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Γ ΙΑ Ν Ν Η  Β Α Σ Ο Υ : Ο Κ Ρ Ε Μ Α Σ Μ Ε Ν Ο Σ
(Ζωγραφιά άπό τή  «Μ παλλάντα τής φυλακής τοΰ Ρήντιγχ»  τοΰ Wilde).

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΧΡ. 1. ΑΡ . 5  — ΜΑΗΣ 1929.

Πάντα οί κρατικές υπηρεσίες είναι συν
τηρητικές. Γ ι5 αυτό δέν έχουμε τήν 

απαίτηση νά πηγαίνουνε πλάϊ— πλάϊ ή 
«Πρωτοπορία» κα! ή Κυβέρνηση. 'Ωστόσο 
πάντα τό Κράτος πιστεύουμε πώς έχει υπο
χρέωση,—δηλαδή, γιά νά μιλήσουμε καλ
λίτερα : συμφέροντα—νά υποστηρίζω τήν 
πρόοδο τής Καλλιτεχνίας κα! τής Λογοτε
χνίας. Κι= ομως σήμερα ή Αδιαφορία κα! 
πολλές φορές ή άντίθεση τον Κράτους αν
τίκρυ στήν πρόοδο τής τέχνης είναι τρο
μερή, λυπητερή, άπελπιστική ! Ό χ ι μονάχα 
έπαψε πιά νά δίνη χρηματικές ενισχύσεις 
στή μουσική κα! στά καλλιτεχνικά σωμα-^ 
τεΐα, δχι μονάχα καταστρέφει μέ τή βαρειά 
φορολογία τό θέατρο κα! τό λογοτεχνικό 
βιβλίο, μά φαίνεται σάν καθαρά νά πολέ- 
μάη κάθε πρόοδο τής Τέχνης. Ή  ’Ακαδη
μία τάχα δέν ξέρει πώς εχει υποχρέωση νά 
φροντίση γιά τήν πρόοδο τής Λογοτεχνίας 
κα! τής Τέχνης γενικά; Οί επίσημοι λείπουν 
συστηματικά άπό δλες τις εκθέσεις, πού 
άνάμεσα σ’ αυτές μερικές τώρα τελευταία 
τιμούν τήν Έλληνική Τέχνη μέσα στήν 
παγκόσμια παραγωγή. Υπουργός τής Π αι
δείας, Διευθυντής Καλών Τεχνών κα! άλ
λοι αρμόδιοι δέν φαίνονται πουθενά. Κι5 
δ κ. Βενιζέλος πήγε σέ μιά μονάχα έκθεση, 
κ5 έκεΐ γιατ! τόνε τραβήξανε άθλητικά χέρια 
άγρια άπό τό σακκάκι. Μά ή άγάπη κ5 ή 
φροντίδα γιά τήν Τέχνη δέν μπορεί νά γίνη 
μέ τό στανιό... Τώρα θυμώμαστε κα! κά
ποιον παλιό Βενιζέλο, πούδειχνε άληθινή

φροντίδα γιά τήν Τέχνη, κα! βλέποντας σή
μερα δλ’ αύτά τά φαινόμενα, λυμούμαστέ 
κατάκαρδα. Κι’ άκόμα πιό πολύ στενοχω- 
ριοΰμαστε πού εμείς, δημοκράτες κα! πρω
τοπόροι, άκούμε μερικούς καλλιτέχνες— αλί
μονο !—νά θυμούνται νοσταλγικά τ!ς Αυλές 
κα! τά κιάσα τους. . .

** *

Οχι μονάχα τό επίσημο Κράτος, μά κα! 
μερικά άπό τά ό'ργανά του φέρνονται 

άσκημα άπέναντι στις ώραΐες προοδευτικές 
εκδηλώσεις τής Τέχνης μας. Ξαίρει τάχα ή 
Κυβέρνηση τί στοιχείο άρνησης είναι ό κ. 
Διευθυντής τής Έ θν . Πινακοθήκης κα! τί 
κακό κάνει στήν ζωγραφική μέ τίς άναπο- 
διές τής άρλονμπολόγας  κριτικής του ; Ξαί- 
ρει τάχα ή Κυβέρνηση πώς ό κ. Διευθυν
τής τών Καλών Τεχνών ούτε σ’ εκθεση 
πατάει, μά κι’ ούτε θέλει ν’ άκούση πώς 
μπορεί ν’ αγοραστή κα! κανένα έργο ζω
γράφου "Ελληνα γιά τήν Πινακοθήκη μας ; 
Ξαίρει τάχα ή Κυβέρνηση πώς τά ό'ργανά 
της αύτά ειν£ιι μισητά κα! άποκρουστικά 
στούς καλλιτέχνες μας και πώς τά ονομά
ζουνε μεταξύ τους : «οί κακοί άνθρωποι»;

