωπος περπατά δίπλα μου. Ξαφνικά μέ 
πιάνει άπ’ τό χέρι. Τινάζομαι πλημμυρι
σμένη φρίκη, γυρίζω καί μπήγω ένα 
ούρλιαγμα. Ό  άνθρωπος τώρα μέ κοιτά 
μέ γουρλωμένα μάτια, ακίνητος. Έ π ε ι 
τα ξεροβήχει. Κάτι θέλε; νά πει. Μ4 
πνίγει άηδία καί συχαισιά. Πέρνο> θάρ
ρος. Τοΰ φωνάζω μές στό πρόσωπο.

—  Ποϋ έχεις τή μητέρα;
—  Έ .  S... 8...
Τραυλίζει καί τρικλίζει. Μοϋ έρχεται 

ή έπιθυμία νά τόν σκοτώσω. Τόν σπρώ
χνω δυνατά. Μισοπέφτεν στό πεζοδρόμιο.

—  Μ ή... μή ,πείς; τής... τής μητέρας 
σου....

Τόν άφήνω μέ μιά φτυσιά μέσα στίς 
βρυσιές τ »  καί τρέχω.

Ή  νύχτα ήταν ένα θλιβερό πένθος .Τή 
φεγγάρι μιλούσε σιγανά σέ μιά λι/πημί, 
ντ) γλώσσα, γιά τή δυστυιχία τοϋ κόσμοι». 
'Η  πολιτεία κοιμόταν μέσα σ’ έναν ύπνο 
λδρωμένον, τυλιγμένη μέ βρώμια δνειρα.

2τό σπίτι ήταν δλα δαθειά, δλα 6α- 
ρειά. “ Επεσα στό ,κ.οεββάτι μου έξαντλη- 
μένη καί δέν είχα τή δύναμη νά κλάψω. 
Μπέρδευαν δλα στήν καρδιά μου. 'Ο  πα
τέρας μου ήταν ένας μεγάλος μουσικός. 
Παρόλα αύτά μού κλείδωσή τό πιάνο κι" 
έκρυψε τούς ■ στίχους. Ή  μητέρα ήταν 
μουσικός. Παρ’ 8λ’ αύτά, χώρισαν μέ τδν 
πατέρα. Νοιώθω ώρες · ώρες μιά μου
σική νά κυλά στό αίμα μου κ ι’ άπορώ 
γι’ αύτή τή στάση τους. 'Ο  καθένας τους 
παντρεύτηκε ‘ξανά. Καί κανένας δέν ,ϊκέ. 
φτη<κε γιά μίνα.

Έ τσ ι έλεγα. "Εκλεισα τδ βιβλίο πού

κρατούσα 
δωμάτιο.

Ή ρθε εκείνη. Ή  νέα γυναίκα τού πα
τέρα. Μοϋ πρότεινε νά πάμε περίπατο. 
Άρνήθηκα κι"’ Ιφύγε μόνη.

Σκέφτηκα τήν περασμένη νύχτα, δτι 
μοϋτυχε μέ τό'/.. νέο άντρα τής μητέρας 
μου. Έφτ!*σα στό πάτωμα καί ν.-ατέοηκα 
ιττό-ί κήπο.

“Εκοψα λουλούδια. Ά π ’ τά κάγκελα 
πέρασε ενα νέο παιδί.Σηκώνω τό χέρι, 
χαιρετώ καί τοΰ χαμογελώ. “Ετσι γιά 
νά ξεχάσω. Αύτό νάταν άραγε;

Ανέβηκα στό; σπίτι. Ό  πατέρας στό 
δοίμάτιό του βημάτιζε νευρικά. Είπα νά 
μπώ νά τοΰ μιλήσω. Δέν τό έκανα.

Ό  ήλιος ύψωνε. Κοίταζα τόν ούρανό. 
Ή  σκέψη μου πλύθηκε -στή λάμψη. Είπα, 
πώς ίσως μέσα μου δέν εΐχε σκουριάσει 
ή καρδιά μου. Χά ! τ! αστείο. Είμαι 8να 
νέο κορίτσι καί νά λέω πώς σκούριασε 
ή καρδιά μου!

Πρώτα νοίκιασα ένα δωμάτιο. “ Επειτα 
κουβάλησα- λίγα —  λίγα τά πράγματά 
μου καί εγκαταστάθηκα. Δέν ρώτησα ν.α 
νένα γιά νά κάνω έτσι.

Ανάμεσα -στήν καρδιά τοΰ πατέρα καί 
τής μητέρας δέν χρωστώ τίποτα έγώ. 'Η  
ζωή μου εΐνε δική μου ζωή.

Ό  πατέρας παρ’ δλες τίς φωνές καί 
τίς φασαρίες έρχεται συχνά καί μέ βλέ
πει. Τόν παρακάλεσα νά μήν κάνει λόγο 
στή γυναίκχ του γιά μένα. Ταχτικά έρ
χεται κ ι ’ ή μητέρα. Τήν ίστορία τοϋ δρό 
μου μέ τόν άντρα της, ντράπηκα γιά τόν 
Ιαυτό μου νά τής τήν πώ. Ωστόσο, δέν 
θέλω ποτέ νά μ’ αναφέρει κάτι γιά κεί
νον. Αύτό τό ξέρει πολύ παλά ή μητέρα.

Άνοίγω τό ραδιόφωνο, ή καρδιά μου 
πηδά στούς ήχους τής μουσικής, τά δά
χτυλά μου παίζουν πάνω στό τραπεζάκι.

Συχνά ταξιδεύω μέ τό χρυαδ παιδικό 
μου πλοίο κοντά -στίς γραφικές άν.τές. 
Απλώνω τό χέρι καί κόβω πρασινάδες. 
Ή  ζωή είνε δική μου.

