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Μ Μ Μ Ρ ί Ι  » γ β  I I !  M f P t ;
Ο ΡΕΣΤΗ ΛΑΣΚΟΥ:

Τ̂Ο ΦΙΛΜ ΤΗΣ ΖΩΗ7..
Ή  πιό παράξενη μά κι’ ή πιό ενδιαφέρουσα ποιητική 

συλλογή τών τελευταίων χρόνων.

Ε Κ ΔΟ ΣΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗ Σ ΤΙΜΑΤΑ1 Δ μ χ  5 ( )

Σ , έ λ λ ν „ * ; μ  m i . m  ra0 t a o .o>

xr,» «ξ,« τ »  art, Λ)ο, ; 'Ορέστην Λάσκο», 'E W v . :  ' '

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Είναι οί στιγμές πού στούς αγρούς μέ τούς στομάχους των υγρούς, 
οί φλογισμένοι τζίτζικες μέ νευροσπ άστων  πήδους, 
μέσα στόν πυρετό τής Γής,— παίγνια μιας κάποιας π ροσταγή ς— 
κράζουν στριγγά γιά τήν ιερή διαιώνηση τοΰ εϊδους!.. .

ρ ?ναι οί στιγμές δπου γυμνά μπρός στά  τσαντήρια τά πυκνά, 
νέα κορίτσια ό πίθηκος θωρώντας  τών τσιγγάνων, 

ο ι*)ν ύψικάμινο τοΰ ήλιου μέ τή γκριμάτσα ένός φιλιού 
ξεσπάει σέ τρίλλισμα τρελλό τών διασταλτών  του οργάνων !...

Είναι οί στιγμές πού οί Μοναχοί μέσ ’ στά  κελιά των μοναχοί, 
μέ μ ά ν α  ώ ς  Οϊκων ’ Ανοχής δυό πορφυρά λαμπιόνια, 
θωροΰ\' ώ ς  όραματισμούς τοΰ Βελζεβούλ τούς πειρασμούς, 
νά όρχιοΰνται όμπρός, σκορπώντας τους τής αμαρτίας τ ’ άφιόνια!..

Είναι οΓστιγμές, στό  λαΰρο φώς, πού ό ξαναμμένος άδερφός 
μέσ ’ ά π ’ τή θέρμη τήν άβρή τοΰ άτμώδους κρεββατιοΰ του, 
τή γύμνια άντίκρυ τήν ιερή τής άδερφής του άχνοθωρεΐ, 
μ’ ϋπουλο κάτι στόν κανθό τοΰ ημίκλειστου ματιοΰ του!.. .

Κι’ είναι οί στιγμές, όποΰ κι’ εγώ κάτω ά π ’ τής λαύρας τό ζυγό, 
καί μέσ ’ στούς πύρινους καπνούς τής Αίτνικής σαρκός μου, 
νοιώθω νά βράζη κοχλαστά  τό σπέρμα έντός μου, ώ ς  νά ζητά 
νά πλημμυρίση άγέρω χ α  τή μήτρα δλου τοΰ κόσμου!.. .

( ’ Από τύ «Φιλμ της Ζ ω ή ς») Ο Ρ Ε Σ ΊΗ Σ  Λ Α Σ Κ Ο Σ

01 ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ
Ή  ύπερηφάνεια μας ώ ς  ιδιότροπη εταίρα
τήν προτομή τής ρέμβης όρθεΐ, μέ σχήμα κεφαλής.
’Ή στοΰ Αιγαίου τήν άγνοια, ή στής ’ Αττικής τήν μάταιη έσπέρα 
θρηνεί ό Σκαρίμπαςι ή Μπούμη, ό Λ άσκος, ό Κανελλής !

’Ά γν ω σ το ι  μεταξύ μας, συνεννοούμαστε σάν  έρωτευμένοι 
μέ τούς έκλεκτούς, πού ένδύονται οί μοναξιές μας, ήχους.
Τά μυστικά μας τά διαβιβάζουμε σάν νέοι ερωτευμένοι 
μέσα ά π ’ τούς τυπωμένους μας τούς στίχους.

'Ξ ε κ ί ν η μ α , ,  χρονιά ζ φύλλο 16 — αττριλης 1934



Κι’ δταν άναδύεσαι ά π 3 τών εκστάσεων  τούς καπνούς 
καί τήν πραγματικότητα δέ θέλεις νά πιστέψεις, 
τό άσπ ρ ο  κεφάλι τής πολλής σου πείρας φέρνει ό νους 
στεφανωμένο ά π ’ τις άπίθανές σου βλέψεις.

Μά, τί έκάναμε τ όσα  φθινόπωρα, τόσες  άνοίξεις ;
"Ο λα  τά ρόδα  εκκίνησαν νά βρουν τούς προορισμούς σου. 
"Ολοι, δπως κι’ έσύ, οϊ συνάδερφοι, τά νεϋρα του χρησμού σου 
τά  έτάνυσαν έτσι άσκοπα, στό «ήξεις καί στό  άφίξεις»...

Σ ο β α ρ ό ς  ή άστεΐος ,  έπάτησες τούς χρόνους 
σάν  κ άτα σπ ρα  άπογεύματα  ευχάριστου διαδρομής.
Ποΰ εϊσουν ώραία  άπόκριση τών στίχων, σάν  εμείς 
περάσαμε τούς κύκλους μας σ ά  νέοι, πού άφήκαν μόνους ;
Κι’ ώ ς  τά όνειρά μας πού έζησαν μέ άνθούς καί προσμονές 
θά πέσουν μές στοϋ μηδενός τόν κύκλο κουρασμένα, 
τά ποιήματά μας, πού εΐτανε μοναδικές χαρές, 
θά μείνουν άνθη, κρίμα!, τόσο  όλίγο εύωδιασμένα ...

Τ ρ ίκ α λ α  Ν. Δ . Π ΑΠ ΠΑ2

ΟΤΑΝ ΣΤΟΧΑΣΤΩ...

'Ό τα ν  στοχ α στώ  τι κάνω 
μέ τήν τύχη μου τά βάνω, 
άεργος  καί νωθρός νά μένω 
σ ά  γεράκι χτυπημένο.

Μ έσα σέ δνειρο γυρίζω, 
δνειρο κακό καί γκρίζο 
κι’ ουτε θέλω νά π ροσέξω  
τό τΐ γίνεται π α ραέξω .

Λες δέν ένοιωσα ποτέ μου 
τό άβρό  πνόϊσμά τοΰ άνέμου, 
τίποτα πού νά μοΰ δίνει 
του άϋλου κόσμου τή σαγήνη.

Μήτε χάϊδι, μήτε κάτι 
πού γεννά γλυκειάν άπάτη, 
πάντα μέσα μου ρημάδια 
κ’ ή καρδιά μου κούφια καί ά-

[δεια.
Τί νά π ρ ο σ δ ο κ ώ ;— Ποιός ξα ίρ ε ι ! —
Γράφω ώ σ τ ό σ ο  μέ τό χέρι, 
καθώς σκύβω αργό  τό σώμα , 
κύκλους άμετρους στό χώμα.
«*0 άλλος δρόμος»

ΕΑΝ... ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΕΦΤΑ

Ό  Λ άσκος  τώπε, όρθά - κοφτά : 
«Πρέπει νά κάνουμε λ ε φ τ ά » !

Δίχως αύτά πάνε δλα στράφι, 
μένει κ’ ή Λούση του στό ράφι, 
μένει κι’ ό Ό ρ έσ τη ς  ρέστος— φεΟ!—-

κ’ ή λύρα του— καϋμένε.Όρφεΰ, 
μπράβο κατάντια πού τήν ε ίχ ε ς !— 
μένει βουβή καί... βγάζει τρίχες...
Μένει κ’ ή Ά μέρικα , πού λές, 
δίχως ά ρ ά δ α  έπιστολές, 
γιατί καί μιάν άν  γράψει λέξη 
θέλει (σύν-πλήν) δραχμοΰλες έξη...
Μένει κ’ ή όθόνη ξαφνικά 
δίχως σενάρια τραγικά 
κι’ α ς  ονειρεύεται του κάκου 
καινούργια δίκη ή Δεκουλάκου...
Μένουν τά μέντιουμ ξυπνητά, 
γιατί κι’ αύτά θέλουν λεφτά, 
μένει κ’ ή νήσος τής Χ α β ά ϊ  
σάν  ψεύτικο δνειρο, πού πάει...
Καί μένει άκόμα δίχως κώκ 
τό τραίνο τοΰ Βλαδιβοστόκ 
καί...μένει ό Λ άσκος  πού τό βλέπει 
μέ τό εισιτήριο στήν τσέπ η !

ΑΠ. Ν. Μ ΑΓΓΑΝ ΑΡΗ Σ
♦Σατυρικά»

ΣΕ ΛΗΚΥΘΟ...
Σέ λήκυθο άκριβή πώ χω  σκαλίσει 
μέ τέχνη ζωντανεύτρας θαυμαστή, 
τό μΰρο τής ψυχής μου τώχω  κλείσει 
μήν άδικα χυθή καί σκορπιστή.

Καί μέ σφραγίδα  μιά μαλαματένια 
τό σφ ράγισα  άξεθύμαστο  κι’ άγνό 
νά μένη· μέ στοργή τό  κρύβω κι’ έννοια 
τό μόνο μου τό βιός τάληθινό.

Γιατί σταλιά  - σταλιά  τώ χω  μαζέψει 
καί τό φ υ λάγω  σάν  τόν θησαυρό 
γιά σέ πού ζής στήν κάθε μου τή σκέψη, 
γιά σένα, ώ  ποθητέ, πού κ α ρ τ ε ρ ώ !

ΠΕΝΤΑΣΤΙΧΟ

Μονάχη μέ τήν πίστι καί τόν πόνο, 
του λιβανιού ό καπνός σάν  πάει νά σβύση 
καί σκοτεινιάζουν οί δψες τών μαρτύρων 
εκστατική ή ψυχή μου θά σκορπίση 
τόν θησαυρό τών μυστικών της μύρων.

(’ Α νένδοτα) ( ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ



ΒΕΛ. Φ ΡΕ Ρ Η

ΔΥΟ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ
Ή  Νίτσα πήρε μιά απο τις μικρούλες φωτογραφίες ποΰ ήταν σκορ

πισμένες στά γόνατά της, τήν έ'φερε στά χείλη της κ’ υστέρα την έκρυψε 
σ’ εναν κίτρινο φάκελο.

— Μοΰ φαίνεται δέ θά τό χορτάσω ποτέ μου, ειπε, καί κοίταξε λοξά 
τή Ρένα.

— ’Αλήθεια... είναι τόσο χαριτωμένο... Σωστό αγγελούδι... Πρόσεξε 
τά χεράκια του έ'τσι πού κοιμάται...απάντησε, ή Ρένα, καί τής έδειξε μιάν 
άλλη φωτογραφία.

Ή  Νίτσα, βάλθηκε νά τήν κοιτάζει αμίλητη. ’Έπειτα σιγώπε:
Θά ήθελα νά έμενε χρόνια πολλά τόσο μικρούλικο...
— Κι’ δμως... νομίζω κάθε άλλη στή θέση σου θά βιαζόταν νά τδ- 

βλεπε μεγαλωμένο...
Ή  Νίτσα, έσήκωσε τά μάτια της άπό τις φωτογραφίες, χαμογέλασε 

καί συλλογίστηκε...
— ’Έρχονται στιγμές πού κι’ εγώ τό επιθυμώ... Συχνά τις νύχτες κά

θομαι ώρες ολόκληρες στό προσκέφαλό του καί τό φαντάζομαι πώ : θάναι 
σά θά γίνει δέκα... δεκαπέντε καί είκοσι χρονών... Καί βιάζομαι νά πε
ράσουν τά χρόνια... Μά πάλι, λογαριάζω, δσο μεγαλώνει τόσο θά φεύγει 
μακουά μου...

- ’Όχι δά... ^
— ...στήν άρχή τό παιχνίδι, υστέρα τό σκολειό καί παραΰστερα ό 

έρωτας, πού θά μοΰ τό πάρει γιά πάντα άπό τήν αγκαλιά μου...
— ’Ακριβώς δ,τι εγινε μέ μάς... Ό ,τ ι  γίνεται μέ τά παιδιά δλου τοΰ 

κόσμου... Δέν πιστεύω δμως κι’ 6 άντρας σου νά κάνει τις ί'διες σκέψεις 
μέ σένα, άπάντησε ή Ρένα καί σηκώθηκε ν’ ανάψει τό φώς.

Κι’  ή παρατήρησή της ήταν σωσή. Δέν είχαν περάσει πολλές μέρες 
πού δ ζωγράφος Λέων Βρανάς έ'λεγε στή γυναίκα του, φτιάχνοντας τό 
πρώτο πορτραΐτο τοΰ γυιοΰτου: «Φαντάσου με, Νίτσα, ΰστερ’ από είκοσι 
χρόνια... Έ γώ  θάμαι πενηντάρης καί θάχω ενα γιό είκοσι χρονών. Δυό 
καλοί φίλοι, πού θά συμφωνούμε σ’ δλα και πού μονάχα στά ζητήματα 
τής τέχνης θά διαφωνούμε... Θά βρίσκει, δ μπερμπάντης, τά εργα μου 
πολύ σκεδιασμένα καί τό χρώμα μου διόλου τολμηρό... Έ γώ  θά θυμώνο) 
κι’ αυτός θά γελά, ξέροντας πώς τό δίκηο είναι μαζί του...Θά γίνεται σω
στός καυγάς καί θάρχεσαι σύ νά μάς συμβιβάζεις...»

Κι’ ή Νίτσα, είπε στή φίλη της τά λόγια τού άντρός της, προσ- 
θέντοντας !

— Βλέπεις δέ θά μοΰ άρνοΰνται τό δικαίωμα τής κριτικής...
Ή  Ρένα άπάντησε:
— Κάποτε ζωγράφιζες κι’ Ισύ... ’Έτ ι ή γνώμη σου δαο νάναι θά 

βαραίνει...
— Πολύ σωστά! .. Κάποτε ζωγράφιζα κι’ έγώ!... Κάποτε, σιγώπε ή

Νίτσα καί χαμογέλασε.
— Τό λές μέ κάποιον πόνο... Μά νομίζω τίποτα δέν σ’ αναγκάζει νά 

εξακολουθήσεις... "Οταν ήσουν στό Πολυτεχνείο μοΰ έ'λεγες : «αγαπώ τήν 
τέχνη μου καί δουλεύω γιατί φιλοδοξώ νά δημιουργήσω κάτι».

— Ρένα, έγινα μητέρα... τό ξεχνάς...
— Δέν τό βρίσκω αρκετό, πήγε νά πει ή Ρένα.
Ή  Νίτσα τήν πρόλαβε:
— ...κι’ ή φιλοδοξία αύτή στράφηκε τώρα κάπου άλλοΰ... πιό ορμη

τική κι’ όλότελα αποκλειστική. Στό παιδί μου.
Οί δυό μικρές κυρίες σωπάσανε γιά λίγο καί περίμεναν ή μιά τήν 

αλλη νά ξαναμιλήσω πρώτη.
— Ναί, στό παιδί μου... ξανάπε ή Νίτσα κι’ έκρυψε τόν κίτρινο φά

κελο μέ τις φωτογραφίες στήν τσάντα της.
Ή  Ρένα χλώμιασε καί σά γιά νά πει κάτι ψιθύρισε:
— Καταλαβαίνο)...
— ’Ίσω ς νά μαντεύεις μόνο... Θά τό νιώσεις μονάχα σά βρεθείς στή 

δική μου θέση... σά γίνεις κι’ εσύ μητέρα... τότε πού Οά χαίρεσαι μονάχα 
σά χαίρεται τό παιδί σου καί πού θά πονεΐς μονάχα σάν πονεί αύτό...

— Πόσο σέ ζηλεύω, είπε ή Ρένα κΓ έ'να δάκρυ κύλησε άπό τά 
μάτια της.

—Τό γέλιο τής Νίτσας γιόμισε τό στενόχωρο σαλλόνι... Οι δυό μικρές 
κυρίες κοιτάχτηκαν ύποπτα.

— Νά μέ ζηλεύεις γιά κάτι πού είναι στό χέρι σου ν’ αποχτήσεις καί 
μάλιστα τόσο ευχάριστα!... είπε ή Νίτσα ξακολουθώντας νά γελά.

Ή  Ρένα, πειραγμένη παρατήρησε:
— Βρίσκεις, λοιπόν, άδικαιολόγητους τούς δισταγμούς μου;
—’Ώ ! μά τήν άλήθεια πολύ δικαιολογημένους,.. Δέν είναι μικρό 

πράμα νά παραμορφωθείς καί νά περπατάς σάν πάπια... μέ τά χέρια 
σταυρωμένα μπροστά στήν κοιλιά σου γιά νά κρύβεται ή άσκήμια της...

— Γνωριζόμαστε άπό παιδιά κι’ δσο θυμούμαι ποτέ σου δέ μ’ ειρω
νεύτηκες, είπε ή Ρένα μέ παράπονο.

— Κάνω κάτι χειρότερο, άγαπητή μου... σέ κατηγορώ..
— Ή  άλλη είναι τόσο δμορφη κι’  ό άντρας μου δέν τήν ξέχασε...
— ’Έχεις λόγους νά τό πιστεύεις;
— Ναί...
— Χειροπιαστούς;
Ή  Ρένα σώπασε. ’Έσκυψε τό κεφάλι καί στέναξε. Ή  άλλη μικρή 

κυρία τήν πλησίασε, πήρε τό χέρι της στά δικά της καί ειπε :
—-'Υποψίες... Μ’ αν πραγματικά δέν τήν ξέχασε κΓ άν δέν τήν ξε- 

χάσει ποτέ θά φταις εσύ... πού τοΰ τή θυμίζεις μέ τις ζήλιες, τούς τρό
πους >.αί τις μικρότητές σου, άν θέλεις...

— Είχαμε νά Ιδωθούμε δεκαπέντε μέρες, έ'κανε ή Ρένα.
— Ζήτησε τήν άφορμή στις μητρικές μου φροντίδες...
— ...κΓ ήρθες σήμερα νά μέ ταπεινο)σεις...
— Νά σέ σωφρονίσω, άγαπητή μου...



— Κι5 δμως αν ήξερες!... ’Ά ν  ήξερες! ειπε ή Ρένα και γέρνοντας στόν 
ώμο τής φίλης της άρχισε νά κλαίει ασυγκράτητα.

'Η  Νίτσα, {θέλησε κάτι νά πει, μά δέν τόλμησε. Και μόνο επειτ’ άπό 
μακρυά σιωπή, σά νά πήρε μεγάλη απόφαση, έσκυψε στ’ αυτί τής Ρένας 
καί σιγώπε:

— Τά ξέρω δλα... Τήν κατάστασή σου και τί σκοπεύεις νά κάμεις...
— Σοΰ τό είπε ό ά'ντρας μου; ροάτησε ή Ρένα κατάπληχτη.
— "Ηλθε στό σπίτι μου ξεπίτηδες... Ή ταν  σάν έ'τοιμος νά κλάψει... 

«Δέν μπορώ, μοΰ ειπε νά τήν πείσω ν’ αλλάξει γνώμη».
Ή  Ρένα, εκνευρισμένη τώρα τινάχτηκε, προχώρησε στό παράθυρο 

πού έβλεπε στό δρόμο κι’ απότομα ειπε :
— Ά φ η σε  με... Μή μοΰ μιλάς πιά γιά δλ’ αύτά... Δέ Θέλω... άκοΰς;.. 

δέ θέλω...
— Πολύ καλά... Κι’ δμως θάπρεπε νά καταλάβεις τί πας νά κάμης... 

Φοβούμαι πώς κάποτε θά τό μετανοιώσεις... δταν θάναι πιά πολύ αργά...
Ή  Ρένα, ξαναγύρισε στό ντιβάνι, ε'πεσε εξαντλημένη και μέσα σέ 

λυγμούς παρακαλοΰσε τή φίλη της νά μή τό πει σέ κανένα.
— Όρκίσου μου πώς δέ θά τό μάθουν τ’ αδέλφια μου, ουτε δ 

πατέρας...
— Μ’ αυτός θά πέθαινε άπό τον καϋμό του, είπε ή Νίτσα.
Καί παίρνοντας τά πράματά της γιά νά φύγει συμπλήρωσε :
— Προχτές άκόμη μούλεγε : «αν δέν ήταν τουλάχιστο γιατρός ο γαμ

πρός μου θά μπορούσα νά ελπίζω... Κάποτε θά ξεγελιόταν κι’ αυτός δπως 
τόσοι ά'λλοι...»

— Δέν πρέπει νά τό μά&ει ποτέ, έ'λεγε ή Ρένα κλαίγοντας.
Κι’ ή άλλη μικρή κυρία:
— Μήν κάνεις έ'τσι... σκέψου πώς κρατάς μέσα σου μιά τόση δά μι- 

κροΰτσικη ζωούλα, πού δέ σηκιόνει άπό στενοχώριες... Καί τώρα φεύγω... 
Είναι ώρα νά θηλάσω τό μικρούλη μου... λοιπόν ; νά τοΰ αναγγείλω πώς 
θ ’ αποκτήσει εναν καλό φίλο;...

— Δέν πρέπει, νά τό μάθει κανείς, ξανάπε, ή Ρένα, μέ πείσμα.
«Πόσο άλλαξε μέσα σέ λίγον καιρό» σκέφτηκε ή Νίτσα φεύγοντας, 

χωρίς νά παρατηρήσει πώς κι’ αύτή ή ίδια ειχε γίνει τόσο άλλοιώτικη άπό 
τότε πού έπαυσε ν’ ανήκει όλότελα στόν έαυτό της.