*
* *

Αύτό τό ζήτημα τοΰ«Σταυρωμένου» τοΰ 
Γκρέκο, πούχει άγοραστή γιά τήν 

Έ θ ν . Πινακοθήκη άπό τόν κ. Ζαχ. Π α - 
παντωνίου, δέν συζητιέται τώρα γιά πρώτη 
φορά. Οί καλλιτέχνες μας τό συζητούνε άπό
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τήν ήμερα πούγινε ή αγορά κ’οί περισσότε
ροι απ’ αυτούς έχουνε σχηματισμένη πεποί
θηση πώς τό ταμπλώ αύτό είναι αντιγραφή 
ή κακή μίμηση έργου τοϋ Γκρέκο. "Ενας 
διευθυντής τής ’Εθνικής Πινακοθήκης και 
Καθηγητής τής Αισθητικής νάχη τάχα πάί)η 
μιά τέτοια γκάφα ; Πιστεύουμε πώς τό ζή
τημα είναι σπουδαιότατο. Γ ι’ αύτό πρέπει 
νά πάψη νά συζητιέται μουρμουριστά Πρέ
πει νά βγή στόν τύπο, νά συζητηθή καθαρά 
και ξάστερα. Μά κα'ι τό ίδιο τό Κράτος, 
η ο ν  έ'δωσε άπάνω άηό ένα Εκατομμύ
ριο, έχει υποχρέωση νά ζητήση νά ξεκαθα
ριστούν τά πράμματα.

*
* *

Γιά φανταστήτε πόσα έργα Ελλήνων κα- 
λιτεχνών θά μπορούσαν ν’ αγοραστούν 

και πόσοι ζωγράφοι μας θά μπορούσανε 
νά εργαστούν άνετα, αν έθυσιαζόντανε γιά 
τήν Έλληνική τέχνη τό ποσό - άπάνω άπό 
ενα εκατομμύριο —  πού ξωδεύτηκε γιά τόν 
τόσο αμφίβολο Γκρέκο τής Έ θν . Πινακο
θήκης !

*
* *

Ο κ. Ντίνος Μαυρεπής μ’ επιμονή κ’ 
επιμονή, μέ μέθοδο και μέ αφοσίωση 

κατάγινε έξη άλάκερα χρόνια στό μάζεμμα 
τών λαϊκών τραγουδιών τής Άράχωβας τού 
Παρνασσού. Κα! μάζεψε κ’ έγραψε μέ υπο
μονή ενα πλήθος τραγούδια ή ολωσδιόλου 
ανέκδοτα ή παραλλαγές άπό άλλα γνωστά. 
’Απ’ αύτά ειχε τήν ευγενική καλοσύνη ό 
πολύτιμος φίλος νά μάς δώση μερικά γιά 
τήν «Πρωτοπορία» "Ετσι δημοσιεύουμε 
δύο σήμερα. ’Αληθινά διαμάντια τής Ε λ 
ληνικής λαϊκής τέχνης. Ή  εργασία αύτή, 
τόσο τού κ. Μαυρεπή δσο καί άλλων πού 
άγνωστοι κα'ι μόνοι καταγίνονται σέ τέτοιο 
μάζεμμα λαογραφικής ύλης, πρέπει νά ύπο- 
στηριχτή άπό τό Κράτος μέ κάποια ε’ιδικά 
μέτρα. Ή  ’Ακαδημία τό Υπουργείο τής 
Παιδείας καί γενικά ή Κυβέρνηση πρέπει 
νά κινηθούνε. Είναι χρέος τους.

*
* *

Αξίζει σοβαρά νά μάς απασχόληση δ Κι
νηματογράφος. Είναι μιά ωραία τέ

χνη, κάθε άλλο παρά άξια γιά περιφρό
νηση.’Έχουμε τήν πεποίθηση πώς πολύ γλή
γορα θά μάς παρουσιάση καλλιτεχνήματα

άξια γιά τήν προσοχή κάθε ανθρώπου αι
σθητικά μορφωμένου. Σήμερα τό κακό 
γούστο τού Χόλλυγουντ καί ή αρχή πώς 
πρέπει δ Κινηματογράφος νά σέρνεται πίσω 
άπό τά κέφια τού πιό προστυχομαθημένου 
κοινού, έχαντάκωσε τήν τέχνη αύτή. 'Ωστόσο 
θά μπορούσε νά παρουσιάση δ Κινηματο
γράφος καλλιτεχνικά θαύματα. Μά άπό τήν 
αρχή πρέπει νά μπουν άλλες αίσθητικές βά
σεις. Καί μάλιστα αύτό τό ζήτημα έπρεπε 
νά τό προσέξουμε έδώ στήν Ελλάδα. Τώρα 
πού αρχίζουν νά γυρίζωνται Ελληνικές ται
νίες δέν εΐνε σωστό κ’ ή δική μας κινημα
τογραφική τέχνη νά πάη στό Διάολο, ακο
λουθώντας τά πρόστυχα αχνάρια τής ’Αμε
ρικάνικης βιομηχανίας. Τώρα πούναι αρχή, 
μπορούσανε νά μπούνε κάποιες βάσεις πιό 
σύμφωνες μέ τήν καθαρή καλλιτεχνική αν
τίληψη καί μέ γούστα διαλεχτότερα. Ά ν  
πρόκειται νά φκιάσουμε δμοια σαχλολογή- 
ματα, κάλλιο νά λείπουν !