Παρ’ δλ’ αύτά, είνε ωρες πού κλείνω 
καλά τά παράθυρά μου καί μέσα στό σύ- 
Θαμπο τραγουδώ οιγανά, δπως μοιρολόϊ. 
Στά στήθη μου καθήζει ένα βάρος καί 
πνίγομαι μέσα σέ μαύρη Ατμόσφαιρα. Οί 
σάρκες μου πλημμυρίζουν δάκρυα. Τό 
μυαλό μου σκιάζει κ ι ’ οί λευκοί δρόμοι 
χάνονται στήν καταχνιά πού Απλώνει ά/π’ 
τά βουνά. Μιά Ιστορία βαραίνει τά στήθη 
μου.

Στήνω μπρός |Χου τίς φωτογραφίες τοΰ 
πατέρα καί τής μητέρας. “ Ετσι κοντά 
κοντά χαμογελούν στήν καρδιά μου.

Πασχίζω νά βρώ Ινα τρόπο καί δέν εί
μαι σέ Θέση νά κάνω τίποτα. Τώρα δ 

,  καθένας τους έχει μιά καινούργια συντρο 
φιά. 'Ωστόσο έγώ τί φταίω; Ούτε φταίω, 
ούτε χρωστώ τίποτα στιγμές— στιγμές νά 
μοιάζω μέ μιά γυναίκα στή σκέψη καί 
στήν ορμή.

ΠΑΝΟΣ ΣΑΜ ΑΡΑΣ

Τ Α  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α  
Α Ν Τ Ι Τ Υ Π Α  Τ Ο Υ  

“ Β Ε Λ Ο Υ Δ Ε Ν Ι Ο Υ  
Κ Ο Υ Κ Ο Υ , ,

Τ Ο Υ  Π Α Γ Κ Ο Υ  Π ΙΕ Ρ ΙΑ Η  
στά Βιβλιοπωλεία- Έλευθερουδά- 

κη και Σιδέρη 
Μ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ  ΓΝ Ω Μ ΕΣ

Ό  κ . Πιερίδης είνε Αληθινά, ό . ουγ - 
γραφεύς τοϋ ελληνικού μικροαστικού πο 
λιτισμοΰ... Εΐνε σήμερα φτασμένος «τήν 
ωριμότητα τής τέχνης του —  αύτής πρύ 
διάλεξε.

Τέλλος Άγρας 
Εΐνε ένας πεζογράφος μέ μαεστρία 

καί τεχνοτροπία παλιοϋ Φλαμανδοϋ ζω
γράφου.

Γερ. Άμπάτης 
Λιά&ασα τό βιβλίο μέ πολλή -ευχαρί

στηση κ ι’ έξετίμησα τή χάρη καί τή λε- 
•τάτητά Ίου. Γενιχλ ενα β^λίο 
νο μέ πείρα κοινωνικής καί Ατομικής 
ζωής καί μέ ψυχογραφική ικανότητα α 
ξιόλογη.

Γ . βεοτο»*ς 
Είσαι κάλλιστος Αφηγητής καί κύριος 

τών τεχνικών μέσων. Ξέρεις καλά νά συ; 
θέτεις τά πρόσωπά σου καί νά τά παρου
σιάζεις μέ' τήν άναγκαία άληθοφάνεια 
ώστε νά γίνωνται Αμέσως οίκεία στόν Α
ναγνώστη, κάτι, δηλαδή, πολύ δύσκολο· 
κατόο&ωτο.

Αίνος Καρζής 
... Εκε ίνο ι ποϋ κυρίως άποβλέπου) 

στή διαγραφή τών χαρακτήρων, στήν οί- 
κονομία καί τό μέτρο, σέ μιά γοργή, μέ 
λίγες λέξεις, σύλληψη τής ψυχικής α
σύλληπτης ζωής, δέν είναι δυνατόν παρά 
νά μείνουν Απ’ τδ διάβασμά των, ξεχω
ριστά Ικανοποιημένοι.

Ναπολέων Ααπαθ.ώτης
Έ χ ε ις  λεπτότητα στήν ψυχογραφία 

σου καί πας καί βαθειά. 'Ο  Στεντάλ· πο
λύ Θά γουστάριζε τό γυναικείο τ·>πο τής 
Ελ ένη ς ... Ή  τεχνική σου, χωρίς νάναι 
έπαναστατική, δχει ώστόσο προσο>πικότη- 
τα καί ποικιλία.

Κλέων Παράσχος

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΜΙΜΗΙ Κ. KMIUNTMOYAOI 
^Λμπλίανης 22 - ^Θήναι

Κυκλοφόρησε
ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΝΗ

ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΨΥ ΧΑΡΗΣ — ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΙ 

ΠΑΛΑΜΑΤ
Μιά συνθετική άντιμετώ*ιβπ τών 
δασικών σταδμων τής νεβελλπ· 

νικής πνευματικής ζωής
Εκδόσεις Γ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ 

Καλλιδέα

Β Ρ Ε Τ Τ Δ Ν Ι Α
(Πανεπιστημίου 7 — Τηλ. 21-579) 

Θ Ι Α Σ Ο Σ

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α Σ  Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η
Σύμπραξις: ΑΝΤ. Γ1ΑΝΝΙΔΗ 

Ε Υ Γ Ε Ν Ι Ο Υ  Ο' ΝΗΛ

Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Ο  Ι Ν Τ Ε Ρ Μ Ε Τ Ζ Ο
ΜετάΦρασις : ΣΤ. ΣΠΗΛΙΩ ΤΟΠΟ ΥΛΟ Υ  
Σκηνοθεσία : Γ ΙΑ Ν Ν Ο ΥΛΗ  ΣΑ ΡΑ Ν Τ ΙΔ Η  
ΣκηνογραφΙαι : Α Ν Δ ΡΕΑ  ΝΟΜ ΙΚΟΥ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ
Γ ΙΑ Ν Ν Η  ΧΑΤΖ1ΝΗ ι Τρ^ς Σταθμοί. 

Τι_“ί<5ϊ>τ|ζ. ΠοΒκυ&ισιμώνηις, ΠαΛαμας. ρκ .
Γ. AocKdtoc, Καλλιθέα — Αθήνα

ι 943
Σ Ό Φ ΙΑ Σ  MAY P O E  IΛ Η  — ΠΑΠΑΛΑ. 

