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ΓΑΛΑΝΗ : ΞΑΔΙΑΝΤΡΟΤΤ!ΕΣ
(Ξυλογραφία ά π ό  τ ’δμώνυμο βιβλίο τοΰ Gaston Ιθ Reverend).

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΧΡ. 1. ΑΡ. 3 — ΜΑΡΤΗΣ 1929.

e < *

Είναι ξάστερος ό δρόμος τής «Πρωτοπο
ρίας». Ή  κριτική της κ’ ή πολεμική 

της έχουνε σχέση μονάχα μέ τα καλλιτεχνικά 
καί λογοτεχνικά ζητήματα. 'Ωστόσο καί τό 
ζήτημα τής Έλεΰτερης Σκέψης είναι ζήτημα 
τής λογοτεχνίας κα! τής τέχνης. Και συζη
τήθηκε πολύ τελευταία μέ αφορμή τά νομο
σχέδια γιά τόν τύπο και γιά τό «ιδιώνυμο». 
Είναι περιττό μέ τήν ευκαιρία αυτή νά το
νίσουμε πώς ή αρχή τής Έλευτερίας πρέπει 
ναναι σεβαστή. Κάθε καλλιτέχνης, κι’ άκό
μα πιό πολύ ό πρωτοπόρος, τή θεωρεί δι
καίωμά του ιερό κι’ απαραβίαστο. Μά εκεί 
πού ή συζήτηση αυτή αρχίζει νά χρωματί
ζεται κομματικά, βγαίν£ΐ άπό τό πρόγραμ
μά μας.

❖ #

Μέ γεν.κές γραμμές πρέπει νά ξεκαθα- 
ριστή και μιά παρεξήγηση. Πρέπει 

νά τονίσουμε πώς ή «"Αριστερή» πολιτική 
δέν περπατεΐ πάντα μαζί μέ τήν καλλιτε
χνική και λογοτεχνική πρωτοπορία. Δηλαδή 
ο Κομμουνισμός δέν ζητάει νά ένθαρρύνη 
ι ις νέες τάσεις και νά ζεστάνη τά δημιουρ
γικά ταλέντα πιό πολύ άπό τά Συνταγμα
τικά Κράτη ή κι” άπό τό Φασισμό άκόμα. 
Μπορεί στό Σοβιετικό θέατρο νάνοιξαν 
δρόμοι πρωτοποριακοί και στή ζωγραφική 
νά ένθαρρύνθηκαν Γάλλοι και άλλοι ξένοι 
πρωτοπόροι ζωγράφοι, μά δ Επίτροπος 
Τής Παιδείας Λουνατσάρσκι έκαμε καί κά
νει αγώνα τρομερό ενάντια στό Φουτουρισμό 
*αι στις νέες τάσεις. Είναι συγγραφέας

συντηριτικός καί κάνει προπαγάνδα κλασ- 
σικισμοϋ. ’Έπειτα δ Φασισμός έχει άγκα- 
λιάση τό Φουτουρισμό. ’Αδιάφορο αν μ’ 
αύτό τόν αδυνάτισε καί τούκοψε τήν δρμή.

Βλέπουμε λοιπόν άπ’ αύτά τά λίγα πα
ραδείγματα πώς πότε ή αριστερή πολιτική 
βαδίζει μαζί μέ τήν πρωτοπορία τής τέχνης 
καί πότε δχι καί πώς, αντίθετα, κ’ ή συν- 
τηρητικώτερη πολιτική τυχαίνει νά πηγαίνη 
μαζί μέ τήν πρωτοπορία τής τέχνης.

Είναι φανερό πώς οί δυό δρόμοι, πολι
τικής καί τέχνης, δέν πάνε πάντα μαζί.

*
* *

Τώρα πού ετοιμάζεται δ γιορτασμός τής 
Εκατονταετηρίδας τοΰ Κράτους, άνα- 

κατεύτηκε πάλι τό ζήτημα τοϋ Έθνικοΰ 
θεάτρου. Τό πήρε ή Κυβέρνηση άπό τά 
χέρια τοΰ κ. 'Υπουργού τής Παιδείας και 
τό'δωκε στή Μεγάλη ’Επιτροπή τής Ε κ α 
τονταετηρίδας. Κ’ έκείνη έσχημάτισε μιά 
επιτροπή γιά τί)ν σύσταση τοΰ Έ θνικοΰ 
θεάτρου μέ πρόεδρο τόν... αστρονόμο κ. Δ. 
Αίγινίτη. ί Μά δέν υπάρχει τάχα φόβος νά 
διαμαρτυρηθοΰν οί πιό αρμόδιοι, πού πα
ραμερίστηκαν, δπως λ. χ. οί επίτροποι τοΰ 
'Αγ. Κωσταντίνου, οί αμαξάδες κ .λ .π .;

*
* *

Σ αύτό τό φυλλάδιο δημοσιεύουμε άλά- 
κερο τό νέο θεατρικό έργο τοΰ κ. 
Ψυχάρη, τή «Νεράιδα». Καθώς θά ίδη δ 

αναγνώστης είν’ ένα έργο άληθινά μοντέρνο
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και γιομάτο ζωή, μά πού εχει μαζ'ι και
καθαρά Ελληνικό χρώμα.

*
* *

Ο κ. Ψυχάρης αφιερώνει τή «Νεράιδα» 
στόν κ. Γληγόρη Ξενόπουλο. Καί 

μάς γράφει σχετικά : «Βλέπω και τοΰ ρί
χνεσαι (δηλ. τοΰ κ. Ξενόπουλου). Δουλειά 
δική σου. Έμενα είναι φίλος μου παλιός.» 
Αυτά λέει ό κ. Ψυχάρης. Μά εμείς γιατί 
ριχνόμαστε τοΰ κ. Ξενόπουλου; Είναι ξε
καθαρισμένο, πιστεύουμε. Τόν κ. Ξενόπουλο 
τόν παραδεχόμαστε γιά μάστορα τής Ε λ 
ληνικής πρόζας. ’Αναγνωρίζουμε πώς εχει 
γράψη μερικά κομμάτια μέ πραγματικήν 
αξία καί πώς ξέρει θαυμαστά νά βάλη ενα 
εργο στή σκηνή. Μά, ανεξάρτητα άπό δλ’ 
αύτά, πώς νά χωνέψουμε τις μικροπολιτι
κές αηδίες του, τή συναλλαγή του στήν κρι
τική, τόν ταρτουφισμό του μπροστά στά 
σόκιν καί μερικά άλλα άκόμα καμώματά 
του; Λυπούμαστε αληθινά πού έτσι τρίβε
ται ό κ. Ξενόπουλος. Μά εμείς τί άλλο 
μπορούμε νά τοΰ κάμουμε;

*
* *

Κ ι’ ό «Έκπαιδεφτικός ομιλος» μ’ επί 
κεφαλής τόν κ. Γληνό υποστηρίζει 

πώς πρέπει νά γράφουμε μέ τό Λατινικό 
άλφάβητο γιά νά τελειώση μιά καί καλή 
τό ζήτημα τής ορθογραφίας. "Ετσι σύμ
φωνο μέ τή γνώμη τοΰ Φιλήντα μας είναι 
τό σοβαρότερο εκπαιδευτικό σωματείο μας. 
Καί φυσικά : οί μορφωμένοι κ’ οί φωτι
σμένοι ξέρουν νά βλέπουν καθαρά καί ξά
στερα. Στό μεταξύ μερικοί αστοιχείωτοι 
ανακατεύουν στό ζήτημα τά σαχλά καλαμ
πούρια τους.

Εξαίρεση κάνει μονάχα ό κ. Φ. Δραγού- 
μης. ’Έχει αντίθετη γνώμη άπό τόν κ. Φι- 
λήντα καί συζητεί σοβαρά. Γ ι’ αύτό θά τοΰ 
απαντήσουμε.

*  *

Η εφημερίδα «Εστία» είναι τώρα τε
λευταία πολύ εύεργετική γιά τούς 

ζωγράφους μας. Δημοσιεύει τίς γλεντιστι- 
κότατες κριτικές τοΰ «Φιλοτέχνου» της κ 'ο ί 
ζωγράφοι τίς διαβάζουν καί γελάνε άφθο
να... Μόλις διαβάσουνε τίς κριτικές αύτές, 
κρατάνε τήν κοιλιά τους άπό τά γέλια. Ό  
κ. «Φιλότεχνος» φαίνεται βέβαια καλός άν
θρωπος, μά γίνεται ρεζήλι γράφοντας γιά

ζωγραφική ή γλυπτική. Ωστόσο παρακα- 
λοΰμε την « Εστία» νά έξακολουθήση τίς 
κριτικές αύτές. Θαναι κρΐμα οί ζωγράφοι 
μας νά χάσουνε μιά τόσο φτηνή διασκέ
δαση.

*
* *

Διαβάσαμ’ ένα χρονογράφημα τοΰ κ. 
Σπυρου Μελά γιά τόν ενθουσιασμό. 
Πόσο δίκιο εχει δ κ. Μελάς σ’ αύτό τό 

ζήτημα ! Στήν Τέχνη καί στή ζωή γενικά 
τίποτε μεγάλο δέν γίνεται χωρίς ενθουσια
σμό. Μά πρέπει ό άτιιός του νάναι πολύ 
καλά ασφαλισμένος, γιά νά μήν ξεθυμαίνη 
γλήγορα— δπως συχνά συμβαίνει, κύριε 
Μελά.

** *

Στην κάτω γωνιά τοΰ Ζαππείου, απ’ 
δπου «καί νά τό Ά ντρον τών Νυμ

φών καί νά τό μονοπάτι», στήθηκε ή προ
τομή το ΰ ’Αχιλλ. Παράσχου. Τί δόξα απά
λαινε, .αλήθεια, αύτός 5 άνθρωπος, γιά νά 
ξεχαστή άμέσως μόλις πέθανε ! Στήν έπο
χή του — δηλαδή ως τό 1895,— τόν έπί- 
στευαν γιά μεγάλο ποιητή. Μά έπειτα τά 
πράμματα ξεκαθαριστήκανε. Κ’ ό ’Αχιλλ. 
Παράσχος φάνηκε ένας άνθρωπος μ’ εν
θουσιασμούς, μά πού τήν ωραία τέχνη τής 
Ποίησης δέν τήν έπλησίασε ποτέ.

*
* *

Ο  κ. Στίλπων Π ιττακής— γνωστή φυ- 
 ̂ σιογνωμία τής Σμύρνης, — μαζί μέ 

τίς εύκές του γιά τήν «Πρωτοπορία», μας 
έστειλε κι’ αυτούς τούς στίχους :
— «Νά ζϋ κανείς ή νά μή ζή ; Αύτό ν’ ή άπο-

[ρΐα».—
Γεννήθηκ’ ένα ζήτημα μέ τήν Πρωτοπορία. 

—«Μ’ έψιλον γιώτα γράφεται ή μόνο μέ τό
[γιώτα ; »

Κάθε διανοούμενος τόν φίλον του έρώτα.
—Μά δέν χρειάζεται γιαυτό πολλή αργοπορία,

Άφοϋ μπροστά μας βρίσκεται ή...Αεροπορία !»
Οί στίχοι αυτοί μοιάζουνε πολύ μ’ εκεί

νους πού είχανε οί παλιές γραμματικές γιά 
τίς λέξες πού θέλουν δασεία

("Αδης, άγιος, άβρός, 
άμα, άμαξα, άδρός...)

Ωστόσο τούς δημοσιεύουμε γιά τά τού? 
μάθουν άπόξω δσοι θέλουνε νά μας δεί
ξουνε τήν ιστορική ορθογραφία τώρα στό· 
ξεπούλημά της...

Η Ν Ε Ρ Α Ι Δ Α
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜ ΥΘ Ι ΣΕ ΤΡ Ε ΙΣ  ΠΡΑΞΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Tor ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

ΝΕΡΑ I  ΔΑ, θεά. ΟΙ διάφορες φορεσιές της 
περιγράφοννται σε χάθε πράξη. Μονάχα στην 
πρώτη σχηνη χαι στην τρίτη πράξη, φορεμένη 
σάν τίς άλλες (κοίταξε πιο κάτω).—Ή  φορεσιά 
η διχή της άπό ατλάζι.

ΓΙΑΝΝΗΣ, "ψαράς. Στην πρώτη πράξη μέ 
όποιαδήποτε στολή χωριάτικη. Νέος εϊχοσι 
πέντε χρόνων.

ΜΑΡΟ , βοσχούλα τον χωριον. * Αγαπά τό Γιά- 
νη. Ώ ς δεχοχτώ χρόνων.

ΚΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ. Νόννα της.
ΠΕΤΡΟΣ. Μεγάλητερός της αδερφός.
ΠΑΒΛΟΣ. Μνηστήρας της.
ΝΕΡΑΙ'ΔΕΣ. eH  φορεσιά τους μονοχόμματη, 

χαμωμένη άπό ενα παντελόνι ώς χάτω χι άπό 
εναν μποϋστο ϊσια μέ τη μέση. Τό χρώμα, θα- 
λασσί.

Παίζεται σ' ενα Νησϊ τό παραμύθι,

ΠΡΑΞΗ  ΠΡΩΤΗ
Μιά ήσυχη μεγάλη ακρογιαλιά ενός Νη

σιού μας, στό βάΰος τής οκηνής.
Πιό μπροστά καί δεξιόπλευρα, μιά μ ι

κρή τετράγωνη ψαράδικη καλύβα, με την 
πορτούλα της άνοιχτή, α π ' οπου ξεπερ
νούνε κάτω καί κρέμουνται δίχτια πρός 
τά όξω.

Πότε φαίνεται ή καλύβα, πότες γίνεται 
άφαντη.

'Αμμουδιά.
Βράχος αριστερά· ενα χαμόδεντρο που  

δίνει λίγο ίσκιο’ ενας πάγκος γυρισμένος 
αντίκρυ πρός την καλύβα.

Ηλιος πολής. *
Σ Κ Η Ν Η  Α'.

Νεράιδα.
( 'Η  Νεράιδα βγαίνει αγάλια γάλια στά- 

κρογιάλι άπό τη θάλασσα μέσα. Πρώτα 
φαίνεται τό κεφάλι της, που είναι όλόξαΰο. 
Επειτα προβέλνει τό στήθος της. Στό τέ

λος πατά τόν άμμο και στέκεται όλόρίίια. 
Φορεσιά μονόχντη, παντελόνι καί μποΰστος 
Χρώμα Οαλασσί’ <\τλαζένια ολα της.)

Ν Ε Ρ Α Ί’ΔΑ. Είμαι ξετρελαμένη, ξεφρε- 
νιασμένη, σακατεμένη άπό τήν άγάπη πού 
ιού έχω. Τί όμορφος πού είναι, άχ! τί θεό-

Α Φ 1 Ε Ρ Ω Ν Ε Τ Α 1  Σ Τ Ο  Φ ΙΛ Ο

ΓΛΗΓΟΡΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟ 
μορφος ! Καί κάτι μάτια δπου λάμπει φώς ! 
Τό φώς τό ελληνικό !

• (Προχωρεί δυό βήματα. Την πιάνει ανα
τριχίλα).

Έ μεις έδώ άπάνω κρυώνουμε πάντα, μέ 
τούς άθρώπους. Κάτω ή θάλασσα μάς 
κουκουλώνει καί μάς ζεσταίνει (ρίχνει πρός 
τη θάλασσα μιά ματιά.) Κάτω ! Στά καμα- 
ρωμένα μου τά παλάτια !

(Κοιτάζει τόν πάγκο. Με ζέση.) Έκεί, 
εκεί στόν πάγκο έρχεται κάθε μέρα μέ τήν 
καταραμένη του τή Μάρο. ’Αλίμονο του 
αν τήν αγαπά μέ τά σωστά του ! ’Αλίμο
νο της !

(Πάει καί κά&εται στό ξώφλι της καλύ
βας, τά μάτια της καρφωμένα στόν πάγκο.) 
Γιάννης! ’Έ τσι τονέ φωνάζει. Μά τίποτα 
δέν είναι τ’ ό'νομά του. Νά, θωράς τό πρό
σωπό του τό μοναδικό καί λιώνεις. Καί 
λιώνω ! ά χ !

(Σηκώνεται.) Νά μή μέ καταλάβουνε ! 
Νά μή μέ διή δπως είμαι καί φοβηθή. 
Πρέπει, γιά νά τοΰ αρέσω, νά μοιάξω καί 
γώ μέ τίς άλλες τίς γυναίκες. Νά ντυθώ ! 
Νά ντυθώ πιό ζεστά.

(Μπαίνει μέσα στην καλύβα που άμέσως 
γίνεται άφαντη μαζί της.)

Σ Κ Η Ν Η  Β’.
Γιάννης κ ι ϊ  Μάρο.

("Ερχουνται οι δυό τους αριστερά. ζΙέν 
είναι σφιχταγκαλιασμένοι που νά πής, δε 
βαστά ό Γιάννης τό χέρι τής Μάρος. ‘Ο 
Γιάννης μάλιστα φαίνεται σάν άφερημένος. 
"Η Μόρο τόν άκολον&α ερωτεμένη. Ό  
Γιάννης, χωρίς νά διή τόν πάγκο, πάει 
μπροστά. Ή  Μάρο σταμάτησε, γιά νά κάτση 
και τόρα γιά νά τραβήξη τήν προσοχή του 
σιγά σιγά τοΰ κάνει:) Ό  πατέρας ειπε 
πώς θά μάς δώση καί τ’ άμπέλι.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ. Γιά νά τρώμε τά σταφύλια 
μιά φορά τό χρόνο;

ΜΑΡΟ. Μή γελάς, Γιαννίκο μου. Τό 
ξαίρεις δά πώς δ πατέρας είναι άπό τούς 
πλούσιους τοΰ χωριού.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (όρθιος, ενώ κά&ησε ή Μά-
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ρο καϊ τόν προσμένει). Ό  πλούτος ! Πάντα 
δ πλούτος! Και τί μ’ άφτό ; Σώνει τάχα δ 
πλούτος γιά νά ζήσης έφτυχισμένος ;

ΜΑΡΟ. Μά εμάς ή έφτυχία θά μάς άγα- 
πήση, φτάνει εσύ νά μ5 άγαπόίς. ( 'Ο Ι'ιάν- 
νης τήν κοιτάζει τρυφερά.) “Ελα, έλα πλάϊ 
μου, νά τά πούμε.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ (καθισμένος). Ναί, πες μου 
το πώς μ3 αγαπάς. ’Αγάπη αγάπη διψώ.

ΜΑΡΟ (γερμένη στην πλάτη τον Γιάν
νη). Και ποιά θά σ’ άγαπήση πιό πολι άπο 
μένα; Θά σ’ έχω άπ’ τό πρωΐ ώς τό βράδι. 
“Ολη μέρα θά είσαι δικός μου. Έ γώ  θά 
σού μαγερέβω, εγώ τά ρούχα σου θά πλένω. 
Έ γώ  θά σέ δουλέβω. Έ σύ θά πηγαίνης 
νά ψαρέβης. (° Ο Γιάννης ανατριχιάζει.) 
Έ γώ  θά ψήνω τά ψαράκια πού θά μού 
φέρνης. ( ’Ανατριχιάζει καιπάλε δ Γιάννης.)

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (σηκωμένος τάρα). ’Ό χι! 
’Ό χι I Ψάρια δέ θέλω νά σκοτώσω. Στή 
θάλασσα δέ θά γυρίσω πιά μου 1

ΜΑΡΟ. Σώπα, Γιάννη, και μέ τρομάζεις.
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. Δέ σέ τρομάζω, άχ! δσο μέ 

τρόμαξε τις προάλλες ενα όνειρο.
ΜΑΡΟ. Τί όνειρο, Γιάννη ; Πές το, πές 

το γλήγορα κ’ ή νόννα μού έμαθε νά τά 
έρμηνέβω.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. ( 'Εκστατικός, με τό αρι
στερό του τό χέρι δείχνοντας τό γιαλό). ’Α- 
λαφροπόδαρα πατούσα στής θάλασσας τήν 
απανωσιά. Δέν πατούσα, πετούσα, νά, πε- 
πετούσα περπατητά, σάν τήν πεταλούδα 
τής λίμνης πού μόλις αγγίζει τά νερά. Τό 
πέλαγο πέρα καθρέφτης σέ δλη τήν ξαπλω- 
σιά του τή γαλανή. Μιά μυρωδιά βγαλμένη 
άπό τόν πάτο τού ωκεανού, βγαλμένη, κα
μωμένη άπό φρέσκο ρόδο κι αλάτι φρέσκο, 
μοΰ γλύκαινε τόν αέρα, μού περέχυνε τήν 
ψυχή. ’Άθρωπος πιά δέν εΐμουνε, εΐμουνε 
ζέφυρος, εΐμουνε πνοή και πήγαινα πήγαι
να, έτσι μού φαινότανε, πρός τά αιώνια’ 
τελειωμό δέν είχε ή στράτα μου ή άτλαζέ- 
νια, δταν άξαφνα τά ύδατα χωρίζου.νται σέ 
δυό κι άπό τή μέση τους βγαίνει μιά θεά. 
Καλέ, τί θεά ; "Ενας άγγελος, όλόλεφκος, 
όλόμορφος, δλόξανθος. Μέ παίρνει στήν 
αγκαλιά της, μέ κατεβάζει οργιές οργιές 
κάτω μέ κάτι χάδια μεθήσΐ' έπειτα, φέβγει 
κολυμπώντας κι άφίνει με χάμω, έρημο, 
σεκλετιασμένο, πεθαμμένο...

ΜΑΡΟ (που σηκώθηκε τώρα κι άφτή, 
περίτρομη, ταραγμένη, φρικιασμένη). Γ ιάν

νη μου, Νεράιδα, είναι μιά Νεράιδα ποΰ 
σέ κυνηγά. Γ ιάννη, γιά τδνομα, νά φυλά
γεσαι άπό άφτές τίς γυναίκες. Δέν έχει πιό 
κακές...

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. Κακές. Μ άρο; Νά μήν τό 
λές... Νά μήν τό πιστέβης. Ποτές μου τ ί
ποτα δέ στοχάστηκα σάν τοϋ φιλιού της 
τήν καλοσύνη.

ΜΑΡΟ. Κα'ι σέ φίλησε ; Βλέπεις πώς σέ 
ξελάγιασε, αφού μού μιλάς έμενα γιά τα 
φιλιά της.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. Μή ζουλέβης.. Δέ σοϋ είπα 
πώς δνειρο ε’ίτανε;

ΜΑΡΟ. Νά δώση ό Θεός νά μήν άλη- 
θέψη...

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. ’Έννοια σου, Μάρο, καί 
ξαίρεις; Νά μήν ξαναρθοΰμε ποτές μαζ 
εδώ. Τή Θάλασσα τή φοβούμαι. (Φέβγουη 
οί δυό τους, με τά χέρια δεμένα, συλλογι
σμένοι.)

Σ Κ Η Ν Η  Γ .
Νεράιδα, μόνη.

(Ξαναφαίνεται δεξιόπλεβρα ή καλύβα. 
Βγαίνει από μέσα η Νεράιδα ντυμένη, 
χυμένη στη φορεσιά της. Θάμα μονάχο. 
Λεβέντικη δσο παίρνει. Άντρήσιο παντε
λόνι ώς τά γόνατα. Κάλτσες και μποτίνια. 
Γελέκι. Σακκάκι πιασμένο στη μέση. Άπο  
άσπρο φίνο μετάξι δλα της. ”Αλλο χρώμα 
δε βλέπεις απάνω της. Τά μαλλιά της ξαθά, 
κομμένα δπως τά φορούνε σήμερα οί γυ
ναίκες. Στό αριστερό της τό χέρι ενα δα- 
χτνλίδι χρνσό μ ’ ενα μεγάλο διαμάντι στη 
μέση. Κάθεται ατό ξώφλι καϊ κοιτάζει το 
μέρος ά π ' δπου φύγανε ή Μάρο καϊ ο 
Γιάννης. ’Αποκρίνεται στά τελεφταϊα τον 
τά λόγια).

’Έ τσι θαρρείς, καημένε, πώς δέ θά ξα- 
ναρθής ; Κα'ι θά μπορέσης ; Έ ν α  πατε- 
ρημό δέ θάποσώσης και τρεχάτος θά μοί 
γυρίσης. ("Ο Γιάννης ’έρχεται αριστερά τί]( 
σκηνής). Νά τος κιόλας. (Κρύφτεται στΙρ 
καλύβα ποΰ γίνεται άφαντη καϊ πάλε).

Σ Κ Η Ν Η  Δ\
Γιάννης καϊ Νεράιδα.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. (Μπαίνει βιαστικά. ’Έπει
τα στέκεται αμέσως. —  Προχωρεί άργοβα- 
διστα. Είναι βαθιά συλλογισμένος. Τό κε
φάλι τον σκυφτό, τά μάτια κάτω στόν 
μο. Σά νά προαπαθά νά γυρίζη τή ρά/ j
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στή θάλασσα, νά μήν τή βλέπη.) ’Αφότου 
είδα τδνειρο εκείνο, μού είναι άδύνατο νά 
σταθώ ήσυχος. Ό λ ο  κι’ δλο πρέπει νά περ
πατώ σέ βουνά, σέ κάμπους, σ’ ακρογιά
λια. ’Ό χ ι ! ’Ό χ ι ! Σώνουνε οί ακρογιαλιές. 
(Κάθεται στόν πάγκο.) Ή  Μάρο ! Βέβαια, 
είναι πλούσια, είναι ώραία, είναι φρόνιμη, 
καλής φαμελιάς βλαστάρι. Μά τί νά κάμω, 
πού δέ μού φτάνει; Ό  πόθος μου τήν ξε
περνά. Μοΰ χρειάζουνται μεγαλήτερα εμέ
να. ’Έλα, έλα, μοΰ έλεγε δτι πού φύγαμε 
άπό δώ, έλα στόν μπαξέ, νά φυτέψουμε λά
χανα μαζί, πού είναι ή εποχή τους. ’Έλα 
νά ξεχάσης τή θάλασσα. (Σηκώνεται γλή
γορα γλήγορα). Νά τήν ξεχάσω; Κα'ι μπο
ρώ ; (Στρέφει αποφασιστικά τά μάτια ατό 
γιαλό). ’Αχ! άχ! νά τή χορτάσω! Νά τήν 
πιώ ! (Έ κ ε ΐ  δπου τό λέει, ξαναφαίνεται ή 
καλύβα. Στέκεται ή Νεράϊδα μπροστά. 
Τήν είδε τώρα δ Γιάννης. Καϊ θαμπω μέ
νος τή ρωτά). Έ σύ, έσύ ποιά είσα ι;

Ν Ε Ρ Α Ι ΔΑ. Κα'ι τί σέ νοιάζει ποιά 
ε ίμα ι;

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ. Τί μέ νοιάζει; Κα'ι πώς 
νά μή μέ νοιάίΐη τέτοια ομορφιά !

Ν Ε Ρ Α ΙΔ Α . Ή  ομορφιά μου τίποτα 
δέν είναι. ’Όμορφος μήπως δέν είσαι καί 
σύ ; Τήν καρδιά μου πρέπει νά γνωρίσης, 
άχ ! Γ  ιάννη !

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ. Γιάννη μέ φωνάζεις! Καί 
πώς ξαίρεις τδνομα μου ; Δέ σ’ αντάμωσα 
ποτές μου στό χωριό. Είσαι δώ άπό τόν 
τόπο; Ποΰ κάθεσαι, πές;

Ν Ε ΡΑ 'ΓΔ Α . Νά, τό μόνο μου σπίτι 
άπάνω στή γίς είναι ή καλύβα τούτη ενός 
ψαρά.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ. (Θωρά με προσοχή τήν 
καλύβα). Πρώτη μου φορά πού τή βλέπω! 
Τά λόγια σου εσένα μέ τρομάζουνε καί 
συνάμα μοΰ κάνουνε τήν ψυχή μου περ
βόλι.

Ν Ε ΡΑ 'ΓΔ Α . (Ζυγώνει πιό κοντά καϊ 
με τρυφεράδα περίσσια τον λέει)' Ναί, 
κάνω τήν ψυχή σου περβόλι, γιατί τδνομά 
μου, αφού θέλεις νά τό μάθης, τδνομά 
μου είναι ’Αγάπη !

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ. ’Αγάπη ! ’Α γάπη! Τώρα 
κατάλαβα γιατί μοΰ άποκρίθηκες πώς μιά 
φτωχή καλύβα είναι τό μόνο σου σπίτι 
άπάνω στή γίς. Έ σύ θά κάθεσαι στόν 
ουρανό!

Ν ΕΡΑ 'ΓΔ Α  (χαμογελώντας). ’Ό χι, α

γαθέ ! ’Ό χ ι! Στόν ουρανό κάποτες τυχαί
νει καί ύψώνουμαι, άφοΰ έχω καί στόν 
ουρανό αδερφές. Μά εμένα είναι πιό χα
μηλά τά καμαρωμένα μου τά παλάτια...

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ (που αρχίζει καϊ φοβάται). 
Π ιό χαμηλά;

Ν Ε ΡΑ 'ΓΔ Α  (με μιά φωνή θεότερπνη). 
Σ ’ άγαπώ τόσο, μά τόσο πολι, πού μέσα 
μου, μέ τήν άγάπη γεννήθηκε αφάνταστη 
μιά έμπιστοσύνη πρός έσένα...