* ·
* *

Στόν τόπο δπου δ Διευθυντής τοΰ Α 
στεροσκοπείου είναι πρόεδρος τής 

Επιτροπής τού Εθνικού Θεάτρου, ήταν 
φυσικό νά είναι επίσημοι κριτές τής Γλυ
πτικής άξιωματικοί, έμποροι καί γιατροί. 
Τά γράφει δ συνεργάτης μας κ. I. Κ., μά 
τά ξέρει καί δλος δ καλλιτεχνικός μας κό
σμος. Νά γελάσουμε ή νά κλάψουμε μέ τά 
χάλια μας καί μέ τά χαλάκια μας ;

** *

Ρίχτηκε ή ιδέα νά στηθή στήν Α θήνα  ή 
προτομή τού μα-καρίτη Δημ. Ταγκό- 

πουλου, τον διευθυντή τού «Νουμά» Συμ
φωνούμε. "Ητανε κι’ αύτός ενας ρωμαλέος 
πρωτοπόρος. Ή  επιθυμία μας είναι κανέ
νας φίλος μας νά μήν έχη άντίρρηση σ’ 
αύτό τό ζήτημα. Ό λο ι μαζί νά τόν τιμή
σουμε. Τού αξίζει.

*
* *

Αρχίσανε μερικοί νά λένε καί νά γρά
φουν πώς, άφοΰ συζητούμε τήν εισα

γωγή τοΰ Λατινικού αλφάβητου στή γλώσσα 
μας, πρέπει άμέσως καί νά τήν έφαρμώ- 
σωμε. Μά εμείς συζητούμε ΐσα-ΐσα γιά νά 
ίδοΰμε πώς θά γινη τό νέο άλφάβητο Κι’ 
δταν δλοι οί πιό φωτισμένοι συμφωνήσουν 
νά γίνη ενα καί μόνο άλφάβητο, τότες —

ΠΡΩ ΤΟΠΟΡΙΑ 133

μονάχα τότες—θά τό εφορμώσουμε. Δέν· 
έχουμε καμμιά δρεξη νά πέσουμε άπό τή 
μιάν άναρχία στήν άλλη.

Η «Νέα Επιθεώρηση», γράφοντας γιά 
τό ζήτημα τής εφαρμογής τοΰ Λα

τινικού άλφάβητου στή γλώσσα μας κάνει 
τόν ξυνό, τά μασάει καί τά ξαναμασάει, τά

φέρνει ετσι κι’ άλλιώς, μά είναι μέ τή 
γνώμη τού κ Φιλήντα. Καί δέν είναι μο
νάχα αύτό. Τόνε παρακαλεΐ νά έγκαταλείψη 
τήν «Πρωτοπορία» καί νά κάμη τόν αγώνα 
στίς στήλες της Ά ργά  ξύπνησε τό περιο
δικό τ ή ς . . .  «πρωτοπορίας». Α φού σκέ- 
φτηκε νά μάς βουτήξη τόν τίτλο, τώρα ζη
τάει νά βουτήξη καί τό Φιλήντα! Μά δέ 
σφάξανε I . . .

Ο ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΕΚΟ
ΤΗΣ ΕΘΝ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΑΣ

(Ε ΙΝ Α Ι ΓΝ Η ΣΙΟ Σ Ή  Ο Χ Ι ; )

Στή στενή σάλα τής Εθνικής Πινακο
θήκης μας, δπου είναι μαζεμένα τά έργα 
τών Ελλήνων ζωγράφων, βλέπουμε καί 
δυό εργα πού παρουσιάζονται ώς εργα τοΰ 
Γκρέκο, τό «Σταυρωμένο» καί τό «Χριστό 
μέ τό Σταυρό». Ό  Δομήνικος Θεοτοκό- 
πουλος Κρής, δσο κι’ αν δέν εργάστηκε 
στήν Ελλάδα, ήτανε γεννημένος "Ελληνας 
κ’ ετσι πιστεύτηκε πώς ή θέση του ήτανε 
κεί μέσα, ανάμεσα σέ παραγωγή πού δέν 
τοΰ είναι καθόλου γνώριμη, άντίκρυ στήν 
τρομερή γαλάζια κεφάλα τοΰ κ. Κ. Π αρ- 
θένη καί πλάϊ στά απαλά χάδια τού πινέ
λου τοΰ Γκίζη καί στίς μινιατούρες . τοΰ 
Ράλλη.

Ή  πρώτη σκέψη πού γεννιέται στόν 
επισκέπτη μόλις βλέπει τά δυό εργα αύτά 
μέσα στή στενή σάλα ε ίνα ι: πώς ή διεύ
θυνση τής Έ θ ν . Πινακοθήκης αποφάσισε 
νά ξοδέψη τόσα λεφτά (άπάνω άπό δυό 
εκατομμύρια δραχμές !) γιά τούς δυό 
Γκρέκο, τή στιγμή πού δέν ξοδεύονται 
λίγες δεκάδες χιλιάδες δραχμές γιά νά συμ- 
πληρωθοΰνε τά κενά τής Πινακοθήκης 
σχετικά μέ τήν έλληνική ζωγραφική. Δέν 
μπορούμε βέβαια νά μπούμε στή σκέψη 
τών κ. κ. 'Υπουργών τής Παιδείας καί τοΰ 
κ. Καθηγητή τής Αισθητικής, πού είναι 
καί Διευθυντής τής Έ θν . Πινακοθήκης, 
ωστόσο είναι γεγονός πώς έπληρώθηκαν, σέ 
στιγμές άδικολόγητης τσιγκουνιάς, άπάνω 
άπό ένα εκατομμύριο δραχμές στόν έμπορο 
καλλιτεχνικών έργων κ. Κασσίρερ γιά τό 
«Σταυρωμένο» καί 2.500 άγγλικές λίρες