K H :  Τό «σραμύθς τοϋ Όλΰμιτου. Παιδι
κά διτινήματα. ’ Ε  κ^χγιης Γ. Λοΐ Κατος. 
Κα>Λιθέα, 'Αθήνα 1943 ,

ΑΠ. Μ Α ΓΓΑ Ν Α  Ρ  Η ι Ο άλλος δρόμος· 
ΠοιΛματα. Εκδότης «’ί^ρίων» 1943^

Α Ι Π Π Α Ρ Ι Ν Ι ι  Τά ιραγονδια της Mf- 
λ,ί,ηβις. μτεορφρασμΐνα άπ' τών Νικόλαό 
Ποριώτη. Εκδότης Γκοβότσης. Αθήνα 
1943

ΠΑΥΛΟΥ ΦΑΩ Ρ ΟΥ ι Νοσταλγοί, διηγη 
μα, Άθίινα γ943. _

Γ. Λ Α Μ Ρ Ι Ν Ο Υ :  Μοψες του Εικοσιενα. 
Β '  ΐκ,δοοη. Εκδότης Μάρη —  Κο,οοντζη. 
Α9Μ"α 1943. ,

© ΕΜ ΟΥ Κ Ο Ρ Ν Α Ρ Ο Υ :  Δέ θα πεθανου- 
με. Διηγήματα. Έκ&άα-εις Μάρη — Κόρον, 
ιζη. Αθήνα 1943.

Λ. ΠΗ Ν ΙΑ Τ Ο ΓΛ Ο Υ : Μελέτες. ΕΙκδότης

°  Ύ θ Α ί ! 1 Ζ Α Μ Π ΕΛ ΙΟ Υ : Χριστίνα. Kpm - 
χ,ή ϋχ&οοη Γιάννη Σιδέρη. 'Είκδότης Παυ- 
Xoc Δ»·?α\ο<4χηί;. ’Αθήνα 1543.

ΣΤΑΟ ΥΜ Π  — Α Λ Ε Ξ Α Ν Τ Ε Ρ ι  Ο εγ- 
κληαατίας κ ι’ ot δικαστές τον. «εταφρα. 
<π> — εισαγωγή — αχέλια Κ . Λ. MajXJt- 
ναίου. 'Εκδότης «Ώρίων». Αβηνα 1943, 

Μ Η Τ Σ Ο Υ  Λ Υ ΓΙΖΟ Υ : Θαλχισ ινές Καμ-
ιτάνες. Ποιήματα. 'Αθήνα 1943.

Κ Ω Σ Τ Α  Σ Τ Ο Υ Ρ Ν Α  ι Σκληρη β«λασ. 
σα. ” Ε'κδοση Κ . ΡσδΛκ,η. Αθήνα 194£· 

Κ Ω Σ Τ Α  Σ Τ Ο Υ Ρ Ν Α ι  Ιστορίες το ο
BotrtoO. 'Εκδότης. 'Αρ. Ν. Μα^ρίδης. Α_ 
θήνα 1943.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Β Ο Ρ  Α Ν Τ Ω Ν . 1 ΕνταΟΒα. ΕύχαιριστοΟ. 

ιμε γ ιΛ  τό γ^όμ·αα σας καί γιά τά ποιη- 
,ματά σας, πού τά παραίδωσαμε στή συν. 
τθίι“ κή έπιτροπή*— Σ Ω Τ Η Ρ .  ΦΑΛΤ. Εν. 
ταΟθα. Είμαστε, dot άλυτα σύμφωνοι και με 
τό ττνεΟμα καί μέ τό γράμμα τής έιτιστο- 
λής σας.- Ώοτό^ο τό καικό εΐνε πολυ «α- 
βύΤϊΛο drt' 8 ,τι οΙΚΟί «κίτεύουμ,ε.— A. Β .  
ΈνιαΟθα. ‘Η τρό&εάή σας ειλικρινής αλ
λά *νετα~κής καί έκφραατκά και ένοιο- 
λογικά. Πάντως ιιρέΛΐΐίΐι νά έξα·κολου»ειστε 

α ταντΛχρονα μίελετάτε καί δοκιμαζί - 
Tt _  τ . Λ Ο Ξ .  Πήργοιν, Μάς συγχωρειτε 
ησό δέν. κί-τορθώσοίμε νά σάς *ιΐανχη- 
σοΟμε. Πάντως σάς ευχαριστούμε για Ολα 
S.TI κάνατε γιά μάς. Οσο γ ιά  τόν « Ο- 
δυσσέα» βά σάς στείλουίμε συνεργασία. —
Α Ν Δ Ρ .  ΝΟΜ. Τό διήΐγήμά 
π/Λν-κό. Ε κ τ ό ς  dm' αύτό Χ ί ^ ^ τ α ι  κα- 
ι£ναις νάχει ζήσει ή να,χει αισθανθεί κα- 
τοωτ; γεγονόίτα ττού Λψιτγειτσι» K<XACX 
Θά κάχετε νά δκτ&άσε,τε περισσότερο πε, 
Co-yP<Ŝ >ooc για νά Λτεοκιτήοετ,ε μ<χζΐ με
άλλα κι’ εκφραστικήν ωριμότητα.- Γ  Δ. 
Ή  ήμτνειίσή σας καλή. Δαδαατε άλλω
στε καί τό 6ασιληά Λήρ, πράξη Α ’ σκη
νή 2. Άκόιμη 0μως δέν εΐνε δημ°ισιευσι- 
μο.— Π· Β Α  Ρ . ΕνταΟθά. Τό έλαδαμε κι 
εώχα5>ιστοίίμε.

