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Υ Π Ο Μ  N Η Σ Η

'Υπενθυμίζουμε στους συνδρομητής μας δτι άπό το προηγού

μενο φύλλο εληξε ή συνδρομή τους. Τούς παρακαλοΰμε, δσονς επι
θυμούν νά την ανανεώσουν, να την έμβάσουν εντός τού Ίανουα-
ρίου.

Το 14° φύλλο μας δεν θά σταλή σε κανέναν άπό κείνους 
που δεν θα μάς έμβάσουν τη συνδρομή τους.

\

ΟΡΦΑΝΙΑ

Τό θείο γυαλό ονειρεύομαι καί τώραπ ικραμ ένος , 
σ τ ’ ά χ α ρ ο  καταφύγιο μου, ξένος κι άρρωστημένος, 
κάθε πού παίρνει τό δροσιά κι’ ό μπάτης σάν  φυσάει, 
πού στά  χαλίκια θάγερνα, τό θεριστή, τό Μάη...
Στερνά άπό ζέστη όλήμερη σάν  πνέει γλυκό μελτέμι 
και στό  παράλιο  τό χωριό κάθε καρδιά άχνοτρέμει, 
τις π ερασάδες  στό  δρομί των κοπελλιών, τό δείλι, 
τ ’ άπεγνωσμένο στέναγμα τό βράδυ στό καντήλι...

"Ο λο τό μϋρο, τ ’ ά ρ ω μ α  τής μ άγας  επαρχίας, 
στά  β ό τσα λ α  του άκρογιαλιοΰ νά ξάγρυπ νος  σε θείας 
μάννας μικρός, τήν άγκαλιά  τή στοργική πού τώρα  
μοΰλειψ'ε χρόνια, άπό καιρό, σέ λιποψύχιστη ώρα.. .

ΡίίΜ ΟΣ Φ ΙΛ ΥΡΑΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ

Νυχτερινός διαβάτης μέσ ’ στήν αίώνια Αθήνα 
μέ τή σιγή κοιμίζω τής μέρας τόν καημό' 
λογ ιάζω  τά σβυσμένα του ίδανικοϋ μου κρίνα 
καί νέες έλπίδες π λάθω  γιά κάποιο λυτρωμό.

Νυχτερινός διαβάτης πού όλημερίς ποτίζει 
ή ζήση μέ φαρμάκια καί μέ χαρές μαζί, 
καί μέ τά β ά σ α ν α  δλα, στοχάζομαι^ δτι άξίζει 
μέσ ’ στήν εξαίσια πόλην αυτή κανείς νά ζεΐ.

Νυχτερινό διαβάτη γαλήνιο, σάν  άπόψε,
Χάρε άς  μέ βρεις σάν  θάρθεις καί, χάρη στό ζητώ, 
τό νήμα τής ζωής μου σύντομα τότε κόψε 
σάν ξαφνικός άέρα ς  ενα χαρτένιο άητό.

Σ Π Υ Ρ 0 Σ  ΠΑΝ ΑΓΙΩ ΤΟ Π Ο ΥΛΟΣ
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Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΡΜΠΑ ,
Ά ν  τδξερε πώς θά γινότανε αυτό τό περιστατικό δέν \θά έβγαινε κα

θόλου τό πόδι της εκείνο τό δειλινό έξω από τό σπίτι της... Θά τηλεφω
νούσε στην Κυρία Γκρενά, πώς μιά ξαφνική αδιαθεσία, δέν θά την ά
φηνε νά πάρη τό τσάϊ της μαζύ μέ τούς διαλεχτούς προσκαλεσμένους 
της, καί θά περνούσε τις ώρες της, διαβάζοντας τό γαλλικό ρωμάντζο 
πού τής είχαν στείλει τελευταία από τού Κάουφμαν.

’Αλλά ό διάολος τό'θελε, και δέν ήρθε έ'τσι τό πράμμα. Θές ή ανία 
πού αισθανότανε δλην εκείνη τήν ήμερα, θές οί επίσημες προσκλήσεις 
των Γκρενάδων (κι’ αυτή ή ευλογημένη τής έ'γραφε έ'να σωρό πράμματα 
«Μήν άμελήσης ν’ άρθης : θά είναι τό ζεύγος Πριονά, ή Κυρία Βουζαλή 
τοϋ υποστρατήγου, ή θελκτική κόρη της, ό νεαρός μνηστήρ τής μαμζέλ 
Λιλής, πού γύρισε πρό ήμερων άπ’ τό Παρίσι...») τήν έσπρωξε νά βγή 
άπότό σπίτι της εκείνο τό ανιαρό απόγευμα. Ή  αλήθεια είναι, πώς 
λογάριαζε ακόμα πώς θά μάθαινε κάτι γιά τό σκάνταλο τής Μαρί, αυτής 
τής ξεμυαλισμένης γρηάς πού χωρίς νά σκέφτεται τά χρόνια της, έβαφε 
τ’ άσπρα της μαλλιά μέ όξυζενέ, καί παρουσιαζότανε μέ ξανθές μποϋκλες 
καί μέ πλήθος καμώματα στις προεσπερίδες τού ζεύγους Γκρενά μαζύ 
μέ τις κόρες της, πού αν ήτανε παντρεμένες θάχαν παιδιά σέ ηλικία 
γάμου.

Αυτό τό τελευταίο, ήταν ό σπουδαιότερος λόγος πού είχε πάει στο 
τσάϊ. Δέν τήν χώνευε διόλου αυτήν τήν Μαρί. Είχε μιά ξετσιπωσιά πού 
δέν κρατούσε δρια. Ά φ οΰ  πέθανε τον άντρα της, τόν μεγαλέμπορο Φον- 
τρά, μέ τις απιστίες της, τις παραξενιές της, τις «μεγάλες της ιδέες» 
(αυτός ό άνθρωπος τής είχε μιά φοβερή αδυναμία...) σκόρπαγε τά λεφτά 
της σέ διάφορες τρέλλες, πού δέν ταίριαζαν στήν ηλικία της. και πού 
προκαλοϋσαν άπειρα σχόλια σέ βάρος της.

Είχε τουαλεταριστεί, είχε βάλει τό καπέλλο της κι’  είχε βγει χωρίς τ’ 
αυτοκίνητό της. Ό  ήλιος βρισκόταν στή δύση του, μερικές τελευταίες 
αχτίδες του ρόδιζαν τόν ουρανό, κ’ ή κυρία Βίρμπα—-έτσι τήν έλεγαν— 
προτίμησε νά περπατήση λιγάκι, νά ξεμουδιάσουν τά πόδια της...

Αίστανότανε μιά ξεχωριστή ευχαρίστηση σιό δρόμο νά κοιτάζη 
τά γύρω της, τά μαγαζιά, τούς ανθρώπους πού περνούσαν κι’ έτρεχαν 
στις δουλειές τους, άλλοι γελαστοί, άλλοι εύθυμοι κι’ άλλοι σκυφτοί, 
συλλογισμένοι, τις κυρίες πού διάβαιναν πλάϊ της καμαρωτές, μ’ αγέρωχο 
βλέμμα καί σοβαρές μέ κάποια ιδιαίτερη πόζα. "Ολα αυτά έφταναν μέσα 
της σάν μιά καινούργια εντύπωση. Δέν έβγαινε συχνά τις παγερές χειμω
νιάτικες μέρες από τό οπίτι της κι’ όταν έβγαινε προτιμούσε τ’ αυτοκίνη
τό της.

'Ως τόσο, καθώς βάδιζε μέ ευχαρίστηση κ’ ήθελε λίγο δρόμο 
ακόμα νά διάσχιση γιά νά φτάση στο σπίτι τών Γκρενάδων, έπεσαν τά 
μάτια της κάπου, νά σέ κάποιο παράθυρο ενός υπόγειου, ενός χαμόσπιτου 
πού υψωνότανε σάν μιά άνοστη ανορθογραφία ανάμεσα στα κομψά σπιτάκια

αυτού τού δρόμου πού οί τοίχοι του ήταν πρασινισμένοι από τήν υγρα
σία, κ’ είδαν κάτι, έ'να τίποτα, έ'να συνειθισμένο θέαμα, μά πού δμως τής 
έφερε μιά ταραχή—άκοΰς εκεί— μιά ταραχή, σάν κάτι σοβαρό νά συνέβη, 
σάν κάτι τρομερό, πολύ τρομερό νά είδαν τά μάτια της...

Πίσω από τό τζάμι ενός παραθυριού αύτοϋ τού υπογείου, βρισκότανε 
ακίνητο, σάν κολλημένο σ’ αυτήν τήν θέση, έ'να πρόσωπο, έ'να σκελετω
μένο γυναικείο πρόσωπο, καί τά μάτια της, δΐ'ό μάτια χωμένα μέσα στις 
κόχες τους, τήν κοιτούσαν ακίνητα μέ έ'να περίεργο βλέμιια, μέ έ'να βλέμ
μα πού σέ διαπερνούσε καί σού μιλούσε μέσα στήν καρδιά.

Ή  Βίρμπα ένοιωσε μέσα της— τί παράξενο πράμμα— νά τήν κυρι- 
εύη αυτό τό βλέμμα σάμπως ν’ απευθυνότανε σ’ αυτήν, σάμπως νά τής 
μιλούσε, σάμπιος νά τής έλεγε κάτι φοβερό, καί τάχυνε τό βήμα της...

’ Ασυναίσθητα, έτσι χωρίς νά τό θέλη, καθώς συνέχιζε τό δρόμο της, 
ή σκέψη της στρεφότανε γύρω άπ’ αυτά τά γυναικεία μάτια πού τήν 
κοιτούσαν ακίνητα, ακίνητα πίσω άπ’ τό τζάμι τού ετοιμόρροπου εκείνου 
χαμόσπιτου, καί ζωντάνευε τή μορφή της.

Πίταν μιά γυναίκα αδύνατη, πολύ φτώχιά, δπως φαινόταν από τό 
φτωχό ξεθωριασμένο της ρούχο, καί τό πρόσίοπό της—πετσί καί κόκκα- 
λο— ειχε μιά πολύ παράξενη έκφραση.

Θυμόταν πώς κι’ άλλες φορές εΤχε συναντήσει στούς δρόμους τέτοιες 
γυναίκες, πού έσερναν έ'να σωρό κουτσούβελα κοντά τους, καί πού φ ο
ρούσαν φτωχά φορέματα, καί βάδιζαν φορτωμένες διάφορα πράμματα καί 
βασάνιζε τό νοΰ της νά βρή γιατί τότες δέν ειχε νοιώσει τήν ίδια τα
ραχή...

’Έφτασε στο σπίτι τών Γκρενάδοον καί πέρασε μέσα στο σαλόνι 
πού τήν περίμεναν δλοι, καί τήν δέχτηκαν μέ χαρωπές φωνές, χαμόγελα 
καί υποκλίσεις, καί ή σκέψη της έτρεχε ακόμα κοντά στά δυο μάτια που 
είχαν μείνει ακίνητα πίσω άπό τό τζάμι αυτού τού διαβολεμένου παρα
θυριού, καί πού τήν είχαν αναστατώσει μ’ αυτό τό περίεργο βλέμ
μα της. -■

— ’Ώχ άδερφέ... Τί αστείο πάλι είναι αυτό... Καί τής ήρθε νά γελά- 
ση νά ξεσπάση σ’ έ'να τρανταχτό γελοίο μ’ αυτήν τήν περίεργη ταραχή 
τού εαυτού της.

Πήρε τήν θέση της, δίπλα στήν κυρία Βουζαλή τού υποστρατήγου, 
χαιρέτησε τήν Νινέττα, τήν κόρη τού Μυτιληνιού δερματεμπόρου Καντε- 
νή κι’ άρχισε μιά συνομιλία γιά τήν εσπερίδα τού ζεύγους Δελαπόρτα, 
πού ειχε δοθεί τήν περασμένη εβδομάδα κ’ είχε προκαλέσει, θόρυβο 
στούς κοσμικούς κύκλους.

Ή  κυρία Βουζαλή είχε τήν γνώμη δτι ό θόρυβος αυτός δέν ήταν καί 
τόσο δικαιολογημένος. Ή  εσπερίδα τής κυρίας Ρεμποϋ ήταν πολύ ανώ
τερη.

Τρία σαλόνια είχαν ανοιχτεί κι’ είχαν γεμίσει άπό τόν καλλίτερο κό
σμο. ’Έπειτα τό τραγούδι τής δεσποινίδας Νινόν, ή ορχήστρα τής «Γκράν 
Μπρεττάν», τό μπαλλέτο Σεντρώφ, ήταν εξαίσια πράγμματα, Ό  μπουφές 
ήταν θαύμα. Τό περιεχόμενό του ήταν πολύ πλούσιο, κάτι τό άφάνταστο



καί ή οικοδέσποινα πολύ υποχρεωτική, δλο χαμόγελο καί καλωσΰνη.
Ή  δεσποινίς Νινέττα τοΰ Μυτιληνίοϋ δερματεμπόρου τό παραδέχτηκε 

καί συμφώνησε μέ τήν κυρία Βουζαλή. Ή  Βίρμπα δέν έπέμεινε. Είχε 
κουραστή από τήν συζήτηση. "Υστερα πάνω στήν συνομιλία της, τήν ώρα 
που τό βλέμμα της πλανιότανε μέσα στήν αίθουσα, στις κυρίες μέ τις βα
ρύτιμες τουαλέττες πού χόρευαν ή πού συζητούσαν στις γοονιές μέ τις πα
ρέες τους, μέ ξεχωριστό κέφι, στήν δεσποινίδα Λέλα, τήν μεγαλείτερη κό
ρη τών Γκρενάδων πού έ'παιζε στο πιάνο κάποιο εξοχο φόξ, ή σκέψη 
της, αυτή ή άθλια σκέψη της, ετρεχε στο παράθυρο αύτοΰ τοΰ χαμόσπι
του, καί μερικές στιγμές νόμιζε πώς εβλεπε τά δυο εκείνα γυναικεία μά
τια νά χοροπηδούν μέσα στήν αίθουσα, νά σταματάνε πάνω στις κυρίες, 
στις τουαλέττες τους, στούς τοίχους, παντού καί νά τήν κοιτούνε, νά τήν 
κοιτούνε μ5 έ'να βλέμμα πού έ'μπαινε μέσα της βαθειά, πολύ βαθειά καί 
σπάραζε τήν καρδιά της...

... *Ω, ναί, αλήθεια. Ή  γυναίκα εκείνη θά ζούσε μιαν πολύ διαφορε
τική ζωή. Δέν είχε ούτε σπίτι τής προκοπής, ούτε υπηρέτριες, ούτε 
τουαλέττες, ούτε συγκεντρώσεις, ουτε καμμιά άνεση... Μέσα σ’ αυτό τό 
χαμόσπιτο πού οί τοίχοι θά έσταζαν νερά, θά περνούσαν τά χρόνια της, 
θά περνούσαν οί μέρες της χωρίς καμμιά βαθύτερη αλλαγή... Τό πρωί θά 
σηκωνότανε άπό τήν αυγή, θά ξεπροβόδιζε τόν άντρα της, δπως χτες, ό 
πως τήν πάσα μέρα πού θά πήγαινε στήν δουλειά του η θάφευγε γιά κά
που. Θά τάϊζε τά παιδιά της— δλες οί γυναίκες τής αράδας της έχουνε 
παιδιά— πού θά'κλαιγαν, ή πού θά ζητούσαν κάτι πού δέν θαχε νά τούς 
τό δώση, έ'πειτα θάμπαινε στό νερό, σκυμμένη στή σκάφη, θά έπλενε 
τά ρουχαλάκια τους πού θά τά λέρωναν αργότερα καί θά τά ξανάπλενε 
πάλι, θά σιγΰριζε τό σπίτι της, θάστρωνε τό κρεββάτι της, θά μπάλωνε 
τά ρούχα τού άντρός της— έ'να πανταλόνι ποΰχε άλλάξη πολλά χρώματα, 
έ'να σακάκι πού θά τδχαν φάει οί βροχές, τά λιοπύρια— θάβραζε τό φαί, 
λίγα χόρτα ή όσπρια, τό μεσημέρι θά τάϊζε τά παιδιά της καί θά τσιμ
πούσε στά πεταχτά κι* εκείνη... Τό απόγευμα θά περνούσε μέσα σέ 
μιά βαρειά ατμόσφαιρα, ή τά παιδιά θά φωνάζαν, ή θάκλαιγαν, 
εκείνη θά τά μάλωνε, θά προσπαίίοΰσε νά τά κάν η νά πάψουν, νά ησυ
χάσουν, στό τέλος θά ούργιαζε τό κεφάλι της άπό τόν σαματά, τήν φα
σαρία, τό κακό, έπειτα θά πλάκωνε τό σκοτάδι, ή μικρή λάμπα τοΰ πε
τρελαίου θ ’ άναβε,θδρριχνε κάποιο ώχρό φως μέσα στήν υγρή κάμαρα, 
εκείνη θά σουλατσάριζε αμίλητη, ή ί)ά μπάλωνε κάνα ρούχο, θάρριχνε με
ρικές ματιές άπό τό παράθυρο στό δρόμο, θά περίμενε τόν άντρα της, ή 
ώρα θά περνούσε, ή έννοια θάπνιγε τήν ψυχή της, άποκαμωμένη θάγερνε 
τό κεφάλι της σέ μιά γωνιά καί θά τήν έπαιρνε ό ύπνος. "Υστερα ξαφνικά 
μέσα στή νύχτα μερικά βήματα, έ'να δυνατό χτύπημα στήν πόρτα...

Θά ξεπεταγόταν τότε τρομαγμένη μέσα στον ύπνο της, θά έτρεχε καί 
θά τραβούσε τόν σύρτη, δυό βήματα, ό άντρας της θάμπαινε στο δωμά
τιο, ζαλισμένος άπ’ τό κρασί ή φουρτουνιασμένος άπό καμμιά στενοχώρια 
τής δουλειάς του, θ ’ άφηνε μιά βλαστήμια, θά χτυπούσε τό χέρι του πά
νω στό τραπέζι, θά ξεσπούσε σ’ εκείνη «πού δέν άνοιγε γρήγορα» πού

«δέν τόν πήρε χαμπάρι αμέσως» πού «κοιμότανε σάν ζώο», αυτή θάέκλαι- 
γε, τά παιδιά θά ξυπνούσαν— απ’ τις φωνές, άλλη φασαρία, έ'να κακό, 
έπειτα πάλι σιωπή—δ άντρας της παραμιλώντας στό μεθύσι του θά ' ξα
πλωνόταν στό κρεββάτι, κατόπι κι’ εκείνη θά κοιμόταν νηστική μέ τήν 
ψυχή γεμάτη άπό πικρία...

— Μά Θέμου... τί τρέλ'λα είν’ αυτή... Τί τρέλλα..·.
Ψιθύρισε ή Βίρμπα καί ξεπετάχτηκε άπό τήν θέση της. Τά μάγουλά 

της έκαιγαν σά νάχε πυρετό, καί τό κορμί της ήταν κουρασμένο. Πήρε 
μιά βαθειά ανάσα, σάν νά ξυπνούσε άπό κάποιο λήθαργο καί τράβηξε 
προς τήν άντικρυνή πλευρά. Ή  κυρία Γκρενά κι’ ή παρέα της μόλις τήν 
είδαν νάρχεται προς τό μέρος τους, τήν πλησίασαν, καί τήν τράβηξαν άπ’ 
τά χέρια...

'Η  κυρία Γκρενά κάτι τής είπε σιγανά στ’ αυτί, δλες γέλασαν. Τά 
μάτια τους έπεσαν μέ τρόπο σέ μιά κυρία πού βρισκότανε στήν άλλη 
πλευρά τής αίθουσας καί πού μιλούσε στήν Λένα μ’ ένα ιδιαίτερο στόμ
φο καί μέ μιά άτέλειωτη φλυαρία...

ΤΙ Βίριιπα μπερδεύτηκε στις κουβέντες τους, γέλασε μέ τ’ άστεΐα τους, 
πήρε ένα λικέρ κι’ έπειτα δταν ήρ{)ε ή ώρα χαιρέτησε τήν κυρία Γκρενά, 
τις κόρες της, τις γνωστές της, φόρεσε τό μαντά) της, καί τράβηξε έξω 
γιά νά γυρίση στό σπίτι της...

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  ΛΕ ΒΑ ΝΤΑΣ

ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ

Είναι φορές, πολλές φορές, πού στό ταμπλώ τοΰ νοΰ μου 
κάτι ακαθόριστες μορφές διαγράφονται σβυσμένες· 
κι’ ένώ μοΟ είν’ δλες άγνωστες  καί τόσον πολύ ξένες, 
τις νοιώθω σάν  ν’ άποτελοϋν μιάν έκφανση τοΰ έαυτοΟ μου.