(δηλ. 937.500 δραχμές) σ’ ένα γερμανό 
ζωγράφο γιά τό «Χριστό μέ τό Σταυρό». 
Τόσα λεφτά βέβαια ήτανε πολύ βαρύ νά 
τά δώση ή Έ θ ν . Πινακοθήκη μας, πού 
τής λείπουν τόσα άλλα, μά μπορεί νάξιζε 
νά τά δώσουν άλλες ξένες Πινακοθήκες γιά 
νά πάρουν τούς δυό Γκρέκο, γιατί ή φίρμα 
τού άληθινά θαυμαστού αυτού δημιουργού 
έχει σήμερα καί μεγάλην εμπορικήν αξία. 
Μά τό χειρότερο είναι πώς οί πιό πολλοί 
άπό τούς καλλιτέχνες μας κι’ άπό τούς αν
θρώπους πού μποροΰν νά ξέρουν άπό τέ
τοια έρριξαν άπό μιάς αρχής τήν υποψία 
πώς τά έργα αυτά δέν είναι γνήσια τοΰ 
Γκρέκο, μά αντίγραφα ή μιμήσεις. Οί πιό 
πολλές τέτοιες υποψίες ύπάςχουν γιά τό 
«Σταυρωμένο». Κι’ άφίνοντας τώρα τό 
«Χριστό μέ τό Σταυρό» θά έξετάσουμε 
σύντομα μερικά πράμματα γύρω στό 
«Σταυρωμένο», άφοΰ τόσο ευγενικά ή 
«Πρωτοπορία» δέχτηκε νά φιλοξενήση τούς 
σύντομους αυτούς τεχνοκριτικούς στοχα
σμούς μου, ώστε νά δοθή αφορμή νά συ- 
ζητηθή γιά πρώτη φορά στή δημοσιότητα 
τό σπουδαιότατο αύτό καλλιτεχνικό καί 
κρατικό μαζί ζήτημα.

** *
Γιά ν’ άγοραστή τό έργο αύτό μαθαί

νω πώς δ Διευθυντής τής Έ θν . Πινακοθή
κης κ. Ζ. Παπαντωνίου έστηρίχτηκε στά 
πιστοποιητικά ενός κριτικού κ’ένός εμπορι
κού πραγματογνώμονα. "Οσοι χτυπάνε τή 
γνησιότητα τοΰ «Σταυρωμένου» τονίζουν»
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πώ; ό κριτικός ξέρει τό γενικό τρόπο τήζ 
έργασίας τοΰ Γκρέκο, μά βέβαια ή δουλειά 
του δέν είναι νά μπορή νά ξεχωρίζω ενα 
πρωτότυπο άπό ενα καλό αντίγραφο. "Οσο 
γιά τόν άλλον πάλι νομίζουν πώς οι άνθρω·* 
ποι πού ανακατεύονται μέ τό εμπόριο μπο
ρούν νά κάνουν πάντα εμπόριο, χωρίς 
εξαίρεσες.

Μά και πολλοί μέσα στούς καλλιτεχνι
κούς καί τεχνοκριτικούς κύκλους τοϋ Π αρι
σιού εκφράζουν τήν ιδέα πώς ή Ελληνική 
Κυβέρνηση γελάστηκε κι’ αγόρασε αντί
γραφο κα'ι τό πλήρωσε γιά πρωτότυπο. 
Μερικοί μάλιστα γελάνε καί μ’ εμάς καί 
ξαναλένε κα'ι γιά τό ταμπλώ αύτό τό 
«Μπόν πούρ λ’ Όριάν» . . .  Άκόμα κι’ δ κ. 
Δ. Γαλάνης μαθαίνουμε πώς δταν είδε τό 
«Σταυρωμένο» τής Έ θ ν . Πινακοθήκης 
μας ε ιπ ε : «Αύτό άμέσως φαίνεται πώς 
είναι αντίγραφο».

"Ολ’ αύτά τ’ άκοΰμε κ’ εμείς, δπως κι’ 
δλοι οί καλλιτεχνικοί μας κύκλοι, μά δέν 
μπορούμε νά τά παραδεχτούμε άσυζήτητα. 
Θέλουμε νά κάμουμε κάποιες άλλες σκέψεις 
απάνω στό εργο αυτό γιά νά βγάλουμε 
συμπεράσματα γιά τήν γνησιότητά του, 
πού παίζει σπουδαίο ρόλο γιά τήν υπό
ληψη τοΰ κρατικού αύτοΰ ιδρύματος: τής 
Έ θν . Πινακοθήκης μας.

*
* *

Μέσα στά εργα τού Γκρέκο, τά σκορπι
σμένα στά μουσεία καί στίς έκκλησιές, στήν 
Ευρώπη καί στήν ’Αμερική, μέσα στά 
ταμπλώ μέ τίς άφθονες μορφές, μέ τήν κί
νησή τους τή γιομάτη ψυχικότητα, μέσα 
στά τόσα πρωτότυπα δημιουργήματά του, 
μήπως τάχα υπάρχει κανένα νά μοιάζη μέ 
τό «Σταυρωμένο» τής Έ θν . Πινακοθήκης
μας; %

Ναι υπάρχει ενα. Είναι δ «Σταυρωμέ
νος» πού βρίσκεται στό Λούβρ τοΰ Π αρι
σιού. ’Αριθμός επισήμου καταλόγου 1729.