Α Ε Τ Ο Σ  α.Ε. 
EKA01EQN ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΝ IEXHQN 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 6β -  ΑΘΗΝΑΙ

Σ ' «λ* Tic βιβλιβπωλβϊ* ι 
Ν ΙΚ Ο Υ  ΓΚ Α Τ Σ Ο Υ

Α Μ Ο Ρ Γ Ο Σ
Ε Ν Α  Ρ Ο Μ Α Ν Τ ΙΚ Ο  Π Ο ΙΗ Μ Α

Μ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ  ΓΝ Ω Μ ΕΣ
θ ά  ευχόμουν πολλοί άλλοι νά χαφόν- 

ταν τή χαρά ιιοΰ αίσθάνθηκα διαβάζοντας 
αύτά χ ό  ώραΐο τραγούδι, χαρά w>u ως τώ 
ρα μονάχα ό Ελιος

Μέ τήν κατανυκτική « ‘Αμοργό» τοΰ Νί
κου Γκάτσου πού στις παραστάσεις της 
συνδυάζεται παράιζενα ή σοβαρή φαντασία 
μέ τή δοκιμασμένη ψυχικότητα, ή σύγχρο
νη έλληνική ποίηση Αποκτώντας τό γλωσ
σικό πνεύμονα πού τής έλειπε, χρωματιζε- 
τα ι γοητευτικά μέ τά  υποβλητικά και 
γνώριμα χρώματα τής ζωντανής ποιητικής

π<*Ρ<ί!δθσ,Κ·Α Ν Τ Ρ Ε Α Σ  Κ Α Ρ ΑΝ Τ ΩΝ ΗΣ

θάβελα νά μιλήσω άκόμη καί γ ιά  τόν 
τρόπο μέ τόν όποιο ή (< Αμοργός» ξανα. 
«Spvtt στήν « 1<ΛήΤική τοΰ 20ο0 αιώνα τό 
Επικολυρικό ύψος- καί γιά  τήν έντέλεια 
ιού ρυβμοΟ της πού ίρχεται νά θυμίσει 
πόσο δύσκολο -πράγμα εΐνε ό σωστός έ- 
λεάβερος στίχος. Σ £ΑΣ ΕΛΥΤΗ Σ

Ή  « ’Αμοργός» εΐνε γραμμένη άπό γνή
σιο ποιητή. Έ χ ε ι στίχους θαυμάόιους, έ
χει σελίδες σάν έκείνη μέ τά  ®όδια των 
Αχα ιών σ τά  «αχειά  λ ιίάδ ια  τής Θεσσα
λίας, πού five στεριές καί ώραιες σάν ά 
γρ ια  παρβένα τοπία.

Ν. Δ. ΠΑΠΠΑΣ 
"Αν ό κ· Γκάτσος δέν έπρέσίευε τήν 

ά*>λουμτΚ)λογΙα Ασφαλώς τό  κείμενό του

Μι rtac* MIX. Ρ Ο Δ Α Σ



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
Η Ζ Ω Η  Τ Η Σ  Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ
tvsrsi sraasst3'βΙ -μια κο νή βιβλιοθήκη ο*ου θ *  ίιτο 

° ^ αθηΛές ; ά ™«y«tvow  Ζ  μ ε™ . 
κολη ζ ? °  με ° λ0 ί· εΙ«  ™ λ ύ  δύ-

ς κ^Ροΰς άγοράζον.
ι _ £ί£λία άπο τους μαθητές γιά va με 

: CTCJ,E τους ρόλους τους και γιά  γενικώ! 
',ερη μόνωση, πάνω στό θέατρο. Σ κο ν  

Z° ; S ! : ,VE δΐ ? ς ? ”?  ίή ιημα  τής αίθουσας. Ζητή|αανε ήδη dm τό Υπουργ, Παιδείας 
?  i i W ' o t L  νά τούς δοθεί μ *  αίθουσα 

■ ης οχολης ταΟ Έθνικοΰ. Τό Ύπουιργίο 
«Λ·™ &n έπιστολή στή σχολή άλλά ά- 

° εν δόθηκε έκ μέρους της διεύθυν
σης κο.μ,μι^ άπάνιτηση. Νο]μ<ίζοτ_|με δτι εϊ- 
£ δίκαιο· νά π?αγ}μαίτοπ;οιηιθεϊ οτύιτή ή 6ι. . 

^Α.ιο3τ1ικη> η όποια θά βοηθήση πά»οα πο- 
•.υ τούς μαθητές.

* * *
‘Η Επ,τροττίη Πνευματικών Άξιώίν πήρε 

ατπιο τον Ερυθρό Σταυρέ» \ τόννο όσπρια 
αισυ θά τά ιμοιρφση σέ έίκατό καλλιτέχνες 
: :αι "ΚΟΕτά λογοτέχνες άττίιό αύτοΰς πού ε. 
χοιυν. τήν περισσότερη άνάι>ικη. ‘ΕλΛίζουίμε 
.ιως οί άρμοΐδιοι θά ένυσχύσουν τήν έπΐ- 
ροπή αύτή ίμε -χρό,φ̂ μο: ότ^κετά γ ιά  να 

. .-ίτιορεοει νά άνταπο/κριθεΐ στ/'ις ά^μεαες 
-χνόγκες τοΌ κ αλλ ιτεχ ν ιΐκοΰ ικόσίμου,

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ
Η στήλη, μας αύτή ιδία 11λ.ρη ση,',κχα ί«  

-α 6ωαη, στή κίίνηση τοΟ έλαφροΰ μας 0ε. 
oiiipcw, πού τώρα τελευταία παρουσιάζει 
εναι ενδιαφέρον έξαιρείτικό. Η άναβίωση 
της παληας όπίΕρεΤτας δεν είνε πάντα πε_ 
ιυχηιμένη, ,μιά επιλογή όίμω,ς μέσα σ,τις 
ταληές οπερε.ττες δέγ είνε άσχη μη -τρο- 
αιταθεια. Ή  «Γκρεμισμένη Φωληα» τοΟ 
Xacζηαπιασ,τόλου πού άνέβασε όθίασοςτοΰ 
ο ί.άιΓ ρ ot> «Παττα'ίωάννου» είμαστε βέβαιοι 
'“ ί  θ*  ®*ει «αλή ύποδοχή άατ’ τό κοινό. 
-φαλώς,Κ,η Τ° υ  l0TOpi'o: &«  ««νκινήση ά-

Α  Ό  θίασος τοΰ θεάτρου Κυβέλης ά- 
■ ε©αζ·ει ,μέ τιολυ φροντίδα τήν γνωστή όπε 
ρεττα «Μοίμζέλ ΙΊιτούς». *0 θίασος τών 
Ασκιών άτι’ τή χειμωνιάτικιή του έναρξη, 

ςοφν'ΐασε μέ τό «Φτερό στόν άνειμο» πού 
ι- το αληθινά λαϊκό περιεχόμενο του έρ. 