Κι’ άκόμα μέσ ’ στήν' ά β υ σ σ ο  τοΰ ΰποσυνειδητοΰ μου, 
λόγια... ειπωμένα σ ’ εποχές γιά πάντα περασμένες,
αισθήματα   έπ^ισόδια  θρησκείες λησμονημένες,
πού ξεπερνούν τά σύνορα του βίου του τωρινού μου !

Καί τώρα, πού ώ ς  μιά σήψη άργή μου φθείρει τό κορμί μου 
καί κάτι έντάφιον εντελώς πληροί τήν ύπαρξή μου 
μέ κάποιαν άόριστην όσμή μακάβριων εσπερίδων,

νοιώθω μιά πίεσιν άλγεινή μουντά νά μέ βαραίνη, 
λες κι’ είναι οί πόνοι τών ζωών, οί βρυκολακιασμένοι, 
πουζησα μέσ’ στό  πέρασμα  τών χιλιετηρίδων...

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ Λ Α Σ Κ Ο Σ



Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ
'Ιστορικ ό καί κριτικό σχεδίασμα

Τό «Δ ραμ ατικ ό  Ε ιδύλλιο» είναι μια μορφή θεατρική, πού έ'ζησε 
πολν-λίγον καιρό σέ συνέχεια και πού γεννήθηκε σχεδόν μαζί μέ to Κω- 
μειδύλλιο, που, φιλολογικά, είναι ή αντίθεσή του, δηλαδή έχει στοιχεία 
δραματικά πιο πολύ, ενώ εκείνο είχε περισσότερα κοιμικά.

Τό Δραματικό ειδύλλιο είναι ακριβέστερα, παιδί τού Κοιμειδύλλιου 
καί χρησίμεψε κι’ αυτό στό να θαφτεί τελειωτικά 6 κλασσικισμός στό θέα
τρό μας, γιατί γράφεται στη δημοτική εντελώς καί μάλιστα στό δεκαπεν
τασύλλαβό του, παίρνοντας άπό τό Κωμειδύλλιο την αίσθησή του, κρα- 
τάει κι αυτό, αν καί ό'χι πολύ βαίΙειά, τά νατουραλιστικά του γνωρίσματα 
(ιδιωματική προφορά, νωμικά πρόσωπα, καί χωρικές υποθέσεις).

Τό πρώτο Δραματικό ειδύλλιο τό έγραψε 6 Δ. Κορομηλάς, πού είναι 
μαζί μέ τό Βερναρδάκη οι δύο πιο σημαντικές μορφές τής δραματολογίας 
μας στον περασμένον αιώνα.

Κάτι παρόμοιο στήν υπόθεση καί στη στιχουργία είχε γραφτεί πολλά 
χρόνια πιο πρίν, ή Κ ατάρα  τής μάνας (Ά θήναι 1877) τοϋ I. Ά ν τ ω - 
νιάδη, τού περίεργου έχείνου τύπου, πού έχει γράψει αναρίθμητα θεατρι
κά έργα, τά περισσότερα ιαμβικά στήν καθαρεύουσα καί κωμωδίες— πού 
όλα τους αυτά σπάνια βλέπανε τή σκηνή, τά βραβεύανε δμως οί διαγωνι
σμοί τοϋ Πανεπιστήμιου.

’Αλλά ή ομοιότητα τούτη είναι συμπτωματική κι’ έμεινε τό έργο αυτό, 
καθώς καί τ ’ άλλα του ά'γονο καί χωρίς επίδραση.

’Έτσι ό Δ. Κορομηλάς στά 1890 γράφει τον Ά γ α π η τικ ό  τής Β ο- 
σκοπούλας καί διάβασε μία του πράξη σέ μιά φιλανθρωπική εορτή (Ν. 
Έφημερίς φ. 257). Τό καλοκαίρι τοΰ 1891 τό έ'δωσε νά παιχθεΐ, μά τό 
πήρε πίσω γιατί ό θίασος δεν είχε οσα χρήματα ήταν απαραίτητα γιά νά 
τ’  ανεβάσει. "Ομως πρωτοπαίχθηκε στήν ΓΙόλη στό θ. Βέρδη σέ μίαν άπό 
τις ταχτικές περιοδείες τοΰ χειμώνα, πού έκανε ό σημαντικώτερος θίασος 
τή; εποχής, δ Μ ένανδρος μέ τούς Ταβουλάρηδες τό Δεκέμβρη τοΰ 1891. 
Ειχε πολλήν επιτυχία oaj καί νά πειράχθηκε ή τουρκική λογοκρισία’ ό 
ανταποκριτής τής Έ φ η μ ερίδος  γράφει «. . ή Ιστορική π ρ ω τεύ ου σα  
γίνεται καί πνευματική καί ό κ. Δ . Κ ορ. εγκαινιάζει νέαν δρ α μ α 
τικήν π ερ ίοδον ...»  (1892, 10 τοΰ. Γενάρη). Στήν ’ Αθήνα ή επίσημη 
πρεμιέρα— παίχθηκε στις 31 τοΰ Μάη 1892 άπό τον ίδιο θίασο στό θ. 
τών ’Ολυμπίων, άνοίγοντας τήν καλοκαιρινή περίοδο. Ή  επιτυχία του δέν 
ήτανε καί τόσο σπουδαία- βέβαια τά έργα τότε δέν τραβάγανε συνήθως 
πολλές βραδυές, μά ή Β οσκοπ ούλα  (έτσι τ’ ονομάζουν οί θεατρίνοι) γιά 
δεύτερη φορά παίχθηκε μόλις μετά εξη μέρες καί τό αναγγέλλουν: «..Κ ατά  
τήν π αράστασιν  αύτήν ή επιτυχία εσετα ι πληρεστέρα , κ α θ ’ όσον  ό 
Δ. Κ ορ. μόνος έπέβλεψ ε τήν διδασκαλίαν...» (’ Εφ G Ίουν.).

Μά σιγά - σιγά τό έργο νίκησε κάθε αντίδραση καί είναι ίσως εκείνο

πού έ'χει παιχθεΐ περισσότερες φορές στό εσωτερικό καί στό εξωτερικό καί 
πάντα δημιουργεί είσπραξη στον κάθε θίασο. Οί παλαιότεροι θεατρίνοι 
καυχιούνται δτι μόνο αυτοί μπορούν καί τό παίζουν καλύτερα— ξακοτιστός 
ήταν ό Δ. Κοτοπούλης— καί βέβαια δέν έχουν καί άδικο καθώς έδειξε τό 
άνέβασμά του στό «Κεντρικό» (9 τοϋ Μάη 1932) μέ τή Μαρίκα καί μέ 
τήν Κυβέλη. Τό ξέρουν όλοι βέβαια πώς ή Μαρίκα 11 χρόνων έπαιξε τον 
ρόλο τής μητέρας θαυμαστά δπως βέβαια τον παίζει καί τώρα.

Δύσκολο είναι νά βρει κανείς ηθοποιό πού νά μην έχει παίξει από δυο 
καί τρεις ρόλους καί τό διηγούνται καί μέ ευχαρίστηση. Περίεργο θά φα
νεί στους φιλοθέατρους αναγνώστες αν σημειώσουμε πώς καί ηθοποιοί 
τής Όπερέττας τό παίζουν, όπως ή "Ελλη Άφεντάκη, ή Μ. Κρεββατά, ή 
Μ. Νέζερ, πού ή φήμη τή λέει ότι παίζει καλά τή μητέρα καί τό πι
στεύουμε.

Καλλιτεχνικά παίζει τήν κόρη τοΰ έργου, τήν Ινρουστάλλω, ή ’ Αλίκη.
’Έχει γίνει ταινία (1932), μυθιστόρημα (1894) καί τυπώθηκε πολλές 

φορές. ( , _
’Ά ν  θελήσει κανείς νά μιλήσει περισσότερο γιά τή Β οσκοπ ούλα , μί

λησε γιά δλα τά Δραματικά Ειδύλλια' τόσο απαράβατα τή μιμούνται οί 
κατοπινοί.

Λοιπόν: 'Οδηγημένος 6 πολύτιμος Δ. Κορομηλάς άπό τον ηθογραφι
κό χαρακτήρα, που άρχισε νά κυριαρχεί στή λογοτεχνία μας γενικά μετά 
τό 1890 καί μ ή έχοντας φυσικά αλλα πρότυπα στό κλασικόπληχτο θέατρό 
μας, παίρνει γιά βοηθό του καί γιά δάσκαλό του τό Βαλαωρίτη, γιατί ε
κείνος είχε καλλιεργήσει τό στίχο καί τή γλώσσα τών ορεινών ηρώων του 
τής Β.Ελλάδος, που είναι καί οί ήρωες τοΰ Δραματικού Ειδυλλίου καί ό’χι 
χωρίς γενετικήν εξάρτηση άπό έκέΐνον. Κι’  ακόμα παίρνει κι’ άλλες βοή
θειες καί άπό τά δημοτικά τραγούδια καί βάζει ολόκληρους δημοτικούς 
στίχους μέσα στό έργο, σ ’ εποχή πού δέν είχανε δά καί τόσους φίλους τά 
θαυμαστά τοΰτα δημιουργήματα τοϋ λαοΰ μας. Βέβαια ό στίχος του είναι 
πλαδαρός καί ή γλώσσα του δέν μοιάζει ούτε μέ τοΰ Κρυστάλλη ούτε μέ 
τοΰ Βαλαωρίτη. Μά ό άθλος αυτός είναι τεράστιος, γιατί ποιος έγραφε 
τότε τή δημοτική ; Κι’ 6 ίδιος δ Κορ. θά είχε γράψει καμιά τριανταριά 
έργα στήν καθαρεύουσα πιο πρίν.

Θά μοΰ έπιτραπεΐ, ελπίζω, περισσότερο άπό βιβλιογραφικήν επιταγή, 
νά θυμίσω τό βιβλίο μου γιά τό Κωμειδύλλιο. Έκεΐ σημειώνεται πώς ή 
πρόοδο γενικά, πού εκφράζεται στήν πολιτική μέ τόν Τρικούπη, στο θέα
τρο φανερώνεται μέ τό Κωμειδύλλιο— καί τό Δραματικό ειδύλλιο μέσα στή 
σύντομην εξέλιξή του, εκφράζει εντελώς τό αντίθετο, καθώς δέν είναι 
προοδευτικώτερο έξω άπό τή γλώσσα καί άπό τις υποθέσεις του, δ,τι δη 
λαδή στήν πολιτική δείχνεται μέ τόν Δεληγιάννη καί μέ τά άντιπροοδευ
τικά του επακολουθήματα πού φέρανε τό 1897.

Μέ άλλα λόγια τό Δραματικό Ειδύλλιο δέ συνεχίζει στήν ουσία τό να
τουραλισμό (ηθογραφία) που κληρονόμησε, παρά πάει πίσω, κάνει μια 
στροφή καί αγκαλιάζει τό ρομαντισμό' «Ά ρτανιάν» είπαν τόν ήρωά του 
(Άκρόπολις 1892, 22 Ίουν.).



Ή  συμβολή του στήν πρόοδο τήν νεοελληνική δμως είναι σημαντική, 
γιά τή γλώσσα τή δημοτική, πού διατήρησε και ή ρομαντική του ή διάθε
ση, τέκνο τής ιστορικής στιγμής πού γεννήθηκε, δέν -θά έ'πρεπε νά μάς 
κάνει να τό περιφρονήσόυμε, καθώς τό έκανε (1932) στήν «Ελληνική» 6 
φίλος μου ό Π. Χάρης καθώς δέν έχουμε κανένα δικαίωμα νά περιφρο- 
νοΰμε τήν ηθογραφία, πού δίαν παρουσιάσθηκε στή λογοτεχνία μας, ήταν 
απαίτηση δλου τοΰ κόσμου τότε και πρόοδο μεγάλη κι’  αν αργότερα δέν 
ακολουθήσαμε τόν έξπρεσσιονισμό στό γράψιμο κλπ., τοΰτο προέρχεται 
άπό αιτίες παρόμοιες μέ τήν εμφάνιση τοΰ νατουραλισμού στον τόπο μας 
και τής στροφής του στό ρομαντισμό μέ τό Δραματικό Ειδύλλιο παρά άπό 
άλλες ατομικές αίτιες.

Τήν άδικη παραγνώριση τής ιστορικής σημασίας τής ηθογραφίας, τήν 
κάνει σέ τόσες σελίδες ό κ. Γ. Θεοτοκάς στό «Έ λ. ΙΙνεΰμα».

Τό Δραματικό Ειδύλλιο τό δουλέψανε στήν αρχή του άνθρωποι γερα- 
σμένοι στήν ηλικία πιο πολύ καί τό παίξανε οί ηθοποιοί τοΰ παλιού και
ρού, ώριμοι πιά, δταν εκείνο ήτανε βλαστάρι. ’Έτσι στήν ορμητική θεα
τρική πρόοδο πού έρχεται μετά τό 1900 καί προχωρεί κάπως εως έ'να ση
μείο μέ τόν Ξενόπουλο, τό Χόρν, τό Μελά και τό Συναδινό, δέν μπορεί 
ν’ άντισταθεΐ καί σβΰνει εντελώς καί διατηρείται μονάχα ώς φιλολογική 
άνάμνηση καί κανείς δέν επιχειρεί νά γράψει πιά κάτι σάν Δραματικό 
Ειδύλλιο.

Κι’ άν προσθέσει κανείς δτι και οί νεότεροι θεατρίνοι μετά τό 1900, 
παίζανε πιο πολύ δράματα γαλλικά καί ιταλικά καί αγγλικές καί γαλλικές 
κωμωδίες καί δέν είχανε φυσικά καμιά διάι^εση νά παίζουν παρά τυχαίως 
τά Δραματικά Ειδύλλια, καταλαβαίνει γιατί δέν καρποφόρησε πλούσια 
τελειωτικά.

'Ως τόσο οί κυριότεροι αντιπρόσωποί του μέ λίγες ατομικές πρωτο
τυπίες είναι αυτοί:

Π Α Ν Α ΓΟ Σ Μ Ε Α ΙΤΣΙΩ ΤΗ Σ: Ή τανε κουρέας· τό κουρείο του λε
γότανε «άψε - σβύσε», ειχε κάνει φάρμακο γιά τά μαλλιά, έβγαζε δόντια, 
έβαλε πρώτος ήλεχτρικό στό μαγαζί του, έβγαινε στό θέατρο στα πατριο)- 
τικά έργα, τραγουδούσε κι’ έ'παιζε καί μπουζούκι (Άκρόπολις 1894, 4 τοΰ 
Ό χτ.).  ̂ «*

’Έγραψε τή Χ ά ϊδ ω  τή λυγερή, (17 τού Σ)βρ. 1892, θ. Όμονοίας 
Μ. Κωνσταντινοπούλου, Έ λ. Χέλμη, Γ. Νικηφόρος, Θ. Πεταλάς καί δ 
ϊδιος). ’Έκανε θόρυβο, ειχε πολλήν επιτυχία καί τήν άξιζε’ 6 Μιστριώτης 
είπε : «... ΰπάρχουσιν ά νθ ρω π οι οΐτινες καίπερ μή γνω ρίζοντες τά 
στοιχειώ δη  τοΰ δράμ ατος μέρη, ήτοι τήν λύσιν και τήν δέσιν, κα- 
τορθ ώ νου σιν  δμ ω ς νά π οιώ σι δράμ ατα  π αραβαλλόμ ενα  προς τά 
τώ ν  έξοχων π οιη τώ ν ...»  (Ά π ρ . 1893, 1G Μαρτ.)— Δέ θέλουμε βέβαια 
νά ελαττώσουμε τή φήμη τοΰ Μελιτσιώτη, αλλά βλέπει κανείς πόσο άκρι
τος καί πόσο φαμφαρόνος ήταν δ Μιστριώτης, πού θεώρησε μεγάλο 
ποιητή τόν αγράμματο κουρέα τής 'Ομόνοιας, άν καί ό ενθουσιασμός του 
μάς φανερώνει τήν επιτυχία τοΰ Μελιτσιώτη. Σέ λίγο γράφει τή Θ υμιού- 
λα τή Γ αλαξιδ ιώ τισσα  (29 Ίουν. 1893, θ. Τσόχα, Μ. Κωνσταντινοποΰ-

λου) καί ιήν Καλαματιανή (13 Αύγ. 1895, θ. Όμονοίας Μ. Κωνσταν- 
τινοπούλου), πού έχει κάτι τι πιο κοινωνικό παρά ειδυλλιακό στήν υπόθε
σή της— ή εποχή έδειχνε πιο διάθεση πρός τό κοινωνικό δράμα.

— Καί τά τρία τυπωθήκανε στά 1897 μέ πρόλογο τοΰ κ. Λάσκαρη καί 
τά δύο πρώτα είχανε κυκλοφορήσει ξεχωριστά λίγο πιόπρίν. ’Ακόμα τυ- 
πιοθήκανε καί στοΰ Φέξη, άριθ. 23 καί 33.

ΣΠ. ΓΙΕ ΡΕ ΣΙΑ ΔΗ Σ: Γ κ όλ φ ω  (10 Αύγ. 1894, θ. Παράδεισος, Β. 
Στεφάνου). Ή  Γ κ όλ φ ω  ειχε μεγάλην επιτυχία, παίζεται συνεχώς άπό 
τότε καί είναι μαζί μέ τή Β οσκοπ ούλα  και τή Μ αρούλα τά τρία πιο 
πολυπαιγμένα ελληνικά έργα. Σήμερα πιά μάς φαίνεται τιποτένια, γιατί 
τήν έχουμε βαρεθεί μέσα στούς διαφορετικούς καιρούς μας' έχει δμο)ς 
στιχουργικές, γλωσσικές καί θεατρικές άρετές αξιοσημείωτες.

Σ κλάβα  (9 Ίουν. 1895, θ. Παράδεισος, Α. Ζάμπου) 50 φορές γραμμή !
Μέ τή Σ κλάβα , τό Δραματικό Ειδύλλιο αφήνει τήν ηθογραφική του 

τή γραμμή καί δέχεται έ'να άλλο ιδανικό καί ξαναφέρνει, αν καί μέ άλλη 
αίσθηση τόν πατριωτισμό στό θέατρό μας, πού κυριαρχούσε στά πρώτα 
του χρόνια (άπό τό 21 Γοργίδας Λισσάνιος, I. Ζαμπέλιος). Βεβαιότατα 
δέν είναι λόγια μόνο ό πατριωτισμός τοΰ Περεσιάδη φανερώνει κάτι τι 
πού υπήρχε (Εθνική Εταιρεία) καί δ ρομαντισμός του γίνεται φυσικά, 
πιο φουντωμένος, θά έλεγε κανείς δτι δέν-βρίσκει άλλα πιο δικαιολογη
μένα πρότυπα παρά τό Βερναρδάκη στήν κάποια τεχνική του καί στά πα- 
λαιότερα δράματα' (έχει καί ραδιούργο στή Γ κόλφ ω , τή Σταυρούλα, κα
θώς κι’ ένα άλλο, ή Στρίγγλα έχει τή Γαρούφω) καί ασφαλώς γενικώτερα 
καί οί θεατρίνοι τοΰ Δραματικού ειδυλλίου γινόντονσαν πιο παλαιικοί, 
αφήνανε τή φυσικότητα καί ξαναγυρίζανε στό στόμφο' τό σημειώνει ύ Α. 
Πετσάλης (Άκρ. 1893, 22 Ίουν.).

Έ σ μ έ  (22 Ίουν. 1896, θ. Ποικιλλιών, Ε. Παρασκευοπούλου, Τ. 
Ράϊνεκ, Α. Νίκας).

Ό  Χ ορός τοΰ Ζαλόγγου  (1 Αύγ. 1904 θ. ’Αθηναίο, Π. Παπαστε- 
φάνου, Κοκουδάκης, Έλ. Θεοδώρου, Ε. Ρούσου) «... Διά τόν χορόν τοΰ 
Ζαλόγγου τί νά πει κ α ν είς ;... Ή  σιω π ή  είναι π ροτιμω τέρα ...»  
( ’Ακρ. 2 Αύγ. Τιμ. Σταθ.).

Τώρα δ πατριωτισμός του, είναι λόγια' ό μπάτσος τού 97 δέν σήκωνε 
πιά" αυθόρμητους πατριωτισμούς, ό Περεσιάδης δμως γράφει άπό άνά
μνηση τής Εθνικής Εταιρείας καί χωρίς πραγματικό άντίκρυσμα στήν 
ψυχή τοΰ λαού τό έργο μένει φιλολογία μόνο.

Καί γράφονται φυσικά καί άργότερα καί άλλα πατριωτικά έργα, μά 
έχουν κάτι τι πιο πραγματικό νά έκφράσουν, τό Μακεδονικό ζήτημα καί 
στέκουν αν δχι στήν περιοχή τής Τέχνης, τουλάχιστο στό νά λένε κάποιους 
πόθους τής εποχής.

Οί ininores τοΰ Δραμαιικοΰ ειδυλλίου είναι πρώτα :
Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΑΟΣ : Μ αρία Σ τρομ π ινιάτισσα  (1894, 11 Αύγ. 

