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Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιώς

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  ΚΑΙ Κ Λ Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Ε Σ Π Ε Ρ Ι Σ  
ΤΟ Υ ‘‘Ξ Ε Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Σ ,,

'Οργανωτική Ε κ τρ ο π ή : αί δ. Λ αγομαζή , Ά ϊβαλκότου, Χρυσούλη, Βραχν,ΰ 
Περρακη, Χατζηλουη, ΔοΟκα, Μουτζουρίβου Μιγάδη, Πετράκη, Ά ν α στα - 
σοιτουλου, Πετσετακη, Ρωμαίου, Βοργίδου, Δαμουλάκη καί οί κ. Βογ,ατζό- 
πουλος, Π ερρακη;, Πετσετάκης, Λαγομιτζής, Βραχνός, Χ ριστόδου λος 
Δεληγιαννης, Ζαννος Δαμουλάκης, Χατζηλουης, Τσ,μερλής, Ά ργυρόπουλο;

01 ΤΟΜΟΙ ΤΟΥ “ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΟΣ,,
Ο Αος και ό Βος τόμος τοΰ «Ξεκινήματος» έβιβλιοδετήθηκαν 

και πωλοΐνται έκαστος δρχ. 100.
-τέλνονται ελεύθεροι ταχυδρομικών τελών.

Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ

Ν άτος καί πάλι πού εφτασεν ό θλιβερός χειμώναςι 
μοΰ ψαχουλεύει τήν ψυχή τό παγερό του χέρι.... 
Χ λώ μ ια σ ’ ή μέρα κ’ ή νυχτιά θά γίνει τώ ρα  αιώνας. 
Ώ ρ ε ς  θά στέκω ν ’ άγροικώ  τό μανιασμένο άγέρι.

Ά π όψ ε οσοι μοΰ πέθαναν, ξα ν ά  θέ νά πεθάνουν, 
τή συνοδεία τή νεκρική θ’ ακολουθήσω πάλι, 
κι’ δίαν  άκόμη μιά φορά κάτω  ά π ’ τή γή τούς βάνουν 
θά κρύψω μές στά  χέρια μου τ ’ άλλόφ ρονο  κεφάλι.

’'q ! π όσο  μόνη θά αίστανθώ  στήν άδεια κάμαρά  μου 
δταν κι’ ό ήσκιος τών νεκρών πού ά γάπ η σα  μ’ άφίση... 
Μέ τί λαχ τάρα  θά τό ίδώ τό φώς Σου όλόγυρά  μου 
σ ά  θάρτη, θ έ  μου, τή ζωή γλυκά νά μοΰ θυμίση!

ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ

Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η

Π ώς ήθελα,^άχ!~έδώ πού ό κεραυνός 
άστραψ ε κ’Γεπεσε τών δυώνε σου  ματιών, 
τυφλό νά μέ είχε άφίσει τότε έδώ, 
π λάσμ α  θεσπέσιο νά μή σέ ξα ν α δώ .

θ α λ α σ σ ο π ά λ ε υ α  καί ό μαύρος ώκεανός 
τών δολερώ ν  κουλουριασμένων σου φειδιών, 
ά ς  μοϋσφιγγε μέ βρόχους τό λαιμό 
νά βρώ  μέσ’ σ τά  μαλλιά σου πινιμό,

Τά λαμπερά σου  χέρια πού εύωδοϋν
καί μοΰ ταράζουνε τούς υπνους τούς πικρούς,
άπό σεντέφί καί μαστίχα καί κερί,
τά φίνα δάχτυλά  σου, ώ ρ α ΐα  σκληρή,

Σ τά  όνείρατά μου μέσα μου μαδοϋν, 
σ ά  ματωμένα ρόδα  στούς άφρούς, 
έτούτη τήν καρδιά πού ό σκοτεινός 
τή δέρνει τών παθών μου ώκεανός.

Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
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κατακεφαλους που δεν είχαμε πιά καθόλου λέει νοΰ γιά δουλιά.
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στική κωμωδία «Μαλλιά κουβάρια» μέ ολόκληρο τό θίασο επί σκηνής.
Ό  Πετρής τοΰ άπο&ηκάριου ήτανε ασφαλισμένος καί σίγουρος, ^γιατί 

6 πατέρας ΐσυ τοΰχε πει, πώς θά τόν πήγαινε χωρίς ά'λλο. Οί ά'λλοι μας, 
μαθητευόμενοι δλοι παραγιοί, πού δέν είχαμε πατεράδες νά ενδιαφέρνουν- 
ται γιά τό θέατρο ή δέν είχαμε καθόλου, κάναμε κΰκλο γύρω του, καί 
κείνος ήτανε σέ θέση νά μιλάει μέ κϋρος άπό τόρα γιά τό θέαμα.

*Ηρθε τέλος δλο χτυποκάρδι τό βράδι τής παράστασης κι εΐμασταν πάλι 
δλοι μαζεμένοι άπό νωρίς απόξω κεί στή σανιδόμαντρα στήν παραλία. 
Τήν είχαμε ψάξει καλά καλά απ’ δλες τίς μεριές, μήν άνακαλυψουψε τί
ποτα χαραμάδες, ό Μήτσο; μάλιστα τοΰ μοδελάδικου είχε σκεφτεΐ κι ειχε 
κρύψει στόν κόρφο του ένα μεγάλο άρίδι άπό τό Ιργοστάσιο,^έ'χοντας σέ 
νοΰ νά ανοίξει τρύπες στά σανίδια άμα θά βοηθούσε τό σκοτάδι. Μά ό 
καφετζής καί τά γκαρσόνια τήν είχανε ψάξει καλά καλά κι αυτοί γιά νά 
μή χάνουν εισιτήρια, κι’ άλλου εϊχαν κρεμάσει άπομέσα τσουβάλια καί 
παλιολινάτσες, κι άλλοΰ τήν εϊχανε δυναμώσει μέ παλιολαμαρίνες^καίΛτσί- 
γκους.

Δέ γινότανε τίποτα.Σάν κάστρο ύψονόταν καί φάνταζε μέσα στό σκοτάδι 
τής πολιτείας ή φωτισμένη σανιδόμαντρα,σάν έ'να άπαρτο κάστρο τών παρα
μυθιών, πού μέσα του είχαν κλειστεί δλες οϊάπαγορεμένεςΤεύτυχίες τοΰ >ό- 
σμου, κι έμεϊς, οί αποκλεισμένοι, τριγυρίζαμε δπως ίσκιοι μέσα στή νύχτα 
γυρω του, άκούγοντας μόνο πότε πότε τά δυνατά χαρούμενα γέλια καί τά 
χάχανα τών εύτυχισμένοον.

Σιγά σιγά άραιόναμε. "Οσοι μας φοβόντουσαν περισσότερο τούς’ δι- 
κούς τους στό σπίτι κι δσοι μας ε’ίτανε πλασμένοι νά δέχουνται τά γραμ
μένα τής μοίρας μας άνεξέγερτα, άρχίσανε νά φέβγουν έ'νας-έ'νας, δυό-δυό, 
γιά τίς απόμερες εργατικές συνοικίες. ’Έτσι, κατά τίς έ'ντεκα κάπου πού 
κουβαλούσαμε μέσ’ άπ’ τά κοιμούμενα μουράγια τοΰ λιμανιού μιά βαριά ξυ- 
λόσκαλα άπό κάποιο γιαπί τής εταιρίας, εΐμασταν μόνο τέσσεροι. Είχαμε 
κάμει συμφωνία πώς θά βλέπαμε μέ τή σειρά, έ'νας θ ’ ανέβαινε κι οί 
άλλοι θά μετράγανε άποκάτω ώς τό διακόσα καί θάχανε καί τό νοΰ τους. 
’Έπειτα θά κατέβαινε αύτός καί θ ’ ανέβαινε ό άλλος. Τή σειρά τήν παί
ξαμε στά μονά-ζυγά καθώς ερχόμασταν.

Ά λλά σάν καταφέραμε πιά, άπάνου σέ κάτι χειροκροτήματα, νά στή
σουμε τή σκάλα στή σανιδόμαντρα άπό τήν πίσω μεριά τοΰ καφενείου καί 
τής είσοδος χωρίς νά άκουστεί κρότος, ό Μήτσος Ι τοΰ : μοδελάδικου πού 
είχε πέσει τέταρτος στή σειρά, ήθελε νά σπάσουμε^τή συμφωνία, γιατί ώς 
πού νά μετρήσουμε έλεγε τρεις φορές διακόσα καί νάρθει κι αύτουνοΰ ή σειρά 
του, μποροΰσε νάναι καί τελειωμένη πιά ή παράσταση καί τελειωμένα δλα. 
Στό τέλος βρήκαμε πώς ή ξυλόσκαλα ητανε άρκετά πλατιά καί μέ λιγάκι 
καλή διάθεση καταφέραμε νά γαντζώσουμε κι οί τέσσεροι1 στά σανίδια. 
’Ίσα ί'σα τά μάτια μας ξεβγαίνανε.

’Έπαιζε μέσα ή μουσική—κλαπαδόρα, κλαρίνο, [κοντραμπάσσο, γκραν- 
κάσα. ’Ήτανε ή παντομίμα «Γκράν Βία». 'Ένας ξεραγκιανός ^σατανάς, 
ντυμένος μαύρο ρούχο κολλητό στό κορμί του, αναδευότανε άπάνου στή 
σκηνή, άκρομαζόταν σκυφτός στή μιά γωνιά, σάλτερνε κι άκρομαζόταν



στην αλλη, και τα χέρια του κάνανε λογής λογής αλλόκοτα κουνήματα. 
Τά ιιοΰτρα του δέ φαινόντουσαν κι αύτά και τά δυό μάτια του γυάλιζαν 
σα βαμενο άτσαλι απομεσ απ τις δυο ψαλλιδωτές τρύπες στό μαΰρο. 
Οπου προβέλνει καί μιά περμαντόνα ντυμένη τό ίδιο, μ” έ'να κοντό κόκ

κινο φουστανακ^ι,που δέν τής πήγαινε παρά ώ ; στή μέση ατά παχιά μπούτια. 
Δε λεγόταν τι ωραία παρασταση που ητανε. Κλίνει κάμποσα νοήματα κι 
αύτή μέ τά χέρια, βγάνει άπό τόν κόρφο της έ'να μαχαίρι, τό δίνει τοϋ 
άλλου καί τοΰ γνέφει πώς νά χτυπήσει. Ή  κλαπαδό α στρίγγιζε έτσι 
εκείνη τη στιγμή, που ενιοί)ε κανένας κρυάδες στή ράχη, άμα μάλιστα 
πίσω του απλόνονταν ή νύχτα καί τά έ'ρημα μουράγια τοΰ λιμανιοΰ.

Αλλα απο το ανείπωτο εκείνο θέαμα δεν ήτανε γραφτό νά χαροΰμε 
ουτε την ξεκαρδιστική κωμωδία «Μαλλια κουβαρια» αργότερα, ούτε κάν 
ολόκληρη τήν παντομίμα «Γκράν Βία». Νά είχαμε τάχατε πολύ άποϊεχα- 
στεί καί νάχαμε ξεπροβάλει παραπανήσια τά κεφάλια μας πάνω απ’ τά 
σανίδια; Τη στιγμή που ητανε χωρίς άλλο νά γίνει τό σκοτεινό φονικό 
πάνοι στή σκηνή καί βαστούσαμε τις αναπνοές μας, δεχτήκαμε ξαφνικά 
στίς  ̂ράχες έ'να μεγάλον κουβά καφεδόνερα καί τσακιστήκαμε νά γκρεμι
στούμε κάτω καί να το βάλουμε στά πόδια. Μείνανε άλυτα γιά πάντα 
μέσα μου ή παντομίμα «Γκράν βία» καί τό μυστήριό της.

*
* *

Σαν άτοφάσισε 6 ενοικιαστής νά μέ βάλει στό τμήμα τών Λημοσίων 
Θεαμάτων, ήτανε γιά μένα μιά πρόσθετη εύτυχία καί χαρά. ’Ήτανε σά 
νάμπαινα μονομιάς σέ στενούς δεσμούς μέ τήν τέχνη. Τό άλλο τμήμα, 
τών Σφαζομένων Ζώων, τόβρισκα πρόστυχο γιά τις κλίσεις μου, κι αργό
τερα, οταν πια ειχα πάρει ενα δυο μηνιάτικά καί κόντευα νά ξεχάσω τήν 
πολιτεία τών μεταλλείων καί τις ανεχειες τη·, πειραζόμουν μέσα μου καί 
με την επιγραφή ακόμη εκεί στην είσοδο t o j v  γραφείων, πού ανακάτευε 
τήν καθαυτό καλλιτεχνική υπηρεσία μας μέ τά Σφαζόμενα Ζώα.

Ή  δουλειά εκείνη κάθε άλλο ήτανε παρά δύσκολη. Τό πρωινό είχαμε 
νά σφραγίζουμε στό γραφείο κάμποσες χιλιάδες εισιτήρια καί τό βράδι 
νά στεκόμαστε στις εισόδους τών θεάτροιν καί νάχουμε to νού μας νά μήν 
περνούνε ασφράγιστα εισιτήρια ή τζαμπατζήδες. "Ενα παιγνίδι δηλαδή. 
Στο σφράγισμά ειχα βρει από τις πρώτες κιόλας μέρες μιά δική μου, 
καινου'ργια μέθοδο καί πήγαιναν τά χέρια μου μηχανή, πού δέ μ’ έφτανε 
κανένας. Καί μ’ δλη τή γρηγοράδα ειχα πάντα καρφωμένα τά μάτια μου 
στούς αριθμούς καί δέ μοΰ ξέφεχ>γε ποτέ εισιτήριο ασφράγιστο, δ'πως ξέ- 
φευνε τών άλλων. ’Ήθελα νά φανώ λιγά,α άξιος καί νά στερεώσω κάπως 
τή θέση μου, γιατί ό ενοικιαστής μέ είχε πάρει μετά πολλούς δισταγμούς. 
’Ήμουν μικρός, καί οί φορατζήδες έπρεπε νάναι άντρες μέ έπιβάλλον, 
γιατί συχνά παρουσιαζότανε ανάγκη νά τά βάνουνε στις πόρτες τών θεά 
τρων, μάλιστα νάρχουνται καί στά χέρια άκόμη μέ κανένανε πολύ ζόρικο. 
Ακουγα τέτια περιστατικά πού διηγόντουσαν αναμεταξύ τους οί παλιοί 

καθε πρωι καί φοβομουν ολοένα πως δε θά με πολυκράταγαν σ ’ αύτή 
τήν ωραία θεση. Ειχα πάρει όμως εξαρχής μέσα μου τήν απόφαση νά

ριχτώ κι έγώ μέ δλα μου τά δυνατά άν μοΰ παρουσιαζότανε καί μενα 
κανένας πολύ ζόρικος. 'Έπρεπε μέ κάθε τρόπο νά μή χάσω εκείνη τή 
θέση πού κοντά στ’ άλλα μοΰ άφηνε κι ολόκληρο τό άπογεμα λεύ
τερο.

*

’Ήτανε τότε άρχή τοϋ χειμώνα, βροχές, καί νύχτονε γρήγορα. Τά κα
λοκαιρινά θέατρα είχανε σφαλίσει πιά κι είχανε ανοίξει οί κινηματογρά
φοι, είχε ανοίξει καί τό Δημοτικό έκεΐ στήν πλατεία τοΰ Ταχυδρομείου. 
Πρώτη υπηρεσία μοΰ αναθέσανε στήν είσοδο τοΰ Υπερώου στό Δημοτικο.