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ (άφωσιωμένα). Καί γώ, 
καί γώ τό ίδ ιο ! Τί δέν μπορώ άπό τό 
στόμα σου ν’ άκούσω ;

Ν Ε ΡΑ 'Γ Δ Α  (πιάνοντάς του τό χέρι 
άπαλά). Λοιπόν ακούσε, Γιάννη, τό τρο
μερό μου καί τό θείο μου τό μυστικό. Τά 
λιμέρια μου βρίσκουνται στή θάλασσα 
κάτω, έπειδής εγώ είμαι Νεράιδα !

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ (σά χαμένος). Νεράιδα!... 
Ή  θάλασσα!.. Τδνειρό μου!.. Ή  Μάρο!..

Ν ΕΡΑ 'ΓΔΑ . Γιάννη, άφησε τή Μάρο, 
τήν άγνωρη, τήν άνίδεη. Μήν πιστέβης 
έσύ τούς ανθρώπους. Έ μεϊς διαβόλισσες 
δέν είμαστε. Μάς λένε χαΛές κεράδες. 
Καί είμαστε καλές, αφού άγαποΰμε. Ε ί
μαστε άγγέλισσες άπό τήν άγάπη.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ (πιό ήσυχος τώρα). Καί σύ 
μ’ άγαπάς;

Ν Ε ΡΑ 'ΓΔ Α . Έ γώ  έγινα γιά σένα φλόγα 
τής αγάπης.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. Καί θά μέ πάρης έκεΐ 
κάτω μαζί σου, νά μ’ άγαπάς ; Πρώτα φο- 
βόμουνε... Τώρα πού μοΰ μιλάς, φόβο 
δέν έχω... Πάρε με, πάρε με στά καμα
ρωμένα σου τά παλάτια.

Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ. Ό χ ι,  καημένε μου, δέ γ ί
νεται άφτό... Έ κεΐ κάτω, δέν κατεβαί
νουνε θνητοί.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ. Γ ια τ ί;
Ν Ε ΡΑ 'ΓΔ Α . Γιατί δέ θά μπορούσανε 

νά βαστάξουνε.
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. Είναι τόσο άχαμνά λο -  

πόν έκεΐ κάτω;
Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ. Καλέ, τί λές ; Ωραιότερο 

μέρος στήν οικουμένη δέν υπάρχει...
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ (χαδεφτικά). Ξεϊστόρησέ 

μου το πώς είναι τό μέρος έκεΐνο.
Ν Ε ΡΑ 'Γ Δ Α  (ίκοτατικά). Φαντάσου 

πώς ζής καί πώς πλές μέσα σέ σμαράγδια 
λιωμένα, σέ κρούσταλλο πού ρέει. Έ κεΐ 
πέρα είναι ή ζωή δνειρο τέρψης παντο
τινό, στά νεροχτισμένα μας τά βασίλεια...
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Έ κεΐ πέρα, σάν απαλά ποτάμια, διαβαί
νουνε τό καλοκαίρι τάγαθά τά κρυονέρια, 
τό χειμώνα τά γλυκονέρια τής ζέστης 
τάγαθά. Μάς λοϋζουνε ψυχή και σάρκα. 
Παίζουμε οί Νεράιδες άναμεταξί μας, χο- 
ρέβουμε αθάνατους χορούς, δέ μαλλώνουμε 
ποτές μας, φουρτούνα ίσια μέ μάς δέ 
φτάνει νά μάς ταράξη. Γαλήνη αιώνια 
μάς χαδέβει. Κι ωστόσο, Γιάννη μου, τό 
βλέπεις, δέ μάς άρκοΰνε τή καμαρωμένα 
μας τά παλατια και ανεβαίνουμε κάποτες 
άπάνω πρός τούς γλυκούς άθρώπους.

ΓΙΑΝ ΝΗΣ. Αλίμονο καί τρισαλίμονο 
σέ μένα ! Πώς, πώς θά κάμης γιά νά τά 
στερηθής, γιά νά μήν τά λυπάσαι τά κα- 
τατόπια σου τά παινεμένα ;

Ν Ε Ρ Α Ι ΔΑ (σιμώνει κοντά, κοντά τον. 
Τόν κοιτάζει ατά μάτια με απέραντη ά
γάπη). Στήν αγκαλιά σου δλα θά τά ξε- 
χάσω. Έ γώ  αμπέλια δέ θά σοΰ δώσω...
Εγω θα σοϋ χτίσω ενα παλάτι χρυσό... 

Έ κεΐ, μέρα νύχτα θά σέ δουλέβω... Μά μ’ 
έ'ναν δρο. Ποτές σου νά μή μοΰ άπιστή- 
σης. Νά μή μοΰ άπιστήση, ακόυσες το; 
ούτε κάνε ό_λογισμός σου. Μιά γιά πάντα 
ν’ άπαρνηθής τήν προστυχίλα τής ζωής. 
Σκέψη νά μήν τής χαρίσης. Τή Μάρο στό 
νού σου νά μήν τή βάλης.. Καμιά Μάρο!

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.Κ α! βέβαια! Πώς νά τή βάλω 
στο νοϋ μου, μια καί θά είμαστε παντρε
μένοι; Γιατί εγω θέλω νά γίνουμε αντρό
γυνο, αφού οί Νεράιδες παίρνουνε θνη
τούς . . . Εχουνε ώστόσο νά ποΰνε πώς 
παίρνουνε θνητούς κ’ έπειτα τούς ξαπολ- 
νοϋνε . . . Είδα ενα ό'νειρο τίς προάλλες, 
δπου μιά Νεράιδα μ’ άφινε ολομόναχο καί 
ξεψυχούσα. Δέ θέλω, δέν τό θέλω, εσύ νά 
μέ παραίτησης... Ποιος θά μοΰ τό έγγυθή 
πώς καμμιά νύχτα δέ θά φύγης ;

Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ. (Τόν άφίνει καί πάει στη 
μέση τής σκηνής. Έ κεΐ μ  * ενα νφος επ ί
σημο, Ορησκεφτικό, πού σοϋ φέρνει dv η - 
τριχίλα, ή Νεράιδα δηλώνει:) Άκουσε, 
Γιάννη, άκουσέ με... "Ολες μας εμείς, οί 
Ναγιάδες, οί Ναΐδες, οί Νεράιδες τοΰ για
λού, ο! Δρυάδες, οί ’Αμαδρυάδες, οί Δρύ- 
μες τοΰ βουνοΰ, οί Νύφες τοϋ κάμπου οί 
Μοϋσες τούρανοϋ, γιατί άφτές είναι οί ά - 
άδερφές μας, δλες μας εμείς, ένα νόμο έ
χουμε, δλες ένα νόμο άκοΰμε' άμα έ'νας άπό 
σάς, έ'νας άπό τούς θνητούς άρπαξε καί 
ξαίρει νά κράτηση κάτι δικό μας, έ'να μαν

τίλι, ένα δαχτυλίδι, ένα βέλο, πάει πιά, χά
νουμε κάθε άνεξαρτησία, είμαστε σκλάβες 
του δικές του... Έ γώ  δέν προσμένω νά 
μοΰ τό άρπάξης τό δαχτυλίδι... Έ γώ  μο
ναχή μου σοΰ τό προσφέρνω. (Βγάζει τό 
δαχτυλίδι με τό διαμάντι που σπιϋ·οβολά 
καϊ τον το βάζει ατό δάχτυλο τοϋ αριστερού 
τον χεριοΰ.)

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ . (Μ ετά δάκρια) Δέν έφεξε, δέ 
θά φέξη στήν ύπαρξή μου πιό μακάρια, 
ώρα. (Γονατίζει καί τή ψιλή τά δάχτυλά 
της ενα ενα).

Ν Ε Ρ Α Ί'Δ Α . ’Έλα, Γιάννη μου, έλα 
κι άφησε τά δάχτυλά μου. Τά χείλια μου,, 
τά χείλια μου σέ διψοΰνε.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (σηκωμένος) ’Α χ ! αλήθεια 
είναι, αλήθεια πού μέ θέλεις; (Φιλιούνται 
στόμα με στόμα).

Ν Ε Ρ Α Ί'Δ Α  (ξεψυχισμένη). ’Έλα τώρα, 
έλα (τόν τραβά πρός τόν καλύβα), έλα νά 
χαρής τά πιό πυρωμένα μου τά φιλιά. 
(Μπαίνουνε μέσα φιλημένοι).

ΠΡΑΞΗ  ΔΕΦΤΕΡΗ
"Ενα παλάτι ολόχρυσο. Οί τοίχοι, τό 

ταβάνι, τά έπιπλα, ή κάμαρα γυαλίζουνε 
άπό τό χρυσάφι. Στό βάϋ·ος τής σκηνής 
αριστερά, ενα ντιβάνι με μαξιλλάρια χρυσά. 
Χρυσά τά ποδάρια του καϊ τό σκέπασμά 
του χρυσό. Χάμω  χρυσά χαλιά.

Σ Κ Η Ν Η  Α'
Νεράιδα καί Γιάννης.

Ν Ε Ρ Α Ι ΔΑ. (Βαστά τό Γιάννη άπό τό 
χέρι καϊ μαζϊ περπατούνε. 'Η  Νεράιδα 
ντυμένη γυναικήσια, πλουσιοπάροχα και 
άπλά. Ή  φορεσιά της, χρώμα καστανι άπό 
πάνω ίσια με κάτω, πουκαμισάκι μαβί καϊ 
μαβιά μανικάκια με κουμπιά γαλάζια. Αεν 
εχει άσπρο τίποτα. Ό  Γιάννης δε φορεϊ 
πιά ψαράδικα' παντελόνι, γελέκι καϊ σακ- 
κάκι τής μόδας, δλα γκρίζα. Ή  Νεράιδα 
τοΰ άφίνει τό χέρι που τοϋ κρατούσε' στέ
κεται στη μέση τής σκηνής κι άκκονμπά 
ατό μπράτσο τον Γιάννη. Τηρώντας 
γύρω γύρω :) Σοΰ άρέσουνε, Γιάννη πες 
μου, δσα έχω θησαβρίσει γιά σένα, ό'χι μο
νάχα στήν κάμαρα έδώ, παρά σέ δλο, σέ 
δλο τό παλάτι; Καί πάλε θά σοϋ πώ τά 
ϊδια. Τό μάλαμα τίποτα δέν είναι' μήν κοι- 
τάζης τό μάλαμα' κοίταξε τόν πόθο πού

ΠΡΩ ΤΟΠΟΡΙΑ 73

σοϋ τό'φερε, γιά νά σέ διώ έβαρεστημένο. . . .
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. Έβαρεστημένο; Καλέ, τί 

λές; ’Έλα, έλα, νά σοΰ άνοίξω τήν καρ
διά μου, γιατί δέν μπορώ πιά. (Τήν πη 
γαίνει αγάλια γάλια ατό ντιβάνι, τήν καθί
ζει αψηλά και γέρνει πλάϊ της, σηκώνοντας 
τό κεφάλι, Χωρώντας τη μέ λατρεία.) ’Έβα, 
’Έβα μου εσύ, επειδή πώς αλλιώς νά σέ 
πώ ; εσύ μ ’ έκαμες άλλο άθρω πο. . . .  Ε ΐ-  
μουνε ψαράς' έγινα θεός . . . Έ σύ μοϋ φάρ
δυνες τό νού, μοΰ γέννησες στά σπλάχνα 
μου σπλάχνα καινούργια, μοΰ δημιούργη
σες μιά καρδιά, μοΰ ξανάνιωσες τή σάρκα, 
μοΰ φώτισες τής σάρκας τό μυστικό, ή 
σάρκα μου έγινε ψυχή, άπό τήν ώρα έκεί
νη τήν ιδανική τής καλύβας . ..

Ν Ε Ρ Α Ί'Δ Α . Έ τσ ι, έτσι πρέπει. Σάρκα 
δέν έχει- έχει ψυχή μονάχα. Μέ τήν ψυχή 
καταλαβαίνεις πρώτα πρώτα τή σάρκα.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. ( ’Α πό γερμένος πού εΐτανε 
ανατινάζεται λιγάκι καϊ κάθεται τώρα ατα- 
βροπόδαρα κατάντικρί της). ’Α χ ! δέ μοϋ 
τό ξηγάς πιά καί τοϋτο ; Έ σύ πού μοϋ μι
λάς πάντα τόσο γενναία, τόσο άψηλόφρο- 
να, πώς, μά πώς είναι δυνατό, οί άθρώ- 
ποι νά σέ βρίζουνε, νά σέ λένε ξωτικιά ;

Ν Ε Ρ Α Ί'Δ Α . Μέ βρίζουνε, γιατί δέ συλ- 
λογιοϋνται. Είμαι ή δέν είμαι ανώτερο 
πλάσμα ; Είμαι. ’Αν είμαι δμως, πώς 
θέλεις νά μήν έχω άνώτερους λογισμούς;

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ (δισταχτιχός). Βέβαια, βέ
βαια. 'Ωστόσο άνώτερα πλάσματα μπορεί 
κανείς νά πή καί τίς στρίγλες, καί τό Διά
βολο τόν ίδιο. Μά είναι πλάσματα κακά.

Ν Ε Ρ Α Ί'Δ Α  (σάν πειραγμένη λιγάκι). 
Γ ιάννη, Γ ιάννη, έγώ σοϋ παραδόθηκα παρ
θένα. Τήν καλοσύνη μήν τήν ξετάζης, μήν 
τήν ψηλαφας, μήν τήν πασπατέβης. Νά 
τήν παραδέχεσαι δπως είναι. (Τοΰ πιάνει 
με τά δνό της χέρια τό κεφάλι). Τωραΐο 
σου τό κεφάλι άφτό! Νάποφέβγη, νά μισά 
τά χαμηλά... Δέν είναι γιά μάς τά πρό
στυχα, τά χυδαία, τά ποταπά. Γ ιάννη μου, 
αψηλά πάντα 6 λογισμός σου. (Τον φιλεϊ 
τά μάτια).*

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (αφού τή φίλησε' σκυφτεί 
τό μέτο)πο καϊ σάν άποΰαρρεμένος τής λέει ’.) 
”Έ βα, ’Έ βα μου, έχεις δίκιο, πάντα δίκιο. 
Μά τί τά θέλεις; Είμαι άθρωπος... άθρω
πο; καί σέ φοβούμαι. Φοβούμαι μήπως 
καί γύρεψα τά ύπεραθρώπινα. Λαχταρούσα 
ν’ άνεβώ. Τόρα τρέμω μήν τύχη καί κα

τρακυλήσω. ’Ίσως ό ϊμ έ! δέν είμαι τής σει
ράς σου έγώ.

Ν Ε Ρ Α Ί'Δ Α  (με πάϋ·ος καϊ με πόνο). 
Δέν είναι τής σειράς σου τά φιλιά μ ου ; 
Μαργιόλε μου έσύ ! Τά φιλιά μας τής κα
λύβας ;

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. Τά φιλιά σου, ά χ ! ναί. 
’Αφτά πάντα μέ καίνε. (Σφιχταγκαλιάζονται 
και πέφτουνε σφιχταγκαλιασμένοι ατό ντι- 
βάνι. Χτυπούνε, χτνποϋνε στήν πόρτα δυ
νατά) .

Ν Ε Ρ Α Ί'Δ Α  (σά νά ξύπνησε άπό κα
νένα όνειρο). Καλέ άλήθεια, τούς είχα ξεχα
σμένους άφτούς ; (Γελά καϊ ξεκαρδίζεται). 
Δέ μοΰ μιλούσες γιά τούς άθρώπους; Νά 
διής, οί άθρώποι·τί πράματα είναι. (Χ τυ 
πήματα ξανά στήν πόρτα). Νά κρυφτοΰμε. 
Νά θαρρέψουνε πώς είναι μόνοι τους καί 
νά ξαστερώσουνε καλήτερα τής ψυχής τους 
τή λέρα. (Τρίτο χτύπημα. Ή  Νεράιδα 
φωνάζει·’)  Ό μπρός ! (Καϊ χώνουνται οί δυό 
τους μάνι μάνι άπό πίσω άπό μιά πόρτα  
παράμερη, άριατερά).

Σ Κ Η Ν Η  Β\

Μάρο, Κερά Κατίγκο, Πέτρος, Πάβλος.
( Μπαίνουνε οί τέσσερεις μαζί, με μιά 

ορμή, άπό τή  χρυσή τήν πόρτα δεξιά&ε 
τοϋ ϋ·εατή. Χωριατοπούλα ή Μάρο καϊ χω
ριανά ντυμένη δπως στήν πρώτη πράξη. 
Νόννα της ή κερά Κατίγκο, μιά γριούλα, 
ιά τό μπαστούνι, με τό κεφάλι σκυμμένο, 
ιιά δραστήρια μ  ’ δλα τά γεράματά της καϊ 
πού ξαίρει νά πατήση πόδι. “Ό  Πέτρος α
δερφός τής Μάρος, παλληκαράς, με τϊς 
βράκκες, με τό φέσι βαλμένο στραβά. 'Ο 
Πάβλος ανμμαζωμένος ατούς τρόπους του, 
σά δειλούταικος. Θέλει νά πάρη τή Μάρο).

Κ ΕΡΑ  ΚΑΤΙΓΚΟ (πού πάει άπό τούς 
αλ?.ους μπροστά, ξέ&αρρη κι αποφασισμένη 
κοιτάζει νύρω γύρω της). ’Ανάποδα πρά
ματα ί Μήπως δέν τάκουσα πώς κάποιος 
φώναξε' Ό μπρός ! Νά μας καί δέν είναι 
μέσα κανείς!

Π Ε Τ ΡΟ Σ . ’Ανάποδα διόλου 1 Τί άλλο 
προσμένεις, γριά μου, άφοϋ είμαστε στό 
παλάτι μιάς ξωτικιάς ;

ΚΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ. Έ σύ σώπαινε κ’ 
είσαι μικρός άκόμη. Τί μοΰ μωρολογάς 
γιά ξωτικές ; Μιά ξωτικιά μέ τόσα πλού- 
τια, έγώ τήν κάνω νύφη μου αμέσως.
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ΠΑΒΛΟΣ (σαστισμένος). ’Αλήθεια, τί 
παράδες πού τούς εχει!

ΚΕΡΑ  ΚΑΤΙΓΚΟ. Σώπαινε και σΰ 
μωρό! Τό ζήτημα δέν είναι ό παράς της. 
Τό ζήτημα είναι πώς νά κάμουμε τόν πα
ρά της δικό μας.

Π Ε Τ ΡΟ Σ . Ά φ τό πάλε πώς θά τό κα- 
ταφέρης ; Τό παλάτι θά κλέψουμε μαθές, 
νά τό βάλουμε στήν τζέπη μας και φ ΰ β γ ι;

Κ ΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ (με πονηρό ενα βλέμ
μα). Τό παλάτι πού λές, μπάς και δέν πήγε 
νά μάς τό οίκοδομήση μακριά μακριάθε 
άπό τό χωριό μας, στή μέση ενός ρουμα
νιού πού θά είναι στοιχειωμένο; Κι ώς 
τόσο νά που τό βρήκαμε και δέν πάθαμε 
τίποτα !

ΠΑΒΛΟΣ (χωρίς κουράγιο.) Τί κερδί
σαμε, νόννα, μιά καί δέ βρήκαμε τή νοικο- 
κερά ;

Κ ΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ. “Εννοια σας κι 
δπου κι αν είναι, θά φανή. (Κοιτάζει 
μαργιόλικα τριγύρω της.) Έ δώ  θαρρώ δέ 
λείπουνε πολυθρόνες καί πολιτέλειες. Τί 
λετε, παιδιά; Νά τό στρώσουμε ώσπου 
νάρθη, νά κάμουμε συμβούλιο. Καί νά μι
λούμε σιγά σ ιγά !

Π Ε Τ ΡΟ Σ  (ανυπόμονα). Σ 3 άκουμε!
ΚΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ (μαργιόλικα πάντα* 

βάζει ενα δάχτνλο στην άκρη της μύτης 
καί τήν κουνεϊ). Δέ μάς λείπουνε τά μέσα 
εμάς. Η Νεράιδα λωλαμένη μέ τό Γιάννη. 
Ά ρ α ! Φτάνει νά βάλουμε τό Γιάννη στό 
χέρι καί τή σέρνουμε δπου έχουμε ό'ρεξη.

Π Ε Τ ΡΟ Σ. Πρόσεχε μήπως ή σοφία σου, 
γριά, σού βγή σέ κακό. "Αμα μυριστή ε
κείνη τίποτις, σού τόν αρπάζει τό Γιάννη 
καί τρέχα γύρεβε. Τονέ σκοτώνει κιόλας, 
νάπομείνης μέ τή γλύκα.

Κ ΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ. Μά έτσι απότομα, 
παιδί μου, δέ^θά καταπιαστούμε τή δου
λειά. Είναι καί ό τρόπος. Ή  Μάρο θά 
μάς βοηθήση.

ΜΑΡΟ (που συσσωρέφτηκε μουδια
σμένη άπό τήν αρχή αέ μιά γωνιά, τρο- 
μασμένη τόρα). Έ γώ , νόννα, εγώ, ή δύ
στυχη, πού μέ τό στανιό μ’ έφερες ίσια 
μέ δώ ; Μά δέν άποκοτώ νά σαλέψω, άπό 
τότες πού μέ παραίτησε ολομόναχη στάμ- 
πέλια ..

Κ ΕΡΑ  ΚΑΤΙΓΚΟ. ’Ίσια ίσια, τόρα 
έχεις νά τού πής.

ΜΑΡΟ. Τί νά τοΰ πώ, στή ζωή σου ;

ΚΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ. Νά τού πής πώς 
σέ ξελάγιασε...

ΜΑΡΟ. Καλέ, άφτός ούτε ήθελα νά 
μ,’ άκούση!

ΚΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ. Δέ σημαίνει τί
ποτα ! Ή  αλήθεια είναι πού εΐτανε νά 
παρθήτε...

ΜΑΡΟ. Καλά, μήτε άρραβωνιασμένοι 
καθαφτό δέν εΐμεστα.

Κ ΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ (θυμω μένη). ’Αφού 
είσαι τόσο μπόσικη, κάνε δπως σού κα- 
πνίση. Ό  πατέρας σου λέει πώς εσύ τά 
φταις δλα. Δέ σού δίνει πιά κάλπικο αμ
πέλι. Πώς θά παντρεφτήτε τό λοιπόν δ 
Πάβλος καί συ ;

ΠΑΒΛΟΣ. Μάρο μου, στό θεό σου, 
άφησε τή νόννα σου νά λαλήση και νά 
δράση. Ά φ τή ξαίρει.

ΚΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ. Ά μέ, μήπως καί 
ή Μάρο κορίτσι δέν είναι; Θά ξέρη καί 
τοΰ λόγου της τήν τέχνη πού κάθε γυναίκα 
τήν κατέχει άπό γεννησιμιό της.

ΜΑΡΟ (λυπημένη καϊ χωρίς αντίσταση 
πιά), Τί προστάζεις ;

ΚΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ. Νά τόν παρακαλέ- 
σης καί νά τοΰ μιλήσης. Νά τού ξηγήσης 
πώς σοΰ χρωστά ικανοποίηση, πώς άφότου 
σάς είδανε δ κόσμος αντάμα, δέ σέ θέλει 
πιά κανένας...

ΠΑΒΛΟΣ (τήν άντισκόφτει). Μά δέν 
είναι αλήθεια...

ΚΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ. Κι 3ν μήν είναι.... 
Τά λέμε γιά τήν προίκα. ( 'Ο  Πάβλος πού 
είχε άνεργερϋή, κάΰεται ήσυχα). Λοιπόν 
τού λές πώς χρέος του νά σέ προικίση, 
έτσι στά γερά.

Π Ε Τ ΡΟ Σ . Ειδεμή, θάνατός του!
ΚΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ. Ζεβζέκη ! Τόν άν

τρα τής Νεράιδας θέλεις νά φοβερίσης;
Π Ε Τ ΡΟ Σ  (παλληκαράδικα). Ή  τιμή 

τής αδερφής μου!
Κ ΕΡΑ ΚΑΤΙΓΚΟ. Ποιά τιμή, μπουν

ταλά, καί ποιος τήν πείραξε;
Π Ε Τ ΡΟ Σ . Νά τό πή, πιό σίγουρα χτυ

πούμε τούς παράδες...
Μ ΑΡΟ. Μά έγώ δέ θέλω νά τοΰ χτυ

πήσω τίποτα. Οί παράδες καλοί, δ'χι δμως 
μέ τό ζόρι.

ΚΕΡΑ  ΚΑΤΙΓΚΟ (αγριεμένη, άναστυ- 
).ωμένη, όλόρ&ια). Καί νομίζεις πώς έγώ 
τούς θέλω, κουτή, τούς παράδες; Έ γώ  
άλλα γυρέβω, άλλα διψώ. Έ γώ  χαίρουμα
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μονάχα μέ τό κακό πού θά κάμω. Νά 
βλάψω είναι μένα δ παράδεισός μου. ’Α ς 
είναι ή αφεντιά της Νεράιδα. Μπορεί έγώ 
νά είμαι Στρίγλα...

Π Ε Τ ΡΟ Σ . ’Έχε τό νοΰ σου, επειδή τίς 
Στρίγλες τυχαίνει νά τίς πετάξουνε δ'ξω μέ 
τή σκούπα, οί Νεράιδες. Είναι πιό δυνα
τές άπό σάς, έπειδής είναι καλήτερες.

Κ ΕΡΑ  ΚΑΤΙΓΚΟ. Στάσου, στάσου, 
άνόητε παλληκαρά, καί βλέπεις ποιά πετά 
τήν άλληνε άπό τίς δυό. Φτάνει νά τόν 
καλοπιάση μ’ ένα χαμόγελο ή Μάρο τό 
Γιάννη καί χάθηκε, καταστράφηκε ή Νε
ράιδα. Οί άντρες ψοφούνε γιά τήν άλλαγή. 
’Ό χι παράδες, τόν εαφτό του τής δίνει ό 
φίλος γιά ένα φιλί.

ΠΑΒΛΟΣ (σηκώνεται θυμωμένος). Μά 
έγώ δέ θέλω, δέ θέλω, δέ θέλω ! Νά μήν 
τή φιλήση!

Π Ε Τ ΡΟ Σ . Έ σύ, παλιόπαιδο, πρέπει 
ν’ άκοΰς.

Κ ΕΡΑ  Κ Α ΤΙΓΚ Ο .Έ δώ  έγώ προστάζω.
ΜΑΡΟ. Ήσυχάστε, ήσυχάστε, νά πώ 

καί τό λόγο μου !
Σ Κ Η Ν Η  Γ' .

01 προηγούμενοι καϊ ή Ν εράΐδ ι.
Ν Ε Ρ Α Ι ΔΑ (ενώ τσακώνουνται και μα

λώνουνε, μπαίνει αριστερά ή Νεράιδα 
ερχεται ήσυχη στή μέση κ ’ εναν ενανε τους 
κοιτάζει). ’Άμυαλοι, ακέφαλοι δλοι σας πού 
είστε! Δέν τό συλλογιστήκατε πώς θά σάς 
άκουγα; (Γυρισμένη πρός τήν Κερά Κα- 
τίγκο). Ποιος προστάζει έδώ ; Άμέσως 
θά τό μάθης. Ά π ό  τό παλάτι μου νά ξε- 
κουμπιστής, πού τά μούτρα σου τό λερώ
νουνε. Φύγε, φύγε άπό τό Νησί μας καί 
νά βουλιάξη τό καράβι πού θά σέ πάρη. 
Θά φροντίσουνε γιά σενα οί άδερφές μου 
(μέ νόημα) εκεί κάτω. (Πρός τόν Πέτρο 
καί πρός τόν Πάβλο). Εσυ, ψεφτοπαλ- 
ληκαρά, καί σύ, προικοκυνηγάρη, ν’ ακο
λουθήσετε τήν Κατίγκο σας- άκούστε δμως 
πρώτα τί έχω νά σάς πώ. Έ γώ  είμαι γεν
ναία καί μεγαλόκαρδη. Έ γώ  έχω έμπιστο- 
σύνη σέ κεινούς πού αγαπώ. Τήν εμπιστο
σύνη μου, οποίος μέ γελάση, δείχνει πώς 
δέν τήν αξίζει. Κ’ έτσι τίποτα δέ χάνω. Ρ η - 
γαίντε τόρα .. Ή  Μάρο νά μείνη καί τής 
στέλνω τό Γιάννη, αφού θέλει νά τοΰ μι- 
λήση. (Βγαίνει αριστερά, ενώ οί δυό άντρες 
βγαίνουνε δεξιά).

Σ Κ Η Ν Η  Δ'.
Μάρο , μόνη.

ΜΑΡΟ (με τά χέρια σταβρωμένα). Φώ
τισε, φώτισε με, Παναγιά, τί νά πώ, τί νά 
μήν κάμω.

Σ Κ Η Ν Η  Ε'.