θ. ’Ολυμπίων Ευαγγελία Παρασκευοπούλου), Στρίγγλα (1895, 8 Ίουν. 
ίΚ Τσόχα, Ελένη Χέλμη, Ά ρτεμις Παντοπούλου (Κυπαρίσση) μικρή— Κι’ 
ας σημειώσουμε δτι τό έργο έχει φροϋδιακή βάση!



I. ΒΟΤΣ ΑΡΗΣ^ (ηθοποιός): Ή  ψυχοκόρη (1895, 28 Ίουλ. θ. Τσό
χα, Μ. Πομόνη). Είναι παρμένο άπό ενα γερμανικό διήγημα, τοΰ Σμίθ ’ 
γίνηκε πολύς θόρυβος τότε σέ δλες τις εφημερίδες γιά λογοκλοπία κλπ.
Ακόμη κυκλοφορεί στους θεατρικούς κύκλους ή φήμη πώς τό έχει γρά

ψει ο Κρυστάλλης' απλή όμως μελετη καί παραβολή φανερώνει πώς ή 
φήμη δέν στηρίζεται^πουθενά. Ή  ψ υχοκόρη έχει μίαν ανωμαλία’ ή τε
λευταία της πράξη είναι γραμμένη ατό πεζό, προφανώς άπό ιδιαίτερη α
τομική περίσταση τοΰ Βότσαρη και δεν μπορεί να μάς εξηγήσει τίποτε, 
θεατρινίστικη αμέλεια.

. * ^ ικο ήχανε να μην αναφέρουμε τά υπόλοιπα τά Δραματικά ει
δύλλια, που είναι οί λίγοι άδοξοι καρποί τοΰ θεατρικοΰ μας αυτού είδους, 
τουλάχιστον τά πιο αντιπροσωπευτικά:

ΓΑ ΛΑ Ν Ο Σ Λ Α .: Στον  Π ίνδο (1901, 29 Αΰγ. θ. Νεαπόλεως, Ε. 
Ρουσου (Νίκα), Λ. Νίκας, Σταυρόπουλος), Τ ριαντάφ υλλα  στό  βράχο 
(1903, 27 τοΰ Μάη, ί>. Άθήναιο), Τιμή τοΰ Κ λέφτη (1904, 28 Ίουλ. θ. 
Τσόχα (;).

1 ΕΩΡΙ ΙΟ\ I. ; Το Ν εραϊδορεμα (190«>, 7 Αΰγ. θ. Ά θήναιο, οί 
χοροί και τά τραγούδια τοΰ Θ. Σακελλαρίδη).

ΖΩΓΡΑΦ ΟΥ Ε .: Ή  Κ λεφ τοπ ούλα  (1899, 10 Σ]βρ. θ. Νεαπόλεως).
Κ Λ Μ Π Ο ΥΡΟ ΓΛΟ Υ Δ .: Στήν ιτιά άπ ό κ ά τω  (1895, 15 Ίουν. θ. 

Τσόχα (ΙΙαντόπουλο;).
Κ ΑΡΑΒΙΑ (;): Τό Μ υστικό (1905, 10 τοΰ Μάη θ. ;).
M IXΑΛΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Κ : 'Α ρχιληστής (1899, 22 Σ]βο. θ. Νεαπόλεως), 

Γιά τήν αδελφ ή (1906, 25 Αύγ. Άθήναιο).
Μ ΙΧΑΑ Ο Π Ο ΥΑΟ Σ I . : Μ πιστικός (1906,31 Αυγ. θ. Άθήναιο), 

Ξ εμαντύλω μα (1907, θ. Ά θήναιο, Μ. Κολυβά, Σ. Τρίχας).
ΣΥΝ Ο ΔΙΝ Ο Σ Π .: Γ ιάννος καί Φ λώ ρα  (1894, 1 Δ)βρ. Λ. θέατρο, 

Παντόπουλος).
γ ι α ν . ς ι δ ε ρ η ς

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Ή  γιορτή τοϋ Σωτήρος δέν ήταν στό εορτολόγιο. Οί υπάλληλοι, πού 

λογάριαζαν τις γιορτές άπό ενα καί δυό μήνες πιο μπροστά, τώξεραν. 
Μά τήν παραμονή, κατά τό μεσημέρι, ξέσπασε ξαφνικά ή ευχάριστη εί
δηση. Επειδή οϊ. Τράπεζες δέ θά έργάζουνταν, θάκανε τό ίδιο κι’ ή 
Εταιρία.

Ό  Θανάσης (ό κλητήρας) έμπαινε βιαστικά άπό γραφείο σέ γραφείο 
καί τώλεγε μ’ ενα ύφος θριαμβευτικό. Καί μέ μιας τά χαυνωμένα κι’ 
άτονα άπό τό σκύψιμο τόσων ωρών μάτια, πήραν ξαφνικά ζωή καί φώς. 
Τά διπλωμένα μπροστά στά γραφεία ή στις γραφομηχανές κορμιά τεντω
θήκαν, τονώθηκαν. Χαμόγελα. Κρυφές χαρούμενες ματιές. Κάποιες βια 
στικές λεξοΰλες («ωραία», «μπράβο»), έδειχναν, πώς τά κορμιά, οί ψυ
χές εκείνες είχαν ζωογονηθή, σά ναχε περάσει άπό μέσα τους κάποια 
πνοή ζωής καί δύναμης.

Ή  εργασία έγινε πιο γοργή, οι κινήσεις, οί χειρονομίες, οί κου
βέντες πιο βιαστικές. Καί στό τέλος-, άφοΰ μάζεψαν γρήγορα - γρήγορα 
τά χαρτιά τους κι’ έκλεισαν τι; μηχανές καί τά συρτάρια τους, κατέβηκαν 
πένοε λεπτά νωρίτερα. 'Ο  Λεωνίδας (ό θυρωρός) τους κυτταζε με μιαν 
αυστηρή έκπληξη, υπογραμμίζοντας μέ τό βλέμμα του τήν ώρα τοΰ ρο- 
λογιοΰ τών υπογραφών, μά εκείνοι, άδιάφοροι, περνούσαν βιαστικοί, 
τρέχοντας νά προφτάσουν όσο μπορούσαν πιο γρήγορα τή μια μέρα 
λευτεριάς πού τούς περίμενε έξω.

Μέσα στ’ αυτοκίνητα φώναζαν, γελούσαν, άστειζουνταν. «Ζητώ ο 
Σωτήρ !» Ά λλοι κανόνιζαν πώς θά περνοΰσαν τις δυό μέρες (επειδή τοΰ 
Σωτήρος έπεφτε Σάββατο κι’ έτσι, μέ τήν Κυριακή, θάχαν δυό μέρες 
αργία).

Ή  Ζωή δήλωσε πώς θά πήγαινε στήν Πάτρα, νά δή τήν αδελφή 
της (εισιτήριο θάχε δωρεάν άπό τόν άνηψιό της, πού δούλευε σε κάποιαν 
άτμοπλοΐα). Ό  Σπΰρος.θά πήγαινε μέ τις αδελφές του καί μέ μια μεγάλη 
παρέα στή Βουλιαγμένη. 'Ο  Άντώνης θά περνούσε τις δυό μέρες στό 
Μεγάλο Πεΰκο οίκογενειακώς.

"Οταν έφτασε στό σπίτι του, ή γυναίκα του καί τα παιδιά κοιμοΰν- 
ταν. Μά είχε μπή μέ τέτοια φούρια κι’ έκανε τόσο θόρυβο, πού ξύπνη
σαν ολοι.

— ’ Ελάτε ! Ξυπνάτε ! Φεύγουμε γιά τό Μεγάλο Π εΰκο!
Ή  μικρούλα (ή Κική) ανατινάχτηκε μέ χαρούμενα ξεφωνητά. Ό  

Ιίάνος μισοξυπνημένος, άνοιγοκλείνοντας μέ κάποια προσπάθεια τά μά
τια, έδειχνε τή χαρά του μ’ ένα μακρύ, ψεύτικο βογγητό.

— Αλήθεια, μπαμπά ; Θά πάμε ;
— Ναί, χρυσοϋλα μου. Θά πάμε.
Τά παιδιά μισόγυμνα, ίυπόλητα, πετάχτηκαν άπό τό κρεββάτι κι 

άρχισαν νά τρέχουν μέσα στο δωμάτιο, νά φωνάζουν, ν αγκαλιάζουν τον 
μπαμπά τους, νά τόν φιλούν, νά τοΰ τραβούν τά χέρια, τά ρούχα. Η



κάμαρα γέμ,ισε άπό χαρά.
Σέ λίγο, στό τραπέζι, κανόνιζαν τις λεπτομέρειες τής εκδρομής, τα 

παιδιά λογάριαζαν τα ροΰχα καί τα πράματα πού θάπερναν μαζί τους, 
έλεγαν νά μή ξεχάσουν τά μαγιό, τή μπάλα, τό μπαστουνάκι.

— Θά πάμε και στήν Πούντα, μπαμπά ;
—-Βέβαια θά πάμε.
— Ά χ  τί ωραία! Θά χορέψω!
Κι η μικρή άπλωσε τα χέρια σέ πλαστικά σχήματα χορού.
Εκείνη τή στιγμή ή γυναίκα του, πού παρακολουθούσε μέ κάποια 

•επιφύλαξη, είπε:
— Καί τα έ'ξοδα ; Δέ λογαριάζετε καί τά έξοδα !

Καλα, το ξέρουμε. Δε θα πάνε πιό πολύ άπό διακόσιες δραχμές.
Δε φτάνουν, Ξεχνάς πως θά μείνουμε δυο βραδί'ές στό ξενοδο

χείο ;
— Δυο κρεββάτια, άπό 33 δραχμές, G6. Δυο βραδυές 132 δραχ- 

μές. - , , .
— Δηλαδή με τό πουρμποάρ ΙοΟ. Κι’ άν μάς δεχτοΰν μέ δυο κρεβ

βάτια κι’ δχι μέ τρία.
— Θά δεχτούν!
— Και τά μεταφορικά ;
— Τρία εισιτήρια. Τά δυο παιδιά θά πληρώσουν έ'να. 75 δραχμές.
— Κι’ 75 τοΰ γυρισμού, 150. Κι’ 150 τοΰ ξενοδοχείου, 300.
— Καλά, 300.
— Καί to φαγητό ;
— Τί φαγητό! ’ Εδώ δέ θά τρώγαμε ;
Τά παιδιά είχαν σωπάσει, παρακολουθώντας ακίνητα τήν κουβέντα.
— Δέν είναι τό ϊδιο. Θά φάμε στό ξενοδοχείο ή στήν παραλία. Του

λάχιστο 200 δραχμές τήν ημέρα. Δυο μέρες. 400 δραχμές.
— Είσαι υπερβολική.
— Δέν είμαι καθολου υπερβολική. Δέ σοΰ λογαριάζω ακόμα ουτε 

καφενειακά, ούτε βάρκα, ούτε άλλα εξτρα.
Έγινε σιωπή. ’ Εκείνος έτρωγε βιαστικά, νευρικά. Τά παιδιά τόν 

κύτταζαν κατάμματα. Ή  μητέρα πρόσθεσε :
—-Πρέπει νάχης ύπ’ δψη σου έ'να χιλιάρικο.
Τά παιδιά κύτταζαν πάντα τόν πατέρα τους μέ μιάν ανακατωμένη 

ανησυχία καί λαχτάρα. Ή  Κική είπε μέ φωνή ταραγμένη :
— Μπαμπά, δίνω κι’ εγώ τό πενηντάρικο μου.
— Εχω κι’  εγώ έξη δραχμές* πρόσθεσε γρήγορα - γρήγορο ό Πάνος.
Ή  μητέρα γέλασε. Ό  ’Αντώνης άφήκε τό πηρούνι απότομα.
— Θά πάμε! είπε μέ πείσμα.
Τά παιδιά στράφηκαν στή μητέρα τους.
—-’ Ελα, μαμάκα, ας πάμε. Μή μοΰ κάνεις τώρα τό φουστανάκι πού 

μοΰ είπες.
Εκείνη τά χάϊδεψε καί ρώτηξε τόν άντρα της :
— ’Έχεις χρήματα ;

’Άργησε λιγάκι ν’ άπαντήση.
— Δέν έ'χω βέβαια χίλιες δραχμές. Μά κάτι έ'χω φυσικά.
Σιωπή. Σέ λίγο ειπε.
— ’Έπειτα, αντί νά πάμε άπό σήμερα, πηγαίνουμε αύριο. Θά γλυτώ

σουμε έ'τσι μιά βραδυά.
Ξανάκαμαν τό λογαριασμό. Ή  διαφορά δέ θάταν σημαντικη. Καί 

τό ταξεϊδι θά γινόταν κουραστικώτερο.
Στό τέλος ή μητέρα ειπε :
— Τό καλλίτερο είναι νά τό αναβάλουμε για το δεκαπενταύγουστο. 

Θάχης καί πάλι δυο μέρες. Καί θάνης πάρει τήν ϊδια μέρα και τό μισθό 
σου. Στό αναμεταξύ θά κάμουμε καί προληπτική οικονομία. Νομίζω πώς 
είναι τό καλλίτερο.

Ό  Ά ντώνης έμεινε σιωπηλός. Τά μιεγάλα μάτια τής Κικής γέμισαν 
δάκρυα. Ό  Πάνος, δταν ή μητέρα του πήγε νά τόν χαίδέψη, αποτράβηξε 
απότομα τό κεφάλι μ’ ενα μορφασμό δυσαρέσκειας.

— Σοΰ θύμωσα, μουρμούρισε.
Ό  Ά ντώνης έ'σπρωξε τό πιάτο κι’ εκαμε νά σηκωθη.
— Μά εσΰ δέν έ'φαγες τίποτα, τοΰ λέει ή γυναίκα του.
— Δέ θέλω.
Γύρισε στά παιδιά.
— Τό δεκαπενταύγουστο θά πάμε σίγουρα. Σας δίνω τό λόγο μου.
Πήγε όλόϊσα στό κρεββαιι καί ξάπλωσε. Ειπε νά κλείσουν τα παν

τζούρια. Τά παιδιά, ξυπόλυτα καθώς ήταν, ήρθαν σιγά-σιγά, αθόρυβα, 
κι’έπεσαν στό κρεββάτι τους. Ή  γυναίκα του ξάπλωσε κι αυτή δίπλα του.

Δέ μίλησε κανείς. Μιά βαθειά σιωπή τρύπωσε μέσα στή μισοσκότεινη
ατμόσφαιρα. Κι’ ή κάμαρα γέμισε άπό λύπη.

★

*  *  ~  «  /  e «Τή Δευτέρα τό πρωΐ οί υπάλληλοι ρωτούσαν, οπως παντα, ο ενας 
τόν άλλο, στερεότυπα:

— Πώς πέρασες τις μέρες σου ;
— Δέ βαρυέσαι! Ησυχία !
Ρώτηξαν τή Ζωή άν πήγε στήν ΙΙάτρα.
—’Όχι. Είχα έ'να μονάχα εισιτήριο. ’Ά ν  πήγαινε κι’ ό Γάκης (ό άν

τρας της), θά πλήρωνε. Ά ν  δέν πήγαινε, θάχε εδώ άλλα έ'ξοδα. Κι έ
πειτα, πώς θά πήγαινα στήν αδερφή μου, ΰ.;τερ’ άπό τόσον καιρό, μ 
άδεια νά χέρια ;

'Ο Ά ντώνης ειπε πώς ανέβαλε τήν εκδρομή του γιά τό δεκαπενταύ
γουστο. Κι’ δταν ρώτηξαν τόν Σπύρο πώς πέρασε στή Βουλιαγμένη, έ'κα- 
με νευρικές χειρονομίες θυμού.

— Ά  στά κομμάτια! Δέν είναι κατάσταση ! Νά μή μπορής να κάμης 
ούτε μιά εκδρομή !

— Θά τραβήξω τό ταμιευτήριό μου. Νά στερούμε εγώ γιά τό μέλλον. 
Ά  στά κομμάτια ! Θά τό πάρω !

Κι’ οι γραφομηχανές, πού άκουγαν σιωπηλές, άρχισαν ξαφνικά να 
τσιρίζουν, σά νά γελούσαν έ'να άπαΐσιο ειρωνικό γέλοιο.

ΜΕΛΗΣ Μ Κ Ο Λ Α  Ι-Δ Η Σ



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ως τά τώρα ό χορός δέν κατείχε τή θέση που τοΰ έπρεπε μέσα στις 
άλλες θεατρικές τέχνες. Στήν Ευρώπη ήταν στήν ακμή του προ πολλοί', 
άλλα όχι τόσον ώς τέχνη αυτούσια και απαραίτητη όπως σήμερα, άλλα 
περισσότερο σάν διακόσμηση καί γιά νά ποικίλη μια παράσταση. ’Αλλά 
καί δταν ήταν αυτούσια έθεωροϋνταν περισσότερο σάν πολυτέλεια καί 
έπέρναγε ή ώς επίδειξη στις καλλιτεχνικές saison τών μεγαλουπόλεων 
γιά ε’ναν κύκλο φιλοτέχνων τής αριστοκρατίας, πού έδινότανέ σέ ώρισμέ- 
νες έορτάσιμες παραστάσεις, σάν τά περίφημα μπαλλέτα τοϋ πρίγκηπα 
Jerge de Diaghilew στό Παρίσι, ή γιά στολίδι (divertisment), μέσα 
στις όπερες τοΰ ρεπερτορίου στά μεγάλα μελοδραματικά συγκροτήματα, 
στις διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ό  πολύς λαός έστερεΐτο τήν 
τέχνη αυτή, πού δέν τοΰ εδινότανε ευκαιρία νά καταλάβη καί νά άγα- 
πήση.

Στην αλλαγή αυτής τής κατάστασης συνετέλεσαν δυό πράγματα κυ
ρίως : άπό τή μιά μεριά ή έκλαΐκευση τοΰ χοροΰ πού έπέρασε πιά στήν 
όπερέττα, στήν επιθεώρηση καί στό μιοΰζικ - χώλ, αλλά προ πάντων ή 
επανάσταση πού έκαμαν μερικοί μύστες τής θείας αυτής τέχνης, ελευθε
ρώνοντας τό χορό άπό τά δεσμά τοϋ κλασσικού μπαλλέτου, πού έπίστευαν 
ώς τότε σάν μοναδική βάση τοΰ θεατρικού χοροΰ.

Ή  Isidora Dutiean, έκανε τήν αρχή, πετάγοντας άπό τό χορό της, 
κάθε τί πού έσχετιζόταν μέ τούς νόμους, τούς κανόνες καί τις συμβα
τικές καί στερεότυπες κινήσεις πού διδάσκει τό παληό κλασσικό μπαλλέτο, 
καί αναζητώντας τις χορευτικές κινήσεις της στή φυσική διάπλαση τοϋ 
σώματος, έρύθμιζε τήν κίνηση, χορεύοντας μέ γυμνά πόδια καί κάποια 
φυσική πλαστικότητα.

Μετά άπό αυτήν, δ D alcroge καί οι οπαδοί του στήν 'Ελβετία, έί)ε- 
σαν ως β ίση γιά τό χορό τί) γυμναστική καί άφοϋ οί μαθηταί αποκτού
σαν κάποια σχετικήν ευκινησία, τούς έρύθμιζε τις κινήσεις τους μέ τό 
γνωστό θεατρικό του σύστημα, σχετίζοντας το μέ τό ρυθμό τής μουσι
κής φράσης.

’Έτσι, έγεννήθηκε ή ρυθμική γυμναστική, πού, άν δέν έδωσε καλλι
τεχνικά αποτελέσματα, οφείλεται στήν έξωτερικότητα καί στό μηχανικό 
τής τεχνικής τής σχολής αυτής, πού δίνει στό μαθητή τήν ιδέα τής αφύ
σικης συχνά πλαστικότητας, σύμφωνα μέ τό ρυθμό τοϋ πιάνου ή τοϋ 
ντεφιού, χωρίς καμμιά εσωτερική ανάγκη, παραμελώντας συχνά καί τήν 
έννοια τής μουσικής φράσης. 'Η  κίνηση αυτή, έφερε σπουδαία θετικά 
αποτελέσματα γιά τή διάδοση τοΰ χοροΰ στήν εποχή μας, μέ τό ότι έσπει
ρε σε φαρδειά κλίμακα στις διάφορες οπτικές τάξεις τήν αρχαία Ιδέα «νοΰς 
υγιής εν σώματι υγιή», προπαρασκευάζοντάς τους γυμναστικά γιά τό 
χορό. ’Έτσι, 6 χορός απόκτησε νέους οπαδούς άπό εντελώς άλλο δρόμο. 
Τό ζεΰγος Jakarof έχόρευε έτσι τόν εαυτό του.