~ Δέν ήξερα διόλου τήν ’ Αθήνα καί τά καθέκαστά της, ούτε ποΰ ήτανε 
το Δημοτικό καί τί ήτανε τό υπερώο. Ά λλά να ρωτάει κανένας και τα 
παραμικρά στό γραφείο, θά τόν παίρνανε πώς έχει κατεβεΐ όλότελα άπ’ 
τά βουνά. Δέ ρώτησα τίποτα. Βρήκα μονάχος μου τήν πλατεία τοΰ Ταχυ
δρομείου κι έκανα έκεΐ βόλτες πολύ πρίν τήν κανονισμένη ώρα, νά κατα
τοπιστώ. Μιά στιγμή άνάψανε μονομιάς δλα τά φώτα τοϋ θέατρου. Τε
τράπλατες μαρμαρένιες σκάλες μέ μεγάλους γλόμπους άποδος κι άποκεΐ 
ανέβαζαν ώς απάνω στό πλατύσκαλο καί τις τρεις πύλες τής εισοδου, πού 
πλέανε στά ηλεκτρικά. Δείλιασε ή ψυχή μου. Επίτηδες τάχα, γιά νά^μέ 
δοκιμάσουνε μιά καί καλή μέ στέλνανε σέ τέτιο θέατρο, άφοΰ άκόμη ούτε 
καινούργια ροϋχα δέν ειχα μπορέσει νά κάμω; ’Ά ν  ήτανε έτσι, τότε τι θέ
λανε καθόλου νά μοΰ -οΰν πώς μ’ έπαιρναν; "Οσα κουράγια κι άν έκανα, 
καταλάβαινα μέσα μου πώς εκείνες τις σκάλες μοϋ ήτανε αδύνατο νά τις 
άνεβώ.

"Ενα κλειστό αμάξι έφτασε μπροστά καί τά πέταλα τών αλόγων γεμί
σανε τήν πλατεία μέ τόν ήχο τους πάνω στήν όγρή άσφαλτο. Κατεβήκανε 
κάτι κύριοι καί κυρίες βουτηγμένες στά ολομέταξα.

— Νά ρέ, ή Μαρίκα, νά, αύτή είναι— ή Κοτοπούλη ! ειπε πλαί μοι> 
ενας λοΰστρος στούς άλλους, πού κάθονταν έκεΐ άπέναντι μέ τά κασελά
κια τους.  ̂ , ;

’Άνοιξα κι’ έγώ τά μάτια μου καλά καί τήν κοίταξα. Ή  Κοτοπούλη ! 
Οί φημερίδες πού διαβάζαμε καμιά φορά στήν πολιτεία τών μεταλλείων 
ήτανε πάντα γεμάτες από τό όνομά της κι άπό ςκοτογραφίες της. Α ν έ 
βηκε πεταχτά τις σκάλες καί τή δεχτήκανε μ’ έ'να σωρό χαρές πάνω στήν 
είσοδο.

— Ποιά απ’ αύτές είναι ή πόρτα τοΰ υπερώου; ρώτησα τό λούστρο 
πού ήξερε τήν Κοτοπούλη, δείχνοντας μέ τό χέρι μου τις τρεις μεγάλες 
πύλες ψηλά στό πλατύσκαλο. Τό ίδιο έκανε γιά μένα όποια κι άν^ήταν 
άπ’ τις τρεϊς, ρωτοΰσα έτσι, άπό περιέργεια μόνο, γιά νά φανταστώ τόν 
έαυτό μου ποΰ θέλανε νά στεκότανε.

— Α π ’ αύτοϋ μοΰ τοιμάζεσαι γιά τό υπερώο, μουστερή; ειπε αυτός καί 
γέλασε μέ τήν καρδιά του κοιτάζοντάς με. Καί τά φράκα σου, ποϋ ειν τα 
φράκα σου ;

Ειδε πώς δέν καταλάβαινα τό νόημά του, σοβάρεψε τό μούτρο του καί 
μούδειξε πέρα μέ τή βούρτσα πού κρατούσε καί κοπανοϋσε κάθε τόσο στό 
κασελάκι.



— ’Αποπάτου άπ’ τή σκάλα νά πας, άπό τήν άλλη μεριά. Θα ιδεΐς μιά 
πόρτα, μοϋ ειπε.

Σάν νά μοϋ χαρίσανε ενα βασίλειο άμα είδα άποκάτω άπ’ τή σκά
λα τήν άπόμερη πορτίτσα μέ τά γράμματα «Είσοδος 'Υπερώου» καί μέ τό 
ένα άδΰναμο λαμπιόνι. Ειχε έ'να τζάμι σπασμένο, κολλημένο μέ μιά λου
ρίδα παλιό πρόγραμμα, κι άπομέσα στό βάθος καθότανε ολομόναχος σέ 
μιά καρέκλα ό κυρ Μένιος, δ θυρωρός, μέ τό κομπολόι του στό ένα χέρι 
καί μέ τό άλλο στήν πίπα του στό στόμα.

Κούνησε τό κεφάλι του χωρίς ν’ άλλάξει στάση καί μέ καλησπέρισε σάν 
τοΰπα πώς ήμουν δ καινούργιος φορατζής.

— Κάτσε καί σύ νά μαζέψουμε τήν πούληση, ειπε... Ά ς  παίζουνε 
εβραίικα κι έπειτα ας περιμένουνε νά τούς έ'ρθει κόσμος!

Είχα τόση χαρά κείνη τήν ώρα, πού θάθελα νά τοϋ μιλήσω 
γιά πολλά, γιά ένα σωρό χαρούμενα καί κεφάτα πράματα, κεφάτα 
νά μή τόν βλέπω έτσι κατσούφη· μά θυμόμουν ολοένα τις Ιντολές πού 
μοϋχε πει καί ξαναπεί δ Ινοικιαστής σουφρόνοντας μέ νόημα τά φρύδια 
του, πώς δέν ήθελε πολλές κουβέντες καί σχέσεις μέ τούς πορτιέρηδες. 
’ Εξ άλλου μοϋχε φανεί πώς καί τοϋ λόγου του δ κύρ Μένιος μέ ειχε κοι
τάξει έτσι λοξά, σάν τούπα ποιός ήμουν, καί σάν νά χαμογέλασε λίγο άπο- 
μέσ’ άπ’ τά μουστάκια του. Καί είχα προσβληθεί λιγάκι.

Ά λλά γιά παληκαριές καί γιά σπρωξίματα μέ τόν κόσμο καί μέ τούς 
ζόρικους τζαμπατζήδες πού μελετούσα δλη εκείνη τήν ήμερα ήτανε νά γε
λάω καί νά τό θυμούμαι. Κι ήτανε νά γελάω καί μέ τούς φόβονς μου μή 
μοϋ περάσουν εισιτήρια ασφράγιστα άπό τήν πρώτη κιόλας βραδιά. Μιά 
ώρα αργότερα πέντε εισιτήρια είχαμε κόψει δλα δλα, κι άλλοι δυό, μέ κα
λοκαιρινά κι αύτοί σάν καί μένα ρούχα αν καί ήτανε πιά χειμώνας, μάς 
είχανε ρωτήσει πόσο έχει ή είσοδο κι άμα τούς είπαμε πόσο καί τούς 
στείλαμε στό ταμείο τραβήξανε χωρίς δεύτερο λόγο καί φύγανε.

— Τί τούς έδιωξες τούς φουκαράδες, μού κάνει σέ λίγο δ κύρ Μένιος 
κι ήτανε δλο σπλαχνιά ή μπάσα φωνή του.

— Έ γώ  τούς έδιωξα; τοϋ λέω. Όρίστε μσς! Μοναχοί τους δέ φύγατε ;
— Καλά ντε! Δέ σ’ είπαμε καί καμπούρη, μοϋ κάνει αύτός άλλάζοντας 

πόδι πάνω σ ’ άλλο. ’Έπηξε βλέπεις ό κόσμος καί θά στάξει ή ουρά τοϋ 
γαϊδάρου αν βάναμε μέσα καί κανένα φουκαρά πού δέν έχει ολόκληρο τό 
εισιτήριο, μέ τέσσερες-πέντε δεκάρες. Καί λέγοντάς τα αύτά είχε σκύψει 
καί κοίταζε καλά καλά τά παπούτσια του σάν νά τάβλεπε γιά πρώτη φορά 
στή ζωή του.

Δέν τούδοσα απόκριση. Ειχε δίκηο τό λοιπόν ό ενοικιαστής. Πρώτη 
μου βραδιά καί νά μοϋ λέει νά πάρουμε λεφτά νά βάλουμε μέσα ανθρώ
πους. Καλά, καλά. Εκείνος, σαν να τήν ειχε φοβηθεί κι ό ϊδιος τήν 
κουβέντα πού ειχε πετάξει, τό γύρισε στήν πολυλογία ενώ τήν άλλη ώρα δέν 
είχανε βγει ού'τε πέντε κουβέντες άπό τά χείλια του.’Έλεγε,έλεγε.’Ή ταν παλι- 
όςΆθηναΐος,καθότανε στό Χασεκή καί ειχε χρόνια καί χρόνια σ’ αυτές τις 
παναθεματισμένες τις δουλιές μέ τά θέατρα, πού πότε τρως καί πότε πει
νάς. ’Ά ν  δέν κοίταζε νά κάνει καί τίποτα μεσιτείες τοΰ ποδαριού τήν

ήμερα στή Λαχαναγορά, τί χαμπάρια...
Θά ήτανε άπάνω άπό σαράντα χρονών, μπορεί καί πενήντα μέ με

γάλα μουστάκια κιτρινισμένα άπό τόν καπνό, πού άμα δέ φούμερνε νά 
βαστάει τήν πίπα του,τάστρωνε μέ τά δάχτυλά του πέρα δώθε. Τό άλλο του 
χέρι, κρεμασμένο κάτω ολοένα, μετροΰσε τις χάντρες τοΐ μαύρου του κο- 
μπολογιοϋ.

Σηκώθηκε κι έκαμε ένα θυμωμένο σουλάτσο ώς τήν είσοδο :
— Ίσδραήλ σοΰ λέει, εβραίικες κλαοΰρες δηλαδή, ξανίπε. ’Ένοια σου 

καί μέ τό μυαλό ποΰχουνε θά πάνε τό δίχως άλλο κατά Ίσδραήλ ! Τό 
κακό είναι πώς μαζί τους μπορεί νά πάει κατά Ίσδραήλ καί τό ψωρο
δίφραγκο πού παίρνει κανένας...

— 'Εβραίικα παίζουνε; τόν ρώτησα κι ειχα αρχίσει νά νιόθω κι έγώ 
τούς φόβους του. Τό είδες ;

—Τί νά τό ίδώ! Δέ διαβάζεις απόξω τά προγράμματα;
Τό πρόγραμμα τό είχα διαβάσει καταλεπτώς άπό νωρίς, πού έκοβα 

απόξω βόλτες. Μπερνστάϊν Ισραήλ, δράμα, έγραφε. Αύτό μόνο, ού'τε κω
μωδία ούτε τίποτα.

— Α νέβασε καλή όπερέττα, γυρίζει καί μού κάνει ξαναμμένος, φέρε 
μπαλέτο σουλουπωμένο μέ χβρεϋτρες ό'μορφες καί τότε σοΰ λέω γώ άν 
θά προφταίνεις νά κόβεις δωχάμου εισιτήρια. Τέτια θέλει ό κόσμος, τοϋ 
άρέσουνε σάν ψαρόζουμο. ’Όχι εβραίικα καί χαχαμίκους !

Μοΰ ανάπτυξε μερικές άντιλήψεις του άκόμη γιά τό θέατρο καί γιά 
τήν τέχνη γενικά τής σκηνής κι έπειτα πήγε πλάϊ στό καφενείο νά παίξει 
είπε κανένα τάβλι μέ τόν ταμπή.

’Έμεινα ολομόναχος.
Ή  είσοδο τοΰ υπερώου ήτανε ένας στενομάκρουλος, αψηλός θόλος, 

στρωμένος χάμω μέ μεγάλες πλάκες?κι δ ασβέστης τών τοίχων ειχε δώ 
κι έκεΐ μεγάλους σκούρους λεκέδες άπό τήν υγρασία. Στό βάθος άνοιγό- 
τανε μιά δεύτερη τζαμόπορτα κι άπό κεΐ άρχιζαν οί πέτρινες μέσα σκάλες, 
φιδωτές ίσα πάνω, πού κοίταζες κι έλεγες πώς δέν είχαν πουθενά τε
λειωμό. "Οταν μάς έδινε κανένας τό εισιτήριό του κι άρχιζε ν' άνεβαίνει, 
άκουγες σέ λίγο τά βήματά του ν’ άντηχοϋν στήν άρχή σάν ποδοβολητό 
άλογων μέσα στούς έρημους θόλους, έπειτα γίνονταν πιό άργά, πιό άργά, 
μάκραιναν καί σβήνανε ίσα πάνω, σάν νά χάνονταν στόν ουρανό.

Θά ήθελα πολύ πολύ νάβλεπα εκείνο τό δράμα, Ισραήλ, τό θέατρο, 
τήν Κοτοπούλη. Μά ήιανε τόσο μακριά, ήτανε σέ έναν άλλον κόσμο, χα
μένα κάπου έκεΐ, ψηλά, στά σύθαμπα τών θόλων. Κι έπειτα πώς θά παρα
τούσα τή θέση μου; Κι έπειτα πώς θάκανα ό ίδιος τήν επικίνδυνη κατά
χρηση νά μπω κλεφτάτα, δίχως εισιτήριο. Δέν έκανε τουλάχιστο νά είναι 
ή είσοδό μας διαφορετική, κοντά, δπως έκεΐ στό θέατρο τής πολιτείας 
τών μεταλλείων....

’Έφευγε δλο καί νωρίτερα κάθε βράδι ό κύρ Μένιος, νά παίξει τάβλι 
πλάι μέ τόν ταμπή κι έμενα ολομόναχος. Γιά νά περνάει ή ώρα είχα 
σκεφτή καί κουβαλούσα ένα βιβλίο στόν κόρφο μου, τόβγανα μόλις έφευγε 
ό Μένιος καί διάβαζα έκεΐ στό λαμπιόνι χτυπόντας κάθε τόσο στις πλάκες



τα πόδια μου, πού πάγοναν. Είχε αρχίσει νά το νιώθει κανένας τό κρύο 
κι ά'μα φυσούσε ξεροβόρι, ή τζαμόπορτα τόμπαζε μαχαίρι άπό τις χαρα- 
μαδες. Ό  ’ Ισραήλ τοΰ Μπερνστάϊν έπεσε άπό τά προγράμματα, ανέβηκε 
μέ κόκκινα ωραία γράμματα ή ’ Ιφιγένεια εν Ταύροις, άνέβηκαν πολλά 
πεθυμημένα πράματα. Μά ή κατάστασή μας δέν άλλάζε έκεΐ στό υπερώο.

“Ενα βράδι πρόβαλε τό κεφάλι του στήν είσοδο ό επόπτης μας πολύ 
άργά :

/ — Ά κόμη κάθεσαι δωχάμω ; μοϋ είπε. Μπράβο ! Μά άιια τελειώνει ή 
δεύτερη πράξη, δέν είναι ανάγκη, μπορείς νά φέβγεις, μοΰ είπε. Κι έ'φυγε.

Ρώτησα μέ τρόπο καί στό γραφείο την άλλη μέρα τό πρωί καί τότε 
έμαθα πώς κοντά στό νού, δικαίωμά μόυ ήτανε άμα τελείωνε ή δεύτερη 
πράξη καί άρχιζε ή τρίτη νά μπαίνω μέσα νά βλέπω σά δέ βαρυόμουνα.

Δικαίωμά μου.
’Ήμουν σχεδόν ευτυχισμένος άνθρωπος.
Είχε μιά δυσκολία νά καρατάρει κανένας έκεΐ στήν είσοδο τοΰ υπε

ρώου πότε τέλειωνε ή μιά πράξη καί πότε άρχιζε ή άλλη, γιατί οί. λιγοστοί 
πελάτες μας μιά κι άνέβαιναν οΰτε ξαναφαίνονταν ούτε άκούγονταν πιά. 
Μά είχα τό νού μου σέ άλλα σημάδια δξω τής μεγάλης εισόδου καί καρα- 
τάριζα άπό κεΐ. Καί μόλις πιά περνούσαν οί άτέλιωτες ώρες κι έλεγα δτι 
άρχιζε τόρα ή τρίτη πράξη, χυνόμουν μέ φόρα στίς πέτρινες φιδοοτές 
σκάλες καί τίς ανέβαινα σά σίφουνας. Δέν έχανα καμιά τρίτη πράξη. Κι 
αν τύχαινε νά τήν έχω ιδεΐ πολλές φορές καί νά τήν ξέρω πιά άπέξω, 
μπορούσα νά κοιτάζω τό άλλο θέατρο, τά γαλάζια βελούδα τών θεωρείων 
καί τής πλατείας, τά καθέκαστα τών σκηνικών,— νά συλλογιοΰμαι τό ένα 
καί τό άλλο καί νά συνταιριάζω μέ τό νού μου τίς άλλες πράξεις πού δέν 
ειχα ίδή. ’ Εξ άλλου μερικά έργα, πολύ λιγοστά δυσιυχώς, τάβρισκε κανέ
νας καί τυπωμένα. Τάπαιρνα στόν κόρφο μου άπό νωρίς κι άμα ησύχαζε ό 
κόσμος καί πήγαινε ό κύρ Μένιος νά παίξει τό τάβλι του μέ τόν ταμπή, 
τάβγανα καί διάβαζα τίς χαμένες πράξεις. Συχνά τύχαινε νά μοϋ άρέσουνε 
πολύ, έντυνα έκεΐ φανταχτερά σκηνικά μέ τό νού μου τούς δγρούς θόλους, 
σούλάτσερνα πέρα δώθε καί διάβαζα δυνατά, καί γινόμουν πότε ό ένας 
καί πότε ό άλλος ήρωας. Καί μόλις έλεγα πώς εϊταν ώρα πιά γιά τήν 
τρίτη πράξη χυνόμουν πάλι στίς άτέλιωτες σκάλες καί τίς ανέβαινα 
μέ μεγάλες πηδιές. Κι ό νούς μου ήτανε κείνον τόν καιρό γεμάτος άπό 
άσυμπλήρωτες πρώτες καί δεύτερες πράξεις.