Γιάννης καϊ Μάρο.
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ . (Βγαίνει συλλογισμένος από 

τήν πόρτα δπου μπήκε ή Νεράιδα. 
Στέκεται μιά στιμούλα και μόνος το υ :) ’Ίσως 
δέν έπρεπε νά δεχτώ νά τή συντύχω, γιά νά 
δείξω καί γώ πώς δ'ξω άπό τήν Έ β α , δέ 
γυρέβω καμιάν άλλη. (Προχωρεί πρός σν- 
Vαπάντηση τής Μάρος).

ΜΑΡΟ (που τόν προπαίρνει και ξεκίνα 
πρός τό μέρος τής σκηνής άπ ’ δπου ερχε- 
χεται ό Γιάννης.) Σοΰ τ’ δρκίζουμαι, Γιάν
νη, πώς έγώ δέν τό ζήτησα νά ειδωθούμε. 
Μ’ αναγκάσανε, μέ βιάσανε. Τά κορίτσια 
πρέπει νάκούνε.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. Καί γιατί νά μήν είδω- 
θούμε, αφού έσύ παντρέβεσαι;

ΜΑΡΟ (χαμογελώντας.) Τό λές μ’ ένα 
ύφος, σά νά ζουλέβης, καί πώς είναι δυ
νατό, αφού είσαι κιόλας παντρεμένος ;

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ. Βέβαια πώς ζούλια ούτε 
μοΰ πέρασε άπό τό νοΰ. Ό  άθρωπος είναι 
περίεργο πλάσμα. Δέ σέ παίρνω καί μοΰ 
φαίνεται παράξενο νά σέ πάρη άλλος.

ΜΑΡΟ. Ά χ ! καί μή νομίζης πώς θά 
τόν πάρω.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (σάν ξαλαφρωμένος). Καί 
γ ια τ ί;

‘ ΜΑΡΟ. Γιατί δέν τόν αγαπώ ! (Σωπαί- 
νουνε τώρα καϊ οί δυό). Δε σημαίνει άφτο 
πώς έπρεπε νά μέ πάρης . Έ σύ μέ βρίσκεις 
πρόστυχη.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ. Μάρο, Μάρο, ποιος ξαίρει 
άν ή προστυχιά σου δέ θά μέ ξεκούραζε, 
δέ θά  μοΰ έκανε καλό !

Ν Ε ΡΑ  Ι ΔΑ (που μισοάνοιξε τόν μπερ- 
ντέ τής πόρτας αριστερά). Τί λέει δ δύστυ
χος, τί λέει;

ΜΑΡΟ Καί γιατί, Γιάννη, νά είσαι κου
ρασμένος ;

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. Γιατί ζώ μέσα στά ιδανικά. 
Μή ρωτάς. Καί φύγε, φύγε. Άκούμπησε 
δυό δεφτερόλεφτα, σά θές, έδώ στήν καρ
διά μου άπάνω. (Τή σφίγγει στό οτή&ος 
του). Τόσο φτάνει. Σέ πηγαίνω ίσια μέ
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κάτω, νά γλυτώσω άπό σένα. (Τήν ξεπρο- 
βοδέβει στήν πόρτα δεξιά). Δέ θέλω οΰτε 
τό φιλί σου. (Βγαίνουνε μαζί).

Σ Κ Η Ν Η  Ζ ’
Νεράιδα.

Ν Ε Ρ Α Ι Δ Α  (σά λαβωμένη καί σάν α
νήμπορη). Δέ θέλει τό φιλί της. Θέλεις 
δμως τό λογισμό της, επειδή αλήθεια 
είναι πώς μοΰ άπίστησε ό λογισμός σου. 
Πάει, πάει τ3 ό'νειρό μας τό γλυκό ! 
( ’Απελπισμένη) ’Αχ ! άχ ! Πώς νά ξανα- 
πάρω τό δαχτυλίδι, γιά νά μπορέσω νά 
φΰγω άπό δώ ;

ΠΡΑΞΗ  ΤΡΙΤΗ
Η  σκηνή κάτω βαθιά στόν πάτο τής 

θάλασσας, στά καμαρωμένα τά παλάτια. 
"Ενας μεγάλος σμαραγδένιος μπερντες πίσω  
πίσω παραστήνει τό νερό. Μπροστά, ενα 
βέλο διάφανο μισοκρύφτει τά πρόσωπα.

Φύκια, χοχλαδάκια καϊ αμμουδιά.
Σ Κ Η Ν Η  Α'.

Δυό Νεράιδες.
Δεξιόπλεβρα κάθουνται μπροστά μπρο

στά, δυό Νεράιδες καϊ μιλούνε. Κάποτες 
σηκώνουνται, κολυμπούνε καϊ ξακολον- 
θοϋνε τήν κουβέντα).

Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ Π ΡΩ ΤΗ . Ά πό  εκεί άπά
νω, άπό έκεΐ δπου στή γυάλινη στέγη τήν 
ί'δια πού μάς σκεπάζει, ξεσπάνουνε φουρ
τούνες, άνεμοζάλες και βροντές, δέ φαντά- 
ζουνται οί άθρώποι τή ζωή μας, όχι 
άσάλεφτη ζωή, άφοΰ άμα ζής σαλέβξίς, 
παρά τήν ατάραχη ζωή μας, άφοΰ εδώ 
ταραχή δέν πιάνει.

ΝΕΡΑ Ι ΔΑ ΔΕΦ ΤΕΡΗ  (Σηκώθηκε). 
Φαίνεται ωστόσο πώς οί ταραχές τής γής 
άρέσουνε στήν άδερφοΰλα μας τήν Έ β α ' 
δέ βλέπω νά βιάζεται, τόσο καιρό πού μάς 
άφησε, νά γυρίση στάγαπημένα μας τά 
λιμέρια.

Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ Π ΡΩ ΤΗ  (πάντα καθισμέ
νη). Ά φτή, παιδάκι μου, είναι άπό μάς 
ή πιό τέλεια. Συγκοινωνεί μέ τή θάλασσα, 
μέ τή γίς, μέ τόν ουρανό. Ή  ’Έ βα τάχει 
δλα.

Ν Ε Ρ Α Ι Δ Α  Δ ΕΦ ΤΕΡΗ  (που τάρα 
κολυμπά). Μάλιστα ! Ε μ είς οί κακομοίρες 
κρατήσαμε τήν παράδοση. Ε μ είς κολυμ-

ποΰμε άκόμη. Μιά φορά κ’ έναν καιρό, 
άλλα κατατόπια δέ γνωρίζαμε άπό τή θά
λασσα. Έ δώ  ζούσαμε, κάποτες ανεβαίναμε 
στήν απανωσιά τοϋ νερού καί βουτούσαμε 
πάλε. Κάποτες καβαλλικέβαμε δερφίνια, 
κάναμε κανένα γύρο καί χαζέβαμε. Σήμε- 
ρις άφήσαμε τά κρουσταλλένια μας τά 
κατατόπια" είμαστε περεχυμένες στούς κάμ
πους καί στά βουνά. Γυρέβουμε, αναζη
τούμε τον ηλιο. ( Άκονγοννται αριστερά 
πρός τά κάιτω φωνές καϊ θόρυβοι).

Ν Ε Ρ Α ’ΓΔΑ Π ΡΩ ΤΗ . Ά χ! τί έλεγα 
πώς εδώ δέν έχει ταραχή ; Μά τόν μπα
μπά μας τό Νερέα, τί τρέχει;

Σ Κ Η Ν Η  Β'.
’Έρχοννται μαζί πολλές Νεράιδες.

01 προηγούμενες.

ΝΕΡΑ  Ι ΔΑ Π ΡΩ ΤΗ . Καλέ, τί γιου
ρούσι, παιδάκια μου, είναι τούτο ;

ΜΙΑ Ν ΕΡΑ  Ι'ΔΑ. Κι απορείς, μήπως 
δέν είμαστε μεΐς οί έκατόμποδες, οί γοργές ;

ΝΕΡΑ  Ι ΔΑ Π ΡΩ ΤΗ . Μίλα, μωρή, 
νάκούσουμε στό τέλος τί έχεις νά μας προ- 
φτάσης;

ΑΛΛΗ Ν Ε ΡΑ 'ΓΔ Α  (χαρούμενη). Νά, 
μαντάτα μάς ήρθανε άπό τή γίς. “Ενα κα
ράβι βουλίαξε.

ΝΕΡΑ  Ι ΔΑ ΔΕΦ ΤΕΡΗ . Καί τί λέει;
Η ΑΛΛΗ Ν ΕΡΑ  I ΔΑ. Λέει συντρίμ

μια. Τί νά πή ;
ΑΛΛΗ ΜΙΑ. Μήν ξεχνάς τό πιό νόστι

μο ! Τό γράμμα τοϋ καπετάνιου.
Η ΑΛΛΗ Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ. Σωστή κωμω

δία ! Ό  καπετάνιος γράφει πώς είχε δια
ταγή νά φύγη μέ τή βάρκα καί μέ τούς νά- 
φτες, άφού σπάση τό καράβι, γιά νά μή 
συνταξιδέβη μέ μιά γριά πού μοιάζει στρί- 
γλα, μ’ έναν παλληκαράκο ψέφτη καί μ5 
έναν μπουνταλά.

ΝΕΡΑ  Ι ΔΑ Π ΡΩ ΤΗ . Ωραία. Μά τί 
μάς τούς στέλνει εμάς ;

Η ΑΛΛΗ ΜΙΑ. Ή  διαταγή άπό μιά 
Νεράιδα, λέει άκόμη τό γράμμα, γιά νά 
καθαριστή ό άπάνω κόσμος.

Ν Ε Ρ Α Ι Δ Α  ΔΕΦ ΤΕΡΗ . Λαμπρά. 
Ποιος δέν ελπίζει τώρα πώς άπό δώ κι ou- 
πρός ή άρετή θά βασιλέβη στούς άθρώ- 
πους ;

ΝΕΡΑ  Ι ΔΑ Π ΡΩ ΤΗ . Καί τί τά κά
ματε τά συντρίμμια ;

—  =  ΠΡΩ ΤΟΠΟΡΙΑ =  77

Η ΜΙΑ Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ. Ώ ς τόρα, τίπο
τα! Νά, πάμε άμέσως νά μαζώξουμε τούς 
θησαβρούς, γιά νά χτίζουμε, άν τύχη, κα
τόπι, χρυσά παλάτια στούς άθρώπους.

Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ Π ΡΩ ΤΗ . Καί τή στρίγλα 
μέ τούς δυό συντρόφους;

Η ΜΙΑ Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ. Καθώς συνηθί
ζουμε, θά τούς ρίξουμε στό βάραθρο, νά 
βυθιστούνε στά Τάρταρα κάτω, νά μή βρω
μούνε στή θάλασσα τήν άγνή! Τά μάβρα 
Τάρταρα είναι κρυμμένα πίσω πίσω άπό 
τής θάλασσας τόν πάτο. (Μόλις απόσωσε 
τό λόγο καϊ φέβγοννε δλες αριστερά).

Σ Κ Η Ν Η  Γ ’.

Νεράιδα πρώτη χαϊ δέφτερη.
Άμέσως καί ή Νεράιδα.

Ν Ε ΡΑ 'ΓΔ Α . ( Ό τ ί  πού άπομείνανε οί 
δυό μόνες κ ’ ’έρχεται άπό τή μέση κάτω 
τής σκηνής, χορέβοντας καϊ πηδώντας). Α 
νεξάρτητη ! Ανεξάρτητη ! Τό πήρα τό δα
χτυλίδι ! (Λάμπει τό διαμάντι καϊ τό δεί
χνει). Κοιμότανε καί τό τράβηξα. Μήτε τό'- 
νιωσε δ άμοιρος. Τόσο φαίνεται πώς τάξιζε !

Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ Π ΡΩ ΤΗ . ( ’Αφτες οί δυό 
ξανακαθήσανε δεξιόπλεβρα.) Καλώς μάς 
ήρθες, άδερφή μας ’Έβα. .

Ν Ε ΡΑ 'ΓΔ Α . Καλώς, κακώς, εδώ είμαι 
καί γλύτωσα!

Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ Δ Ε Φ Τ Ε ΡΗ . Καί δέ θά 
μάς φύγης πιά ;

Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ. ’Ό χι, δχι, βέβαια ! Είμαι 
δική σας. (Βάζει τάφτι κι άκούει). Σάν τί 
νά είναι δμως ό άναστεναγμός άφτός ;

Ν Ε Ρ Α ’ΓΔΑ Π ΡΩ ΤΗ . Καλέ, τί άναστε
ναγμός. Έ μεΐς έδώ άλλο τίποτα δέν άκούμε 
παρά ησυχία.

Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ. Η σ υ χ ία ; Η συχία  έγώ 
δέν έχω. Έ γώ  άγάπησα. Τά κλάματά του 
έιχένα μού ραγίζουνε τήν καρδιά. (Βάζει 
τάφτϊ καί πάλε). Κάποιος έκεΐ άπάνω δέρ- 
νεται καί κλαίει. Άφτός, άφτός είναι. Πρέ
πει, πρέπει μιά στιγμή νά πεταχτώ, νά ξη- 
γηθοϋμε κι άντίο μας γιά πάντα. . . .

Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ Π ΡΩ ΤΗ  Ό ρεξη, άδερ- 
φούλα μου, πού τήν έχεις! ("Η  Νεράϊδα 
φέβγει βιαστικά)

Ή  σκηνή αλλάζει. Φαίνεται ή πρώτη  
ακρογιαλιά. Καλύβα πιά δεν έχει. Βγαίνει

άπό τή θάλασσα ή Νερ ίϊδα ντύμένη με  
τ ’ άτλάζια. Ό  Γιάννης κοίτεται στήν α μ 
μουδιά, σάν πληγωμένος άπό τόν πόνο. 
’Αναστενάζει.

Σ Κ Η Ν Η  Α' . Κ Α Ι  Σ Τ Ε Ρ Ν Η  

Νεράιδα καί Γιάννης.

Ν Ε ΡΑ 'Γ Δ Α  (ζυγώνει καί στέκει όλόρθια 
κοντά του.) ’Άστατε I Κλαίς τόρα πού μ’ 
έχασες. ’Έκλαιγες γιά μιάν άλληνε προτού 
μέ χάσης. Κοίταξε ωστόσο τί κάνω γιά σένα. 
Εκείνο πού δέν τό κάνουμε γιά κανέναν 
άθρωπο. Μιά καί ή τύχη μάς άναγκάση 
νά τονέ χωριστούμε, δέν τόν ξαναβλέπουμε 
ποτές μας. Ή ρ θ α  γιά σένα, στερνή φορά, 
επειδή σέ λυπήθηκα.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (σηκώνει τό κεφάλι τον καϊ 
τήν κοιτάζει). ’Έ βα, ’Έβα, καί μήπως δέν 
είμαι νά μέ λυπηθής ; Πές μου το, τί θά 
γίνω μακριά σου, τί θά γίνω ά χ ! δίχως 
εσένα; Έ σύ τουλάχιστο θά παρηγορηθής 
στά καμαρωμένα σου τά παλάτια.

Ν ΕΡΑ  Ι ΔΑ (μ ’ένα χαμόγελο πικρό).Τά 
καμαρωμένα μου τά παλάτια ! Πού τά πα
ραίτησα γιά σένα ! Ναί, είναι ώραΐα, είναι 
λαμπρά. Μά έδώ άπάνω είχα κάτι καλήτερο, 
είχα τό παλάτι μου τό καμαρωμένο, είχα 
τήν άγάπη σου, Γ ιάννη.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. Καί γιατί νά μήν ξαναγυ- 
ρίσουμε στό παλάτι τό χρυσό ;

Ν Ε ΡΑ 'ΓΔ Α  (ονειρεμένη καί θλιμμένη). 
Τά χτύπησα δλα κάτω γιά σένα. Θυμάσαι, 
τό θυμάσαι, πές μου, πώς σού τά ζουγρά- 
φιζα τά καμαρωμένα μου τά λιμέρια στήν 
κουβέντα μας τήν πρώ τη; Έκειπέρα, σοϋ 
έλεγα, είναι ή ζωή όνειρο τέρψης παντο
τινό. Έκειπέρα σάν απλά ποτάμια, δια
βαίνουνε τό καλοκαίρι τάγαθά τά κρυονέ- 
ρια, τό χειμώνα τά γλυκονέρια τής ζέστης 
τάγαθά. Τάφισα γιά σένα. Θυμάσαι, ψυχή 
μου, θυμάσαι; Σά σοϋ τάλεγα τότες εϊτανε 
τής αγάπης μας τά χαράματα. Σήμερις 
είναι τά βασιλέματά της. Μήν κλαίς, Γ ιάν
νη, μήν κλαίς, καί δέ γίνεται άλλιώς. 
Πρώτα έπρεπε νά κλάψης.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. Μά γιατί, γιατί, τό κάτω, 
κάτω ; Τί σοϋ έφταιξα στό τέλος ; Δέν τή 
φίλησα. Δέ θέλησα νά τή φιλήσω. "Ενα 
χάδι μονάχα καί τήν πήγα ίσια μέ τήν 
πόρτα ό'ξω τοϋ παλατιού. ’Άλλο τίποτα !

Ν Ε ΡΑ 'Γ Δ Α . Γιά νά σοϋ φαίνεται τίπο-



τα, θά πή πώς δέ μέ ξαίρεις. Δέν ξαίρεις 
ποιά είμαι. Ή  μάννα μας εμάς είναι ή 
Ελλάδα. Ή  ψυχοδότρα. Ή  ψυχοσώστρα. 
Ή  Ελλάδα ή πλάστρα τής ’Ιδέας. Ή  α
γία Θεά τοΰ Ίδανικοΰ καί τοΰ Μύθου. Δέ 
θέλουμε τά πράματα μισά, τά θέλουμε ά - 
λάκερα, τά θέλουμε άτόφυα, τά θέλουμε 
πλέρια. Είμαστε Ρωμιές και μεΐς. Ή  μισή 
αγάπη γιά μάς είναι ψέφτικη άγάπη. Έ γώ  
σέ ήθελα, Γιάννη, δλονεγιά μένα.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ. Ναί, τό νιώθω, ναι τό βλέ
πω τόρα πώς άμάρτησα. Μά τήν αμαρτία 
μου, δέν μπορείς τάχα νά μοΰ δώσης τήν 
άφεσή της;

Ν Ε Ρ Α Ί ' Δ Α  (με απέραντο σεκλέτι). Δέν 
μπορώ, γιατί δέ γίνεται. Δέ φταίς, Γιάννη, 
έσύ μονάχα. Φταίει τό άθρώπινο πού 
μέσα σου έχεις. (Μ ’ ενα χαμόγελο που εί
ναι καρδιάς ράγισμα). Ό  άθρωπος δέν 
μπορεί νά ζήση δίχως Ιδανικό κα! τό πολι 
τό ιδανικό τόν πνίγει. Δέν είναι καμωμέ
νος γιά τό άκατάπαφτο γιά τό παντοτινό, 
γιά τό αε ί ! Έ γώ  είμαι ή θαλασσοβγαλ- 
μένη, έγώ είμαι άλλου κόσμου παιδί. Γιά 
τοΰτο εμένα τό αιώνιο μέ τραβά. Σήμερα 
μαζί μου, τό ιδανικό σου σέ παραιτά. Κα! 
θαρρείς πώς δέν κλαίω ; ’Α χ! τότες δέν 
ξαίρεις πόσο σ’ αγάπησα. Ναί, σ’ αγά
πησα τόσο πού ϊσως νάφταιξα κα! γώ. 
’Αφού σοΰ είπα έχτές-έχτές εΐτανε άχ! 
αφού σοΰ είπα πώς σ’ έμπιστεβόμουνε, 
δέν έπρεπε νά σταθώ κρυμμένη νάκοΰσω 
άπό πίσω άπό τήν πόρτα. Μά ή περιέρ
γεια, τί τά θές ; Είμαι κα! γώ γυναίκα. 
Είμαι Ιδέα . Ε ίμαι συνάμα κα! Φλόγα 
έγώ.

ΓΙ ΑΝΝΗΣ.  ’Αχ! τί φλόγα κα! τί γυ
ναίκα ! Μοναδική, άταίριαχτη, συμπλέρωμα 
τούρανοΰ καί τής γής. Κα! είναι αλήθεια, 
είναι αλήθεια πώς θά φΰγης χωρίς νά μοΰ 
δώσης ένα φιλί ;
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Ν Ε Ρ Α Ι Δ Α  (που τραβιέται αμέσως). 
Καλύβα πιά δέν έχει, δέν έχει πιά φιλί.
(Βυθίζεται στη βάίαοαα μ ' εναν αναστε
ναγμό. Κρίτεται δ Γιάννης πεσμένος ’κου
βάρι χάμω, άμα εφυγε ή Νεράιδα. Ση
κώνει λιγάκι τό κεφάλι, σά νακοναε κρότο 
αριστερά).

ΜΑΡΟ (μπαίνει αριστερά καί τοϋ κάνει) 
’Έλα, έλα, Γιάννη, καί ξύπνα. Πάμε, νά 
τρυγήσουμε τάμπέλια.

Τ Ε Λ Ο Σ

(Τρίτη, εννιά, ή ώρα έξήμιση τάπόγεμα—κε- 
ριακή, δεκατέσσερεις τοΰ Μάρτη, ώρα έντεκα 
τό πρωΐ, 1926).

ι^ΤΧΑΡΗΣ

ΣΗΜ ΕΙΩΣΟΥΛΑ.—Τή συζητημένη καί τόρα 
πιά ελπίζω ασυζήτητη ετυμολογία τής Νεράι
δας, θά τή βρήτε γλήγορα στό δέφτερο τόμο 
τής Μεγάλης μου ρωμαίϊκης Γραμματικής.

"Οσα πάλι στό δραματάκι μου έχω είπωτά 
γιά τίς Νεράιδες τίς ίδιες, γιά τά ήθη καί τά 
έθιμά τους, ό ένήμερος ό αναγνώστης θά κατα- 
λάβη πώς τά μάζωξα στά σχετικά βιβλία τοΰ 
Β. Schmidt καί τοΰ Ν. Γ. Πολίτη, λοιπόν άπό 
τό στόμα τοΰ λαοΰ.

Κάτι άλλο, τό πήρα καί τοΰτο άπό τό λαό 
μας, πιό σωστά ίσως άπό τά κατάβαθα τής φυ
λής μας. "Οσο κι αν τό λέει ό τίτλος, ή Νεράι
δα παραμύθι δέν είναι. Γνώρισα μιά ψυχή, ψυ
χή αγια καί στούς αιώνες δοξασμένη, πού έτσι 
άπαράλλαχτα δπως ή “Εβα, τήν έβλεπε τήν ά
γάπη' μιά σκέψι μιά σκεψούλα δέν έπρεπε νά- 
πιστήση ό άγαπημένος, καί απιστία έλεγε νά 
συλλογιστής δτι κι αν εΐτανε στή δημιουργία, 
πού νά μήν εΐτανε ή άγάπη, πού μέ τήν άγάπη 
νά μή συνεδενότανε.

Γιά τοΰτο ά χ ! σάν τή Νεράιδα κατέβηκε 
πρόωρη στά σμαραγδένια τά λιμέρια τής άθα- 
νασίας.

Τήν έχω περιγραμμένη καί στά Δυο Αδέρφια, 
έπειδής δ γλωσσολόγος έγώ τό καφκοΰμαι πώς 
μελέτησα τή γλιόσσα μας, γιατί αποτελεί μέρος 
τής ψυχής μας' άλλο τόσο μελέτησα κ’ έγραψα 
καί δόξασα τήν έλληνική μας τήν ψυχή.

Δεφτέρα, είκοσι εξη τοΰ Νοέβρη, 1928.
ψ
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“ΗΧΟΙ ΤΟΤ ΟΡΓΑΝΕΤΟΥ,,

Ο ΓΕΡΟ - Π ΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
Ό  γέρο-παλιαντξής στό μαγαξί του, 
γύρω άπό κροΰτες, γύρω άπό σπασμένα 
μπιμπελό καί- βιβλία ξεθωριασμένα,

Κάθεται σκεφτικός καί περιμένει
μιά πελατεία ποΰ θάρθει, —ποιός τό ξέρει!—
τήν τύχη ποΰ έχει ελπίσει νάν τοΰ φέρει.

"Ομως κανείς δεν έρχεται κι ή νύστα 
τόν πιάνει καί τά βλέφαρά τοΰ κλείνει- 
καί μέσα έκεΐ στή νεκρική γαλήνη

Κάποιες σκιές προβάλλουνε —ζωγράφοι, 
γλΰφτες καί συγραφιάδες πεθαμένοι... 
καί τά έργα  τους κοιτάξουνε θλιμένοι.

Είν’ οί άποτυχημένοι, εινε τό πλήθος 
τών θυμάτων τής δόξας καί πιστός τους 
ό παλιαντξής μονάχα σά φρουρός τους,

Ποΰ μ’ όνειρα ξεκίνησε κι εκείνος 
κάποτε άπ’ τό χωριό του γιά  τήν Τέχνη 
κι έπαιξε κάποιο ρόλο καλλιτέχνη.

Καί τώρα βασιλέας ξεπεσμένος 
φαντάξει, άνάχτορο τό μαγαξί του 
καί κόσμος του, λαός του, ύπάκοοί του,

Κακοξωγραφισμένοι περασμένων 
έπίσημοι έποχώ νε κι άρλεκίνοι, 
πιερρότοι, παλιάτσοι, καμποτίνοι.

ΜαροΙλλια ΣΩΤΗΡΗ Σ ΣΚΙΠΗΣ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΤΑ
Βλέπω έκεΐ πέρα τόν ύμνητή τοΰ θανάτου 
στοΰ γραφείου του τή γω νιά  τό βράδυ 
περασμένα μεσάνυχτα σάν τό δόχτορα 
τής Φρανκφούρτης κατατρομαχμένον 
Νάτον κουκουλωμένος άλλο βράδυ χειμώ να 
σέ γλυκεία  ξεστασιά, μισογλυκοαποκοιμισμένον 
ν ’ άναταράξεται σφοδρά. Τ όν ύμνητή τοΰ θανάτου 
τόν κατάλαβε αίφνήδια, σάν κατακέφαλη σπαθιά, 
δυό φορές τώρα, σάν σύστημα, άγρια τρομάρα.
Καί τρομάρα θανάτου τόσο αίφνήδια, δσο καί
άπό τίς πιό γελοίες. Τ ά νηάτα πού δύνουν σέ βλακώδη γερατειά, 
καί άκολουθά έκείνη ή άποσύνθεση μιάς μούμιας 
καλοντυμένης, έκείνη ή συνεχής υγρασία 
έκείνη ή μελετημένη άηδοΰς σκουληκιού έργασία, 
φέρνουν δλα  τόν τρόμο τοΰ τόσο πριν υμνημένου θανάτου,
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διώ χνουν τήν κάθε λύτρωση αύτοΰ τοϋ είδους.
Ξυπνητός εφιάλτης καταντά έτούτη ή σκέψη. '
Ε ίνε σάν τίς σκέψες πού συνάγει καί αρμόζει κανείς 
στή θέα μιάς γερασμένης, άρρωστης γάτας· 
άκόμα χτες ήτον δλα  χαρά, γ-ραμμή λαστικένια, 
μάτια φωτεινά, έρωτες καί παιχνίδι, 
χνούδι πούπουλο, άγόπες καί δαγκώματα.
Αίφνήδια καταρρέει, θαμπώνει τό μάτι, μαδάει 
ή τρίχα γύρω στό έκφραστικό μουσούδι.
Π άνε οί πηδηϊ,ές τής χαράς, άνόρεχτα δλα, 
ακίνητα στήν ψάθα, απελπισμένα, ούτε τό φαγί 
δέν  άνορθώνει μιά μάϊ,α πιά έλεεινότητας.

Ώ  γιατί τόσο μεγάλης Αύλής τό πορτόνι
νάνε τέτιο σκουληκιάρικο σαρακιασμένο γκρέμ ισ μ α ;
Καί ή άτραπό πού μάς πηγαίνει κατά κεϊ 
νάνε τέτιο αδιάβατο άπό λάσπη στενοσόκακο.
Τί έγινε ή συναφής μέ τό θάνατο ίδέα τής 'Ω ραιότητας; 
ή τέλεια πιά θριάμβεψε ό σκελετωμένος ασκητισμός;

Τ. Κ. ΓΪΑΠΑΤΖΩΝΗΣ

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΛΟΥΒΙ...
Ό  Άριστό—έτσι τόν έλεγαν μέ τό μι

κρό χαϊδεμένο όνομα— είχε αργήσει νά έλ
θει εκείνο τό βράδι... Κι’ δμως αυτό δέν 
τόν ανησυχούσε και τόσο. Είχε κάνει μι’ 
άγραφη συμφωνία μέ τή γΐ’ναίκα του και 
τήν έφήρμοζε πιστά, χωρίς νάχει καμιά 
δυσάρεστη οικογενειακή σκηνή.

x οερεις, Μίνα, άπό τό σχολείο άκόμα, 
πως δ Θεός^ έδημιούργησε τόν κόσμο σ’ έξι 
μέρες καί τήν έβδομη άνεπαύθηκε !...