γου αυτού λέχθηικε πώς ήταν τό καλλίτε
ρο εργο· τής χειμερινής έναρξης δλω-ν τών 
€̂ίη ναρκών θ-εάτρον.

„ ΕΤν.ε μιά προσπάθεια πού εύχόμαοΤε ν-ά 
ορη μιιμητές καί τ ’ άλλα θέατρα «Ά λά μ
τ\ρα» « Απάλλων» κ)λπ.

Τό θέατρο τής πρόζας έ(|>ε{τος ποορουσι. 
ζ&ι καπι άσυνηι&ϋστο, τά θεοοηρικά συτγΚίΡο 
τήιμκττα τοΰ «ΙΙανθέον» καί τής «Άνιδρεά. 
οη» αμιλλώνται στό dcviSao^a Εκλεκτών 
εράνων. Τό ϊδισ κι’ ό (Κασος τής «Μαρί. 
κας» πού σκοντάφτει &μως πάίΜτα στήν έ- 
κϊτελεσή τους, άττο έλιλ^ιψη καλοΟ θιά?σου.

°^ν^Ρό<γη μα του σκ,ηνοβέτη Κουν 
στο θεατιρο « Αλίκης» άνέ&ασε καί παίζει 
με μεγαΛη επιτυχία) τό ρεαιλιστι<κο άρι. 
σ^οιγογη;μα «Γιά ένα κο,μμάτι γής». "Υστε- 
^  dcrc τό έργο τοι>χκ> λέγεται πως θά δοΰ 
με στη σκηνή ενα έργο νέου "Ειλληνα ουγ 
γρα^εα καί ήθοποιοΰ, γιά  τό όποιο λέ- 
/ο·νιΐαι πολλά ικοςλά.
_ Τό ση;μαν,τιικώτιερο νεγονός της έΦετεΐ- 
ης ™ε.ριοΰθι> >_ ί με τό άνΐβοαμα dcit- τό θί- 
r°° Α νδρεό^δη τοΟ ίρ-γου τοΟ Ο ΝείΙλ«Πα- 
ΐά^ε'ο  Ιντερμίντζο», ή κο^τατΛηκτική 
μΊκρική βπιτ^χ'ία μάίς βεβαιώνει ·π)&>ς τό 

toitV0 ξέρει ν *  έκτι.μά τό κ,αλό πράμα. Ό  
:>ιος βίασος iT o i^ o ^ t  μιά νέα Γαλλική 

κ«ιμω|δμα τού Γ. Μπέρ μέ τάν τίτλο « Ό  
■ (. Πονς δέν θέλε νά ένοχιλήσει». ΆκόΙμη 
*ναγγέλλει μιά νέα έλληνική κωμωδία 
y i άργόοερα.

'Ο  θίασος «Κοτοπούλη» μέ μεγάλη έπι. 
τυχια άνέδασε τόιν «Πο-τολαρο. τοΟ Ξενο. 
ι.ουλου, πολύ πετετχη,μί,νη έ)κίλογή.
. ' °  ®ίαα«<: Μουιοού,οη _  Άρώντι σέ λίγο 

ΤΟ νέο τοΟ Δ. 'I<Jtnw0rtot>
ΛΛυ «Μερες πού ζουιμε». Ό  &ροαμ«τΐκός 
ν  ,σος τοϋ Πανθέου διαβάζει ή>γα ι«έσ 
απ τά^όττοΐα θά όκιλέξη τό καινρυρ<γιο του.
Ο θίασος τής μουσικής »οω|μω6 ίας djvetxx.
.ε* auijdc καινου»ο*γιο! κωιμωΐδία μέ τό τίτλο 
■ιό -πλούσιοκόριττσο».

ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
— Τήν Κυριακή 19 ΔεκΕΐμ·%>1ου ή συ_ 

ιολια  της Κ,αατικής 'Ορχήστρας Λ&η- 
ων στό «Πάλλας». £^α 10 30' π μ, Στίί 
ιρονρα,μμα ερ>χχ Χέντελ, ρ . Κυ«ριακο0.

^  ουμπι ρτ, Ντεμπυσύ κοη Σ  α μπριέ.
~  Στ ι<: 22 Δ®κ;εΐμβρ ίου οπήν a le o w a  

Ρέξ»_ρε/σιτάλ τής δ«δος Α . Μαντι,κιάν 
ραγουδι καί Ν. ΔικαΟςυ 4ιολί.

'Ανακοινώθηκε; πώς 6 υπουργός τής 
αβείας κ. Λ ο ύ ί α ρ η ς  άποψόκπσε ν ά  u w a -  

,.3ή τό Ώδείον 'Αθηνών οπήν' . Ά\\οτάχη
α ^ό **1 ’Ακα5^ ία « Λ  IS^Cwrai σέ λίγο

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  Ν Ε Α
Απι τόν Οπουρ-γό τής Παιδείας κ. Λού. 

Sapi* καταρτίστηκε έτιτροτή άπ’ τούς κ. 
κ  ΞενόποιΑο, Σ  ικιελιανό, Βάρ·ναλη, Πα. 
ράοχό κσΐ Β-έη πού θά έτίΐφΐρει τίς κρί- 
σεις της στά έργα πού (θά ύπο·»ληθοΟν 
Υ'-ά τό «’Έπαθλο ΠοΛοίμά».

Γιά  τά είκοσι πιέντε χρόνια τρΟ θανά
του τοϋ ΓΙκυγιώμ Άπολινέ.ο ό Μιλιές θά 
δώσει στίς 23 τοΰ Δίκΐίμ&ρη, ήιμέρα Πέ;μ 
πιιη (καί ώρα 4 τό <fct6.y&pa στό ϋνστιτοϋ- 
τ »  Γαλλικών Σπουιδών ό'μκλιία γιά τόν 
ποιητήν ο:6τόγ.