Β ΑΣΙΛΗ Σ ΛΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Θ Ε Ι Ο Σ  Ο Ν Ε Ι Ρ Ο Σ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΗ

(Συνέχεια καί τέλος)

Γλαύκη.— Μά είσαι βέβαιος, πα
τέρα, πώς ό Σοφοκλής είναι εχθρός 
σου;

Μόρσιμος. — Ά λλά; τί είναι; φί
λος μου;

Γλαύκη.— Φίλος σου... δέν είναι., 
μά... σέ ραδιουργεί κιόλα, σέ υπονο
μεύει, σέ καταδιώκει; Ό  Σοφοκλής 
δέν είναι τέτοιος άνθρωπος...

Μόρσιμος.— Ποιός στό είπε; Πού 
τό ξέρεις εσύ;

Γλαύκη.— "Ο λοςό κόσμος τό λέει .
Μόρσιμος.— Καί ποΰ βλέπεις έσύ, 

ποΰ άκοΰς τόν κόσμ ο;...Ά ! Γλαύκη! 
Μοΰ φαίνεται πώς οί επιγραφές εκεί
νες σοΰ σήκωσαν τά μυαλά... Καθό- 
λαυ άπίθανο νά είδες καί τόν έπι- 
γραφέα καί νά τά μιλήσατε...

Γλαύκη.— Ά ,  δχι, πατέρα!
Μόρσιμος.— Πρόσεξε, ΓλαύκηίΤά 

λόγια σου μέ βάζουν σέ υποψία... Πα- 
σινόη;...

Πασινόη.— "Οχι κύριε, ή Γλαύκη 
δέν είδε καί δέ μίλησε μέ κανένα.

Μόρσιμος — Δέν τό πιστεύω, άλλ’ 
άδιάφορο! φτάνει πού στό εξής δέν 
θά ιδεΐ καί δέ θά μιλήσει μέ κανένα. 
Γλαύκη! βήμα δέν έχεις νά κάνεις 
άπ’ τό σπίτι ώς τήν ήμέρα πού θά 
σέ δώσω σ’ εκείνον πού θέλω έγω! 
Ούιε γιά νά πάς στό ναό! Νά μή σέ 
ίδώ ποτέ έξω στή θύρα, ούτε πάνω 
στό δώμα. Κι’ έδώ άκόμα, στόν άν- 
δρονίτη, δέν θά πατάς! Στήν αυλή 
σου καί στά δωμάτιά σου. Άλλοΰ 
πουθενά. Ακόυσες;

Γλαύκη, σκυφτή.—"Οπως θέλεις, 
πατέρα.

Μόρσιμος, μαλακότερα.—Κι’έν“ 
νοια σου, έχουν κι’ οί φίλοι μας ό 
μορφους γιούς, κι’ άλλοι μποροΰν νά 
σέ ίδοΰν, τοΰ χρόνου, στά Παναθή- 
ναια. (Διακόπτεται:) Τί είναι;

[θόρυβος άπέξω, νταβατούρι. 
Ή σκύλα γαυγίζει σά λυσσασμέ
νη. Τραβούν, φαίνεται, κάποιον 
πού άντιστέκεται. Φωνές τοΰ θρά
ση, του Νικία, του θυρωροΰ. Ξε
χωρίζουν τά λόγια. «Έ λα μου 
δώ, παλιόπαιδο!...— “Αφησέ με!...»]

Θράσης, άπέξω.—Α φέντη! σοΰ 
τόν έπιασα αύτόν πού γράφει στούς 
τοίχους!..Έλα-δώ σύ!..έλα-δώ!..

Νικίας, άπέξω.— “Αφησέ με λοι
πόν!

Μόρσιμος, ταραγμένος, στις γυ
ναίκες πού στέκονται περίφοβες.— 
Φύγετε σείς! Μέσα γρήγορα! (Τίς 
σπρώχνει. Ή Γλαύκη κι’ ή Πασινόη 
φεύγουν άπ’ άριστερά. Ό  Μόρσι- 
μος κλείνει τή θύρα καί τρέχει δε
ξιά.

Συγχρόνως μπαίνει ό θράσης 
τραβώντας μέ τή βία τό Νικία πού 
άντιστέκεται. Ή πάλη εννοείται, 
είναι προσποιητή].

Νικίας, δυ νατά .— Μά τί θέλεις 
λοιπόν; ποΰ μέ πάς; (Σιγά.) “Ασε με 
τώρα.

Θράσης.·—Έ δώ , παλιόπαιδο!..Νά, 
ό άφέντης μου, ό Μόρσιμος! Λογαριά 
σου μαζί του!

Μόρσιμος, μέ άξιοπρέπεια.— ’Ά 
φησε τον Θράση!

Θράσης, άφίνει τό Νικία καί τόν 
δείχνει.— Νά τος! Φύλαγ’ άπέξω καί



τόν έπιασα τή στιγμή πού έγραφε 
τά δικά του μ’ ένα καρφί...Δύναμη 
δμως πού τήν έχει! Κροτονιάτης! ’'Αν 
δέν ήταν ό θυρωρός κι’ ή σκύλα...

Μόρσιμος, τόν διακόπτει.— Κα
λά, Θράση! έκαμες τό χρέος σου, πή
γαινε τώρα! [Κοιτάζει τό Νικία, 
πού στέκεται περήφανα. Ό  θ ρ ά 
σης φεύγει, κρυφογνέφοντας τοΰ 
Νικία δτι θά σταθεί έκεΐ-άπέξω . 
Μικρή σιωπή. Οί δυό άντρες κοι
τάζονται.] Τάπρεπα γραψίματά σου 
θάταν ασυγχώρητα, μά σοΰ τά συγχω
ρώ γιατί έστειλες καί προξενητή. Τό 
ένα εξαγνίζει τό άλλο. Δέν έχω νά 
σοϋ πώ τίποτ’ άλλο. Πήγαινε. Καί 
φρόντισε νά συναντήσεις τόν Άρχία, 
γιά νά σοΰ πει τήν απάντηση πού 
έδωσα στήν πρότασή σου.

Νικίας.— Τόν είδα τόν Άρχία πρό 
ολίγου καί μοϋ είπε.

Μόρσιμος, ψυχρά.— Τόσο τό κα
λύτερο. Πήγαινε.

Νικίας.— Όχι πρίν σοΰ πώ έ'να 
λόγο.

Μόρσιμος.— Τίποτα! Σοϋ ζητώ 
συγγνώμην γιά τή βιαιπραγία τοΰ υ
πηρέτη μου, άλλά ό'χι καί γιατί μίλη
σα άσχημα γ(ά τόν πατέρα σου!

Νικίας.— Ναί,τον εχθρό σου.,.Μά 
νομίζεις πώς έχω διαφορετική ιδέα 
έγώ;

Μόρσιμος.— Μοϋ είναι αδιάφορο 
άν παραδέχεσαι πώς είναι εχθρός 
μου ή δχι.

Νικίας.— Καί δικός σου, καί πολ
λών άλλων, Μόρσιμε! Σ ’ αύτό είμαι 
σύμφωνος μέ τόν αδερφό μου τόν Ί -  
οφώντα. Ό  Σοφοκλής ήταν μιά φο
ρά, άλλά δέν είναι πιά. Είναι καιρός 
νάρθούν άλλοι, καλύτεροι. Καί σύ, 
Μόρσιμε, καθώς ακούω, γράφεις θαυ
μάσιες τραγωδίες, κι’ ό αδερφός μου 
ό Ίοφώντα; γράφει, κι’ έγώ...

Μόρσιμος, έκπληκτος.— Καί σύ;
Νικίας.— Μάλιστα! Ό  πατέρας 

μου, δέν εννοεί νά μάς αφήσει νά φα
νούμε. Τά γνωρίζω δλα. Δέν έχω α
νάγκη νά μοΰ τά πεις... Ό  Σοφοκλής 
νομίζει πώς μέ τόν «Οίδίποδα Τύ
ραννο» καί μέ τήν «Αντιγόνη» ή 
δραματική τέχνη ειπε τήν τελευταία 
της λέξη.

Μόρσιμος, κουρδισμένος.— Τί 
λόγος! δέν τό ξέραμε! (Στρέφεται καί 
κοιτάζει εμπρός.)

Θράσης, άπό τήν γωνιά του δια
δρόμου, χωρίς νά φαίνεται,στό Νι
κία, σιγά.— Καλά, πάμε! Εμπρός!

Νικίας, γνέφοντας πονηρά τοΟ 
θ ρ ά σ η — Και τί είναι ό «Οίδί- 
πους»;...

Θράσης, σ ιγ ά .— Κουβάριασμα...
Νικίας.— "Ενα κουβάριασμα άπό 

απίθανες συμπτώσεις, γιά νά διασκε
δάζουν οί μωροί.

Μόρσιμος, κοιτάζοντας έμπρός. 
— Αύτό λέω καί έγώ!

Νικίας.—  Ά μ ’ ή «Αντιγόνη»; Μ’ 
έκείνη τήν αυτοκτονία τοϋ Αΐμωνα 
στό τέλος;....

Θράσης, του σφυρίζει.— Ξεκάρ
φωτα!

Νικίας, συμπληρώνει.— Τήν ξε
κάρφωτη;

Μόρσιμος, πάντα πρός τά έμ
π ρός,—  Αύτό λέω καί έγώ;

Νικίας.— Κι’ δμως έπιμένει... 
Φαντάσου τί θα είναι αύτός ό «Οίδί- 
πους επί Κολωνώ» πού γράφει τοίρα!

Μόρσιμος, ζω ηρά γυρίζοντας 
πρός τό Νικία.— Γράφει τώρα «Οί
δίποδα επί Κολωνφ»;

Νικίας.— Ού', δέκα χρόνια παι
δεύεται μέ δαϋτον! Καί γράφει καί 
σβύνει, καί σβύνει καί γράφει. . Μ' 
αύτός τώρα πιά δέν είναι ικανός ούτε 
τήν περιουσία του νά διευθύνει, καί

θά κάνει τραγωδία, πού απαιτεί τή 
μεγαλύτερη διανοητική δύναμη; 
Μόρσιμος.— Τί επιμονή! τί μανία!

Νικίας.— ’Ά ς  γράφει, επί τέλους! 
Δέν"τού είπε κανείς νά μή γράφη! 
Μπορεί τό κάτω— κάτω, τό τελευταίο 
του αύτό έργο νά είναι, δπως λέει, 
τό αριστούργημά του. (χωρίς νά θέ- 
λη, τονίζει τή λέξει μέ καμάρι.) 
’Όχι δμως, μέ τήν έπιρροή πού έχει— 
κι’  όμολογουμένως έχει μεγάλη (μέ 
καμάρι πάλι) είναι παντοδύναμος— 
νά μήν άφίνει κι’ άλλον νά φανεί! 
Αύτό^ό Ίοφώντας δέν θά τ ανεχθεί 
περισσότερο! Ούτ’ έγώ!

Μόρσιμος.—  Ούτ’ έγοί!
Θράσης, σιγά.— Περίφημα!
Νικίας, πλησιάζοντας θαρρετά. 

—  Ξέρεις, ό Ίοφώντας αποχώρησε. 
’Έχει δικό του σπίτι τώρα. Τό ίδιο 
θά κάμω καί έγώ. Θά πάρω τό μερί
διό μου καί θά φύγω. Καί., . θά συμ
μαχήσουμε, άν θέλεις, Μόρσιμε! Έσύ, 
ό Ίοφώντας κι’ έγώ. Δέ νομίζεις πώς 
κι’οί τρεΐςμαζί θά νικήσουμε γρήγορα;

Μόρσιμος, γοητευμένος.— ’Ώ  μά 
βέβαια! Έ γώ  έχω έτοιμη μια Τριλο
γία, πού...

Νικίας, τόν κόβει.— Τό ξέρω 
«Πηνελόπη», «Γυρισμό» καί...

Θράσης, τοΰ σφυρίζει.— «Τηλέ
μαχος»!

Νικίας.—  Καί «Τηλέμαχος». Οι 
φίλοι σου βεβαιώνουν πώς είναι αρι
στούργημα, καί τό πιστεύω!

Μόρσιμος.—  Ό  Περικλής δμως...
Νικίας.— Ά ς  τον τόν Περικλή! 

Αύτός θά πέσει. Σέ λίγο θάχουμε τό 
Θουκυδίδη πού είναι φίλος μας.

Μόρσιμος, καταγοητευμένος.— 
Ά !  είσαι καί σύ μέ τό κόμμα τοΰ 
Θουκυδίδη;

Νικίας.—  Καί τοΰ Φιλοκλή. Βε
βαιότατα!

Μόρσιμος.—  Τί καλά! Νά ή νεο
λαία πού βλέπει! Μεγάλος νοϋς βέ
βαια ό Περικλής, ποιός λέει δχι;...

Νικίας.—  ’Ώ, καί πολύ μεγάλος!
Μόρσιμος,— Ά λλά τί ωφελεί;
Νικίας.— Τί ωφελεί;... Ή  Τριλο

γία σου δμως, Μόρσιμε, πρέπει νά 
συμπληρωθεί μ’ ένα σατυρικό δράμα.

Μόρσιμος — Νομίζεις;
Νικίας.—  ’Ώ , σήμερα είναι απα

ραίτητο! Τί θάλεγες, Μόρσιμε, άν σοΰ 
επρότεινα, σά... σά σύμμαχος, νά τό 
γράψουμε μαζί; Θά είναι ό «Εύμαιος 
δ χοιροβοσκός».

Μόρσιμος — Ό  «Εύμαιος»; Τί 
ωραία ιδέα! (Σ ’ έκσταση) Θάναι 
στούς αγρούς, στά δάση. Θά βγαίνουν 
νύμφες, Σάτυροι, ό Σιληνόί, ό Πάν!.. 
ό Διόνυσος ό ίδιος!... Ναί, αύτό θά 
είναι! Μά πώς τό σκέφθηκες;

Ν ικίας.— Ή  αγάπη τής Γλαύκης!.. 
Νομίζεις άκόμη πώς δέν μπορείς νά 
μέ κάνεις... παιδί σου;

Μόρσιμος, μ’ ένθουσιασμό.— 
Μ’ δλη μου τήν καρδιά, Νικία! Είσαι 
ένας θαυμάσιος νέος! Καί χωρίς άλ
λο, ό μέγας Διόνυσος, δ προστάτης 
μου, έκαμε νά βρεθεί στό δρόμο σου 
ή Γλαύκη!.·. ’Έλα στήν αγκαλιά ιιου! 
(Τόν άγκαλιάζει). Καί πάμε μέσα! 
Θέλω νά οάς άρραβωνιάσω αμέσως! 
Τ ραβώ ντας άπό τό χέρι τό Νι
κία, άνοίγει τή θύρα . του 
γυναικωνίτη καί βγαίνει μαζί του, 
φ ω νάζοντας μέ χ α ρ ά .— Γλαύκη!.. 
Γλαύκη!... Τόν πιάσαμε αύτόν πού 
έγραψε στούς τοίχους!...