—-Μ ά! συ, Άριστό, τί έκανες;...
Κ εβγαλε ενα νευρικό χαριτωμένο γέ

λιο, πουχε γεμ ίσει τή μικρή κάμαρα. Αυ
τός δμως σάν άνθρωπος συνειθισμένος 
στίς πιό μεγάλες ιχπόρες, χωρίς νά πεί τί
ποτες τράβηξε άπ’ τή τσέπη τό καρνέ του 
γι« νά γράψει τίς εντυπώσεις τής μέρας. 
Αυτό έκανε τακτικά. Τόβρισκε κιόλας ευ
χάριστο καί κάπως ένδιαφέρο νά σημειώ
νει τήν κάθε λεπτομέρεια τής ζωής του. 
Τοϋ^φαίνονταν, πώς έτσι τή ζοΰσε διπλά! 
Ό  Άριστό σταμάτησε στό μικρό ανοιγ
μένο βιβλιαράκι μέ τό πλατί περιθώριο, 
σά νά μή θυμοΰνταν τίποτε... «Μιά μέρα 
ακόμα χαμένη» συλλογίστηκε μέ κάπια πί
κρα. Ποΰ είχε γυρίσει τή νύχτα εκείνη;.. 
Ά ξαφνα χαμογέλασε, σά νά βρήκε κάτι, 
πουχε λησμονήσει προ ολίγου.

Ενα κομμάτι στενού δρόμου παρουσιά

στηκε μπροστά στά μάτια του. Μέ δυσκο
λία πάσκιζε νά παραήτήσει μόνος του τό 
πέρασμα εκείνο με τα πελώρια σπίτια βαλ- 
αένα^τόνα κοντά στ’ άλλο μέ κάπια ατα
ξία. Ενα φαναρι ασετυλίνης αγωνίζονταν 
αδιάκοπα νά ξεχωρίσει τό μαΰρον όγκο 
των. Στη γωνιά φάνηκε σταματημένο πα
ράμερα ενα χαμηλό καροτσάκι χειροκίνητο. 
Στό μπροστινό μέρος ενας άνθρωπος κου
ρασμένος κάθονταν μέ τή ράχη γυρισμένη 
πρός τόν τοίχο. Σέ λίγο σηκώθηκε" έβγαλε 
τό μαντήλι του σφογγίζοντας τό ίδρωμένο 
μέτωπο του, ενφ μέ τ’ άλλο χέρι του βα~ 
στοϋσε το καπελλο του —  ενα μεταχειρι— 
σμενο παλιό ημίψηλο. Κι’ άμέσως έγυρνε, 
σαν λυγισμένος σέ δυό, μπροστά σ’ ένα 
δέμα τυλιγμένο μέ μιά μικρή απλή κου
βέρτα. Τήν ίδια τή στιγμή ενα παράθυρο 
φωτίστηκε ξαφνικά, στό έβδομο πάτωμα, 
κι έκανε με μιάς ενα τριγωνικό φωτεινό 
σημάδι στή σκοτεινή παράξενη πρόσοψη 
τοΰ σπιτιοΰ. Σβΰστηκε απότομα, γιά νά 
ξαναφανεί δυό τρεις φορές άγλήγωρα, σάν 
ένα παιγνίδισμα, πού κάνουν τά μικρά 
παιδιά ή μπορεί νάταν καί κάνα σύν
θημα. Ποιος ξέρει ;

Στο σιδηρενιο κιγκλίδωμα, ποΰφτανελίγο 
παρα πανω άπ την κώχη,τοΰ παραθυριού 
φανήκαν καθαρα δυό σιλουέττες κομμένες
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στό φωτεινό φόντο, στό πανί κινηματο
γράφου. Ή τα ν  μιά γυναίκα κι’ ενας πε
λώριος άντρας, πού χειρονομούσε άδια- 
κοπα, σά κάτι νά τής έλεε σπουδαίο. Ή  
άλλη σά νά μή τόν πρόσεχε άποτραβιόν- 
ταν περισσότερο στήν άκρια, τόσο, πού 
γίνονταν μικροσκοπική σά μιά τελεία μι
κρή πολύ μικρή. Σέ λίγο ξαναπρόβαλαν οί 
ίδιες οί σκιές. Άλλά ενωμένες τή φορά 
αύτή. Μά ή δυσαναλογία τους ξεχώριζε 
πιό κτυπητή και πιό αστεία...

Έ καναν καί οί δυό, σά ναταν συνοημέ- 
νοι, μιά κίνηση μέ τό χέρι τους πρός τά 
κάτω. ’Ίσως στόν άνθρωπο αυτόν μέ τό 
επίσημο καπέλο, πού τόσο σκληρά ξευτε- 
λίζετο τή νΰχτα εκείνη...

— Είσαι τόρα καλύτερα, μικρέ μου. Δέν 
πονει πιά...

Ό  Άριστό σταμάτησε στή σκιά, πούρι- 
χνε μία καινούρια οικοδομή μέ τίς τερά
στιες σκαλωσιές της, καί προφυλάγονταν, 
μήπως διακόψει τή μυστηριώδη αύτή εξο 
μολόγηση... Μέ ποιόν κουβέντιαζε μέ τόσο 
τρυφερά λόγια;. Μόλις ξεκίνησε τά καρο
τσάκι του, πλησίασε περισσότερο. Στήν 
πόρτα τοΰ άντικρυνοΰ χτίριου είδε μιά τα
μπέλα. «Κλινική γιά τούς σκύλους»—Ντό- 
κτωρ Φάϊτ— πρώτη είσοδος δεξιά». Ά ν ά - 
σαινε μέ κάπια ανακούφιση, πούλυσε τό 
μυστήριο αύτό—καί ακολούθησε κι’ αύτός, 
χωρίς νά ξέρει ποΰ πηγαίνει στή μεγάλη 
εκείνη ξένη πολιτεία, τό βιαστικόν εκείνον 
πελάτη τοΰ γιατρού. Ακολουθούσε τον ηχο 
τών τροχών, πού άφηνε τό φορείο εκείνο. 
’Έτρεχε τόσο πολύ, σά νά τόν κυνηγούσαν 
άνοίγοντας κάθε τόσο τά μεγάλα αδύνατα 
σκέλια του, σά νάθελε νά στηριχτεί καλύ
τερα στό γλιστερό πλακόστρωτο τοΰ δρό
μου. Καί άπό κάποτε γυρνοΰσε πίσω τό 
κεφάλι, σά νά φοβούνταν, μήπως τόν πα
ρακολουθούν. Μόλις κατάλαβε τόν Άριστό 
νάρχεται πίσω του μέ τόση επιμονή, έφευγε 
γληγορότερα. Ό  άλλος πάλι τόβρισκε δια- 
σκεδαστικό αύτό τό κυνηγητό καί δέν ήξερε, 
πώς νά ξηγήσει τή συνάντηση αύτή τής 
σκέψης του στό ίδιο σημείο μ’ αυτη ενος 
ξένου !.. Ποιο ήταν λοιπόν αύτό τό πράγμα 
πού έκανε τόν ενα καί τόν άλλον νά έν- 
διαφέρονται καί οί δυό μ’ ένα ώς τοσο 
διαφορετικό τρόπο;.. Βιαζόντανε να τον 
προφτάσει... Άλλά εκεί πού νόμιζε πώς 
θά τόν πλησίαζε, σέ μιά στιγμή εκείνος

χάθηκε άπό μπροστά του.
’Έ τσι βαδίζοντας τώρα χωρίς σκοπό, βρέ

θηκε μπροστά σ’ ένα μικρό μαγαζί μέ τή 
βιτρίνα του φωτισμένη δυνατά, χάζευε μέ 
μιά πρωτότυπη ρεκλάμα. Ενα κοριτσάκι 
— μιά κούκλα μέ κατάξανθα μαλιά^— ήταν 
ξαπλωμένη σένα σιδηρενιο κρεβατακι. Αν
τίκρυ της φκιασμένη άπό τσόχα, μιά ά ρ - 
κουδίτσα ολόμαυρη — μόνο ή μυτίτσα της 
ήταν κόκκινη !—έκανε τη νοσοκομα. Ντυ
μένη, σάν άδελφή τοΰ ελεους, κρατιόνταν 
σοΰσα, μπροστά της. Σά νά ήθελε νά^τής 
είπει, μέ άφοσίωση: «δ,τι θέλετε' είμαι 
έδώ στό πλεβρό σας!...» Καί ένας γιατρός 
μ’ δλη τή σοβαρότητα τοΰ επαγγέλματος 
του, αντιπροσωπευόμενη άπ’ τή μαύρη 
βελάδα του, πού κρέμονταν άπ’ τόνα μέ
ρος, υποκλίνονταν διαρκώς μπροστά στήν 
όμορφη πελάτριά του!.. Τό ήλεκτρικό ελα
τήριο, πού έκανε νά λιγύζει στά δυό η 
σπονδυλική του στήλη, δούλευε αναρίθμη
τες φορές τό δευτερόλεπτο. Ή τα ν  νά τόν 
λυπάσαι τόν φουκαρά!.. Κι εκείνη κου
νούσε μηχανικά τό χαριτωμένο κεφαλακι 
της άπό άπορία και λυπη μαζι... Μια πι
νακίδα χάρτινη κρεμόντανε στό μονό
χρωμα τριανταφυλλί τοίχο τοΰ δωματίου 
αυτού τής προθήκης σ’ ένα μέρος, πού 
νά μπορούσε κανείς νά διαβάσει εύκολα : 

«Ν° 2. Κλινική γιά τίς Κούκλες».
Ό  Άριστό χαμογελούσε μέ τή νυχτε

ρινή του αύτή άνακάλυψη. 'Έσκυψε καί 
σημείωσε τήν άντρέσσα της σέ μιά ξεχω
ριστή σελίδα στό σημειωματάρι του. Δί
πλωσε τό άπάνω μέρος τοΰ φύλλου, σάν 
νάχε κρατήσει κάτι τι πολυ σπουδαίο και 
τόθελε νά τόχει πρόχειρο στή πρώτη ευ
καιρία. «Τό κάτω-κάτω τής γραφής μπο
ρεί νά μάς χρειαστεί κάποτε» συλλογίστηκε 
μέ ικανοποίηση καί κάπια άνεπάντεχη έμ
πνευση τούρθε τήν ωρα εκείνη. ^

Ετοιμαζόντανε νά φύγει, δταν θυμή
θηκε, πώς έλησμόνησε νά γράψει^τό κυ- 
ριώτερο: τ’ δνομα τοΰ δρόμου. Ξαναγύ- 
ρισε ώς στό άκρο, πού άρχινοΰσε τό στενό 
εκείνο, δταν βρέθηκε μπροστά^ στο χειρο
κίνητο καροτσάκι, τό ίδιο, πουχε άνταμώ- 
σει πρωτήτερα, άλλά άδειο τη φορα αυτη 
καί άφεμένο έκεΐ άπό τόν κύριον έκεΐνον 
μέ τό ψηλό μαΰρο γιαλιστερό καπέλο .

«Κλινική γιά τίς Κούκλες». «Κλινική γιά 
τούς σκύλους !» έπανελάμβανε μόνος του.
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«Θάρτει ή εποχή, πού δέν θά τούς βλέ
πομε πιά μέ κομμένη τήν... ουρά τους! 
Κιαύτός άκόμα τοΰ ’Αλκιβιάδη, εάν έζοΰσε 
σήμερα, δέν θά διακρίνονταν ανάμεσα 
στούς άλλους!.. »

Μιλοΰσε μόνος του μέ κάπιο θυμό, σά 
ίά τάβαζε μέ τόν εαυτό του, πού ξετρύ
πωσε τήν περιπέτεια αύτή !.. Προσπαθούσε 
ρ πνίξει μέσα του μιά πικρή ανάμνηση.... 

★
..Μ ά!.. Τό χλωμό πουλί φάνηκε μπρο- 

τά του και τή φορά αύτή πιό τρομαγ
μένο, κι’ αμίλητο σέ μιά γωνιά εκεί στό 
«πράσινο κλουβί» του... 'Ακίνητο, καθώς 
ήταν φαίνονταν, σά νά τούχαν καρφώσει 
μέ μιά τεράστια καρφίτσα περασμένη άπ’ 
τόνα μέρος ώς τ’ άλλο γιά νά μένει ασά
λευτο... Κα'ι ολόκληρη ή ιστορία του — αλή
θεια τί ιστορία μπορεί νά έχει ένα φτωχό 
αδύνατο πουλί; — πέρασε άπό τή φαντα
σία του... Ό  ’Αριστό δέ μποροΰσε νά τό 
κοιτάζει μέσα στό καφεδί κλουβί του. Κα'ι 
μιά μέρα πήρε τήν παλλέτα του, γιά νά τό 
χρωματίσει πράσινο!.. Ή τα ν  τό χρώμα, 
πού ιοΰ μιλοΰσε περισσότερο στήν ψυχή 
του... Τί χαρά δοκίμασε δταν τό ειδε έτσι. 
Ή  μεταβολή αύτή τού'κανε νά βλέπει και 
αύτόν τόν μικρόν «φίλο» του πιό ωραιό
τερο!.. Τί πληχτικός θάταν αύτός δ κόσμος 
— σκεφτότανε μονάχος του πολλές φορές— 
αν παρουσιαζόντανε καμιά μέρα έτσι άπό 
καπρίτσιο του μέ ένα χρώμα—τό ίδιο γιά 
δλη τή ζωή μας. Ή  ιδέα αύτή τόν τρόμα
ζε, καί δέν ήθελε ού'τε κάν νά τόν φαντα
στεί, έτσι μονότονον !..

Τό καναρίνι του δμως—ίσως νά μή συμ
φωνούσε τό κακόμοιρο στή «καινούργια» 
αύτή α’ισθητική θεωρία τών χρωμάτων»— 
δέ μπόρεσε νά τόν παρακολουθήσει καί σέ 
άλλο πείραμά του. Τό λεπτό αδύνατο στή
θος του δέν είχε τή δύναμη ν’ άνθέξει στή 
μολυσμένη άτμόσφαιρα τής φρέσκης λαδο
μπογιάς τοΰ κλωβιοΰ του, καί τό βρήκαν 
σέ λίγο πεθαμένο κοντά στά σύρματα σέ 
μιά στάση, πού έκανε οΐχτο...

—Έ να ς χρόνος συμπληρώνεται άπό τό
τε. Κιόιχως μοΰ φαίνεται, σά νάταν σήμε
ρα!.. Πόσο τά πράματά μένουν αμετάβλη
τα... Τό «πράσινο κλουβί» έχει φυλάξει δ
λα τά χαρακτηριστικά τής α’ιώνιας Στιγμής 
άπαράλλαχτα, δπως δ σοφός αύτός τεχνί
της έβαλε δλη τήν Τέχνη του νά μας τό

χαρίσει ατόφιο τό φτωχό πουλάκι μας!... 
Πώς συμβαίνει αύτό,· Μίνα ;...

—  Μπορείς νά μοΰ πεις εσύ πρώτα, 
πώς γίνεται αύτό; Ό λ ο ι νά θέλομε στό 
κλουβί μας ζωντανά πουλιά νά κελαϊδοΰν 
καί μονάχα έσύ βαλσαμωμένα;...

— Τό ϊδιο είναι, άγάπη μου !. Τό χλωμό 
πουλί κελαϊδάει άκόμα μέσ’ τή ψυχή μ ου! 
Πίστεψέ με, πώς τάκούω σάν καί πρίν... 
Καί ή γυναίκα αύτή, πού δέ μπόρεσε πο
τές νά κάταλάβει τόν παράξενο εκείνον άν
θρωπο κατέφυγε γιά νά υπερασπιστεί στό 
τελευταίο χαράκωμα τής άδυναμίας της. 
Συνωφρυώθηκε άξαφνα. Τά λεπτά καλο
γραμμένα κυρτά φρύδια της προχωρούσαν 
νά ενωθούν μέ μιάν δρμή, σά δυό άντίθε- 
τες δυνάμεις. Ή τα ν  σημάδι νευρικής κρί
σης. Κι’ δ δυστυχισμένος αύτός ετοιμα
ζόντανε νά τή δεχτεί κι’ αύτή μέ τήν ίδια 
στωϊκότητα, δπως πάντα. Μιά σκοτεινή 
τούφα άπό κατάμαυρα γιαλιστερά μαλιά 
έπεσε μέ μιά κίνηση τοΰ κεφαλιού της στό 
άσπρο λείο μέτωπο χωρίς καμιά ρυτίδα, 
κάνοντας χίλιες δσες βαθυγάλαζες, ξωτικές 
άνταύγιες. Τά μάτια της, έλαμπαν φωσφό
ριζαν σάν ενός άγριμνιοΰ μέσ’ τό σκοτάδι..

— Ξέρεις, τό σπίτι αύτό τό κατάντησες 
μέ τίς άλλόκοτες θεωρίες σου σάν ένα 
τρελλοκομεΐο!... Τά νεΰρά μου πιά δέν 
άντέχουν ! Θά μοΰ στείλεις πάλι στή κλι
νική !... ♦

Καί άποτραβήχτηκε σέ μιά γωνιά, συμ
μαζεμένη γιά νάναι έτσι περισσότερο μόνη 
μέ τή σκέψη της. Τής ήταν σάν κάποια πα
ρηγοριά νά φαντάζεται τόν εαυτό της κι’ 
αύτόν κλεισμένο, σάν ένα χλωμό πουλί 
σ’ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο «πράσινο κλου
βί», πού ηταν αδύνατο νά σπάσει τά σύρ
ματά του... Κι’ έτσι θά είχε κι αύτή τήν 
Ά γάπη  του δλη δίκιά της!...

Άλλά δ’Αριστό, πού'παιζε μέ δλα, άκόμα 
καί μέ τή δυστυχία αύτής τής γυναίκας, 
ίκοψε μέ μιάς τό δρόμο αύτόν, πού 
έφκιανε μέ κόπο ή ψυχή της νά πάρει κά- 
πια θέση κοντά στή δική του... Καί χω
ρίς νά τή λυπηθεί τής είπε μέ χαιρεκάκια 
τονίζοντας τήν κάθε λέξη χωριστά :

— Αύτή τή φορά, Μίνα, θά σοΰ στείλω 
αύτοΰ. Καί τής έδειξε μέ τό δάχτυλο τήν 
τσαλακωμένη σελίδα τοΰ καρνέ του :

«Ν» 2. Κλινική γιά τίς Κούκλες!...»
ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ =

Η ΦΕΤΕΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΣΚΑΣ

Τό «Μεγάλο Θέατρο» τής Μόσκας άρ
χισε τή φετεινή του χειμωνιάτικη σαιζόν 
στίς 19 Αύγούστου κ’ έδωσε πρώτα-πρώτα 
ένα μπαλέτο: τήν «Κόκκινη παπαρούνα».

Ανάμεσα στά έργα τής τελευταίας πε
ριόδου πρέπει νά σημειώσουμε πρό πάν
των τήν «Ή ρωϊκή πράξη», πού ή μου
σική της ανήκει στόν V. N ebolssine καί 
τό λιμπρέτο στόν A . Lossky. Ή  σκηνο
θεσία οφείλεται στόν T edorovskjf. Τό 
έργο γράφτηκε γιά τή δεκάτη επέτειο τής 
Επανάστασης τοΰ Όκτώβρη κ’ έλαβε 
σ’ αύτό μέρος δλος δ θίασος.

Τό «Πειραματικό Θέατρο» πού προήλ- 
θεν άπό τό Μεγάλο Θέατρο δέν έχει στό 
ενεργητικό του γιά τήν περασμένη χρονιά 
παρά δυό νέα έργα ; τή «Ντάμα 'Καρό» 
καί τή «Λακμέ». Ό  ζωγράφος H vostov 
φιλοτέχνησε τά ντεκόρ, τής «Ντάμας Καρό», 
τά δποΐα έξετέλεσε δ J. L apitsky. Οί σκη
νές τής όπερας αύτής είχαν μιά αργή εξέ
λιξη, πράγμα πού έκανε νά δυσφορήσουν 
οί θεατές. Αναγκάστηκαν νά διορθώσουν 
λίγο τό λιμπρέτο κι’ δ Έ ρ μ α ν  φάνηκε μό
λις άνοιξε ή τελευταία πράξη γιά ν’ άπο- 
δείξη πώς ή δράση τής όπερας δέν ήταν 
παρά ένας εφιάλτης τοΰ ήρωα.

Ή  «Λακμέ» μονταρίστηκε σέ μιά νέα 
κετάφραση, καμωμένη άπό τόν H alp6rine. 
Τά ντεκόρ τά φιλοτεχνήσανε οί C h ara - 
cbidre καί R. M akarov κι’ δ G. C heid - 
ler διεύθυνε τό έργο.

’Έτσι τό «Πειραματικό θέατρο» κρατή
θηκε μέ τά δυό αύτά έργα.

*
Ά ν  κρίνουμε τώρα άπό μερικά δοκου- 

μέντα μάς επιτρέπεται νά πούμε πώς ή 
σαιζόν αύτή προμηνύει εξαιρετικά ενδιαφέ
ρουσες πρεμιέρες. Γ ιατί εκτός άπό τά 
ρωσσικά έργα μάς υπόσχονται ν’ ανεβά
σουν καί ξένες όπερες. Μέσα σ’ αύτά συγ
καταλέγονται οί «Τραγουδιστές», πού άνε- 
βάσθηκαν γιά πρώτη φορά στή Ρωσσία 
ιό 1909, στό θέατρό μου.

Τό έργο τοΰ Βάγνερ θά δοθή σέ μιά 
νέα μετάφραση, καμωμένη άπό τόν S. Go
rodetsky. Ά ν  πιστέψη κανείς τις έφημε-

ρίδες, τότε τή διεύθυνση τοΰ έργου θά 
άναλάβη δ S te inberg . Επίσης τό «Με
γάλο Θέατρο» θ ’ άνεβάση τήν «Πριγκή- 
πισσα Τουραντό» τοΰ Πουτσίν.

Ε πίσης θ ’ άνεβάση τόν «Οίστρο» τοΰ 
Zika, τοΰ δποίου τό λιμπρέτο άνήκει στόν 
H alperine. Ή  υπόθεση τοΰ «Οίστρου» 
είν’ αύτή : Ό  παπάς M ontanelli ανατρέ
φει τόν εξώγαμο γυιό του Άρθοΰρο, κρύ- 
βοντάς του τό μυστικό τής γέννησής του. 
Ό  Αρθούρος, πού είναι μέλος μιάς επανα
στατικής εταιρείας, πέφτει στά δίχτυα τοΰ 
Ιησουίτη Καρντέ καί τοΰ παραδίνει τούς 
συντρόφους του. Οί νεαροί συνομότες 
συλλαμβάνονται τήν ώρα πού συνεδριά
ζουν μυστικά. Ή  Ζέμμα τότε, πού αγα
πούσε τόν Ά ρθοΰρο πίστεψε πώς εκείνος 
πρόδωσε τούς συντρόφους του ενσυνείδητα 
καί γι’ αύτό τόν χτυπάει κατά πρόσωπο. 
Απογοητεμένος δ Αρθούρος γυρίζει σπίτι 
του, δπου μαθαίνει δτι δ M ontanelli είναι 
πατέρας του. Μέσα στήν απελπισία του 
πέρνει τό πρώτο βαπόρι, πού βρίσκεται 
μπροστά του καί φεύγει γιά τήν Αμερική. 
Περνάνε 13 χρόνια άπό τότε. Στενοχώριες 
φυσικές καί ηθικές εξαστένησαν τόν Α ρ 
θούρο στό μεταξύ. Μ’ ένα ξένο ό'νομα γυ
ρίζει στήν Τταλία καί μπαίνει επί κεφαλής 
ενός επαναστατικού άποσπάσματος. Τώρα 
είναι φανατικός εχθρός τοΰ παλιού κόσμου 
καί τής εκκλησίας. Ούτε ή συνάντησή του 
μέ τή Ζέμμα, ούτε ή συνάντησή του μέ 
τόν πατέρα του, δ δποΐος τόν παρακαλεΐ 
νά ξαναγυρίση στήν ειρηνική ζωή δέν μπο
ρούν νά τοΰ μαλάξουν τήν καρδιά. Ζητάει 
εκδίκηση. Ό  M ontanelli τότε τόν διώχνει, 
στέλοντάς του στή φυλακή. Μά στό μεταξύ 
τρελλαίνεται κι’ δ ίδιος άπό τή λύπη του.

Μαζί μέ τίς όπερες αύτές θά παιχθοΰν 
μονταρισμένες άπό τόν Τικομίρας ή «Σπα
σμένη φουντουκιά» τοΰ T chaikovsky  κι’ 
ένα μπαλέτο, φτισμένο πάνω στή συμφω
νία τού T cha ikovsky : ή «Θύελλα».

★
Τό «Πειραματικό Θέατρο», πού μετονο

μάσθηκε σέ δεύτερο μελοδραματικό θέατρο, 
ετοιμάζει επίσης μερικές πρώτες. Ή  σκηνή
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δμως τοϋ θεάτρου αύτοϋ δέν επιτρέπει τό 
μοντάρισμα μελοδραμάτων μέ πολλές ει
κόνες. Γ ι’ αύτό θ ’ άνεβάση μιά δπερα τοϋ 
σεβαστοϋ κ. Ippolitov - Ivanov (τοϋ γνω- 
στοϋ συγγραφέα μελοδραμάτων πολύ γνω
στών δπω ς: ή «Προδοσία», ή «Ρούθ» 
και ή «Άσία»). Ό  συνθέτης θά διευθύνη 
μόνος του τή νέα του δπερα.

Ή  δεύτερη δπερα, πού περιλαμβάνεται 
στό ρεπερτόριο τοϋ«ΠειραματικοϋΘεάτρου» 
είναι ό «Τριχωτός καλλιτέχνης» τοϋ νεα
ρού συνθέτη I. Chichov. Τό λιμπρέτο τής 
όπερας αύτής πάρθηκε άπό τό ομώνυμο 
διήγημα τοϋ L eskov. Πρόκειται γιά τόν 
έρωτα ενός δουλοπάροικου σέ μιά θεα
τρίνα, τή Λιοϋμπα, έπίσης δουλοπάροικη. 
Ή  ατμόσφαιρα τοϋ έργου αυτού ανασαίνει 
στό τέλος τοϋ ΙΘ ' αιώνα, μέσα στό περι
βάλλον τών αγριοτήτων τής δουλείας. Τό 
έργο τελειώνει μέ τήν πυρκαϊά τής δεσπο- 
τικής ίδιοχτησίας, βαλμένη άπό τούς έπα- 
ναστατημένους χωρικούς.

Ό  δπερα αύτή έχει 9 εικόνες-επεισόδια 
και τόσο ή μουσική της, δσο κα! οί χαρα
κτήρες τών προσώπων έχουν λυρικο-σατυ- 
ρική βάση.

Ή  τρίτη νέα δπερα, πού θ ’ άνεβασθή 
στό Δεύτερο Μελοδραματικό Θέατρο, θά 
είναι ό «Γιός τοϋ “Ηλιου» τοϋ Βασι- 
λένκο. Τό λιμπρέτο της οφείλεται στόν 
H alp6rine, κα! πλέκεται γύρω άπό τό ρο
μάντζο μιάς εκκεντρικής νέας, τής Αύγής 
Χάμιλτον κα! τοϋ αρχιερέα τοϋ Ναού τοϋ 
"Ηλιου, τού Λάο-Τσί. Άλλά στό ρομάν
τζο αύτό ξετυλίγονται τά πολιτικά γεγο
νότα, πού έγιναν στό Πεκίνο τό 1909. 
Έ ν φ  οί κινέζοι ετοίμαζαν τότε μιά εξέ
γερση κατά τών εύρωπαίων, ή κόςη τοΰ 
στρατηγού Χάμιλτον, τρυπώνει μέσα στήν 
εκκλησία, γιά νά ίδή τόν Λάο-Τσί. "Ενας 
άλλος παπάς, ό Τσί-Τσοϋμα, πού τούς επι
τηρεί, άρνεΐται τή χάρη αύτή στόν Λάο- 
Τσί, γιατί ό τελευταίος είναι καταδικασμέ
νος νά πιχ) τό δηλητήριο. Μάταια ή άρρα- 
βωνιαστικά του έπιμένει. Ό  ύπολοχαγός 
Γιοτέρ τότε ζητάει νά ιιάθη ποιος είναι ό 
εκλεκτός τής νέας. Ά λλ’ ή Αύγή φυλάει τό

μυστικό της. Ό λ ο  τό Πεκίνο βρίσκεται 
στά δπλα τώρα. Αγνοώντας ή Αύγή δτι ό 
αρραβωνιαστικός της έχει έκτελεσθή πιά, 
διακόπτει τ!ς σχέσεις της μέ τήν οίκογέν- 
νειά της, άπαρνιέται τήν πατρίδα της κα! 
διευθύνεται στό Ναό τοΰ Ή λιου, δπου ελ
πίζει δτι θά βρή τήν εύτυχία της. Ό  αγώ
νας τών δύο κόσμων— τής Δύσης κα! τής 
’Ανατολής— περνάει σάν σκόνη πάν'ω άπό 
τήν εύθραυστη χαρά δύο υπάρξεων, πού 
άγαπιώνται στό πείσμα δλων.

Τό ίδιο θέατρο σκέπτεται άκόμη ν’ άνε- 
βάση τό «Διχασμό» τοΰ Polotsky, έργο 
πού ή δράση του πλέκεται στά πρώτα χρό
νια τής επανάστασης.