ΒΕΛ. Φ ΡΕΡΗ Σ

Η ΑΓΑΠΗ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
"Ενας ποιητής τραγούδαε  δακρυσμένος :
— Ή  Ά γ ά π η ,  ενας παράδεισος  χαμένος·
Καλότυχοι οί παληοί πού τόν γνώρισαν,
Σήμερα πειά τά αισθήματα δλα  σβήσαν.
Ή  άγάπη, ενας παράδεισος  χαμένος·
Στούς  στίχους μόνο ζη δσων τόν ύμνησαν,
Σήμερα πειά τά αισθήματα δλα σβη σαν— 
φωνάζει ό ποιητής, πουν’ πονεμένος.

Α. Α. Π ΑΠ ΑΝ ΔΡΕΟ Υ

ΣΚΙΤΣΑ ΑΤΤΟ ΤΗ ΖΩΗ

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΣΜΕΝΟ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ
( " Ε ν α  ά θ λ ιο  επ α ρχ ια κ ό  κ α φ ε ν ε ίο , έ κ ε ΐ  π ο ΰ  έ π α ιζε  ό Θ ία σος τ ο ν  Ζ α ρ μ π ά ν τα . 

Τ ρ ε ις  - τέσα ερ ες ά νδρ ες κ ά θ ο ν τ α ι  σ’ ενα  τρ α π έ ζ ι  καί π α ίζ ο υ ν  κ ο ν τ σ ίν α . Σ ’ ενα  
άλλο τρ α π έ ζ ι ή Ν ίτσα , μ ιά  νέα  και σ υ μ π α θ η τ ικ ή  κ οπ έλλα , σ υ ν ο μ ιλ ε ί  μ έ  τ ό ν  
Γ ιώ ρ γ ο . " Ολοι α υ το ί ε ίνα ι η θ ο π ο ιο ί  τ ο ΰ  θ ιά σ ο υ .  Ο ί θ α μ ώ ν ε ς  τ ο ΰ  κ α φ ενε ίο υ , ά ξ ε 
σ τ ο ι  και α γρ ά μ μ α το ι ώ ς επ ί το  π λ ε ΐσ τ ο ν  χ ω ρ ικ ο ί, τ ο υ ς  κ ο ιτ ά ζ ο υ ν  σά ν  φ α ιν ό μ ε ν α .  
'Έ ξω  β ρ έ χ ε ι. eO ιδ ιο κ τή τη ς  τ ο ΰ  κ α φ ε ν ε ίο υ  Ν τα φ ά σ η ς χα σκ ογελ ά ει π ίσ ω  ά π ό  τό  
« μ π ά γκ ο » μ έ κ ά π ο ιο  κ ο μ ψ ε υ ό μ ε ν ο  μ ε σ ό κ ο π ο , τ ό ν  μ εγ α λ έμ π ο ρ ο  Φ α ρ δ ο ύ λ η .)

Νίτσα (πρός Γιώργον). Μά ναι σοΰ λέω...θά μάς βγάνη τά εισιτήρια. 
Γιώργος. Καί ποιός στώπε σένα. Ό  Ζαρμπάντας;
Νίτσα. ’Όχι, αυτός περιμένει τηλεγράφημα άπό τό Σωματείο. ΜοΟ τώπε 

δ Νταφάσης.
Γιώργος. Καί γιατί δέν ήλθε νά μέ πιάση εμένα ό Φαρδούλης, μόνο έ- 

βανε τόν Νταφάση νά στό πή. Κάθησε μιά στιγμή, (σ η κ ώ ν ε τα ι  καί π λ η σ ιά ζε ι
κ ά π ο ιο ν  ά π ’ α ύ το ΰ ς  π ο ΰ  π α ίζ ο υ ν  τά β λ ι. Ή  Ν ίτσα  κάνει νόη μ α  σ τ ό ν  Φ α ρ δ ο ύ λ η ). 

"Ε να ς  ά π ’ α ύ το ΰ ς  π ο ΰ  π α ίζ ο υ ν  τά βλι (π ρ ό ς  Γ ιώ ρ γ ο ν ) . - “ X  αΟελφε ! Σ α ν
ύστερικιά γυναίκα κάνεις! Είπε δ άνθρωπος νά μάς βοηθήση γιά νά γυρίσου
με μιά ώρα άρχητερα στην Αθήνα ! (κ τ υ π ά ε ι  μ έ  δ ύνα μ η  τά  χ α ρ τιά  α τό  τ ρ α π έ ζ ι )  

Γιώργος (ξαναγυρίζοντας). Άκουσέ με Νίτσα. Ξέρω πώς β Φαρδούλης 
δ,τι κάνει δέν τά κάνει γιά μας. Τό κάνει γιά σένα.

Νίτσα. ’Έ  ! Κ’ ύστερα ;
Γιώργος. Μά δέν είναι έτσι...’Εσύ μπορεί νάχης συνηθίση σ’ αύτή τή 

ζωή, νά μή σέ νοιάζη...Εμένα δμως μέ καίει· γιατί σ’ άγαπω!
Νίτσα (δυσαρεστημένη). Πάλι ρωμάντσες άρχησες!
Γιώργος (παρακλητικά). Μά σ’ άγαπώ Νίτσα. Δέν τό καταλαβαίνεις ; 

Παράτησα τή δουλειά μου, τσακώθηκα μέ τό σπίτι μου γιά σένα, μονάχα γιά 
σένα...Τρέχω έδώ στά κατσάβραχα, μ’ αύτόν τόν παληάνθρωπο τόν Ζαρμπάντα, 
γιά σένα. Στείλε στό διάβολο δλους.,.θά ύποφέρουμε τρεις μέρες έως δτου 
μας έλθουν λεφτά κι’ ύστερα,·...

Νίτσα. Μιά κουβέντα είναι νά στείλω τόν Φαρδούλη στό διάβολο...Ξέ
ρεις πώς τό ξενοδοχείο πού μένουμε είναι δικό του...’’Αν μάς πει «έξω», δλος 
ό θίασος μένει στό δρόμο καί ό Γιάννης πούναι φθισικός πεθαίνει μ’ αύτό τό 
κρΰο σέ είκοσιτέσσερες ώρες.

( Σ τ ή ν  π ό ρ τα  τ ο υ  κ α φ ε ν ε ίο υ  εμ φ α ν ίζ ε τα ι  ό θ ε α τρ ώ ν η ς  Ζ α ρ μ π ά ν τ α ς . Σ τά  χέρια  
τ ο υ  κ ρατάει κ ά π ο ιο  τη λ εγρ ά φ η μ α . " Ο λοι οι η θ ο π ο ιο ί  τ ό ν  κ ο ιτά ζ ο υ ν  μ έ  α γ ω ν ία ) .

( " Ε ν α ς  π ο ΰ  π α ίζ ε ι κ ο ν τ σ ί ν α ) . Λοίπον ;
Ζαρμπάντας. Σέ τρεις μέρες θάχουμε λεφτά.
Γιώργος Γιατί τόσο αργά ;
Ζαρμπάντας, Γιατί σέ τρεις μέρες θάρθη τό καράβι καί τά λεφτά τά 

στείλανε μέ ταχυδρομική επιταγή. Ά ς  τά βγάζει πέρα δ καθ’ ένας δσαμε 
τότε δπως μπορεί γιατί μ’ αύτό τό κρΰο καί τήν βροχή παράστασις δέν μπο
ρεί νά γίνη. (άποχωρεί).

( Ο ί  τρ ε ις  η θ ο π ο ιο ί  π α ρ α τά νε  τά  χ α ρ τιά  και μ έ ν ο υ ν  σ ιω π η λ ο ί . Οι χ ω ρ ιά τες



χ α σ κ ο γ ελ ο νν ) .

Νίτσα (πρός Γιώργον). Τ’ ακόυσες;
Γιώργος. Ναί.
Νίτσα. Τρεις μέρες έδώ χωρίς φαί καί στό έλεος πάντα τοΰ Φαροούλη 

καί τοΰ Νταφάση...Δέκα δραχμές έχω μονάχα στήν τσάντα μου, ενώ μπορεί 
αύριο το πρωί ν άφησουμε αυτόν τον βρωμοτοπο (π ιά ν ο ν τ ά ς  τ ο υ  τό  χ έ ρ ι ) .  
Γιώργη, μοΰ δίνει ενα χιλιάρικο !

Γιώργος. Νίτσα!
Νίτσα. Μά ποΰ θά ξανασυναντήσουμε αυτό τό βρωμόσκυλο !. Αΰριο το 

βράδυ θάμαστε στήν 'Αθήνα...θά ήσυχάση τό κεφάλι μας. Τό κορμί μου ε ί
ναι πιασμένο άπό τήν υγρασία... θά κοιμηθούμε σ' ενα κρεββάτι ανθρώπινό... 
Θά πάρουμε καί τόν Γιάννη που τόν καίει δ πυρετός...

Γιώργος. Σώπα Νίτσα! σώπα !
Νίτσα. Μά μήν είσαι παιδί...Άφοΰ έγώ είμαι δική σου, εσένα άγαπώ... 

Ά ν  δέν σ’ άγαποΰσα δέν θά σούλεγα πώς μου δίνει λεφτά ο Φαρδούλης γιά 
νά πάω μαζύ του...θά τάχα πάρει τώρα κρυφά, χωρίς κανένας νά τώχη κα-
ταλαβη. ("*0 Φ αρδούλης χα ιρετά  κ ε ίνη  τη ν  σ τ ιγ μ ή  τό ν  Ν τα φ ά σ η  καί β α δ ίζε ι  ά ρ 
γά  π ρ ό ς  τ ή ν  έ ξο δ ο  κ ο ιτώ ν τα ς  λ οξά  τή  Ν ίτσ α . "Ε να ς  τ ό τ ε  ά π '  εκ ε ίν ο υ ς  π ο ΰ  έ 
π α ιζ ε  κ ο ν τ σ ίν α  σ η κ ώ νε τα ι και τ ή ν  π λ η σ ιά ζ ε ι ) .

‘Ο ή & ο π ο ιό ς  π ο ΰ  έ'παιζε κ ό ν τα ιν α  (π ρ ό ς  Ν ίτσ α ν  σ ιγ ά ) .  Νίτσα, πΐαστονε 
γιατί θά φύγη γιά τή χώρα.

Γιώργος (μέ δργή). Σκάσε!
Ό  ηθοποιός (σιγά). Βλάκα! ’Έχω άπό χθές νά φάω! Τό ρολόγι μου 

τό πούλησα δυό τάλληρα γιά ν’ άγοράσω γάλα στό Γιάννη... Βρές λοιπό/ εσύ 
μιά διέξοδο... ’Εσύ μονάχα σαχλαμάρες έρωτικές ξέρεις νά λές άπό πάνω κι’ 
άπό κάτω άπ’ τή σκηνή.

(Μ ιά  σ τ ιγ μ ή  τρ α γ ικ ή ς σ ιγ ή ς . ’Έ ξα φ ν α  ή Ν ίτσ α  σα ν νά  π ή ρ ε  κ ά π ο ια  α π ό φ α 
ση α νο ίγ ε ι τή ν  τσ ά ν τα  τη ς  και φ ω ν ά ζ ε ι ) .

Νίτσα. Κύριε Νταφάση. Φέρε μου τά ρέστα απ’ ενα πεντακοσάρικο.
( cO η θ ο π ο ιό ς  και ό Γ ιώ ρ γ ο ς  μ έ ν ο υ ν  κ α τά π λ η κ το ι . 'Ο  Φ αρδουλής σ τα μ α τά  

σ τή ν  έ ξο δ ο  και κ ο ιτά ζε ι τή  Ν ίτ σ α ) .

Νταφάσης (έκπληκτος). Τί είπες Νίτσα;
Νίτσα (ψάχνοντας στήν τσάντα της). Τά ρέστα άπ’ ενα πεντακοσάρικο. 
Γιώργος (πού δέν εχει καταλάβει καί μέ πνιγμένη φωνή). Μά Νίτσα. 

Άφοΰ έχουμε ένα πεντακοσάρικο.
Νταφάσης (πλησιάζοντας). Τί είπες κυρία Νίτσα, γιατί δέν κατάλαβα ;

(κ ά ν ε ι  νό η μ α  είς  τ ό ν  Φ α ρδούλ η ).
Νίτσα (αδιάφορα). Τούς καφέδες κύριε Νταφάση, τούς δικούς μας καί 

τοΰ παιδιού. Άφοΰ μας πήρε στο χωριό σας ί  διάβολος άς χαλάσουμε καί τό 
μοναδικό χαρτί πού τοχαμε γιά τή μαννα μας. (ά π ό  τ ή ν  τσ ά ντα  τη ς  β γά ζει
δ ιπ λ ω μ έ νο  ενα  -ψ εύτικο χ α ρ το ν ό μ ισ μ α  ά π '  εκ ε ίνα  π ο ΰ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν  γιά  τή  σ κ η νή )

Νταφάσης. Μάλιστα κυρία Νίτσα άν καί., (πρός Φαρδούλην). Μήπως 
έχεις κύρ Σπΰρο ένα πεντακοσάρικο νά χαλάσης έδώ τών παιδιών ;

Φαρδούλης (πλησιάζων). Μά γιατί νά χαλάσω τό πεντακοσάρικο ; 
Νίτσα. Νά πληρώσουμε (γελά). Μ ° άρέσει νά πληρώνω τά χρέη μου.

Φαρδούλης. Μά σας παρακαλώ... Νταφάση είναι δικά μου τά πιοτά 
κι' δτι θέλουνε...

Νίτσα (γελωσα). ’Όχι, κύριε Φαρδούλη... ’Έπειτα θέλω νά κατέβω στή 
χώρα καί θέλω νάχω ψιλά...

Φαρδούλης. Καί δέν έρχεσαι μαζύ μου, κορίτσι μου ; Έκεΐ πάω. 
Νίτσα (γελώσα πάντοτε). Τότε... θ ’ άργήσετε νά φύγετε;
Φαρδούλης. Ό χ ι. Αύτή τή στιγμή... πάμε.
Νίτσα. Ναί... ΙΙάμε (πρός ηθοποιόν). Γειά σας παιδιά. Τ’ άπόγευμα.

(φ ε ύ γ ε ι  μ α ζ ύ  μ έ  τ ό ν  Φ αρδουλή ) .
( ‘ Ο Ν τα φ ά σ η ς π η γ α ίνε ι  π ίσ ω  σ τ ό ν  π ά γ κ ο ) .

( c0  η θ ο π ο ιό ς  (π ρ ό ς  Γ ιώ ρ γ ο ν )  π ο ύ  μ έ ν ε ι σά ν α π ο β λ α κ ω μ έ ν ο ς ) . α...
Αύτή εχει περισσότερη ψυχή άπ3 δλους μας...

(Τ ή ν  άλλη μ έρ α  δλος ό θ ία σ ο ς  τα ξε ίδ ε υ ε  γιά  τή ν  9 Α θ ή ν α .  Ή  Ν ίτσ α  κ α τό ρ 
θ ω σ ε  μ έ  τό  θ ε α τ ρ ιν ίσ τ ικ ο  κ ό λ π ο  της νά  π ά ρ η  τόσ α  λεφ τά  ά π ό  τ ό ν  Φ αρδούλη  
οσα δ έν  έδω σε τό  ά φ ιλ ό ξε νο  εκ ε ίν ο  χ ω ρ ιό  δ ε κ α π έ ν τε  μ έρ ες  σ τό  θ ία σ ο  τ ο ϋ  
Ζ α ρ μ π ά ν τ α . . . )

ΔΗ Μ ΙΙΤΡ Η Σ Μ ΠΟΓΡΗΣ

ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΚΓ ΑΝ...

Ποιός ξέρει κι’ αν βρεθούνε τά παιδιά 
πουσαν μαζί μας, πάνε τόσα  χρόνια ! 
φύγαμε τότε σάν  τά χελιδόνια 
γιά τόπους δπου άνθιζαν τά κλαδιά.

Πόσοι προτίμησαν τήν ερημιά 
σάν  ήρωες άποσταμένοι κι’ άγιοι !
’Ά γν ω σ το ι  όρίζοντες, χρυσά πελάγη 
δεχτήκανε δσα  τσάκισαν κορμιά.

’Ά λ λ ο ι  πρώτοι προχώρησαν θαρρείς
πώς ξέρανε  τό κάθε κ α τα τ ό π ι :
πριν άπό μάς γνώρισαν τί είναι οί άνθρώποι
καί φτάσανε  στό τέρμα πιό νωρίς.
’Ά ν  άγρυπνοΰν στό σκότος, στή σιγή 
τής νύχτας, τώρα  ποιός θά τούς γνωρίση ; 
ώ  ! κι’ άν μποροΰσε κάποιος νά γυρίση 
σάν  μήνυμα, γιά μιά καινούργια αυγή !

ΑΛΚ. ΓΙΑΝΝ ΟΠ ΟΥΛΟ Σ



ΓΡ. ΜΤΤΡΑ'Ι'ΤΜΑΝ

ΟΙ ΒΑΡΥΠΟΙΝΙΤΕΣ
Ό  Νοβοσέλεσεφ άνασήκωσε προσεχτικά τό κεφάλι κι’ έρριξεμιά ματιά 

γύρω του. Ό λοι ο! τρελλοί κοιμώντουσαν, κανείς τους ουτε έβηχε οΰτε 
κουνιόταν κάν, λές κι’ ήσαν μιλημένοι αναμεταξύ τοί'ς.

Ή  αίθουσα φωτιζόταν άμυδρά από μιά μικρή λάμπα πού κρεμόταν 
άπ’ τή μέση τοΰ ταβανιού, κρεμασμένη μ’ ένα χοντρό σύρμα. "Ο λο-δλο 
ειχε δέκα τρελλούς, αν καί τά κρεββάτια ήσαν έντεκα: σέ κάθε τοίχο 
άπό πέντε, τό ένα αντίκρυ στ’ άλλο, ξεχωριστά. Κοντά στήν πόρτα ένα 
μοναχό. Σ ’ αύτό άπάνω κοιτόταν ό νοσοκόμος Μεντβένκεφ, ό μόνος μέ
σα στήν αίθουσα πού κοιμώταν ροχαλίζοντας.

Ά π ό  μέσ’ απ’ τό γραφείο, άκούστηκε νά χτυπά τύ ρολόϊ δώδεκα 
χτύπους βωβούς. Ό  Νοβοσέλεσεφ περίμενε προσεχτικά ν’ ακούσει καί 
τόν τελευταίο κι’ έ'πειτα πέταξε μέ μιας τήν κουβέρτα του κι’ άνασηκώ- 
θηκε στό κρεββάτι του. "Ολο του τό είναι ήταν συγκεντρωμένο πάνω στόν 
Μεντβένκεφ καί γιά καμπόσα λεπτά άκουε μέ φανερή ευχαρίστηση τό 
ζουμερό καί κανονικό ροχαλητό του. Τό ωχρό του πρόσωπο έ'δειχνε τή 
συγκέντρωσή του, τά μάτια του έλαμπαν, τά χείλη του ήσαν σφιχτοκλει- 
σμένα. "Οταν πιά πείστηκε πώς ό νοσοκόμος κοιμώταν στ’ άλήθεια βα- 
θειά, έξυσε μηχανικά κάπως τύ κεφάλι κι’ αποφάσισε επιτέλους νά ση
κωθεί.

Φόρεσε γοργά, νευρικά τόν μανδύα του κι’ έχωσε τά πόδια στις παν
τούφλες πού έχασκαν κάτω στό πάτωμα' τις κάλτσες τις φοροΰσε, πέφτον
τας νά κοιμηθεί δέν τίς ειχε βγάλει. Μέ τή σφραγίδα τοΰ θριάμβου στό 
πρόσωπο άρχισε νά ηγαίνει άπό κρεββάτι σέ κρεββάτι, κάνοντας βήμα
τα γοργά, μεγάλα, εντελώς δμως άθόρυβα— λές καί πηδούσε— και μέ δια
βολικό χαιιόγελο στά χείλια του άγγιζε μόλις στή ράχη τούς τρελλούς, 
πού δλοι τους κοίτονταν στό δεξί πλευρό.

Τύ άγγισμα τοΰ Νοβοσέλεσεφ έπιδροΰσε άπάνω τους σάν ηλεκτρικό 
ρεύμα : Ξεπηδοΰσαν εύτύς κι’ άθόρυβα, ρίχναν μιά ματιά σιό κρεββάτι
τοΰ νοσοκόμου καί χωρίς νά προσέχει ό ένας τόν άλλο, λές κι’ ενεργού
σαν καθένας τους αυτόβουλα, χα>ρίς νά είναι συνεννοημένοι, φορούσαν 
τίς μανδύες τους, τις παντούφλες τους, σά νά έχτελοΰσαν κανένα παράγ
γελμα, άκριβώς δπως ειχε κάνει κι’ ό Νοβοσέλεσεφ. Τά πρόσωπα όλονών 
ήσαν συγκεντρωμένα, ωχρά, μέ χείλια σφιχτοδεμένα' τό πηγούνι τους 
δμως έτρεμε— απόδειξη τής μεγάλης τους ταραχής. Ό  Νοβοσέλεσεφ, 
σφίγγοντας τή μανδύα του στή μέση, σκυφτός, σχεδόν μέ τά τέσσερα, 
γλύστρησε μπρος άπ’ τό νοσοκόμο πρός τήν πόρτα' πίσωθέ του κι’ οι 
άλλοι τρελλοί, μέ τόν ϊδιο τρόπο, άθόρυβα, σά γάτες, χάθηκαν μές στό 
σκοτάδι. Τρεχάτοι, χωρίς νά βγάζουν τσιμουδιά, πέρασαν δλο τό μακρύ 
διάδρομο κι’ έφτασαν στή μικρή σκάλα, πού πήγαινε πάνω στή σοφίτα. 
Ό  Νοβοσέλεσεφ, χωρίς νά σταματήσει, γύρισε τό κεφάλι πρός τούς συν-

τροφούς του, τούς κοίταξε ίίριαμβευτικά, κόλλησε τό δάχτυλο στά χείλια 
του, σά νά τούς πρόσταζε νά σωπαίνουν, κι’ ύστερα σά μαϊμού σκαρφά
λωσε στή σκάλα καί χάθηκε στήν καταπακτή τής σοφίτας. "Ολοι οι τρελ- 
λοί τόν άκολούθησαν.