Θράσης, χαρούμενος, πηδηχτός, 
τρίβοντας τά χέρια, βγαίνει ά π ’ 
τόν κρυψώνα του καί πάει ώ ς  τή 
θύρα τοΰ γυναικωνίτη. Στέκεται 
κεΐ μιά στιγμή, σά  νά θέλει νά ί- 
δεΐ, ν’ άκούσει, καί ξαναγυρίζει.— 
Πάει!... Αύτό έγινε!... Ά χ ! «ς  γίνει



καμμιά φορά και τάλλο, νά ησυχά
σουμε!... (Μ προστά στό ά γαλμ α  
τοΰ Διονύσου). Μεγάλε Θεέ! προ
στάτη! κάμε κανένα θαύμα!... (Σκε
πτικός πλησιάζει τόν βωμό, βλέ
πει τίς παπαρούνες καί, σ ά ν  άφη- 
ρημένος, παίζοντας, παίρνει ϊνα  
φύλλο, τό κάνει φουσκίτσα καί τό 
χτυπά στό  μέτωπό του. Δέν κροτεί 
πολύ δυνατά. Μέ πείσμα τώρα , 
παίρνει άλλο , τό χτυπά καί αύτό 
κροτεί δυ να τά ).— Νάτο! Θά γίνει!

Μόρσιμος, επιστρέφει, βλέπον
τας τό θ ρ ά σ η .— ΙΙοΰ ήσουν εσύ;.. 
Λεχασα, καϊμένε, νά σέ φωνάξω.

Θράσης.— Περιττό. Τά είδα καί 
τάκουσα δλα! Σοΰπιασα τόν άνθρωπο 
πού πρόσβαλε τό σπίτι, νά τόν άνα- 
σκολοπίσεις, κα'ι σΰ τόν κράτησες γιά 
γαμπρό! Τί άναποδιές!

Μόρσιμος.—  Ωτακουστή!... Είδες 
λοιπόν, γρινιάρη, άπιστε, ώς πού έ
φτασε ή φήμη μου καί τί θά γίνει 
τώρα;

Θ ράση ς.— ’Έ , μά βέβαια, τό ξέ
ρω κι’ έγώ! Ά φ οΰ  συμμάχησες μέ 
τούς γιούς τοΰ Σοφοκλή, θά παρα
σταίνει επιτέλους και αύτή ή πολύπαθη 
Τριλογία σου!
’ Μόρσιμος.— Κοντά στό νοΰ! Τούς 

φάγαμε, Θράση, τελείωσε!
Θράσης.— Καλά, καλά. Μά... 

τούς άφησες μόνους μέσα;
Μόρσιμος.— Είναι ή Πασινόη. 

Ά ςτ α  τά παιδιά νά μιλήσουν λιγάκι... 
"Υστερα θά τόν φωνάξω, νά τά συμ
φωνήσουμε δλα... Ά χ , τί ήμερα, τί 
ημέρα!... Ά ρχισε άσχημα, και τελειώ
νει ωραία! Μέ κούρασε δμως. Στά- 
σου νά καθήσω...(Ξ απλώνεται στήν 
πολυθρόνα καί κλείνει τά μάτια 
του. ’Έχει άρχίσει νά σκοτεινιά
ζει). Θράση!... έχε έτοιμους τούς λύ
χνους... καί τό φανάρι τοΰ δρόμου...

Θά συνοδέψεις ύστερα τό Νικία στό 
σπίτι του... (Ά ποκοιμιέται).

Θράσης.—  ’Όχι έγώ- ένας δούλος 
του τόν περιμένει στό θυρωρείο.

(Ό  θ ρ ά σ η ς  πάει στό  βάθος κι’ 
έτοιμάζει τούς λύχνους. Ό  Μόρ- 
σιμος κοιμάται λίγες στιγμές. Σ κ ο
τεινά στήν. αύλή. Ή  ’ Ακρόπολη 
μόλις ροδίζει ά π ’ τίς τελευταίες 
λάμψεις του λυκόφωτος).

Μόρσιμος, ά ξα φ να , ξυπνά, έν
τρομος καί άναπ ηδά  μέ φωνές 
μ εγάλες.— Ά !  ’Ώ !... όχι!... οχι!... 
Δέν είναι δυνατό!... ’Όνειρο!.. Κακό 
όνειρο!.. Βοήθεια!.. Βοήθεια!!..

Π ροστρέχουν εύθύς ό θ ρ ά σ η ς  
άπ ό τό βάθος μέ £να λύχνο άναμ- 
μένο, κι’ άπό άριστερά ό Νικίας, 
ή Γλαύκη, ή Πασινόη κι’ ή Μ ύρσα, 
μέ λύχνους σ τά  χέρια κι’ αυτές 
οί δυό.

Θράσης.— Α φέντη!..
Γλαύκη.— Πατέρα!.. Τί είναι;
Πασινόη.—  Κύριε!..(συγχρόνως).
Μόρσιμος, τούς βλέπει έντρομος 

άκόμα, έπειτα συνέρχεται, ήσυχά- 
ζει.— Τίποτα! Μέ πήρε δ ύπνος μιά 
στιγμή καί εΐδα... είδα ενα ό'νειρο 
μεγάλο. Θεοί! πώς μπορεί κανείς, σέ 
μιά στιγμή, νά ιδεΐ τόσα πράματα;! 
’Ώ , μ’ αύτό δέν ήταν όνειρο κοινό! 
ΤΗταν Θεΐος’Όνειρος, σσν τόν άλλον!

Γλαύκη.—  Μά τί είδες, πατέρα;
Μόρσιμος.—  Είδα... εΐδα... τό 

Μέλλον!
Νικίας.—- Τό Μέλλον;
Μόρσιμος.— Ναί! Στά φτερά τοΰ 

’Ονείρου ταξίδεψα μέσα στό χρόνο 
καί βρέθηκα έδώ πάλι, κάτω άπ’ τήν 
Ακρόπολη, άλλά μετά εξακόσιες, λέει, 
ολυμπιάδες!

Γλαύκη — ’Ώ  πόσος χρόνος! Καί 
πώς ήταν ή πόλη μας τότε;

Μόρσιμος.— Ά λλη! άγνώριστη!

Ά λλά δ Παρθενώνας έκεΐ, στή θέση 
του, δ ίδιος! Δέν είναι πιά ναός, ούτε 
ακέραιος! Οί Αθηναίοι δμως τόν 
διατηρούν μ’ εύλάβεια σάν τό πολύ
τιμο, τό πιό ίερό πράγμα πού έχουν, 
καί λένε πώς ποτέ ό κόσμος— μέσα σ’ 
έξακόσιεςόλυμπιάδες!— δένείδε τελειό
τερο έργο! Λατρεύουν άκόμα τόν Πε
ρικλή, τό Φειδία, τόν Τκτΐνο, καί λέ
νε πώς αύτή ή έποχή— ήέποχή μας! 
— ήταν δ Χρυσός αιώνας τής ανθρω
πότητας!... Καί τί άλλο άκόμα παιδιά 
μου, τί άλλο;... Σ ’ ένα θέατρο, έ'να 
θέατρο πολύ άλλοιότικο άπ’  τά σημε
ρινά, έ'να θέατρο δπου παράσταιναν 
καί γυναίκες, οί Α θηναίοι έτρεχαν 
νά Ιδούν τόν «Αγαμέμνωνα»!

Νικίας.—  Τοΰ Αισχύλου;
Μόρσιμος.— Τού Αισχύλου, Νι

κία μου! Καί νά σοΰ λένε δλοι, δλοι, 
καί τά νήπια άκόμα, πώς ό Αισχύλος, 
ό Σοφοκλής και δ Ευριπίδης— ναί! 
ναί!— είναι οί μεγαλύτεροι τραγικοί 
τού κόσμου! Ό  Χοιρίλος; τούς λέω. 
Τίποτα! Ό  ΓΙρατίνας; δ Φρύνιχος; 
“Ενας κάποιος Μόρσιμος; .’Άγνωστοι! 
άφαντοι! νεκροί!

Νικίας.—  Μήν τό πιστέψεις ποτέ, 
Μόρσιμε! Είναι δυνατό; ’Όνειρο ..

Μόρσιμος.— ’Όχι, Νικία, τό πι
στεύω, δλα τά πιστεύω! 'Ή ταν Θείος

’Όνειρος, καί μοϋ τόν έστειλε πάλι δ 
Διόνυσος, γιά νά μέ βγάλει άπ’ τήν 
πλάνη κάποιου άλλου. Τόν είχα πα- 
ρεξηγήσει. Μού έλεγε νά πίνω, νά 
γλεντώ, καί φαντάστηκα πώς ήθελε 
νά γράφω τραγωδίες!.. Η έποχή αύτή 
είναι αληθινά μεγάλη!.. Οί έχθροί 
μου ζοΰν καί θά ζήσουν αθάνατοι, 
κι’ έγώ... έγώ...

Νικίας.—- Μά τ’ είν’ αύτά πού 
λές, Μόρσιμε;! Τώρα πού συμμαχή
σαμε μεΐς;.. “Η δέ θά γράψουμε μα
ζί τόν «Εύμαιο»;

Μόρσιμος.— Μή φοβάσαι! Τή 
Γλαύκη θά σού τή δώσω, γιατ’ είσαι 
έ'νας λαμπρός νέος καί... γιατ’ είσαι 
γιος τοΰ Σοφοκλή. Ά λλά... «Εύμαιο» 
δέν θά γράψω, ούτε μαζί σου, ούτε 
μόνος μου! . Δέν ξαναγυρίζει στήν 
πλάνη οποίος είδε μιά φορά τήν αλή
θεια!— Θράση! έχεις δίκιο! Παρ’ τό 
αύτό! (Τοϋ δίνει τό χειρόγραφό 
του).

Θράσης, δλος χ α ρ ά .— Τί νά τό 
κάνω;

Μόρσιμος — Χαρτί γιά τύλιγμα!
Θράσης.— Ησυχάσαμε!

Αύλαία

Άθήναι, 7— 17 Ίανουαρίου 1932 
γ ρ η γ ο ρ ι ο ς  ξ ε ν ο π ο υ λ ο ς

ΡΥΘΜΟΙ ΤΟΥ ΧΙΝΟΠΩΡΟΥ

Ό  θρήνος γίνεται σιωπή,
Τά χείλη μου φ λογέρα 
Στοΰ  χινοπώρου τή ριπή...

Σ τάλες, φτερά, κι’ £να κουπί,
Δ υό φύλλα στόν  ά γέρα ,
Ε ν τ ό ς  μου γίνονται σκοποί!

Μ Η Γ ΣΟ Σ ΛΥΓ1ΖΟΣ



O  U G O  F O S C O L O
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

(Συνέχεια καί τέλος)
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ΑΝΑΓΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΝ

Οί Τ άφ οι Εξασφαλίσανε τή φήμη του πλάι στούς Λείό μΐεγάλοιίς. Λε
γότανε πειά κατ’ άντωνομασία ό συγγραφέας τών Τάφων. Κι’ αλήθεια 
to ποίημα αυτό είναι ή πρώτη λυρική φωνή τής λογοτεχνίας, ή έπιβεβαί- 
»ι»άη τής μεταμορφωμένης συνείδησης, τοΰ νέου ανθρώπου. “Ενας νόμος 
τής δημοκρατίας “a καθορίζει τήν ισότητα τών τάφων, τήν ισότητα τών 
άνί>ρωπων μπροστά στό θάνατο. Ή  μεγαλοπρέπεια τών μνημείων ήτανε 
προνόμιον τών εύγενών καί τών πλουσίων καί πολεμούσανε κι’ εδώ ^άκόμα 
τά προνόμια, τή διάκριση τών τάξεων.— Ό  Parini λοιπόν θά κοίτεται.σέ 
κοινό τάφο παράπλευρα στόν κλέφτη—σκεφτόταν 6 Foscolo. Αυτή ή επα
ναστατική λογική, σπρωγμένη ώς τ5 άκρα, τοΰ σκότιζε τήν ποίηση τής 
ζωής καί τόν ξανάφερνε σ’ έναν κόσμο φυσικό, άγριο κι’ άκατοίκητον άκό' 
μη. Δέν άνεχόταν νά μεταχειρίζονται τον άνθρωπο σάν ζώο. ’Ένοιωθε νά 
προσβαλλονται μέσα του ό ποιητής καί ό άνθρωπος. Έλείπεν ή θρησκευ
τική ιδέα, πού εξωραΐζει τό θάνατο καί δείχνει τόν παράδεισο κάτω άπό 
τις σκοτεινες πτυχές τής λήθης, ήτανε δμως ζωντανό τό αίσθημα τής αν
θρωπότητας με τήν πρόοδο καί τούς σκοπούς της, συνδεδεμένης μέ τήν 
οικογένεια, τήν πατρίδα, τήν ελευθερία, τή δόξα. ’Από κει άντλεΐ δ Foscolo 
τίς αρμονίες του, μια νέα θρησκεία τών τάφων: To sublime ενός φυσικοΰ 
κι άγριου κόσμου τοΰ θανάτου μεταμορφώθηκε χάρη στά πειό λεπτά άν- 
ί)ρώπινα αισθήματα σ’ ένα ζωντανό Πάνθεον, διότι επιδρά στούς ζωντα
νούς, διεγείρει τή μνήμη καί τή φαντασία, προτρέπει σ’ εύγενείς κι’ άγα- 
θές πράξεις. Είναι πλάνες χωρίς αμφιβολία' άλλά πλάνες σάν τόν άνθρω
πο αιώνιες, μέρος τής ιστορίας του. Τό ποίημα είναι ιστορία τοΰ άν- 
θρωπου γραμμένη άπό νεκρούς. Αισθάνεσαι μιά «βικώνεια» έμπνευση

(28) Περί Μνημείων ποίημα Οΰγου Φοσκόλου παρά Μ ατθαίου Γέωργ. Κάλ- 
λου μετάφρ. εκ τής γαλλικής 8η Κέρκυρα 1841. Τάφοι μετάφρ. Ά ν τ . Μάτεσι έν Ά -  
θηναις 1872 τύποις «Ίλισσοΰ. Οί Τ άφοι ποίημα Οΰγου Φωσκόλου βλέπε "Απαντα 
Αντ. Μάνεσι μετά ιστορικών προλεγομένων σημειώσεων καί γλωσσάριου, έν Ζακίνθφ 

1^81. ,σελ. 145— 153). Οί Τ άφοι τοΰ Φαισκόλου, μετάφρ. ύπό Ν αθαναήλ Ί ω . Δομενε- 
γίνη εν Ζακύνθω 1888, τυπ. « Ό  Φώσκολος». Οί Τάφοι, Μετάφρ. Γ. Καλοσγούρου 
βιογραφικόν σημείωμα^ Μαρίνου Σίγουρου, Σ . Μινώτοιι: Ή  Έλληνική ψυχή τοΰ
Φοσκόλου 8ο Αθήναι εκδ. Ελευθερουδάκη. Οΰγου Φωσκόλου: Οί Τάφοι, Μετάφρα-
σις Γ. Καλοσγούρου μετά ^βιογραφίας τοϋ ποιητοΰ ύπό Μαρίνου Σιγούρου. 8ο Ά θ ή ·  
ναι 1915 εκδ. Γ. Φέξη·. Ουγου Φωσκόλου ’Από τούς «Τάφους» μετάφρ. Λ . Μαβίλη 
βλ. Ίαερ^γα τοΰ Λορεντσου Μαβιλη (σελ. 170Ί) δεύτερη έ’κδοση, έκδοτης Στέφανος 
Παργας,^ Αλεςάνορεια 1922. Οΰγου Φωσκόλου Οί Τάφοι, ελεύθερα μετάφοασις Δ· 
Δαση Ζάκυνθος 1923, τυπ. Δ. Καψοκεφάλου.

(29) Γαλλικός (1804) επέβαλλε νά θάφτονται οί νεκροί σέ κοιμητήρια έξω άπό
τις πολιτείες. Ό  F. ήθελε νά έ|αιροΰνται οί Μ εγάλοι.