Τό εργο εκείνο διαφέρει άπό τοΰτο τής 
Έ θν . Πινακοθήκης μας πρώτα στις μορ
φές ποΰναι πλάϊ στό Σταυρό. Αύτή είναι 
ή πιό φανερή διαφορά. Εκείνο έχει ζω
γραφισμένους κάτω, στά δυό πλάγια τοΰ 
Σταυρού, δυό εύγενεΐς πού προσεύχονται, 
ένφ τοΰτο έχει άπό κάτω τρεις μορφές. Τά 
πρόσωπα αύτά έρχονται σά χωριστά άπό

— -ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

•τό Σταυρωμένο Χριστό καί μπορούνε νά 
παραλλάζουν κάθε φορά. Μά ας κοιτάξουμε 
τό Χριστό. Στό έργο τής Έ θν . Πινακοθή
κης μας δ Χριστός έχει γυρμένο κάτω τό 
κεφάλι, ένφ στό άλλο έχει σηκωμένο τό κε
φάλι ψηλά μέ τό βλέμμα του ίσια πρός 
τόν ούρανό. Στό ένα φαίνεται σάν νάχη 
πεθάνη πιά δ Χριστός, ένφ στό άλλο ζή 
άκόμα. Τά κορμιά δμως τών δυό Χριστών 
έχουν πο>λές αναλογίες. Φαίνονται, γιά νά 
μιλήσουμε καλλίτερα, σάν αντιγραμμένα μέ 
μερικές παραλλαγές. Τά χέρια είναι περί
που δμοια. Τό κορμί είναι πιό ασχημάτι
στο καί νεκρό στό έργο τής Έ θν . Πινακο
θήκης μας και πιό ζωντανό στό άλλο τοΰ 
Λούβρ.

Μά εκείνο πούναι σο)στή άντιγραφή, 
άνάποδα δμως (δηλαδή τό δεξιά αριστερά 
καί τό αριστερά δεξιά) είναι τά πόδια. Τό 
δεξί πόδι τοΰ Χριστού τής Έ θ ν . Πινακο
θήκης μας είναι άκριβώς δμοιο στή στάση 
καί στό λίγισμα μέ τό αριστερό, τοΰ 
Χριστού τοΰ Λούβρ καί τό άριστερό, πού 
βρίσκεται άπό κάτω άπό τ’άλλο, μοιάζει με 
τό δεξί τού Λούβρ. Ά φ οΰ  προσέξη κανείς 
αύτά, βλέπει πώς καί τό κορμί άκολουθεΐ 
τήν δμοια κλίση, δηλαδή καί στά δυό έργα 
τό κορμί γέρνει πρός τό λιγισμένο πόδι.

Γενικά δλο τό σώμα τού Χριστού, έξω 
άπό τό κεφάλι, φαίνεται σάν γυρισμένο τό 
δεξί. μέρος άριστερά καί τό άριστερό δεξιά 
κι’ αντιγραμμένο έπειτα μέ προσοχή.

** *

Μπορεί κανένας τώρα νά πεταχτή καί 
νά μοΰ π ή :

— Καί τί βγαίνει μ’ αύτό; Δέν έχει τό 
δικαίωμα ένας ζωγράφος νά κάμη δυό 
έργα πού νά μοιάζουν; Δέν μπορεί νά 
φκιάση παραλλαγές ένός έργου το υ ; Ή  
καί νά τ’ άντιγράψη, αν τού γουστάρη, 
άνάποδα ;

’Απαντώ : βέβαια' έχει δλα τά δικαιώ
ματα. Μά μιά τέτοια ερώτηση δέν μπο
ρεί νά τήν κάμη κανένας δταν έχει μιά 
ιδέα τοΰ Γκρέκο καί τής έργασίας του.

Μέσα στό τεράστιο έργο του, μέσα στούς 
δικούς του απέραντους κόσμους, μέσα στίς 
τολμηρότατες συνθέσεις του, μέσα στήν 
απειρία τών προσώπων του, μέσα στά 
πλήθη τών ανθρώπων μέ τά στενόμακρα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΓΚ Ρ Ε Κ Ο Χ  ; )  : Ο Σ Τ Α Υ Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Σ
(Βρίσκεται στήν Έ ϋ ν . Πινακοθήκη τής ’Αθήνας).

σώματα, μέ τίς έξαϋλωμένες μορφές, μέ τίς 
σκεπτόμενες κορμοστασιές, μέσα σ’ δλην 
αύτή τή δημιουργία δέν απαντιέται οΰτε 
μιά φορά αύτό πού άντικρίζουμε τώρα στήν 
περίπτωση αύτή. Πουθενά δυό μορφές 
του δέν είναι δμοιες. Πουθενά δυό κορμιά 
δέν είναι τόσο πιστά αντιγραμμένα τό ένα 
άπό τό άλλο. Δέν ύπάρχουν άλλα δυό έργα 
του πού νά μοιάζουν έτσι μεταξύ τους.