Έκεΐ»πάνω τό σκοτάδι ήταν ολόμαυρο, αυτό δμως δέν τάραξε τούς 
τρελλούς. "Ολη τήν ώρα μπλέκανε στά τεντωμένα σκοινιά καί τά υγρά 
άσπρόρουχα πού είχαν απλωμένα γιά στέγνωμα. Εύτύς δμως, σχεδόν, 
ακόυσαν τό Νοβοσέλεσεφ νά τούς κράζει σιγανά. ΙΙήγαν δλοι τους κατά 
τή φωνή καί τόν βρήκαν καβάλλα στό φεγγίτη, ν’ άναπνέει μ5 εξωφρενι
κή άγαλλίαση τόν παγωμένο, καθαρό αέρα τής νύχτας.

« ’ Αποδώ, άπ οδώ !» ψιθύριζαν ό ένας στόν άλλον οί τρελλοί, καί σέ 
λίγο ένας— ένας βρέθηκαν πάνω στήν ταράτσα, λές καί φοβόντουσαν μή 
δέν προφτάσουν ν’ άναπνεύσουν βαί)ειά τόν καθαρό άέρα.

Κάμποση ώρα σταμάτησαν, βουτημένοι ώς τόν αστράγαλο στό χιόνι
γιά νά πάρουν άνάσα. Μηχανικά δλοι τους σφίξαν τίς μανδίες τους στό 
στήθος και ε’ίτε άπ’ τό κρύο, είτε άπ’ τή συγκίνηση άρχισαν νά σιγοτρέ- 
μουν. Αύτό δμως δέν τούς εμπόδιζε, άχόρταγα καί μέ φλόγες στις ματιές 
τοί'ς, νά κοιτάζουν τόν απέραντο άσπρο μανδύα πού ήταν απλωμένος κά- 
τωθέ τους, δσο έφτανε τό μάτι. "Ολα γύρω τ υς ήσαν χιονισμένα. Τό 
φρενοκομείο βρισκόταν έξω από τήν πόλι καί ήταν τό μόνο κτίριο πού 
υψωνόταν στό χιονισμένο κάτασπρο κάμπο.

Πιό πέρα μαύριζε ένας μεγάλος κήπος μαντρωμένος γύρω— γύρω καί 
πίσωθέ του έσκιζε τό άσπρο σάβανο ένας φαρδύς δρόμος πού ξετυλιγό
ταν μακρυά— μακρυά καί χανόταν πίσω άπό μιά πλαγιά...

«Πάμε πρός τά κει, πάμε», είπε ό Νοβοσέλεσεφ, δείχνοντας τό δρόμο.
Οί τρελλοί, κεντρισμένοι άπ’ τήν άνέλπιστη ευτυχία, ταραγμένοι άπ’ τήν
ξαφνική λευτεριά πού κέρδισαν μέ τήν πονηριά τους, έχοντας οδηγό τό 
Νοβοσέλεσεφ, κατέβηκαν στήν αυλή άπό μιά ανεμόσκαλα ακουμπισμένη 
στόν τοίχο. 'Ο Νοβοσέλεσεφ άπ’ τό πρωΐ τά είχε δλα παρατηρήσει, δλα 
υπολογίσει. Μόνος του άποφάσισε νά δραπετεύσουν, σκέφτηκε τήν ανε
μόσκαλα πού μεταχειρίζονταν γιά νά καθαρίζουν τά χιόνια τής στέγης 
καί μόνο τό βράδυ, μετά τό φαΐ, πριν πέσουν νά κοιμηθούν, ανακοίνωσε 
στούς συντρόφους του τό σχέδιό του. Δέν τούς ιιίλησε πολύ' οί τρελλοί 
τόν κατάλαβαν μέ τό ένστικτο, μέ τ ’ άρρωστά τους νεύρα κι’ αποδέχτηκαν 
εύθύς τή γνώμη του πέρα γιά πέρα καί σιγανά, ήσυχα, πονηρά, άθόρυβα 
πέσαν νά κοιμηθούν, κι’ έτσι ξεγέλασαν καί τό νοσοκόμο πού αποκοιμή
θηκε ήσυχος, χωρίς τήν παραμικρή υποψία

Μόλις ό Νοβοσέλεσεφ πάτησε τό χιόνι τής αυλής, τρέμοντας άπό χαρά 
κι’ ευτυχία, καί χύθηκε καταπάνω του ό «Πλοΰτων»— τό πε?Λ)ριο κοκ- 
κινότριχο λυκόσκυλο τοΰ τρελλοκομείου— κουνώντας τήν ουρά του καί 
μουγγρίζοντας χαρωπά. 'Ο  Νοβοσέλεσεφ, πολύ τ ’ αγαπούσε καί πάττα τό 
χάϊδευε.

Ό  τρελλός έπεσε στά γόνατα, αγκάλιασε τό σκύλο καί φιλώντας τον 
θερμά παρακαλούσε: «αγαπημένε μου φίλε, μή γαυγίσεις, μή μάς χαλά
σεις τά πλάνα, έλα μαζί μας, πάμε Πλούτων, μή γαυγίσεις μονάχα γιατί



θ ’ αναγκαστώ νά σέ πνίξω καί δέ θέλω νά κάνω αυτό το κακό. Πλού- 
των, μή γαυγίσεις, έλα νά φΰγουμε μαζί, έλα!». Ό  ΙΙλούτων δέ γαύγισε, 
ςακολουθοΰσε δμως νά μουγγρίζει χαρωπά καί σιγανά, κουνώντας τήν 
ουρά του άπό ευχαρίστηση. Ό  Νοβοσέλεσεφ σκαρφάλωσε σέ μιά πελώρια 
κασα, όπου έρρίχναν τά σκουπίδια τοΰ κήπου, κι’ άποκεΐ στό μαντρότοιχο, 
το τελευταίο εμπόδιο. Κάποιος άνασήκωσε τό σκύλο, τοΰ τόν πέρασε κι’ 
ο τρελλός εύτύς τόν κατέβασε άπ’ τήν άλλη μεριά τοΰ τοίχου, κρατώντας 
τον άπ’ τά πισινά πόδια. Τό σκυλί, μόλις βρέθηκε οτόν ανοιχτό κάμπο, 
έτρεξε μπρός του σάν τρελλό, ξαναγύριζε μέ ορμή, στριφογύριζε καί ριχνώ- 
ταν στούς τρελλούς πού έ'νας— ένας πηδούσανε άπ’ τόν τοίχο, καί τούς ε- 
γλυφε τό πρόσωπο. «Πάμε, πάμε», έδιναν κουράγιο μεταξύ τους οί τρελ- 
λοΐ, καί τό ’βαλαν στά πόδια πίσω άπ’ τό σκύλο, λές καί τούς κυνηγού
σανε. Οταν έφτασαν στήν πλαγιά, στάθηκαν. Άνάπνεαν δλοι τους βαριά 
καί μέ δυσκολία, μά καί μέ ά'φταστη αγαλλίαση. Κοίταξαν γύρτο τους, τό 
χιόνι, τόν ουρανό, αναμεταξύ τους.

— Αχ, τί ωραΐο φεγγάρι!— αναστέναξε ό Κολητσέφ. ένας κοκκινοτρί
χης με πρόσωπο ολοστρόγγυλο,— τί ωραίο φεγγάρι καί τί γλυκό. Ποτέ 
μου δέν τό είδα τόσο ό'μορφο. ’Αμ ’ σείς ;

— Π οτέ!— μέ μυστικοπάθεια καί ψιθυριστά συμφοΐνησε ό Λέβιν— κι’ 
αύτό μέ τό μέρος μας είναι, δπως κι’ ό Πλούτων !

Κι’ ό κακόμοιρος ό τρελλός, αδύνατος, κιτρινιάρης, έτριψε τά χέρια του 
ευτυχισμένος.

— Φαντάζομαι τί φωνές θά βάλει αύριο ο Κριουκώφ! ψιθύρισε ό Νο
βοσέλεσεφ,— θά σπάσει στό ξύλο τόν Μεντβέντιεφ.

— Καί ί>ά κάνει πολύ καλά!— φώναξε σχεδόν ό Καρτάφτσεφ, ψηλός 
σάν κολώνα, μέ μαλλιά σά λινάρια, — μακάρι νά τόν σκότωνε αυτόν τόν 
Μεντβέντιεφ, κι’ ό Κριουκώφ σας αύτός, αν καί γιατρός, μά είναι βλάκας, 
βλάκας μέ πατέντα. Νομίζει πώς δλα τά ξέρει, τόν κακό του τόν καιρό. 
Ακοΰς έκεΐ, τό μόνο του γιατρικό γιά δλους, νά είναι τά κρύα μπά

νια ; Έμένα πιά σώθηκαν οί αμαρτίες μου, άλλο δέ βαστώ στά μπάνια. 
Μά καί τί νά τά κάνω άφοΰ έτσι κι’ έτσι θά πάω στόν Παράδεισο ;— κι’ 
άνασήκωσε νευρικά τούς ώμους.

— Καί βέβαια, έτσι είναι! Έμεΐς θέλουμε γλέντι, δέντρο Χριστουγεν
νιάτικο κι’ ό'χι μπάνια!—θυμωμένος είπε δ Σύρωφ, ένας ψηλός ώς έκεΐ 
πάνω, μέ στραβά ποδάρια.

— Αχ, πως τά φοβάμαι αύτά τά μπάνια!— τρέμοντας ολάκερος ψιθύ
ρισε δ Λέβιν, κΓ άπ’ τή φρίκη πού τοΰ ’φερνε αύτή ή θύμηση, έκρυψε τό 
πρόσωπο μές στά χέρια του.

— Σά νά βουτάς μέσα στό αίμα,— πρόσθεσε ό Κολεσώφ,— μπρρρρρ, 
σέ κρύο αίμα, υπάρχει τρομερώτερο πράμα ;

•— Ε μπρός, πηγαίνουμε! έδινε σ’ δλους κουράγιο ό Νοβοσέλεσεφ 
περπατώντας γοργά, τό φεγγάρι μάς κοιτάει κΓ δλο τρέχει. Εμπρός, νά 
κΓ έ'να φωσάκι πού ’ρχεται καταπάνω μας.

Οί τρελλοί πηδώντας χαρούμενα, δλο καί πλησίαζαν ένα μικρούτσι- 
κο φωτεινό σημείο ώσπου βρέθηκαν μπρός σ’ ένα τοίχο χαμηλό μέ κάγ-

γελα άπό πάνω, πού άφινε νά φαίνωνται πίσω του σταυροί καί μαρμά
ρινες πλάκες.

Τό νεκροταφείο ήταν κάτασπρο άπ’ τό χιόνι, λέ σαβανωμένο, οί̂  τά
φοι ζωγραφίζονταν καθαρά - καθαρα, κι οι σταυροί, σα φυλακές, υψώ
νονταν πάνωθέ τους καί χάνονταν μές στά μαύρα κλαριά τών δέντρων.

— Φτάσαμιε! φώναξε ό Λέβιν. Βρισκόμαστε στό νεκροταφείο. Θ ’ ά- 
ναστήσοιιμε τούς νεκρούς. Ελάτε νά πηδηξουμε τά καγγελα.

’Έχεις δίκηο, συχάθηκα πιά τό καθησιό, άπάντησε ό Νοβοσέλεσεφ, 
πρέπει νά χρωματίσουμε τή ζωή μας, χρειάζεται ενέργεια, δέν πρέπει νά 
εξακολουθήσουμε νά φυτοζωοΰμε σάν ώς τά κάρα.

— Ναί, ναί, πάμε γρήγορα γιατί κάνει κρύο, συμφώνησαν οί δρα- 
πέτες.

ΚΓ άρχισαν προσεχτικά νά πηδάνε τόν τοίχο, προσπαθώντας νά μή 
σκαλώνουν στά κάγγελα.

Βουτηγμένοι σιό χιόνι ώς τά γόνατα, περπατούσαν μέσα σιό νεκρο
ταφείο σέ φανερή υπερδιέγερση, ό ένας κολλητα στόν άλλον, αποφεύ- 
γοντας νά πατοΰν στά βουναλάκια πού σχημάτιζαν οί τάφοι. Δέν ήξεραν 
τό γιατί φύγαν άπό τήν κλινική. Μιά ακατανίκητη δύναμη τους έσπρω
χνε έξω, στή λεφτεριά, μακρυά άπό γιατρούς, νοσοκόμους, μπάνια, άπό 
τήν αύστηρή, μονότονη δίαιτα.

Εκνευρισμένοι άπό τά παραμύθια πού είπαν τήν ώρα τοΰ φαγιοΰ γιά 
καλλικαντζαρέους, χριστουγεννιάτικα δέντρα, παρασύρθηκαν πολύ εύκολα 
άπό τόν Νοβοσέλεσεφ καί τόν βοήθησαν νά δώσει ζωή στό σχέδιο πού 
είχε ωριμάσει στό άρρτοστημένο του κεφάλι. Ό  μονος, ο άγιος σκοπος τής 
ζωής του ήταν νά κάνει τό καλό' αύτό ήταν τό μόνο του πάθος, να βοη- 
θεΐ τούς ανθρώπους. Καί νά που επιτέλους βρήκε τήν ευκαιρία καί τό 
’ σκάσε μαζύ μέ δλους τούς άρρο.ιοτους τής αΐθουσάς του.

Όδήγησε τούς συντρόφους του κατά τό τρεμουλιαστό φώς —στό σπι
τάκι τοΰ φύλακα τοΰ νεκροταφείου. Τούς έκανε σημάδι νά σωπάσουν καί 
χτύπησε στό παράθυρο.

— Ποιός είναι;— ακούστηκε μιά βραχνή φωνή,— ούτε γιορτής μέρα 
δέ μπορεί νά ησυχάσει μαζύ σας σάν κάθε χριστιανός, ουτε να φαω ένα 
ξερό ψωμί μέ τήν ησυχία μου μ’ άφίνετε. Καταραμένη δουλειά— ϊακο- 
λούθησε ή φωνή, τώρα πιά πίσω άπ’ τήν πόρτα, κΓ ακούστηκε κάποιος 
πού τραβούσε τό σύρτη,— μ’ αυτούς τούς πεθαμένους βρίσκει κανείς το 
μπελά του περσότερο παρά μέ τούς ζωντανούς. Καμαρώστε τους καί 
στόν άλλο κόσμο δέ μποροΰν νά ησυχάσουν.

Ό  πόρτα άνοιξε, και μπρός στούς τρελλούς παρουσιάστηκε ένας γε- 
ροντάκος κοντός, καμπούρης. Τά άσπρα του μαλλιά ήταν αχτένιστα, τό 
πρόσωπό του βλογιοκομμένο, κάτι τούφες μαλλιών αντί γιά μουστάκια 
κι’ άπ’ τό πηγούνι κρεμόταν ενα μακρύ, ισχνό, κασσίδικο γένι που μοιάζε 
σάν κορδέλλα. Τά φρύδια του δμως, πυκνά κΓ ενωμένα, κρέμονταν σά 
μπαμπάκια, πάνω άπ’ τά φλογισμένα μάτια του. Ό  σβέρκος χανόταν 
άνάμεσα στούς μυτερούς του ώμους πού σηκώνονταν σχεδόν ώς στ 
αυτιά.



Μόλις έρριξε μιά ματιά σ’  δλους αυτούς τούς ανθρώπους πού ήσαν 
μαζωμένοι μπρός στόν πόρτα του τριγυρίζοντας, καί μέ τραυλή φωνή 
ρώτησε : ποιοι είστε ; τί γυρεύετε ;

Οί τρελλοί τύν περικύκλωσαν κι’  άρχισαν νά μιλούν δλοι μαζύ, μ’ 
έξαψη, τρέμοντας απ’ τό κρύο, βιαστικά, διακόπτοντας 6 ενας τόν άλλο : 
Θέλουμε νά ιιποΰμε, προσκάλεσε δλους τούς πεθαμένους, θέλουμε νά 
γλεντήσουμε άπόψε. Ό  γιατρός μας ξέρει και στολίζει δέντρα χριστου
γεννιάτικα, μας δίν,>υν καί τσάϊ, κι5 άπ’ δλα. Μά τώρα δώσε μας καί σύ 
τσάϊ κι’ άπό κανένα σκούφο, δέν έχουμε σκούφους. ’Έπειτα θά πάμε 
δπου μάς πεις.

(Σ τ ό  επόμενο τό  τέλος)
Μ ετάφραση άπ* τό  Ροΰσοικο : Ν . ΛΥ Κ ΙΑ ΡΔΟ Π Ο ΥΛΟ Υ

ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ
Πώς ήταν έτσι, πώς μοΰ έφάνη 
τόσο  μελαγχολικό αύτό τό τραίνο, 
σχεδόν δλο πηγαίνω καί δέ φτάνει 
σχεδόν ουτε δέ φτάνει ουτε πηγαίνω.

Οΰτε θυμάμαι πρωΐ άν ήταν 
ή νύχτα κι’ έλαμπε ό δίσκος τής Ε κάτης , 
αύτό τό τραίνο τό μελαγχολικό δπως έκειταν, 
δπως έγώ ήμουν χαύνος του έπιβάτης.

'Ό π ω ς  σχεδόν παιδί, ώ ραΐον  δπως 
δέν ξέρω  γιατί πήρε έντός του— μόνο 
αν ήταν καιρός ή ήταν δρόμος ή ήταν τόπος 
πού ταξειδεύει— σκέφτομαι— στό χρόνο.

Κι’ δπως κυλάει στοΰ νοΰ τή ρόδα  
σά ν  ήχος, σάν  στροφή, σάν  αίωνιότη 
κι’ είναι σάν  άνθοστολισμένο μέ τά ρόδα  
τραίνο, πού μεταφέρνει μου τή νειότη.

Καί πάει σάν  άστρο  μέσα σέ υπνο 
κι’ ουτε θυμάμαι γιά νά πώ σέ ποιο  : 
άν μέσ ’ σέ φέρετρο κοίτομαι ή σέ λίκνο, 
άν είναι τραίνο αύτό κι’ έγώ τοπεΐο.
Πάντως αύτό φεύγει—δλο καί πάει— 
άϋλο, μελαγχολικό, άνθοστολισμένο 
κι’ είν’ ή ζωή τό τραίνο πού κυλάει 
κι’ είμαι του έγώ έπιβάτης καί πηγαίνω...

Χαλκίδα ΓΙΑΝ Ν Η Σ ΣΚ ΑΡΙ Μ ΠΑΣ

Ε Π Α ΙΝ Ο Σ  Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο Υ  Δ ΙΗ Γ Η Μ Α Τ Ω Ν

Ε Ρ Η Μ Ο Σ

Ό  σκονισμένος καρρόδρομος ζύγωνε ολοένα στό χωριό. Ό  Μαγκάρας 
περπατούσε μέ γρήγορο βήμα κι’ έννοιωθε τό σκοτάδι πού ανακατευόταν 
λίγο-λίγο μέ τό φώς, σάν μιά μαύρη καρβουνόσκονη πού πέφτει άργά-άργά 
πάνω σ’ ένα σύννεφο κάτασπρης σκόνης.

Δίπλα του, στούς πράσινους ό'χτους τά τριγόνια άρχιζαν μέσ’ άπό τίς 
φυλλωσιές τό τραγούδι— πεντακάθαρο, σάν κρουσταλλένιο νερό πού ξεπετιέται 
μέσ’ άπό τά σπλάχνα τής γής— κι’ ένοιωθε μιά δυνατή έπιθυμιά νά κα- 
θήσει κάπου, πάνιο στόν τρόφο μέ τ’ άγρολούλουδα, δίπλα σέ κάνα νεράκι 
πού ’ρχόταν’ άπ’ τά περιβόλια καί νά ξεκουραστεί ακούοντας τά τριζονάκια, 
δταν θά ’ρχόταν’ όλότελα ή νύχτα. "Ομως κάτι τόν έσπριοχνε νά περπατάει 
κι’ εξακολουθούσε τό βήμα του, σάμπως μέσα στό βιαστικό περπάτημα πού 
τοΰ απασχολούσε δλες τίς δυνάμεις καί τήν προσοχή του, νά ’θελε νά πνίξη 
κάποιες εντυπώσεις καί νά διώξει μιά μοχθηρή φάτσα, πού τήν ένοιωθε νά 
γελάει χαιρέκακα μέσα στά σωθικά του.