—  Αύριο Κυριακή, ώρα 10.3Q ό Π ά γ 
κος Πιε,οίδης ΘΛ  ·μ ιλήση στήν  Αίθουσα 
τής Σχολής Νεκττορίδη, μέ θέ(μα: ό Κα- 
δώφης δπιως τόν γίνώρ-ισα. Είσοδος έλεΰ- 
θ:ρη.

~  Στί> Σ χολή Νεστωρίδου (Βίιλλα 
βών) θά δοβεί διάλεξη μέ όμιλητή τόν 
κ. Φόνη Μιχαλόπουλο. Τό βέίμα «ά  εΐνε: 
ή ζωή κοΛ τό έργιο τοϋ Παλαμά.

— - Κυκλοφορεί πιροσίειχώς ό «Τσέλιγ. 
γ«ς» τού κ. "Ολιμοβ Περάνθη, μέ ξυλογρα 
φί&ς του κ. Σπ. ΒασιλείιοιΛ  Πρόίκιειται 
γ ιά  τή νέα ^θιστορηιμαιτική βιογραφία 
τοϋ Κ ροοτόιλΛη , «οΰ τόίση έπιτυχία σΐ'μεί- 
ωοιε ,μέ τή δημοσίευα ή τη,ς οτή « Ν .Έ σ  ία».

—'Μέ τόν τίτλο «Νοοταλγοί» κύκλο ί>όρη 
.σ ε ενας τόιμος άπό διαλεχτά διηγήΙματα, 
ώΐηΐό τιά άνηπροσωπει.ίΐι,κώτίιοα, τοΰ γνω- 
οτ^-Οαυγγραφέα τών «Άποίκων» ικ. Παύ
λου. ..Φλώρου, μέ «λούσ-ια εικονογράφηση. 
Του γνωοτοΟ ζωγράφου καί χαράκτη κ . 
Α. Τό-σσου. πού παραικολο6&ησε τήν καλ. 
λιτε·χ;ν:ική έχτέλ^ση στά τυπογραφεία τής 
« Ειλλη·». Έικδουικής Έταιρ'ίας» Α . Ε .  Έ -  
κίτός άπό τήν κοινή έκδοση ειπώθηκαν καί 
μερικά άντίτυ,πα σέ χονίτρό .καλό χαρτί 
πρώιης ποιότητας καί μέ εξαιρετικό έξώ- 
φυλ;λο γ .^  τούς Βιβλιόφιλους. Ή  ίΐκδο- 
οη τών «Νοσταλιγών» θ^ σημειώσει· ά. 
οίφαλώς σταθιμό οτήγ εξέλιξη τοϋ είκονο. 
ν .^η ίμένου  λογοτεχνικού βιβλίου οτήν 
'ΕΙλλάδα. Ο Ι «Νοσταλγοί» ϊρΐακονται σέ 
όλα τά βιβλιοπωλεία.

— Τίς γιορτές θά κυκλοφορήσει τό 
κα ινούρ ιο  βιβλίο τοΟ Στρατή Μυριβή- 
λη «ό . Βασίλης ό Αρ&ανίΙτης». Τό βιβλίο 
αύτό πού περιμΐν.εται «έ  μεγάλο ένδιαφέ.
Ρ °ν  θ *  ^κλοφορήοει άιπ' τίς έκδόσεις 
«Πήγασος».

-  Από τόν έ·κδοτι·κό οίκο «"Αλφα,, κυ

κλΐψόοηοε x i  *.α·νούαγιο βιβλίο τοΰ Ή - 
λία Β  Γ\·/ζη «ΑΙολιική γη . Ή  κυκλοφο
ρία τοϋ βιβλίου αύτυΰ άποτελεϊ σταβμό 
θ(τά βιβλιοπίωλ,ικά χρονικά. Μετά Λπό πέν 
τε ήιμίρες ίίσπρό,χ.τηκαν άπ* τήν πούλι- 
σή του 32 ^κατομμι-ρια.

—  Αύτές τίς ήΐμφες 'Κυιχλοιφοι:®! ’ ένα 
νέο βιβλίο τοΰ Πελ. Κατσέλη μέ. τό>· γε. 
VJK0 τίτλο «Γύρω άπ’ τό θέατρο». Πρό
κειται τϊειρί σειράς tKai (Κριτικών δοκι
μίων πάνω σέ έργα χοϋ Σαίξπηρ. Τήν 
καλλιτεχνική έπιμέλεια, τοΰ βιβλίου, άνέ- 
λαβε ά χαράκτης Τό.οσος ικαί τό διακό- 
ομησε μέ διάφορες βενιέττες πιεωτογράμ 
μστα μέ τρεις όλοαέλιι&ες ^.'λογρσοφίες 
καί μέ άλλες μέθα ,στό κείμενο. Τήν τυ
πογραφική έκτέλεοη τοΰ β.βλίου έχει ά- 
ναλάιβη ό έκ,δάτης Α . Μαυρίδης.

—  Ή  δ. ‘Ελένη Ζαχ. Μακρή, πού τά 
^παραμύθια της γιά άλα τά παιδιά» τό
ση έ!πιτυχία αη'.μειώσανε, κιωκλοφόρησε 
αύτές τίς μέρες ίένα χαριτωμένο παιδικό 
σ,κέτς γιά κουικλοβέιατρο κατάλληλο γεά· 
παώιά σχολικής καί ι,ίοοχοΛ;·ίής ά'κάμα 
ήΑικιας.

Τό κεί;μιεινο σωνοδεύίται άπό παρα
στατικές είκόινες τοΰ άρχμιέκτονα Τόκη 
Λελ.*κο,5ίτη, πού θά βοηθήσουνε τούς μι
κρούς άναγν ώστες νά τό χαρούνε περοό- 
ΤΓ,ρο,

—  Μέ τόν ιδιόρρυθμο τίιλο «”ΑνΘ.ρω- 
ποι έσωτεριχής καύσεως» κυΙ.ολοφόρηοε ά
πό τίς έκδάΐσεις τοϋ Γλάρου (έΐκιιός σει. 
ράς) ένας τό-μος διη,γήιμιατα τοϋ ,κ. Δ.
Σ  ιαιάηουλου. Ή  έκδοση είναι έξαιρε-tu 

κά φρο,ντισ’μέν/η κα,ί τό ξώφιΑλό της <pu 
λο,τεχνήι&ηκε άιτϋό τΐ,ν ξωγράψο Μάνου, 
σάκη.