Έ πίσης θ ’ άνεβάση τόν «Τζόνυ πού 
παίζει πάντα» τοΰ συνθέτη Schenek, μιά 
παλιά δπερα τοΰ K6rulini, τόν «Υ δρο
φόρο», τόν «Παίχτη τοΰ φούτ-μπώλ» μέ 
μουσική τού O ransky  κ.λ.π.

Στή σύνθεση τοΰ θιάσου δέν έγιναν ση
μαντικές αλλαγές. Οί σοπράνες είναι: Ma- 
tova, D erjinskaia, Solovieva. Ελαφρές 
σοπράνες: N ejdanova, Katoulskaia, Ste- 

anova, B arsova. Μέτζο- σοπράνο : Olou- 
ova, M akssakova κλ.π.  Τενόροι: O ze

rov, Mikicha, Bogdanovitch, Kozlovski, 
Y oudine. Μ πάσοι: L oubentrov, P iro 
gov, Petrov , B ougaisky, Sadom ov. Βα
ρύτονοι : Migai, G olovine, Politkovsky, 
S avransky , N artrov  κ.λ.π.

“Οπως βλέπωμε, δλα τά στοιχεία γι’ 
αύτή τή χρονιά είναι πολύ εύχάριστα. Δυσ
τυχώς οί δυόκολίες πού συναντάνε νά προ- 
μηθευθοΰν τό απαραίτητο υλικό κι’ άλλα 
άκόμη τεχνικά εμπόδια μπορεί νά ζημιώση 
κάπως τό μοντάρισμα τών έργων αύτών. 
Οί εργάτες δμως τού θεάτρου τούτου φλέ
γονται άπό τόν πόθο ν’ ανεβάσουν δσο 
μπορούν πιό τέλεια τις νέες όπερες. ’Έπειτα 
τό γεγονός δτι δλες σχεδόν οί συντρομές 
είναι πληρωμένες πιά, δείχνει τό μεγάλο 
ένδιαφέρο τοΰ κοινοϋ γιά τό μελόδραμα. 
(Μόσκα) S. ΖΙΜΙΝΕ

Πρώην διευΟαντής τή ς δπερας Zimina.
(Μετάφρ. Α. Π.)

I

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΑ
— Ή λία Βενέξη : *Μανώλης Λέχας χι αλλα 

διηγήματα». Α θήνα 1928.
’Ο κ. Βενέζης δέ φαίνεται γιά καινούργιος 

συγγραφέας, εννοώ πρωτόπειρος. Τά πέντε διη
γήματα, πού μάς δίνει σέ τόμο, έχουνε τόσο σί
γουρη μαστοριά, πού χωρίς άμφιβολία ό δημιουρ
γός τους δέ ζητάει, μά βρήκε γιά καλά τό δρόμο 
του. Μυτηληνιός; Αϊβαλιώτης; Είτε τό να είτε τ’ 
άλλο, ό κ. Β. είναι συγγραφέας μέ άληθινό τα
λέντο. Μπορεί νά βλέπει (δ«)λ. ξαίρει τί πρέπει 
νά βλέπει)· μπορεί νά αίστάνεται άφτό, πού βλέ
πει (δηλ. νά βλέπει άφτό, πού αίστάνεται)· μπο
ρεί νά δίνει τό «νόημα», πού χρειάζεται σ’ δ,τι 
βλέπει, αίστάνεται ή σκέφτεται- μά πιό πολύ μπο
ρεί νά έκφράζεται άρτια σέ ύφος ζωντανό, άμεσο, 
παλλόμενο καί χτυπητό. "Αν είχε όλες τίς ψυχι
κές καί πνεματικές άρετές τοϋ κόσμου (καί «άλ- 
λας τινας» άκόμα), μά τού λείπε ή έκφραστική 
ικανότητα, ή «τεχνική», άφτή, πού κάνει τό άλφα 
ανθρώπινο δημιούργημα νά ναι έργο τέχνης κι 
δχι πίστης, φιλοσοφίας, έπιστήμης ή πράζης, τότε 
ό κ. Β. μπορεί νά τανε «θεός» ή καθηγητής στή 
θεσαλονίκη (πράματα εύκολώτατα στήν Ελλάδα), 
όμως συγγραφέας δέ θά τανε. ,

Ά λλά ποιό είναι τό «νόημα», πού δίνει στίς 
έντυπωσές του ό κ. Β .; Ό ταν λέμε «νόημα», 
φανταζόμαστε, σά σοβαροί καί σπουδαίοι άνθρω
ποι, ιδέες ύψηλές, αίστήματα εύγενικά, ήρωϊ- 
σμούς τοΰ . . .  γραφείου ή όραματισμούς (ρεματι- 
σμούς) παλιμπαιδικής άγνότητας — καί τά τέτια. 
Εότυχώς ό κ. Βενέζης είναι συγγραφέας μέ τα
λέντο κι’ δχι κριτικός χωρίς ταλέντο. Τό «νόη
μά» του είναι καθαρά δημιουργικό, δηλ. όχι σκο
πός, μά διάθεση. Ό  κ. Β. δέν έπιθεωρεί «άφ’ 
ύψηλοΰ», τά . .  «φαινόμενα», μά τά ζεϊ, τ’ άνα- 
παράγει όχι σά δεδομένα μιάς έξαιρετικής «διά
νοιας», μά σάν άντικαθρεφτίσματα τής όμαδικής 
■ψυχολογίας, πού έτσι παίρνουνε τό χαραχτήρα 
τοϋ καθολικού καί τοΰ άναγκαίου. Είναι ή μοι
ρολατρική, ή απαισιόδοξη συναιστηματική άντί- 
δραση τ ώ ν  άνθρώπων τοΰ λαού, μέσα στόν κό- 
ομο, πού τούς σφίγγει, χωρίς νά μπορούνε νά 
κινηθούν ή νά καταλάβουνε τίποτα άπ’ δ,τι τούς 
γίνεται, κάνουν ή παθαίνουν. Ό  κ. Β. μέσα σ’ 
αφτό τό ψυχολογικό φόντο τοποθετεί τούς μι
κρούς του ήρωες, τ’ άσήμαντα γεγονότα τής ζωής 
γιά νά τά μεγαλώσει καί νά τά κάνει δραμα
τικά. Πέσιμο τοΰ άνθρώπου’ άνεύθυνο τοΰ πε
σμένου· ό άνθρωπος καλός στό βάθος, μά κακά 
πράττει· κακός χωρίς νά τό θέλει, χωρίς νά τό 
ίραίρει καί χωρίς νά μπορεί νά μήν είναι. Πράμα 
ετεροκίνητο, παλέβει μέ τίς άόρατες δύναμες: τών 
ένστίχτων, τής κληρονομικότητας, τοΰ κοινωνικού 
αφτοματισμοΰ· χτυπιέται στά τυφλά μέσα στό

ηθικό καί πνεματικό του σκοτάδι, αποτέλεσμα 
τής οικονομικής του δουλείας. ’Εκατομμύρια 
ύπαρξες, έκατομμύρια σκουλήκια δέν ζαίρουνε 
γιατί ζούνε, γιατί ύποφέρουνε, γιατί σκοτώνονται 
—καί τό χειρότερο, θαρροΰνε, πώς άφτό είναι τό 
θέλημα τοΰ θεού, ή άγάπη του, πού παιδεύει, 
άρα καλά γινωμένο, “lege artis,,! Μέσα άπ’ 
αύτή τήν άτμοσφαίρα βγαίνει γιά τόν άναγνώ- 
στη, πού δέ θέλει ή δέ συνήθισε νά σκέφτεται, ή 
συμπάθεια γιά τό δυστυχισμένο λαϊκό άνθρωπο καί 
γιά τόν άναγνώστη πού μπορεί καί έμαθε νά σκέ
φτεται ή άντίδραση ένάντια στήν κοινωνική άδικία. 
Έτσι τό «νόημα» τών γεγονότων είναι δεμένο 
μ’ αύτά κι’ άχώριστο, δπως τό φώς μέ τή φλόγα. 
Δέν άποτελεϊ ιδιαίτερο στοιχείο παράσιτο καί 
διαλυτικό τής «ομορφιάς», αύτής τής ζωντανής 
κι άδιαίρετης ένότητας, τής όμοούσιας κι’ ώμο- 
λογημένης, δπως γίνεται μέ πολλά σπουδαιο
φανή έργα.

’Εδώ σ’ αύτή τή «διάθεση—νόημα» βρίσκεται 
τό κυριώτερο μυστικό τής ρούσσικης λογοτεχνίας 
καί τής κοινωνικής της άποτελεσματικότητας. Δέ 
διδάσκει· δείχνει. "Αλλο άν ό ρεαλισμός της 
είναι κι αύτός ίδεαλιστικός, ένόσω έ§>ιδανικέβει 
τούς ήρωές της. Ό  κ. Β. είναι μαθητής άφτής 
τής μεγάλης σχολής καί δέν είναι λίγες οί στιγμές, 
πού θυμίζει (τιμή του) τόν Γκόρκυκαί τόν Ίβά- 
νωφ, —τόν τελευταίο κυρίως στήν ταχύτητα τοΰ 
ύφους, στίς ύποβλητικές ονοματοποιίες, άξαφνες 
άποστροφές—τούς θυμίζει, χωρίς νά τούς κλέβει.

Περιγραφές, διάλογοι, ψυχολογία, συγκίνηση 
—δλα τούτα μέ πολλή μαεστρία καί χωρίς προ
σπάθεια : φυσικά, άνετα, σά νά τά βλέπουμε, τά 
ζαίρουμε, τά σκεφτήκαμε οί Ιδιοι άπό πριν. "Ο,τι 
κάνει πιότερη έντύπωση είναι τό πώς ό συγγρα
φέας μέσα σέ κάθε σελίδα, σέ κάθε φράση βρί
σκεται όλάκερος—ό νοΰς του κ’ ή καρδιά του— 
σά νά μή συλλογίζεται, πώς θά πάει παρακάτου 
καί πώς θά «χρειαστεί» (!) στό τέλος κάπια..«κο
ρώνα», δπως τό συνειθίζουν οί καλπηδες συγ
γραφείς. Έτσι δέ βλέπεις άπό τήν άρχή τό «σχέ
διο», μά ζεΐς τήν πραγματικότητα, μέ τόν τρόπο 
πού τήν πιστέβει ό Γκόρκυ, πώς δηλ. στή ζωή 
δέν ύπάρχουν ιστορίες άπαρτισμένες, μέ άρχή 
καί τέλος, μά κομμάτια χωρίς άρχή καί χωρίς 
τέλος. Σ’ δλα άφτά προσθέστε καί κάπιαν ειρω
νεία καί σαρκασμό, πού δέν έχουνε προσπάθεια, 
καί τότε θάχετε πιότερο τήν εικόνα τοΰ ικανού 
συγγραφέα, πού «κάνει» τό λαϊκό άνθρωπο : Ό  
Μανώλης Λέκας, άφοΰ έδειρε τή γυναίκα του 
βγαίνει ν’ άνασάνει τόν άγέρα τής νύχτας. «Τό 
πέλαγο βούιζε σά μιάν άδιαφόρετη κραβγή τής 
αιωνιότητας. . .  Δέν είχε τύψεις. * Ο Μανώλης 
πραγματικά δέν καταλάβαινε. Έκείνη τήν ώρα 
τ’ άστρα έτρεμαν άπό πάνου, σά νά λέγαν νά 
πέσουν μές τή νύχτα—άστε μας !—,μά δέν τά-



φηναν. Ή  δροσιά χτυπούσε στά μούτρα τό δά
σος μύριζε σάν ενα τεράστιο βασιλικό λουλούδι, 
πού τό πρόσφερνε ό Θεός μέ ρεβεράντζες. Κ’ ή 
κυρία, ή ανθρώπινη καρδιά, χτυπούσε μέ σοβαρό
τητα, άχ I χτυπούσε μέ σοβαρότητα, σά νά ταν 
φόβος, μόλις πάψει, νά σβήσουν μονομιάς δλα 
τ' άστρα, πού έτρεμαν άπό πάνου, κ’ ή δροσιά 
νά μή χαδεύει τά προσώπατα κι ό Θεός νά πάρει 
τό λουλούδι του καί νά τοΰ δίνει άπό κεί, πού 
ήρτε, χωρίς ρεβεράντζες,,. (Μανώλης Λέκας σελ.
1 1 ). Στό δεφτερο διήγημά του μέ τόν τούρκικο 
τίτλο, περιγράφεται ή μαρτυρική ζωή τών αιχμα
λώτων 'Ελλήνων τής Μ. Άσίας. Μέσα στά μΐι- 
κροπράματα, πόση τραγφδία· καί μέσα στήν τρα- 
γψδία, πόση άπουσία κλέφτικου parti pris. Γιατί 
άπλούστατα τό δίκιο δέν είναι οδτε άπό δώ οΰτε 
άπό κεί. Είναι πολύ πιό πέρα. Κι ό συγγραφέας, 
καθώς είπαμε, ξαίρει νά αίστάνεται καί νά σκέ
φτεται. «Βάλαμε στό Ιδιο σακκί, πού είχα γιά 
στρώμα, τέσσερα ποδάρια. Τά δικά μου καί τής 
μαϊμούς [ένός νέου αιχμαλώτου]. "Υστερα κοντέ
ψαμε τίς άγκαλιές μας νά ζεσταθούν κι άλλά- 
ξαμε τίς ψείρες μας, άδερφικά» (σελ. 45)· ‘Μάς 
φόρτωσαν.Ένα σακκί όγδόντα όκάδες δίνει κέρδος 
τόσα. Καθένα είναι ένας μικρούλης ψιλογραμ- 
μένος αριθμός μέσα σ’ ένα λαμπρό γραφείο μέ 
γιαλιστερά μόμπιλα καί μέ μιά κοιλιά φουσκω
μένη άπό τ’ άντερα καί τίς βρώμες. "Εμείς, έγώ 
κ’ ή μαϊμούν, τά βλέπαμε λίγο διαφορετικά. Τό 
βάρος τού γλυκοΰ ούρανοΰ ήρτε καί βούλιασε 
άπάνου στίς πλάτες μας» (σελ. 52). «Έχουμε νά 
κινηθούμε λέφτερα ένα σωρό μέρες. Άπό πίσου 
μας ή σκιά τοΰ μαζαφά [τοΰ φύλακα] είναι κολ
λημένη στίς πλάτες μας· ψάζει καί μάς τυραγνόί. 
Έ να  κομμάτι λαδωμένο τυρί, ξαίρεις, πώς θέ
λουν νά τό σκίσουν τά δόντια μας, όπως έσένα, 
Κύριε,,, (σελ 55)· «Μιά φορά, λέει, σ’ έναν τόνο 
λίγο σοβαρό, λίγο εΰθυμο, πήγαιναν στό δρόμο 
δυό φτωχοί: ένα μουλάρι κ' ένας μυλωνάς. Έ ! 
λέει τό ζό προσταχτικά, άδερφέ μυλωνά, έσένα 
ή μοίρα σου είναι πιό καλή. Γιατί μαθές; θ ά  
τή βάλουμε κάτου, νά  έρτουμε ΐσα-ϊσα. Τότες 
έκαναν άλλαξά τά δυό ζά, τό μουλάρι έγινε 
μυλωνάς καί τούτος έγινε ζό. Κ’ είδαν, πώς τί
ποτα δέν άλλαξε. Ό  μυλωνάς, τό ζό ...»  (σελ. 
63). Σ’ άφτό τό μΰθο, έτσι βαλμένο, μέ τόν 
άπλό καί ζωντανό τρόπο, χωρίς φιλολογία, είναι 
τό περίφημο «νόημα». Τό τρίτο διήγημα, «Τό 
Λιός» είναι άλλο ένα άριστούργημα. 'Ο ΙΙαντα- 
λόνας «τό μόνο μέτρο, πού είχε εϊταν ό έαφτός 
του». Στή φυγή του ό έλληνικός στρατός βρίσκει 
στό Πλουμάρι τρεις Τούρκους. Τούς ρίχνουνε στή 
θάλασσα.«’ Ο τελευταίος δμως ήξαιρε κ’ έπλεε. Μόλις 
έπεσε στή θάλασσα άρχισε νά χτυπά άπελπισμένα 
τό νερό, γιά νά φτάξει στή σκάλα. Τό πλήθος 
έτρεξε. Έ νας έκανε τήν άρχή νά ρίξει μιά πέ
τρα. Άρχισαν νά πετροβολούν δλα τά χέρια,, σά 
νά παράβγαιναν. Ό  μελλοθάνατος πάλεβε μέ 
άγκρηλωμένα μάτια· κατάπινε τή θάλασσα. Ό  
Πανταλόνας βρήκε μιά μεγάλη πέτρα, τή ζύγιασε 
καί τήν έριξε μέ δύναμη στά βρεμένα μούτρα, 
πού σπάραζαν άπό άπελπισία. Βγήκε λίγο αίμα 
μά τό ρούφηξε ή θάλασσα, ν ά . . .  μή φαίνεται 
λερή.» (σελ. 85). Άφτό λοιπόν τόν παλληκαρά

86   —   ; '■ —  —  ΠΡΩ ΤΟ Π Ο ΡΙΑ

Πανταλόνα τόνε πιάνουν οί Τουρκοκρητικοί, πού 
πήγε νά ψαρέψει κοτραμπάντο στά Τουρκικά νερά. 
Κουβέντα τή κουβέντα τόνε λυπούνται καίτόνάφή- 
νουν νά φύγει. Ό  στρατιώτης, πού συνώδεβε 
τούς Τουρκοκρητικούς, ρίχνει μιά τουφεκιά γιά 
νά δείξη, πώς κυνηγήσανε τόν Πανταλόνα, καί 
σκοτώνει ένα γλάρο. Ό  Πανταλόνας συλλογιέ
ται, συλλογιέται, δέν καταλάβαινε τίποτα. "Ομως 
είτανε χαρούμενος. Γυρίζοντας στόν τόπο του, 
πάει στό καφενείο καί χωρίς πάλι νά τό κατα
λάβει, βάζει νά τού «χτυπήσουν» στό κομμένο 
του μπράτσο ένα γλάρο, πού έσταζε αίμα. Ό  
όρίζοντας αύτοΰ τοΰ διηγήματος είναι τόσο πλα- 
τής, τό σύμβολό του τόσο διάφανο, πού δέ μπο
ρείς νά τό ξεχάσεις.

Μήν έχοντας χώρο ν’ άσχοληθώ καί μέ τά 
άλλα δυό ώραία διηγήματα «Στόν κάμπο κάτου 
άπ’ τά κιμιντένια» καί «Τό κυνήγι τών γουρου
νιών», κάνω μίαν άνακεφαλαιωτική παρατήρηση. 
Ό  κ. Β. δέν έχει πουθενά προσποίηση άφέλειας, 
ύποκριτική, ήγουν φιλολογική συμπάθεια γιά τούς 
άδικημένους, είναι συγγραφεύς πού δέν πάει οΰτε 
έμάς νά γελάσει (Καζαντζάκης) οΰτε τόν έαφτό 
του (Σικελιανός).

*
— Γιάννης Κλ. Ζερβός «Ρυθμοί Ζωής» ΆΘήνα 

1929 χαΐ «Στίχοι» ΆΘήνα 1928.
Ό  Γιάννης Κλ. Ζερβός ποιητής άπό τήν Κάλυ

μνο δέν τά κατάφερε νά πάρει μιά θέση στή νεο
ελληνική Λογοτεχνία καί ζήτημα, άν έχει καί 
σ’ άφτό του τό νησί. Είναι τό είδος τοΰ άνθρώ- 
που. Σιωπηλός, άθόρυβος, έσωτερικός καί κάπως 
δειλός καί περήφανος μαζί, έκανε τό μεγάλο 
λάθος νά πάει νά γίνει θΰμα τής πατριωτικής 
ίδέας στά Δωδεκάνησα, άπ’ δπου τόν έξορίσανε 
ό ιταλικός πολιτισμός κ’ ή μουσουλμανική έλευ* 
θερία, ένφ μποροΰσε νά γίνει έκμεταλλεφτής 
τής ίδέας καί τότες θά χει θέση καί στή Λογο
τεχνία καί στόν προϋπολογισμό. 'Ο κ. Ζ, δημο- 
σίεψε ώς τώρα τά «Νησιώτικα τραγούδια» ( 1910), 
τούς «Ρυθμούς τής Ζωής» (πρώτη έκδοση) τό 
1921 καί τή «Ζωή στό νησί», πεζά τό 1924· 
Μέσα σ’ άφτό τό έργο ύπάρχουνε κάπιες τε
χνικές δώ καί κεί άδυναμίες, ύπάρχουν δμως 
καί μ ε γ ά λ ε ς  άρετές. Δέν είναι μ ά λ ισ Γ α  λ ί γ α  τά 
άρτια ποιήματα σέ διάθεση, σέ έχτέλεση, σέ περ
πάτημα καί άνέβασμα πρός τ’ άπάνου. "Ο,τι τόν 
ξεχωρίζει άπό τή σύγχρονη νεοελληνική φιλο
λογία είναι ή άπουσία κάθε ρητορικής, κάθε 
προσπάθειας νά κάνει έντύπωση, δηλ. νά δώσει 
περισσότερο άπ’ δ,τι έχει μέσα του. ’Αλλά καί 
μάταια θά ζητήσει κανείς άπ’ άφτόν τίποτα τό 
νέο. Μέσα στήν έπαρχία του, άνάμεσα θάλασ
σας κι’ ούρανοΰ, πλάϊ σ έ  άπλούς άνθρώπους, 
ταυτισμένος μέ ιό περιβάλλο του, νοσταλγόζ 
τών παλιών καί πρωτόγονων μαζί πραγμάτων 
έχει κάτι τό έλεγειακό, τό φυσιολατρικό, τό 
μυστικόπαθο, τό γ α λ ή ν ι ο ,  πού κάποτες παίρνει 
τινάγματα διονυσιακά, χωρίς νά πάβει νά κρα
τιέται άπό τή φλέβα τή μελαγχολική, πού. υπάρ
χει μέσα στή χριστιανική πίστη μέ τίς έκκλησιέζ 
της, τίς παράδοσες καί τίς πλάνες της παρηγό- 
ριες. "Οσο καϊ νά βρίσκεται στήν άλλη άκρη

τοΰ έλληνισμοΰ, μοιάζει σάν ό κατ’ εύθείαν 
άπόγονος τοΰ Σολωμοΰ, πού περισσότερο άπό 
κάθε παλιόν ή καινούργιο ποιητή, μάς τόνε θυ
μίζει μέ τή διάθεση καί τή στιχουργική του. 
Πολλές φορές παίρνει καί στίχους όλάκερους, 
λιγάκι παραλλαγμένους άπό τό ώριμο έργο τοΰ 
Σολωμοΰ:

θεϊκιά ή ζωή κι όνείρατα χλωμά τοΰ κόσμου
[ή θλίψη.

καί: «Γλυκειά, θεέ μου, είν’ ή ζωή, πού ώς σφύ- 
[ζει βλύσμα άκράτο» 

πού είναι παραλλαγές τοΰ σολωμικού :
«Δέν τόλπιζα νά ν’ ή ζωή μέγα καλό καί

[πρώτο»
ή «Μές τήν ψυχή κι’ όλοΰθε φως κι όλανοιχτά

[τά μάτια».
Ό  κ. Γ. Κατσίμπαλης σένα κριτικό του ση

μείωμα (τό μόνο πού γράφτηκε γιά τόν κ. Ζερβό) 
στόν “Αγώνα» τοΰ Παρισιού (4 Δεκεμβρίου 1926) 
παρατηρεί πολύ σωστά : «Ή  φυσιολατρεία μέ τή 
μυστικολατρεία του βρίσκουνται παντού σ’ ένα 
αρμονικό συνταίριασμα κ ή μιά γίνεται πάντοτε 
άφορμή γιά ν’ άναβλύση ή άλλη.» Δέν έχουμε 
παρά νά δώσουμε δείγματα :
Μές τήν αύλή, στήν Παναγιά πρεπίζαν τό χορό. 
Κόρες, π’ άλλαξοφόρεσαν,παλιάς ζωής στολίδια: 
καβάδια χρυσομέταξα άπό τόν καλό καιρό, 
φλουριά σέ στήθη κεντητά μέ γλάστρες καί πλου

μίδια.
★

Καλύμνιο ίσο παίζανε λαούτα μέ βιολιά 
καί νέοι, πού βαριοστόλιζε γαλάζιο σαλιβάρι, 
θυμίζαν, πού χε τό χωριό στά χρόνια τά παλιά 
μιά σφουγγαράδικη όμορφιά μέ ήλιογραμμένη

6(άρη·
★

Μά τοΰ χοροΰ παράμερα, στής έκκλησιάς τόν
[τοίχο,

κόρη, τά μάτια διΛνευες στή σκιά τού τσεμπεριοΰ, 
σάν Παναγιά σέ λόγιαζα στόν κοσμικό τόν ήχο, 
πού ήβγε νά θυμηθή χαρές παλιού πανηγυριού.

CO χορός). 
Τραγούδι καλοζυγιασμένο, διάφανο, άληθινό. 

Παρόμοια άρτιο είναι καί τ’ άκόλουθο, πού δπως 
σ’ δλα ή ίδια φυσιολατρεία παί μυστικοπάθεια 
ένώνονται σέ μιά νοσταλγική άνάβρα.
Θυμάσαι! μού σβήνε ή μιλιά, μήν τήν ταράξουν

[ήχοι. ..
ώ 1 τά καλά τής Βενετίας, σωθέματ’ άπ1 τή Φλάντρα 
βυζαντινά κονίσματα καί στολισμένοι τοίχοι 
μέ τούς καθρέφτες τά σκρίνιά καί τά παλιά τά

[κάντρα.
★

Καί τά ήλιοβασιλέματα, τόν Πΰργο μέ τίς Κόρες : 
μές άπ’ τή γλάστρα τοΰ καιροΰ δυό ξεχασμένα

[Κρίνα.
Ρωτόθυμες, εύγενικές σάν τής ψυχής μας γνώρες, 
μ·’ όνόματα θυμητικά : Αρετή  καί Μελουζίνα.

★
Προσκυνητής, τάχα καί σύ παιδόπουλο τοΰ γύρου, 
διαγύραμε ώς σέ θλιβερό τής μοίρας μας σεφέρι,

ΠΡΩ ΤΟ Π Ο ΡΙΑ  —  . . .  :-γ=

κοιτάζοντας στό δειλινό χρυσό καστέλλι όνείρου 
νά σβυέται, κι δλο μ’ έσφιγγε τ' άγλύκαντό της

[χέρι».
(Πελεγρΐνος ή τό τραγούδι τον Δειλινού).

Τέτια είναι δλη ή ποίηση τοΰ κ. Ζ. Κάπου 
κάπου, όπως είπα, ό στίχος είναι στενόχωρος έχει 
τ’ άχνάρια τής προσπάθειας. Ή  φροντίδα τής 
λιτότητας καί τής μεστής φράσης τόν κάνει νά 
γίνεται σκοτεινός, δηλ. νά χάνει τό κυριώτερο 
συστατικό τής Τέχνης, τήν πληρότητα τής έκφρα
σης, ισορροπία έντύπωσης καί μορφής, καί δχι 
σπάνια νά θυσιάζει τήν μουσικότητα τοΰ στίχου 
σ’ άφτή τήν προσπάθεια τού νά σφίξει τά νοή
ματα. Μπορεί νά μαστέ πολύ μακρυνοί όδοιπό- 
ροι μέ τόν κ. Ζ. "Ομως ή ειλικρίνεια του πείθει. 
Ειλικρίνεια, δπως πού είναι κατά τό λέγει του : 
«τ’ Άδολα τά μηνύματα τον εγκάρδιάχοϋ μου

[χόομου*.
Κ Ω Σ Τ Α Σ  Β Α Ρ Ν Α Λ Η Σ

¥
— Γράμματα.
Σχετικά μέ τό ζήτημα τής γραφής τής γλώσ

σας μας μέ τό λατινικό άλφάβητο, λάβαμε τό 
άκόλουθο γράμμα τοδ διαλεχτοί) έλληνιστή κ. 
L. R oussel:

Φίλτατοι συνάδελφοι,
Πήρα καί τό 2° νούμερο τής «Πρωτοπορίας». 

Καί βέβαια, δέχοομαι τήν άνταλλαγή μέ τό 
«Λίμπρ». Σάς συγχαίρω. 01 νέοι είναι ή έλπίδα 
τής έρμης "Ρωμιοσύνης. Τραβάτ’ έμπρός, κ ι’ άφί- 
στε τά γαϊδούρια νά γκαρίζουν μ* δχτρητα στό 
πέρασμά σας. "Οσα είπε δ Φιλήντας γιά τό ψόφιο 
άρφάβητο είναι σωστά. Πολλές φορές ό άληθινός 
πατριωτισμός διατάζει γκρέμισμα. Τό λατινικό 
του άρφάβητο είναι σωστό, θά βρήτε δμως άλλο 
άρφάβητο στή Γραμματική μου, ποΰ κανείς 8έν 
τήν πρόσεξε στήν Ελλάδα (μά ξαίρει κανείς τί 
θά πή έπιστημονική γλωσσολογική γραμματική ;) 
κι δμως βλέπω κάθε μέρα νά συμμορφώνουνται 
πιό σφιχτά ot συγγραφέοι μέ τούς κανόνες, ή 
καλήτερα μέ τους νόμους ποΰ γύρεψα ν" άνακα- 
λύψω καί νά έκθέσω. Σας μεταγράφω μερικούς 
στίχους μ" αύτό τό σύστημα. (Σέ γνωρίζω... κτλ.)