Έδούλευε λοτόμος στό λόγγο κι’ άπόψε, Σαββατόβραδο, δλοι οί εργά
τες άφηναν τό δάσος καί γύριζαν στό χωριό τους. Πριν άπό λίγες ώρες τούς 
ειχε ’ δει δλους νά τελειώνουν τή δουλειά τους, νά νίβουνται στό ποτάμι, καί 
τρώγοντας τό ξεροκόματο πού τούς είχε άπομείνει, νά βιάζωνται νά φύγουν 
γιά τά σπίτια τους. "Ολοι τους είχαν μιά χαρά! Χωράτευαν δ ένας μέ τόν 
άλλο, μιλούσαν γιά τίς γυναίκες τους, γιά τά παιδιά τους, γιά τούς 
δικούς τους πού ’χαν μιά βδομάδα νά τούς δοΰν καί τούς είχαν 
αποθυμήσει. "Ολοι τους πήγαιναν κάποιον νά βρούν κι’ ήταν τόσο χα
ρούμενοι γι’ αύτό, πού ό Μαγκάρας γέλαγε κάποτε μέ τά καμώματά τους, 
δταν τούς έβλεπε μέ τή χαρούμενη άνησυχία τους νά κάνουν σά μικρά παι
διά, αυτοί πού δλη τή βδομάδα, μέ τό τσεκούρι στό χέρι, μόνο άγκομα- 
χούσαν καί βόγγαγαν σέ κάθε χτύπημα, συντροφεύοντας τή στριγγιά φωνή 
πού ’ βγάζε τό ξύλο σά σκιζόταν. "Ολες εκείνες οί γέρικες φάτσες πού δέν 
έβλεπες τά χαρακτηριστικά τους, χαμένα κατ’ άπ’ τά μουστάκια καί τά γένεια 
τά μπερδεμένα, κάθε Σαββατόβραδο πλενόντουσαν, τ’ άγριόμαλλα συμμα- 
ζευόντουσαν κι’ όλονών τά μάτια έλαμπαν, σά νά ξύπναγαν άπό ’ναν ύπνο 
πού βάστηξε δλη τή βδομάδα τής δουλειάς.

Ο Μαγκάρας, δέν είχε κανένα δικό του καί στό χωριό δπου έμενε δέν 
ειχε σχετισθεΐ μέ κανέναν αφού δούλευε δλη τή βδομάδα στό δάσος. Ειχε 
κει κάτω μόνο μιά καλύβα κι’ έκεΐ γύριζε κι’ αυτός τά Σαββατόβραδα, μιά 
που ολοι οι εργάτες φεύγανε καί τό δάσος έμενε καταμόναχο, πάντα κουρα
σμένος καθώς σήμερα καί πάντα νοιώθοντας μέσα στά σωθικά του κάποιαν 
ολοστρόγγυλη γελοία μορφή πού τόν κοροΐδευε, γελώντας ένα χάχανο, πού 
τοΰ μάτωνε τήν καρδιά.

Γι’ αύτό δέν σταμάταγε νά καθήσει κάπου, μόνο τράβαγε τό δρόμο του 
οσο πήγαινε γρηγοριότερα' τοΰ φαινόταν πώς θ ’ άφηνε πίσω του εκείνη τή 
μοχθηρή φάτσα, ή πώς, μέ τίς γρήγορες κινήσεις, θά ’διώχνε κάθε σκέψη



και θά ’ μενε ετσι, δίχως τίποτα στό μυαλό του, σά νά μή ζοΰσε.
Είχε φτάσει τώρα στά πρώτα σπίτια τοΰ χωριοΰ, έβλεπε κάμποσα μι

κρά παρέχει, πού παίζανε ξυπόλητα μέσα στή σκόνη τοϋ καρρόδρομου, γυ
ναίκες πού πηγαινοέρχονταν μπροστά στά σπίτια τους, κανένα σκΰλο πού 
τόν έγαύγιζε ή κάποια γελάδα πού έβοσκε ήσυχα στό γρασίδι.

Τό σπίτι ήταν γι’ αυτόν κάτι πολύ περίεργο και κάποτε στό σούρουπο, 
καθόταν λίγο μακρΰτερα άπό ’να δποιοδήποτε σπίτι, δπου έμενε μιά φαμε- 
λιά, καί, δίχως νά τό θέλει, χάιδευε μέ τό βλέμμα τούς τοίχους κα'ι τή 
σκεπή του. Τό κάθε σπιτάκι ένας ξεχωριστός κόσμος, φυλαγμένος άπ’ τόν 
άλλο κόσμο, κρυμμένος κάτω άπ’ τή σκεποΰλα του πού απλωνόταν τόσο 
στοργικά. 'Ο Μαγκάρας κάρφωνε τό μάτι του σ’ ένα φωτισμένο παράθυρο 
— τό μάτι τοΰ μικρού ξεχωριστού κόσμου, πού τοΰ ήταν τόσο συμπαθητι
κός— και δοκίμαζε μιάν εξαιρετική συγκίνηση σάν έβλεπε τή σκιά κάποιου 
που, περπατώντας μέσα στό σπίτι, περνούσε μπρός άπ’ τό παράθυρο. Ε 
κείνο τό σιωπηλό διάβα τής σκιάς ήταν ένα φανέρωμα τών ζωντανών αν
θρώπων, πού κινιόντουσαν μέσα στό σπιτάκι, στόν μικρούλη χαριτωμένο 
κόσμο μέ τά ήσυχα ματάκια...

'Ο Μαγκάρας ολοένα προχωρούσε' αύτός θά πήγαινε στήν καλύβα του 
νά περάσει τή νύχτα, ξαπλωμένος σέ ιιιάν άκοη πάνω σ’ ένα σωρό άχερα. 
Ή  καλύβα του ήταν γι’ αυτόν ένα χάος, ήταν ένα ιιαζύ ιιέ τόν άλλο κόσμο, 
δέν μπορούσε νά ’ναι ό μικρούλης ξεχωριστός κόσμος, πού δταν κοιμούνται 
ήσυχα οί άνθρωποί του, ταξιδεύει τόσο γαληνεμένα στό πέλαγος τής 
νύχτας...

Κι ό Μαγκάρας, πού τό ήξερε αύτό και τό θυμήθηκε πάλι τώρα, ξερο
κατάπιε σά νά ’θελε νά κρύψει μέσα του κάτι πούί>ελε να φανερωθεί.

Πάρα πέρα, δταν έστριψε κι’ είδε στό βάθος τού δρόμου τό καμπανα
ριό τής εκκλησίας, καθώς περνούσε δίπλ’ άπό ’να σπιτάκι, ακούσε κάποια 
γυναίκα πού τόν φώναζε. Σταμάτησε καί γύρισε νά ΐδει. Ή ταν ή γυναίκα 
τοΰ Βούλιανη,— ένός λοτόμου πού δούλευε μαζύ στό βουνό— πο,ύ τόν ειχε 
ιδεί κι’ έτρεχε νάν τόν ρωτήσει ίσως για τόν άντρα της. ’ Εκάθησε στήν άκρη 
τοΰ δρόμου, πάνω σέ μιά πέτρα, βγάζοντας ένα στεναγμό, κα'ι τήν περίμενε 
κυττάζοντάς την πού ερχόταν βιαστική, σχεδόν τρέχοντας, μέ τό κεφάλι τυ
λιγμένο σ’ ένα φανταχτερό μαντήλι, πού οί άκρες του κουνιόντουσαν δώθε- 
κείθε άπό τόν αέρα, δπως τά χέρια της, βιαστικά κι’ ανυπόμονα. Τοΰ χτύ
πησε στό μάτι τό φανταχτερό μαντήλι της κι’ δταν ζύγωσε είδε πώς ήταν 
σιγυρισμένη κα'ι καλοχτενισμένη. Περίμενε τόν άντρα της, βλέπεις, ύστερ’ 
άπο μιά βδομάδα. Μόλις έφτασε, τόν καλησπέρισε καί τόν έρώτησε σύντομα 
για τόν άντρα της. Ό  Μαγκάρας άκουσε άσχημα αύτή τήν ερώτηση, αν 
και την περίμενε. Λμέσως-άμέσως νά τόν ρωτήσει γιά τόν άντρα της ή
θελε; Δεν θά βρισκόταν κάποτε κάποιος πού νά νοιάζεται και γι’ αύτόν ; 
Δέν θ’ αποκτούσε ποτέ σημασία κι’ αύτουνοΰ ή ύπαρξη ; Δέν θά βρισκόταν 
ποτε κάποιος νά πονέσει σάν θά τόν χωριζόταν κα'ι νά χαρει δταν θά τόν 
ξανάβλεπε ; Πάλι ξεροκατάπιε δίχως ν’ απαντήσει στήν ερώτηση καί στά
θηκε κυττάζοντάς τή γυναίκα, τό μαντήλι της μέ τά φανταχτερά χρώματα.

(Σχό έπόμενο τό τέλος)
Π. κ λ ω ν α ρ η ς

ΚΥΜΑΤΙΖΑΝ-
Κυμάτιζαν στόν άπ αλ όν  ά γ έρ ο  
τά ό λ ό ξ α ν θ α  μετάξινα μαλλιά 
κι’ άγάλι στήν όγρήν άκρογιαλιά 
πλανιόταν χρυσοκόκκινη ή έσπέρα. 
θριαμβικά ξεψύχαεν ή μέρα 
στοΰ κήπου τήν πλατύφυλλη φτελιά 
κι’ έντυνε μέ δαντέλλα  κοραλιά 
ό ’Απρίλης τό μετάξινον αιθέρα.
Τά χείλη σου τριαντάφυλλα πού κλειοΰσαν 
δλη τή μοσκοβόλια τοΰ Μαγιού, 
τήν άρια τής άγάπης τραγουδούσαν .
Καλέ μου, ά π ’ τή γλυκειά στιγμήν εκείνη 
άπ ’ τή μαγεία τ ’ ωραίου αύτοΰ βραδυοΰ 
τί νάχη στήν καρδιά μας άπομείνη ;

Μ ΑΡΙΚ Α ΣΦ ΑΚ ΙΑΝ ΑΚ Η  
(ΑΥΡΑ ΝΕΛΗ)

Θ Ε Ρ Μ Α Σ Τ Ε Σ . . ,
«... Κυματόφερτοι άφροί, νταντελλένια άκρογιάλια, 
Πολιτείες θαμπές πού διαβαίνετε άγάλια , 
’ Ισκιωμένα βουνά πού διαγράφεστε πέρα 
Καθώς πέφτει άπαλή, βελουδένια ή έσπέρα, 
Σμαραγδένιες αύγές, δειλινά ματωμένα,
Συννεφάκια καπνού πού σκορπάτε όλοένα...
Ώ ! κι’ έμεΐς τό γλυκό τής Ζωής παραμύθι 
Νοσταλγούμε κλειστοί στά  μετάλλινα βύθη. 
Νοσταλγούμε τό φώς ά π ’ τ ’ άνήλια μας βύθια,
Τά καζάνια  βραχνάς μάς πλακώνουν τά στήθεια, 
Σ άν  θεριά μάς ξερνάν τή φρυγμένη τους άχνα 
Πού μάς τρώει τό κορμί μάς μαυρίζει τά σπλάχνα.. .  
Κι’ άν ά π ά νω  περνάν τά τοπεΐα κι’ οί χώρες 
Έ δ ώ  κάτω πνιχτές άργοστά ζου ν  οί ωρες.
Ώ ! κι’ έμεΐς τό γλυκό τής Ζωής παραμύθι 
Νοσταλγούμε κλειστοί στά  μετάλλινα βύθη. 
Μοναχή μας χαρά  μπρός στήν τόσην όρφάνια 
Τά φριχτά καπηλειά στά  μ εγάλα  λιμάνια :
Μ άς κερνάνε πιοτά καί μάς καιν τά έντόσθια, 
Γυναικεία κορμιά πού σκορπάν τήν άρρώστεια...

Σ ’ ένα κάτασπ ρο  σπίτι στό μικρό μας χωριό 
Μιά μαννοΰλα k l ’  έμάς μάς προσμένει 
Καί μι’ άγάπη κεΐ κάτω  μάς δένει 
— ’Ώ  γλυκειά μου Μ αριώ !—·
Καρτεράν, κι’ άν θά πάμε έ'να βράδυ 
θ&ναι πιά τό κορμί μας ρημάδι...

Θ. Κ Ω ΣΤΟ Υ ΡΟ 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  ΜΑ Σ . . .
: Ιον) Οί διάφορες μεταπολεμικές κοινωνιολογικές θεωρίες ωφέλησαν η έ- ί
: βλαψαν μέ τήν επίδρασή χους τήν Λογοτεχνία μας ;

2ον) Νομίζετε πώς υπάρχει σήμερα στήν Ε λλάδα  κριτική, ικανή νά δώση :
: τήν πραγματική αξία καί θέση σ ’ ένα έργο Ελληνικό πού πρωτοφανερώνεται; :

3θν) Ή  σημερινή ποίηση, πού τείνει ολοφάνερα ν’ άφομοιωθή μέ τόν j
: πεζό λόγο, σέ τί προβλέπετε πώς κινδυνεύει νά έξελειχΟή μελλοντικά;

Α Π Α Ν Τ Ο Υ Ν :

Ο ΑΚ ΑΔΗ Μ Α Ϊ Κ Ο Σ κ. Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Σ  ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

— Θάλεγα κι’ έγώ αύτό πού είπε ό κ. Τσιριμώκος: δέν ξέρω νά φά
νηκε καμμιά καινούργια θ ε ω ρ ί α  πού νά είχε απήχηση κΓ επίδραση 
στή λογοτεχνία μετά τό μεγάλο πόλεμο. "Ολες αυτές πού τήν επηρεάζουν 
άκόμα, εινε προπολεμικές. Σέ μερικές ό πόλεμος μπορεί νά έδωσε περισ
σότερη έπικαιρότητα, κΓ αύτό είναι δλο. Γενικά, φρονώ, οί θεωρίες 
επηρεάζουν άσχημα τή Λογοτεχνία. Γιά νά είναι καλή, ή Λογοτεχνία 
πρέπει νά στέκεται ψηλότερα, απ’ αύτές. Τελευταία, διάβασα κάμποσα 
κομμουνιστικά και άντιμιλιταριστικά έργα. Καί παρατήρησα πως οι συγ
γραφείς τους, γιά νά υποστηρίζουν τίς θεωρίες; πού τούς επηρέασαν, αλ
λοίωσαν τήν πραγματικότητα σέ βαθμό πού τά έργα ταυς αύιά νά μήν 
έχουν καμμία σχεδόν καλλιτεχνικήν αξία. Εξαίρεση κάνω μόνο γιά τήν 
Ποίηση. "Οταν ή θεωρία— ή ιδέα νά ποϋμε— γίνεται πιά αίσθημα, ό λυ
ρικός ποιητής μπορεί νά γράψη ένα ποίημα μέ αξία. Ά π ό  τούς δικούς 
μας π. χ. ό Βάρναλης. Ό  μακαρίτης δμως ό Παρορίτης δέν έγραψε ούτε 
έν’ αληθινό μυθιστόρημα. Ό  κ. Πικρός πάλι, πού έχει αναμφισβήτητο 
ταλέντο καί τό θυσίασε άδικα στις ιδέες του— αύτές μποροΰσε να τις υπο
στήριξή μόνο μέ άρί)ρα, μέ μελέτες, μέ λόγους— δέν μπόρεσε νά γράψη 
αληθινά λογοτεχνικές σελίδες, παρά τίς σπάνιες στιγμές πού ξέχασε πώς 
είναι κομμουνιστής.

— 'Υπάρχει σήμερα στήν Ε λλάδα Κριτική ικανή μέ τό παραπάνω 
νά κατατάξη έ'να νεόφαντο έργο. Έ χ ω  τήν αξίωση πώς αύτό είμαι άκόμα 
σέ θέση νά τό κάνω κι’ έγώ, γιατί δέν έγέρασα τόσο κΓ άπό μέσα όσο 
άπέξω. Τά τελευταία λοιπόν χρόνια παρατήρησα, πώς δσα έργα μοΰ άρε
σαν, ποιήματα ή πεζογραφήματα, κρίθηκαν ευνοϊκά απ’ δλους, ή τούς πε
ρισσότερους τουλάχιστο, νέους κριτικούς πού εκτιμώ, κΓ απεναντίας, κα- 
τακρίθηκαν ή άποσιωπήθηκαν δσα δέν άρεσαν καί σέ μένα. Αύτό θά πή 
πώς έγώ τουλάχιστο δέν μπορώ ν’ αμφισβητήσω τήν ύπαρξη καλής Κρι
τικής στήν Ελλάδα. Προ ολίγου καιρού, έλαβα αφορμή νά πώ πώς ό 
καλύτερος κριτικός άπό τούς πολύ νέους μοΰ φαίνεται ύ κ. Καραντώνης. 
Μερικοί μοΰ είπαν : πώς ξέχασα τόν κ. Νικολαρεΐζη ; Δέν τόν ξέχασα κα
θόλου. Ά λλά  έκεΐ μιλούσα μόνο γιά κριτικούς τοΰ melier. Έ νφ  ό κ.

Νικολαρεΐζης είναι γιά μένα ένας έξοχος αισθητικός δοκιμιογράφος. Υ 
πάρχει κάποια διαφορά...

— Δέν παραδέχουμαι πώς ή Ποίηση τείνει νάφομοιωθή μέ τόν πεζό 
λόγο Ά ν  λίγο— λίγο ξεφορτώνεται μερικά περιττά στολίδια της— ρίμα, 
κανονικό μέτρο, τομή, τυμπανοκρουστικό ρυθμό κτλ.— αύτό δέν σημαίνει 
πώς χάνει τίποτα άπό τήν ουσία της. Απεναντίας, πολλά σημερινά ποιή
ματα, πού φαινομενικά μοιάζουν μέ πεζογραφήματα, νομίζω πώς είναι πολύ 
πιό καθαρή κΓ αληθινή «ποίηση» άπό άλλα πού διατηρούν άκόμα τά περιτ
τά στολίδια. Αύτό έλαβα τελευταία αφορμή νά τό πώ, μιλώντας γιά τίς 
«Εικόνες» τής δ. Λοβέρδου, πού πραγματικώς φαίνουνται σάν πεζογρα
φήματα χωρισμένα σέ άνίσους στίχους, χωρίς μέτρο, χωρίς ρυθμό, χωρίς 
ρίμα, άλλά πού, κατά τή γνώμη μου, είναι ποιήματα αληθινά κι’ άπό τά 
ωραιότερα μοντέρνα πού διάβασα.

’Ίσως, τώρα, τό ερώτημα τοΰ «Ξεκινήματος» άναφέρεται σέ μερικά 
καθαυτό «πεζολογικά» στιχουργήματα πού μάς σερβίρουν αυτόν τόν 
καιρό αδέξιοι μιμηταί ή παραξηγητές τοΰ Καβάφη καί τοΰ Καρυω- 
τάκη. Ά λ λ ’ αύτά εινε τόσο περαστικά κΓ ασήμαντα, ώστε δέν 
μπορεί κανείς νά πή πώς ή Ποίηση τείνει νάφομοιωθή μέ τόν πεζό λόγο. 
Μήπως αύτά εϊνε ή ποίηση;... Ξέρω άκόμα καί τή θεωρία μερικών πού 
ισχυρίζονται πώς λυρική ποίηση δέν μπορεί νά ύπαρξη στήν εποχή μας 
καί στό μέλλον. Ά λ λ ’ αύτό είναι άλλο ζήτημα, άσχετο, καί, κατά τή 
γνώμη μου παραδοξολογία άνάλογη μέ τίς άλλες πού άκοΰμε καθεμέρα, π.χ.: 
πώς θά καταργηθή τό θέατρο, τό ρομάντσο, ή κοινωνική άνισότη, 6 πό
λεμος, τό γήρας κι’ ό θάνατος. ’Όχι δ ά !

Ο ΔΙΗ ΓΗ Μ ΑΤΟ ΓΡΑΦ Ο Σ κ. ΜΕΛΗΣ Ν ΙΚ Ο Λ Α Τ Δ Η Σ

— Θάταν αφύσικο αν οί κοινωνιολογικές θεωρίες, πού επηρεάζουν 
τήν ίδια τή ζωή, δέν επηρέαζαν καί τό έργο κάθε ζωντανού λογοτέχνη. 
"Οταν ό λογοτέχνης, σάν αληθινός τεχνίτης, νοιώθει τήν επήρειαν αύτή 
σάν άπήχηση τής ζωής καί τήν ΰποτάζει, δπως δλα τά στοιχεία καί τίς 
εκδηλώσεις της, στό νόημα τής Τέχνης, τό έργο του κερδίζει, γιατί γίνε
ται πιό ζωντανό, πιό αληθινό. "Οταν δμως, εϊτε άπύ πρόθεση, ε’ίτε άπύ 
ανικανότητα, άφίνει τίς κοινωνιολογικές θεωρίες νά κυριαρχήσουν, νά γε
μίσουν τύ έργο του μέ τήν τυμπανοκρουσία τους, νά σκεπάσουν, νά εξα
φανίσουν κάτω άπύ τύ καταθλιπτικό τους βάρος τή λεπτή παρουσία τής 
Τέχνης, τότε τό έργο γίνεται μιά προπαγανδιστική φυλλάδα, ανούσια, 
άψυχη κΓ εφήμερη, δπως οί κοινωνιολογικές θεωρίες. Τό ζήτημα λοιπόν 
δέν Ιξαρταται άπύ τήν επίδραση τών κοινωνιολογικών θεωριών, μά άπύ 
τήν πρόθεση καί τήν ικανότητα τοΰ λογοτέχνη.