Τυπώνεται καί θά κ,υχλιφαρή,σει σέ λί: 
γες μέρες ένα καλλιτεχνικά ήμερολόγιο 
γιά σημειώσεις ,μέ ξυίλογ|ρο5φίες ταΟ ζω- 
>ρώφου Σπόρου Βασιλείου. Ο ί δώ&ε,κα 
μήνες εί-ι  ̂ <;τολισ·μιένοι μέ μίά ξυλογρα
φία ό κοιθένας. Γιά πρώτη φορά οί μήνες 
οί γιορτές ικιαι οΐ μέ!ρες εΐνε γραμιμένες 
στή δημοτική.
_ Σ τά  Ωδεία; πρωτοβουλία τών μο^ητών 
έγινε μιά όρχήρτρα ά„ό μαβητές. Τούς 
δόθ’ηκε ήδη μιά αίθουσα της κρ α τ ική  όρ- 
χηατ>ρας. "Εχουν ά μω ς ίίλειψη όργάνων. 
Σωστό εΙ/νε νά ένισχυΟούν οι μαθητές σ 

αύτήν τους τήν τκροσπάίθΐια.

Μ  Υ  θ  Ο I

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Ν Ο Ι

Ενας θεατρίνος τραγικός 
κι ενας θεατρίνος κωμικός 
βρέθηκαν στον πόλεμο. 
Με το πρώτο μπουμ ! τρομάζει ο τρα·

1 γικος, 
χώνεται σ ενα χαντακι μπρουμυτος
ν j . I κλαίει,Z.K0CEI τα γελισ ο κωμικός, 
και τραβωντας-τον απ τα βρακί του

υ | λεει.
Ησουν ηρωας παντα επάνω σχο

ϊ   ̂ ( παταρι,καμε λιγο δα κι εδω το παληκαρι.
Τι κατακρυψες τη μυτη 
και μου τούρλωσες τον-κ...
Με συμπαθειο, συντεχνιτη, 
πήρες τον δικο-μου ρολο,' 
κωμικό το πεσιμο-σου.
Σηκω, φούσκωσε, τεντώσου 
χαμογέλα και χαιρέτα, 
δεν ακους χειροκροτήματα ;

Σου πετανε και κουφετα 
που τα λενε αλιως και βλήματα. 
Δειχ-το εδω και στα κανόνια 
που είσαι μεγας καλιτεχνης.
Ομως, πουφ- βρωμας και ζεχνεις 
σα μπαρούτι με κωλονια.
Ειπε, τον παρατησε εδεκει 
και χυμωντας μες στη συμπλοκή 
με υφος τραγικό 
χάθηκε μες το κακο.

Κρίμα σν δεν εινε ομορφος ο αν-
f τρειος,ομως κρίμα δυο φορβς

αν δεν ειν αντρείος ο ομορφος.
Κι οσο κι αν η θεωρία 
με τις ποζες-της φανταξει, 
ξεμπροσταινεται απ την πράξη 
κι αποδείχνεται γελοία.

Ν. Α Ι Σ Ω Π Ο Σ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 
Ν Ε Α

Τούτη ή καινούργια στήλη πού όρχίζει 
σήμ«ερα £χ·ει σκοπό νά ένημερώνει τούς ά- 
ναγ-νωστες τών «:Καλλιτεχνικών Νέων» γιά 
τήν κίνηση γύρω άπό τά πι>ό Αξιόλογα έρ. 
κ<* τέχνης, πού παι^^τιάζονται στό έμ- 
πόριο τήν Αποχήν αΰτή.

’/ίτνό τ^ πιό 6ν*δ<α<ΐ>έρο\τα ά>τι!κείμενα 
τέχνης πού πουλήθηικκχν σΐ'ήν ’Αθήνα, τίς 
τεΛευιχαϊες ήμερες, εΓνε ένα ιμικρό τρίπτυ- 
χο μεταδυζανπινή,ς τέ(χνης, μέ ύτίογ^αφή 
Εμμανουήλ Τζάνες, καμωιμέγφ γύρω στά 

1650. Τό τρί'πτυχΟ' αϋιιό πού <Χς σηιμειω. 
θεϊ διατηρείται θαϋΐμάίσια, πσρο»υσιάζει 
οίκησές άπό τή ζωή καί τά πάθη τοΰ Χρι
στού, καθώς καί μιά χορακ,τηρ ι:σ·τιική καί 
περίεργη μικρογραφία, στιό έξωτερικο μέ- 
ρ-ος άριστοκρόίΓη τής εποχής είς τόν ότιοϊ. 
ον καί θά είχε Αφιερωθεί ή εικόνα (στό 
™ι*σω μέρος ή είικονα: έχει οικόσημα). Εϊ- 
t*c όνδιαφέρον ότ» τό πορτραιΐτοι τού εό- 
γενοΰς αϋχου π^χ^σώπου, ξεψιεύγει άπό τή.ν 
β^ζα^τινή Τεχνοτροπία τής ύτηαίλοιπης ει
κόνας καί είνε πορτραΐτο. καθαρά Βενε. 
τσιόινικης τέχνης.

Γιά τό όρ.ίοτούργηιμα' αύτό τής μοχρο- 
>να4 .ας όπως καί γιά άλλα πραγματι
κά οςξιέΐ'χγα άντικείιμενα τέχνης πού τια- 
pccij ιό:ζοντα'ΐ συχνά ατό όμιποριο, θά εύ- 
χδμίΐστε νά ύπή^ίχε κα,ποια πιρόνοιοο ώστε 
νά κοςτ2ρ6ωνιότα > ε ή <hyoρά τους καί ή 
σι*γκένιρωίσή τους σ*τά μου*σε^α, όπου και 
εΐνε ή άρμόζουοα θόση τους.