’ Αλλά ή καλλιτεχνική εξέλιξη τοΰ χοροΰ ευτυχώς δέν σταμάτησε ώς 
εδώ. Ό  Rudolf von Laban στή Γερμανία έδωσε νέες κατευιΐύνσεις στήν 
τέχνη, βοηθούμενος άπό τήν περίφημη μαθήτρια του καί κατόπιν μεγάλη 
δημιουργό, τήν Mary W igm an. Έ δώ  καί δέκα περίπου χρόνια έ'δωκε τά 
πρώτα θετικά αποτελέσματα, πολύ αμφισβητούμενα τήν εποχή εκείνη άπό 
τούς οπαδούς τοΰ μπαλλέτου καί τής τ^εύτικης συμβατικής ρουτίνας. Ό  
πόλεμος γιά τήν επικράτηση τοϋ *νέου συστήματος στό χορό έβάσταξε πο
λύ. Διαιρέθηκαν σέ δύο στρατόπεδα καί τά επιχειρήματα έπεφταν άφθονα 
άπό τούς ύποστηρικτές των. Στά χορευτικά διεθνή κογκρέσσα τοΰ Essen 
καί τοΰ Μονάχου, δπου μέ προσκάλεσαν νά χορέψοο, υπήρξα μάρτυς 
σπουδαίων καυγάδων. "Οπως ήταν φυσικό, ύπερίσχυσε ή μοντέρνα σχολή, 
γιατί ό Λάμπαν υποστήριζε, δτι δ χορός πρέπει νά πηγάζη άπό τήν ρυθ
μική έκγύμναση όχι μόνο τών ποδιών, αλλά καί άπό δλα τά μέλη του σώ 
ματος (δηλ. χέρια, ώμους, λεκάνη, μέση κ.τ.λ.), ώστε τό σώμα νά είναι 
έ'να όργανο στόν κάτοχό του κατάλληλο γιά δλες τής γκάμες τής κίνησης, 
ώστε να μπορέση δ χορευτής κατόπιν δίνοντας τήν κατάλληλη έκφραση 
σέ κάθε κίνηση, νά δώση μορφή στό χορό του.— ’Έ τσικαί διαδόθηκε ό 
εκφραστικός καί ό περιγραφικός χορός. Ή  χορευτική τέχνη έγινε πιά έπι- 
στήμη, τό σώμα γυμνάζεται σύμφωνα μέ τήν ανατομία καί τούς κανόνες 
τής υγιεινής. Ό  καλλιτέχνης μπορεί νά έκφράση δτι δήποτε συναίσθημα 
ή Ιδέα, άναλόγως μέ τις δυνάμεις του, χορευτικά. 'Ο ρυθμός τής εποχής 
μας επέβαλε τή δυναμικότητα στήν κίνηση. Ή  ευαισθησία εκφράζεται μέ 
δλες τής χαλαρές κινήσεις, γιατί τό κορμί είναι λυμένο, είναι όργανο τοϋ 
χορευτή, ή ηρωική κίνηση εκφράζεται μέ μιάν ένταση σωματική άλλοτε ά
γνωστη καί γενικά δ καθένας βρίσκει τή χαρά στό γυμνασμένο τ<>υ σώμα, 
οί κινήσεις τοΰ κορμιού του είναι σύμφο>νες μέ τά συναισθήματα πού θέ
λει νά έκφράση, ό χορός παίρνει εσωτερικότητα καί έννοια στήν απόδοση 
του καί έτσι γίνεται καλλιτεχνικός.

Τό σύγχρονο θέατρο ξέφυγε κι’ αυτό εντελώς άπό τις παληές του βά
σεις. Στόν κόσμο επηρεασμένο πιά άπό τόν κινηματογράφο, πού συνδιάζει 
στήν πλοκή τοΰ έργου,· τθέαμα μέ μουσική καί πλαστικότητα, δέν αρκεί 
πιά μόνο ή δραματική πλοκή ενός θεατρικού έργου. Τά έργα, δπως πα
ρουσιάζονται σήμερα στήν Ευρώπη παίρνοντας κάτι άπό δλες τις άλλες 
τέχνες δηλ. τήν μοντέρνα τεχνοτροπία σέ μουσική, χορό, τραγούδι καί 
ζωγραφική, μοιάζουν κάπως σάν άλλοτε ή feeries καλλιτεχνικώτερα ίσως 
στήν εμφάνιση σύμφωνα μέ τό πνεύμα τής εποχής μας καί την εξέλιξη 
τοϋ πολιτισμού μας. Ό  χορός λοιπόν έμπήκε κι’ αυτός θριαμβευτικά στό 
δραματικό θέατρο καί συντελεί συχνά σάν αναπόσπαστη τέχνη στήν εμ
φάνιση τού έργου,

Τό μοντέρνο θέατρο ζητάει λοιπόν τόν καλλιτεχνικό χορό του, πάντα 
δμως σ’ ένα styl σύγχρονο μέ τις ιδέες καί τάσεις τής έποχής του. Τό 
σκονισμένο μπαλλέτο μόνο του δέν τοϋ ταιριάζει πιά ούτε τοΰ άρκει. Π ά
λι μόνο δ εκφραστικός χορός καταντάει μονότονος, γιατί δέν άνταποκρί- 
νεται σέ δλα τά styl πού γυρεύει τό θέατρο άπό τόν καλλιτέχνη νά τά 
κατέχη στις χορευτικές δημιουργίες του. Γι’ αυτό δ καλλιτέχνης πετυχαίνει



συνδιάζοντας ώς σ’ έ'να βαθμό και τήν τεχνική τοΰ μπαλλέτου, πού πρέ
πει να κατέχη ώς χυρευτής θεατρικός, μάλιστα σάν κάποια δεξιοτεχνία 
για τό κοινό. ΙΙάντως αυτό τό μπαλλέτο πρέπει νά μαθαίνεται μέ όλους 
τούς νεωτερισμούς στήν τεχνική του και στήν τελειότητα πού έδειξαν έξω 
εά ρωσσικά μπαλλέτα, μέ δάσκαλο τήν περίφημη Νιζίνσκα, πού ευτύχησα 
νά χορέψω μάλιστα μαζύ στην όπερά κωμίκ στό Παρίσι καί άλλοΰ.

Τήν επιτυχία άλλωστε ενός συνδιασμοΰ τοΰ εκφραστικού χορού μέ τό 
ρωσσικό μπαλλέτο τήν έ'ζησα στήν Ευρώπη, δημιουργώντας στήν ό'περα 
τής Κωλώνιας στήν Γερμανία, τούς κύριους ρόλους σέ μοντέρνα μπα'λλέτα 
τοΰ Strawinsky οπως τόν Πουλτσινέλλα, τόν Πετρούσκα, τόν αγιασμό 
τής άνοιξης και άλλοιώτικα στά περίφημα μπαλλέτα τοΰ Ισπανού Detalla 
οπως ό Τρικόρν κ.τ.λ. καί σέ άλλα έ'ργα οπου άποδείχτηκε τρανά ή ανά
γκη μιας τέτοιας σύνι^ετης χορογραφίας.

Ενα ζωντανό δείγμα στον τόπο μας τής επίδρασης ολων αυτών τών 
τάσεων, ιδίως στό δραματικό θέατρο, είναι καί ό τρόπος μέ τόν όποιο ή 
μοντέρνα σκηνοθεσία στό Εθνικό μας θέατρο παρουσιάζει έ'ργα καί κλασ
σικών ακόμη συγγραφέων. Πρόσφατο παράδειγμα άπό τήν εφετεινή πε
ρίοδο τοΰΈθνικοΰ Θεάτρου, φέρνω τόν άνέβασμό τοΰ «Άρχοντοχοιριάτη» 
τοΰ Μολιέρου. Τό γενικό πνεύμα τής ρεζί είναι σύμφιονο μέ τις τάσεις 
που άνάφερα πάρα πάνω. Ή  προσφυγή τοΰ σκηνοθέτη μας π. χ. στον 
συγχρονισμένο συνθέτη Σκουλούδη πού συνεργάσθηκα καί στις αρχές τοΰ 
μοντέρνου καλλιτεχνικού μπαλλέτου, είναι μιά ακόμη συνεπίκουρη από
δειξη.

Γιά μελλοντικές χορευτικές δημιουργίες θά ήταν καλό καί άξιο, νά 
προσανατολιστούμε, επί τέλους, μέ τις τάσεις τής εποχής, δπως ταιριάζει 
σ ένα πολιτισμένο έθνος καί νά παρουσιάσουμε τά μοντέρνα χοροδρά
ματα σ’ ένα ύψος καλλιτεχνικό, ανάλογο, σχετικά πάντα, μέ τό ΰποδειγ- 
ματικόάνέβασμα τών μπαλλέτων στήν Γερμανία και τις άλλες πολιτισμένες 
χώρες.

Πάντως θά χρειασθή πολύ δουλειά στήν τέχνη αυτή, ακόμα ακα
τάρτιστη στον τόπο μας, ώστε ή προπαρασκευαστικές εργασίες μας νά 
φτάσουν σέ έ'να θετικό αποτέλεσμα.

Α ΓΓΕΛ Ο Σ ΓΡΙΜ ΑΝΗ Σ

Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Μ Α Σ

Ρ Ω Τ Ο Υ Μ Ε  Τ Ο Υ Σ  Δ Ι Α Ν Ο Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ Σ  Μ Α Σ . . .

I Ιον) Οί διάφορες μεταπολεμικές κοινωνιολογικές θεωρίες ωφέλησαν ή ε- |
I βλαψαν μέ τήν επίδρασή τους τήν Λογοτεχνία μ α ς ; |

2ον) Νομίζετε πώς υπάρχει σήμερα στήν 'Ελλάδα κριτική, Ικανή νά δο>ση :
: τήν πραγματική άξία καί θ·έση σ5 ενα εργο 'Ελληνικό που πρωτοφανερωνεται :

3ον) Ή  σημερινή ποίηση, πού τείνει ολοφάνερα ν’  άφομοιωθή μέ τόν |
j πεό λόγο, σέ τί προβλέπετε πώς κινδυνεύει νά έξελειχθή μελλοντικά;

A T T A N T O Y N J M E  Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Η  Σ Ε Ι Ρ Α

Η ΕΚΛΕΚΤΗ Π ΕΖΟ ΓΡΑΦ Ο Σ ΚΑΙ Θ ΕΑΤΡ. Σ Υ ΓΓΡ Α Φ Ε Υ Σ -/.. ΓΑ ΛΑ ΤΕΙΑ Κ ΑΖΑ ΝΤΖΑΚ Η

— Κάθε νέο στοιχείο πού προσθέτεται στή ζωή ενός τόπου δέν μπο
ρεί παρά νά έχει τόν αντίχτυπο του στήν τέχνη πλουταίνοντάς την.

—"Ο χι! Στήν Ε λλάδα ή κριτική έξαρτάται πάντα άπό τά προσωπικά 
αισθήματα τοΰ κριτικού γιά τόν συγγραφέα. Γι~ αυτό καί δέν ιοφελεΐ 
σέ τίποτα.

— Ή  σημερινή ποίηση, δπως καί κάθε άλλη μορφή τής τέχνης περνά 
μιά μεταβατική περίοδο. Κι’ ούτε μοΰ είναι δυνατό νά προβλέψω σέ τί 
θά εξελιχθεί, ούτε ποΰ θά κατασταλάξει. Πάντως δέν πρόκειται περί 
κινδύνου, άφοΰ κάθε εξέλιξη είναι πρόοδος καί ποτέ κίνδυνος.
Ο Θ ΕΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑ Φ Ε ΥΣ *. ΔΗΜ. Μ Π Ο ΓΡΗ Σ

— Οί διάφορες μεταπολεμικές κοινωνιολογικές θεωρίες νομίζω οτι 
ωφέλησαν. Ή  'Ελλάς άποτινάσσει μέρα μέ τήν ημέρα τόν ρωμαντισμό 
καί προσανατολίζεται μέ τά μεγάλα παγκόσμια προβλήματα

Λογοτεχνικά έργα σάν τή «Ζωή εν τάφφ» τοΰ Μυριβήλη ή τό πιο 
νεώτερο «Σπιναλόγκα» τοΰ Κορνάρου— καί δέν αναφέρω άλλα— μέ τόσο 
βαθύ ανθρωπιστικό αισθημια, δέ^ είχε προπολεμικά να έπιδείξει ή λογο
τεχνία μας.

— Καί ή κριτική εξελίσσεται καί αποκτά περισσότερη συνείδηση. Τό 
επάγγελμα, δυστυχώς, τοΰ κριτικού είχε παραγνωριστεί στήν Ελλάδα. 
Κατέφευγαν, συνήθως δλοι οί άποτυχημένοι δημιουργοί. Σήμερα, οί νέοι, 
μπορούν, κατά τή γνώμη μου, νά κρίνουν καλλίτερα ένα πρωτοποριακο 
έργο. Ά λλ ω ς τε ποιά σχέση μπορούν νάχουν οί περισσότεροι τών σημε
ρινών κριτικών—άνθςωποι δηλαδή ζυμωμένοι μέ τό παρελθόν καί προ 
παντός άποτυχημένοι— μέ τούς ζωντανούς σημερινούς νέους ;

’ Ελπίζω δτι ή Ελλάς θ ’ αποκτήσει, πολύ σύντομα, άπό τις τάξεις 
τών νέων, μιά κριτική αντάξια τής μεγάλης καί δημιουργικής εποχής
μας-

— Δέν έχει καμμιά σημασία άν ή ποίηση τείνει νά 'αφομοιωθεί μέ τόν 
πεζό λόγο. "Ενα καλό ποίημα θά ξεχωρίζει πάντα μέ όποιοδήποτε τρόπο



κι αν είναι γραμμένο  ̂καί μέ όποιαδήποτε φόρμα διατυπωμένο. Ό  δη
μιουργός του μόνο φτάνει νά είναι ποιητής.
Ο Π Ο ΙΗ ΤΗ Σ κ. Ν. Δ . ΠΑΠ ΠΑΣ

Οί διάφορες κοινωνιολογικές θεωρίες άφισαν εντελώς αδιάφορη τή 
λογοτεχνία από κάθε ωφέλιμη η βλαβερή επίδραση. Εκείνοι πού επη
ρεάστηκαν άπ αυτές είναι οί λογοτέχνες. Αυτοί σάν τέλειοι, μέτριοι ή 
κακοί, δοκίμασαν άπ’ τήν επιστήμη ενα μίγμα μάλλον αφαιρετικό τής 
ψυχικής τους αγνότητας. 'II ιέχνη τοΰ λόγου σάν τέχνη, δέν γνωρίζει 
επιθετικούς προσδιορισμούς, πλαίσια περιωρισμένων οριζόντων, ιδιότητες 
π°υ νά τις μετρούν μέ τά δάχτυλά, χαίρει νά κλείνει και τόν ιδρώτα τοΰ 
εργάτη μέ ευώδη στοργή, ξαίρει νά συγκινεί καί μέ τήν άσχημη βρώμα 
τής πόρνης, γνωρίζει καί τήν ντελικάτη επαφή τών χαδιών, τών ερωτι
κών, των αρωματισμένων ρόδιον. Τις επιτυχημένες κι’ ανόητες προθέσεις 
τών διάφορων κυρίων, που έπειδη ασχολούνται με τήν λογοτεχνία, τούς 
λέμε λογοτέχνες, δέ μπορούμε νά τις πάρουμε γιά γνώμονα πρυσμετρικό 
της επιδράσεως, πού τάχα κάμουν οί επιστημονικές θεωρίες στήν τέχνη. 
Αλλο πράμα είναι ή έμμεση εκείνη επίδραση τής επιστήμης στήν τέχνη, 

πού ζητά νά καθορίζει τά θεωρητικά της προβλήματα.
— ’Όχι δά ! Ή  κριτική στον τόπο μας, δταν δέν τής λείπει ή πληρο

φορία είναι απλώς γραμματολογική. Ό ταν  δέν τής λείπει ό νοΰς είναι 
στενή, δισταχτική. Λείπει ενα σύστημα καί μιά αντικειμενική ψυχραιμία. 
Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι τών γραμμάτων στήν 'Ελλάδα, ιδίως νεώ- 

τεροι, πού έχουν αρκετή εργατικότητα καί τιμιότητα πνευματική. Μά 
είναι απλοί ερασιτέχνες ενός ερασιτεχνισμού:..

Νομίζω ακόμη πώς οί κριτικοί στον τόπο μας, οχι μόνο άπό κ α τ ΰ- 
λ η ξ η α δ υ ν α μ ί α ς ,  αλλά και άπό π ρ ό θ ε σ η, δέν προσπαθούν 
νά δ ε ί ξ ο υ ν  τό υπό κρίση αντικείμενο, μά τόν εαυτό τους. Ό  ’Ά 
γρας, λόγου χάριν, ό γραμματολόγος αυτός (όχι, δ'χι ό κριτικός) άν δέν 
άναορερει καμμια δεκάδα άρρωστους Γαλλικούς στίχουε δέ γράφει ούτε 
γιά τόν ελληνικώτατο Σκαριμπα. Ο κ. Κ. Θ. Δημαράς, αν δέν αναφέρει 
τήν «ηθοποιία» στήν ποίηση τοΰ Καβά^η δέ γράφει κριτικές. Ό  κ. Πη- 
νιατογλου αν δεν κατεβασει τά μέτρια έπικαιρογραφηματα τής Παρισινής 
μόδας δέ μιλάει γιά τόν πεζό λόγο. Νοΰ κριτικό βρίσκω στον Γ. Θεοτο- 
κά, καί συχνότατα στον Α. Καραντώνη. Μά δέν έχουμε μιά φυσιογνωμία 
ενός ανθρώπου πνευματικού πού λογαριάζεται μέ σεβασμό απ’ τόν κό
σμο. Α λλα  μήπως έχουμε καμμιά φυσιογνωμία στούς νεώτερους δημι
ουργούς ; Μιλάμε τώρα μόνο γιά τούς κριτικοι;ς μας. Κι’ αύτοι δέν έχουν 
ακόμη φιλοδοξήσει μιάν αντικειμενικότητα, έ'να σύστημα, πού θά τού; 
εμπεδώσει τήν ασφάλεια ενός σεβασμού άπό τό μεγάλο κοινό, αυτοί οί 
εύγενικώτατοι Σάντζοι...

— Αυτή τήν αφομοίωση τοΰ ποιητικού μέ τόν πεζό λόγο, τή βλέπουν 
οσοι εξακολουθούν νά νομίζουν πως ή διαφορά τών δύό αυτών αδερφών 
συνίσταται στήν εξωτερική μορφή τού σχεδίου. Ά π ό  τότε δμως πού ανα
καλύφτηκε οτι υπαρχουν πεζότατα σονέττα, καί ποιητικώτατα διηγήματα,

δλοι είδαμε πώς τά πράματα τραβούν τό δρόμο τους. Βρίσκω μιά κρίση 
τού πεζού λόγου στήν εποχή μας.

Ναί, ναί! δ πεζός λόγος βρέθηκε σέ μιά εποχή σάν τούτην, γεματην 
άπό συγκίνηση και βαθύτατη ποιητική ουσία, και προσπαθώντας νά την 
κλείσει στά περιγράμματά του, έγινε κατ αναγκη ποιητικος. Από τις 
ήμερες μας ξεκινά ή έπαλήθεψη τής αληθινής ποιήσεως πού  ̂ μιας τήν α- 
φισαν άγνωστη σχεδόν οί αιώνες μέ τά τόσα μεγάλα ,(!) ονόματα τών 
λυρικών πού δέν ήταν τίποτα αλλο έκτος απο φλύαροι ρήτορες^ έστω 
συγκινημένοι — ό πεζός λόγος καί ή ποίηση θά είναι παντα δυο ωραιό
τατοι, δμοιοι αδερφοί, μά τόσο άνόμοιοι!

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Έ δ ώ  χρυσά τά α γ ά λ μ α τα  καί τά βαρειά μπουμπούκια 
τών όλοχάλκινων γλαστρών , πού κρέμονται μπουλούκια
στήν ίσκιερή σου τή σ τοά ' καί έκεϊ τό καλοκαίρι
τοΰ Νείλου όμπρός στά  πόδια σου χρυσό τής ζωής τό φέρει
τό κάνιστρο' τής δούλας  σου τής Ρώμης δέν υπάρχει 
καμμιά περίσσια δύναμη πού νά μπορή πιά νά άρχη
στό μελαψό τό σώ μ α  σου όμπροστά , μά ώ ς  ή Εΐρά σου 
καί ή Χαρμιόν σου  όλόγδυμνη στρώθη καί αυτή σιμά σου
σά  σκύλλισα καί ό Νείλος σου τό άπίθωσε γιομάτο 
τό κάνιστρό του στά  χρυσά τά ά γ ά λ μ α τα  άποκάτω
πού πώς σέ ξέρουν λάλησαν  άπό δλους τούς αιώνες 
καί θά σέ ξέρουν νέαν καθώς οί αίγύπτιες γοργόνες.
Έ δ ώ  χρυσά τά ά γ ά λ μ α τα  καί έβένινες οί πλάκες 
τής ίσκιερής σου τής στοάς, πού άπό μισούς καί βλάκες
νά πατηθούν δέ στέκεται' τί έδώ  ή τυφλή τής φύσης 
ή όρμή τό πλέριο κάλλος της σέ κάνει νά έμψυσήσης
στό κάθε τι καί όλ όστοργός  της φύλακας παρέκει 
πάνω  άπό χρόνον ή Είρά καί ή Χάρμιον παραστέκει,
καθώς ή άρχή ή άλώβητη πού έντός στήν ϋλη λύνει 
τήν π ρωτοπλάστρα  δύναμη πού δλα  θά τά ξεπλύνει,
δταν ή φύση διάπλατη τή στρ ά τα  της θά πάρη 
καί θά τό πλάθη ώ ς  ά γ α λ μ α  τό άνθρώπινο ζυμάρι.