Se g/norxgo apo tin, g<5psi 
Tu spat/iu tin dromeri.
Se g/norigo apo tin 6psi 
Pu me via metrai ti g ’/i.
Ap ta kOkala vg/alm ini 
Ton Elinon ta iera,
K ’e sam brota andriom ini,
K ’/6re, K’/6re, elefterid!

To j  μπορεί νά γράφεται y γιά τυπογραφική 
ευκολία. Οί τόνοι μπορεί νά γράφωνται κατόπι 
άπ" τό ψηφίο: i ’ e’ a ’ ο' u" γιά τόν ίδιο λόγο. 
"Ωστε όποιοδήποτε τυπογραφείο γιά γαλλική, 
Ιταλική κτλ. γλώσσα μπορεί νά μεταχειρίζεται 
χωρίς νέο έξοδο, παρά άμέσως, αύτό τό σύστημα. 
Καθώς τό μαντέψατε, τά χ χι γ  γι θ δ γράφουν- 
ται ΚI Κ'/ g/ g '/ t/ d/. Τό n, είναι n v^laire.

Μά υπάρχει καί ή κερά-"Ρουτίνα, καί ή πανε
πιστημιακή άρχαιομανία. Έσεΐς λέτε : Πρόοδο, 
μόρφωση τοδ λαοδ. θά σας άπαντήσουν: Παρθε-
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νών, πρόγονοι- «πίσω, πίσω, νεολαία τής Ελλά
δος!» Μήπως έμεϊς, οί τάχατις προκομμένοι 
Γάλλος αλλάξαμε τίποτα στίς αρλούμπες τής 
«όρθο»γραφίας μ α ς;

Κουράγιο δμως. Σας εδχουμαι τήν έπιτυχία. 
Καί νά σας ζήση ή «Πρωτοπορία».

"Ολος δικός Σας 
L O U IS  R O U S S E L

Montpellier 8 Φλεβ. 29.
Σημ. «Πρωτοπορίας*.—Στο έρχόμενο φυλλά

διό μας ό κ. Μ. Φιλήντας θά ξαναγράψη γιά τό 
ζήτημα τής γραφής τής γλώσσας μας μέ τό Λα
τινικό άλφάβητο καί θ’ άπαντήση καί στό άρθρο 
τοϋ κ. Φ. Λραγοϋμη, ποΰ δημοσιεύτηκε στήν 
«Πρωΐα» τής 10 τοΰ Φλεβάρη.

★
Ό  ποιητής κ. Σ. Σκίπης μας εσκιλε άπό τή 

Μασσαλία τ’ ακόλουθα:
’Αγαπητέ μου συνάδελφε,

Ά π ’ τόλοζώντανο περιοδικό σου τήν «Πρω
τοπορία» ποΰ είχες τήν καλοσύνη νά μοΰ στεί- 
λεις είδα πώς ό θρυλικός κ. Γληγόρης Ξενό- 
πουλος τά βάζει στό περιοδικό του μαζί μου. 
Έζήτησα άπό περιέργεια τό σχετικό φύλλο καί 
μοΰ τόστειλαν μόλις χθες. Έμεινα κατάπληκτος ! 
Τοΰ έστειλα τό παρακάτω γράμμα μου, τό 
όποιον, έπειδή δέν θά τό δημοσιέψει βέβαια 
στή φυλλάδα του, σέ παρακαλώ θερμά νά τό 
δημοσιέψεις στήν «Πρωτοπορία».

Δικός σου 
Σ . Σ.

Πρός τόν κ. Γ. Ξενόπουλο
Διευθυντή τής Νέας Εστίας τών Παίδων.

’Αθήνα.
Ποτέ δέν έδωκα σημασία στά δημοσιεύματά 

σου γιά τά έργα μου’ οΰτε κι δταν μέ χαιρέτη
σες ώς τόν αναμενόμενο τής νεοελληνικής ποίη
σης στήν εφημερίδα «Άθήναι» τοΰ κ. Πώπ, 
οΰτε στά μασημένα σου τά κατοπινά, οΰτε στά 
άλλα σου τά σαχλά, γιατί ποτέ μου δέ σέ λο
γάριασα ώς κριτικό. Πάντα δμως μοΰ είσουν 
συμπαθής ώς πνευματικός έργάτης καί παντοΰ 
δπου τύχαινε νά μοΰ ζητήσουν τή γνώμη μου 
γιά σένα, μίλησα επαινετικά. Στό τελευταίο σου 
δμως δημοσίευμα («Ν. Εστία», 1 Δεκ. 1928), 
ή εναντίον μου μανία σου, μέ τό νά μέ θεωρείς 
επικίνδυνο στίς ταπεινές σου βλέψεις, σέ παρα
σέρνει ώς στό νά μοΰ θίξεις τήν άξιοπρέπειά μου.

Τά βραβεία, τίς τιμές καί τίς ενθουσιαστικές 
εκδηλώσεις τών Ευρωπαίων κορυφαίων τίς άπό- 
χτησα μέ τήν αδιάκοπη έργασία μου τριάντα 
έτών καί μέ τήν άφοσίωσίωσή μου στό ιδανικό 
τής τέχνης μου. Σ’ αύτές χρωστώ καί τήν ευχή 
ποΰ έξέφρασαν ένας - δυό καλλιτέχνικοί σύλλογοι 
τής Αμερικής δπως προταθώ γιά τό Νόμπελ, 
στέλνοντας τά μεταφρασμένα έργα μου στήν 
Ακαδημία τής Στοκχόλμης. Τί φταίω έγώ αν 
το περιοδικό πού διάβασες διετύπωσε άσχημα 
τήν είδηση αύτή, καί τήν άπλή ευχή τήν έκανε 
κιόλας πρόταση ; Γιατί οΐ φίλοι σου κ’ οί θαυ
μαστές σου δέν στέλνουν καί τά δικά σου τά 
έργα συνοδεύοντας τα μέ τήν ίδια εΰχή ; Ποιός 
τούς έμποδίζει ;

88  — ......

"Οσο γιά τά ταξίδια μου σέ τί σ’ ένοχλοΰν, 
μικρέ μου άνθρωπε ; Γνοιάστηκα έγώ ποτέ μου 
γιά τίς Διαπλάσεις σου τών Παίδων καί τά πορ
νογραφικά σου άναγνώσματα ;
Μασσαλία, 10.2.29.

Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ  Σ Κ ΙΠ Η Σ
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Θ Ε Α Τ Ρ Ο
— Δ. Μπόγρη: «'Η  Δράκαινα»—“Εκδοση 

«’Ακαδημαϊκόν» :
”Ας μή παραξενοφανεϊ στοΰς άναγνώστες τής 

στήλης αΰτής κ ι' άς μοΰ συχωρέσει ό φίλος κρι
τικός τής γειτονικής στήλης, ποΰ καταπιάνομαι 
μ’ ενα βιβλίο, καταπατώντας έτσι τά χωράφια 
του: Ή «Δράκαινα» είναι Θεατρικό έργο, ποΰ 
Θάπρεπε, άντί νά διαβάζεται τυπωμένο, νά παί
ζεται σ’ ενα άπά τά κεντρικά Θέατρά μας.

Κι' δμως ή «Δράκαινα», κατά πάσαν πιθανό
τητα, θάργήσει ν’ άντικρύσει τά φώτα τής ράμπας 
ένός συστηματικού θεάτρου μας, γιατί έχει γιά τοΰς 
φοβερούς καί τρομερούς έπιχειρηματίες τών κεν. 
τρικών θιάσων μας δυό τερατώδη υστερήματα: 
Είναι εργο γραμμένο άπό ε Ιλη y α συγγραφέα 
και μάλιστα άπό Νέο ελληνα συγγραφέα. Τά 
φοβερά αύτά λάθη τό καταδικάζουν σ’ άφάνεια. 
Οί δυό - τρεις κεντρικοί θίασοι τής πρόζας έχουν 
κάνει ενα είδος άνομολόγητου τράστ άποκλεισμοΰ 
κάθε ελληνικού έργου καί είδικότερα κάθε έργου 
Νέου συγγραφέα μας. Ό λόγος γνωστός καί χι
λιοειπωμένος : Φοβούνται νά δημιουργήσουν και
νούργιες «φίρμες», μ’ άλλα λόγια καινούργιους 
ποσοστοϋχους. Προτιμούν άπό κακά υπολογισμένο 
συμφέρον, άπά μικρονιτερέσο, ν’ άγοράζουν άπο- 
κοπή καί γιά ένα κομμάτι ψωμί ξένα έργα, καί 
νά σερβίρουν στό κοινό τ ’ άνούσια κατασκευά
σματα τού ένός ή τοϋ άλλου θεατροβιομηχάνου, 
παρά ν* άνεβάσουν Ιργο Νέου θεατρικού συγγρα
φέα, έστω κι’ άν τύχαινε ν' άναστηθεΐ άνάμεσά 
μας Ινας Σοφοκλής ή ένας Σαίκσπηρ.

(Στό σημείο αύτό περιμένω νά ούρλιάξουν οΐ 
σοβαροφανείς μπαλταδοφόροι κριτικοί, ο£ Καραγ
κιόζηδες οί Μεγάλοι καί Σιά, τό περίφημο τρο- 
πάρι τους «περί νεοελληνικής στειροσΰνης» καί δέ 
συμμαζεύεται. «Έξεστι ούρλιάζειν» άφοΰ τόχουν 
πάρει πιά άπόφαση, δτι οί Νέοι δέν υπάρχει φό
βος νά πάθουν άπό «καπονισμό», μιά κΓ ή άρ— 
ρώστεια αύτή ποΰ χαρακτηρίζει τοΰς έν λόγφ 
κριτικούς δέν είναι κολλητική μέ τήν άτμό- 
σφαιρα).

Άλλοτε γίνηκε μιά έπανάσταση, ποΰ γνώρισε 
στό αθηναϊκό κοινό μερικούς Νέους συγγραφείς 
μας, μά οί συγγραφείς αύτοί μείναν μέ τά έργα, 
ποΰ έπαιξε τό έπαναστατικό έκεϊνο θέατρο στό 
ένεργητικό, καί μέ παθητικό, τά συρτάρια τους 
γιομάτα άπά έτοιμα ή μισοτελειωμένα καινούργια 
έργα, ποΰ δέ φαίνεται νά παιχτούν γρήγορα, 
έκτάς άν υπάρξει πάλι χρήμα καί κέφι γιά μιά 
καινούργια έπανάσταση. Ανάμεσα στά έργα αύτά 
είναι καί ή «Δράκαινα» τοΰ κ. Δ. Μπόγρη καί 
θεωρώ καθήκον μου νά μιλήσω γ ι' αύτήν—έστω 
καί σύντομα—άπά τίς στήλες τής «Πρωτοπορίας» 
σά να παιζόταν. Έγραψα «παιζόταν» καί θυμή
θηκα πώς παίχτηκε κιόλας πέρσυ τόν χειμώνα

άπό ένα θίασο (φτιαγμένο έπίτηδες άπά τάν ίδιο 
τό συγγααφέα καί μόνο γιά μιά-δυό παραστάσεις) 
σ' ένα παγωμένο θέατρο, μιά βροχερή νύχτα. 
Παίχτηκε σά διαμαρτυρία, δπως καί τώρα τυπώ
θηκε γιά τόν ϊδιο σκοπό.

Τότε ποΰ παίχτηκε βρέθηκαν μερικοί, κΓ άπό 
τοΰς συναγωνιστές άκόμα, νά γράψουν καί νά 
πουν πώς τό έργο χαραμίστηκε καί τώρα πού τυπώ
θηκε βρίσκουνται πάλι μερικοί πού διαλαλοΰνε τό 
γνωστό, πώς τά θεατρικά εργα δέν πρέπει νά 
τυπώνουνται πρίν κάνουν τήν καριέρα τους στό 
παλκοσένικο. Συμφωνώ καί μέ τοΰς πρώτους καί 
μέ τοΰς δεύτερους, μέ τή διαφορά, πώς δλα αύτά 
είναι καλά δταν βρισκόμαστε σέ κανονικές, είρη- 
νικές, θά μπορούσε κανείς νά πεϊ, θεατρικές συν
θήκες. Μέ τό σημερινό δμως μποϋκοτάζ τών κεν
τρικών θιάσων, μέ τόν άβδυριτικό σαμφασονισμό, 
ποΰ δέρνει τά θεατρικά μας πράμματα βρισκόμα
στε σέ πόλεμο. ΚΓ δταν πολεμάει κανένας, δλα 
νά μέσα είναι καλά. Έγώ μάλιστα συμβουλεύω 
καί τοΰς άλλους Νέους συγγραφείς ποΰ έχουν 
έργα στά συρτάρια τους ν’ άκολουθήσουν τό πα
ράδειγμα ποΰδωσαν παληότερα ό Α. Χατζηαπο- 
στόλου καί τελευταία ό κ. Δ. Μπόγρης. Πρέπει, 
μιά καί δέ βρίσκεται οΰτε ένα θέατρο-<1εϊ>οικ;1ιέε  
γιά τήν παραγωγή χών Νέων, νά βρούμε εναν 
τρόπο νά τήν γνωρίσωμε στό κοινό, έναν δποιο— 
δήποτε τρόπο, κΓ ό μόνος ποΰ μας μένει—κακός 
καί ψυχρός βέβαια—είναι τό βιβλίο. Λέω κακός 
καί ψυχρός γιατί τό θεατρικό έργο δέ γράφεται 
γιά νά διαβαστεί, μά γιά νά έκτελεστεΐ. Ή έκτέ- 
λεση είναι ή ολοκλήρωση τής τέχνης τού θεα
τρικού συγγραφέα. Συνέπεια : Κάθε θεατρικά έργο 
—σύμφωνα μέ τή σύγχρονη όρθόδοξη άντίληψη 
τής λέξης—θά χωλαίνει κάπως στό καθαρά φι
λολογικό μέρος του, πράμμα ποΰ μ’ έκανε ν’ άπο- 
φασίσω νά μήν άφίσω στόν γείτονα κριτικό τών 
βιβλίων τή «Δράκαινα» καί νά μιλήσω γ ι ' αύτήν, 
δπως είπα πάρα-πάνω, σά νά παιζόταν.

Ή «Δράκαινα» είναι μιά ώριμη ηθογραφία. Οί 
χαραχτήρες διαγράφονται ηθογραφικά μέ διαφο
ρετικά τρόπο ό καθένας, άνάλογα μέ τό πλάνο 
ποΰ κατέχει: Μιά μάννα, σκληρή γυναίκα, μεθυ
σμένη άπά τήν περηφάνεια, μόνο καί μόνο γιατί 
πιστεύει στήν υπεροχή της κρατάει τό πρώτο 
πλάνο. Γύρω άπ' αΰτήν δυό γυιοί, ό ενας άπό 
κληρονομικότητα κΓ άπό συνήθια άβουλος, ό άλ
λος άπό έξωτερική περσότερο παρά άπό έσωτε- 
ρική άνάγκη έπαναστάτης, στόν περιορισμένο κύ
κλο τοΰ συμφέροντος. Παντρεύεται χωρίς τή θέ
ληση τής μάννας του κ ' έρχεται νά τής ζητήσει 
τά μερτικό του άπό τήν πατρική κληρονομιά γιά 
νά μπορέσει νά ζήσει. Ή Δράκαινα πιστεύει πώς 
ή περιουσία δέν άνήκει στούς γυιοΰς τοϋ χαρα
μοφάη κι" άρρωστιάρη άντρα της, μιά κΓ αύτή 
τή διαφέντευε κΓ αύτή μόνη τή μεγάλωσε μέ τή 
δουλειά καί τήν άξιοσϋνη της. Οί γυιοί κάνουν 
δίκη καί άναγκάζουν τή μητέρα τους νά τούς 
δώσει τό μερτικό τους καί νά φύγει άπό τό 
σπίτι. Τότε μόνο ή Δράκαινα αίστάνεται τήν άδυ- 
ναμία της καί ζητάει νά στηριχτεί πάνω σ' ένα 
δυνατό άντρα άξιό της ποΰ τήν άγαποϋσε άλλοτε 
καί ποϋ τής προσφέρει, στή δύσκολη αύτή 
στιγμή, τό στιβαρό του χέρι... Τό πέρνει άπόφαση

ΠΡΩ ΤΟ Π Ο ΡΙΑ  ----------

νά φύγει κ ’ ετοιμάζει ένα-Ινα τά πράμματά της, 
τήν τελευταία δμως στιγμή μαθαίνει πώς ή νύφη 
της θά γίνη μητέρα καί ξαναθυμάται πώς 
κΓ αύτή είναι μητέρα, λυγίζει καί τσακίζει στό 
σημείο, νά ζητήσει γιά χάρη άπά τοΰς γυιούς της 
νά μείνει μαζΰ τους γιά νά τοΰς ύπηρετάει...

Αύτή είναι μέ χοντρές πινελιές ή υπόθεση τοΰ 
έργου. Ό κ. Δ. Μπόγρης διαχειρίστηκε μέ τέχνη 
καί μέ δύναμη τό θέμα. Ό διάλογος γοργός, σέ 
μεριές κρουστός, δίνει άνάγλυφο τό χαρακτήρα 
τών προσώπων. Ή  Δράκαινα, κυρίως, είναι φω
τισμένη ώς τήν τελευταία σκηνή άπά ένα δυνατά 
σκληρό φώς ποΰ έρχεται σέ συνεχή άντίθεση μέ 
τό θαμπό φώς τών άλλων προσώπων. Μιά ψυ— 
χοκόρη-εΰρημα ποΰ άντιπροσωπεύει τό κωμικά 
στοιχείο τοϋ έργου είναι σκιτσαρισμένη μέ πολλή 
ζωντάνια κΓ έξαιρετικά κέφι.

Γενικά ή «Δράκαινα» είναι έργο ώριμο κΓ 
άξιο ν’ άντιπροσωπεύσει τά συγγραφέα της.

¥
-—θέατρο Παπαϊωάννον.—Θίασος Ά ργυρο■ 

ποΰλου : Κάρλ Σλομπόντα : «Στό Τσάϊ».
Ό Κάρλ Σλομπόντα συμπατριώτης τοϋ Φράντς 

Μόλναρ δέν του μοιάζει καί τόσο. Γιατί Ινώ ό 
δεύτερος μας έχει δώσει έργα περσότερο συμβα
τικά, 6 πρώτος μέ τά «Στό τσάϊ» (Am Tee- 
tisch), ποΰ έπαιξε 6 κ. Β. Άργυρόπουλος, απο
φεύγει συστηματικά τά συμβατισμό, εχει εναν 
καλοδουλεμμένο διάλογο, υποστηρίζει μιά «θέση» 
όχι ρητορικά μά μέ δράση ψυχολογημένων προ
σώπων, καί δέν κάνει άπολύτως καμμιά υποχώ
ρηση στά γοΰστα τοϋ κοινού:

Κάθε πέμπτη ό έπιχειρηματίας Οϋγκω, ή γυ
ναίκα του Λέα κΓ ό φίλος τους Άμπελ, πέρνουν 
ταχτικά τά τσάϊ τους. Ό Άμπελ πάντα «τρίτος» 
χασομέρης τύπος τών σαλονιών, γνώριζε πρίν 
άπό τά γάμο της τή Λέα. Ή Λέα δμως έννοεϊ 
νά μείνει πιστή στά σύζυγό της ποϋ τήν άγαπάει 
είδωλολατρικά σχεδόν κΓ έτσι ό Άμπελ χάνει 
άδικα τάν καιρό του ώς τή στιγμή ποϋ ό Οΰγκω 
γίνεται ξαφνικά ζηλότυπος. Ή Λέα τότε σπρωγ
μένη άπό τή ζηλοτυπία τοϋ συζύγου της πάει 
κ ’ έπισκέφτεται κρυφά τάν Άμπελ στή γκαρσο- 
νιέρα του. Ό Ούγκω τό μαθαίνει καί δηλώνει 
στόν Άμπελ δτι κάποιος άπό τούς δύο πρέπει 
νά λείψει άπό τή μέση μιά κΓ αύτός χωρίς τήν 
άγάπη τής γυναίκας του δέ μπορεϊ νά ζήσει. 
Βάζουν κλήρο, χάνει 6 Άμπελ κΓ άποφασίζει 
ν’ αύτοκτονήσει. Κάποια έφημερίδα άπό παρεξή
γηση άναγράφει τήν είδηση τής αΰτοκτονίας τοΰ 
Άμπελ. Ή Λέα υποπτεύεται τό σύζυγό της καί 
τοϋ δηλώνει όρθά κοφτά δτι άπό κείνη τή στιγμή 
είναι δίά ξένοι. Ό Οΰγκω άπελπίζεται, ό Άμπελ 
δμως δέν έχει αύτοκτονήσει κ ’ έρχεται μάλιστα 
ν ' άποχαιρετίσει τοΰς παληοΰς του φίλους^πρίν 
ξεκινήσει γιά τό άγύριστο ταξεΐδι. Ό Ούγκω 
βλέποντας δτι θά χάσει τήν άγάΛη τής ̂  γυναί
κας του, παρακαλεϊ τάν Άμπελ νά μήν αΰτοκτο- 
νήσει καί διατάζει μάλιστα νά βάλουν καί τρίτο 
φλυτζάνι στό τραπέζι τοϋ τσαγιού.

Ό  Κάρλ Σλομπόντα ύποστηρίζει μ ' άλλα λό
για πώς δλες οί παντρεμμένες γυναίκες άπα- 
τοϋν τοϋς άντρες τους είτε πραγματικά εϊτε . .  .
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κατά φαντασίαν κι" δτι όταν φτάνουν ν’ άπατή- 
σουν «έμπραγμάτως» φταίει 6 άντρας, πότε μέ
τή βαναυσότητα, * * »  μέ τή ζήλεια ή μ* όποιο
αλλο Ιλάττωμά του.

Βέβαια ή «θέση» αύτή δέ μπορεί νά δποστη- 
ριχτεΐ σοβαρά, σάν §νας καθολικός κανόνας, μά 
ο Σλομπόντα μέ τή φυσικότητά του, μέ τή χάρη 
τοϋ διαλόγου^ καί τήν υποδειγματική σκηνική 
οικονομία τοΰ έργου του μας κάνει, έστω καί 
γιά μιά στιγμή, νά συμφωνήσουμε μαζύ του. Κι’ 
αύτό —θαρρώ— είναι άρκετό γιά ενα θεατρικό 
συγγραφέα ποΰ άποφεόγει νά παληατσοποιήσε^ 
τήν τέχνη του γιά νά γαργαλίσει τό κοινό.

Τό εργο γενικά είναι άρτιο, ευχάριστο, λεπτό 
καί προκαλεϊ άβίαστα τό γέλοιο μέ τέχνη καί 
χωρίς καμμιά υπερβολή. Είναι ϊσως άπά τά λίγα 
έργα  ̂ του είδους, ποΰ μπορούν ν’ άντικρύσουν νι
κηφόρα τή λεπτόλογη σοβαρή κριτική.

*0 κ. Άργυρόπουλος έπαιξε τό ρόλο τού "Αμπελ 
άριστοτεχνικά. Πολύ καλός ό κ. Ταβουλάρης 
στό ρόλο τοΰ Οΰγκω καθώς καί ή κ. Άργυρο- 
πούλου στό ρόλο τής Δέας.

¥
— Θέατρο «Απόλλων» — Θίασος Κυβέλης : 

Ηλια' Σουργκουτσ ε φ  : « Γ ά  φθινοπωρινά
βιολιά>. (Μεταφρ; Κας ’Αθήνας Σαραντίδη).

Τό σλαυίκό πνεΰμα, καί είδικότερα τό ρωσ- 
σικό, εχει, στήν καλλιτεχνικήν έκδήλωσή του, μιά 
Ιδιαίτερη σφραγίδα. Ένας βαθύτατος άνθρω— 
πισμός, μιά σκοτεινή έπαναστατικότητα, μιά 
«μή, ίδιόρυθμη ζωντάνια, συμβολισμός σύνθετος 
με ρεαλισμό, αποτελούν, νά ποΰμε, τά κυριώτερα 
γνωρίσματα τής ρωσσικής Τέχνης. Άντιπροσω- 
πευτικώτεροι συγγραφείς τής Τέχνης αΰΐής είναι 
ο Ντοστογιέφσυ κι’ ό Γκόρκυ. Ό Ήλίας Σουρ- 
γκοΰτσεφ δέ συγγενεύει μ ’ αύτούς. Είναι περισ
σότερο «Εύρωπαΐος» καί στή σύλληψη τοΰ θέμα
τος καί στήν έκδήλωσή του καθώς τουλάχιστο 
μαρτυράνε τά «Φθινοπωρινά βιολιά» του :

Στό φθινόπωρο τής ζωής της ή Βαρβάρα Βα- 
σιλιέβνα γίνειαι έρωμένη τοΰ Μπαρανόβσκη. Ό 
άντρας της τό μαθαίνει άπό ενα άνώνυμο γρά- 
μα, κ ’ έκείνη γιά νά τόν πείσει τοΰ λέει, δτι δ 
Μπαρανόβσκη άγαπάει τή θετή τους κόρη, τή 
Βέρα. Πείθει τήν κόρη της δτι δ Μπαρανόβσκη 
τήν άγαπάει κ έκείνον νά τή ζητήσει σέ γάμο. 
Νοιώθει πώς άργά ή γρήγορα δ έραστής της θά 
τήν έγκαταλείψει καί ζητάει νά τόν κρατήσει 
κοντά της μ ' δποιοδήποτε τρόπο, έστω καί γιά 
νά τόν άγαπάει σάν παιδί της. Ό Μπαρανόβσκη 
ζητάει τή Βέρα σέ γάμο κι’ οι δυό νέοι άρχίζουν 
σιγά-σιγά ν’ Αγαπιούνται. Ή  Βαρβάρα τά βλέπει 
καί ζηλεύει, δ σύζυγός της υποπτεύεται κ ’ ή 
κόρη της^ τά καταλαβαίνει ξαφνικά δλα. Μέσα 
στήν ψυχή τής Βαρβάρας παλεύουν ή μητέρα 
κ ή έρωμένη, μά ή έρωμένη υποχωρεί· άκούον- 
ται κι δλας τά θλιβερά φθινοπωρινά βιολιά ποΰ 
παίζουν τό άποχαιρετιστήριο τής νιότης της. Πέφτει 
στήν άγκαλιά τής Βέρας καί κλαϊνε κ - οί δυό: 
η μια γιά τό γρήγορο φτάσιμο τοΰ χειμώνα κ* 
ή άλλη γιά τό ξαφνικό λουλούδισμα μιάς άνοιξης.

Τό έργο έχει βέβαια άρκετό ρωμαντισμό καί 
τραβάει μά είναι άξιοπρόσεχτο χωρίς κούφιους

μελοδραματισμούς καί καλβψυχολογημένο. Ό χα· 
ραχτήρας τής Βαρβάρας είναι ζωντανεμμένος μέ 
μαεστρία καί δύναμη άσυνήθιστη καί ψυχολογη
μένος βαθεια καί λεπτά. Ιδίως οί πιό τραγικές, 
οί σιωπηλές σκηνές, έδωσαν στήν κ. Κυβέλη τήν 
ευκαιρία νά μάς δώσει μερικές στιγμές συγκρα
τημένου πόνου καί πνιγόμενου λυγμοΰ πολύ καλές.

Τά παίξιμο γενικά (έκτός άπό μερικές άδυνα 
μίες τοΰ κ. Παρασκευά, ποΰ δέν μπόρεσε νά κρα
τήσει τό ρόλο του μέ τή γνωστή του. μαεστρία 
γιατί δέν «τοϋστεκε» καθόλου καί τό άδετο στήν 
πράξη τής δεξίωσης) είταν συντονισμένο καί άρτιο. 
Δυστυχώς οδτε τά σκηνικά ούτε ή mise-en-scene 
θαξιζαν τόν κόπο ν άναφερθοΰν. Τ’ άναφέρω 
μόνο γιά νά στιγματίσω άλλη μιά φορά τήν 
άδιαφορία τοΰ θιάσου Κυβέλης στό άνέβασμα τών 
έργων. Πρέπει τέλος πάντων νά καταλάβουν οί 
κ. κ. έπιχειρηματίες δτι δ σεβασμός στό μοντάρι
σμα τών έργων είναι απαραίτητο στοιχείο έπιτυ- 
χίας κι δτι μια άπο τίς αιτίες τής θεατρικής 
κρίσης, ποΰ περνούμε, είναι κ ι’ δ σανφασονισμός 
τους πάνω στό σημείο αΰτό.