— Τή μεγαλύτερη ζήτηση ρήιμει,οα· έ^ουν 
τα έργα τού Γκύζη Λύτρα, Αειμπέση, Βο . 
Κονόΐκη. Ίακωβίίδη, που πουλιοΰνβαι ο·έ 
άρκε,αόι καλές τιμές.

— Μέ ν,£ΐμο· ή Άν-ωΐτά:τη Σχολή Καλών 
Τεχνών μετονομάζεται ^ έ  « ηνωτάτη Ά .  
καοηιμία Καλών ΐεχνών» καί ά*Όόιοργα- 
νώνεται πάνω σέ καινούργιες β&,σεις. Τό 
νέο νόμο ό κ. ύπουργός θά τόν ξανασυ. 
ζη.τήΐ3η. μέ τούς -καθηγητές τής Σχολής.

— Τά καλλιτεχνικά οωίματεια, μέ έπΐ- 
τροπές τϊ»ς σέ ουνεργασία μέ τόν ύττουρ. 
γο της Παιδείας ΛαίΜαρι κα ι τάν άρμό- 
άιον διευθυντήν Τ φ ω ν  « . Ίφρφο,ν κα. 
τόρτιασΜ τό Ο'κελ&ιο του ί'δρυτοκού νόμου 
του βΚαλ\ιτεχνυκού ΈποΓγιγίΛματικού Έ
ττ ·:μ.: Λ η .ΐη  ρ  IO C '».

— '.Ανάγκη δγινε ό Συνεταιρισμός τών 
Καλλιτεχνών και ικαλούι^ται υ·Λ.θι σ·ί καλ 
λιτεχν’ες, ζωγράφοι, γλύπιτες, χαράκτες 
νά πιεράισουν άπο τή σ,τεγη (ΛΙουοειον) 
γιά νά ύποβάλουν ύιπ;εύΒυνες δηλώσεις.

—  κατόπιν ένεργειών ’Επιτροπής Καλ 
λ  τεχνών, τό ύπουμγείον τών Ο ίκονομί- 
κών θά αυξήσει τό έ»ιί|δ<:·μα πού διανέ
μεται στούς καλλιτέχνες ύνν>> τήν Έ π ι. 
τροπή Πνευματικών 'Αξιών-

Ό  ήωγρσίφβς Σπιύρσς Βασιλείου 
στίς 30 τοϋ Δεκβμβρη θρ. μιλήσει στό 
«ΣΙΛίιίτι τοΰ Φι·λοτιεχνου». γ ιά  τό. παιδικό 

. οχιΛιο,

Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α  Ν Ε Α

^ Α  7^  «νφοομα» τής ταινίας τό « Δ Ρ Ο 
Μ Α Κ Ι  r-Οϊ ΠλΗίΑΔΕΐ ιΣΟΥ»  (Σενάριο  Α . 
Λι-χφϋκη. σκ-ηνοθ^ιης nutpa^i^ i) της 
■ΛΜεγα—^ίλ'μ» κοντεύει πιά οιό  τέλος του.

Ολες οι εχ^οίΐ^ρικές σκ,η^ς έχουν γυρί- 
οχει, άκόμα και μερικά «εσωτερικά». Μέ
νουν τ<ορ<χ κάποιες σκηνές πού χρειάζονται 
ποΛ,υ ψωϊιομο (χοροί ,κίλ ι̂.) και που κα. 
θΜοτεθούν ώσπου νά δοθεί στήν εταιρία 
το όπταιτουμενο ήλεχτρικό.

Α  Στόν κινηματογράφο «Ίντεάλ» γυ- 
ριί,ονχαι αυτές τις (μερ€ς μερικά κομμάτια 
της ταινίας « Χ Ε Ι Ρ Ο Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Α »  πού 
ετοίμαζε,, ή Έ ια ιρ ια  Λίίρίω ν — Νόβακ 
νίΛμ». ι ο φίλΐμ αύτό ξετυιλιιγεται μέσα στό 
™&ρι*α1λλο·, τού θεοιιρου, τωωτευοαιάνι- 
κου και έιπαρχιακού, και θέμα του έχε,, τή 
ζωη, τη όος/χ κ<χί τήν κατάϊπτωση ένος «ο. 
νομαοταύ ηοοποιοϋ». Τό βασικό ρόλο τής 
ταινίας (το οενον-ιό Της γράφτηκε dmo 
n?L. ι^α* ιΑλα> κρατάει ό κ. Αττίκ. 
Πλάι του ό κ- Δ. Χο^ν κ ι ' ή « ιϊα  άποκά- 
λυψη» ο, Λακαζα, παύζουγ ϊνα νεαρά ζευ
γάρι που μπΐΛ*.κει Τή μοίρα του μέ τίιν 
Τοχη του γέρου καλλιτέχνη, Μέ τήν τανια 
Z *  οικηνοθΐίΐιης κ. Ιζαβέλλας προ
σπάθησε νά φέρει τόν ί'λλην. κινηματογρά 

ν  ηεοίο άπρόσιτό του ώς τώραΤ 
ατά « ίσ ω ΐίρΛ ά , καί μάλιστα έ?ωτερ.κά 
θεάτρου μί σκηνές έπι&εωρησιακές κλπ. 
Αν πέτυχε ή όχι, μόνο ή τελική προβολή 

Τ1Κ ταινίας θά τό δείξει. “ Οπως ό Ιδιος 
ά!Κ~ ^t  LO>OF- i Xovv  «ιόλας γύριοτεϊ (ψ?

μίνόλ£<: δυσκολίες τής έποχής, 
^ροπάντων στό φωτισμό) τά 2)3  τοϋ ϊρ-

- .Α Επειτ dot’ τό «Δρο'μάκι τοΰ Παοα- 
δεΙίσου» ή έταιρία «Λέγα  -Φιλμ» θά γυρί- 
®«ι μιά μουσική ταινία ,μ£ πρωταγωνιστή 
τόν τενόρο Όδυσσέα Καζή καί ,μέ σκηνο. 
βϊσία t o o  ,κ; ΠεροΛίζι