— "Οσο γιά τήν Κριτική, δέν είμαι άπαισιόδοξος. "Οταν ζητούμε στήν 
Κριτική τοΰ τόπου μας τό τέλειο, δταν έχουμε τήν άξίωση γιά μιάν άρτια 
αισθητική καί φιλοσοφική μελέτη τής λογοτεχνίας μας, γιά μιάν άπόλυτη 
άντικειμενικότητα, είναι φυσικό ν’ άπογοητευόμαστε, ν’ άπαισιοδοξούμε. 
Γιατί πώς θάταν δυνατό σ’ έναν τόπο πού μόλις πριν εκατό χρόνια ά-



νοιξε στήν ελεύθερη ζωή τά μάτια, τήν ψυχή και τή σκέψη, νά παρου
σιαστώ ενα τέτοιο θαϋμα πολιτισμού καί μόρφωσης, δπως θάταν μιά τέ
τοια κριτική τελειότητα ; ’Απεναντίας νομίζω πώς πρέπει νά'μαστε ικανο
ποιημένοι, γιατί μ’ δλες τις αναπόφευκτες ατέλειες τής κριτικής μας, τό 
γεγονός μονάχα πώς ή λογοτεχνία μας εχει μιάν τακτική παρακολούθηση, 
που δσο πάει γίνεται ολοένα πιό στοχαστική, πιό κριτική, μοΰ φαίνεται 
πώς δέν είναι μικρό πράμα. Κι’ επειτα, γιά νά ζητοΰμε μεγάλη Κριτική, 
θάπρεπε νάχαμε και μεγάλη Λογοτεχνία Είναι, νομίζω, δυό πράματα ά- 
ναλογα, αλληλενδετα, άλληλοεξαρτώμενα. Κι’ ή θέση τής Λογοτεχνίας 
μας δέν δικαιολογεί φ εΰ ! μεγαλείτερες απαιτήσεις από τήν Κριτική μας.

— Πάνω σ:ό τρίτο σας ερώτημα σχετικά μέ τήν Ποίηση, νομίζω, άν 
καί δέν είμαι αρμόδιος, πώς δέν υπάρχει λόγος ν’ άνησυχοΰμε γιά τήν 
τάση της ν ’ άφομοιωίίή μέ τόν πεζό λόγο. 'Η  Ποίηση θαναι πάντα 
Ποίηση, οποία μορφή κι’ άν πάρη. 'Υπάρχει πεζός λόγος, πού είναι πιό 
ποιητικός άπό τούς τεχνικώιερους στίχους. Κι’ υπάρχουν ποιήματα τόσο 
πεζά! Έκείνο πού χρειάζεται είναι ή ποιητική πνοή. Ινι’ δταν υπάρχει 
αύτή, μή φοβάστε γιά τή μορφή πού θά πάρη.

ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΚΗΦ1ΣΣΙΑ

Ώ , Κηφισσιά, άπ’ τό μακρυνό σέ νο
σταλγώ  νησί μου 

ντυμένη στις ανταύγειες ιών δειλινών 
[(Ορών,

μιάν ηρεμία θριαιιβική ποθεί ξανά ή 
[ψυχή μου 

γέρνοντας σέ σειρηνικά τραγούδια ρεμ- 
[βασμών.

ΚΓ ώ, ας ήταν τώρα νά περνώ τις πράες 
[δενδροστοιχίες 

πού σμίγουνε τά κλώνια τους στής αύ- 
[ρας ιά φιλιά, 

κΓ ώ, ας ήταν νά λικνίζουμαι σιίς μάγες 
[συναυλίες

πού στις πλεξούδες ψάλλουνε, τής λεύ- 
[κας, τά πουλιά.

Κάτω άπ ’ τά πέπλα τ ’ άραχνα τής θείας 
[σου ώμορφάδας 

σμίγουν στής κρήνης τό νερό τά χείλη 
[πού διψάν 

καί στήν άπάρθενη ά\θηση χλωράτης 
[πρασινάδας, 

βουκολικόν υμέναιο γλυκά ρυθμίεει ό 
[Πάν.

ΞΑΝΘΟΣ Λ Υ ΣΙΩ Τ Η Σ

ΣΤΟ  ΠΑΡΚΟ

—τι) πάρκο π’ άλλοτε οί δυό περνού- 
[σαμε μαζύ, 

πήγα μέ θλίψη στήν καρδιά χτές βράδυ 
[μοναχή μου" 

δλα τά ίδια γύρω μου τά δέντρα κι' ή 
[ζωή

καί γώ μονάχα ένοιωθα νά σφίγγεται 
[ή ψυχή μου.

Κάθησα καί περίμενα μήπως φανείς 
[ξανά,

τριγύρω δλοι μέ κύταζαν μ’ ειρωνικό 
[ενα βλέμμα, 

νάξεραν πόσο έσπάραζε οτά στήθη μου 
[ή καρδιά

νάξεραν πώς μοΰ φαίνονταν ό χωρισμός 
[σου ψέμμα.

Σηκώθηκα, δέν μπόρεσα άλλο νά μείνω 
[Ικεΐ,

οίίτε κΓ άπό τά μάτια μου τά δάκρυα 
[νά κρατήσω 

μονάχα δταν έφτασα στοΰ δρόμου τή 
[στροφή

γύρισα γιά στερνή φορά  τό πάρκο ν’ άν- 
[τικρύσω.

ΣΟΦΗ ΖΥΓΟΜ ΑΛΑ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μ Α Ρ Κ Ο Υ  Τ Σ ΙΡ ΙΜ Ω Κ Ο Υ  : « Τραγούδια  τοϋ π ό ν ο ν » .

Ύ σ τε ρ ’ άπό τήν σταθερή μορφή τής στιχουργίας, πού δούλεψε ευσυνείδητα καί 
μ’  επιτυχία στό προηγούμενο εργο του, υστερ’ άπ’ τό σοννέτο, τό δεκάστιχο, τό 
rondeau, τήν terra rim a, τήν μπαλλάντα καί τελευταία τήν βιλανέλα, δπου διέχυσε 
δλη τήν ποικιλία τοϋ μέτρου καί τής μουσικής, δλο τόν πλούτο τής φραστικής καί 
συλλαβικής δεξιοτεχνίας του, δ κ. Μάρκος Τσιριμώκος, παρουσιάζει ενα φαινόμενό 
μέ τή νέα του συλλογή «Τραγούδια τοϋ Πόνου» στιχουργεί σέ ελεύθερο στίχο, σ ’ 
εναν άδρό καί έρρυθμο δμως στίχο, πού δσο κΓ αν φαίνεται νά μήν άκολουθή κα
νένα περιορισμό, καί κανένα κανόνα, είναι χειραγωγημένος, πειθαρχημένος καί 
πλαισιωμένος άπό τόν άγραφο κανόνα τής ρυθμικής αρμονίας. Ό  ελεύθερός σιίχος 
τών «τραγουδιών τοϋ πόνοιι», είναι παραδειγματικός. Σκαλισμένος μέ έγκαρτέριόη 
καί πλασμένος μέ φρόνηση. ’Ό χι ό παλαβά ελεύθερος στίχος (ορισμένων νεωτέρων, 
ιδιαίτερα, νεοσσών τής στιχουργικής.

Καί σ ιά  «τραγούδια τοϋ πόνου», τά δυσκολονόητα μά σοφά, μέ τόν πρωτότυπο 
ρυθμό δπου ό ποιητής κάνει τήν πιό πολύπλοκη, πολυσύνθετη δημιουργική εμ φ ά 
νισή του, τήν πιό σκολιά ποιητική πορεία του, ό ελεύθερος στίχος είναι ένα στοι
χείο πλεονεκτικό. Τά νέα τραγούδια τοϋ κ. Τσιριμώκου, το τοθί τη μένα δλα σ ’ ενα 
οργανικό σύνολο μέ μιάν ωραία μεταξύ τους ανεξαρτησία, σά μιά συμφωνία έκτελε- 
σμένη άπό πολυόργανη ορχήστρα, άποτελοϋνε ενα μεγάλο ψυχικό έπος, δπου ό
φιλοσοφικός γυρισμός οδηγεί τόν ποιητή στήν έντονώτερη ανάτασή του πρός τήν
άπολύτρωση.

’Από τόν Πόνο «πού άρχή δέν εχει, κι’ ούτε εχει τέλος, μήτε αφορμή», δπως 
λέει δ ποιητής, άπό τόν μεγάλο πόνο, τόν ακοίμητο, πού φωλιάζει μέσα σ ’ όλους μας, 
μά πού καθείς τόν κρύβει καί δέν τόν εκδηλώνει, άπ’ τόν πόνο αυτόν φτιάχνει
τραγούδια. Καί τά τραγούδια του αύτά κλείνουν στόν στίχο του, ψάλλουν, εξυμνούν
τήν άξία καί τήν σημασία τοϋ Πόνου στήν κάθε λεπτομέρεια τής ζωή ς μας. Τ ό 
«παράπονο» είναι ενα άπ’ τά δυνατότερα τραγούδια του, δπου ό πόνος βρίσκει 
εναν «ύποστηρικτή* του κΓ έναν συγκαταβατικό φιλοξενιτή του. Τ ό «Στή Μοναξιά» 
είναι τό λαγαρώτερο καθρέφτισμα τοΰ άνθρώπου— ποιητή :

"Ολα σάν καί πρώτα θάναι καί στή μοναξιά !
Καί τοΰ κάκου τυραγνιέμαι, συλλογιέμαι, άναρωτιέμαι
καί, τή νύχτ’ ά\άβοντας τό λύχνο, ψάχνω γιά νά βρίσκω
κάθε μαύρης σκέψης μου τόν ίσκιο,
καί νά δείχνω,
πώς ό πόνος μου τή μοίρα
δέ θ ά  τήν μαλάξει!

Ό  ποιητής υπόσχεται στήν μοναξιά του νά ζεΐ μαζί μέ τόν πόνο του χωρίς ν’ 
άλλάζει τίποτε έντός του. Ό  πόνος γι’ αύιόν είναι ό σύντροφος τής μοναξιάς του. 
Χ ωρίς αύτόν τίποτε δέν εχει άξία. 'Ο  έρως, κΓ αύιός στόν πόνο βρίσκει τήν έκδή- 
λωσή του.

Β άστα φτώχιά, τή δυστυχία, 
κι’ δπως έγιό, κι’ έσύ καρδιά 
τόν πόνο σου τραγούδι κάνε!
Καί τις στιγμές τραγούδησε 
πού δέν τις λησμονάνε 
δσες ψυχές αγάπησαν.

Οί παραπάνω στίχοι είναι ένα άπόσπασμα άπό τό «Συναπάντημά» του, οπου ο 
ποιητής «κάνει τόν πόνο του τραγούδι» γιά νά τονίσει τις αλησμόνητες στιγμές μιάς 
άγάπης πού πέρασε.

Οί καλλίτερες, αληθινά, στιγμές είναι κείνες πού τις ώργωσε ό πόνος.



Στόν «“Υμνο» του, ενα άπό τά τελευταία τής συλλογής του καί τά φιλοσοφικώ- 
τερα τραγούδια, λέει τό μοναδικό σ’ άποφθεγματικότητα :

Κι’ έτσι θέλω  νά ύψωθή,
νά φανερωθή στό φώς
κάθε πόθος μου κρυφός,
άφοΰ σβύσω κι’  αφανίσω άπό τή μνήμη
μέ τό χρόνο καί τόν πόνο,
κάθε τής ζωής μου ρύπο, γιά νά γίνω
τής αγάπης σου άξιος.

Φιλόσοφος στή σκέψη καί ποιητής στήν τέχνη ό κ. Τσιριμώκος μέ τά «τρα 
γούδια τοΰ πόνου» παρουσιάζει ενα ποιητικό εργο μέ σπάνιες δημιουργικές αρετές 
καί μέ μοναδικήν συνθετικότηια.
Μ IIΑ  Μ  ΤΙ Μ Ν Ι Ν Τ Α  : « Α νλκς μ ο ρ φ έ ς » .

"Ενας νέος μέ συμπαθητικήν εμφάνιση καί φανερή προσπάθεια είναι ό κ. Μ. 
Νίντας. Ή  καινούργια συλλογή του— πρώτη— «Ά ϋ λες μορφές», χωρίς νά παρουσιάζει 
εξαιρετικούς στίχους ή καί άπλά καλούς περιέχει μιά πρωτόλεια έργασία πού κινεί 
καί αποκτά τή συμπάθεια τοΰ αναγνώστη. "Επειτα, είναι έ'νας νέος μέ δρμή καί διά
θεση. Τά θέλει δλά νέα, γελαστά, χαρούμενα. Τραγουδά τήν ζω ή  δπως μπορεί καλ
λίτερα καί χαίρεται τήν ύπαρξή του. Καμμιά κλάψα καί μεμψιμοιρία, καμμιά εκζή
τηση, άλλά καί καμμιά ριψοκίνδυνη τολμηρότητα.

Τό τραγοΰδι του «Αύγή» ξεχωρίζει σάν σύμβολο τοΰ νεανικοΰ του ξεσπάσματος, 
σαν εμβατήριο γιά τή ζωή. ’Αλλά καί άλλα σάν τό «Δέντρο», τά «Δάκρυα» καί τε
λευταίο— τό καί καλύτερο— «Λατρεία», κλείνουν μιάν αγνή καί καθαρή λυρική διά
θεση καί φανερώνουν έναν ποιητή μέ ταλέντο, ανεκδήλωτο άκόμη, μά γιομάτο υγεία 
καί φρόνηση.

Ή  «Νεοελληνική Τέχνη» ασφαλώς κάνει μέ τό βιβλίο αύτό τήν καλύτερη έκ
δοση τής σειράς τών «νέων λογοτεχνών» της.

Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Η Σ  Ζ Ι Τ Σ Α Ι Α Σ  : « Θ λ ιμ μ ένο ι Σ κ ο π ο ί » .

Εντύπωση μοΰ κάνει ό αταίριαστος τίτλος αύτής τής συλλογής, πού κάθε άλλο 
παρά θ λ ι μ μ έ ν ο υ ς  σκοπούς περιέχει. Τ ό τραγοΰδι της «Σ έ καλώ», είναι ένας 
πραγματικός ύμνος στά νειάτα καί έ'νας διθύραμβος τοΰ έρωτα :

Δέν ξέρω πώς άπόψε μέ καϋμό 
τόσο πολύ σέ πόθησε ή ψυχή μου 
είν’ ή βραδιά γλυκειά καί σέ καλώ 
καί σέ καλώ, μά κόβεται ή πνοή μου.

Λόγια κοινά βέβαια, καί κοινοί στίχοι. Μά νόημα λεπτό καί ωραία βαλμένο. 
Ή  μόνη θ λ ί ψ η  τής ποιητρίας είναι ή νοσταλγία μιάς προδομένης αγάπης. Ό μ ω ς  
αύτό δέν είναι λόγος γιά θλίψη. ’Ενάντια, ή άγάπη βρίσκει στήν ολοένα άνανεού- 
μενη περιπέτειά της τό μυστικό τής χαράς.

Σ τά  τετράστιχα, της, δπου ελπίσαμε μιά κάποια πρωτοτυπία, συναντήσαμε κοινά 
καί τετριμμένα πράματα. Μιά προσεκτικότερη άναθεώρηση—θ ά  προτείναμε— τής 
ποιητικής της εργασίας θάβγαζε πολλά ψεγάδια καί θ ά  τής έ'δειχνε πολλά σφάλ
ματά της.

Σέ νεώτερη εμφάνισή της, άν δέν είναι τόσο βιαστική, θ ά  τύ κατορθώση 
πιστεύουμε.

MIX. Χ Α Ν Ν Ο ΥΣΗ Σ

Α Λ Ε Κ Ο Υ  Φ Ρ Α Γ Κ Ο Υ : « Σ τ ι γ μ έ ς  τή ς 'Ε π α ρ χ ία ς» .

Ό  ίλιγγος τής σημερινής, ρηχής καί μηχανικής ζωής, άρχισε νά δίνη τροφή 
καί στούς ποιητές, τούς πιό γαλήνιους συνήθως τεχνίτες, τούς «κομμωτές κομητών». 
Ή  αγαπη, οί φυσικές ομορφιές, τ ’ ακρογιάλια καί τά βουνά, τά σύννεφα καί τ’ ά-

Ξ Ε Κ ΙΝ Η Μ Α -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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στεριά, οί συγκινήσεις τοΰ σπιτιού, εϊνε θέματα κοινά, καί αρκετά^ δύσκολα εξ άλ
λου, μιά καί τάχουν καταπιαστεί πολλοί καί μεγάλοι ποιητές. ’Εξ ανάγκης λοιπόν, ή 
προσοχή τών νέων έστράφη άλλοΰ. "Ετσι εφευρέθηκε τό «ρεπορτάζ διά μέσου τών 
αιώνων»—δανείζομαι τή φράση άπό γνωστόν ποιητή— ή σάτυρα παραδόξων ανθρώ
πων, (βρισμένων επαγγελμάτων, ή περιγραφή τοΰ θορύβου^ τοϋ^ μοτέρ, ό αύτοσαρκα- 
σμός, ή έμμετρη επανάσταση κατά τών καθεστιότων καί «άλλα ηχερά παρόμοια». Καί 
στό νέο αύτό είδος τά πράγματα δέν άλλάζουν : αύτοί πού έχουν μέσα τους φωτιά 
κατορθώνουν νά μάς συγκινοΰν, δχι γιατί λένε νέα πράματα, δχι γιατί τό θέμα έχει 
σημασία, άλλά γιατί τά λένε μέ ποιητικόν τρόπο, γιατί τούς φοράνε τή δημιουργική 
τούς πνοή, Οί άλλοι παρ’  δλες τίς προσπάθειές τους, παρά τήν εκζήτηση καί πολλές 
φορές καί τά επιτυχημένα «ευρήματα» μάς άφίνουν ασυγκίνητους— δταν δέ μάς εξε
γείρουν. Εϊνε μάλιστα χειρότεροι άπό τούς συναδέλφους τους, τούς επίσης άσημους 
τής παλιάς σχολής. Γιατί εϊνε προτιμώτερη ή κοινοτοπία άπό τήν αρλούμπα, _ όπως 
προτιμώτερη εϊνε ή μορφή ένός κοινοΰ, δχι ωραίου ανθρώπου άπό τή μορφή ένός 
τέρατος. s < _ ,

Ό  ποιητής πού έγραψε τίς «Στιγμές τής επαρχίας» εϊνε μοντέρνος. Αλλα δεν
ξαφ- 

νούργιο 
έπαρ- 

ν σαρ
καστικά ξεφωνητά πού δέν τούς λείπει ωστόσο ό λυρικός παλμός:

Ποιητικό πολύ νά ζής σέ μιά επαρχία, 
σ ’ έ'να μικρό χωριό, «νά διέρχεσαι τόν βίον 
μακρυά άπ ’ τή ματαιότητα των εγκοσμίων» 
μές στήν ατάραχη γαλήνη κι’ ησυχία.
Π ρ ω ί-π ρ ω ΐ στό μαγαζάκι σου νά τρέχεις 
μέ υπομονή καί μέ βλακεία καθωπλισμένος 
μέ τίς γυναίκες τοΰ χωριοΰ σου υποχρεωμένος 
λογαριασμούς διαρκώς νά μπλέχχις, νά ξεμπλέχης.

Γενναία μιά δόση λυρισμοΰ πάρε, κ’ εξίσου 
ρωμαντισμό καί συγκατάβαση περίσσια, 
κι’ άφοΰ άντικρύσεις τοΰ χωριοΰ τά θεία  Ή λύσια, 
τράβα τό δρόμο τοΰ σπιτιοΰ σου καί... κοιμήσου !

'Ολόκληρο τό Β ' μέρος τών «Στιγμών τής επαρχίας» άποτελεΐται άπό τραγούδια 
πονεμένα πού έχουν τή μορφή τής σατύρας. Τό «Ιπ π οδρόμ ιο», ο «Καφενές», η 
«Εΰανδρος Μ άνδρα», ό «A m erican Β ον », ή «Φιλανθρωπική άγορά», ό «Τοκογλύ
φος», τό «Ειρηνοδικείο», ό «Τραυματίας» κ. ά. είνε τραγικές κραυγές πνιγμένες σ ’ένα 
γέλιο πικρό καί σπαραχτικό. ;

Στό πρώτο μέρος τοΰ βιβλίου δ κ. Φράγκος μάς δίνει μιά σειρά άπό τραγούδια 
ευγενικά, αγνά λυρικά άνθη, πού άν δέν είνε δλα άρτια, άπό κανένα όμως δέ λείπε,ι 
ή ειλικρίνεια καί ή πνοή.

ΣΠ . Π ΑΝ ΑΓΙΩ ΤΟ Π Ο ΥΛΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ
Ζ . Ν Τ Ε Β Α Λ  ι « Τ α β ά ρ ι τ ο » ,  θ έ α τρ ο  Κ ο τ ο π ο ύ λ η .

"Ενα έργο άπό τά καλόκαρδα χά γαλλικά, ποΰ δέν κλείνουν έννοιες καί καϋ- 
μούς, τά έντελώς καλογραμμένα, πού άξία τους είναι ή κομψότητά τους καί τέχνη 
τους ή προσεγμένη τους ή τεχνική τους. Νοΰς καί ποίηση δέν υπάρχουν φυσικά 
παρά μιά σκηνική δεξιοτεχνία εΰπεπχη καί συμπαθητική, ευχάριστη μόνο μετά τό 
δείπνο. Τό θέμα του δμως δέν ήταν άπό κείνα πού έχουν κάπιαν ηχώ στό ελληνικό 
κοινό. Τούς ρώσσους πρίγκηπες, τούς ξεπεσμένους, δέν τούς ξέρουμε καί τόσο έδώ



καί οί τύχες τους είναι υπόθεση μπαγιάτικη. Γ ι’ αυτό καί γιά νά τού; πλησιάσουν 
πιό πολύ στούς θεατές μας, ή Μαρίκα νόμισε πώς έπρεπε νά δώσει στά ρόλο της 
καί στό Λογοθετίδη μιά κίνηση πιό ηθογραφική, νά ποϋμε, καί πιό καρατερίστικη· 
θά  έλεγε κανείς πώς καί ή Μαρίκα, ή ίδια κοροΐδευε πιό πολύ τήν πριγκήπισσα 
πού έπαιζε παρά πού τή συμπαθούσε. Ό  συγγραφέας δμως, προφανώς, τούς αγαπάει 
τούς ρώσσους του καί πιό πολύ θέλει, άκακα, νά πειράξει τούς Γάλλους πού τά χά
νουν μπροστά τους.