. Κ. β ε λ μ τ ρ α ς

Μ Ο Τ Σ ΙΚ Η
— Οί νέοι συνθέτες.
Στήν τελευταία σελίδα τοϋ προγράμματος τών 

Συμφωνικών καί Λαϊκών συναυλιών τοΰ Ωδείου 
’Αθηνών δημοσιεύτηκε κ’ εφέτος πάλι προκή
ρυξη μέ υπογραφή τοϋ κ. Νάζου (πού άπό πολύ 
καιρό ομως βρίσκεται στή Γερμανία). Ή  πρόσ
κληση αυτη καλεΐ τους “Έλληνες συνθέτες νά 
στείλουν τά νέα τους έργα γιά νά έκτελεστοϋν, 
άφοϋ έγκριθοϋνε (μά άπό ποιόν ; Γ ι’ αυτό δέν 
μάς λέει τίποτε) . . . .

Βέβαια, ή προκήρυξη αύτή θά μπορούσε νά 
μάς ενθουσιάσει άπόλυτα, γιατί άπό πρώτο διά
βασμα εδινε ελπίδα πώς οί αρμόδιοι προνοή— 
σανε έπι τέλους νά ένθαρρύνουνε τούς Έλληνες 
συνθέτες καί μάλιστα τούς νέους. Μά ύστερα 
απο την πρώτη εντύπωση έρχεται κάποιο ερώ
τημα δισταγμού : Νά είνε τάχα αλήθεια τοΰτο; 
Αφοϋ άλλωστε δεν μας είνε γνωστά τά ονόματα 

τών κριτών και αφοϋ, καθώς φαίνεται, μένουν 
έξω άπό τήν κριτική αύτή επιτροπή άρι,στοΰχοι 
μουσουργοί μας.

Καί πέρυσι ή ίδια προκήρυξη είχε δημοσιευ
τεί και μερικοί απο τούς “Έλληνες συνθέτες 
εστειλαν τά νέα  εργα τους γιά έκτέλεση. Είτε 
ομως δεν τα εννόησαν οί κριτές, είτε άπό λό
γους ξένους προς τήν μουσική κριτική δέν είχαν 
τήν τύχη νά πάρουν ούτε κάν απάντηση, ενώ 
μερικά άπ’̂  αύτά τά έργα επαινεθήκανε δχι μο
νάχα άπό έξοχους μουσουργούς τοΰ τόπου μας, 
μα κι’ άπό ξένους : δπως είνε ό κ. Pierne.

Πρέπει νά ποΰμε πώς τά έργα εκείνα, αν εί
χανε καί μερικές άτέλειες, έπρεπε νά έκτελε- 
στοΰνε, για νά πάρουνε θάρρος οί νέοι συνθέ
τες μας, καθώς επίσης καί γιά νά μορφωθούνε 
ακούοντας αυτα στήν εκτέλεσή τους, κι* έτσι μέ 
το χρονο να αναπτυχθή καί έΟνικ-η μουσική καί 
παραλληλα και μουσικό αίσθημα τοϋ λαού.

Μα φαίνεται πώς ή σκέψη πού «είχε κ’ έχει»
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ή κρυμμένη αύτή κριτική επιτροπή, πού τα ελα
τήριά της δέν μποροΰμε νά τά^ έννοήσουμε καί 
μαζί μας κι’ δλος ό άλλος κόσμος, είνε δια
φορετική..

Καί φανταζόμεθα πώς πολυ λίγο ικανοποίησε 
ή άπάντηση πού εδωσε στο μουσικο κριτικό τοΰ 
«Ημερήσιου Τύπου» ό κ. Οίκονομιδης. Ο κ· 
Σκουλούδης ρωτάει:

«Νομίζετε δτι τό Ώδεΐον πού θά άνελάμβανε 
τήν έντολήν τής έκτελέσεως συναυλιών συμφω
νικών, θά έπρεπε νά προνοή διά τήν ώθησιν 
τής εντοπίου μουσικής παραγωγής ;» Και ο κ. 
Οίκονομιδης άπαντφ πιός, «διά προκηρυξεως κα
λούνται κατ’ έτος οί “Ελληνες συνθεται (τι ει
ρωνεία!) δπως άποστέλλωσι τά̂  έργα των, έκτε- 
λοΰνται δέ εις τάς συναυλίας δσα έκ τών άπο- 
στελλομένων έργων, τά όποια ώς γνωστόν δεν 
είνε πολλά (μά πώς νά είνε ;) κρίνονται καταλ- 
ληλα. Ούτως έκ περιτροπής έχουν έκτελεσθή εις 
τάς συναυλίας τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών έργα τών 
κ. κ. Λαυράγκα, Καλομοίρη.» Μά, κύριε Οίκο- 
νομίδη, μοΰ φαίνεται πώς οΰτε ο ενας, ουτε 
δ άλλος έχουνε άνάγκη άπό τέτοια ύποστήρηξη!

"Αν δ κ. υποδιευθυντής τών Συμφωνικών και 
Λαϊκών συναυλιών έχει τήν καλοσύνη, θά μοΰ 
άπαντήση σέ τοΰτο ιό έρώτημαί Γιατί δέν παι
χτήκανε έργα τών κ. κ. Λαμπελετ, Βάρβογλη, 
Σκλάβου, Προκοπίου καί λ ο ιπ ώ ν ;.. .  ;

Καλύτερα, λοιπόν, θά ήτανε άν,  ̂ αΰτοι που 
έχουν τήν πρωτοβουλία αύτοΰ τοΰ έργου, άφη
ναν τίς άστοχες δικαιολογίες κι’ άναθεωροΰσαν 
τίς σκέψες τους γιά ν’ άκολουθήσουν άλλο μονο
πάτι; Τό μονοπάτι πού θά φέρη _στή λεωφόρο 
πρός τό σκοπό τής άναπτύξεως τής "Ελληνικής 
μουσικής καί παράλληλα τοϋ μουσικού αισθή
ματος τοϋ λαοϋ, άφοϋ γιά τό σκοπό αύτό δίνει 
τό Κράτος γενναία επιχορήγηση !

*
 Ή  4η Συμφωνική κι’ δ lose Jturbi.
Ή  ορχήστρα τοΰ «'Ωδείου ’Αθηνών», μέ 

διευθυντή τόν κ.. Μητρόπουλο, μας έδωσε τρία 
εργα, πού γιά πρώτη φορά τ’ ακούαμε στήν 
’Α θήνα: τήν εισαγωγή «Βασιλέας Στέφανος»
τοΰ Μπετόβεν, τίς “valses nobles et sentimen 
tales,, καί τήν 3ην Συμφωνία σε μι υφ. μεΐζον 
τοΰ Schumann. ’Επίσης τό κοντσέρτο σε σολ 
μεΐζον τοΰ Μπετόβεν μέ σολίστα τόν μεγάλο 
καλλιτέχνη τοΰ πιάνου κ. Jos6 Jturbi.

’Αναφέρουμε τήν θαυμασία έκτέλεση τών 
“Vaises,, τοΰ συνθέτου τοΰ “Daphnis et Chlo6„.

Αΰτές οί “Vaises,, είνε άπό τά πρώτα έργα 
τοϋ Ravel. "Οταν πρωτοπαιχτήκανε σέ μιά 
συναυλία στό Παρίσι, ό κόσμος δέν έπαψε απο 
τήν άρχή ώί τό τέλος νά κοροϊδεύη, νά θορυβή 
καί νά γελάη. Ό  Ravel ήθελε νά δοκιμαση 
αύτόν τόν κόσμο πού παρακολουθούσε τίς συ- 
ναυλίες του εκείνες. Ή θελε ν’ άντιληφθή ο 
ίδιος : τί θαυμάζει αύτός δ κόσμος ; τί χειρο
κροτεί; ονόματα ή έργα; Καί τό κατόρθωσε, 
άφοϋ παιχτήκανε χωρίς τ’ δνομα τοΰ συνθέτη.

Φαντασθήτε ιήν αλλη μέρα τούς «Ραβελι- 
κούς» καί τούς κριτικούς δταν μάθανε πώς τα 
έργα εκείνα ήσαν τοΰ Ravel. Εμειναν σαν 
άπολιθωμένοι.

Στό κοντσέρτο σέ σόλ μεΐζον τοΰ Μπετόβεν 
ό κ. Iturbi μάς έδειξε πώς κατέχει τά μυστικά 
τής Μπετοβένειας σκέψης, καθώς έπισης και 
τά μυστικά τών ώραιων sonoritis. ^

Τό άκροατήριο κυριολεκτικά τον αποθεωσε 
μετά τήν έκτέλεση τοΰ κοντσέρτου αύτοϋ, καί τοΰ 
ζητούσε κατ’ επανάληψη νά τόν  ̂ξανακουση.
Μέ μεγάλη εύχαρίστηση έπαιξε δύο σονατίνες 
τοϋ Couperin, τήν ΙΙην ραψωδία τοϋ Λιστ 
καί τήν Ναβάρα τοΰ Albenitz.

Ό  κ. Iturbi ξέρει πώς οί ’Αθηναίοι τον 
άγαποΰνε καί ήθελε και αυτός να δειξη, με την 
προθυμία του, τό βαθμό τής αγάπης του γι 
αυτούς.

'Ο  κ. Μητρόπουλος και οι συνεργάτες του, 
πού συνοδεύσανε τό μεγάλο πιανίστα στο κον
τσέρτο τοΰ Μπετόβεν, άξίζουνε καθε τιμη. - ’ (ι2 
μιζε κανείς πώς ήτανε μόνιμοι συνεργάτες τοϋ 
Iturbi,

Στό τέλος παίχτηκε ή 8η συμφωνία του 
Schum ann πού φέρνει τόν τίτλο *τοϋ Ρήνου». 
Θέλουνε νά ποΰνε πώς ονομάστηκε !τ(1ι ίσως 
γιατί ήταν προωρισμένη γιά ένα φεστεβαλ για 
τιμή τοΰ ’Επισκόπου τής Κολωνίας, ίσως γΜ*Τ! 
δ Schum ann κατά τήν εποχήν πού τήν συνεθεσε 
είχε άναμνήσεις άπό μίαν επίσκεψη στή μητρο- 
πολη τής πόλεως αύτής. Ή  συμφωνία τούτη 
έχει μεγάλη ποικιλία κ’ είνε γραμμένη με 
πολλή έμπνευση. t

Ή  εντύπωσή μας άπό την  ̂ εκτελεση της, η- 
τανε πώς ίσως ήθελε αρκετες^ δοκιμές ακόμα 
γιά νά βγοΰνε καλλίτερα πολλές λεπτομερειες, 
σ’ δλα τά μέρη τοΰ έργου αύτοΰ.

Χωρίς άλλο, βέβαια, δέν είνε ύπευθυνος γι 
αύτό ό κ. Μητρόπουλος. Αέν  ̂ υπήρχε αρκετός 
χρόνος γιά περισσότερες δοκιμές.

*
— Ή  5η Συμφωνική. Συμμετοχή Χοΰμ 

περμαν.
Στή συναυλία αύτή παίχτηκε ή εισαγωγή 

άπό τήν «’Απαγωγή άπό τό Σεράγι» νπο τής 
ορχήστρας καί τό κοντσέρτο γιά βιολί σε σολ 
μεΐζον τοΰ Mozart, τό ποίημα τοϋ Chausson 
καί τό κοντσέρτο γιά βιολί τοϋ Μενδελσον με 
σολίστα τόν θειον Χούμπερμαν.^

Τό κοντσέρτο αύτό σέ σόλ μεΐζον^ τού ̂ Mozart 
χρονολογείται άπό τό 1775, άρχίζει απο ενα 
μεγάλο συμφωνικό π ρ ό λ ο γ ο  (Allegro), που το 
άρχικό θέμα λέγεται άπο την  ̂ορχήστρα. Κνα 
δεύτερο μοτίβο εμφανίζεται από τα  ̂ πνευστά, 
πού τό συνοδεύουνε τά βιολιά. Μετα απο μια 
μετάβαση τών hautbois καί τών κόρνων, ο 
σολίστας άρχίζει μέ τό πρώτο θέμα. _

Μιά άπ’ τίς πιό παθητικές και τις πιό ωραίες 
μελφδίες τής οργανικής μουσικής τοΰ Mozart 
είνε δλο τό adagio. ,

Τό rondeau εΐνε πλούσιο σε διάφορά mter- 
m ezzi.

Τό ποίημα τοΰ Chausson είνε τό op. 2ο, που 
ή έκδοσή του έγεινε τό 1896. ’Αρχίζει μέ χρονο 
s/4 (lento et mysterioso) σέ μί ύφεση ελασ. 
καί μέ βαθειές καί σκυθρωπές sonorit£s.

Έπίσης άναφέρουμε τό μοναδικό κοντσέρτο 
γιά βιολί καί ορχήστρα (op. 64) τοΰ Μενδελ-
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σον. Τό κοντσέρτο αύτό γράφηκε τό 1844, στά 
τελευταία χρόνια τής ζωής τοΰ συνθέτη. “Όσο 
καί άν  ̂θέλουνε νά ποΰνε οί σύγχρονοι κριτικοί 
τοΰ Μένδελσον πώς δέν εχει πρωτοτυπία στή 
μουσική του σκέψη, εΐνε ομως δύσκολο ν3 άρ- 
νιΊ^ΐί. κάνεις πώς δεν εΐνε ενας θαυμάσιος 
coloriste τοΰ ήχου.

~ ^  μεγάλος Χουμπερμαν στή συναυλία αύτή 
μάς εχάρισε στιγμές θείες, στιγμοΰλες, λέω, 
γιατί ποιος μποροΰσε νά πή πώς έκαταλάβαινε 
το χρονο που διαβαινε, μέ τό συγκλονισμό πού 
είχε ^ο καθένας μας ; Τό παίξιμο τοΰ ημίθεου 
αυτου, συγκινεΐ και τούς δαίμονες, πού εϊνε οί 
πιο ανοικτίρμονες. Η δύναμη τής καρδιάς του 
ξεπέρασε κάθε φυσικό καί αντιληπτό. Τολμώ 
να πώ, πώς δέν υπάρχει άλλη δύναμη, ικανή 
ν αντισταθή στην μαγγανεία τοΰ παιξίματός 
του. Οποιος ακούει τον ήχο του, ανατριχιάζει 
από τήν αλλόκοτη εκείνη επίδρασή του. Τό 
βιολί του δέν εΐνε απλά ενα όργανο* εΐνε ενα 
θειο πνεΰμα ! Ό  Όρφέας ξαναήλθε στόν κόσμο 
με τό ονομα Χουμπερμαν. Ποτέ ή μουσική δέν 
καχεκτησε εχσι τόν άνθρωπο. Εκείνος πού χόν 
ακούει λησμονάει γιά πολύ πώς βρίσκεται στό 
γήινο τοΰτο κόσμο. Φαντάζεται κανείς πώς βλέ
πει αμηνη απο αηδόνια, μαγεμένα καί τοΰχα 
να περιτριγυρίζουνε τό θείο μουσικό. Mac με- 
ταφερει σέ ουράνιες σφαίρες. Ό  ήχος χου ξε- 
τρελλαίνει!
. ‘Ο κ. -Μηχρο,τουλος καί οι έκχελεσχές χής 
ορχήστρας ήσαν άνχάξισι συνεργάχες χοΰ Χούμ- 
περμαν. Ποχέ το παίξιμο χής όρχήσχρας μας 
δεν με συνεκινησε χοσο, οσσ σχή συναυλία 
αύτή.

Βαθεια απο χήν καρδιά μας σχέλνουμε χίλια 
μπράβο, σχούς δικούς μας μουσικούς.

Πρεπει νά εϊμασχε περήφανοι γιά χούς "Ελ
ληνες αΰχούς καλλιτέχνες.

ΓΙΑΝΝΗΣ Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η
— Γιάννης Μηταράκης Και 'Αριστείδης Πα- 

jc αγεωργίον.
Σέ μιά αάλα τής γκαλερί Στρατηγοπούλου 

παρουσιάστηκαν γιά πρώτη φορά μπροστά στό 
φιλότεχνο κοινό τής Αθήνας μαζί δυό νέοι μας 
ζωγράφοι: ό κ. Γιάννης Μηταράκης άπό τή Χιό 
κι’ ό ’Αριστείδης Παπαγεωργίου άπό τήν Αϊγυ- 
φτο. Κ’ οί δυό έρχονται άπό τό Παρίσι. Δέν 
έρχονται βέβαια τήν τελευταία στιγμή. Έχουν 
εργαστή και στην Ε λλάδα. Μά καί τών δυό τά 
έργα μυρίζουν Παρίσι. Παρίσι μάλιστα σύγ
χρονο. ΟΙ πιό τελευταίες σημερινές άντιλήψεις 
τήζ τέχνης πού κυκλοφορούν στήν παρισινήν 
ατμόσφαιρα άντικρύζονται στά ταμπλώ τών δυό 
νέων ζωγράφων )ϊας.

Ό  κ. Γιάννης Μηταράκης παρουσιάζει 26 λά
δια του καί 12 σχέδια. Τά σχέδιά του δείχνουν 
μελέτη καλή καί είναι σπουδές γυμνών καί κε
φαλιών. Τά λάδια του όμως είναι έργα μέ ποι- 
κίλλα θέματα : γυμνά, προσωπογραφίες, τοπεΐα, 
νατύρ-μόρτ. Είναι φανερό πώς ό κ. Μηταράκης,

ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΑΡΑΚΗ : ΓΥΜΝΟ
(’Από τ ή ν  βκϋβσή του.)

πού διευτύνεται μέ θάρρος πρός όλα τά θέματα, 
είναι ζωγράφος. Ξέρει νά ίδή όγκο καί χρώμα 
καί νά τά ζωγραφίση. Μά κι’ αύτός φεύγει άπό 
τό φώς κι’ άγαπάει τά σκοτεινά—ή καλλίτερα 
τά σκούρα—πού τυχαίνει ν’ άρέσουν γενικά σή
μερα στούς πιό σύγχρονους ζωγράφους. Νάναι 
προτέρημα αύτό; Έχουν κ’ έκφραση, κάπως 
προεξπρεσιονιστική, τά πορτραίτα τοΰ κ. Μητα- 
ράκη. Καί τά τοπεΐα του λίΆχ τί ζητούν. Χωρίς 
χρωματικές σπατάλες, όλα έχουν έκφραση. Φαί
νεται πώς ό κ. Μηταράκης θά τραβήξη μπρός.

Κι’ ό κ. Άριστ. Παπαγεωργίου δίνει ελπίδες. 
Είναι λιγότερο σκούρα τά ταμπλώ του άπό τοΰ 
κ. Μυταράκη, μά πιό συνθετικά. Στό «Ιπποδρό
μιο» καί στίς «Γυναίκες στό μπάρ» έχει νά προ- 
σέξη κανείς συνθετικές άρετές άξιοσημείωτες. 
Σ’ άλλα βρίσκει κανείς «ναϊβιτέ» καί απλότητα 
γοητευτική.

Η έκθεση αύτή τών δυό νέων είναι κάτι πού 
άναπαύει κ’ ένθαρρύνει μέσα στόν όγκο τής ζω
γραφικής, πού γεμίζει σάλες καί σάλες...

★
— Θάλεια Φλώρα — Καράβια.
Νέα έργασία τής Κας θάλειας Φλωρά-Καρα- 

βία είχε χρόνια νά ίδή τό φιλότεχνό μας κοινό.
Ή  ζωγράφος έλειπ« στήν Αίγυπτο, στό Πα

ρίσι, στήν 'Αμερική. Τώρα μέ μιά έκθεσή της στή 
σάλα τής «Ένώσεως Συντακτών» μάς παρουσιά
ζει νέα της έργασία. ’Εκθέτει 74 λάδια της καί 
14 παστέλ καί σχέδια.

’Ανάμεσα στά έργα της αύτά, τά πορτραίτα της 
έχουν πιό πολύ κάπιαν άξια. Είναι χαραχτηρι- 
σμένα. Δείχνουν μαεστρία, παλιάς βέβαια σχο
λής, μά άξια προσοχής, Ή  Κα Φλωρά ξέρει νά 
δώση μιά φυσιογνωμία. Ξέρει άκόμα νά μετα-

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ■  :

χειριστή τό χρώμα σέ άρμονικές κλίμακες, ξε
χωριστές σέ κάθε έργο.

Στά τοπεΐα της φαίνεται σταματημένη. Είναι ή 
παλιά τεχνήτρα. Διστάζει νά μπή άκόμα ζωηρά 
καί στόν έμπρεσιονισμό. Κάθε πιό νέα προσπά- 
θειά τής είναι ξένη...

Είναι φανερό «ώς ένας καλλιτέχνης πού δέν 
έχει ξεχωρίση δρόμο θριαμβευτικά προσωπικό, 
όταν πάψη νά ψάχνη, βρίσκεται σταματημένος.
Ό  δρόμος του σκοτίζεται... Πάντα όμως ή Κα 
Φλωρά είναι μιά ζωγράφος μέ άσφαλη τεχνικά 
μέσα, όπως δείχνουν πιό πολύ οί προσωπογρα
φίες της: τό κεφάλι τής Κας Μαρίκας Κοτο
πούλη, τό ξανθό κορίτσι μπρός στή θάλασσα, ή 
«γιαγιά», ή κυρία μέ τ' άσπρα μαλιά, ό «σπου
δαστής» καί άλλα.

★
— Μ. Ίγγλέση.
Στόν «Παρνασσό» ή δ. Μαρία Ίγγλέση πα

ρουσίασε μιά σειρά άπό τοπεΐα της και λίγες 
άντιγραφές’άπό μεταβυζαντινές άγιογραφίες. Τά 
τοπεΐα της είναι λάδια. Σ’ αύτα μέ τό χρώμα 
προσπαθεί νά μάς δώση τά πάντα. Τό φώς λείπει 
καί δώ, σύμφωνα μέ κάπιες σύγχρονες μανιέ- 
ρες... Κι’ δλα είναι όμαλά, χωρίς φανταχτερά 
έφέ, μά καί χωρίς συνθετικές προσπάθειες. Μόνο 
τό παράξενο είναι πώς παρουσιάζονται κάποιες 
θάλασσες μέ όρίζοντα στρογγυλό—έξω άπό τή 
γνωστή προοπτική. Τάχα μ αυτό θέλει κάτι νέο 
νά δώση ή ζωγράφος ;

Οί άντιγραφές τών άγιογραφιών, προπάντων 
έκείνης τοΰ Άγιου Μηνά τοΰ Ηράκλειου, είναι 
άντιγραμμένες θαυμάσια. Μάλιστα στό διατο- 
νισμό τών χρωμάτων. Δίνουν τά Χδια έφέ τών 
πρωτοτύπων, άν καί μ’ άλλα τεχνικά μέσα.

¥
— Φόν Πέσκε.

Στό «Λύκειο τών Έλληνίδων» ό κ. Φόν 
Πέσκε, ό γνώριμός μας ζωγράφος, έκθέτει 
35 έργα του. Γυρίζει τώρα άπό ένα τα
ξίδι του στήν 'Ισπανία καί στήν Α γγλία  καί 
φέρνει άπό κεί έντυπώσεις. Τά πιό πολλά έργα, 
πού παρουσιάζει τώρα, είναι σχέδια. Μά έχει καί 
λάδια καί άκουαρέλες. "Ολα έχουν τό γνωστό 
του διακοσμητικό ύφος, πού δέν είναι βέβαια 
πρωτότυπο, μά πάντα τόν θυμίζει. Η διακοσμη- 
τική τοποθέτηση τών γραμμών, τό άπλό καί ιδιόρ
ρυθμο χρώμα του δείχνουν άτομικές προσπάθειες 
καί ζωγραφικές άρετές. Ωστόσο ή έκθεση αύτή 
δέν μάς δείχνει τόν κ. Πέσκε πιό προχωρημένον. 
Τόν ξαναφέρνει μπροστά μας μέ τίς παλιές του 
προσπάθειες. Ανάμεσα στά νέα του έργα, ένα 
σκοτεινό ταμπλώ τοΰ Τολέντο έπειτ’ άπό θύελλα 
καί μερικές προσωπογραφίες έχουν πιό δυνατά 
χαραχτηριστικά σημεία. Κρίμα πού ό κ. Πέσκε 
δέν προχωρεί, δπως κάποτε προσμέναμε...

¥
— Αάλη Κοσκινά.

Στόν «Παρνασσό», μόλις έκλεισε ή έκθεση 
τής δ. Ίγγλέση, άρχισε τής Κας Λάλης Κο
σκινά. Ή  έκθεση αύτή έχει μόνο λάδια, 
τοπεΐα τά πιό πολλά. Μάταια προσπαθεί κανένας
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νά βρή στά ταμπλώ αύτά κάποια άνησυχία, κά
ποια προσπάθεια, κάποια πάλη γιά νά χαρακτη- 
ριστή κάτι, γιά νά ύπάρξη ζωγραφικά. Έδώ ό 
πιό ρηχός έρασιτεχνισμός έχει ρίξη τήν άγκυρά 
του, ήσυχος, αυτάρκης, χωρίς ανησυχίες... Τί νά 
κάμη λοιπόν ή «Πρωτοπορία» σέ μιά τέτοια 
έκθεση; «Γκουάρντα έ πάσα»...

ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΤΛΛΗΣ

Σημ.— Ή  έκθεση τών νέων έργων τής ζωγρά
φου δίδας Ναυσικάς Γεωργιάδη άρχίζει τήν ιη. 
τοϋ Μάρτη στό «Άσυλο τέχνης», (όδός Νικοδή
μου 2 ΐ).

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ
 Μαρία ϋενταγιώτιασα» (Παραγωγή «"Αζαξ

-φίλμ»).
Ή  «Μαρία Πενταγιώτισσα», πού παίχθηκε άπό 

τίς ι 8 Φεβρουάριου στήν ΆΘήνα, είναι καθαρά 
έλληνική ταινία. Άπό τήν άρχή ώς τό τέλος 
της, είναι ένα γνήσιο έλληνικό έργο, δπου τό- 
λοκάλ χρώμα κυριαρχεί άπ’ άκρη σ’ άκρη.

Τό τεχνικό μέρος τής «Πενταγιώτισσας», ανε
ξαρτήτως πρός τήν εύσυνειδησία καί τήν λεπτο- 
λογία πού διακρίνει τή σκηνοθεσία τοΰ Μαδρά, 
ή όποία δίχως ύπερβολή φτάνει τό άμεμπτο, 
είναι ικανοποιητικό. Π. χ. ή φωτογραφία είναι 
τόσο άριστοτεχνική, ώστε μπορεί νά συγκριθή, 
χωρίς φόβο νά μειονεχτήση, μέ τών πιό καλών 
ξένων ταινιών.

Ό  Άλμπερτερ ώρισμένως άξίζ,ει τήν εύφημη 
μνεία πού τοϋ γίνεται, γιατί μάς έχάρισε περί
φημες εικόνες, καί άξιοθέατες «βύ πανοραμίκ»,. 
σάν έκείνη τών Πενταγιών, πού θά μοΰ μείνη 
άλησμόνητη, καί άρκετές άλλες.

Γιά φωτισμό δέν ύπάρχει περίπτωση νά κάνω 
λόγο, άφοΰ ό Μαδράς δέν έδούλεψε καθόλου 
μέ λάμπες. Τά περισσότερα εσωτερικά του είναι 
γυρισμένα μέ σκηνικά δίχως στέγη. Ό  λαμπρός 
μας ήλιος, άντικατάστησε όλοκληρωτικά τόν τε
χνητό φωτισμό, χρησιμεύοντας γιά μιά άκόμα 
φορά σάν έντονος προβολέας πού έζωντάνευσε 
τις όμορφες έλληνικές εΙκόνες, οί όποιες πλεο
νάζουνε στήν ταινία. Έτσι ό Μαδράς μάς έδωσε 
μιά πραγματοποίηση σημαντικά σπουδαία στό 
κεφάλαιο τής τεχνικής.

Τό σενάριο τής «Πενταγιώτισσας», έπίσης έργο 
τοΰ ίδίου, είναι καλό κι οί σκηνές πού πηγά
ζουνε άπ’ αύτό διαπνέονται άπό έλληνική πνοή.

Ή  ύπόκριση στό σύνολό της, άρκετά ικανο
ποιητική. Μόνο, έχω τήν έντύπωση πώς ή άνά- 
θεση τοΰ (Ιόλου τής Μαρίας στήν Κα Ποπε-Λίνα, 
άποτελοΰσε (Ριψοκίνδυνη χειρονομία. Πρώτα 
γιατί ή καλλιτέχνις δέν έχει τίποτε τό κοινό μέ 
τόν τύπο τής ήρωίδας πού άνάζησε τό πρόσωπο, 
κ’ έπειτα γιατί είναι ξένη. Ή  ύπόκρισή της όμο- 
λογουμένως είναι καλή. Ό  κ. Μαδράς στό· 
ρόλο τοΰ παπά-Γαβριήλ είναι φυσικός καί συμ
παθής. Κι’ ό Βεάκης ώς λήσταρχος Λαμάρας 
είναι άξιοσημείωτος.