(’ Απόσπασμα) ΧΡ. Τ^Α Π Α Λ Α Σ



ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 1933 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Συνηθέστα, ό φιλολογικός απολογισμός μιας ολόκληρης χρονιάς, αποτελεί έργο 
περισσότερο βιβλιογραφικό παρά κριτικό. Έ τσ ι, τουλάχιστον, γινόταν καί γίνεται 
κάθε χρονιά στόν τόπο μας άπό τούς κριτικούς μας—αυτόκλητους καί ετερόκλητους.

Γιατί εκείνος πού πρόκειται νά γράψη τήν χρονιάτικην ανασκόπηση σπάνια θα- 
χη διαβάσει δλα τά βιβλία πού αναφέρει— καί μάλιστα, κατατάξη καί ξεχωρίση.

'Ομολογώ πώς τό ίδιο δέν συμβαίνει κι’ εδώ. Π αρακολουθώντας έναν χρόνο άπό 
τις στήλες τοϋ «Ξεκινήματος» τό βιβλίο σ’ όλη του τήν εκδήλωση, είμαστε σέ θέση 
νά μεταφέρουμε συνοπτικά τις κριτικές εντυπώσεις μας σήμερα, μέ ελεγμένη τή συ
νείδηση καί μέ τήν αΰτοσυναίσθηση δτι δέν θ ά  δογματίσουμε άφ ’ υψηλού, σύμφωνα 
με τα ατομικά γούστα μας, καί τήν καθιερωμένη μονόπλευρη προοπτική τής κριτικής 
μας·„ ,

"Ενας χρόνος κλείνοντας, άφίνει πάντα πίσω του μιάν ολόκληρη βιβλιοθήκην 
έργων, πού σχολιάσθηκαν, κρίθηκαν, συζητήθηκαν καί πήραν οπωσδήποτε τή θέση 
τους^στά ράφια τών βιβλιοπωλείων καί στήν συνείδηση τοϋ αναγνωστικού κοινοΰ.

Έ τσ ι, μιά ανασκόπηση,πού γράφεται μέ τήν πρόθεση νά δώοη τό αληθινό περί
γραμμα τής πραγματικότητας, πρέπει νάχη περισσότερο, χαρακτήρα α ν α θ ε ω ρ η 
τικό, νά βάλη μέ άλλα λόγια τά πράματα στή θέση τους.

Γράφονται τόσες άλληλογρονθοκοπούμενες κριτικές (μερικές μάλιστα είναι θαύ
ματα φραστικού ντιλεταντισμού καί άοριστολογίας) γιά ενα βιβλίο, άπό άλλους τό
σους αλληλοαγνοουμένους κριτικούς, πού τό πράμα καταντά έκνευριστικό αν οχι αη
διαστικό.

Καί τό κρινόμενο βιβλίο, άντί νά πάρη τήν α ξ ι ο λ ο γ ι κ ή  θέση του στά γράμ
ματα α μ έ σ ω ς ,  ταλαιπωρείται στά χέρια τής κριτικής μας, πού τό κάνει όργανο α 
νατομίας γιά νά μαθαίνη επάνω του νά... γράφη !

Από τήν κακήν αύτή καί ασύδοτη συνήθεια δέν κάνουν εξαίρεση ούτε οί καλ
λίτεροι— δλα είναι σχετικά...— κριτικοί μας.

Ό  κ. Θρΰλος σκυλλοβρίζει χωρίς νά διαβάζη τά βιβλία πού κρίνει! Ό  κ. "Αγρας 
γράφει ή̂  ύπερβολικά άκαταλαβίστικα ή υπερβολικά διθυραμβικά. Ό  κ. Πολίτης, θέ
λοντας νά ξαφνιάζη πάντα, έπιφυλλιδολογεί στήν «Π ρω ΐα» φλύαρα γιά δποιον θελή- 
ση κι’ όχι δποιον πρέπει. 'Ο  κ. Καραντιόνης βερμπαλίζει αφόρητα καί δέν λέει δτι... 
θελει νά πή. Ό  κ. Παράσχος παρ’ δλη τήν μόρφωσή του, εξακολουθεί νάναι...χαιρέ
κακος. Κρίνει, διαλέγοντας πάντα τά χειρότερα μέρη ένός βιβλίου. Ό  κ. Π. Χ άρης, 
παρ’ δλη την ευσυνειδησία του, δέν μάς ικανοποιεί. 'Ο  κ. Κοτζιούλας μιμείται κακά 
τόν Καραντοινη. Ό  παληότερος κ. Μιχαλόπουλος κι’ ό νεο’ιτερος κ. Πηνιάτογλου, ε
πιμένουν νά παραμένουν απλοί άναδιφητές τής ιστορίας τής λογοτεχνίας μας— ό τε
λευταίος μάλιστα καί τής ξένης,—χωρίς νά προσφέρουν στό βιβλίο καμμίαν εκδού
λευση. Και τέλος ο κ. Δημαράς, ό κ. Νικολορείζης, κι’ ό κ. Γ. Σιδέρης, τρεις άπό 
τούς καλλίτερους καί πιό «αθόρυβους» «νέους» κριτικούς μας, άναφαίνονται (γιατί;) 
σάν κομήτες στό κριτικό στερέωμα.

Μέ τις παραπάνω προϋποθέσεις— καί χωρίς νά θέλουμε νά καταργήσουμε τήν 
ελληνική κριτική—αναγκαζόμαστε νά ομολογήσουμε τήν έλλειψη ένός άνοιτερου κρι
τικού πνεύματος, πού νάναι σέ θέση νά «σφραγίζη» μέ τήν αμερόληπτη κρίση του 
τήν αξιόλογη δημιουργία.

Έ τσι, τό βιβλίο, ορφανό άπό κάθε άνιδιοτελή προστατευτισμό, είναι επόμενο ν’ 
άλητεύη, χωρίς καμμίαν ελπίδα περιμαζώιιατος.

Καί θάταν αξιοθρήνητη ή κατάστασή του αν τελευταία τό αναγνωστικό κοινό— 
μέ τις καλές προσπάθειες μερικών εκδοτών μας (διαφημίσεις, κομψές εκδόσεις, εκθέ
σεις βιβλίου) δέν παρουσίαζε μιά τεράστιαν εξέλιξη, καί δέν άρχιζε π ρ ώ τα -π ρ ώ τα  
ν’ ά γ ο ρ ά ζ η — καί νά μή δανείζεται—τά καλά βιβλία κι’ άκόμη νά τά συσταίνη 
καί νά τά ύποστηρίζη.

Ό  πρόλογος δέν είναι περιττοί. Είναι άπαραίτητος μάλιστα γιά νά τονίση τις 
κακές σχέσεις κριτικής, βιβλίου και αναγνοϊστικοΰ κοινοΰ στον τοπο μας και τις συ- 
νέπειές τους πού ξεσποΰν πάντα στό δύσμοιρο βουβό βιβλίο.

Καί ερχόμαστε στόν απολογισμό: Βιβλία εξαιρετικά, πού ή φετεινή λογοτεχνική 
παραγωγή παρουσίασε, ξεχωρίζουν λίγα, πολυ λίγα. Σ τ ό  μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α ,  αδί
σταχτα βάίουμε στήν πρώτη γραμμή «Τά Μυστήρια τής Ρωμιοσύνης», τοΰ κ. Θ ρ. 
Κ α σ τ α ν ά  κ η .Έ ν α  βιβλίο έλληνικώτατο, μέ μιά βαθειάν εθνολογικήν ψυχοσκόπηση 
τοϋ Ρωμηοϋ, έργο πολιτισμένο καί δυνατό στή σύλληψή του, παρ’ δλα τά γλωσσικά 
μικροελαττίόματά του, τόν «"Ιλιγγο* τοΰ κ. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ ,  ενα κοινονικό μυθιστό
ρημα μέ έκτακτες παραβολικές εικόνες, τούς «Δεσμώτες» τοΰ κ. Ά  γ γ. Τ ε ρ ζ ά κ η, 
μυθιστόρημα μέ ισχυρές άναλύσεις χαρακτήρων. Γ ιά τήν « ’Αργώ» τοΰ κ. Θ ε ο τ ο- 
κ ά πρέπει νάχη κανείς πολλές επιφυλάξεις, αν θέλη νά κριθ-ή άμερόληπτος καί 
σχολαστικός στήν ερμηνεία ένός τόσον πολυσύνθετου καί πολυσχιδούς έργου πού 
μ ό λ ι ς  ά ρ χ ί ζ ε ι  στόν τόμο πού μάς παρουσίασε. ’ Ιδιαίτερα μπορεί νά μνη- 
μονευθή καί τό μυθιστόρηιια «Γυναίκες» τής κ. Γ  α λ ά τ ε ι α ς  Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η

Τό νέο μυθιστόρημα τοΰ κ. Μυριβήλη «'Η  δασκάλα μέ τά χρυσά μάτια» ^καθώς 
καί τοΰ κ. Κ. Πολίτη δέν τά διαβάσαμε. Χαρακτηριστικό είναι^ τό γεγονός δτι τό 
νεοελληνικό μυθιστόρημα μπήκε σ ’ εναν πολύ καλό δρόμο καί άρχισε νά άπασχολή 
καί τούς «νέους» λογοτέχνες μας, πολλοί άπ’ τούς οποίους τολμοΰν νά κάνουν τήν 
έμφάνισή τους μ’  αύτό.

"Αν δέν προσεχθή τό γεγονός δτι τό 1932 κυκλοφόρησαν μόνο 4-5 καλά μυθιστο
ρήματα (Θ ρ. Κ α σ τ α ν ά κ η ,  Β.  Ή  λ ι ο π ο ύ λ ο υ, Γ.  Γ ε ν ν ή μ α τ α ,  Κ.  Κ ά ι ρ ο -  
φ ύ λ λ α ,  Λ. Ν ά κ ο υ) άντίκρυ σέ διπλάσια καλά πού έξεδόθησαν φέτος (έκτός άπό 
τά παραπάνω πού άναφέραμε προσθέτουμε καί τά «Νιάτα πού διψοΰν» τοΰ κ. Μ ι χ. 
Πετρίδη, τήν «Κυρία μου» τοΰ κ. Ν τ. Ν ί κ β α, τήν «Ίζόλ δη » τής δ. Μ π ο υ κ ο υ- 
β ά λ α, τούς « ’Εφήμερους θρόνους» τοΰ κ. Ε. Π ά σ σ α ρ η, τό « ’Ανάμεσα στούς 
πεθαμμένους» τοΰ κ. ’Α γ γ έ λ ο υ Δ ρ ό σ ο υ ,  τήν «Λουλουδένια άλυσσίδα» τής δ. 
’ Α ν τ ι γ ό ν η ς  Π ε τ ρ ά  κ η καί μερικά άλλα) έχουμε τήν εύχάριστη διαπίστωση δτι 
τό ελληνικό μεταπολεμικό μυθιστόρημα σ χ η μ α τ ί ζ ε τ α ι  και εξελίσσεται αλματικά.

Τό δ ι ή γ η μ α δέν έμεινε πίσω. Τό 1933 μάς παρουσίασε άριστες συλλογές 
διηγημάτων. Ξεχωρίζει γιά τήν έκτακτην απλότητα στύλ, ύποθ-έσεως, ψυχολογίας ή 
συλλογή τοΰ κ. Δημ. Ίωαννόπουλου μέ τόν τίτλο Ή  συντροφιά τών καλών άνθρώ- ν 
πων», ένα έργο πλούσιο σέ αλήθειες καί δυνατό σέ σύνθεση. Πιστεύουμε πώς δέν 
γράφηκαν ακόμα δσα έπρεπε, ;έπειδή κυκλοφόρησε στό τέλος τής χρονιάς. ’Άλλη 
συλλογή ξεχωριστή είναι καί τό «Γκαρσόν ένα οΰίσκυ» τοΰ κ. Ά  γ γ. Δ ό ξ α ,  τό 
καλλίτερο κι’  άπ’ τά βιβλία του. Ή  κριτική δέν θέλησε νά τό παραδεχθή απόλυτα 
ένοχλουμένη άπό τήν επιστημονική βάση τής ύποθέσεως τών διηγημάτων αυτών. 
Νομίζουμε πώς έπρεπε νά κάνη άκριβώς τό αντίθετο.

Παράλειψη θάταν αν δέν άναφέραμε καί τό «Θείο Τραγί» τοΰ κ. Γ. Σ κ α -  
ρ ί μ π α, ένα έργο πολύ δυνατό, πού κλείνει οργασμό δημιουργίας μέσα του, καθώς 
καί τά «Διηγήιιατα» τοΰ κ. Γ. Σ φ α κ ι α ν ά κ η ,  τά « ’Αβέβαια πράγματα» τοϋ κ. 
Σ π α ν δ ω ν ί δ η ,  τόν «Καπετάν μοναχό» τής κ. Α . Τ α ρ σ ο ύ λ η ,  τούς «"Η ρωες 
χωρίς άθλους» τοΰ κ. Σ. X ο ν δ ρ ο π ο ύ λ ο υ καί σχεδόν..τίποτε άλλο.

Ή  π ο ί η σ η  έχει νά παρουσιάση δυό αληθινούς ν έ ο υ ς  ποιητάς, τόν κ.
Ν. Κ α β β α δ ί α, μέ τό «Μ αραμποΰ», καί τόν Α. Μ π ά ρ α  μέ τις «Συνθέ
σεις».

Μιά μουσικώτατη καί άληθινή ποιήτρια, τήν Σ ο φ ί α  Μ α υ ρ ο ε ι δ ή - Π α- 
π α δ ά κ η μέ τις «"Ωρες αγάπης», ένα έμπνευσμένο βιβλίο, μέ εξαιρετικά τρα- 
γούδια.’Ακόμη τούς έπηρεασμένους « ’Ορείχαλκους» τοΰ Μ. Κ α ν ε λ λ ή, πού ωστό
σο είναι πάντα πολύ πνευματικοί καί καλοί, καί τά ωραία «Δεκάστιχα καί Βιλανέ- 
λες» τοΰ Μ. Τσιριμοικου.



ΞΕΚΙΝΗΜ Α

Τό ποιητικό 1933 μας στέρησε τόν πρωτότυπο ποιητή Κ α β ά φ η καί μιά λε
πτή καί σιωπηλή ποιήτρια πού ήρθε καί πέρασε απ’ τή ζωή σάν πνοή, χωρίς πολ
λοί νά τήν καταλάβουν, τήν Μ α ρ ί α  Ζ  ά μ π α, δπως καί τόν λησμονημένο στήν 
επαρχία όπου πέθανε Μ ί ν ω  Ζ ώ  τ ο. Ή  επαναστατική ποίηση παρουσίασε ανε
κτές συλλογές, σάν τις «Πειραιιότικες ειδήσεις τοΰ ΙΊ. Σ  π ά λ α, τό « ’Επί γης ει
ρήνη» τοΰ Κ. Κ ο φ ι ν ι ώ  τ η, τό «Στόν ελεύθερο δρόμο» τοΰ Κ. Θ ρ α κ ι ώ  τ η. 
Τό «Φώςπού καίει» τοΰ μαιτρ Β ά ρ ν α λ η, παρά τήν ωραία άοιστοφάνειο σάτυρά 
του, γεμάτο άκρατη αριστερή ιδεολογία πού νοθεύει τήν δημιουργία καί τήν κάνει 
«σκόπιμη». Τό μόνο μειονέκτημα τής υπέροχης αύτής συλλογής. Μά καί τά χειρό
τερο.

Συμπαθητικές καί μέ πολλά σημάδια έξελίξεως, έξεδόθηκαν καί oi συλλογές : 
«Λειτουργίες» τοΰ νεαρού ’Αλεξανδρινού ποιητή Κ. Ά  ρ γ ύ ρ η, «Σ τό πέρασμα 
τοΰ χρόνου» τοΰ Φ.Σ π α θ' ά ρ η, οί «Χ α ρ ω τες  νότες» τής πολίτισσας ποιήτριας Θ ά
λειας Κεσίσογλου καί οί «Στοχασμοί, Φαντασίες, «Α ισθήσεις» τοΰ Γ. Μ ο υ ρ έ λ- 
λ ο υ.

'Εχουν κυκλοφορήσει κι’ αμέτρητες άλλες συλλογιοΰλες, ανάξιες δμως λόγου καί 
έκνευριστικοΰ περιεχομένου.

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς ,  πολΰ καλές κυκλοφόρησαν ό « Ί ω ν »  τοΰ Ευριπίδη τοΰ 
κ. Ν. Π ο ρ ι ώ τ η, ή «Μ ήδεια» τής Μ υ ρ τ ι ώ τ ι σ σ α ς  καί τοΰ κ. Κ. ’Α λ έ
πη, τό «Ό μ ιλε! ό Νάρκισσος» τοΰ V alery  τοΰ κ. Κ. ’Ε μ μ α ν ο υ ή λ» οί « ’Αρχαίες 
παράγραφοι» τοΰ κ. Λ. Φ α ν τ ά ζ  η, «Δίς κατηγορούμενος» Λουκιανού, τοΰ κ. 
Δ. Στασινοπούλου.

Δ ι ά φ ο ρ η  κ ρ ι τ ι κ ή ν  ε ρ γ α σ ί α  παρουσίασαν πολύ δυσανάλογη μέ τήν 
άλλη φιλολογική παραγωγή, ό κ. Καραντώνης μέ τό «Γύρω άπ’ τόν Π αλαμά», μιά 
μελέτη εμβριθέστατη γιά τόν μεγάλο ποιητή μας, ό κ. Ν τ . ’Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ -  
λ ο ς μέ τό «Κύκλο τών Στοχασμών» (βιβλίο περισσότερο φιλοσοφικοΰ περιεχομέ
νου) ή «Διδασκαλία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας» τοΰ κ. I. Σ υ κ ο ύ ρ τ η, βιβλίο 
πού θίγει εκπαιδευτικά ζητήματα, «Οικοδόμοι καί έμπριστές» τοΰ κ. Έ  λ. Γ  ι α  ν ν ί- 
δ η, καθαρά γλωσσολογικό δοκίμιο, « Ή  ποιητική μου» τοΰ κ. Κ. Π α λ α μ ά, ενα 
βιβλίο αυτοκριτικής καί αύτοχαρακτηρισμών.

’Εξεδόθη ή « ’Ανθολογία» τοΰ κ. Ή  ρ. ’Α π ο σ τ ο λ ί δ η, ενα έργο πού θάμε- 
νε αληθινά μνημειώδες αν ό ανθολόγος, γιά χάρη τής μεγάλης ευσυνειδησίας του, 
υποχωρούσε σέ μερικές ατομικές προτιμήσεις του καί κάποιες αταίριαστες διακρίσεις.

Τ ό θ  έ α τ ρ ο, έχει νά παρουσιάση πολύ φτωχά πράγματα, σχεδόν τίποτε. Ό  
κ. Γ. Σ  ι δ έ ρ η ς κυκλοφόρησε μονάχα μιά μελέτη του γιά τό «Κωμειδύλλιο», ό κ. 
Ν τ. Ν ί κ β α ς τά «Τρία Μονόπρακτά» του καί κάποιος νέος άπό τήν ’Αλεξαν
δρούπολη ό Θ  ρ ά κ η ς Θ ρ ύ λ λ ο ς  δυό μόλις ανεκτά μονόπρακτα. Ό  κ. Β ά λ- 
σ α ς τήν αιώνια άκαταλαβίστικη σκηνική δράση του, μ’ ένα τετράπρακτο έργο 
«Τ ό δίλημμα» πού...δέν παίζεται καί σχεδόν τίποτα άλλο, αν έξαιρέση κανείς δσα 
έργα παίχθηκαν(χωρίς νά έκδοθοΰν).

Χ ω ρίς νά άποκλείσουμε τό σπάνιο ένδεχόμενο ακούσιας παράλειψης άπό τά έρ
γα πού άναφέραμε, μποροΰμε νά κλείσουμε τήν ανασκόπησή μας δχι μέ άπόλυτην 
ικανοποίηση γιά τήν φιλ. «σοδειά» τοΰ χρόνου πού πέρασε.