στόν κόσμον αύτό, πού άπό τίς σκοτεινές φοβερές φυσικές άρχές, ή θρη
σκεία τών τάφων, μορφώτρια τής Ελλάδας κι’ ’ Ιταλίας, άνυψαίνει σ’ επί
πεδο πολιτισμού. Ό  άγαπημένος τοΰ F. διπλός Κόσμος, πού ενώνει σέ μι
άν άποθέωση τό ’Ίλιο μέ τό Santa Croce :i0. Ή  ιστορία είναι παληά, άλ
λά ό τρόπος πού τήν έξεμεταλλεύτηκε καινούριος, κι* άπ’ αύτό γεννιέται 
πρωτοτυπία χρωμάτων καί μορφών. ’ Ανακατώνονται έδώ μέσα ή κόλαση 
μέ τόν παράδεισο, ή πλατειά γοτθική σκιά τοΰ τίποτε καί τοΰ ’ Απείρου καί 
τά τρυφερά κι’ εύγενή αισθήματα καρδιάς άνθρώπου: τό πάν σέ μιά μεγα- 
λόποεπη καί σχεδόν θρησκευτική μορφή, σάν ύμνος πρόc τό θειον.

Ή  επανάσταση ύπό τή φρίκη τών υπερβολών της έξεκκαθάριζε τό δρό
μο της.’Επικρατούσανε πειό συντηρητικές άρχές. Γινόταν αισθητή ή άνάγκη 
μιας θρησκευτικής καί ηθικής μεταρρύθμισης.

Τό έργο τοΰ F. έδόνησε τίς χορδές αύτές. Ή  Μούσα δέν είναι πειά 
Alfieri.

Οί ιδέες τής εποχής ήτανε κατακραυγή γιά τόν κλήρο καί τίς προλήψεις. 
Πρόσθεσε σ’ αύτά: τούς τυράννους, τούς εύγενείς, τά προνόμια, τά μονοπώ
λια. Ό  πόλεμος γινόταν έν δνόματι τής φιλοσοφίας, τής ελευθερίας, τής 
δημόσιας οικονομίας. Ό  τόνος έδώ είναι διαφορετικός.

Δέν μπορεί νά πιστέψει ό ποιητής στήν άθανασίαν τής ψυχής' κι’ δμως 
θάθελε. Είναι μιά ιδέα άπατηλή, μά είναι σκληρό νά καταστρέφουμε τίς 
αυταπάτες, πού μάς κάμνουν ευτυχισμένους καί μάς ώμορφαίνουν τή ζωή. 
’Έτσι δ δρόμος είναι άνοιχτός γιά τήν επάνοδο τής θρησκευτικής ιδέας, δχι 
έν δνόματι τής άλήθειας, άλλά τοΰ άνθρώπου καί τής ποίησης. Αισθάνεσαι 
ήδη τόν Chateaubriand.

Ά λλ’ εάν έν τούτοις είναι άλήθεια δτι ό χρόνος καταστρέφει τά πάντα, 
δτι ή ύλη μόνον είναι άθάνατη κι’ οί φόρμες καταλύονται, δέν αληθεύει δτι 
ό θάνατος’ τοϋ άνθρώπου σημαίνει εκμηδένιση. Ό  ποιητής τοΰ δίνει νέαν 
άθανασία. Μάς κληροδοτεί: συγγράμματα, ιδέες, έργα, μνήμη. Ή  Μούσα 
εμψυχώνει τή σιωπή τών τάφων, κι’ οί ζωντανοί ζητούνε άπ’ αύτούς 
έμπνευση καί παρηγοριά. Ή  λατρεία τών νεκρών είναι ή ί>ρησκεία τής 
άνθρωπότητας δσες φορές δέν ήθελε νά βρίσκεται σέ πρωτόγονη κατά
σταση.'" Δέν θέλουμε νά πιστεύουμε σ’ ένα άνώτερον δν, πού μάς βραβεύει 
καί μάς τιμωρεί: έσται, κι’ δμως έτσι είναι: Πικρ’ είναι ή ά λ ή θ ε ι α  ώ 
P i n d e m o n t e !  (30β) Άλλά, άνθρωποι, μπορούμε ν’ άρνηθοΰμε πίστη 
στήν άνθρωπότητα; καί θέλουμεν ίσα ’ίσα ν’ άφαιρέσουμεν άπό τή ζωή δλες 
τίς ψευδαισθήσεις,*! δλη της^τήν ποίηση: Ό  F. διαμαρτύρεται σάν άνθρω
π ος καί σάν ποιητής. Έχει* πάντα μέσα του τόν δέκατον όγδοον αιώνα, 
άλλά πολύ προχωρημένον ως πρός τίς άνατροπές, καί πού σταματά, ζητών
τας σταθμό στ’ άνθρώπινα, δρόμο, στάξθρησκευτικά, αισθήματα.

(30) Ναός(ΡΪΓεηζε) δπου έχουνε στηθεί μεγαλοπρεπή καλλιτεχνικά μνημεΐασ’ δλες 
τίς δόξες τήςΙΊταλίας κι* εη έπ ρω το  καί τοΰ ίδίου τοΰ Foscolo.

(30 β) Ποιητής σύγχρονος τοΰ F . πού_ εγραψε: Τάφους  βλέπε: Τά μνήματα
ποίημα 'Ιππολύτου ίΐινδεμόντου μετάφρασις Α . Σ. Λιβαθηνοπούλου Ά θ ή ν α ι 1873 
Οί Τάφοι ! (στίχοι Ίππολύτου Πινδεμόντη) μετάφρασις Γ. Καλοσγούρου στόν ίδιο 
τόμο τών Τάφων τοΰ F osco lo  έκδ. Γ. Φέξη 1915 σ. 113-26.



Αυτα τά πραγματα ο F. δεν τη σκεφτεται μονό, τά αισθάνεται κιόλας. 
Ειχαμεν ηδη τον πατριώτη, τον ελευθεροτ* άνθρωπο! έδώ εμφανίζεται ό 
εσωτερικός άνθρωπος, μέ τά λεπτά αισθήματα τής πολιτισμένης του ιδιο
συγκρασίας. Ο νέος άνθρωπος ολοκληρώνεται, ό ενδόμυχος κόσμος τής 
συνείδησης πλουτίζεται, προσθέτοντας νεα στοιχεία. Κι5 άπό τήν ευαισθη
σίαν αύτή ^βγήκανε οί ωραιότερες εμπνεύσεις τοϋ Ίταλικοΰ λυρισμοϋ, τό 
παραπονο τής Κ^ασσανδρας, οι εντυπώσεις τοϋ Μαραθώνα, ή αποθέωση τοΰ 
Santa Croce. ‘Η άποψη είναι τόσον υψηλή, πού τό θέαμα τής ’ Ιταλίας, 
τυσο ξεπεσμένης, αντικείμενο τόσου ρητορισμοΰ, τόν ευρίσκει άπαυδησμένο 
και συλλογιζόμενο^ τίς αλλεπάλληλες εναλλαγές τής τΰχης τοΰ ανθρώπου. 
Εχουμεν έδώ αντίληψη φιλοσοφου, καρδιάν ανθρώπου, έμπνευση ποιητή. 
Οταν έκυκλοφόρησαν οί̂  Τ ά φ ο ι ,  λές κι’ είχεν άγγιχθή μιά χορδή, πού 

επαλλε σ ολων τις καρδιές. Και δεν έκαμε πειό λίγην έντύπωση στού δια
νοούμενους.

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ "ΤΑΦΩΝ,. 
ΚΙ’ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΤΙΧΟΣ

Η νέα λογοτεχνία εμφανίστηκε μέ τήν κατάργηση τής ρίμας. Τήν τερ- 
τσίνα κι όκταβα διαδεχόταν ό ελεύθερος στίχος. ’ Ητανε μιά αντίδραση κατά 
τοΰ μέτρου καί τής μελωδίας. Ή  νέα λέξη εμπιστευμένη στή σοβαρότητα 
τοΰ περιεχομένου της δέν έκαταργοΰσε τή μουσική, άλλά τή ρίμα: μόνη της
ηταν αρκετή. Ό  F  έδώ καταργεί καί τή στροφή- καί δέν ήτανε πειά μιά 
τραγωδία η ένα ποίημα, ήτανε μιά λυρική σύνθεση άπό τά όποια τολμά ν’ 
αφαιρεσει δλα τά μελωδικά καί μουσικά στοιχεία τής μετρικής. Τώρα έχου- 
μεν ιδέα γυμνή, αναμμένη  ̂ στήν φαντασία καί μεταδιδόμενη θερμή άπό τήν 
ίδιοι, μέ τις συμφωνίες κι’ εσωτερικές αρμονίες της.

Ο στίχος  ̂ καλοδουλεμένος, χωρίς τίς μηχανικές καί κατά παράδοση 
μορφές του, εμφανίζεται τσακισμένος σέ νέες τομές, πρωτότυπους ρυθμούς 
και δεν ^ειναι τεχνητός: είναι ή έσωτερική φωνή, ή μουσική τών πραγ- 
ματων, η μεγάλη μανιερα τοΰ Dante. Τό σ ο ν έ τ τ ο  καί τήν κ α ν τ σ ό ν α  
διαδεχόταν το α σ μ α , είδος απαλλαγμένο άπό κάθε μορφικό περιορι
σμό. Ητανε tj ποίημα τοΰ ήθικοΰ καί θρησκευτικοΰ κόσμου, μεταρσίωση 
τής ψυχής στίς τ|)ηλές σφαίρες τής άνθρωπότητας καί τής ιστορίας, εξύ
ψωση τής̂  συνείδησης η τοΰ έσωτερικοΰ άνθςκόπου πάνω άπό τά σύγχρονα 
πάθη, ό άνθρωπος γενικά στήν εξωτερική ζωή τοΰ πατριώτη καί τοϋ πολίτη, 
τήν έσωτερική του υπόσταση, ή αυγή τοϋ νέου αιώνα. Τό άσμα ήτανε 
προοίμιο τοΰ ύμνου.

Ο F. χτυποΰσε τις πόρτες τοΰ δέκατου ένατου αιώνα.

ΟΙ Χ Α Ρ Ι Τ Ε Σ  (31)
Αφοΰ πήρε αύτόν τό δρόμο καταπιάνεται μέ νέα ποιήματα: Τόν 

Α  λ κ α ΐ ο , την Σ υ μ φ ο ρ ά ,  τόν Ω κ ε α ν ό ,  δχι δμως μέ τήν προη- 
γούμενην εμπνευση: συνθέτει ψυχρά, φιλολογικά, άποσπασματικά, δέ μάς

31) 01 Χαριτες, μετάφρ. Μαριέττας Μινώτου, Ά θ ή ν α ι 1927 εκδ. Ζηκάκη.

δίνει τίποτε τό ώριμο. Τελευταίες φανήκανε οί Χαριτες. Τελειότατη ερ
γασία καλλιτέχνη, άλλ’ ό ποιητής δέν υπάρχει σχεδόν.

Η ΠΡΟΖΑ TOY FOSCOLO33
Μένει ό F. σιήν πρόζα. Εννοούμε τόν Π ρόλογό του, τά Μαθήματα 

του, τά κριτικά του δοκίμια. Δέν είναι πεζογραφία γαλλική, οτυτε τοσκα- 
νικη, θέλω νά πώ δτι άναζητά: τήν τοσκανικη ζωηρότητα καί χαρη  ̂ και 
τή γαλλική λογική καί τό μποίο. Είναι προσωπικος πεζός λογος ακόμα 
ύπό διαμόρφωση, γεμάτος άπό λατινικές καί δικανικές αναμνήσεις, μέ μια 
τάση πρός τό μεγαλείο καί τή δύναμη, Δείχνει περισσότερό έξαψη φαντα
σίας παρά δύναμη πνεύματος. _ s /

'Ο  F. κριτικός ανοίγει το δρομο στο νεον αιώνα. Η κυριαρχούσα ιδεα 
τής πεζογραφία αυτής είναι ό άνθρωπος υπερανω τού λογιου. O F. παρε- 
χει τόν τίτλο τής νέας λογοτεχνίας. Η δύναμη της δέν είναι εξωτερική, 
μά έσωτερική, στή συνείδηση, τόν εσωτερικό κοσμο, τον συγγραφέα.^ Ο 
Dante καί Petrarca33 κυταγμένοι άπό τήν άποψη αύτή λάμπουν μέ νέο 
φώς. To Style ελευθερώνεται άπό τήν εκζήτηση, απο τά τεχνικά στολίδια 
καί περιορίζεται στή σκέψη και τό αίσθημα. Κι αυτός ο Reccaria είναι 
ξεπερασμένος. Προσεγγίζουμε τήν αισθητικη. Δεν έχει διαμορφωθεί σ επι
στήμη, άλλά ύπάρχει τό αίσθημα κι’ ή τάση πρός αυτήν.

Καί κάτι άκόμα: ’Αναγεννιέται ή διάθεση τών φιλοσοφικών καί ιστο
ρικών ερευνών, περιφρονημέλ'ων ένα ολόκληρον αιώνα, πούεκαμνε πλακα 
δλο τό παρελθόν. Ή  ’ Ιταλία άναχτά τίς παραδόσεις της κι επανασυνδέε- 
ται μέ τόν V ico31 καί M uratori35.

Ό  F. άνοιγε τό δρόμο στό νέον αιώνα. Καί δέν υπάρχει αμφιβολία, 
δτι, εάν ή πρόοδος τοΰ ανθρώπου ερχόταν δχι μέ ταραχώδη, άλλα λογικό 
καί ήρεμο τρόπο, δ τελευταίος συγγραφέας τοϋ 18ου αιώνα θάτανε καί 
πρώτος τού 19ου, ό άρχηγος τής νέας σχολής.  ̂ ^

’Αλλά ή πρόοδος αύτή έπαιρνε δψη αντίδρασης καί στήν άρνητικη και 
βίαιη εκείνη μορφή της έπροσβαλλε τίς ιδέες καί τις μορφές ενος̂  αιώνα 
γιά τόν όποιο ό F. νομιζόταν ένοχος. Τόν έδυσαρεστοΰσε πρώτ’ ά̂π ολα 
ό πόλεμος κατά τής μυθολογίας. Ενοιωσε μαζί με τις αρνήσεις αυτές αρ- 
νβύμενον τόν εαυτόν του. Και οταν πεια ειχε μετριάσει πολλές θρησκευ

(32) Βλ. O pere edite e postu m e di U g o  F o s c o lo  F ireuze 1850— 62.
v o l  I —IV : Prose letterarie

» V : P rose  politicise
» X —X I : S agg i di critica storico  letteraria tradotti d a ll ’ Ing lese  raccolti 

e ordin ati da F . S . O rlandini e da E . M ayer. . .
(33) Γ ιά τούς όποιους εΥραψεν ό F  : D iscorso  sul testo e su le op m ion i di- 

verse  prevalen ti in torn o alia em en dazion e critica. della  C om m edia di D ante 
L on d ra  1825 καί: S agg i sopra  il Petrarca p ublicati in  lng lese  da U g o  F o sco lo  
e tradotti in Ita liono L u gan o  1824a.

(34) Φιλόσοφος (1668— 741). Καθηγητής τής ρητορικής στο Πανεπιστήμιο τής 
N apoli. Ά π ό  τούς δημιουργούς τής φιλοσοφίας τής 'Ιστορίας τήν οποίαν ονόμασε 
«scienza nuova*.

(35) 'Ιστορικός καί αρχαιολόγος (1672— 750).



τικές και πολιτικές του Ιδέες, κι’ είχε σχηματίσει πειό πραγματική αντίλη
ψη γιά τή ζωή κι’ ειχεν απαλλαγεί άπό ενα μεγάλο μέρος τών illusions 
του, δταν ητανε πειά μέ τό έ'να πόδι στό νέον αιώνα, συκοφαντημένος, 
παραγνωρισμένος, εγκαταλελειμμένος στό διαρκές κϋμα τών άντιφάσεών 
του, πέθανε λυπημένος, εξακοντίζοντας στό νέον αιώνα σά μιά πρόκληση, 
τις Χ άριτές του, τό τελευταϊον άνθος τοΰ ίταλικοΰ κλασσικισμοΰ.

Α. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι

Ποτέ τήν όμορφιά σου, Ά γ ά π η , δέν τήν ένοιωσα
[τόσο μεγάλη!

Μήτε λουλοΰδι πρωτοφίλητο ά φ ’ τό φως, στής ζή-
[ζης τ ’ άνθογυάλι, 

πού λαχ τα ρ ούσα  μέ μιά νιότη άχόρταγη, ρόδο
[νά μέ πατήσης,

η πούπουλο φτερό στά  κρίνα χέρια σου νά μέ
[λικιάσης.