’Ηταν τόσο έλεύτερο πνεύμα «ό Γκρέκο 
κ’ είχε τέτοια τόλμη μαζί καί περηφάνεια, 
πού ποτές δέν θά καθόντανε ν’ άντιγράψη 
ένα «Σταυρωμένο» του γιά νά παρουσιάση 
άλλον ένα.

Αυτός ν’ άντιγράψη τόν εαυτό του ; Αύ
τός νά τό καταδεχτή ;

Αύτός ; Αύτός πού δ,τι έκανε είχε τήν 
άξίωση νά σκύψουν δλοι καί νά ιό σεβα^ 
στοΰν ; Αύτός πού δταν οί επίτροποι τής 
Μητρόπολης τού Τολέντο τοΰ παράγγειλαν
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Γ Κ Ρ Ε Κ Ο : Ο Σ Τ Α Υ Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Σ
(Β^ίοκεται στό Louvre του Παρισιού).

μιάν εικόνα κ’ έπειτα τούπαν πώς δέν τούς 
άρεσε καί πώς έπρεπε νά σβύση τρία πρό
σωπα, χωρίς νά λογαριάση πώς τούς είχε 
άνάγκη γιατί ήταν άκόμα άγνωστος εκεί, 
θύμωσε, τούς τά πέταξε στά μούτρα κ’ έ
φυγε γιά τήν Ίλέσκα ; Αύτός πού έσπασε 
στό ξύλο μέχρι λιποθυμίας τό μαθητή του 
Τριστάν γιατί ήθελε νά φτηνοδουλέψη; 
Αύτός θάφκιανε καί θά πουλούσε αντί
γραφα ;

Π οτέ!
*

* *

Λένε πολλά διάφοροι καλλιτέχνες γιά τό 
«Σταυρωμένο» τής Έ θν . Πινακοθήκης. 
Λένε μερικοί πώς κ’ ή πινελιά αύτοΰ τοΰ 
ταμπλώ δέν μοιάζει μέ τήν πινελιά τού 
Γ κρέκο καί πώς αν τό έργο αύτό δέν είναι 
αντίγραφο, είναι πάντα διορθωμένο άπό 
πάνω άπό ξένο χέρι. ’Άλλοι βρίσκουν
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ακόμα πώς κ’ ή δεξιά άπό τό Σταυρό 
μορφή είναι άντίγραφο άπό άλλο έργο τοϋ 
Γ κρέκο.

Τέλος πάντων λένε ενα σωρό σκέψεις 
πού παρουσιάζουν πώς τό εργο αυτό είναι 
πλαστό.

Αύτά δλα δμως δέν μπορούμε νά τά 
θεωρήσωμε αποδείξεις. Μονάχα ενδείξεις. 
Πιό ισχυρό μάς φαίνεται αύτό πού παρα
τηρήσαμε παραπάνω σχετικά μέ τήν ομοιό
τητα τών δύο «Σταυρωμένων».

Δέν είναι σωστό βέβαια νά καταδικά
σουμε άπό τώρα τόν κ. Διευθυντή τής 
Έ θν. Πινακοθήκης. Μά νομίζω πώς πρέ

πει τό ζήτημα νά συζητηθή πιό φανερά 
καί μέ δλες του τίς λεπτομέρειες. Ούτε οι 
καλλιτέχνες μας, οί φιλότεχνοί μας κ’ οί 
γνώστες μας, μά ούτε και τό Υπουργείο 
τής Παιδείας κ5 ή Διεύθυνση τής Πινακο
θήκης πρέπει νά φοβηθούν τό φώς. Μπο
ρεί νά υπάρχουν κι’ άλλα στοιχεία ιστορικά 
ή αισθητικά, πού νά μπορούν νά ξεκαθα
ρίσουν τό ζήτημα καί νά λάμψη ή άλήθεια. 
Αύτή τή στιγμή δμως ό «Σταυρωμένος» 
τού Γκρέκο τής Έ θ ν . Πινακοθήκης, αν 
δέν είναι πλαστός, είναι δμως π ο λύ  ύ π ο 
πτος.

X I— Ψ Ι

Ε Θ Ν ΙΚ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΙ Ο ΑΦΕΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ

’Ακούω κάθε μέρα νά γίνεται λόγος γιά 
Έλληνική Δημοκρατία. Τί τά θέλετε ; Δέν 
μπορώ νά τό πιστέψω πώς έχουμε Δημο
κρατία στήν Ελλάδα, ούτε μάλιστα πώς 
είναι δυνατό νάχουμε δημοκρατία. 'Ωστόσο 
πρέπει άπαρχίς νά ξηγηθοϋμε, άφού τά λό
για μου σά νά πήρανε κάποια χρωματιά 
πολιτική άπό τόν τίτλο τους τόν ίδιο.

Τολοιπόν άμέσως νά τό δηλώσω νέττα 
σκέττα πώς έγώ σέ κανένα κόμμα δέν ανήκω, 
έχω καί χρέος νά μήν άνήκω σέ κανένα. Τό 
κόμμα μου είναι ή γλώσσα ή εθνική και ή 
γλώσσα ή εθνική άνήκει σ’δλα τά κόμματα, 
δπως δλα τά κόμματα τής άνήκουνε.