Ή  συνολική εκδήλωση τής πνευματικής προσπάθειας πού διαφαίνεται μέσα στις 
σελίδες τών βιβλίων ένός χρόνου σάν τό 1933 δέν είναι αξιοκαταφρόνητη· δχι δμως 
καί εκείνη πού έπρεπε. Σήμερα είμαστε περισσότερο μορφωμένοι καί πολιτισμένοι 
άπό κάθε άλλην έποχή. Οί ανησυχίες μας είναι βαθύτερες, τά προβλήματα πολλα- 
πλότερα, ή ζωή γοργότερη, οί διανοητικές λαχτάρες μας, τά ιδανικά μας απαιτητι
κότερα. Καί κάθε έκδήλωσή μας—δπως είναι ένα βιβλίο— πρέπει νά είναι μιά δη
μιουργία, μιά δράση, μιά δυνατότητα, πλατειά καί ρωμαλέα. "Ομως αύτό δέν ά ρ χ ι- 
σ ε νά συμβαίνη ακόμη...

MIX. ΧΑΝΝΟΥΣΗΣ

ΞΕΚΙΝΗΜ Α--------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ)

Παντ. Χ όρν  : ΤΟ Φ ΙΝ Τ Α Ν Α Κ Ι ,  Έ & νικό  Θέατρο ι
Τό Φιντανάκι δέν εύτύχησα νά τό δώ  οΰτε στήν πρώτη του τή σειρά ούτε α ρ 

γότερα στούς κεντρικούς θιάσους" τό είδα μόνο μιά φορά σ ’ ένα συνοικιακό καί 
φυσικά ήταν σά νά μή τό »ίδα καθόλου' ουτε καί τό διάβασα στήν ώραίαν έκδοση 
τής «Ελληνικής», αν καί εξαιρετικά συμπαθώ καί εκτιμώ γενικά co έργο τού κ. 
Χόρν. Ή  παράστασή του λοιπόν στό ’Εθνικό ήταν, γιά μένα, μιά πραγματική πρε
μιέρα.

’Η θογραφία τό χαρακτηρίζει τό πρόγραμμα καί δέν έχει άδικο δσο γιά τή 
γραμματολογική κατάταξη τουλάχιστο. "Ομως ξεπερνάει τά έργα τής απλής ηθο
γραφίας καί μάς δίνει περισσότερα κι’ άν τοΰτο τυχόν ήταν έξω άπό τις προθέσεις 
τοΰ συγγραφέα τις συνειδητές, γιατί ακριβώς οί ήρωές του 'καί ό άριστος τρόπος 
πού τούς έχει πλάσει ό κ. Χόρν μέ πρώτης γραμμής καλλιτεχνικό αίσθημα καί μέ 
δροσεράδα τούς κάνουν δημιουργήματα ποιητικά.

Είμαι κι’ έγώ ’Αθηναίος καί οί περισσότερες περιστάσεις μου γινήκανε στήν 
Πλάκα, σιή γειτονιά τής Κυρά Κατίνας, τοΰ Γιαβρούση καί τοΰ Θείου κι’ έτσι μέ 
τήν ιδέα πώς φροντίδα μου είναι νά μελετώ τήν έλλην. πραγματικότητα μαζί μέ 
μιά πείρα πού άπόχτησα μικρή στήν επαρχία, θ ά  διαφωνούσα μέ τό νά λέγεται 
τό έργο αθηναϊκή ήθογραφία καί θά  έλεγα πώς ήθογραφία εντελώς έλληνική καί 
μιά σωστή έκφραση ποιητικά θεατρική τοΰ τί είναι ό περίφημος καί περιούσιος 
αυτός έλληνικός λαός: Β άρβαρος ή απολίτιστος. Δέν ξεχωρίζω φυσικά τόν εαυτό 
μου αύτάρεσκα, παρά τό σημειώνω μέ πόνο, γιατί κι’ έγώ είμαι ένας φίλος αύτου- 
νοΰ τοΰ βάρβαρου λαοΰ καί τό αισθάνομαι, δπως δλοι μας, κάθε μέρα. Φυσικά 
τά ελαττώματα, πού κυβερνούν τούς ήρωες σ τ ό * Φ ι ν τ α ν ά κ ι μ  π ο ρ ε ι νά είναι καί άν- 
Οροιπινα γενικώτερα, μά έχουν καί μιά νεοελληνική ιδιοτυπία πού άριστα τήν άδρα- 
ξε ό συγγραφέας. Ή  Ευα στήν έξοχη εκείνη σκηνή τοΰ μεθυσιού της— πίνει γιά 
νά τά κάνει θάλασσα, προβλέποντας τόν τσακωμό, τί ρω μ α ίϊκ ο !— , καθώς καί σέ 
άλλες σκηνές δέ χαίρεται κυρίως τή χαρά τή δική της πού πήρε τό Γιάγκο παρά 
γίνεται ευτυχισμένη, γιατί μπαίνει στό μάτι τής Τούλας' πείσμα' ινάτι' ή νεοελλη
νική ψυχή' πείσμα καί ινάτι κάνει τήν Τούλα νά όρμήσει στό αυτοκίνητο στό τέλος. 
Ή  γκρίνια τής Φρόσως είναι δ χαρακτήρας τής έλληνίδας συζύγου, πού κάτω άπό 
τό ζυγό τοΰ άντρα, τόν φαρμακο>νει. Ή  Κυρία Κατίνα πιά έχει δλες τις χάρες τις 
ρωμαίϊκες ολοκληρωμένες. Είναι ή νεοελληνική πραγματικότητα. ’Εντύπωση κάνει 
ό Γιάγκος ό λεβέν[ης πού ώς τόσο κουκουλώνεται μιά διεφθαρμένη καί πάει στή 
Γλυφάδα μέ τόν άγαπητικό της. Ό  θείος, ό Γιαβρούσης ανήθικοι γυναικάδες άπό 
άσικλήκι, φρουροί ώς τόσο, μέ τήν υποκρισία τους καί μέ τή δήθεν λατρεία τους 
στήν ήθική, τής άγνής εστίας ,μέ τις αντινομίες τών δραμάτων τιμής! Καί μένει 
μόνος, μετέωρος, απίθανος, θα έλεγα, 6 Κυρ - Ά ντώνης μέ τήν άγάπη του στήν 
κόρη του, δ μόνος άγγελος μέσα σ ’ αυτή τήν κόλαση τής Ελληνικής αυλής.

Κι' άν προσθέσει κανείς τήν ευγένεια, τήν όμορφη τεχνική καί τό ξεκούραστο 
γράψιμο έχει κανείς μπροστά του ένα χαριτωμένο έργο, πού ή πνευματική του ά· 
£ία είναι αύτή, δηλ. ή βαθύτερη εικόνα πού μάς δίνει, τής νεοελληνικής ζωής, πού 
έτσι πού τήν παρασταίνει φαίνεται σά μιά σάτυρα πονεμένη.

Μερικοί δημοσιογράφοι δέν τό βρήκανε τό έργο τής άρεσκείας τους, γιατί, λέει, 
δέν έχει πνευματικότητα. Μά μοΰ φαίνεται περίεργο νά ζητάνε πνεματικότητα 
άνθρωποι άνιστόρητοι καί άφιλοσόφητοι. Κι’ έγινε τώρα τελευταία τής μόδας νά 
έχουν καί οί «κριτικοί» τών έφημερίδων ανησυχίες!

Ό σ ο  κι’ άν τύχει καί προχωρήσει καμμιά φορά τό Θέατρό μας κ ι’ αν φτάσει 
σέ ψηλές κορφές, τό«Φιντανάκι», μαζί μέ τήν καλλιτεχνική του δροσιά, θ ά  είναι κι’ 
ένα ντοκουμέντο, πού μ’ αύτό οί κατοπινές γωνιές δέν θά μάς ζηλεύουν.

Τό ’Εθνικό Θέατρο τό άνέβασε τό «Φιντανάκι» άξιόλογα. Ό  κ. Φ. Πολίτης ενώ, 
καθώς ξέρουμε άπό τό «Βασιλικό» θά  μπορούσε νά δημιουργήσει σκηνές του υπαί
θρου άψογες, πού δέν τις έχει τό κείμενο, δέν τό έκανε κι’ αν έχασε θεαματικά ή 
παράσταση κάπως, κέρδισε τό έργο καί ή προσοχή τού θεατή δέν παραπλανήθηκε.



Τό φρόντισε να δώσει στό παίξιμο τών ηθοποιών καί στή σκηνή ενα όχι πεζό να
τουραλισμό κάτι τι τό «εξυψωμένο», πού ικανοποιούσε περισσότερο κι’ ερμήνευε 
πνευματικώτερα τό έργο’ π. χ. τό φωτισμό στήν πρώτη πράξη τόν άφησε όλόβολο 
ηλιο και τά πρόσωπα λουζόντουσαν σ ’ ένα φ ώ ς άφθονο καλοκαιρινό χωρίς σκιές 
κι αν τούτο δέν είναι «φυσικό» ώς τόσο πολΰ καλά εδινε τό χρώμα τοΰ αθη 
ναϊκού απομεσήμερου.

Ή  σκηνογραφία τής αυλής φυσικά είναι μιά μαστορική καί μιά εμπνευσμένη 
δουλειά τού κ. Κλώνη, μά φανερά έχει τήν αίσθηση τού κ. Φ. Πολίτη, όπως άλλως 
τε πρέπει νά συμβαίνει σε κάθε θέατρο με σκηνοθέτη. "Εχετε συνοδέψει καμμιά φ ο 
ρά, κατά καθήκον, τή φίλη ^ανενός φίλου σας, πού έχει μαλώσει μα£ί του, ψηλά στ ’ 
Αναφιώτικα γιά νά τής ρίξουν παρηγορητικά τά χαρτιά γιά τό μελλούμενο άντικα- 

ταστατη Τότε θ ά  καταλάβετε πόσο ουσιαστικό ήταν τό σπιτάκι τής Κατίνας ώς 
φόρμα και (0C χρωματισμός^ η σκαλα με τόν άσβεστη άψογη ως έκφραση καί οι 
τοίχοι οί ριγμένοι καθώς καί ή αύλή, δίνανε τήν αίσθηση τής μούχλας πού κάνει 
τήν καθαρή—η Κυρα ̂ Κατίνα δηλαδη ολόκληρη και οι λοιποί σκηνογρσφικά εκφρα
σμένοι. Ή  ξύλινη η αυλόπορτα κάτι περισσότερό άπό αληθινή κι’ άπό εκφραστική. 
Τό σιδερένιο τραπέζι τής ταβέρνας, άλλη πάλι έλλην. πραγματικότητα. Συνολικά ή 
σκηνογραφία πρόσχαρη στό μάτι καί απαλή μέ τά λουλούδια της, θλιβερή στήν ψυχή 
σαν τό έργο. Μόνο τά σπίτια τοΰ βάθους ήταν πολύ παστρικά καί ανέκφραστα έξω- 
ραίσμένα καί ως όγκοι άσαφείς'τί ήθελε καί τό περίεργο εκείνο κόκκινο φώς σιό κά
τω  μέρος τού τοίχου, άριστερά στήν πόρτα ; Χρωματική αρμονία ; Τό σκηνικό τής 
τρίτης πράξης κάκιστο’ δεν εμοιαζε καθόλου ώς εσωτερικό τής προηγούμενης αυλής 
οί τοίχοι του πολύ ψηλοί καί τό φόντο τοΰ άνοιχτοΰ παράθυρου π Λ ύ  φωτισμένο— 
φαινότανε σχεδόν προβολέας και ως πλαίσιμο έμοιαζε μέ τό μοντέρνο τοίχο τοΰ 
μπαρ· και τό φόντο τής δεξιάς πόρτας καθώς άνοιγε θαμπό—ώς έκφραση— Ή  δια- 
κόσμηση, Ιξόν άπό τις κουρελούδες, δέν ήταν καθόλου άθηναίϊκη. Ποιός είδε τρα
πέζι μέ σαλίγκαρους στο απάνω μέρος τών ποδιών δπως τό τραπέζι μέ τις φωτο
γραφίες ; Ό  μπουφές άφύσικος καί πολύ ψεύτικος πού θά  έλεγε κάνεις δτι τά ετοι
μάσανε βιαστικά τήν τελευταία ιορα. Κάτι έχασε τό εργο άπό τό σκηνικό αυτό. ·

■ μέ τό σωστό νατουραλιστικό— φανταιζίστικο παίξιμό της
και τι δροσιά στή φω νή ! Κρύσταλλο μονάχο καί τί ευκινησία! Κοπελλούδα 17 χρό
νων μα την αλήθεια, γιατί δέν έπαιξε την Τούλα ; Τήν κ. Μουστάκα τή θεωρώ ά- 
ςιολονότατη ως έκφραση τοΰ ρόλου της καί ώς ερμηνεία μέ τή διαφορά πως μέ τήν 
καποια υπερβολή της φαινότανε πώς άγωνίζεΐαι νά μάς δο'ισει νά καταλάβουμε ένα 
ρόλο^ πού δέν μάς ητανε καί τόσο δύσκολο νά τόν νοιώσουμε.

Η κ. Παξινοΰ καλη, πολυ καλη σε όλα. Για τη δ. Μανωλίδου, γιά τήν επιμέ
λεια της καί γιά τό ταλέντο της μοΰ είχε μιλήσει θερμά μιά διακεκριμμένη ήθο- 
ποιος, που ηταν τοτε από τις^πρωταγωνιστριες τού ’Εθνικού. Τήν είχα προσέξει κι’ 
εγω στη«Βαβυλωνία»καί τής έγραψα δίκαιον έπαινο στά «Μουσικά Χρονικά». Ό μ ω ς  
εδώ δέν μάς ικανοποίησε' ίσως νά μή φταίει αυτή παρά εκείνος πού τής έδωσε τό 
ρόλο' δέ φαίνεται^ «δυνατό» ταλέντο. Είχε απάνω της δυό φινάλε κΓ αυτό τήν έβλα
ψε περισσότερο' υστέρα είναι βαρειά κάπως, αν καί προφανώς πολύ νέα καί, χωρίς 
να θέλω  νά κάνω τόν Πάγκαλο, θά  τολμούσα νά τήν παρακαλέσω νά φοράει μα- 
κρύτερο φουστάνι' ή φωνή της κάπως βραχνή καί ή προφορά της δμως άψογη κα
θώ ς καί λογικά ό τονισμός τής φράσης της. Δέν έπαιζε' άφηνε τόν ίδιο τόν εαυτό 
της απάνω στή σκηνή' κι’ αΰτό τό κάνει άτιμώρητα μόνο ή Κυβέλη, ή ωραιότερη 
γυναίκα τής γης, όταν βγει στό προσκήνιο. Κρίμα καί κρίμα! Γιατί τό ’Εθνικό έχει 
ανάγκη απο μιά «δραματική νεαρή».

Ό  Βεάκης πονεμένος, άργός στήν ομιλία του... τί νά λέω τ ώ ρ α ; ήταν Βεακικώ- 
ιερος απο καθε αλλη φορά' μόνο δέν τού έδινε τό Φροντιστήριο μιά άλλη σάκα' 
ηταν σακα ρωμιοΰ ταχυδρόμου αύτή ; Ό  Παπαγεωργίου σπουδαίος' καί τί δέν έλεγε 
το ψαθάκι του καί ή γραβάτα του καινούργια - καινούργια ! Ό  διαλεχτός «δραματι
κός εραστής» ό Μινωτής πολύτιμος καί χρυσός. Στή θέση του πέρα γιά πέρα ό κ. 
Δεστουνης. Δίκιο θά είχε νά παραπονεΟή κανείς γιά τόν άχρωμο τόν κάπελλα (τί έ
παιζε ο κ. Γερζακης που έχει κάνει ένα σωρό ταβερνιάρηδες' γιατί βιαζότανε νά τά 
πει και να φύγει; ειχε κουβέντα στά παρασκήνια ;)καί γιά τόν παραγιό, πού δσο καί

νά τόν έκανε καλά ό νέος Ταλάνος ίσως νά μήν ήταν ό τύπος τοϋ έργου Τό συλλο- 
γίσθηκε καλά ό κ. Φ. Πολίτης τί παραφωνία ήταν ό δημόσιος υπάλληλος ;  ̂ 1 ρεις 
φράσεις—είκοσι τόνοι!—"Ο μως μαί)ητές έχω κι’ εγώ κι’ αν μοΰ πει κάνεις οτι δεν 
είναι Μαρίκες οί μαθήτριές μου καί Βεάκηδες οί μαθητές μου, θ α  γινω τίγρης να

. ι  ι  ι  χ τ  '  α  . .  ι  λ . .  Γι ι /  ίΤ ΐ Π λ )  ι τ μ  ν π ι
είναι Μ α ρ ικ ε ς  ο ι ματτη τριες μου  xu i υι , ,
πέσω νά τόν φάω. Ν οιώθω λοιπόν τήν καρδιά τού κ. Φ. Πολίτη και για να μη ζη 
μιώνεται άλλοτε ή άληθινά βαρύτιμη δύναμή του ή σκηνοθετική, ας μην κάνει μά
θημά στή Σχολή τού Ε θνικού.— Πολλά είπα δμως' μάς πάει πολυ που ανεβηκε το- 
σο καλά ενα ελληνικό έργο ! Δέ μάς φτάνει ή νίκη πού ι/ρέσει τόσο τό Φιντανακι ; 
"Ας ξεχάσουμε τήν άδιαφορία τοΰ σκηνοθέτη γιά τήν τρίτη πράξη, ας ανεβάσει κι 
άλλα έλληνικά έργα κι’ άς άδιαφορήσει καί στή δεύτερη.— "Ολα δικα μας θα τα 
θέλουμε ;

ΓΙΑΝ. Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ & ΓΛΥΠΤΙΚΗ

G . Μ Α Τ έ Υ  (Σ τ ο ύ ν τ ι ο )

Ό  κ. Ματέϋ, πού εξέθεσε στό στούντιο ενα πλήθος έργων ποικίλης τέχνης, είναι 
άπό τούς λίγους καλλιτέχνες πού κατωρίΗονουν να βαζουν στα δημιουργήματα τους 
τήν προσωπική τους σφραγίδα. "Οπου να Ιδη κατι δικό του ευΟ*ύς ο προσεχτικος πα
ρατηρητής— εϊτε ελαιογραφία είναι, εϊτε γχραβουρα, είτε κόσμημα στή ραχη ενός 
βιβλίου, εϊτε άκουαρέλλα—Ο’ά είπ ή : αυτός είναι Ματέΰ. Και αυτό είναι, νομίζω, 
ενα άπό τά μεγαλείτερα προσόντα ένός τεχνίτη. ^

Ή  άτμόσφαιρα πού άνασαίνει κανείς μέσ’ στήν έκθεση τοΰ κ. Ματέϋ είναι ατμό
σφαιρα λουλουδένια, γεμάτη χάρη κ’ ευγένεια. Δέν υπάρχει τίποτα τό σκληρό, τό βα 
ρύ, τό κατα'θ’λιπτικό εκεί μέσα. Νομίζεις πως ένας ειδυλλιακός ποιητής μετεβληθη 
ξαφνικά σέ ζωγράφο κ9 έκανε πίνακες τ0^ζ λυρικούς στοχασμούς του. Κι αν σε 
κάποιες ελαιογραφίες του τό σχέδιο υστερεί ή τό χρώμα δέν εχει αρκετή θέρμη, και 

ιάφος .ξεχωρίζει άπό τή λεπτότητα τής γραμμής κΓ άπο το
παντού, σάν ενας ήλιος άνοιξιάτικης

έκει δμως άκόμη 6 ζωγράφος 
φώς, αύτό τό εξαίσιο φω ς πού πλημμυρίζει 
ημέρας.
M A P . Π Α Ν Ο Υ Τ Σ Ο Υ  - Ζ Α Ρ Π Α  (Π αρ νασσός )  ^

Ή  κυρία Ζάρπα εκθέτει στόν «Π αρνασσό» 144 έργα  ̂ της. ’Αληθινά μεγάλος 
άριθμός γιά καλλιτέχνιδα τόσο νέα ! Αύτό δείχνει όρεξη κ5 εργατικότητα θαυμαστή, 
άλλά καί κάποια* βιασύνη : Ή  άνάγκη αυστηρότερης επιλογής καί προσεχτικοότερου 
δουλέματος κάποιων ταμπλώ γίνεται άμέσως αισθητή στόν  ̂επισκέπτη. Ωστόσο α 
νάμεσα άπό τόν κόσμο αύτό τών εκζεμάτων ξεχωρίζουν έργα ώριμα, προϊόντα 
εκλεκτής τέχνης. fH P lace de la C o n corde, ™ στενό τής Μύκονού, τό Δαφνί κ. ά. 
είναι, γιά τό εΐδος τους εξαίρετα. Τό πρώτο ιδίως μέ τήν υγρη του ατμόσφαιρα, 
καί τήν γκρίζα του αρμονία είναι άπό τά καλλίτερα υποδείγματα τής νατουραλιστι- 
κής σχολής.
Ο Μ Α Σ  Τ Ε Χ Ν Η  (Λ έσχη  Καλλιτεχνών)

Ή  τρίτη έκθεση τής «Ό μ ά δ ο ς  Τέχνη» είναι τό σημαντικοιτερο καλλιτεχνικό 
γεγονός τής χρονιάς πού πέρασε. Oi περισσότεροι άπό τούς καλλιτέχνες^ μας ττις 
πρα>της γραμμής παρουσίασαν τό άπάνθισμα τής τελευταίας τους εργασίας, μιας 
εργασίας πού, έξω άπό λίγες εξαιρέσεις, άξίζει κάθε έπαινο. Είναι, φυσικά, αδύνατο 
στόν περιορισμένο αύτό χώρο νά κρίνουμε τά εργα τών 24 καλλιτεχνών πού με
τέχουν τής έκθέσεως— έργα μέ ξεχωριστή λίγο ή πολύ σημασία. Θά περιορισθοΰμε 
νά σημειώσουμε μερικά άπό κεϊνα πού μάς έκαναν μεγαλείτερη εντύπωση.