Μήτε σάν  ήρθες τήν όδύνη καί μέ πότισες άπό τ ’
[άκένωτο κροντήρι, 

μήτε,καλόβολη καί τρυφερή σά  μοϋδειχνες τή ζήση
[πανηγύρι

καί μέ τής ηδονής τά  ροδοσύννεφα μέ σήκωνες
[στά ουράνια

κι’ άγνάντευα  τή θλίψη μου χαρά
τό πέσιμο περφάνεια.

"Ο σο τή νοιώθω τώ ρα  π ’ άργοσβύνοντας
σέ παίρνει ή νειότη φεύγοντας μαζί της 

κι’ ή κουρασμένη μου ματιά δέν είναι πιά μαγνήτης 
σ ’ άλλη ματιά κι’ έστέρεψεν ή διψασμένη άγκάλη 
καί στήν καρδιά μου δ Λ υτρωμός έχει σφ ραγίδα

[βάλει.
ί-ΟΨΙΑ μ α υ ρ ο ε ι δ η  ι ι α γ ι α δ α κ η

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΠΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν  Κ Α Ι Υ Φ Ο Σ

Μεγάλη τοΰ περίγυρου ή επίδραση. Αύτή δίνει τόν ξεχωριστό τόνο καί τήν 
Ιδιότυπη μορφή στή σκέψη καί δράση, δηλ. στή ζωή.

Ή  καθαρότητα στή διατύπωση, ή σαφήνεια κ’ ένάργεια στό υφος, οι κυριιότερες 
ελληνικές αρετές, είναι απαύγασμα τής α ’ίθρας τοΰρανοΰ μας καί τής φεγγερής δια
φάνειας, πού μας περιβάλλει :

Τό κλίμα μας τό εύκρατο μας προσκαλεΐ μερόνυχτα ν’ άφίνουμε τοϋ σπιτιού τούς 
ίσκιους καί ν’  απολαμβάνουμε τοΰ υπαίθρου τά χάρματα, τίς δροσιές τό καλοκαίρι, 
τις λιακάδες τό χειμώνα. Καί τό μάτι μας άδέσμευτο καί άνεμπόδιστο συνειθίζει 
κ’ εδχαριστ.έται νά βυθίζεται στής φύσης τά φαινόμενα καί τής έξω ζωή ς τά κινή
ματα, πού τοϋ προβάλλουν ολοένα τίς διαυγέστατες γραμμές τους καί τ ’ ανοιχτά 
χρώματά τους.

Γ ι’ αύτό κι’  ή ψυχή μας γυρεύει τά καθάρια κι’ ομαλά τοϋ λόγου διατυπώματα 
κι’ αποκρούει τή σκοτεινιά καί τήν ασάφεια.

Διαφορετική σ ’ αύτό τό σημείο είναι ή ζω ή  τών βορεινών λαών πού, χάρις στό 
κλίμά τους, μένουν αναγκαστικά περιωρισμένοι μές σέ κλειστούς χώρους, δπου κα
νένας ζωηρός εξωτερικός έρεθισμός δέν τούς προσβάλλει. Κ ’ έκεΐ κατ’ ανάγκην ή 
άπομονωτική αύτοσυγκέντρωση, ή προσήλωση στόν έσω  κόσμο, ή μυστικοπάθεια, ό 
όραματισμός, ή βαθειά συλλογή κι’ όνει_)θπόληση, ή έξονύχιση κάθε ιδέας καί τής 
πιό περίπλοκης, έρχονται σά φυσικά επακόλουθα.

Κ ’ έτσι μπορεί νά έξηγηθή ή διαφορά τής εξωτερικής κ’ έπιπόλ,αιας θρησκευ
τικότητας τοϋ λαού μας άπό τήν κατανυχτική καί μυστικοπαθή θρησκευτικήν έκσταση 
τών βορεινών λαών. Κ ’ έτσι μπορεί νά δικαιολογηθή ή αστάθεια, ή επιπολαιότητα, 
ή εύκινησία, τό αψ ίκορον  καί φ ιλαηόδημον  τής φυλής μας αντίθετα πρός τή στα
θερότητα, τήν επιμονή, τήν ακίνητη θετικότητα καί τή γόνιμη βαθύτητα τών 
βορεινότερων λαών.
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ , , , , ,

Σέ πολλά μυθιστορήματα βλέπουμε άκόμη τύπους άνθρώπων μ ονοκόμ μ ατες, 
ξυλένιους, αλύγιστους, άμετάβλητους. Μά τέτοιοι στήν πραγματικότητα δέν υπάρ
χουν, γι’  αύτό καί δέν πρέπει νά προβάλλουν καί σ ’ έργα τέχνης, πού στή γύρω μας 
ζωήν έχουν τήν πηγή τής έμπνευσής τους. Οί ψυχικές μεταπτώσεις κι’ ανακολουθίες 
καί παλινωδίες είνε συχνότατες στόν άνθρωπο, πού τόν επηρεάζουν τόσες εσωτερικές 
κ’ εξωτερικές επιδράσεις. Κ άθε στιγμή βλέπουμε άβαρίες στό χαρακτήρα παί στά 
ιδιώματα καί συνήθεια τής ζω ή ς τού καθενός. Ή  κρίσιμη, μάλιστα εποχή, πού περ
νούμε, μέ τίς καταθλιπτικές απαιτήσεις της, πολύ συντελεί στις ψυχικές αύτές μετα
βολές. Τό ψυχολογικά διεισδυτικό μάτι τοΰ καλοΰ τεχνίτη δέν πρέπει \ά τίς παρα- 
βλέπη Κι’ ό πραγματικά φιλοσοφικός νοΰς δέ μπορεί νά μή τίς δικαιολογή έχοντας 
ύπ’ δψει τίς αφορμές τους. Είχε πολύ δίκιο 6 B y ron  πού έγραψε πώς ό άνθρωπος 
«είναι πάντα τό ερμαιον  τών περιστάσεων». Καί τέτοιον πρέπει νά τόν παρουοιάζη 
ή αληθινή Τέχνη.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

"Αλλο λογοτέχνης κι’ άλλο δημοσιογράφος. ’Αξεπέραστα σύνορα τούς χωρίζουν. 
Διαφορετικά ολωσδιόλου καί τά μέσα καί οί σκοποί τιιυς.

Ό  λογοτέχνη: μπορεί νά δημοσιογραφή, μέ ζημιά τοΰ ταλέντου του πάντα, γιατί 
συνειθίζει στό γλήγορο κι’ εύκολο γράψιμο. Ό  δημοσιογράφος δέ μπορεί νά λογο
τέχνη, δσο κι’  άν τό ποθή ή τό νομίζη εύκολο. Ό  πρώτος εύκολα κατεβαίνει στό 
σκαλοπάτι τοϋ δεύτερου, ό δεύτερος δέν κατορθώνει ν’ άνέβο στή θέση τοΰ πρώτου.

Ό  ένας είναι δημιουργός έργω ν, ό άλλος κατασκευαστής εντυπώσεων καί έκμαι- 
ευτής εύκαιριών καί καταστάσεων. Τής εργασίας τοΰ πρώτου τ’ αποτελέσματα είναι 
σταθερά . Ό  δεύτερος καταγίνεται πάντα μέ τά εφήμερα' τά γραφόμενα του είναι 
πάντα «έπεα πτερόεντα καί άνεμώλια».

"Ενα κοινόν  έχουν κ’ οί δυό: τό δτι άγωνίζονται κρατώντας στό χέρι τό ίδιο 
οπλο, τήν πέννα. Ά λλά  κατά τή φράση ένός Γάλλου λογοτέχνη: Ο m on  D ieu , au 
resultat d ’ un instrum ent qu e  de difference! m i x . Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Τ Ε Ρ Ζ Α Κ Η  ι « Ή  παρακμή τώ ν Σ κ ληρώ ν» (μ υ θ ισ τό ρ η μ α ) σελ. 2 8 6  

έκδοση  « Κ ύκ λου»  ’Α θ ή να .

Δέν ξέρω  γιατί δταν τελεκόση κανείς τό διάβασμα τοΰ νέου αύχοΰ μύθιστορή 
μαχος τοϋ κ. ’ Αγγέλου Τερζάκη, στρέφει τήν σκέψη του στούς «Δεσμώτες». Είνε 
τοΰτο κάτι τό τυχαίο, τό ασήμαντο, κάτι πού δέν συνδέεται μέ τήν «Παρακμή τών 
Σκληρών» ή είνε μιά εκδήλωση βαθύτερη, μιά εσώτερη ανάγκη ; Μοΰ φαίνεται πώς 
παρά τό γεγονός δτι καί τό δεύτερο τοΰτο μυθιστόρημά του κλείνει δλες τίς δοκι
μασμένες καλλιτεχνικές αρετές του, συμβοίνει τό δεύτερο. Οί «Δεσμώτες» ήταν έ'να 
εργο πού έβγαινε μέσα άπό τό βάθος τής μικροαστικής ζωής, πού έκλεινε τό χλωμό 
χαμόγελο τοΰ αίσθηματικοΰ άνθριόπου, τούς μελα/χολικούς παλμούς του, τίς (it ίλές 
αναμνήσεις του, τίς άβ^ότερες σκέψεις του ένώ ή «Παρακμή τών Σκληρών» είνε 
ένα βιβλίο μέ βαρειά, πολύ καταθλιπτικη ατμόσφαιρα.

Τό π ρώ το ήταν ένα κομμάτι αληθινής ζωής. Έ δινε  τήν αίσθηση τοΰ ύπαρκτοϋ. 
Ό  Γαλάνης, ήτανε ένας άνθρωπος πού έκινειτο γύρω μας καί ή Ευα, ήταν μιά 
τρυφερή γυναίκα πού άφηνε δίπλα μας τό άρωμά της.

Ή  οικογένεια Σκληραΰ δμως δέν είνε τό ίδιο. Ή  αλύγιστη, παγερή' μητέρα ή 
οποία περιέφερε μέσα στίς αίθουσες τοΰ νοσηρού σπηιιοΰ της τήν σιωπηλή σι- 
λουέττα της. Οί δυό γυιοί της, δυό δεσποτικοί χαρακτήρες ποΰ έχουνε μέσα στό 
οίμα τους Ινα έκφυλο πάθος καί στήν ψυχή τους μιάν αφάνταστη σκληρότητα, είνε 
τύποι πού μάς γίνονται ανυπόφοροι ιιέ τό απίθανο σχήμα τους. Αύτό τό άποκρου- 
στικό αίσθημα πού γεννάει τό άντίκρυσμα αυτής τής παράδοξης οικογένειας, είνε 
μία επιτυχία τοΰ συγγραφέα; Ό  σκοπός στόν όποιο έφτασε μέ τά μέσα πού έχρησι- 
μοποίησε γιά τήν οικοδόμησή της; Ώ ς τόσο δμως δέν μπορούμε νά κατανικήσουμε 
τή σκέψη δτι κάτω άπό τόν Ελληνικό ουρανό ποτές δέν μπόρεσαν νά υψώσουν τό 
ανάστημά τους παρόμοιοι άνθρωποι. Είνε τρελλοί ; Είνε σχιζοφρενείς ; Είνε θύματα 
μιάς φρικτής ά.ταβιστικής μοίρας ; Λύτό θά μποροΰσε νά άπ,ιτελέστ] θέμα ψυχια
τρικής έρεύνης τών ειδικών. Έ μεΐς δμως μέ τήν κάποια πείρα τής ζωής, δέν μπο- 
ροΰμε, νά απαντήσουμε οΰτε σ’ αύτά τά ερωτήματα καταφατικά. Δέν έχουμε παρα
δείγματα μιάς παρόμοιας ζωής, τέτοιας ροής καί τόσης διαρκείας. Ή  ζωή, καί ίίίω ς 
στά τελευταία χρόνια, έχει κύριο χαρακτηριστικό τήν ασυγκράτητη όρμητικότητα. 
Δέν κάνει ά’ργούς βηματισμού-, καί δέν μπορεί νά έπηρεάζεται άπό τήν σιωπηλή 
ατμόσφαιρα ένός καταραμένου σπιτιον. Κι’ ή τρέλλα (στίς περισσότερες παθολογικές 
περιπτώσεις) δέν μπορεί νά περιμένη υπομονετικά τήν κόποια στιγμή τής μοιραίας 
σύγ*ρούσης. Είνε ένα αβάσταχτο πάθος, μιά ατίθαση μανία, πού έχει τίς συχνές 
φοβερές της έ/.κρήξεις. Σέ μερικές μόνο περιπτώσεις τής Συφιλίδος γίνεται τό 
άντίθετο. Ό  άνθρωπος γίνεται ένα άθυρμα μιάς νοσηρής τρυφερότητας, μιάς ύπερ
βολικής ευαισθησίας. "Ετσι ό βουβός άγοίνας πού γίνεται μεταξύ τών Σκληρών— 
αγώνας πού κρύβεται πίσω άπό μερικά βλέμματα κι’ άπό σφυγμένα χείλη — δίνει μέ 
τήν μακρά διάρκειά του, καί τίς ανεξήγητες μεταπτώσεις τό αφύσικο. Ό  άνα- 
γνώστης δι>. βάζει, διαβάζει κι’ αισθάνεται μέσα του μιά κούραση βλέποντας δ ιαρ
κώς τό ίδιο στενό, πολύ περιορισμένο διάγραμμα τών έκδηλώσεων τοΰ άγώνα τών 
παθολογικών αύτών τύπων.

Στό τέλος κλείνει τό βιβλίο καί μένει μέ τήν έντύπωση κακοΰ έφιαλτικοΰ ορά
ματος, γιατί πουθενά σέ κανένα σημείο τοΰ έργου τοΰ κ. Τερζάκη δέν υπάρχει ή λύ
τρωση. Δέν είναι άπίθανο ή οικογένεια Σκληροΰ νά έπρεπε έτσι νά σταθή. Αύτό 
δηλαδή νά ήταν τό πλάνο τοΰ συγγραφέα του, πού οί δημιουργικές ικανότητες του 
μάί είναι γνωστές. Μόλαταΰτα οί «Σκληροί» θά  παραμείνουν στήν ανά
μνησή μας, σάν σκοτεινοί τερατόαορφοι τύποι. 'Οπωσδήποτε δέν λείπουν κι’ άπ’ τό 
μυθιστόρημα αύτό τά γνωρίσματα τοΰ καλλιτεχνικού ταλέντου τοΰ κ. Τερζάκη. Ή  
πλαστική γλώσσα του, τό άρτιο εισαγωγικό κεφάλαιο τ  Λ  βιβλίου καί μερικές ποιητι- 
κιότατες περιγραφές του, πού χαρίζουν πραγματικά μιά ικανοποίηση.

Α Λ Κ . Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο  Υ .· « Κεφάλια στή σειρά », σελ. 2 2 5  έκδοση  «Μ ακεδονι.
κών Ή μ ερω ν» Θεσσαλονίκη

Μιά προσπάθεια σ ’ ένα νέο δημιουργικό τομέα άποτελοΰν τά έντεκα διηγήματα 
πού κλείνονται στό βιβλίο «Κεφάλια στή σειρά», τοΰ κ. ’Αλκ. Γιαννόπουλου. 0  ρεα - 
λισμός, ή άνασύνθεση τής γύρω μας πραγματικότητας δέν έχει θέση έδώ. Ό  άνθρω 
πος δίνεται σέ μ ε ρ κ έ  βαθύτερες στιγμές τοΰ έγώ του. Παίρνει τό σχήμα τής υπο 
κειμενικής του διάθεσης, δραπετεύει άπ ’ τό ζωντανό περιβάλλο του, καί μεταφέρεται 
σέ ((αντο στικούς κόσμοις. Αύτή ή μεταφορά του δμως δέν είναι άπόλυτη. Είναι ένα 
μικρό πήδημα μιά φτηνή ψυχική ικανοποίηση κ>’ έτσι οί ήρωές του δέν μένουν με
τέωροι καί δέν δίνουν τήν έντύπώση τοΰ παράδοξου καί τοΰ απίθανου.

Καί στά έντεκα αύτά διηγήιιατα υπάρχει ενας βαθύτατος σαρκασμός καί μιά 
λεπτή φιλοσοφική διάθεση. Ό  συγγραφέας σαρκάζει τήν άδύνομη φύση τοΰ άνθριί) 
που, τούς τρόπους μέ τούς οποίους πασχίζει νά ίκανοποιήση— άθυρμα μιάς τραγικής 
μοίρας— άσβεστους πόθους, άνήσυχους ψυχικούς κυιιατισμούς, καί αισθάνεται μέσα 
του κανείς σάν διαβάζει τίς σελίδες αΰτοΰ ταϋ βιβλίου ένα μελαγχολικό αίσθημα.