Ό  Ζ. Ντεβάλ έγραψε καί είναι παιγμένα καί στό δικό μα$ θέατρο καί αλλα 
εργα πολύ καλύτερα. Λενε πώς τό «Τ αβάριτς» είχε στήν Ευρώπη πολλήν επιτυχία. 
Μπορεί. Δέν τόν ζηλεύω τόν καλό συγγραφέα οΰτε τοΰ εύχομαι νά γράψει παρό
μοια εργα.

Ό  κ. Γαβριηλίδης πολύ καλός πραγματικά καί καλά ντυμένοι ό κ. Λωράτος ή 
δις Χατζηπαναγιώτη καί ή πολύ νεαρή γιά μητέρα κ. Ή σαία , ούτε καλός οΰτε κα
κός ο κ. Παππάς, καί πετυχημένοι ό κ. Βάχλας καί δ κ. Γιαννίδης μέ τήν κ. Πανα- 
γιωτίδη. ’Ασφαλώς δ;ιως θά  έπρεπε νά σημειωθεί τό παίξιμο τοΰ κ. Σπύρου Μου- 
σούρη καί ή εμφάνισή του γενικά καί ή πολύ εκφραστική φάτσα πού είχε κάνει. 
Φαίνεται πιυς κάτι τέτιοι ρόλοι τοΰ στέκουν τοΰ κ. Σπύρου Μουσούρη.

Καί στην «Παλιογυναΐκα» καί σιό  «Ταβάριτς» τις σκηνογραφίες τις είχε κάνει
ενας πολύ νέος καί σχεδόν αύτοδημιούργητος σκηνογράφος, δ κ. Γιάννης Σύμ, πού 
έχει δουλέψει ακόμη καί τά περισσότερα στόν «Π οδόγυρο» καί στό «Ντόπιο φροϋτο» 
τής «Ά λαμπ ρας». Είναι φανερό πώς άποχτήσαμε τώ ρα εναν καινούργιο καλλιτέχνη 
τής θεατρικής ζωγραφικής μέ ατομικότητα καί μέ γοΰστο, πού μέρα μέ τήν ημέρα 
γί'-εται καλύτερος. Ή  κουζίνα τοΰ «Τ αβάριτς» τό φανεροινει καί μονάχα, δταν εργά
ζεται στήν ’Επιθεώρηση παρατηρεί κανείς δτι τά φόντα του είναι κάπως ώχρά καί 
τοΰτο προέρχεται ίσως ή άπό τό φ ώ ς τοΰ εργαστηρίου του ή γιατί λογαριάζει τόν 
πιθανό φωτισμό, πού συνήθως δέν θυμούνται δλοι οί ηλεκτρολόγοι νά τόν κανονί
ζουν σύμφωνα μέ τις απαιτήσεις τών σκηνογράφων.

Λ Λ . Λ Ι Δ Ω Ρ Ι Κ Η « Λ ό ρ δ ο ς  Β νρ οον»  Έ & νικό θέα τρ ο .

Ό  κ. Ά λ . Αιδωρίκης δέν είναι καθόλου νέος, άν καί δέν είναι ή ηλικία του 
μεγάλη. Είναι γέρος. Γιατί χαραχτηριστικό γεροντικό είναι ή ρουτίνα- ή κάπως κα
λογραμμένη βέβαια ρουτίνα τής «Μεγάλης Στιγμής», πού είχε μίαν έκπληχτική 
θεατρικότητα, τήν εύκολη δηλ. διαδοχή τών σκηνών, πού ολόκληρη ή κριτική τής
Αθήνας τήν επαίνεσε—κι’ έκανε πολύ καλά' τέτια υποδοχή έπρεπε νά τής γίνει,

γιατί τήν είχε γράψει ένας νέος καί πιό πολύ αξίζανε οί ελπίδες πού στηρίξαμε κα
λόπιστα κι’ ευκολόπιστα δλοι μος στόν κ. Α. Λιδωρίκη καί π η1 τις πιστέψαμε π ρό 
θυμα ή πού θελήσαμε νά τις πιστέψουμε. Ρουτίνα. Καμιά σκέψη, τίποτα αίσθημα. 
Κινηματογράφος. Σ ά  νά μήν υπάρχει ή ελληνική ζωή ή σά νά μήν έχει δ ελληνικός 
κοσμος πάθη, προβλήματα καί αγωνίες. Αύτός ό δρόμος τής ρουτίνας είναι ό εύκο- 
λοτερος γιά τήν «επιτυχία», μά δέν είναι τίμιο νά τόν πάρει κανείς. 'Υπάρχει ένα 
βαρύ καθήκον πρός αύτό τό πράγμα πού λέγεται νέος ελληνικός πολιτισμός' νά τόν 
ανυψώσει δ νέος στήν περιοχή πού τοϋ δόθηκε, νά μιά υψηλή λαχτάρα' τό νά 
εκμεταλλεύεται κανείς δμως τή θεατρική αμάθεια τοΰ κοινοΰ δέν είναι τίμιο, μά 
καθόλου τίμιο.

Ό  «Λ όρδος Βύρων», είταν μιά πικρή απογοήτευση καί θόλωσε κιόλας καί τή 
φημη τή ; «Μεγάλης στιγμής», γιατί φανέρωσε τά έλαττιόματά της καί τα έδειξε ώς 
χαρακτηριστικά τοΰ συγγραφέα. Τό ιστορικό θεατρικό έργο δέν είναι δύσκολο, δχι' 
δέ λέμε φυσικά γιά κανένα « ’Ιούλιο Καίσαρα» τοΰ Σαίξπηρ παρά γιά ένα έργο, 
απλώς καλό' τό ιστορικό έργο δίνει πρώτα— πρώτα μιά υπόθεση ολοκληρωμένη κι’ 
αύτό είναι σπουδαία άβάντα' χρειάζεται δμως μια μόρφωση, μιά ταυτότητα, έστω 
και μικρή, τοΰ συγγραφέα μέ τού; ήρωας ή μέ τόν ήρωα, μιά συμπάθεια γιά τήν 
εποχή καί μιά τοποθέτηση τοϋ έαυτοϋ μας απέναντι της. Λίγο αΐσθηιια. Λίγη φαν
τασία. Λίγη σοβαρότητα. Μά ό κ. Αιδωρίκης είναι δημοσιογράφος. ΙΙοΰ καιρός γιά 
δλα τοϋτα ;

Αύτός ασέβησε στό Βύρωνα' κοινά μας τόν παρουσίασε «ποιητή» μ’  εκείνη τήν

αντίληψη πού έχουνε γιά τούς ποιητές πώς eivui ύπερνέφαλα όντα, μονότονα,^ τόν 
έβαλε νά ερωτεύεται μόνο σά νά μήν είχε άλλη δουλειά στή ζω η  του. Μάς εκανε 
καί τό σοφό στοχαστή στό πρόγραμμα τοΰ Έθνικοΰ καί μάς νανούρισε μέ μιά ξε
ραΐλα φοβερή. Έ γραψ ε καί κάτι «έτερόΟαλα* κι’ ένα «εγκαταλειμμένο» γεμάτα 
γοϋστο κακό, άν καί γενικά κάπου— κάπου ό διάλογος δέν ήταν άσκημος καί βρίσκω 
πολύ σωστό νά μήν πάρει το Βύρωνα σ ’ ένα γεγονός, παρα κοματιαστά. Μονο που 
ίσα—ίσα έ ν α  γεγονός πήρε στήν ούσία, τό Βύριονα— καταχτητή γυναικών. Δέν 
μάς εξήγησε τό γιατί είταν αύτός εξαιρετικός μέσα σ ’ ένα κοινό περιβάλλον. Η  
ιστορία δέ ζή στόν κ. Λιδωρίκη, τά περασμένα δέν τόν συγκινοΰν, δέν έχει τήν 
ικανότητα νά συγκινηθεΐ. Ρουιίνα, χαμη λάφτερα  και παει καί η πεποίθηση ^στούς 
νέους, π;ού μάς είχε χαρίσει μέ τή «Μεγάλη στιγμή». Δέν έχουμε τίποτα νά έτιδεί- 
ξουμε στή γενεά πού φεύγει : Ή  μεγαλύτερη ζημία.

Ό  νόμος ό ποινικός τιμωρεί τόν ένοχο, μά τιμωρεί καί τόν ^ηθικό αυτουργό. 
’Αφήνουμε κι’ έμεΐς τόν κ. Λιδ. νά βρίσκει πώς ή ελληνική κριτική δέν καταλαβαί
νει κι’ ερχόμαστε στόν κ. Φ. Πολίτη πού κοροϊδεύει τήν κοινωνία:

Ύ σ ιε ρ ' άπ’ τή «Μεγάλη στιγμή» κάθησε κι’ έγραψε στήν «Π ρω ία» έν άρθρο 
άπό κείνα τά μακρόσυρτο καί τά υπνωτικά καί προσπαθούσε, βέβαιος για την υπο- 
στηρίχτριά του τήν κουταμάρα μας, πώς είδε σ ’ αύτό τό έργο γερή σκέψη καί φιλο
σοφία. Αυτές τις μέρες είχεν έγκριθεΐ ό «Λ όρδος Βύρων» καί ειχε γίνει στούς η θ ο 
ποιούς ή ανάγνωσή του. Ό  κ. Φ. Πολίτης, πού άπό αυστηρός κριτικός γινηκε στόν 
πνευματικό μας βίο προαγωγός, θέλησε μ3 αύτό τό άρθρο νά επισημοποιήσει^ τή 
«διανοητικότητα» τοΰ νέου συγγραφέα, καθώς ένας διχτάτορας θά  έβγαζε στούς υπη
κόους του ένα διάγγελμα γεμάτο άπό κατηγορηματικές προσταγές.— Μετά^ το «Β ύ
ρωνα» δμως, άμόλησε μελάνι καί δέν έγραψε λέξη.— Μ’ αύτό τό άρθρο ήθελε νά 
στηρίξει καί στόν εαυτό του ίσως τό «Βύρωνα», μέ τήν ΰπουλη απαντοχή νά ρεζι- 
λευθεΐ ό συγγραφέας, δπως κ’ έγινε στήν πρεμιέρα. ’Από παντοΰ φωνάζουνε στόν 
κ. δόχτορα Ντόλφους ν’ άνεβάζει έργα ελληνικά. ’Ανεβάζει λοιπόν κ αυτός τό «Βύ
ρωνα», συγκαταβαίνοντας στήν αύθάδικη επιθυμία μας, ακριβέστερα μάς τόν πεταει 
στά μοΰτρα καί θερίζει τόν πικρότατο γιά μάς, γιά δλους τούς^ ελληνες καί χαρού
μενο γι’ αύτόν, θέρος π ώ ; τά ελληνικά έργα δέν αξίζουν. Γ ι’ αυτο άνεβασε τό «Λ όρδο 
Βύρωνα». Γιά νά σβύσει τ’ όνομα τό καλό τοϋ κ. Α. Λιδωρ., πού μόλις είχε ανα-
τείλει, γιατί φοβάται μήπως τυχόν βγει κανένας μέ άξία στό θέατρο καί τοϋ δια-
ψεύσει τις ανθελληνικές πεποιθήσεις του. Ό  κ. Α. Λιδ. έπεσε στην παγίδα. Εγραψε 
τό «Βύρωνα» μέ τήν προϋπόθεση ν’ άρέσει στόν κ. Φ. Πολίτη' στό σημείωμα του 
στό πρόγραμμα, φαίνεται τοΰτο καθαρά 'μιλάει γιά καρλαϋλικές ήρωίκότητες καί γιά 
«λύτρωση».

Λένε—καί δέν ξέρω , άν τό έγραψε καί κανείς άλλος, μά υπάρχει αυτή η φριχτή
φήμη καί κυκλοφορεί, πώς καί τό «Π λοίο» τής κ. Καζαντζακη γι αυτό το έπαιξε,
γιά ν’ αποδείξει πώς δέν έχουν άξία οί ελληνες συγγραφείς.

Τό σηιιειώνω έδώ, γιά νά μείνει δσο υπάρχουν στόν κόσμο Βιβλιοθήκες, που 
θ ά  φυλάνε τά περιοδικά, καί ν’ ανατριχιάζουν οί μεταγενεστεροι πού βρεθηκε 
άνθρωπος μέσα στήν Ε λλάδα  νά θεωρεί σκοπό τής ζω ή ς του να ρεζιλεύει και νά 
λυγίζει τήν πολύτιμη έννοια, πού κλείνει ή έννοια: «Έ λληνας θεατρικός συγγρα
φέας». Θά τό διαβάζουνε .οί κατοπινοί καί δέν θά  τό πιστεύουν. Ποτέ στή γή 
Έ θ ν ο ς  δέ γέννησε τέτιο φαρμακερό άνθρωπο μέ τόσο κολασμένη επιθυμία.

Μ πορώ νά τό φωνάξω. Είμαι κι’ έγώ ένας ρωμιός, πού τό πιστεύω ασυγκράτητα 
πώς ό πολιτισμός ό νέος ελληνικός καί ή πρόοδό του είναι ό σκοπός μας. Κάτι 
σάπιο υπάρχει στό Ε θνικό καί τό σκορπίζει ό κ. Φ. Πολίτης. Δεν υιοθετώ τις 
διαδόσεις. Μά ποιός θά  βάλει τόν ικανότατο αυτόν σκηνοθέτη στό δρόμο του ;— Και 
γιά νά συνεννοηθώ μέ τόν πρόθυμο άναγνώστη μου, θά μοΰ έπιτραπεΐ νά τό δη 
λώσω πιό καθαρά : αξίζει δ κ. Φ. Πολίτης, μά πιό πολύ παραδέχομαι πως είναι 
κακός.

Σοίρός ξοδευθήκανε τά λεφτά. Σω ρός. Τ ά λεφτά πού ήτανε νά βοηθήσουν τό 
νέο ελληνικό πνεϋμα. "Α δ ικ α !

Τό σταθερό τό γκρίζο σκηνικό ήτανε καλό καί τό μόνο του κακό ήτανε πώς 
φανέρωνε, λέει, τήν ψυχικότητα τοΰ Μ πάϊρον! Έ λ α , Χριστέ καί Π αναγιά! Στήν



Κοντοβαζαινα υπαρχει^τύ Ε'θ’νικό καί λέει στους απλούς γεωργούς τέτιες αυθάδειες; 
Το σταθερό σκηνικό είναι βέβαια παλιό εφεύρημα τοΰ Ραϊνχάρτ, διευκόλυνε δμως 
τις αλλαγές και ξάνοιγε η σκηνη, οταν τοΟ βάζανε μπροστά του, κα\ένα £πϊπλ.ο ναί 
γινότανε και ενα μέρος τοΰ έργου εκεί, Ό  φωτισμός του ήταν πετυχηύένός καί δλα 
σχεδόν τά φόντα περίφημα, ιδίως ή θάλασσα. Καί μόνο ή αγορά μέ τίς φωνές της 
ηταν μια ηχητικη μουντζούρα καί τά φώτα που άνάβανε σιγά— σιγά μπορεί νά ήτανε 
καλό φωαστικό^ κατόρθωμα, αλλά ήταν καί συχαμένο πράγμα ώς σύλληψη, πού ζ η 
τούσε κατι να υποβάλει και κατι νά εκφράσει. Μά δέν μάς είπε τίποτα καί τίποτα 
δεν μάς υπόβαλε.

Οι θεατρίνοι ομως τοΰ Εθνικού τό δείξανε. ’Αγωνιστήκανε καί παίξανε μέ δλη 
τους τήν^καρδια^ κ̂ χι γιατί αυτό είναι η δουλειά τους καί γιατί αισθανόντουσαν δτι 
παίζουν ελληνικό εργο καί πώς πρέπει νά τό παίξουν άριστα.

Ό  κ. Ν. Δενδραμής αξίζει δ,τι πει κανείς ώ ς Βυρωνας. Ή  εμφάνισή του λυ
γερή, τρυφερή, γεμάτη ευγένεια καί χάρη. Λίγοι θεατρίνοι μπορεί νά φορούν μέ 
τοση^ φινέτσα τά μεταξωτά. Τό πρόσωπό του καί τό χτένισμά του ωραιότατα καί ή 
φωνη του καθαρή και καλά τοποθετηιιένη. Τό παίξιμό του ήταν συγκρατημένο και 
αδιάπτωτο. "Αργησε νά τοΰ δώσουν ρόλο, άλλά τις μάζεψε δλες μαζί τίς δάφ\ες 
που δίκαια τοΰ πρέπουν. 'Ο χ .  Γληνός έπαιξε μέ τέχνη καί μέ προσοχή Ινα ρόλο 
αχάριστο και α^ασσαλωτο' εμφανίσθηκε με άντρισμό, μ’ έμπνευση καί μ5 ευσυνει
δησία καί δέν άφησε νά τόν παρασύρει ή πίκρα πού βέβαια θά είχε παίζοντας Ενα 
ρολο χωρίς ουσία καί χωρίς άβάντα. Συμπ?.ήρωσε καί στήριξε μαζί μέ τόν κ. 
Δενδραιιή το κείμενο και το κρατήσανε ορθο. ’Αλλοίμονο, άν δέν παίζανε κι* αύτοί. 
Η Μιραντα ξεχώριζε από τις κυρίες τοΰ θιάσου. Τί θαυμαστό ξέσπασμα ηφαι

στείου ηταν αυτό; Γέμισε τό θέατρο άπό αλήθεια καί άπό γυναικισμό. Ή  ομιλία 
της γεμάτη θέρμη καί μπόρεσε χτυπώντας τήν πόρτα νά εκφράσει τό ρόλο της θαυ- 
μαστα με κατι πολύτιμες κραυγές. Ηταν αφανταστα ομορφη, μιά ζωντανή μελαχροινή 
καλλονή, η πρώτη μελαχροινή καλλονή τής ’Αθήνας. Ή  μόνη στιγμή πού πιστέψαμε 
πώς ό Βυρωνας είχε δίκηο νά καταπιάνεται μέ τίς γυναίκες.

Τό τραγοΰδι τοΰ τυφλοΰ ακούστηκε καλα καί μόνο θά ειχε νά ρωτήσει κανείς 
ποιός τόν εμαθε τόν κ. Κακουλάκη νά προφέρει τό I τοΰ μάτια τόσο ίταλιάνικα σά 
σύμφωνο ; Η φωνή τοΰ κ. Μπογρακου στά λίγα λόγια του έφθασε στ’ αυτιά μας 
ικανοποιητική κι οι καλλιτέχνες γενικά τού ’Εθνικού καί στήν αγορά καί στις άλλες 
εικόνες παίξανε τους μικρούς τους ρολους αξιολογα. "Ιό όιι δέν τούς άναφέρω δέν 
θ ά  πει δτι έχω αντιρρήσεις. Οικονομία χώρου. Ό  κ. Εύθυμίου πολύ καλός κι’ ό κ. 
Άρα>νης δχι καί τόσο πιθανός Σέλλεϋ.

’Επιβάλλεται νά προσέξουμε καί τέσσερες νέες εμφανίσεις : τίς δεσποινίδες Λ. 
Φερεντίνου καί Στ. Ίατρίδου, πού είχανε πολλά τά αξιόλογα καί τόν κ. Σ. Τρ-ιάντη, 
που είναι καί οϊ τρεις μαθητές τής Σχολής τοΰ ’ Εθνικοΰ. Φαίνεσαι δτι στή Σχολή 
γίνεται μιά σοβαρή δουλειάς κι’ αύτό τέλος πάντων είναι παρήγορο. Ή  άλλη καινούρ
για εμφάνιση ηταν η δ. Θάλεια Καλλιγά, πού έχει κάνει άριστες σπουδές μαζί μέ 
τόν κ. Ρώτα στό Ωδείο τοΰ Πειραιώς καί πού τελειοποιήθηκε κι’ αύτή στή Σχολή 
τοΰ Έ θνικοΰ καί είναι ταχτική ήθοποιός τώρα, γιατί πήρε ενα δίκαιο άριστα πέρισυ. 
"Επαιξε τό μικρό Βύρ(ονα στήν πρώτην εικόνα πολύ αισιόδοξα γιά τήν εξέλιξή "της. 
Ειχε μιά κομψότητα στήν κίνηση, ενα παιδικό αγορίστικο βάδισμα πολύ θελκτικό. 
Τό ξέρω πώς ισως νά τής κάνω κακό πού τήν επαινώ τώρα. Συμβαίνουν κι* αυτά 
στό θέατρο. Γ  ι* αύτό δέν τής γράφω  καί δλο τό θαυμασμό μου.

Στούς τρεις μαθητές τής Σχολής, πού άνάφερα καί στή δ. Θάλεια Καλλιγά εύχο
μαι όλες τίς δόξες καί, τό σπουδαιότερο, νά περάσουν τή δοκιμασία τοΰ δτι είναι
μέσα στό ’Εθνικό, χωρίς νά διαφθαρει ή ψυχή τους.

Τό ίδιο εύχομαι καί σέ δλους τούς θεατρίνους τοΰ ’Εθ·νικοΰ. Ό  Θεός νά τούς 
βοηθάει κι’ αύτούς κι’ εμάς, κι’ δλο τό ρωμαίϊκο.