'Η  «προσευχή ψαριών» τοΰ κ. Γουναρόπουλου είναι ενα έργο γεμάτο ευγένεια 
καί αρμονία. Ή  ξεχωριστή, εντελώς προσωπική τέχνη τοΰ διαλεχτού μας ζωγράφου 
παίρνει στόν πίνακα αύτό δλη της τήν έκφραση. Αιθέρια, σάν πλάσματα ποιητικής 
φαντασίας τά δυό κορίτσια τών ταμπλώ 32 καί 33. Ή  κ. Άλεξανδρίδου - Στεφανο- 
πούλου εκθέτει τέσσερες ώραΐες ελαιογραφίες, άπό τις όποιες ξεχωρίζει ή προσω-



πογραφία μικρού παριζιάνου γιά τήν απαράμιλλη ζωντάνια της. Ή  συμβολή τοΰ 
χ. Λ. Βιτσοίρη είναι επίσης αξιόλογη. Τά ποοτραίχα του, υποδείγματα συνθέσειος 
καί αρμονίας τόν ανεβάζουν στήν πρώτη γραμμή τών έλλήνων προσιυπογράφων. 
Ή  νατύρ μόρτ τοΰ κ. Έλευθεριάδη καί πρό πάντων τά κεράσια (άρ. 37) δείχνουν 
εναν καλλιτέχνη που βρήκε πιά τό δρόμο του. Καί τά τέσσερα ταμπλώ τοΰ κ. Σ . 
Βασιλείου ξεχωρίζουν γιά· τήν τολμηρή τους σύνθεση καί τή φρεσκάδα τών χρωμά
των. ’Επίσης τολμηρό καί εντυπωσιακά έργα ’Εκθέτει ό κ. Α. Σπαχής. Οί τουρκρ- 
γύφτισσες είναι ενα άπό τά καλλίτερα προτοπορειακά έργα. Τό τρία μεγάλα ταμ- 
πλω τοΰ κ. Παρθένη είναι υποδείγματα τεχνική;:, νομίζω δμω ς δτι στεροννται τής 
θέρμης εκείνης πού εμψυχώνει άλλα, παλιότερα έργα του. Οί ξυλογραφίες τοΰ κ. 
Θεοδωρόπουλου καί οί χαλκογραφίες τοΰ κ. Χατζή - Κυριάκου - Γκίκα αξίζουν κάθε 
έπαινο καί δικαιώνει απόλυτα όσα  είχαμε άλλοτε είπή, άπό άλλες στήλες γιά τήν 
πεποίθησή μας στό ταλέντο τών δύο ξεχωριστών αυτών καλλιτεχνών.

’Από τά γλυπτικά έργα πρέπει νά σημειώσωμε τις «Δυό φίλες» καί τά «Ζώα» 
τοΰ κ. Τόμπρου, εργα ρωμαλέας έμπνεύσεος καί τό εξαίρετα κεφάλια τοΰ κ. Πα- 
παχριστόπουλου, ένος νεαρού άλλα γεμάτου ένθεη φλόγα καλλιτέχνη πού άρχισε νά 
έγγίζη τά δρια τής μεγάλη; τέχνης.

ΣΠ . ΠΑΝ ΑΓΙΩ ΤΟ ΙΙΟΥΛΟ Σ

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ή  μουσική ζωή τής Πρωτεύουσας άπό χρόνια τώρα έχει συγκεντρωθή γύρω 

στό ’Ωδείο τής όδοΰ Πειραιώς. Ό λ ε ς  οί ξένες μουσικές προσωπικότητες άναγγέλον- 
ται πάντοτε κάτω άπό τήν φίρμα : «Ώ δεΐον ’ Αθηνών». Κι’  δμως, στήν ’Αθήνα είναι 
ακόμη άλλα τρία μουσικά ιδρύματα μέ σοβαρή καί συστηματική εργασία, καί άπό 
τά όποια δέν παύουν κάθε χρόνο νά βγαίνουν τόσα μουσικά ταλέντα. Τί γίνονται 
λοιπόν όλα αυτά τά προνομιούχα παιδιά ; Δημόσιοι ή καί Ιδιωτικοί υπάλληλοι ; α
φού πρέπει νά κερδίσουν οπωσδήποτε τό ψωμί τους, πού εκδηλώνεται ή καλλιτεχνι
κή τους ύπαρξη ; Μέ καμμιά ερασιτεχνική εμφάνιση ! Κι’ δμως, πόσο διαφορετικό 
θάταν τά πράγματα, εάν είχαμε ένα μόνιμο ’Εθνικό Μ ελόδραμα, μιά δεύτερη ορχή
στρα, λαϊκή, εάν, εάν... 'Αλλά είπαμε : ή μουσική κίνηση βρίσκεται στήν απόλυτη 
εξουσία τών μανδαρίνων τοΰ Ω δείου ’Αθηνών κι’ έτσι κάθε προσπάθεια αντίθετη 
στά συμφέροντα καί τις συμπάθειες τών κυρίων αυτών είναι προωρισμέ\η ν’ άποτύ- 
χη. Καί τό Κράτος δμως είναι συνυπεύθυνο γιά τήν κατάσταση αυτή, άφοΰ επιχορη
γεί τή συμφωνική ορχήστρα γιά νά παίζη δλα τ’ αποτυχημένα και άγνωστα εργα 'μέ 
τό μόνο προσόν πώς δέν είναι Ελληνικά !

Οί σκέψεις αύτές άθελα μούρθαν στό μυαλό όσο προσπαθούσα νά θυμηθώ τό 
πιό σπουδαία μουσικά γεγονότα τού τόπου μας τό 1933. "Ετσι, εκτός άπό τή Λαϊκή 
συμφωνική ’Ορχήστρα τοΰ Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, μέ διευθυντή τόν κ. 
Ά ντ. Εΰαγγελάτο, πού δέν βάσταξε περισσότερο άπό δυό μήνες, αν καί μάς έδειξε 
ευοίωνα σημεία καλής εξέλιξης, τήν πρώτη επιτυχή εμφάνιση τής Παλλ,αδίου Χ ορω 
δίας υπό τόν κ. Κόντη καί τις τελευταίες μελοδραματικές προσπάθεις τοΰ ’Εθνικού 
’ Ωδείου, πού δέν σημείωσαν δλες παρά μέτρια επιτυχία, δλη τήν άλλη μουσική ζωή 
τοΰ 33 τήν εδωκε τό ’Ωδείο τής όδοΰ Πειραιώς. Τή χρονιά λοιπόν πού πέρασε, ά- 
κούσαμε, χάρις στά περιοριστικά συναλλαγματικά μέτρα, λίγους ξένους καλλιτέχνες 
καί αρκετούς εγχώριους. ’Από τούς ξένους θ ’ άναφέρω τόν περίφημο Βαγνερικό βα- 
ρύτυνο Σάϊδλ, πού τραγούδησε στήν πανηγυρική συναυλία γιά τήν πεντηκονταετηρίδα 
τοΰ Βάγνερ, τόν άρχηγό τής σύγχρονης ’Ιταλικής σχολής μεγάλο συνθέτη καί πια
νίστα Καζέλλα πού μαζύ μέ τόν βιολιστή Πολτρονιέρι καί τό βιολοντσελιστή Μπο- 
νοϋτσι μάς άφησε μέ τις συναυλίες στό ’Ιταλικό ’Ινστιτούτο τόσο ωραίες άναμνήσεις, 
τό διάσημο Γάλλο πιανίστα Κορτώ, πού τόν γνωρίσαμε καί ώς διευθυντή ορχήστρας, 
καί τόν περίφημο Γερμανό πιανίστα Ιίέμπφ, πού κατέπληξε δχι τόσο μέ τή δεξιοτε- 
χνία του, δσο μέ τή μουσικότητά του. ’Από τούς δικούς μας θ ’ άναφέρω μια ξεχω
ριστή καλλιτέχνιδα τοΰ τραγουδιοΰ, τήν κ. ’Αλεξ. Τριάντη, αναγνωρισμένη πιό καί

\

στό ’Εξωτερικό, πού στά δυό της ρεσιτάλ θαυμάσαμε τόσο τήν ωραία της φωνή, 
δσο καί τήν τέλεια μουσική αντίληψη καί τέχνη της, χωρίς νά παραλείψω τις θρ ιαμ 
βευτικές συναυλίες στό ’Εξωτερικό τοΰ μεγαλοφυούς μαέστρου μας κ. Μητροπούλου. 
Λίγο ελειψε νά ξεχάσω τις ωραίες χορευτικές επιδείξεις τοΰ Γιουγκοσλαυίκοΰ μπαλ
λέτο» πού τόσο μάς ενθουσίασε μέ τό άρτια πειθαρχημένο σύνολοκάτω  από τή 
μπαγκέτα τοΰ μαέστρου Χρήστιτς. "Ο σο γιά τά έργα πού ακούσαμε^ εκτός άπό τού 
Μ όζαρτ, Μπετόβεν, Σοΰμαν, Μέντελσον, Φράνκ κ.λ.π. καί μερικά άλλα σέ πρώτες 
εκτελέσεις, πού πέρασαν σχεδόν άπαρατήρητα, δπως τό «Χυτήριο σιδήρου»  ̂ τοΰ Μο- 
λόσσωφ, ή 7η συμφωνία τοΰ Μιασκόφσκη (χωρίς φόρμα καί κοινότυπη),^ οί σπουδές 
γιά πιάνο καί ορχήστρα τοΰ Μιλώ, σημειώνουμε μια πριότη εκτελεση τής 1ης συμ
φωνίας τοΰ κ. ΐϊετρίδη, απάνω σέ αρχαίους τρόπους, γραμμένη μέ πολλή τέχνη καί 
συγκίνηση. Τοΰ ίδιου ακούσαμε σ ’ άλλη συναυλία σειρά άπό τραγούδια δημοτικά και 
πρωτότυπα. ’Επίσης σ ’ άλλη συναυλία ακούσαμε, τραγουδημένα από τήν ωραία φωνη 
τής δ. Μαύτα σειρά άπό τραγούδια τού κ. Πονηρίδη, αρκετά επηρεασμενα από τη 
γαλλική σχολή. Πριν τελειώσω άναφέρω τήν ενδιαφέρουσα διάλεξη τοΰ Ελληνιστή 
κ. Ρωμανιόλι γιά τήν αρχαία Ελληνική μουσική, καί τίς κλασσικές πιά προσπάθειες 
γιά τήν ίδρυση τοΰ ’Εθνικού Μελοδράματός. 3 ^

"Ο σο γιό τό ελαφρό μουσικό θέατρο, καλλίτερα νά μή μιλήσω, άφοΰ δέ βρίσκω 
τήν ελάχιστη προσπάθεια πού νά δικαιολογή τό ενδιαφέρον τής κριτικής.

Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ Δ. Κ Α Ρ Υ Ω Τ Α Κ Η Σ



Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κ Λ Α Υ Δ Ι Ο Υ  Μ Α Ρ Κ Ι Ν Α  ι « Καταφύγια  η (π ο ιή μ α τα ) .

Ό  κ. Κλαύδιος Μαρχίνας δέν συγκαταλέγεται στή χορεία τών ν έ ω ν  ποιητών. 
I[ρέπει νά καταταχθή στις τάξεις τών π α λ α ι ώ ν  συναδέλφων του, άφοΰ έντεμπού- 
ταρε στά γράμματα άπό τό 1917, μέ τήν ποιητική συλλογή του «'Υπό τόν τίτλον ? » ,  
ποΰ τήν άκολούθησαν οί επίσης τόμοι ποιημάτων.«Ραγισμένα σήμαντρα» (1920) καί 
«Κρίνα τής σιωπής» (1928). Τ ώ ρα  μάς παρουσιάζει τά «Καταφύγια», τά όποια καί 
κρίνουμε, όπως θ ’ άντιληφθή ό αναγνώστης, μέ κάποια δόση μεγαλειτέρας ούστηρό- 
τήτος, άπό ότι τά άλλα βιβλία ποΰ μας απασχόλησαν μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι 
τά τελευταία προερχόντουσαν άπό νέους, πρωτολανσαριζομένους, σχεδόν, λογοτέχνες.

’Αρχίζοντας, λοιπόν, προβαίνουμε αμέσως σέ μιά θλιβερή διαπίστωση: Ό  κ. 
Μαρκίνας δέν είναι πρωτότυπος. Πολλοϋ γε καί δ ε ι ! Ή  ποίησή του, συνυφασμένη 
μέ τούς ξέθωρους κανόνες τής πατροπαραδόσεως (tradition), δέν σοΰ προξενιί διό
λου τήν Ικανοποίηση τής άποκαλύψεως κάτι τοΰ κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο υ ,  άλλ’  απεναντίας 
προβάλλει ώς φόρτος v ieu x  καί συντηρητικός. Μοτίβα, μ’ άλλα λόγια, γνώριμα, 
στυλ Πολέμη καί Δροσίνη κι’ ακόμα, σέ πολλά σημεία, επήρεια φανερή τοΰ Καρυω- 
τάκη (« ’Ανδρείκελα» σελ. 59, « ’Επαρχιώτες» σελ. 72 - 73, « ’Αποτυχημένοι» σελ. 86 - 
87), τοΰ Ν. Μπουφίδη («Αύλαία» σελ. 16, «Καμπούρης» σελ. 65), τοΰ Παλαμά («Μιά 
λεύκα στόν κάμπο» σελ. 40-41) καί ιδίως τοΰ H eine («"Ητανε Μάης» σελ. 1!>, « ’Ε 
ρωτικό» σελ. 27, «"Οταν δέν ερχεσαι» σελ. 30, «Μελαγχολία» σελ. 36 καί «Δέν ξέρω» 
σελ. 51).

Έ κ εΐ όμως, άντιστοίχως, πού ό κ. Μαρκίνας ενθουσιάζει, είναι, όμολογουμένως, 
στήν τεχνική τοΰ στίχου. Ουτε μιά χασμωδία, ή κακοφωνία, ή m ezza rim a, στά 
τραγούδια του. Κι’ αύτό δέν είναι τό μόνο του προτέρημα. Καί τό λεκτικό του, πρός 
τοϊς άλλοις, άξίζει ιδιαιτέρας έξάρσειος. Ποιήματα όπως ό «Γυρισμός στήν ξενητειά», 
ή «Βαρκαρόλλα» προπαντός κ’ ή «Π ροσδοκία» δέν συναντώνται εύκολα. Τά διακρί
νει μιά φινέτσα κ’ ένας fola tre τόνος αξιοσημείωτος.

’Αλλά ή γενική εντύπωση άπό τήν ανάγνωση τών «Καταφυγίων», δέν είναι κα
λή. Ή  ψυχρολογία (d iscours froid), πού τά διέπει κ’ ή ρηχή subjectiv ite  τοΰ ποιη
τή τους, καταθλίβουν, δυστυχώς, μέχρις άποκαρδκόσεως, άν ληφθή κι’ όλας ύπ’ όψει 
ότι ό  κ. Μαρκίνας εχει 17ετή τριβή μέ τά γράμματα. Έ πειτα δυσαρεστοΰν ακόμα 
τήν όραση καί μερικά άδικαιολόγητα τυπογραφικά λάθη, ίδίο>ς συνεχής τοποθέτηση 
f  άντί V  > π°ί> ναι μέ'’ δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τήν ποιητική ύφή τής συλλο

γής, παίζουν όμως, κατά τή γνώμη μας, σημαντικό ρόλο οπτικής αισθητικής.
Καί τιορα ; Σέ τί συμπεράσματα νά καταλήξουμε ; Πάντως θά υποδεικνύαμε στόν 

κ. Μαρκίνα νά συγκεντρωθή περισσότερο στήν προσωπικότητα του. Ή  τέχνη άρχίζει 
άπό έκεΐ πού παύει πλέον ή μίμηση, είπε ό W ilde.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η  Μ Α Υ Ρ Ε  Α ι «ΑνλοδόΜη» (π ο ι ή μ α τ α ) .

Μέ τόν ποιητή τοΰ «Άσκαύλου» μάς παρέχεται πάλι ή ευκαιρία ν’  άσχοληθοΰμε. 
Καί χαιρόμαστε γι’ αύτό.

Ή  «Αϋλοδόκη», τό νέο, μετά τούς « ’Ελέγους» καί τόν «Ά σκαυλο» ποιητικό βι
βλίο τοΰ κ. Μαυρέα, βρίσκεται, άκριβώς, μέσ’ στό περίγραμμα τής τέχνης, όπως τή 
φανταζόμαστε. Νά εξηγούμαστε όμως. Ό χ ι  όλα τά περιεχόμενά της. Γιατί υπάρχουν 
στήν «Αύλοδόκη» (ώδές IX  καί X), κομμάτια πού τά επισφραγίζει ο  πιό άφόρητος 
γ ο γ κ ο ρ ι σ μ ό ς .  Τ ό σύνολο όμως, μέ τήν ύποβλητικότητά του και τό\’ άρχαιοπρε- 
πή (de m oeurs antiques) όγκο του, τέρπει κι’ άφοπλίζει καί τόν πλέον άτεγκτο 
κριτικό.

Ά ς  είσέλθουμε όμως σέ λεπτομέρειες. 'Ως πρόλογος καί ώς επίλογος τής «Αύλο- 
δόκης» καταχωροϋνται δυό σονέττα. (Γράφουμε σ ο ν έ τ τ ο— ενα ν δυό τ— κατά τήν 
ιταλική λέξη S ο n e 11 Ο, καθώς παρατήρησε καί στήν ειδική περί τοΰ ποιητικοΰ 
αύτοΰ είδους μελέτη του ό Δ. Ζακυνθινός). Ή  μορφή τους ή έξής. Τοΰ προιτου: 
Α ββα—α ββα— γδγ— εδε. Τοΰ δευτέρου: Α ββα— α ββα—γδγ— δεε. Λοιπόν, χωρίς καμ-

Ι . . ά  ύπεοβολπ ή άξία τών δυό αύτών «δεκατετράστιχων», όπως μεταφραζεται στή 
γ λ ώ σ σ α ΐ α ς " ;  ιταλικός ποιητικός όρος sonetto, είναι εξαιρετική -  ^ ε γ γ ι  ει το 
ύψος τών σχετικών παρομοίων δημιουργημάτων του Μαβίλη| (του^ ατα  την ηψη
Liac κουυωαίου τών 'Ελλήνων Parnassiens) και του Γρυπαρη. Αλλα και τα τετρά 
στινα τοΰ x Μαυρέα, δέν υπολείπονται. Ό  νευρώδης (nerveux) ρυθμός τους κ η 
vivacite  τους τ’ άν υψώνουν καί τά εξισώνουν μέ τά καλύτερα,σχεδόν, τετράστιχο του 
Κ ύ κλου  τ ώ ν  τετραστίχων» τοΰ Παλαμά. Κατόπιν κ’ οί ωδές I, II ™
VI καί V II  θυμΚουν, ίσως λίγο ιοχρα, τα ρωμαλέα τραγούδια του Σικελια\οι.

Μά εκείνο πού δέν συγχωρούμε στόν κ. Μαυρέα, είναι τον 
λισμό του. Ψεγάδι άκόμα σοβαρό τυγχάνουν κ οι μη πλήρεις ομοιοκαταληξίες 
κ οί παρηχήσεις του (χίλιοι-χείλη, ά γ ια -ά ν ά ρ γ ια  κ. ά.). Μειονεκτική, τέλος κ η
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μέριστη τήν εκτίμηση καί τή συμπάθειά μας, προοιωνιζομενος, προς τουτοις και μια 
λαμπρή εξέλιξη.
Θ Α Ν Ο Υ  Μ ΕΤΑΈ Α  ι «Τραγούδια ατήν Καλή μ ο υ »  (π ο ι ή μ α τ α ) .