Τό δτι ή δύσκολη αυτή προσπάθεια τοΰ κ. Γιαννόπουλου δέν άφίνει αδιάφορο 
τόν άναγνώστη είναι ενδεικτικό τοΰ ταλέντου του. Οί τύποι του δέν είναι άψυχα 
δντα, δέν είναι ξένοι πρός τόν έαυτό μας. Ό σ ο  κι’ άν έχουν ζυμωθή μέ τήν ποιη
τική πνοή τοΰ συγγραφέα τους δσο κι’ άν έχουν ΰψωθή πάνω άπ’ τήν συμβατική 
τους άτμόσφαιρα, ώ ς τόσο μάς θυμίζουν μερικές αδύναμες, πολύ άδύναμες στιγ
μές μας

Τά έκφραστικά μέσα πού μεταχειρίζεται ό κ. Γιαν όπουλος νά φτάση στό σκο
πό του, τό ΰφος, ή ομαλή γλώσσα πού χαίρεται κανείς νά τήν απολαμβάνει, κι’ ή άρ- 
χιτεκτονική του είναι στοιχεία ποΰ ασφαλίζουν τήν καλλιτεχνική άξία τοΰ βιβλίου 
καί παρέχουν καί τίς βασιμιότερες έλπίδες γιά μιά σημαντικώτερη μελλοντική εξέλιξη.

ΧΡΗ ΣΤΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Φ Ω ΤΟ Σ Π Ο Λ ΙΤ Η Σ

Μετά τόν πόλεμο τοΰ 1897, ή νέα ελληνική ζωή αναθεώρησε τίς αξίες της 
καί πέρρσε σέ μιά καινούργια κατάσταση, πιό δημιουργική, πού τ ’ άποτελέσματά 
της φανήκανε στό Γουδί καί ολοκληρωθήκανε στούς πολέμους τοΰ 1912 καί 1913. 
Σέ λίγο αρχίζει άλλος πόλεμος, ό παγκόσμ.ιος καί ή προοδευτικότητά μας κόβεται 
μέσα στά πιό νέα προβλήματα, πού τόν άκολουθήσανε.

Ό  Φώτος Πολίτης ανήκει σέ κείνη τήν έποχή, πού γέννησε τοΰς νικητές τών 
Βαλκανικών πολέμων καί είνοι μιά σημαντικότατη μορφή, μπορεί νά πή κανείς ή 
πιό σπουδαία στήν περιοχή της, μάλιστα, σχετικά μέ άλλους σύγχρονους tji>, πού 
δουλέψανε προοδευτικά δπως ’Εκείνος, άν καί σέ διαφορετικές περιοχές.

Ό τ α ν   ̂ πρωτόβγαινε . ό Φώτος Πολίτης, ή Ποίηση στέναζε κάτω άπό τήν άκα- 
λαίσθητη επίδραση τοΰ Παλαμά καί τό Θέατρο είχε αγαπημένο πρότυπο τό παρι
ζιάνικο^ βουλεβάρτο και οί ξενόπουλοι δέν κάνανε τίποτε άλλο παρά νά διαλογο- 
ποιοΰν υποθέσεις, χωρίς θερμότητα, χωρίς έιιπνευση καί χωρίς ιδανικά.

Ή  δυναμικότητα τής έλλην. φυλής τότε δέν μπόρεσε νά ξεπετάξει έναν ποιητή, 
ένα συγγραφέα, ξεπέταξε δμο>ς έναν κριτικό, τό Φώτο Πολίτη.

Αύτός, ήταν ό άντιπρόσωπ >ς δλων έκείνων πού λαχταροΰσαν τό καλύτερο, πού 
ζητοΰσαν κάτι τό πιό βα&ύ. Ρίχτη<ε λοιμόν ό άκούραστος νέος καί τούς έδειξε τήν 
μηδαμινή τους τήν ύπαρξη στούς ασήμαντους λογοτέχνες.

’Αλλοίμονο άν δέν ήταν κι’ αύτός ! — Θά είχαμε συνειθίσει νά τούς θαυμά
ζουμε !

Πιστεύει σέ μιά φιλοσοφία. Είνε Καρλαϋλικός. Είνε Έγελειανός. Παραδέχεται 
τήν αξια τοΰ ήρωα, τοΰ Ποιητή τοΰ άνεξάρτητου άπό τόπο καί χρόνο καί τόν



γεμίζει ή πεποίθηση πώς ή Ζωή πρέπει νά πραγματοποιεί τήν ’Ιδέα, πού πρώτα 
υπάρχει οτύν κόσμο, κάπου άλλοΰ στούς μεταφυσικούς τόπους.

Οί σύγχρονοί του δμως δέν πιστεύανε σέ τίποτα, δέν μπορούσανε νά σκεφθοΰν 
καθόλου. Γράφανε μακρόσυρτες πρόζες (θεατρικές).

Αύτός έδωσε ιήν εντύπωση, σ ' αύτή τήν κατάοταση πώς ήταν δ μόνος σοβαρός. 
Καί ήταν. Ά λ λ ά  ήιαν άκόμα καί τίμιος. Ό  πιό τίμιος. Έ γ ρ οφ ε  δ,τι πίστευε. Οΰτε 
άγαπητικός, οΰτε χλιαρός τοϋ «ναί μέν, άλλά...» μέ συμβιβασμούς κατά τό άτομικό 
συμφέρον ή κατά τίς φιλίες.

Ό  κόσμος τόν παραδέχθηκε. Ή τα ν  ό Τίμιος !
Δέν ήταν άρνητής. Ά ρνιότανε τούς ανάξιους καί παίνεσε καί στήριξε όποιον 

άξιζε.
Ή  μνήμη Του άς είναι αΐωνία καί ή γη τής ’Αττικής άς μή Τοΰ είναι βαριά, 

άς κλείνει μέ στοργή τό σώμα, πού χρησίμεψε γιά κατοικία μιας αληθινής ψυχής.
Τά χρόνια περνούν, οί αξίες αρχίζουνε νά σαλεύονται καί δ Φ ώτος Πολίτης μέ

νει πίσω.
Δέν είναι πιά ό λεβέντης πού μάχεται γιά τήν ’Αλήθεια. Κλείνεται στόν έαυτό 

του καί αδικεί. Γ ράφει τόν «Καραγκιόζη» καί φαρμακώνει τήν πρόοδο, πού τή φαν
ταζότανε μόνο πώς τήν είχαν γιά επίδειξη οί οπαδοί της. Δέν παραδέχεται στούς άλ
λους εύθύτητα καί τιμιότητα. Ό  «Καραγκιόζης» είναι βιβλίο χωρίς αρετή.

Βέβαια λάμπει μερικές φορές ή προοδευτική του άξία τών πρώτων του χρόνων. 
Καί μένει ορθόδοξος δημοτικιστής.

Ά λ λ ο ι  κάνοιηε νόμο τίς δημοσιογραφικές τους άδυναμίες.Αύτός δούλευε γιά τήν 
αληθινή τή δημοτική, ώς τήν τελευταία στιγμή του. ’Ενίσχυσε τόν Καρθαίο, κάλεσε 
τό Ρ ώτα νά κάνει τόν περίφημα μεταφρασμένο έκεϊνΟ «Βασιλέα Αήρ», τοϋ άνάθεσε 
τό «Δόν Κάρλο». Α ν εβά ζει Γρυπάρη καί μάς αφήνει τό θαΰμα εκείνο τής θεατρι
κής μεταφραστικής εργασίας, τόν «Οίδίποδα».

Γίνεται τό ’Εθνικό Θέατρο. Καί τοΰ δίνει τήν εύκαιρία νά θαφτεί.
Ναί, τό ’Εθνικό θέατρο ήταν δ τάφος τοΰ Φιότου Πολίτη, άν καί πάντα θ ά  

πέθαινε.
Αύτός πού είχε ταράξει στις μπάτσες δλους τούς ένοχους τοΰ ελληνικού Θεά" 

τρου, τιόρα κάνει αναγκαστική παρέα μαζί τους. Πιό πολύ κλείνεται στόν έαυτό του· 
Παθαίνει σω ρό τίς άποτυχίες, γιατί δέν τόν φλόγιζε πιά ή δρμή τών πρώτων χρό
νων. Δέν ιίναι μοναδικό τό παράδειγμα τοΰτο στή νέα έλληνική διανόηση. Βρίσκεται 
μέοα σ ’ εχθρούς, σέ μέτριους πού δέ γνο)ρίσανε ποτέ τή χαρά τής δημιουργικής δου
λειάς.

Ό  Φώτος Πολίτης, έζησε τραγικά τώρα τελευταία. Στοΰ «Φτωχοΰ τ’  άρνί> τοΰ 
ρίχνονται δλοι' καί δέν έχει τή δύναμη νά παραιτηθεί. Τοϋ καταιβάσανε τό έργο 
καί τόν άφήσανε άνοιχτό. 'Υπόφερε τίς επιθέσεις. Καί πειραζότανε. Στό τέλος πα
θαίνει τό δυστύχηιια ν’  άποχτήσει φίλο τό Μελά, τοΰ άνεβάζει τόν « ’Ιούδα» καί 
προετοιμάζει καί τό «Φοιτηταί» τοΰ Ξενόπουλου. Ό  Πολίτης νά ξεθάβει τή σαχλα
μάρα τούτη καί νά τήν κλασσικοποιεί! Αύτό είναι χειρότερο άπό θάνατο !

Καλύτερα πού πέθανε τόσο νέος. Α ργότερα  θά ήτανε πιό βλαβερός. Τ ό γιατί τό 
είπα δλη τή χρονιά αύτή στό «Ξεκίνημα». Καί δέν έχω ν’ άλλάξω τίποτα. Ή τα ν  
επιζήμιος, ήταν φασίστας.

Ά λ λ ά  μαζί μέ τίς πνευματικές άρετές του, ήταν καί άνθρωπος αγαπημένος. 
Είχε προσωπική γοητεία. Ή  φωνή του λίγο έρρινη, λίγο βαθιά, πολύ γλυκιά άντη- 
χοΰσε σάν παρηγοριά. Θυμάμαι τώρα μέ συγκίνηση τή γνιοριμία του. "Οταν άρχισα 
κ’ έγώ νά βαραίνω τή ζωή μας μέ στίχους, τόν γνώρισα. Είχε κυριαρχίσει μέσα του 
ή σήψη, μά έγώ δέν τό αισθανόμουνα τότε.

Τιόρα θυμάμαι τό ΐνδαλμι τής πρώτης μου νεότητας. ’Ά ς  μοΰ έπιτραπεί νά θρη
νήσω τήν άνάμνηση εκείνη τήν παλιά καί γιά λογαριασμό τοΰ αγαπημένου νεκροΰ 
θά  ευχαριστήσω τό θάνατο. Τόν πήρε καί τόν ωφέλησε. Θά μάς έπνιγε τελειωτικά 
στό φαρμάκι του. Ή τα ν  γέρος, πριν γεράσει.

’Εμείς μπορούμε νά πάρουμ; διδάγματα άπό τόν εξαίσιο τρόπο, πού σύντριψε
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τούς ανάξιους. Καί τίς κακίες του κι’ αύτές τίς ξεχνάω γιά λίγες στιγμές. Κρίμα 
δμως πού δέν τίς πήρε μαζί του. Υπάρχουν τριγύρω μας άπειροι τέτοιοι καί χειρό
τεροι, άλλά εχθρό καί άντίπαλο τόσο τίμιο δέν θ ά  ξαναβροϋμε. Ξέρετε, άνθρωποι 
τοΰ νέου έλλην. θεάτρου, ποΰ πάμε; Παντού, δχι σ ιό  καλό.

Καί ό Φώτος Πολίτης είναι απολύτως ένοχος σ ’ αύτό. Είναι ό πρωτοπόρος τής 
τής παρακμής τής πιό χειρότερης.

Τ Ρ ΙΑ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  Ε Ρ Γ Α

Δύο έργα τής ρουτίνας πέσανε αύτό τόν καιρό : τό Ί ουλ ιέττες  χωρίς Ρ ω μαίους  
τοΰ κ. Α . Λιδωρίκη (Διονύσια, θ.. Μαρίκας Κοτοπούλη) καί τό Π α ραμ ϋϋι τής 
Ε υτυχ ία ς  τοϋ κ. Δ. Ίωαννόπουλου. Καί πέσανε άδοξα. Ζημιώσανε δηλ. τό Ταμείο, 
χωρίς τουλάχιστο νά έχουν τήν παρηγοριά πώς ωφελήσανε κάπως τήν Τέχνη. Π αι
διά καί έχουν ιδανικό τό Βερνέϊγ καί τόν Ξενόπουλο ! — Δέν επιτρέπεται τώρα νά 
κάνω άγώνα. Σέβομαι τήν έκπληχτική τεχνική τοϋ κ. Λιδωρίκη, εύχομαι νά πάρει 
καμιά φορά περίεχόμενο, επί τέλους,ή θαυμαστή του δεξιότητα.

Ό  κόσμος μέ τήν άποχή του καί ή Κριτική τοϋ τό είπανε καθαρά : ’Ό χ ι 
ξενοπουλισμός πιά. — Έ χετε κάτι καινούργιο · — ’Έχετε κάτι καινούργιο, ρωτάω  
κι’ έγώ, έκλεχτέ φίλε κ. Λ ιδωρίκη ; Έ σ τ ω  καί στήν καλοντυμένη κοινωνία πού, 
βλέπετε δέν υπάρχει τίποτα πιό βαθύ ; — Έ τσ ι, μόνο συζυγικά δράματα είναι ή 
ζωή , τυπογραφικά στοιχεία άπό πλατίνα θά  παραγγείλω γιά νά τυπώσω έναν 
ΰμνο στό πιθανό άξιο έργο σας, πού τό περιμένω. ’Αλλιώς δεν είναι τίμιο νά ζεϊ 
κανείς, δέν άξίζουν τόν κόπο τής άντιγραφής τέτια πράγματα.

Ό μ ω ς  στό φίλο ιιου τόν Ίωαννόπουλο θ ά  ήθελα νά μιλήσω άγρια, σκληρά, 
μέ φαρμάκι. Είναι ανήθικο, είναι ποταπό ένας λεβένιης ίσα με κεί πάνω νά γράφει 
έργα μέ τήν αίσθηση τοϋ «Ά ρχισιδηρουργοΰ» ! Ποϋ ζοΰμε ; Άγανάχτηση, κραυγή 
καί διαμαρτυρία χρειάζεται. Ή  γε^ιά μας άτιμάζεται καί ρεζιλεύεται μαζί μέ τέ- 
τιους νέους ! Χαμηλή σκέψη, άνύπαρχτο αίσθημα, μακριά άπό κάθε πραγματικότητα !

Είναι τραγικό, πού αναγκάσθηκε μιά γυναίκα νά «καταντήσει» νά κάνει άντί 
γραφα στό Συμβολαιογραφείο ; — Ή  ψυχή σου, φίλε Ίωαννόπουλε, μίλησε ή τά 
μοντέρνα σου άσπρα γάντια ; — Ντροπή καί πάλι ντροπή.

Καί μεγαλύτερη ντροπή, άν άρεσαν αύτά τά δυό έργα.
Τό ευχάριστο είνε τοϋτο : Π ώς φάνηκε δτι δ π όθος γιά κάτι καινούργιο

σαλεύει στήν άτμοσφαίρα...
Ρουτίνα καί τό Μ π ουρίνι τοΰ κ. Μ.ιόγρη, μά ρουτίνα πού τό έξοχο τό γράψιμό 

της τήν δικαιώνει. Ω ριμότητα, τέχνη, άληθινό αίσθημα. Ζήτημα, αν μπορούσε νά 
γράψει έτσι κανείς πρεσβύτερος. Π ρός τό παρόν μόνον μέ τό «Φιντανάκι» μπορεί νά 
συγκριθεϊ. Δέν ήταν δροσερό σάν τά 'Αρραβωνιάσματα  οΰτε βαθύ σάν τή Δράκαινα 
μέ τή μεγάλη άξία. Ή τ α ν  έργο δμως. ΕΡΓΟ.