Τό ’Εθνικό πρέπει νά έξυγιανθει. Δέν είναι τσιφλίκι τοΰ κ. Φ. Πολίτη, δπσ>ς κα
τάντησε το)ρα. Είναι όλονών μας ιδανικό τό νά πάει μπροστά. Είχα ελπίσει πώς τό 
’Εθνικό θ ά  δημιουργούσε μιά έντονώτερη κίνηση στό έλεύι^ερο Θέατρο καί πώς κάτι 
θα γινότανε πλατύτερο στόν τοπο μας. Μιά φορά δμως πού αύτό δέν έγινε, είναι ά-

νάγκη νά διατηρηθεί τό Ε θνικό  νΕξω θερμές καρδιές γιά τήν ανύψωση του θεάτρου 
μας δέν ύπήρχουν. Τουλάχιστο  νά υπάρχει τό ’Εθνικό μέ τίς πολλές του τίς πρόβες, 
πού κάνουν στά εργα, μέ τούς δχι καί λίγους καλούς ηθοποιούς του καί με τό καλορι
φέρ του. Είναι τό μόνο θέατρο στήν Ε λλάδα  πού δέν ξεπαγιάζει κανείς τό χειμώνα 
παρά Ιδρώνει.

Β Ο Υ Α Π ΙΟ Υ Σ  : « Βάρδα υ,πρός*>} &έατρο Ά ργυρ ο π ο ύλ ο υ .

Γενικά δ,τι διαβάζουμε γιά τό Χιτλερισμό, γραμμένο από αμερόληπτους καί οχι 
άπό τό Γερμανικό υπουργείο τής Προπαγάνδας, μάς παρουσιάζει πώς ή τωρινή κα
τάσταση τό εχει ποθήσει νά σ(όσει τη Γερμανία μεσ από τα χαλασματα της χωρίς 
νά γκρεμίσει τίποτα παρά μέ τό νά μεταχειρίζεται μ ενθουσιασμό τίς ριγμενες τις 
πέτρες, πιστεύοντας— δικαίωμά του !— πώς αύτό θά^ φέρει τήν τελειωτική σωτήρια 
μέ τίς λύσεις της, πού τίς φαντάζεται μοναδικές κι’ α ’ιώνιες.  ̂ ν

Αύτό άκριβώς φανερώνει τό αξιοθαύμαστο «Β άρδα— μπρος». Ό  ήρωας τοΰ έρ
γου, ή κόρη τοΰ διευθυντή τής Μέτρο— μπάγκ καί ή δακτυλογράφος, οί νεοι, συμβο
λίζουν τήν καινούργια τή Γερμανία, ενώ έ'νας γκρινιάρης ύπάλληλος και οί μεγα
λουσιάνοι φανερώνουν τά παλια.

Ή  νεότητα δημιουργεί εκ τοΰ μηδενος μέσα στό «Β άρδα μπρος», αν και με 
κούφια κα^ με κατεργάρικη βάση, φέρνει δμως μια κίνηση, μιά ζωή καί λιγοστεύει 
στό τέλος τόν αριθμό τών ανέργων. Ή  βάση της  ̂ μπορεί νά στέκεται στόν αέρα, 
μά τρυ,πάει μέ τή βία τά τείχη καί άνοίγει μιά κάπια πόρτα, δταν πιά βρεθηκε στο 
α δ ιέ ξο δ ο :—Ό , Χιτλερισμρς ολόκληρος. λ _

Τό πολύ κοινό, πού παρακολούθησε μέ ξεσπάσματα καί με ξεφωνητά χαράς co 
εργο τορτο, ήλεκτρίσθηκε, μέθυσε κι’ εφυγε μέ μια θέρμη αισιοδοξία. Κάτι τέτιο 
θέλει, νά κάνει ό Χίτλερ : νά χαρίζει τό Θέατρο στό Γερμανό κυρίως θεατή καί διη
γούνται πολλά γιά τίς υπηρεσίες πού προσφέρει ο Χίτλερ στό Θέατρο γιά νά τό εχει 
όργανο του. , ,

Ό  συγγραφέας, ό Βούλπιους αυτός, είναι νέος άγνωστος πιο πριν και συγγρα
φέας αλήθεια πραντης γραμμής.  ̂ , ,

"Α£ μοΰ έπιτραπεΐ νά τό π ώ : Δέν συμπαθώ καθολου τό Χιτλερ και γενικά και 
γιατί εκείνοι πού θ ά  επιθυμούσανε— οι δυο τρεις τέλος πάντων να τόν μιμηθοΰν 
καί στόν τόπο μας, άν είναι απαραίτητο νά μιμηθοΰμε καί στό φασισμό τήν  ̂Ευ" 
ρώπη, δέν έχουνε νά μάς ύψοόσουν ούτε τό εκατομμυριστό απο τά ιδανικά που υψώ
νει στή Γερμανία τό πρίότυπό τους, έκτος άπό τή μαύρη ανελευθερία τους, πού δέν 
κλείνει καμιά ζωντάνια, γιατί άπλούστατα τό σημερινό το ̂ καθεστώς τού Βενιζελου 
καί τού Τσαλδάρη περιέχει όλα τά  καλύτερα στοιχεία πού εχει τύ τωρινό καθεστώς 
στήν Ε λλάδα  καί, δπως καί νά είναι, ό κοινοβουλευτισμος του μόνο μπορεί νά κρα- 
τάει τύ έθνος, προς το παρόν, ψηλά.

Μ’ αύτές τίς ιδέες, δταν άρχισε τό έργο, βαστιόμουνα κι έβλεπα τα κομψα^ του 
τ ’ άστεΐα κρύα καί θλιβερά. ’Αντιστάθηκε άκόμα η διάθεση μου και δταν βγήκε ο 
Άργυρόπουλος, μά σέ λίγο ή ποίηση τοΰ Βουλπιους και η θεατρικωτατη*δεξιοτεχνια 
του μέ παράσυρε καί πριν τελειώσει ή τρίτη πράξη μέ είχε κυριέψει. 5

Παραδεχόμαστε πως τά καλά τά έργα γεννιούνται μόνο στις εποχές τής ακμής 
καί τό «Β άρδα μπρος» είναι αλήθεια ένα έργο μιας ακμής ^τ°ύ δμως  ̂ διακρίνονται 
στό βάθος της πάντα κάτι ψεύτικο, κάτι σαπισμένο* είναι ακμή πού πάει νά γίνει 
άληθινά σπουδαία, μά πού τής τύ απαγορεύει η πραγματικότητα καί μένει μέ τήν 
αυταπάτη της. Είκονίζει τύ έργο, τύ Χιτλερισμύ στή σημερινη του στιγμή, πού έχει 
κι’ αύτύς τίς βιασμένες τίς επιτυχίες του, άλλά πού δέν μπορεί νά μάς βεβαιιυσει τί 
θ ά  είναι αύριο καί άν ή επιφάνεια τής γής θ ά  κρατάει τύ βάρος του γιά πολύν 
καιρό...

Ό  θίασος τύ έπαιξε τύ έργο πάρα πολύ καλά καί ικανοποιητικά.

Θ . Σ Υ Ν Α Δ ΙΝ Ο Υ  t « ‘ Ο Π αληάτσος», ·&·έατρο ’Α ργυροπ ούλου .

Ά π ύ τούς «γέρους» θεατρικούς συγγραφείς εμείς οΐ «νέοι» ξεχωρίζουμε τύν κ.



Θ. Συναδινό. 'Υπάρχει μεταξύ μας μιά ψυχική συγγένεια κι’ δσοι ποθούν τό Θέατρό 
μας νά έκφράσει κάτι τι πιό πνευματικό, μόνο στόν κ. Συναδινό θά  έχουνε νά στρα
φούνε, γιατί μόνος αύτός δέν γράφει έρωτόλογα ή κούφιες κινηματογραφικές αρλούμ
πες. Ζητάει νά φανερώσει κάτι πιό βαθύ καί νά μάς μιλήσει μέσ’ άπό ήρωες πραγ
ματικούς. Είναι ακόμη ό συγγραφέας πού γράφει συνεχώς, ένφ οί περισσότεροι έχουνε 
σιγήσει καί τέλος είναι ό άνθρωπος, πού ή προεδρεία του στήν 'Εταιρεία τών Θεα
τρικών συγγραφέων οργανώνεται καί προχωρεί πρός τόν προορισμό της. Βέβαια πιό 
παλληκαρίσιο θ ά  ήταν,οί «νέοι» νά δημιουργούσαν μόνοι τους τό καθεστώς τους, μά 
στήν έποχή μας πρόοδο δέν γίνεται καί αναγκαστικά μιά φορά πού δέν είμαστε «μ ο 
ναχικά άτομα», ώστε νά περιμένουμε σάν τις γκαμήλες νά μάς θρέψουν οί καμπού
ρες μας, φυσικό είναι νά γυρίζουμε πρός άλλες πρεσβύτερες μορφές, πού δικαιολο
γούνε τις έλπίδες μας. Τουλάχιστον, αν δχι τίποτε άλλο, νά μιλάει κανείς μ’ ένα φ ι
λικό πρόσωπο, ποΰ δέν έχει τό φαρμάκι στά χείλη καί τις οχιές μέσα στήν καρδιά.

Μέ τό καινούργιο του τό έργο ό κ. Θ. Συναδινός αφήνει τούς «αριστοκράτες» 
του καί κάνει μιά εμβάθυνση πρός τήν ούσιαστικώτερη κοινωνική παρατήρηση, όπως 
τό είχε κάνει καί άλλοτε. Δέν έχουμε τιόρα κατασι;άσεις απαλές καί μά 'λον άνιόδυνες" 
δέ γελάμε τοιρα μέ κωμικούς τύπους, άλλά γελάμε, γιατί βλέπουμε τά πάθη νά λυιό- 
νουν τις ψυχές ή νά τις στρεβλώνουν, νά τούς πνίγουν τή χαρά τής ζωή ς καί ενώ 
είναι τόσο τραγικοί, ή ίδια τους ή τραγικότητα τούς κάνει γελοίους, γιατί είναι τρα
γικότητα εντελώς ταπεινή, εγωιστική καί αντικοινωνική.

’Αρχίζει ό «Π αληάτσος», απάνω στήν Πλάκα καί είναι άλήθεια δμορφη ει
κόνα ή ’Ακρόπολη στό βάθος, άν καί τά σκηνικό δέν είναι άψογα. Βλέπουμε άμέ- 
σως-άμέσιος μέσα σ’ αύτή τή χαριτωμένη πράξη νά παρουσιάζωνται ζωντανοί άνθρυ>- 
ποι καί οί ήθοποιοί τούς παίζουν γραμμή δλοι μ’ επιτυχία. Ζούν μέσα σ’  έλληνικό 
έργο, σύμφωνο μέ τό αίσθημά τους καί δέν μπορεί παρά νά είναι καλοί, δπως είναι 
ό κ. Λαμπάκης, ό κ. Ξεν. Άργυρόπουλος, ό κ. Τ. Ά νθίδη ς, ή κ. Νανά Παπαδο- 
πούλου μέ τήν έκτακτη δεύτερή της εμφάνιση καί ή κ. Γαϊτανάκη. Ά ρ ισ ιο ς  άλήθεια 
είναι ό κ. Παλμύρας ξαναζωντανεμμένος τιύρα τελευταία καί θαυμάσιος ζητιάνος με 
τό νατουραλίστικο παίξιμό του. Καλός, μέ τό μικρό του τό ρόλο ό κ. Κατράκης, 
νέος «εραστής» τοΰ θιάσου, πού καί σέ προηγούμενο έργο έπαιξε μέ τρόπο πού δέν 
τό. περίμενα' τόσο καλός καί δημιουργικός ήταν ! ’Αξιόλογο γκαρσόνι ό κ. Τ. Χρι- 
στοφορίδης, πού τώρα πρωτοέμφανίζεται στήν ’Αθήνα καί πού είμαι βέβαιος πώς 
πρόκειται νά πάρει σημαντική θέση μέσα στό θέατρό μας. Μοναδική ή δ. Λώρη 
σ ’ ένα μορτάκο μέ χάρη καί μέ μπρίο, πού θά  έλεγε κανείς δτι έχει χρόνια στή 
σκηνή' ή ομιλία της προσεγμένη καί σαφής' προοδεύει σταθερά καί γοργά. Ε ξα ίρ ε 
τος ό κ. Χέλμης, κυρίαρχος στήν τρίτη πράξη πού εμφανίζεται. Ά ψ ογη  ή κ. Γιιότα 
Άργυροπούλου καί μάλιστα στήν τελευταία πράξη. Ό  ίδιος ο κ. Άργυρόπουλος γε
μάτος νεύρα, ζωντάνια καί φλόγα μέ τό πρόσωπό του τό φιαγμένο περίφημα καί 
ντυμένος εκφραστικά μέ τόν άνασυρτό του παναμά καί μέ τήν πολυποίκιλη φινέτσ ι 
του στις διάφορες φάσεις τοΰ δύσκολου ρόλου του. 'Η  έκπληξη δμω ς γιά τό κοινό, 
άν καί δχι καί γιά μένα, πού τόν ήξερα, ήταν ό κ. Παντόπουλος. Βρήκε τό ρόλο 
του. Έ π αιξε πραγματικώς άριστα καί χωρίς χάσματα. Ή  σιλουέττα του στήν πιό 
κατάλληλη φόρμα σχετικά μέ τό έργο καί ή μάσκα του επαρχιώτικη καί ακριβώς 
έκείνο πού άπαιτοΰσε ό ρό?α>ς. Γενικά ό κ. Παντόπουλος τό Σταύρο Δανά τόν έπαιξε 
σάν ξεχωριστοί ήθοποιός καί πάντσ στέκεται δίπλα στόν κ. Άργυρόπουλο χωρίς νά 
ζημιώνεται άπό τό έπιβάλλον τοΰ έξοχου αύτοΰ πρωταγωνιστή μας.

Ρ. Σ Π Ι Τ Σ Ε Ρ  ι « ’Έ ρω ς χωρίς λόγια», ·&έατρο Κ οτοπ ούλη .

Μιά τρίπραχπι κωμωδία μ’ αισθηματικό περιεχόμενο, μέ μιά φοβερή πρώτη 
πράξη καί μέ καλές τις άλλες, πού κυρίως δίνουν τήν ευκαιρία στή Μαρίκα νά ξανα- 
φτάσει γιά χιλιοστή φορά στό πιό ψηλό σημείο τής ασύγκριτης τεχνικής της μ ’ ένα 
ρόλο δυσκολώτατο άν καί καθόλου πνευματικό.— Α προσδόκητη τύχη γιά τό καλο
γραμμένο έργο ένός κουτοΰ συγγραφέα !

Ό  κ. Λογοθετίδης άξιόλογος μέ τό διακριτικό παίξιμό του, καί μοναδικός 6 
νέος Μυράτ. Κανείς άλλος ήθοποιός δέν θά  μπορούσε ν’ άνταποκριθεί ο 1 αύτόν τό

ρόλο, πού θέλει προσόντα τόσα πολλά δσο ασήμαντος καλλιτεχνικά κι’ άν είναι. Ή  
προιτη πράξη, πώς βγήκε τόσο άμελέτητη ;

Κρίμα στό θαυμάσιο ντύσιμο τής Μαρίκας καί τού Μυράτ ! Κρίμα στά λεφτά 
τους τά χαραμισμένα! Ή  μετάφραση καλή.

Καί θά τολμούσα νά ρωτήσω τοιρα τή θεϊκή τή Μαρίκα άπό τήν υπεύθυνη 
θέση, πού μοΰ έχει κάνει τήν εξαιρετική τιμή νά μοΰ δίνει τό «Ξεκίνημα», κάτι πού 
βεβαιότατα δέν θ ά  είχα τό κουράγιο νά τήν ρωτήσω προσωπικά, δταν εύτυχήσω νά 
τήν έπισκεφθώ στό Ιερό θέατρό τ η ; :  «Γιατί, πολύτιμη Μαρίκα, πού είσαι τό μόνο, 
τό τελευταίο καταφύγιο τής άληΟινής τέχνης πιά, υστέρα μάλιστα καί άπό τήν 
άστοργη λιποταξία τής Κυβέλης, πού αφήνει τή δου/^ειά της καί πού διαρκώε ανα
παύεται γιά τούς κόπου; πού δέν έκανε, γιατί σπαταλάς τόν έξοχο τόν έαυτό Σου καί 
τόν άσοιτεύεις σέ τέτια έργα ; »

Τά «γιατί» αύτό είναι τό έρώτημα δλων τών Α θη ναίω ν  θεατών. Ά π ό  τή Μ α
ρίκα περιμένουμε νά παίζει έργα ελληνικά καλά καί άριστα ξένα. Καί είναι βέβαιο 
πώς αύτό είναι καί ή απαίτηση τοΰ Ταμείου. Αύτή τήν άπλή άλήθεια δέν τήν βλέπει 
ό κ. Χ έλμης; Π ώς τήν παθαίνει; Τρία κακά έργα μέσα σέ τόσο λίγον καιρό; Στό 
τέλος θά καταντήσει κανείς νά πιστεύει πώς θέατρο θά πεί ένας τόπος πού μέσα 
σ ’ αύτόν κάνουν συνέχεια γκάφες οί πιό έξυπνοι ά ν θ ρ ω π ο ι!

Γ Ι Α Ν .  Σ Ι Α Ε Ρ Η Σ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Α ϊ& ο υο α  Σ 'Γ Ι ’Λ Τ Η  Γ Ο IIΟ  Υ Λ Ο Υ  : ” Ε κ& εση Ε ν .  Ί ω α ννίδ ί/ .

Ό  κ. Στρατηγόπόυλος, ό άκατάβλητος αύτός στρατιώτης τής νεοελληνικής τέ
χνης, έγκαινίασε τή νέα του αίθουσα (Σταδίου 26) μέ τήν έκθεση ένός εξαιρετικού 
καλλιτέχνη τοϋ κ. Εύ. Ίωαννίδη. Ά ν  καί σαράντα ολόκληρα χρόνια δουλεύει στή 
ζωγραφική ό κ. Ίωαννίδης, ποτέ ώ ς τόσο, δέν είχε ώς τώρα έμφανισθεί στό κοινό 
μ’ έκθεσή του. Ή τα ν  δικαιολογημένο λοιπόν απόλυτα τό ενδιαφέρον δλων τών φιλο
τέχνων γιά μιά τέτοια εργασία, ενδιαφέρον πού θάπρεπε νά έκδηλωθή ούσιαστικώ- 
τ«ρα άν δέν περνούσαμε μιά τόσο κρίσιμη οικονομική καμπή. Τρακόσια τόσα έργα, 
ελαιογραφίες, παστέλ καί σχέδια άποτελοΰν τήν έκθεση. Μιά φωτεινή γραμμή πού 
ξεκινάει άπό βάσεις γερές καί σιγά - σιγά ψηλώνει γιά νά φτάση σ ’ ένα άπό τά καλ
λίτερα επίπεδα τής νεοελληνικής ζωγραφικής.

Πλουτισμένος μέ πολύτιμα εφόδια συνθετικής καί αρμονίας ό κ. Ίωαννίδης 
κατορθώνει, χωρίς νά φύγη άπό τό περίγραμμα τής ακαδημαϊκής σχολής, νά δια
γράψω έντονη τήν προσωπικότητά το»’ μέ μέσα άπλά άλλά σίγουρα, τή λιτότητα καί 
τήν ευγένεια τής γραμμής, τήν απαλότητα τών χρωματικών τόνων, τήν ποιητική έκ
φραση τών θεμάτων. Τ ό τελευταίο ιδίως είνε άπό τά μεγαλείτερα προσόντα του : Σ έ  
κάθε του έργο, καί στό προχειρότερο σχέδιο άκόμη, υπάρχει ένας τόνος ποιητικός. 
Ά ν  ο καλλιτέχνης είνε ξένος πρός τήν τολμηρή, ρωμαλέα γραμμή, κανείς δέν μπορεί 
νά τοΰ άρνηθή πώς έκινήθηκε ποτέ άπό μόνο τό λόγο νά πλάση ένα παραπάνου 
εργο καί πώς μέσα του μιά ανώτερη ανάγκη δέν τόν πορεκίνησε. Ή  ποιητική του 
διάθεση ξεχειλίζει σέ δυό τρία άπό τά μεγάλα του έργα τήν «Ά ν ο ιξη » , στό «Χριστό 
καί τή Μετανοούσα», στό «Ά κολούθει μοι», στή «Σπουδή εκκλησίας γιά χειροτο- 
νία» καί στή «Χειροτονία Καλογρηάς». Ά ν  ή παραγωγή τοΰ κ. Ίωαννίδη υστερεί 
σέ ποσότητα μεγάλων πινάκων καί δίνει τήν έντύπωση άτελευτήτοη’ προσπαθειών 
γιά τήν κατάκτηση τής τέχνης, μέ τήν αφθονία τών πολυμόρφων σχεδίων του, ή 
ύπαρξη καί μόνη τών λίγων ελαιογραφιών δπιυς αυτές πού άναφέραμε καί μερικών 
άλλι ον καί τών γλυκύτατων άκουαρελλών του, φτάνουν γιά νά τόν κατατάξουν στήν 
ΓΓΟίότη γραμμή τών αληθινών μας ζωγράφων.