Ά φ τό  δέν εμποδίζει μήτε νά κάμουμε, 
σάν τύχη, δυό τρεις σκεψούλες, μήτε νά
χουμε δυό τρεις συμπάθειες γιά την τάδε 
ή τάδε μορφή τού Κράτους.

Περιορίζουμαι σήμερα σέ μιά καί μόνη 
σημειωσούλα, πώς ή περίφημη Έλληνική 
Δημοκρατία άλλο δέν είναι παρά μιά με
γάλη παρέα δπου δ καθένας είναι μονάρχης 
καί μονάρχης άπόλυτος.

Ό τ ι  θέλω θέλω κι’ ας θέλεις έσύ δτι 
θέλεις. Κοινωνία σέ μάς δέν ύηάρχει, γιατί 
ό νόμος κάθε κοινωνίας είναι νά ύποτάζε- 
ται ό Πέτρος στόν Πάβλο κι δ Πάβλος 
στόν Πέτρο. Άλληλοκυβέρνηση.

Τό αναρχικό μας τό σκαρί δέ σηκώνει

άλτρουϊσμό. Έ ν α  ώραΐο, ενα πετυχημένο 
παιδί τής ρωμαίϊκης άναρχίας είναι ό γνω
στός μας Σπύρος Μελάς. Ή  άναρχία του 
πήρε τή νοστιμότερη φόρμα πού μπορείς 
νά φανταστής. Ό  Σπΰρος Μελάς είναι 
μποέμ. Γιατί σέ μάς οί μόδες οί δυτικές 
θέλουνε καιρό γιά νά περάσουνε τά σύνορα 
καί νά τίς χαροΰμε. Σήμερα στή Γαλλία, 
ψάξε δπου άγαπάς, μποεμλίκι δέ βρίσκεις 
ούτε ίχνος. Ό  συγραφέας είναι πάντα 
ένας φρόνιμος, ένας ταχτικός άθρωπος, κα
λοντυμένος, καλοσυγυρισμένος και πού ξαί- 
ρει περίφημα νά κρατά κατάστιχα μέ πα- 

‘στρικές τσίφρες. Πες πώς ό ποιητής έγινε 
πιά σωστός έμπορος καί δέν πέφτεις ό'ξω. 
Μά έμπορος συλλογισμένος, μελετημένος, 
ψυχρός, έμπορος πού σιάζει, πού λογαριά
ζει καί πού στοιβάζει.

Δέν ξαίρω καί μήτε νέ νοιάζει νά μάθω 
αν ό Σπΰρος Μελάς άνοιξε μπάνκα, μέ 
σουφρωμένα τά φρύδια καί μέ τό πρόσωπο 
κατσούφικο. Έχει πολύ περσότερη χάρη ό 
Σπΰρος Μελάς. Ό  Σπύρος Μελάς είναι 
μποέμ. Πού θά πή πώς νόμο δέν άκούει 
κανένα. Τοΰ κεφαλιού του. Ό π ω ς τού κα
πνίση. "Οπως τοΰ κατεβή. Ά ξαφνα, τόν 
καλνάς, δέν έρχεται. Ούτε θά σοΰ μηνύση. 
Τί τάχα έχεις σκοπό νά τόνε δέσης, νά τόν 
άλυσσοδέσης μέ βίζιτες, μέ καλέσματα, μέ
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άναγνώσματα ; Καλέ, άφτός είναι σάν τό 
πετάμενο πουλί. Πάει κ’ έρχεται. Πότες 
στήν Α θήνα , πότες στό Παρίσι. Μόνος 
άφέντης του, μόνος πού κυβερνά τή ζωή 
του. "Ενας λοιπόν καί τού λόγου του άπό 
τούς απόλυτους μανάρχηδες τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας.

*
* *

Ό  Σπΰρος Μελάς μάς έγραψε άριστουρ- 
γήματα. "Ενα μάλιστα, Μ ιά νύχτα, μιά 
ζωή..., δπου χωρίς νά τό ύποψιαστή μάς 
ψυχολόγησε κατάβαθα τό Ρωμιό, μάς πα- 
ράδωσε τήν ίδια του τήν ψυχή.

Τό θέμα πολί απλό. Ή  ’Όλγα, κορίτσι 
χρονώ είκοσιδυό, άγαπά ένα νέο, τό Μίλτο, 
πού οί γονιοί της δέν τήν άφίνουνε νά τόν 
πάρη, γιατί τούς συφέρνει νά τή δώσουνε 
ή πιό σωστά νά τήν πουλήσουνε σ’ έ'ναν 
πλούσιο.