Ά π ό  τόν τίτλο τοΰ βιβλίου, όπου λείπει τό ν_άπό τό άρθρο ένώ άκολουθή κ 
(καί ,ιοτέ, ώς γνωστό, δέν άφαιρείται τό ν απο το άρθρο οταν ακολουθη, εχτος απο 
φωνήεν καί π, τ και κ), καταλαβαίνει κανείς καί τό σπαρταριστό ^ ,ε χ ο μ ε ν ο . Και 
όμως· ή υπόνοια δέν φτάνει τήν πραγματικότητα ! Τ οσο ελαττωματικό είναι τα η 
ματα τοΰ κ. Μεταξά... Τώρα πώς ό καλός ΙΙειραιωτης,ποιητη; κ. e,’ 1.
στολή του πού δημοσιεύεται ώς πρόλογος τών «Τραγουδιων στην Καλη μου», υποστη 
ρίζει ότι στίχοι σάν τούς

έγώ θέ νάρχω (:) σίφουνας 
καί όλα θά τά σπάσω 
καί σίδερα καί κλειδαριές 
γιά νά σέ άπολαύσω

είναι «πολύ συμπαθητικοί», δέν τό έννοοΰμε. Ισως ό κ. Στέφανος Δάφνης 'ά  μπο 
ροΰσε, σχετιχώς, νά μας διαφώτιση.

ΛΏ ΡΟΣ Φ ΑΝ ΤΑΖΗ Σ



ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

’'Ας ευχηθούμε μ’ δλην μας τήν ψυχή, ό νέος χρόνος πού ανατέλλει νά χαρίση 
καλλίτερες μερες στην ανθρωπότητα πού πνίγεται σήμερα μέσα στήν ζοωεοώτεοη ά- 
τμοσφαιρα. '  Υ Κ ν ι

. πιστέψουμε ακόμη πώςό νέος χρόνος θ ά  σημειώβη σταθμόν στήν ιστορι
κή εξέλιξη τον τοπου μας, καί πώς θ ά  έμπνευση γενικά τό αίσθημα τής αίσιοδο- 
,ια ς  και τής αγαπης ιτρος τήν ζωή . Α ισθήματα δυστυχώς πού οί σημερινές περιστά
σεις έδιωξαν απο την ψυχή τοϋ ανθρώπου καί τόν βύθισαν στόν μεγαλείτερο πόνο....

ΔΕ Υ Τ Ε ΡΟ Σ ΧΡΟΝΟΣ

Τ ό «Ξεκίνημα» μπαίνει στό δεύτερο χρόνο τής έκδόσεώς του. Γ ιά ένα περιοδικό 
νεων, το γεγονος δεν είναι και τόσο ασήμαντο. "Αν όχι τίποτε άλλο, τό «Ξεκίνημα»

■ ^-/-t tu i.va οπαση τήν παράδοση δτι τά περιοδικά τών νέων πού βγαίνουν χωρίς έκ- 
~τες„ ειναι θνησιγενή. Κι’ αύτό δέν οφείλεται σέ τίποτε άλλο, παρά στήν έκπλήοωση 

των οσων υποσχεθηκε. Ύ πστήριξε τούς νέους κατά κοινήν ομολογία κι’ αύτοί τό ύ- 
ποστηριξαν. Απεκτησε ετσι κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  π ρ ω τ ο φ α ν ή  γιά ένα περιοδικό 
φιλοΛογικο. 1 1 αλλο χρειαζόταν γιά νά σπάση ή παράδοση ;

*^?κίνημα» μπαίνοντας στό δεύτερο χρόνο του δέν αναμασά παληές υποσχέ
σεις. Ιονίζει μονο το παραπάνω γεγονός γιά μερικούς κακοπίστους.

ΧΑΙΡΕ ΚΑΙΣΑΡ...
Αρκετά βιβλία έφθασαν στά γραφεία μας τόν τελευταίο καιρό. Καί τά περισ

σότερα δείχνουν μιά έργασία ώριμη καί εύσυνείδειτη. Ώ ς  τόσο~ έμείς πού ξέρουμε 
υπο ποιες συνθήκες φτάνουν στήν δημοσιότητα αυτά τά έργα, νομίζουμε πώς uac 
φερνουν απο τα βάθη τής διανοητικής μάς ζωή ς έναν πένθιμο χαιοετισμό, μιάν 
κραυγή οδύνης που βγαίνει μέσα άπό τά στήθεια μερικών αληθινών ηρώων πού 

ουΛευουν με αυταπαρνηση, ξέροντας δτι οί καρποί τής έργασίας τους δέν ποόκει- 
ται να βρουν την πλατεία διάδοση, τήν εκτίμηση πού τούς αξίζει καί τήν άναγνώ. 
ριση. Ε,ιναι τοσο μικρό δυστυχώς στόν τόπο μας τό αναγνωστικό κοινό πού ένδιαφέ- 
ρεται για την αληθινή τέχνη, καί είναι τόσο λίγοι οί διανοούμενοί μας πού βγαίνουν 
απο το υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ό  κ α β ο ύ κ ι  τους, ώστε αληθινά ό χαιρετισμός τών βι
βλίων αυτών να φερνή στό  νοϋ μας τόν πικρό χαιρετισμό τών Ρ ωμαίων μελλοθανά
των που χαιρετούσαν τον Καίσαρα...

ΕΝΑ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΕΤΡΟ

Είναι αλήθεια για νά γελάη κάθε πικραμένος μέ τοϋτο τό Κράτος. ’Από τήν 
μια πλευρά αφήνει πλήρη ασυδοσία σέ ώρισμένα καθημερινά έντυπα πού σκυλλοβηί- 
ζουν τη «θρησκευτική κορυφή» κι’ άπό τήν άλλη προβαίνει σέ κατάσχεση βιβλίων 
που^κοντά στον πληροφοριακό τους χαρακτήρα έχουν καί άναμφισβήτητηλογοτεχνική

^Ετσι κατασχέθηκαν δυό βιβλία, άφοΰ πρώτα κυκλοφόρησαν ευρύτατα, τό «"Αγιο 
ορος» του κ. Θ. Κορναρου, καί ή «Ιστορ ία  τής ’Εκκλησίας» τοΰ κ' Κ. Πέκα. ’Ασχέ
τως ομως προς την προχειρότητα καί τήν οίκτρότητα τοΰ μέτρου, νομίζουμε πώς εί
ναι καθήκον μας νά διαμαρτυρηθοΰμε γι’ αύτές τις εκδηλώσεις πού καταπνίγουν "τήν 
ελευσερη σκέψη στον τόπο μας καί πού μάς ξαναφέρνουν στόν μεσαίωνα. Θά πρέ- 
πη να αρθή αυτη η διαταγή πού προσθέτει ένα ακόμη ,στίγμα στόν πολιτισμό μας

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Σ έ στιγμές που ή κοινωνική μας ατμόσφαιρα είναι θολωμένη, πού ή Εωή έχει 
πάρει την σκληρότερη μορφή, οί διανοούμενοί μας έξακολουθοϋν τήν Ά βδηρίτικη

τακτική του.:. ’Αντί νά συσπειρωθούν γύρω άπό τήν οργάνωσή τους, τήν Κ 'Ενωσιν 
τών Ελλήνων Λογοτεχνών» καί νά προσπαθήσουν να βελτιώσουν την θέση τους και 
νά έμπνεύσουν τό αίσθημα τής αισιοδοξίας σέ έκείνους που αγωνίζονται ανισα στην 
δημιουργική τους προσπάθεια, άσχολοΰνται μέ προσωπικά ζητηματα, κρατανε στάση 
άδιάφοοη καί δέν εκδηλώνουν κανέναν παλμό επαγγελματικής εστω αλληλεγγύης. Ι ο  
θέαμα είναι οίκτοό, καί προκαλεϊ τά θλιβερώτερα σχόλια γιατί με την τακτική αυ
τή τό έπίπεδοτής διανοητικής μας ζωή ς, κατεβαίνει διαρκώς και η απογοήτευσή που 
συνεχώς μεγαλώνει, φθείρη τις πνευματικές δυνάμεις τοϋ τοπου.

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
’Από τήν Μακεδονική Πρωτεύουσα μάς ήρθε ένα ευχάριστο νέο. "Επειτα άπό 

πολύμηνη διακοπή ξαναρχίζει τήν έκδοσή του τό περιοδικο «Μακεδονικες Ημερες» 
πού είχε προκαλέσει τήν συμπάθεια τοΰ διανοητικού μας κοσμου με την ωραία εμ
φάνισή του, τό εκλεκτό περιεχόμενο καί τήν άπρόσωπή του τακτική. Ευχόμενα^ να 
είναι μακρόβιο αυτήν τήν φορά γιά νά συμβάλλη στην πνευματική αναπτυ,η του το- 
που καί στήν ενίσχυση της Μακεδονικής πνευματικής κίνησης.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ Α Κ Α ΔΗ Μ ΙΑΣ
Περίεργη αληθινά ή χειρονομία τής ’Ακαδημίας μας νά άπονείμη κι ένα βρα

βείο σέ συγγραφέα πού τ ό ά ξ ι ζ ε. Οί πέντε τόμοι τής ευσυνείδητης Ιστορικοκρι- 
τικής έργασίας τού κ. Δ. Κοκκίνου άπό καιρό τοιρα διεκδικοΰσαν με την αξια τους 
ένα τέτοιο έπαθλο. „ , _ ,

Οί 45.000 τής ’Αλεξάνδρειάς δέν θ ά  πάνε άσφαλώς σε θυλάκιά γιόματα. fc)a 
σπαταληθοΰν γιά τήν ακόμη εύπρόσωπη συνέχιση τοΰ μεγάλου αυτου έργου που 
βράβευσε ή ’Ακαδημία μας.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε. Λ. Π. Α.
"Οπως κάθε χρόνο καί φέτος ή «"Ενωση Φιλοτέχνων» συνέχισε τήν θαυμασία 

πρωτοβουλία της, μέ τήν έκθεση τού ελληνικού βιβλίου στις ευρύχωρες αίθουσες 
τής Ε.Λ.Π.Α. Δέν γνωρίζουμε ακόμη τ ’ άποτελέσματα τής φετεινής έκθεσεως. Ώ στο- 
σο έκφράίουμε τήν μεγάλη δυσπιστία μας γιά τήν επιτυχία της.

Οί εύγενικές κυρίες καί δίδες πού προσεφέρθησαν γιά πωλητριες μάς έδωσαν 
τήν εντύπωση πώς. παρ’ δλη τήν καλή διάθεση τους, εκτελοϋν μιάν άγγαρεία... Πολυ 
κακό σημάδι...

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΑΛΕΝΤΟ
Τό «Ξεκίνημα», πού ώς τώρα πολλά έχει παρουσιάσει νέα ταλέντα, έχοντας τοΰ 

το ώς αρχή του, παρουσιάζει σήμερα ένα νέον, τόν κ. "Αγγελο Γριμάνη, χορογραφο 
τού ’Εθνικού Θεάτρου,ό όποιος προσελήφθηκε σ αύτό αμέσως μόλις γύρισε άπο την 
Γερμανία στήν οποίαν έσπούδαζε. ,

Ή  συνεργασία του πού δημοσιεύουμε, είναι έςτιιρετικά ενδιαφέρουσα,ςτοσο  ̂ για 
τούς καλλιτεχνικούς δσο κ α ίσ ιά  τούς θεατρικούς κύκλους, γιατί θίγονται σ αυτή ζη 
τήματα πού αν δέν μάς ήταν άγνωστα μέχρι σήμερα, δέν μάς είχαν ομως άπασχολη- 
σει μέ τή σοβαρότητα πού έπρεπε γιά τήν τέχνη αύτή.

/



ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ
Τά προηγούμενα  φύλλα τοΰ «Ξεκινήματος» υπάρχουν δλα καί τιμιόνται δρχ. 5 

τό καθ ’ ενα. Ευχαριστούμε  δλους τούς φίλους μας, πού μέ τά πιό θερμά λόγια μάς 
ευχήθηκαν γιά τήν πρόοδο τοΰ περιοδικού. ”Α ς πιστέψουν δτι τό «Ξεκίνημα» έχον 
τας τέτοιους καλούς συνοδοιπόρους θ ά  προχωρή απρόσκοπτα στήν όλοκλήρωση- 
τοΰ σκοποΰ του. Γιά τό διαγωνισμό  λάβαμε μέχρι τις 15 Δ)βρίου ποιήματα καί διηγή
ματα των Τ’ . Ντεγιάννη, Α .  Διαμάντογλου, Α .  Μ αρχόπουλου , Τ. Πάλτσου, Σ . Ρα- 
μέντα, ’Α νώ νυμου ,  Σ τ .  Μ .Μ .,  I .  Καμαρινέα, Σ . Ζαρχα, Ταβι&ά, Α. Ζερέμη, Σ.  
Μάνεοη, Μ. Κλώνη, Γ . Πάτρη, Ε . Βησανιώτη, Γ. Λίλλη, Ε .  Δούρα, Γ . Μπενέ-  
χ ου ,  Λ . Καβροΰ , Γ . Χελ.,  Σ .  Μυλωνάχη, Κ .  Παπαξαφείρη, Α . Νεφέλη, Γ . Βρα- 
χωρίτη, Α .  Κοντολάχη, Λ . Κύρη, Δ. Μανωλίδη, Γ. Ίωαννίδη ,  Α .  Μαυράχη, Ν. 
Μπελογιάννη, Σ . Ζ ω ϊόπουλου ,  Τ. Ζάχη. Τ '  αποτελέσματα τοΰ  διαγωνισμού  θ ά  
δημοσιευθοϋν στό επόμενο καί τοΰτο γιατί στάθηκε αδύνατο νά διαβαστοΰν δλα τά 
έργα πού ύπεβλήθηκαν στήν Κριτική ’Επιτροπή. Ν τ. Παρφαΐον .  Έ ν α ς  άνθρωπος 
πού θέλει νά πάρη ιδιαίτερη απάντηση π ρώ τα -π ρ ώ τα  νά έσωκλείη τό γραμματόσημο 
γι αυτήν κι’ έπειτα στήν επιστολή του νά βάζη τό κανονικό γραμματόσημο. Καί τό 
τονίζουμε γιά ολους:  Δέν θ ά  δεχόμαστε κανένα γράμμα πού είναι επιβαρυμένο μέ 
προσθετό τέλος. Σ τ .  Ροδιχην, Γ . Κλαδαν , Γ .  ΙΙανταζήν, Ε .  Φτέρην. νΑλλη φορά 
νά βάζετε στά γραμματα πού μάς στελνετε τό κανονικό γραμματόσημο. Σάς χρεώσα- 
με μέ 6 δρχ. τόν καθένα. Τ. Δρόσου.  Νά μάς, στείλετε νά διαβάσουμε τά ποιήματά 
σας. X .  Α δωνιν .  Κάνατε πολύ καλά πού «λυπηθήκατε». Νάχετε υπομονή. Γ. Μ ι: ν 
τ ζη ν . 0 ά  σάς απαντήσουμε ιδιαιτέρως. Σ .  Ζαρχιαν.  Μάς γράφετε δτι μάς στέλνετε 
«μιά χρονιάτικη συνδρομή», την οποία ομο>ς δέν λάβαμε. Λ .  Διαμάντογλου.  Υ π ά ρ 
χουν δλα τά προηγούμενα φύλλα. Ν. Γχότσην .  Περάστε μιά Κυριακή απόγευμα άπ’ 
τά γραφεία μας. Ο χώρος δέν μάς επιτρέπει νά έπεκταθοΰμε στή σελίδα μας. Μ. Ρο- 
δ ν ν · Νά γράφετε πιό άπλά. Έ τ σ ι  δπως είναι γραμμένοι οι στίχοι σας, δέν μπο-- 
§°ΰν νά παρουσιάσουν αρτιότητα. Ρ. Μ ιγάδη. Οί στίχοι σας μαρτυροΰν δχι μόνο δτι 
έχετε ταλέντο αλλά και δτι ξέρετε νά συνδυάζετε τή λεπτότητα μέ τήν απλότητα στά 
τραγούδια σας. Στείλτε και μερικά άλλα καί θ ά  σάς γράψουμε τή γνιόμη μας. M .U .  
Τό διηγημά σας μαρτυραει, δτι ξερετε νά γράφετε. Κι’  αύτό γιά πρώτο εφόδιο είναι 
αρκετό. Αν το θέμ α τής «ζήλειας» δέν ήταν κοινό θ ά  μπορούσαμε νά τό δημοσιεύαμε.
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

(’Αναγγέλλουμε δσα βιβλία μάς στέλνουνται 
σ ’ ένα καί κρίνουμε δσα σέ δυό αντίτυπα).

Κ. Μ ΑΡΚ ΙΝ Α  : «Καταφύγια» (Ποιήματα). ’Α θήνα 1933.
Π. Μ Α Υ Ρ Ε Α  : «Αύλοδόκη» (Ποιήματα).
P. Z A N A N IR I : «T ro is  A naclioretes d ’ E g y b te »  (Ταξιδειωτικές έντυπώσεις). 
ΣΟ Φ ΙΑ Σ Μ ΑΥΡΟ ΕΙΔΗ  - Π Α Π Α ΔΑ Κ Η  : ’ Ωρες αγάπης» (Ποιήματα) έκδοση Φλάμμα. 
Ε. Π Α Σ Σ Α Ρ Η  : « ’Εφήμεροι θρόνοι» (Μυθιστόρημα) 1933.
Κ. Θ ΡΑ Κ ΙΩ ΤΗ  : « ’Εμείς δέν θ ά  βαδίσουμε» (Ποιήματα) 1933.
«Α Υ Γ Η » : Φιλολογικόν Ή μερολόγιον. ’Έ κδοση δίδος Καπογιάννη.
Α ΛΕ Ξ ΑΝ ΔΡΟ Υ  Μ Π Α ΡΑ  : «Συνθεσεις». Έ κ δοσις  «Φιλολογ. Πρωτοχρονιάς* 1933. 
Μ ΙΜΗ Κ Υ ΡΙΑ Κ ΙΔΗ  : «Φωνές τής νύχτας» (Ποιήματα).

Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α  ΚΑΙ Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ε Σ :
Λ Ε ΣΒ ΙΑ Κ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η ΣΗ  : Εβδομαδιαία φιλολογική έφημερίς, Πλωμάρι. 
Π Α Ν Α ΙΓ Υ Π Τ ΙΑ  : Τρίμηνο περιοδικό Γραμμάτων καί Τέχνης, ’Αλεξάνδρεια. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β ΙΒΛ ΙΟ ΓΡΑΦ ΙΚ Η  &  ΒΙΒΛΙΟΦ ΙΛΙΚΗ  Ε ΙΪΙΘ Ε Ω Ρ Η ΣΙΣ : Δεκαπεν

θήμερο βιβλιογραφικό δελτίο.
Ε ΒΔΟΜ ΑΣ : Ε βδομαδιαία φιλολογική ’Επιθεώρηση. ’Αθήνα.
Π Ρ Ο ΣΚ Ο Π ΙΚ Η  Η ΧΩ : Περιοδικό τών προσκόπων.
Μ Α Θ Η Τ Η Σ : Μαθητικοφιλολογική επιθεώρηση.
Κ Υ Ν Ο Υ Ρ ΙΑ  : Δεκαπενθήμερη Πολιτική καί Φιλολογική Έ φημερίς, ’Αθήνα. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η ΣΗ  : Μηνιαίο φιλολογικό περιοδικό, ’Αθήνα.
ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ Ο Λ Ε ΙΟ  Μ αθητικό περιοδικό.



ii

ΕΟΚΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τ Η ! ΕΑλΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841

ΚΕΦΑΛΑΙη  ΜΕΤΟΧΙΚΑ & ΜΠ06ΕΜ/ΥΠΚΑ ΔΡ. 1.205.000.000 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1933) ΛΡ. 8.607.000.000

Κεντρικόν Κατάστημα : Έ ν Άθήναις

'Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία: εις δλην τήν Ελλάδα

Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία έν Αίγνπτφ, :
Καιρόν, ’Αλεξάνδρεια, Ζαγαζίκ.

Άνταποκριταί, εις δλας τας χώρας τοΰ εξωτερικού.

Ή  Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεΐ 
πάσης φύσεως τραπεζικάς έργασίας εις τό έσω- 
τερικόν καί τό εξωτερικόν, υπό έξαιρετικώς συμ- 
φέροντας όρους. Δέχεται δέ καταθέσεις (είς πρώ- 
την ζήτησιν, έπί προθεσμία και ταμιευτηρίου) είς 
δραχμάς καί ξένα νομίσματα, μέ λίαν ευνοϊκά έ- 
πιτόκια.

MIMIC m TRUST CDHPAHY HEW Ϊ0ΒΚ: 51. MAIDiH HUE
Ίδρυθεΐσα υπό τής Εθνικής Τραπέζης τής 

Ελλάδος, συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολι
τείας τής Νέας Ύόρκης, προς έξυπηρέτησιν τών 
έν Αμερική Ελλήνων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α  όλοσχερώς καταβεβλημένα $ 1.500.000