Τά δύο τελευταία έργα τά έπαιξε ό Μουσούρης στό περίκομψο θεατράκι του 
(θέατρο ’Αλίκης). Ε π ιθυμώ  νά είμαι δίκαιος. Ή  κριτική έρχεται υστερ1 άπό τά 
πράγματα. Τό βαρύ μου τό παράπονο εναντίον τοΰ Μουσούρη, πού τόν άναθρέψανε 
καλλιτεχνικά οί πόθοι μας, ήταν πού δέν έπαιζε έΑληνικά έργα. Φέτος άνέβασε δύο, 
έιοιμαζει τρίτο τοϋ κ. Γιαννουκάκη καί άναγγέλλει καί άλλα δικών μας νέων. Ό  
έπαινος είναι δλος δικός του. Καί ή ωφέλεια: Βρήκε τήν εύκαιρία νά παίξει θαυμα
στά και στα δύο καί νά τ ’ άνεβάσει άξιολογότατα. Είμαι υποχρεωμένος νά χαρώ καί 
νά σημειώσω πώς θά μποροΰσε καί νά θεωρήσιο τόν έαυτό μου ένοχο γιά τίς δί
καιες έπιθέσεις μου.

’ .Ανεβάζει έλληνικά έργα! Συντελεί στήν πρόοδο τοϋ τόπου του! Ά κ όμ η  τό ΐτα- 
λι<ο«Δ έν σέ γνω ρίζω  π ιά »το  έπαιξε καί τό άνέβασεάσύγκριτα.Τελειότεραβυυλεβαρδιέ- 
ρικο έργο δέν άνέβηκε στήν Έ λ ) άδα ώς τώρα.

Στέλνω τό χαιρετισμό μου σιόν παλιό μου φίλο καί τό θαυμασμό! (Δίνω τό 
λόγο μου στούς άναγνώστες τοΰ «Ξεκίνημα» πώς δέν παλινωδώ γιά νά λανσάρω στόν 
κ. Μουσούρη έργο μου. ’ Επαίνεσα μέ ΰμνους καί τόν Πολίτη, δταν άνέβασε θαυμά
σια τον Κ ύκλω π α . Οΰτε πρόκειται ποτέ νά συναντηθώ μέ τόν κ. Μουσούρη. Δέν 
έχουμε τίποτα κοινό. Πρίγκηπας τής ρουτίνας είναι δ κ. Μουσούρης. Κι’ έγώ προ-



ψ

σ μ έ 'ω  έν’ αλλο θέατρο. Πότε; Μά δέν μπορεί νά μήν έρθει! “Ο μως τό καλό πρέπει 
νά ιό φωνάξω  καί δτα> άκόμη τό κάνει ό κ. Μουσούρης).

ΔΟΝ Κ Α ΡΛ Ο Σ.—Ζήτημα πιά δικαιοσύνης καί ηθικής είναι νά σημειώσω πόσο 
εξαίσια μοντέρνα καί ψυχικά έπαιξε τό Φίλιππο ό κ. Γληνός. "Ως τώρα οί θεατρί
νοι μας μέ τήν ανώτερη δημιουργική πνΛη ήταν δύο, ή Μαρίκα καί ό  Ά ρ γυ ρό
πουλος. Μετά τόν Δον Κάρλο είναι καί ό Γληνός.

Ή  μετάφραση τοΰ κ. Β. Ρ ώτα υποδειγματική.
— Στά προηγούμενο φύλλο,στό ση ιείωμα γιά τ ό ν ’Ιούδα  δέν είχα γράψει τό όνομα 

τοϋ πρώτου κουρελιάρη πού έπαιξε θαυμάσια. Τ ό γράφω τώρο: είναι ό κ. Τριάντης, 
ό αξιόλογος νέος, αριστούχος τής Σχολής τοϋ Έ θνικοΰ.

— Γιά τό βιβλίο τοϋ κ. Καραντινοϋ δέν έχω ειδικότητα νά μιλήσω. Ή  ατομική 
μου δμ ω ; γνώμη είναι πώς πρόκειται γιά βιβλίο σημαντικό, πού βοηθάει πάρα πολύ 
γιά νά νοιώσουμε τό μεγάλο ζήτημα τής σωστής ομιλίας.

ΓΙΑΝ. ΣΙΔΕΡΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
'Α π ό σ το λ ο ς  Μ αμμέλης

fΈ νας αστό τούς  τρυφ ερώ τερους π οιη τές μας κ ι ’ ά π ’ τους  καλύτερους σ υ μ π α 
ραστάτες τοϋ  <£Ξ εκ ινήματος» ό * Α πόστολος Μ αμμέλης, ό υπ έροχος ά νθ ρ ω π ο ς , ό 
τραγικός βάρδος τής Ν εοελλη νικ ής'π οίη ση ς,π έθα νε έδώ και λίγες η μ έρες...

'Ο θά να τος  τοϋ  Μαμμέλη ε ίνε  πράγματι ενα θλιβερό πλήγμ,α γιά τή ν Ε λ λ η 
νική π νευμ α τικ ή  οικογένεια  και γιά κείνους π ο ύ  είχαν συνδεθή  μαζύ του  
κι' είχαν έχτιαήσει τις αρετές τής π ροσω π ικ ότη τά ς του .

Τό περιοδικό μας εκφράζει τήν οδύνη τοϋ  κύκλου τώ ν φίλων και συνεργα 
τώ ν το υ  γιά τό ν  άδόκητο χαμό το ϋ  ξεχω ριστού  α ύ το ν  π ο ιη τή .

’ Α ναχρονισμός
Ε ίνε  αποδεδειγμένο π ώ ς κ ά θε  ά νθ ρ ω π ος  π ού  θ ά  θελήση νά κάνη κάποια  

καινοτομ ία  και νά δώση μιά καινούργια  διάπλαση στά  άτομα  ή και στό  σύνολο, θά  
καταδικασθή  πάντα  στή συνείδηση εκ είνω ν π ο ύ  ά ντιφ ρ ονοϋν  και θά  ζη τή σουν  
μέ κάθε τρόπ ο νά τόν  ε ξο ν τώ σ ο υ ν .

Α ύτό  συμβαίνει και μέ τόν  Δ ιευθ υντή  τοϋ Διδασκαλείου Π ειραιώς κ. Σ ω τή 
ρ ιου  t Β ρήκαν π ώ ς οι καινοτομ ίες π ού  άπό καιρό έπέφερε στή διδασκαλία και ή 
ελευθερία  π ού  εδωσε στις  συζητήσεις τώ ν  φ ροντισ τη ρ ίω ν  τώ ν  μ α θη τρ ιώ ν  ήταν 
κάτι τό επιλήψ ιμο καί ζη τοϋν  τώρα τήν άπόλυσή του .

Τ ί έκαναν δμω ς τόσον  καιρό ο ί τω ρ ινο ί πολέμ ιοι τοϋ  κ. Σ ω τη ρ ίου , καί π οιοι 
α π ’ α υτούς μ π ορ οϋν  νά ά ντιτά ξουν  εργο αντάξιο  τής γνω στής επ ιστη μονικ ή ς π ρ ο 
σπ ά θειας τοϋ  ξεχω ριστού  α υτού  π α ιδαγω γού ;

Ή  Πνευματική Θ εσσαλονίκη
Σ τή  Θεσσαλονίκη, π ο ϋ  σιγά— σιγά δη μ ιουργεί π υρή νες  αληθινής π ροόδου  και 

π ου  ά π οκτά  μιά ιδιαίτερη π νευματική  ζω ή, σοβαρή και μ ελετημένη , ό κ α θηγητή ς  
τής Δραματικής τοϋ  Κ ρα τικ ού Ή ίε ίο υ  κ. Γ ιάν. Κ οπανάς άπό χρόνια  έγινε ό 
π ρώ τος  π ού  ζω ντάνεψ ε τήν αγάπη π ρός τή Λ ογοτεχνίας μα ς,μ έ τή διδασκαλία του  
και μέ τά ρεσιτάλ του.

Τό φ ετεινό ρεσιτάλ είχε μοναδική επ ιτυχ ία , Σ υγκέντρω σε δλη σχεδόν τήν  
πνευματική  Θεσσαλονίκη κ ι5 εδωσε ενα πρόγραμμα συνθ εμ ένο  άριστα καί α π άγ
γειλε μέ τέχνη και μ 9 α ίσθη μ α , δχι τυχα ίο , τρία κομάτια , τοϋ  Βερναρδάκη, τοϋ  
Βζσιλειάδη και τοϋ  Π απαρρηγοπούλου κ α θώ ς και εξη άξιόλολογα κομάτια  λυρικώ ν  
τής Θεσσαλονίκης.

Σ 9 αυτό  τό ρεσιτάλ προσεκλήθη  γιά εισηγήσεις π ρ ιν  άπό τά π οιή ματα  ό 
θεατρ ικ ός μας συνεργάτης κ . Γ ιάν. Σ ιδέρης ό ό π ο ιο ς  σέ π ρώ τη  ευκαιρία θά  
δώσει ά π 9 τις  σελίδες μας μιά εικόνα τής ιδ ιόρρυθμ η ς διανοητικής Θ εσσαλονίκης , 
π ού  άξίζει νά τήν γνω ρίσουμ ε κι* εδώ π λατύτερα .

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

Ν ότην Θ αλήν.— Έ πψ εληθήτε περισσότερο τό στίχο σσς καί απαλλαξτε τα τρα 
γούδια σας άπο τίς αντιαισθητικές λέξεις πού χρησιμαποιείτε Φιλολογικό διαγωνι
σμό θ ά  προκηρύξουμε άπό τό επόμενο φύλλο. Σ π . Γ ια ννά τον .— Θά ιό δημοσιευ- 
σουμε. Α . Δ η μ η τρίου .—■ Νά διαβάσετε ποίηση. Είναι άνώρημα άκόμη τά τραγούδια 
σας γιά νά δημοσιευθοΰν. Β . Ν ά οκ ισον.— Στείλτε κανένα μικροτερο κομμάτι oac. 
"Εχουμε δίην τήν καλήν διάθεση νά δημοσιεύσουμε κάτι δικό σας "Ay. Καλοκαιρι
ν ό ν .— Θά δημοσιευθή. Ή λ. Κ ουργια λή ν .—  Σάς εύχαςηστοΰμε για τα καλα σας 
λόγια. Τά κομμάτια πού μάς στείλατε είναι άτεχνα καί δέν έχουν καμμια σχέση με 
τή λογοτεχνία. Π . Χ ατζηγάκ η ν .— Θά δημοσιευθή. Γ. Χ ·— Διαβάστε οτι λεμε στον 
Β. Νάρκισον. Τ. Κ α τεΙά νον .— Θά δημοσιευθή Μ αν. Κ ραπ ιώ την.— Μερικοί στίχοι 
σας είναι πολύ καλοί. Σ τό  σύνολό τους δμως τά τραγούδια σας έχουν πολλά ψεγάδια, 
χτσμωδίες, <ακοφωνίες. Έτιμελ-ηθείτετα περισσότερο. Γ .Τ οα κ ίρη ν .— Θά τό δημοσιεύ
σουμε σέ πριότη ευκαιρία. Ν ιόνον Δ άφ νην .—  Ή  απάντησή μας δέν αφορούσε σας, 
άλλά τόν Ν. Δάφνην. Μήν ανησυχείτε λοιπόν γιά τή φιλολογική σας φημη. Κ ά 
π ο ιο ν .— Θ ά σάς απαντήσουμε δταν μάς γράψετε τό όνομά σα ;. ’Εκείνος πού θελει 
νά έλέγξη δέν οχυρώνεται πίσω απ’ τήν ανωνυμογραφία Κ Ι . Μ ιμ ικ ό ν .- -  Θα δημο- 
σιευθοΰν τά «Σώματα ηδονής. Μ ήπως δμως στό μεταξύ τά δημοσιεύσατε κάπου 
άλλοΰ; ’Α νώ νυ μ ον .—- Μύτικο. "Έχουμε ώρισμένους ενδοιασμούς γιά τη δημοσίευση 
τοΰ τραγουδιού σας, γιά τή φήμη σας καί μόνο. Δέν μάς στέλνετε κανένα^ άλλο; V. 
Τ α μ π ΐοκ ον .— ’Εντελώς πρωτόλειοι οί στίχοι σας. Στείλτε τους σέ καμμια εβδομα
διαία επιθεώρηση. Δ. ΐίαρα λήν .— Καλογραμμένο τό διήγημά σας, αλλα άψυχο Μια 
ξερή αφήγηση δέν μπορεί νά όνομαστή διήγημα. Ζωντανέψιε τους ήρωες σας και 
δώστε τους δράση. Α. Μ εταξάν . — Πρέπει νά πείρατε καί σείς «μεγάλες άποφάσεις» 
γιά νά μά : στείλετε τό τραγ >ϋ5ι σας. Διαβάστε πολύ καί προσέχετε περισσότερό. 
Κ. Γρόλλιον.- - Διαβάστε κοί σείς δτι λέμε στό Β. Νάρκισο.
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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Α. Α ΡΓΗ : «Στή ζωή, στήν αγάπη» (Μυθιστόρημα).
ΑΛΚ.  ΓΙΑΝ Ν ΟΠ Ο ΥΑΟ Υ: «Κεφάλια στή σειρά», (Διηγήματα).
ΑΓ. ΊΈ Ρ ΖΑ Κ Η : «Ή  Παρακμή τών σκληρών». (Μυθιστόρημα).
ΦΩΤΟΥ ΓΙΟ Φ ΥΛΛΗ : «Στό λιμάνι τής αγάπης», (Μυθιστόρημα). 
ΑΡΚ ΑΔΙΟ «Κοϊσις», Νουβέλλα.
ΓΙΑΝ Ν Η  Γ. ΣΦ ΑΚ ΙΑΝ ΑΚ Η ; «Κένταυροι», (τρίπρακτο δράμα).
II. Μ ΑΥΡΕΑ: «Αυλητής», (ποιήματα).
ΑΘΩ ΤΡΙΓΩΝΗ: «Χρονικά τοΰ Βόλου». '
Λ Ο Υ Τ Τ Ζ Ι Π ΙΡΑ Ν ΊΈ Α ΛΟ : «Νά ντΰσουμε τους Γυμνούς» δράμα (Με- 

τάφοα'τη Α. Α. ΠΑΠ ΑΝΔΡΕΟΥ).
Η. ΙΩΝΝΙΔΗ. Λ. Ε ΥΣΤΑΘ ΙΟ Υ , I ΜΕΛΑ, Μ. Λ Ο Τ Ζ ΙΔ Η : «Νέοι 

Κύπριοι λογοτέχνες»

Κυκλοφορούν τά 

“ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α  Φ Υ Λ Λ Α , ,
Μηνιαίο περιοδικό τέχνης, επιστήμης και πολιτικής

Σ υνεργάτες ο ί κορυφ αίοι τώ ν  ‘Ελλήνων ειδικώ ν 
4 0  σελίδες. Χ αρτί πολυτελείας. Γ ραφ εία : Κ οραή 13α

Δ ιευθ υντή ς  Μ Α Ρ ΙΟ Σ  Β Α ’ Γ Α Ν Ο Σ



ΕΟΚΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΆ &*'ΑΠΟ0ΕΜΑΤΙΚΑ ΔΡ. 1.205.000.000 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1934) ΔΡ. 9.189.000.000

Κ εντρικόν Κ ατάστημα : Έ ν  ’Αθήναις

Υ π οκ α τα στή μ α τα  κα ! Π ρακ τορεία : εϊς δλην τήν Ελλάδα

Υ π ο κ α τα σ τ ή μ α τα  καί Π ρακτορεία  έν Α ΐγύπ τφ , :
Κάϊρον, ’Αλεξάνδρεια, Ζαγαζίκ.

Ά ντα π οκ ρ ιτα ί, εις δλας τας χώρας τοΰ έξωτερικοΰ.

Ή  Ε θνική  Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεί 
πάσης φΰσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό εσω
τερικόν καί τό έξωτερικόν, ύπό έξαιρετικώς συμ- 
φέροντας ορούς. Δέχεται δέ καταθέσεις (είς πρώ- 
την ζήτησιν, έπί προθεσμία καί ταμιευτηρίου) μέ 
λίαν ευνοϊκά έπιτόκια.

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