Άπό τούς έρασιτέχνες ιδιαίτερα καλή ή Δε
σποινίς Μαρία Άνδρικίδη ,ώς Αμαλία. Αριστο
κρατική, φίνα καί έπιβλητική. Τό ίδιο κ’ οί λοι-



πές κυρίες τής τιμής. Καλά παίζει κι’ ή Δίς θεο
λόγου τό (ί>όλο τής Χρύσως. Ή  άπλότητα, ή ,φυ- 
σικότητα κ’ ή έκφραστικότητα μέ τίς όποιες έμφα- 
νίστηκε γιά πρώτη φορά μπροστά στό φακό, δυ
ναμώνουνε τίς έλπίδες ότι τό ύ π ό δημιουργία 
θέατρο τών σκιών τοΰ τόπου μας, θά κρατήση 
μιά θέση καί σ’ αύτήν τήν έρασιτέχνιδα. Ό  
ΌΟων στό πρόσωπο τοΰ κ. Καρκαντά βρίσκει ίσιος 
τόν τύπο του. Θά μπορούσε νάναι κι’ έκφραστι- 

’ κώτερος.
Τό συμπέρασμά μου είναι πώς ή «Πενταγιώ- 

τισσα» έχει δλα τά προσόντα γιά νά καταταχθή 
άνάμεσα στίς καλές ταινίες, κι’ άκόμα τά ση
μαντικά πλεονεχτήματα, τοΰ τοπικού χρώματός της, 
καί τής ήθογραφίας πού συγκινεί βέβαια περισσό
τερο τή λαϊκή ψυχή, χωρίς δμως ν’ άφivij άδιά- 
φορο καί τό θεατή τής άνώτερης διανοητικό
τητας.

¥

— Οί ξένες ταινίες ποΰ παιχτήκανε στους 
Αθηναϊκούς Κινηματογράφους.

Όσο προχωρούμε στήν καρδιά τοΰ χειμώνα, οί 
κινηματογράφοι άπό κοινού φιλοτιμοϋνται καί 
προβάλλουνε εργα ιΐιό τής προκοπής. Έτσι στά 
διάστημα ποϋ έμεσολάβησε άπά τήν περασμένη 
κριτική μας ώς σήμερα, παιχτήκανε άρκετές αξιό
λογες ταινίες.

Αρχίζω μέ τήν «Άννα Καρρένινα». Τό σενάριο 
τής ταινίας αυτής που τόσο άρεσε δπου κι’ αν 
έπαίχτηκε, δέν είχε παρά μακρυνή συγγένεια μέ 
τήν υπόθεση τοΰ ομώνυμου έργον τοϋ Τολστόϊ. 
Αν ό σεναριογράφος δέν άπομακρυνότανε τόσο 

άπό τό πνεϋμα τού σοφοδ Ρώσσου συγγραφέα, ό 
σκηνοθέτης ’Κδμόνδος Γκοόλντιγκ, θά πραγματο
ποιούσε κάτι άπείρως ωραιότερο άπό τήν ταινία 
ποϋ μάς παρουσίασε. Τό προδίδει ολοφάνερα ή 
λεπτότητα τής τεχνοτροπίας του ποϋ διαφαίνεται 
στίς περισσότερες σκηνές τής ταινίας του. Παρ’ 
δλο δτι ή «Καρρένινα» ποϋ είδαμε τάν περασμένο 
μήνα, στερούσε τήν ήρωΐδα της ϋπά τά ευγενικά 
γυναικεία αίσθήματα καί τήν άνώτερη διανοητι
κότητα μέ τήν οποία τήν είχε προικίσει δ πνευ
ματικός της πατέρας ό άθάνατος Τολστόϊ, «ό 
συγχρονισμός της» (άς όνομάσωμε έτσι τήν παρα
νόηση τής ψυχολογίας της άπό τάν πεζό Αμε
ρικανό σεναρίστα) δέν έλιγόστεψε τά ένδιαφέρον 
τοϋ Ρωμηοϋ θεατή γιά τήν τύχη της. Σ' αύτά συ— 
νετέλεσε πολϋ κι’ ή θαυμαστή υπόκριση τής 
Γκρέτα Γκάρμπο καί τοϋ Τζών Γκίλμπερτ. Ό 
Ρόλος τής Άννας, ήτανε γιά τήν Γκρέτα £όλος 
άγνός κΓάσυμβίβαστος, άν όχι δλότελα ξένος, στό 
παθητικά «ταμπεραμάν» της. Δέν έπερίμενα ποτέ 
δτι ή καλλιτέχνις αύτή, πού έδημϊούργησε σχεδόν 
πάντα τύπους μοιραίας γυναίκας άπό κείνους πού 
είναι ανίκανοι νά νοιώσουνε τά χάδι τής άγάπης 
στήν καρδιά ποϋ δέν Ιχουνε, άλλ’ Ικανοί νά θυ
σιάσουνε τό παν γιά μιά στιγμιαία άπόλαυση, θ’ 
άπέδιδε μέ τόση τελειότητα τό ρόλο τής «Καρ— 
ρένινας,» τόν τόσο έξιδανικεμμένο καί άντίθετο 
πρός τοϋς άλλους της βόλους, Τή θυμάμαι ώς 
Φελισιτά στό άλησμόνητο έκεΐνο «Ές Βάρ» τοΰ 
Έρμαν Σούδερμαν, καί θαυμάζω τήν αύτοπεποί— 
θησή της στίς καλλι-ίεχνικές της δυνάμεις πού

τήν έκανε νά δεχτή άφοβα τήν έρμήνευση ένος 
Ρόλου προωρισμένου γιά μιά Νόρμα Τάλμαιτζ, η 
μιά Ντάγκοβερ, άλλ’ δχι γι’ αύτήνα Ή Γκρέτα 
Υποδεικνύεται άκόμα μεγαλύτερη άρτίστα άπά 
δσο τήν έθεωρούσα. Κρατεί στήν «Καρρένινα» ενα 
Ρόλο ποϋ δέν τόν νοιώθει δσο τοϋς άλλους της, 
κΓ δμως τόν άποδίδει έξαίρετα. Έ χει στιγμές 
άλησμόνητες. Στό πλευρό της ό Τζών Γκίλμπερτ, 
δ Ιδανικός παρτναίρ της, είναι έπίσης πολύ κα
λός, άν δχι ίσος της. Αποζημιώνουνε δηλαδή 
κ ’ οί δυό μέ τή λαμπρή τους υπόκριση τή μνήμη 
τού Τολστόϊ, γιά τή μεγάλη ζημιά πού έπέφερε 
στό πνευματικό του έργο δ σεναριογράφος ποϋ 
άνέλαβε τή διασκευή τής «Καρρένινα» γιά νά 
τήν κάνη — άλλοίμονο !— άγνώριστη.

Ή σκηνοθεσία τοϋ Γκούλντιγκ, δπως είπα καί 
πιά πάνω, είναι ευσυνείδητη. Πλεονάζουνε σ’ αύτήν 
σκηνές κ1 είκόνες γεμάτες ανθρωπισμό, δπως 
έκεϊνες τών περιπτύξεων τής ήρωΐδας μέ τό παιδί 
της, τοϋ άποχαιρετισμοΰ μέ τόν έραστή της καί 
τής αΰτοχτονίας της. Στά σύνολο δμως ή σκηνο
θεσία τής «Καρρένινας» είναι μάλλον φτωχή άλ
λά τή διακρίνει λεπτολογία αξιέπαινη στήν άνα- 
παράσταση τών ρωσσικών συνηθειών.

Ή φωτογραφία δχι άπόλυτα πετυχημένη κ ’ 
οί φωτισμοί τό ίδιο. Τό συμπέρασμά μου δηλαδή 
είναι πώς ή υπόκριση τών πρωταγωνιστών κ ’ ή 
έπιμέλεια τοΰ σκηνοθέτη είναι τά δυό σημαντικά 
πλεονεχτήματα τής ταινίας αϋτής, ποϋ μπορούσε 
δμως νά είναι καλλίτερη.

Ένα φίλμ μεγάλης καλλιτεχνικής άξίας είναι 
καί τό «Κουρέλι» τοΰ Ντάριο Νικοντέμι. Ή 
Κάρμεν Μπόνι ώς Κουρέλι κρατάει τόσο περί
φημα τά λεπτά αύτό ρόλο ώστε άθελα μοΰ έθύ- 
μισε τήν Κυβέλη, τής οποίας τά «Κουρέλι» έστά- 
θηκε ένας παλιός, άλλ’ άξέχαστος θρίαμβος. 
Αύτή ή νέα Ιταλίδα καλλιτέχνιδα, πού τάν άνά- 
ζησε στήν δθόνη, παρουσιάζει μιά τέτοια £αγδαιό- 
τητα στήν έξέλιξή της πού μέ κάνει νά προβλέπω 
τά μεσουράνημά της σάν πολϋ βέβαιο καί προ
σεχές. Πόσο συγκινητικά παίζει τίς λεπτές αίσθη- 
ματικές σκηνές, πρό πάντων έκείνη ποϋ μαθαίνει 
δτι δ άγαπημένος της πρόκειται νά φύγη γιά τήν 
Αφρική, κΓ αύτήν πού τοΰ έξηγεΐ γιατί ό καθη
γητής εϋρέθηκε στό σπίτι κατά τήν άπουσία του, 
καί τέλος σ’ έκείνη τοΰ άποχαιρετισμοΰ τους. Ό 
Λίβιο Παβανέλλι, ή παληά αύτή δόξα τοΰ ξεπε
σμένου Ίταλικοΰ φίλμ, μοΰ έθύμισε έπίσης πα- 
λαιότερές του δημιουργίες μέ τήν έμφάνισή 
του στό «Κουρέλι». Παίζει μέ κέφι καί πολλή φυ
σικότητα τό ρόλο τοΰ Τίτο, δ δποΐος είναι κΓ 
άπό τούς λίγους άξιόλογους ποϋ έδημίούργησε 
κατά τά τελευταία χρόνια.

Τά σενάριο τραβηγμένο άπό τό £ωμάντσο τοΰ 
Νικοντέμι κ ι’ δχι άπό τό θεατρικό έργο, παρου
σιάζει μέν κάποια σημαντική διασκευή, άλλά σέ
βεται τίς κυριώτερες λεπτομέρειες καί διατηρεί 
τό λεπτό πνεϋμα τοΰ συγγραφέα τής «Σκιάς». Ή 
σκηνοθεσία τοΰ Όγκΰστο Ζενίνα, άνάλογη πρός 
τό περιβάλλον τής έκτυλίξεως τοΰ έργου, άλλά 
προσεχτική σέ λεπτομέρειες. Ή φωτογραφία 
καλή κ ’ οί φωτισμοί τά ίδιο.

Γιά τίς άλλες ξένες ταινίες θά γράψουμε στό 
έρχόμενο φυλλάδιο.

ΙΡ ΙΣ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ
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Π Α Ρ Ι Σ Ι
— Ή  διακοσμητική των βιβλίων.
Ή διακοσμητική τέχνη τών βιβλίων έχει φτάση 

τελευταία στό Παρίσι σ’ έξαιρετική άκμή. Ή  χα- 
ραχτική μαζί μέ τήν τυπογραφία καί τή βιβλίο— 
δετική φτιάνουν σήμερα άληθινά θαύματα γού
στου καί τέχνης. Κορυφαίοι καλιτέχνες τής πρω
τοπορίας, μά καί πολλοί παλιοί, πού βαρεθήκανε 
πιά τά έργα τοΰ καβαλέτου, έχουν ριχτή στήν 
ξυλογραφία, στή σκαλιστή χαλκογραφία καί στά 
ώ-φόρ, στά σχέδια μέ πέννα καί μέ κιάρο-σκοΰρο 
καί σέ κάθε γραφική τέχνη χρήσιμη στό στόλι
σμα τοϋ βιβλίου. Τά γοΰστο τής είκόνας τοΰ βι
βλίου καί τοϋ πλουμιδιού πού θά στολίση μιά 
σελίδα είναι σήμερα κάτι ποϋ εχει ΰψωθή σέ ιε
ρουργία άληθινής Τέχνης. Καμμιά καλή έκδοση 
δέ βγαίνει στολισμένη άπό τυχαίους καλλιτέχνες.

Στήν κορυφή τής λεγεώνας αϋτής τών χαρα- 
χτών ή σχεδιαστών τοΰ βιβλίου στέκεται σήμερα 
ό Γαλάνης. Πέρσυ τόν έγνώρισε κ’ ή Αθήνα, μά 
τό Παρίσι ξέρει πιά πολϋ νά τάν έχτιμήση. Τώρα 
τελευταία δ Γαλάνης εχει διακοσμήση μέ λαμ
πρές ξυλογραφίες τό βιβλίο «Ξαδιαντροπιές» τοΰ 
Gaston de R 6v6rend. Τά ξΰλα αύτά τοΰ Γα
λάνη έχουν μέσα τους ζωή πού σπαρταράει. 
Ό δγκος προβάλλει τολμηρά, γιομάτος φώς. Τά σώ
ματα γλυστροϋν παιγνιδιάρικα καί δλα βγαίνουν 
ρευστά. ΚΓ δμως δλ’ αύτά είνε δουλεμένα σέ 
ξΰλο. Γιά νά βγοΰν στό φώς, έχει παλαίψη ό 
καλλιτέχνης μέ τή σκληρή άντίσταση τοϋ ΰλικοδ 
του. Μά έχει φτάση σέ θριαμβικά άποτελέσματα.

Ξυλογραφίες μέ πολλή τέχνη καί δύναμη, μά 
πολύ κάτω άπό τίς ξυλογραφίες τοΰ Γαλάνη, 
είναι κ ’ έκεϊνες ποϋ μπήκανε ατά τελευταίο βι
βλίο τοΰ Duhamel «Τοπεΐα άπό τήν Ελλάδα». 
Τά ξΰλα αύτά τάχει έργαστή δ Picard-Ledoux 
κ ’ έχουν δλα θέματα Ελληνικά, άρχαΐα καί νεώ- 
τερα, Ναούς καί πεΰκα καί φουστανέλλες...

Πολύ άρέσουν κ ’ οί ξυλογραφίες τοΰ Έλληνα 
καλλιτέχνη Κεφαληνοΰ, πού φάνηκαν σέ μερικές 
νέες έκδόσεις.

Σέ βιβλία καλοτυπωμένα πού βγήκανε τελευ
ταία έχουν μπή άκόμα ξυλογραφίες τοϋ De Vla
minck (άπλές καί χοντρές, μά μέ έφέ παράξενα 
καί δύσκολα), τοϋ Const, le Breton (μέ δγκους 
ζωηρούς, μά δχι καί σάν τοΰ Γαλάνη), τοΰ Mau
rice Savin (λεπτά, μά μέ πολϋ πριμιτιβισμό), 
τοϋ L. Boucher, τοΰ L. Bouquet, τοΰ Gandon 
(ποϋ εικονογράφησε έργα τοϋ Σταντάλ) κ.λ.π.

Μά καί τά ώ-φόρ συνηθίζονται πολύ στά βι
βλία, δηλαδή στίς πιό άκριβές έκδόσεις. Ό  Gus 
B'ofa έχει εικονογραφήσω τοϋς μύθους τοΰ Λα- 
φονταίν μέ τήν άκατάστατη κ ’ έλεύθερη γραμμή 
του, τή γεμάτη χιοϋμορ. Μά καί τοϋ Dignimont 
τά ώ-φόρ είναι πολύ διαλεχτά.

Έπειτα έχουμε τοϋ Dignimont καί άκουα- 
ρέλλες γιά τή διακόσμηση βιβλίων. "Ομοιες άκου-

αρέλλες παρουσιάζει σ’ άλλες έκδόσεις καί ή 
Marie Laurrecin.

Τά σχέδια μέ πέννα γιά τή διακόσμηση βιβλίων 
(ποϋ τόσο εύκολα τά πολλαπλασιάζει σήμερα ή 
τόσο κοινή καί περιφρονημένη φωτοτσιγκογραφία) 
δέν είναι καθόλου άνάξια προσοχής. Τ’ άπλού- 
στατα, άφελή καί χαριτωμένα σχέδια τοΰ J. O berl6 
δίνουν στό βιβλίο μιά καινούρια χάρη καί φρε
σκάδα. Μ άκ’ή παράξενη ξερή γραμμή τοΰ Tou- 
chagues, ή παριζιάνικη τοΰ S e r g e j  άφελής 
καί περίπλοκη τοϋ Chas Laborde κ ’ οί γραμμές 
άκόμα τοΰ Depaquit δέν είναι άνάξιες προσοχής. 
"Ολ’ αύτά έχουν ζωή μαζί καί απλότητα γοη
τευτική. Σ’ αύτά πρέπει νά προστεθοϋν καί τά 
σχέδια τοϋ Brodovitch, πού μοιάζουν μέ σκούρες 
ξυλογραφίες.

Πλάϊ σ' δλη αύτή τήν έξαιρετική έργασία γιά 
τά σχέδια τών βιβλίων, κ ' ή τυπογραφία άναθεω- 
ρεϊ τά κιτάπια της. Ξεφουρνίζει νέους'χαρακτή
ρες, άνανεώνει τούς παλιούς, βάζει καλλιτέχνες 
νά τής σχεδιάζουν ψηφιά καί τραβάει μπρός, 
βλέποντας δμως καί πίσω στά παλιά πρότυπα.

Μά καί τά ξώφυλλα δέν παραμελοϋνται. Ή 
L ibrerie Plon καί οί έκδόσεις T rim ois δίνουν 
νέα καί ξανανιωμένα ξώφυλλα μέ πολύ γοΰστο 
καί πλάϊ σ’ αύτά δ Raul Bouet παρουσιάζει βι- 
βλιοδετικά περιτυλίγματα μέ ξωτική καί παρά
ξενη μοντέρνα άντίληψη. Έτσι γενικά ή διακοσμι- 
τική τέχνη τοϋ βιβλίου στά Παρίσι βρίσκεται σέ 
περίοδο δργασμοΰ.

Π Α Ρ ΙΖ ΙΑ Ν Ο Σ
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Φρ. "Αφρυδον. ΙΙάτρα. Καλά έκάμετε καί 
δέν έστείλατε τίς 25 δρ. Τό ποίημά σας δέν 
άξιζε οΰτε μιά πεντάρα... Σάς συσταίνουμε νά 
μήν ξαναγράψετε. —Κον θ ' Μάριον Βαϊάνον. 
Καρδάμυλα Χίον. Άκόμα κι’ άφοΰ αΰτοχτονή- 
σατε, εξακολουθείτε νά μας στέλνετε ποιήματα; 
Οΰτε μετά τό θάνατό σας δέν μπορείτε νά μας 
άφίσετε ήσυχους ; — Άδρ. Μουρατχ... Θεσσα
λονίκην. Δράμα σας δέν θά μπόρεσή νά δημο- 
σιευτή. Στείλετε τίποτε μικρότερο, αν είναι 
σύμφωνο μέ τό δρόμο μας.

Γιά όσους αμφιβάλλουν. — Δέν υπάρχει κα
μιά αμφιβολία γιά τήν ιστορική ορθογραφία 
τής λέξης «Πρωτοπορία». Ό  γλωσσολόγος κ. 
Μ. Φιλήντας γράφει σχετικά στό φύλλο τής 16 
τοΰ Φλεβάρη τής «Φοιτητικής Συντροφιάς» : 
«Είδα μέσα στό πρώτο φύλλο τής «Φοιτητικής 
Συντροφιάς» νά διορθώνετε τοΰ Γιοφύλλη 
τήν «Πρωτοπορία» άπό » σέ ει («Φοιτ. Συν
τροφιά» σελ. 3 στηλ. β'.) 'Ωστόσο ό Γιοφύλλης 
έχει δίκιο. Τό πρωτότυπο είναι : πόρος, άπ’ 
αύτό γίνεται τό πορεύομαι κι’ άπ’ άφτό τό : 
πορεία (μέ ei). Ά πό τό πόρος δμως γίνονται 
κατεύθεία τά : οδοιπόρος] οδοιπορία, πεζο
πόρος] πεζοπορία, πρωτοπόρος] πρωτοπο
ρία κ.λ.π. ολα με ι.»

Κον Μιχ. Τσαγκαρέλην. Εΰχαριστοΰμε γιά 
τά συγχαρητήριά σας καί γιά τά καλά σας 
λόγια.
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σάν αλήθεια. Τά τελευταία χρόνια» (Μικρα
σιατικό ιστορικό μυθιστόρημα μέ 164 εικόνες). 
Αθηναι, 1928.

Έ ρ . Μπερξόν. «Ή  διανοητική προσπάθεια». 
Μετάφρασις : “Ελλης Λαμπρίδη. 2ο στή σειρά
«Μελέτες». Βιβλικά καταστήματα Γεωργίου Η. 
Καλέργη. ’Αθήναι.

Γιώργου Κ. Κατσίμπαλη. «Τό παιδί στήν ποί
ηση τοΰ Παλαμά». ’Αθήνα. 1929.

Chares Seignobos: «Σύντομος 'Ιστορία τοϋ
πολιτισμού». Μετάφραση Ίω . Οίκονομίδη. ’Ε 
πιστημονική βιβλιοθήκη «Έρμοΰ». ’Εν Ά θη- 
ναις 1928.

Καίσαρος ’Εμμανουήλ. «Παράφωνος αυλός». 
Ποιήματα. ’Εκδοτικός οίκος A. I. Ράλλη. ’Α
θήνα. 1929.

Δημ. Γ. ’Αργυροπούλου (Τάκη Μώμου). «Τό 
κορίτσι πού πρέπει ν’ αγαπιέται». Ρομάντσο μέ 
σκίτσα τοΰ κ. Γκέϊβελη. ’Αθήνα- 1929.

Στρατή Μυριβήλη. «Διηγήματα». Μυτιλήνη.
Φ. Δραγούμη. «Έκλογή δημοσιευμάτων πο

λιτικών». Β' σειρά 1925—1928. ’Αθήναι 1928.
— Περιοδικά.
«Μουσικά Χρονικά». ’Αθήνα. Διευθυντές Γ. 

Λαμπελέτ καί Ί .  Παπαδόπουλος.
«Νέα ’Επιθεώρηση». ’Αθήνα.
«Ό  νέος δρόμος». Δελτίο τοΰ Έκπαιδεφτικοΰ 

'Ομίλου. ’Αθήνα.
«Φοιτητική Συντροφιά». Διευθύνεται άπό τό 

Συμβούλιο τής «Φοιτητικής Συντροφιάς».
«Φραγκέλιο», ποΰ τό βγάζει ό Βέλμος. ’Αθήνα.
«Πνοή» ’Αθήνα. Διευθύνεται άπό επιτροπή.
«’Αλεξανδρινή Τέχνη». Άλεξάντρεια. Διευθύν

τρια Ρίκα Σεγκοπούλου.
“La Semaine egyptienne,,. Le Caire. Dire- 

cteur-P ropriitaire Stavros Stavrinos.
«Σύγχρονη Σκέψη». Σικάγο. Διευθυντής Μ. 

Βισάνθης.

96

«Ίόνιος ’Ανθολογία». Ζάκυθο. Διευθύντρια 
Μαριέττα Μινώτου.

“Libre,, Montepellier. Διευθυντής L. Roussel. 
Άναγγέλνουμε δσα βιβλία καί περιοδικά λα

βαίνουμε. Κρίνουμε δμως δποια θέλουμε.
— ’ Αναγγέλεται :
Κ. Διάκουρα : «Μέθοδος ομοιοκαταληξιών». 

Θά κυκλοφορήσω πριν μπή ή άνοιξη τό πρωτό
τυπο αύτό γιά τήν ‘Ελλάδα βιβλίο. Θαναι είδος 
λεξικοΰ, πού μ’ αύτό κάθε άνθρωπος θά μπορί| 
νά γράφχι στίχους. Έ τσ ι αύτό τό βιβλίο θά 
συντελέστ) γιά νά ξεχωρίσουν οί αληθινοί ποιη
τές, γιατί στίχους θά μποροΰν πιά νά γράφουν 
.όλοι...

οοοοοοι····ιοοοοοο

Σ’ ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
τή ς  «Πρωτοπορίας» &ά δημοσιεντονν :

ΛΑΤΙΝ ΙΚΟ  Α Ρ Φ Α Β Η Τ Ο  
Ή  ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο ;

άρθρο τοΰ ΨΓΧΑΡΗ.
Α Π Α Ν ΤΗ ΣΗ  ΣΤΟΝ Κ. ΣΠΤΡΟ ΜΕΛΑ

τοΰ ΦΤΧΑΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΤΙΝ ΙΚΟ  Α Λ Φ Α Β Η Τ Ο
(’Απάντηση στόν κ. Φ. Δραγούμη) 

τοΰ Μ. ΦΙΛΗΝΤΑ
Η ΙΑΠ Ω Ν ΙΚΗ  Π Ο ΙΗ ΣΗ

μελέτη τοΰ μουσικοσυνθέτη ΑΙΜΓΑΙΟΓ ΡΙΑΔΗ.
ΕΙΧΑΝ Τ ΙΣ  ΙΔΕΕΣ ΤΟΤΣ
βιήγημα ΝΑΓΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.

ΖΑΝ ΚΟΚΤΩ
κριτική μελέτη τοϋ Τ. ΠΑΠΑΤΖΩΝΗ.

Ο ΣΤΑΤΡΩ Μ ΕΝΟ Σ ΤΟΤ ΓΚΡΕΚΟ 
Τ Η Σ  ΕθΝ . Π ΙΝ Α Κ Ο Θ Η Κ Η Σ ΜΑΣ

(Είναι γνήσιος ή ό χ ι;) 
τεχνοκριτικοι στοχασμοί τοϋ XI—Ή .

Η Γ ΙΑ Π Ω Ν Ε ΖΙΚ Η  Α ΓΓΕ ΙΟ Π ΛΑΣΤΙΚΗ
μελέτη τοϋ "Ιάπωνα τεχνοκρίτη 

ΣΕ-ΙΊΤΣΗ ΟΚΟΓΝΤΑ.
Η Π ΡΟ Β Η ΓΚ ΙΑ Ν Η  ΑΝ ΑΓΕΝ Ν Η ΣΗ

μελέτη τοϋ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΓΛΙΔΗ.

=  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Τ Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ  Τ Ο Τ  Φ Ω Τ Ο Τ  Γ Ι Ο Φ Τ Α Λ Η
Πουλιώνται στό γραφείο τής «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ» καί στέλνονται σ’ όσους μας έμβάσουν τό αντί

τιμο. Τά ταχυδρομικά έξοδα τά πληρώνουμε έμεϊς.
ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ, π ο ιή μ α τα ....................... 15.— ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΑΓΑΠΕΣ, ποιήματα . . . .  10 —
ΣΓΝΘΕΜΑΤΑ, »  15.— ΤΕΛΕΓΤΑΐΑ ΩΡΑ ΤΟΓ ΣΟΝΕΤΟΓ, ποιήμ. 10.—
ΚΑΙΝΟΪΡΓΕΣ ΤΕΡΤΣΙΝΕΣ, ποιήματα . . 15.— ΤΟ ΑΜΟΙΡΟ ΤΟ ΛΟΛΑΚΙ, μυθιστόρημα . 15.—
ΤΟ ΤΡΑΓΟΓΔΙ ΤΗΣ ΚΟΝΤΕΣΣΑΣ, ποίημα 10.— ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ..................................................10.—
ΑΝΗΣΓΧΙΕΣ, π ο ιή μ α τα ....................... 15.— Η ΦΑΡΜΑΚΩΜΕΝΗ, δ ρ ά μ α ......................10 —

(Τά 10 6ι6λία μαζί μόνο δραχ. 110.—)
Η «ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΜΑΣ» (1900—1920), ποϋ έμειναν λίγα άντίτυπά της,

πουλιέται δραχ. 15.—

Η ό δ ο ^ τ ό » * ρ £ £ * α Κ 0 Λ Υ Ν 0 Σ  * P 7 C t
uonocou|xev/Tj> tni fcypcifc ψήκτρας 

wiocAAotoc&i το05 οδόντ<χ§ τών imo - 
λ ε ιρ .ρ .ά τ ω ν τ ώ ν  τ ρ ο ιώ ν , όιαλϋ&ςτό 
έπίίτρωρχχ μ.ext natotcTpe^&i τάβ 
£ntmt/6i>t/ooe |Λ©λν<ϊ|Λ0ΐτΐνν0ί.& acT i· 
CX6. π ρ ο σ τ ο ιτ ε ,ύ ε ι « α τ ο  To n /n o vw  
Τών οόόντω ν Xys v»ctc Ti^S
ουλίΤίδο<ή.Τσ c t o ju x  <3c at τ η ρ ε ί τ α ι  
dpocfcpoi/κ α ί tfjfieii/όυ ertl topott>.

^OKCUttCotrt ryv> Κ0ΛΥΝ0Iwat 
9 a.nocfcn/Q-p'ce "Tlocov victOotpov 
o ticeo tvop toc t τ ο  σ τ ό ρ ο ι  p o v .  "

KOAYNOr
Ο ΔΟ ΝΤΟ Κ ΡΕΜ Α

Μ Ο Ν Ο Ι  Π Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΟ Ύ Χ Ο Ι Δ Ι Α  ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α  
η η Ρ Ι Ζ  Φ Α Ρ Α Τ Ζ Η

4 Ε ϋ ρ ι π ί ώ θ υ 4  α θ η ν α ι



Τά χρόνια πέρασαν, μάς έμειναν όμως αύταί 
αί γλυπειαί αναμνήσεις καί αυτό τό χρεω- 

στοΰμε στο KODAK μας.