Σ Π .  Ι Ι Α Ν Α Γ 1 Ω Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ



Μ Ο Υ Σ ΙΚ Ά
REQUIEM, BERLIOR

Ό  ■ πιό μεγάλος μουσικός ρωμαντικός. Γεννήθηκε, στις αρχές τοϋ περασμένου 
αίώνα στό C ote Saint-A ndre τής Γαλλίας. Μιζέςιια, οικογενειακά ατυχήματα, κι’ 
αύτό πού τοΰ κόστιζε π+ό πολύ, ή αδιαφορία^ τών. γ]ύρω , του., τού παράστεκαν σχεδόν 
σ ’ δλη του τή ζωή- Στή Γερμανία, καί στή Ρ ωσσία κατάφευγε γι»; ν’ άκανρ*. καμμιά 
φορά τά εργα του, άφοΰ στή Γαλλία, τήν πατρίδα^ τρυ, ήταν ό αίώνιρς; παραγνριρι- 
σμένος ! Τ:ό εργο τού B erlioz εχει δλα τά. προτερήματα καί, τά έλατ,τιρμαται τρΰ ρςβι 
μαντισμοϋ. Μπορεί νά μήν έχει ενότητα, νάναι φτωχό, αέ αρμονία, κάποτε εξωτερικό, 
καί ρητορικό, είναι δμως εντελώς προσωπικό, γεμάτο πλαστική ώμορφ,ιά, πάθος, κα'^ 
χρώμα. Στήν ’Α θήνα άκούστηκαν άρκε,τά έργα του καί; ιδίως χΡβώδιακά, δ$ιρς ή 
Παιδική ήλικία τοΰ Χριστού, ή καταδίκη,τοΰ Φάριιστ και.τήν- περασμένη εβδομάδα τό, 
R equ iem . Τ ό τελευταίο γράφτηκε κατά, παραγγελία καί έκτελέστηκε ύστερα ά^τό,πολ^ 
λές αναβολές τά 1837 στό Μέγαρο τών Ά ίίομάχων στό Παρίσι άττό 300 έκτελ&στές 
(χωριστά ή χορωδία) μέ μεγάλη επιτυχία. Τ ό έργο αύτό περισσότερο δραματικό καί 
περιγραφικό, παρά θρησκευτικό, άφίνει. μιά, βαθειά. συγκίνηση, στόν ακροατή. Έ χ ει 
εικόνες άγριας δραματικότητας. (D ies irae, L acrym osa), πού τίς διαδέχονται στιγ
μές άφθαστης ώμορφιάς καί γαλήνης. (Quid sum  m isser offertoriura). Ή  προσπά
θεια τοΰ κ. Οίκονομίδη νά έκτελέσει μέ τή χορωδία ’Α θηνών τό τόσο δύσκολο αύτό 
έργο είναι μεγάλη καί τοΰ άξίζει κάθε έπαινος. Γ ι’ αύτό θ ά  παραβλέψουμε καί τήν 
ελαττωματικήν σύνθεση τής ορχήστρας (που νά βρεθούν 8 φραγκόττα, 1 ?  κόρνα καί 
8 τύμπανα στήν ’Αθήνα) καί στήν έλλειψη μερικές φορές ενότητας ορχήστράς καί 
χορωδίας. Τ ί σημασία έχουν άλλωστε οί λεπτομέρειες αύτές μπρος σέ μιά τόση με
γάλη π ροσπ άθεια ;

Σ υναυλία έργων Π Ε Τ Ρ ΙΔ Η .

Νά ένας. "Ελληνας μουσικός ποΰχει τήν εύτυχία νά έκτελούνται, τά έργα του. 
Ό  κ· Πετρίδης έδώ καί δυό χρόνια δέν έπαυσε ν’ άπασχολεί τήν κριτική καί νά, 
κρατάει άδιάπτωτο τό ενδιαφέρον τον  μουσικού κόσμρυ. Τό τελευταίο δίαπιστώθη 
άκόμα μιά φορά στή συναυλία έργων του μουσικής δωματίου πούδωσε τόν περασμένο 
μήνα στό Κεντρικό. Ό  κ. Πετρίδης αντιλαμβάνεται, κάπως διαφορετικά άπό τούς 
άλλους "Ελληνες, συναδέλφους του τήν Ελληνική μουσική. ’Λπό τά έργμ του δλα 
περνάει μιά ελαφριά δημοτική πνοή, χωρίς τή μονοτονία πού παρατηρεϊται σ ’ άλλους 
πού μεταχειρίζονται αυτούσια καί συνεχώς: τά δημοτ,ικά τραγούδια, προσπαθώντας 
μ’ αύτό τόν τρόπο νά δώσουν ελληνικό χρώμα στά έργα^τους.Μέ την αντίληψη αύτή 
τοΰ κ. Πετρίδη συμφωνώ άπόλυτα, γιατί νομίζω πώς έΐσι μόνο μπορεί νά σταθεί ’Ε
θνική μουσική. Ά π ό  τά έργα, πού πάίχτηκαν ξεχωρίζουμε τήν, Ελληνική σουίτα, γιά, 
πιάνο (M.odaiej. Τ ά επτά αύτά κομμάτια σάν παραλλαγές σ ’ έν.α θέμα, είναι γραμ
μένα στή φόρμα τής. παληας σουίτας (επιστροφή στόν Μπάχ). ’Αφήνουν εύχάριστη 
καί πρωτότυπη έντύπωση μέ τίς. Ελληνικές κλίμακες πού μεταχειρίζεται ό συνθέτης. 
Ή  σουίτα αύτή έχει τόσες τεχνικές δυσκολίες πού μόνο ένας; Φαραντάτ,ρς μποροΰσε 
νά τής άψηφήσει. Ό  «Θρύλος τής άγάπης» 5 ποιήματα τοΰ Πορφύρα, πού τόσο 
πιστά υπογραμμίζει ή μουσική', τραγουδήθηκαν ικανοποιητικά άπό τήν κ. Καραν.τι- 
νοΰ. Τ ό πρόγραμμα άρχιζε μέ τή, συμφωνία δωματίου, καί τελείωνε μέ τή$ 1 σπον
δές. γιά μικρή, ορχήστρα. Γ ιά  τό τελευταίο έγραψα δταν πριρτοιταίχτηκέ μέ τό Μητρό- 
πουλο. Γι.ά τ.ή. συμφωνία, γιά νά μήν αδικηθεί ο συνθέτης, χρειάζεται μιά δξύτερη 
άκρόαση. Γενικά ό' κ· Πετρίδης είχε επιτυχία ώς συνθέτης κι άιτοτυχία ώ ς διευθυν
τής ορχήστρας. Κι’ ό κόσμος, τόν, χειροκρότησε γιά τήν 7τρ(ότη, του ιδιότητα.

Συναυλία Λ Ω Ρ Η  καί ΙΔ Α Σ  Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Η .

Τ ό είδος τής συναυλίας (ιά  δύο πιάνα), μά κ’ ή φήμη στήν Εύρώπη τοΰ ζεύ
γους Μαργαρίτη τράβηξαν τήν προσοχή τοΰ μουσικού κόσμου, πράγμα πού δέν συμ

β α ί ν ε ι  πάντοτε δίαν πρόκειται ·ν’ άκουστοΰν Ιλληνες έκτελεστές, στή συναυλία τους 
τόν περασμένο μήνα στή σάλα τοΰ Ω δείου ’Αθηνών. Σ ’ ένα πρόγραμμα, πού πρώτη 
φορά άκούγαμε, άπό Κλασσικά καί 'Ελληνικά έργα Μεταξα, Μητρόποολου καί Μ αρ
γαρίτη, οί δυό ξεχωριστοί καλλιτέχνες έδωσαν 'δείγματα μεγάλης μουσικότητας, ενό
τητας στήν καλλιτεχνική αντίληψη καί καταπληχτικής δεξτοτεχνίας' (κονσέρτο Αϊστ), 
πού τό πυκνότατο άκροατήριο τούς έχειροκρότησε θερμότατα.

Χ ορω δία Γ Λ Υ Κ Ο Φ Ρ ΙΔ Η .

Ή  μικτή χορωδία τοΰ κ. Γλυκοφρίδη έκανε τήν πρώτη της εμφάνιση εφέτος 
μέ μερικά τραγουδάκια τοΰ Σοΰμπερτ, · Μέντελσον, Μότσαρτ, Ροδίου, Γλυκοφρίδη καί 
τό μικρό ορατόριο τοΰ Ντονιζέττι M iserere. Στήν ίδια συναυλία τραγούδησε γιά 
πριότη φορά καί μιά παιδική χορώδί'α. 'Δέ μπορώ νά καταλάβω γιατί ο τοσο ευσυνεί
δητος κ. Γλυκοφρίδης βιάστηκε νά έμφανίσει τά χαριτωμένα αύτά μικρά, πού μ ’ δλη 
τους τήν προσπάθεια δέν κατώρθωσαν νά εξαλείψουν Τήν έντύπωση πώς τραγοόδάει 
μιά τάξη τοΰ 'δημοττκοΰ σχολείου, καλά όπωσδή*π>οτε καταρτισμένη. Ή  'μικτή χορω
δία, ιδίως τό άνδρικό τμήμα, μοΰ έφάνη εφέτος ’πολύ βελτιωμένη, -τό γυναΐκείο'όμως 
υστερεί άκόμα φωνητικώς. Γενικά ή εντύπωσή , μου είναι πώς γιά μιά εμφάνιση τιης 
χορωδίας μέ άξ ιώσεις χρειάζεται άκόμα πολύ δουλειά καί υπομονή, ποΰ ή έύσυνει- 
δησία τοΰ διευθυντοΰ της μάς υπόσχεται.

Ή  δίς Μπακούρη έχει «αλέντο. Συμπαθητική εμφάνιση, μεγάλη καί θερμή 
φωνή, εκτός ά π ό 1 τ,ής χαμηλές1 νότες πού·-βγαίνουν'κάπως έρρινες, καλή άναπνοή, καί 
άρκετή μουσική άντίληψη. Τραγουδάει μέ τήν ίδια επιτυχία τά lieder, δπως καί τά 
θεατρικά έργα, γιατί δμως σ ’ δλες τής γλώσσες τοΰ κόσμου ; Δέν καταλαβαίνει δτι 
είναι εις βάρος τής d iction  της ή γλωσσική αύτή βαβυλωνία ; Ά ς  φροντίσει λοιπόν 
νά διορθώσει τά μικρά αύτά ελαττώματα, γιατί είναι νέα καί τής άνοίγεται ώραΐο 
μέλλον μπροστά της.

γΒ Ε Ο Δ Η Ρ Ο Σ  ’ Κ Ά Ρ Υ Ω Τ Α Κ Ι Ι Σ

'ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Ο Ι Σ Υ Ν Τ Α 3 Β ΙΣ  Τ Ω Ν  Η Θ Ο Π Ο ΙΟ Ν

Στό νομοσχέδιο πού καίαρτήστικε γιά τίς συντάξεις τών ηθοποιών, συμπεριλή- 
φθηκαν καί ο ί  καραγκ ιοζοπ αίχτες  γιατί, όπως είπε κάποιος αρμόδιος, ό  'Κ αραγκιό
ζης «είναι τό πρώτο ’ Εθνικό ·μας βέατρο».

Ά ν  >αί -δέν έχουιιε·--καμμιάν άντήρηόη, άφού καί τό σημερινό δέν  διαφέρει κα- 
θόΧου άπ ’ αυτόν, ώσίάβο άς μας επιτραπεΐ νά υποβάλλουμε καί μεΐς μιά παράκληση : 
Νά συμπεριληφθοΰν στό νομοσχέδιο καί οί «γαίτανατξήδες» Λαί’ κείνοι πού παίζουν 
τά «ρόρταλα» τίς άπόκ«ηες..
Η  «Ε Ν Ω Σ Η  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν »

"Υστερα άπό τό άγριο άλληλογρονθοκόπημα τών μελών της, υστέρα άπ ' τίς 
χυδαίες βρυσίές πού άκουγόντουσαν μέσα στήν αίθουσα τών συνεδριάσεων της, άπό 
μερι<ο!ι; ταρτούφους τή ; λογοτεχνίας, ή «Έ ν ω σ η  τών "Ελλήνων λογοτεχνών», παρέ
δωσε τό πνεύμα της εις ΚύριΟν.

Ή  διάλυσή της, βέβαια δέν εΰχαριστέί κανένα, οΰτε φανταζόμαστε κανέναν νά 
χάρηκε γί’ αύτό.

Ω στόσο  δμως, ήταν κάτι πού τό περιμέναμε γιατί αύτό τό άποτέλεσμα έχει 
πάντα κάθε οργάνωση πού κλικοποιείται...

ΤΟ « Ε Θ Ν ΙΚ Ο »

Σ ’ όποιοδήποτε άλλο μέρος τοΰ κόσηου γινόντουσαν δσα γίνονται μέ τό δικό 
μας «/Εθνικό» θέατρο ,1 οί! άρμό&ίοι κι’ ο ί  πάραπανω ά π ’ τούς αρμόδιους, :αν δέν 
συγκινιώντουσαν οίπρώτοι, θα  φρόντιζαν νά πληροφορη{ιούν, γιοιί δλη ί.*6τή ή 
κατακραυγή εναντίον τοϋ Κρατικοΰ θεάτρου, πού άλητεύει σάν άλήτης στήν όδόν 
Α γίου  Κωνσταντίνου.



« c £ί,σιοσο ' αν υπάρχει, σ ώ  υπουργείο τής Παιδβι'βκ «Δ)σις καλών τεχνών» κΓ 
αν υπάρχους ακόμη άνθρωποι πού δέν παίρνουν τό μ ,οθό του; τζάμπα  κΓ αν εύα- 
ρεσ ουνιαι, ας ε,ηγησουν στον κοομο τί παράξενα πράματα είναι αύτά πού λέγονται
o u v i w l r V 11 7t“  ’ΙΟ θέατρο τής οδοΰ "Αγίου Κωνσταντίνου, άφοΰ τά ε ;οδα  τής 
συ\τηρησεω^ του εισπραττονται απ αύτον...

ΝΕΑ ΒΙΒ ΛΙΑ  :

( Αναγγέλουμε όσα μάς στέλλνονται ο ’ ενα 
καί κρίνουμε οσα σέ δυό αντίτυπα)

ΙΙΝΟΗ ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Η : Ποιητική Συλλογή τοΰ κ. Ά π . Μαμέλη.
Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΑ  ΤΟ Υ ΠΟΝΟΥ : Ποιητική Συλλογή τοϋ κ. Μάρκου Τσιριμώκου.
ΔΟΞΑ : Ποιητική Συλλογή τοΰ κ. Γ. Σ. Δοΰρα.
Α Υ Λ Ε Σ  Μ Ο Ρ Φ Ε Σ: Ποιητική Συλλογή τοϋ κ. Μπάμπη Νίντα.
ΘΛΙΜ ΜΕΝΟΙ ΣΚ Ο Π Ο Ι : Ποιητική Συλλογή τής δ. Χρυσάνθης Ζιτσαίας. 
Α Μ Α Β Α Σ ΙΑ : Ποιητική Συλλογή τοΰ κ. Φώτη Άγγουλέ.
- Ι Ι Γ Μ Ε Σ  Ι Η Σ  Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Σ : Ποιητική Συλλογή τοΰ κ. Άλέκου Φράγκου.

ΤΑΧΥΔΡΟΜ ΕΙΟ

Ν ιχ. Κ ογρ . Νά διαβάσετε πολύ άκόαη. A - S Γ -S- Πήρατε ενα ώ οαΐο θέμα καί 
ο αφηκατε ανεκμετάλλευτο. Ξαναγράφτετο πιό προσεχτικά κΓ αλλάξτε τό τέλος του.

— στθν1ί ΙΟη»1 ·8ϋ0 3δρχ· . Τρί“ ν^ ν · ’Αη’ τα τραγούδ,η σας άξιοπρόσεχτο μυ ο\ η «Ε,υχη». ]^χει ομως ακατάστατο μέτρο καί πολλές χασμωδίες. Ξανακυττά- 
τε το και στείλτε τό μας διορθωμένο. Λ . Χ ριστά του . Καλό. Π . Γ ιαννουδάχην. ’Απ’ 
το σονεττο σας καλα μόνο τά 6υό τρίστιχα. Στείλτε μας κανένα άλλο. Λ. Β ενέτην. 
ί ας παραξενεύει τοΰτο: ’ Ενώ τό διήγημά σας στό σύνολό του δέ λέει τίποτα εχει 
που και που μερικες φράσεις ποΰναι περίφημες. Γιά στείλτε μας και κανένα αλλο.

. ω νιο ν . Ι ο  βιβλίο θα  στοιχίση 3 000 δρχ. ’Ακριβώς, επειδή είταστε 17 χοονώ, 
Οεν πρεπει να παίρνετε γιά όδηγητή σας τή θλίψη, άλλά τή χαρά καί μόνον αύτή. 
υ σ ο  για το αλλο, ιι να σας πούμε; Διαβάστε πολύ άκό,ιη. Ό  καιρός γιά νά γράψετε 

Ϋ  υ ταρχη παντα.2 . Π ετα Ιούδη ν .Καί μέ τό πεζό σας καί ιιέ τούς στίχους σας,κάτι 0έ- 
» f £a να π 'ΐτε, δέν μπορείτε δμως νά το έξωτερικεύσετε. Κατάλληλο γιά δηιιοσίευση 
δε βρίσκουμε κανένα. Τάκην Γ ιάχον. "Οταν στέλλνετε κάτι σ ’ ένα περιοδικό καί τού 
ζητάτε να το δημοσίευση, νά μή στέλλνετε καί τό αντίγραφό του σ ’ άλλο. Τό διήγη- 
υάσα^  πολύ ,ογο^ κι η κεντρική του ιδέα άβάσιμη. Μ. Α . Περάστε κανένα απόγευμα 

(. 1 . Μ οιραιον. Καλο τό «Μνημόσυνο» στό σύνολό του καί πολύ καλοί οί τελευ
ταίοι του στίχοι. Γ . Μ αχρίδην. ’ Απ' τό τραγούδι oac λείπει ή ανώτερη δηιιιουργική 
πνοη, μα^λειπει και η έκφραση. "Αν έχετε, στείλτε nac κανένα καινούόγιο. Κ . 
Λ οονη  αεχωριστη συγκίνηση μάς εδοσε τό μετρημένο κΓ ■ ειλικρινέστατο" γοάιιμα 
σας. ϋκει που εχειε καποια κλίση είναι ή πεζογραφία. "Αν εχετε στείλτε uac κα- 
νενα συντομωτερο διηγημά σας. Κ. Μ ,υζέλη . Σάς γράψαμε άλλοτε δτι τά ποιήιιατά 

στην έκφραση. Τά ίδια σάς λέμε τώ ρα καί γιά τήν «καλογοηά». Κ .  
iOVL >7ν· rciv εκδο0*οΰν 0ά σάς τά στείλουμε. Κ . Δέν άπαντάιιε σέ άνωνυμογρά- 

f  · Μ ε λ ι ά ν .  Ι ο  όιήγηιιά σ «ς  εχει πολλές αξιόλογες αρετές τό χαλάει οιιωζ 
wU ογια του. —.τεΐλτε  ̂ μας, άν εχετε, κανένα πιο μικρό. Α . Ν τόναν. Ευχαριστούμε 

και οας και την « Ενωση σας» γιά τά καλά σας λόγια. Πεοιμένουμε νέα συνεογα- 
σια σας. '  '  * ν 1
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Β  M F f l F f l O M E N O  Φ Υ Λ Λ Ο
Τό «Ξεκίνημα θ ’ άρχίση νά δημοσιεύη σέ

11 S  Ιδιαίτερο τεύχος, ούτως ώστε ν άποτελεσθή

τόμος, τήν

1  “ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ NEQTEPSN Π01ΗΤ2Π,,
i
ι

τής περιόδου 1928— 1934.

Στήν ανθολογία αύτή θά σαμπεριληφθούν 

M l οί καλλίτεροι νέοι ποιηταί πού έχουν κάνει τήν 

[| 1| εμφάνισή τους στό διάστημα αύτό είτε μέ τήν 

jjj έκδοση βιβλίου τους, εϊτε μέ τή συνεργασία τους 

~ |  ατά διάφορα περιοδικά.

7 5  Ειδική έπιτροπή θά  προττάση άπ’ τά ποιή-

=tj ματα κάθε νέου κριτικό προλογικό σημείω- 

“  μά της.

Ά  Ή  ανθολογία θά τυπωθή καί σέ χαρτί πολυ-

| ί !  τελείας καί θά κυκλοφορήση διά τών βιβλιοπω- 

\ f ]  λείων μετά τή συμπλήρωση τού τόμου.

TJ@
t o

Ξ ) Ξ ί ! 5 ! Ε ί Ώ . Ε ΐ ί Ε Ι Ξ



ΕΟΚΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟ!
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841

ΚΕΦΑΛΑΙ Μ ΕΤΟΧΙΚΑ & ΑΠΟθΕΜΑΤΙΚΑ ΔΡ. 1.205.000.003 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1933) ΛΡ. 8.794.000.000

Κεντρικόν Κατάστημα : Έ ν ΆΟήναις

'Υποκαταστήματα και Πρακτορεία: εις δλην τήν Ελλάδα

'Υποκαταστήματα και Πρακτορεία έν Αΐγύπτφ, :
Κάϊρον, ’Αλεξάνδρεια, Ζαγοζίκ.

Άνταποκριταί, εις δλας τός χώρας τοϋ εξωτερικού.

Ή  Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεΐ 
πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας εις τό εσω
τερικόν και τό έξωτερικόν, ύπό έξαιρετικώς συμ- 
φέροντας όρους. Δέχεται δέ καταθέσεις (είς πρώ- 
την ζήτησιν, επί προθεσμία καί ταμιευτηρίου) εις 
δραχμάς καί ξένα νομίσματα, μέ λίαν ευνοϊκά ε
πιτόκια.

H E L L E N I C  B A N K  T R U S T  C O M P A N Y  H E W  Y O R K :  51, M A I D E N  L A N E

Ι 'Ιδρυθεΐσα υπό τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολι
τείας τής Νέας Ύόρκης, πρός έξυπηρέτησιν τών 
έν Αμερική Ελλήνων.

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