Φαντάσου τό δράμα σέ μιά γαλλική σκηνή. 
Δέν μπορώ νά πώ μέ τις λεφτομέρειες πώς 
θά ξετυλιχτή. Μπορώ νά πώ μονάχα πώς 
δέν ξετυλίγεται σέ μιά έβρωπαίϊκη σκηνή. 
Στού Μελά, τό θέαμα είναι άπό τά πιό πα
ράξενα. "Ολοι τους, μητέρα, πατέρας, αδερ
φοί λέξη δέν ξεστομίζουνε πού νά μήν είναι 
λέξη βρυσιάς, κίνημα δέν κάνουνε πού νά 
μήν είναι σηκωμένη γροθιά. Δέν κυβερνι
ούνται. Τούς κυβερνά δ θυμός. Νόστιμο 
είναι πού ενώ κάθουνται δίπλα στά παρα
σκήνια δ γαμπρός καί οί γονιοί πού τοΰ 
έχουνε τραπέζι, τούς ξαπολνά τό κορίτσι, 
τούς ξαπολνά δ άδερφός της, έρχουνται οί 
δυό τους καί κουβεντιάζουνε στή σκηνή. 
Πού άκούστηκε τέτοιο πράμα ; Ύ π ο θκ ω  
πώς ένας έβρωπαΐος δέ θάπαιρνε στό σβέρ
κο του τόσο πρωτότυπη χωριατιά, παρά 
ίσια ίσια στό τραπέζι θάβρισκε άφορμή νά 
μεστώση τό δράμα μέ τής κόρης τήν άπελ- 
πισιά, πού θά τήν έκρυφτε άφτή γιά περ
σότερη αγωνία τοΰ θεατή. Στή δύση, ά
κόμη καί στήν πιό τραγική στιγμή, μιά 
ήσυχη λέξη φτάνει, μήτε γροθιά χρειάζεται 
μήτε κίνημα κανένα. Ή  λέξη μοναχή της 
μπορεί νά γίνω γροθιά, φαρμάκι, μαχαίρι.

Κι’ άπό ποΰ’προέρχεται άφτό; Ά π ό  αι
ώνες άναθροφή. Κι άναθροφή τί σημαίνει; 
"Οπως τό διατύπωσα σ’ ένα γαλλικό μου 
ρομάντζο, άναθροφή σημαίνει νά βαστάς 
δπως πρέπει τό πηρούνι σου στό τραπέζι,

νά βαστάς καί τήν ψυχήσου στήν κοινωνία. 
(Savoir ten ir sa fourchette ή table et son 
&me dans le monde). Ή  άναθροφή, χα
λινάρι.

Γνώρισα μάλιστα, έδώ στή Γαλλία, έναν 
πατέρα, μεγάλο πρόσωπο καί μέ τό ράγκο 
του πού κλείδωσε τήν κόρη του στήν κά- 
μερή της, ώσπου ή έβγενεία της συγκατα- 
νέψη στήν παντρειά πούτήςδρισε. “Ησυχα, 
μεθοδικά, τήν άφησε μέσα ό άθρωπος, χω
ρίς θυμούς, χωρίς μπάτσους, χωρίς λεξούλα 
πού νά τή δυσαρεστήση. Δέ λέω πώς εγ
κρίνω τό κάμωμα. Λέω ποιά είναι τοΰ τό
που τά ήθη καί τά έθιμα. Ή  καλή άνα
θροφή δέ χάνεται άκόμη καί στήν πιό πα- 
ράφρονη διαγωγή.

Γ ιά ν’ άποχτήσης άναθροφή τί άλλο θέ
λεις παρά δάμασμα τοΰ έαφτοΰ μας ; Μά 
τέτοιο δάμασμα στό Ρωμιό μοιάζει σά δυ- 
σκολούτσικη άρετή. Κι άφτό κατόρθωσε ό 
Σπΰρος Μελάς νά μάς τό ψυχολογ ή ση άξιό- 
λογα, καί πάλε δίχως νά τό καταλάβη.

’Άνοιξε, παρακαλώ, τοΓνιό  τοϋ’Ίσχιου.  
Είναι δράμα σκαντινάβικης φαντασίας. 
Τρομερό, νά φρίξης, νά τό στρίψης, νά 
τραβηχτής στήν καμαρούλα σου, μακριά 
δσο μπορείς άπό τούς ίσκιους καί τά παι
διά τους. Θέ μου, Θέ μου, τί νά κάμης πού 
μιά γυναίκα, ή άμοιρη μητέρα τοϋ Β άγ- 
γου, στής σύλληψης τή νύχτα, είδε μπρο
στά της έναν ίσκιο πελώριο, έναν ίψένικο 
ίσκιο.

Ξεκινώντας άπό τέτοια μιάν άρχή, θά υ
πόθεσης πώς ή δράση τοΰ Βάγγου θάχη 
καί τούτη κάτι μυστηριώδικο, κάτι άφύσικο 
καί πού ίσια ίσια γι’άφτό θά σοϋ τραντάξη 
τά νέβρα.

Τίποτα ! δ Βάγγος βάζει φωτιά σ’ ένα 
σπίτι, βουλιάζει ένα καράβι μέ τάπλά τά 
μέσα ένός εγκληματία τοΰ κοινοϋ δίκιου.

Φοβήθηκε δ Σπΰρος. Τά ύπεραθρώπινα 
τά μέσα τόν τρομάξανε. Σταμάτησε στά 
χώματα. Τοϋ έλειψε ή δύναμη^τούρανοϋ.

*
* *

Νά μή θαρρέψη κανένας πώς ήρθα νά 
σκαρώσω άρθρο στήν Πρωτοπορία  γιά νά 
βάλω τό Σπϋρο μας μπροστά. Ό  Θεός φυ- 
λάξοι. Τοΰ έχω καί κάποια υποχρέωση, 
πρώτα πρώτα πού είναι δημοτικιστής, μά
λιστα πιό πολί άπ’ δτι τό φαντάζεται καί
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βλέπω τόντις πώς τό γνώ θι σεαντόν είναι 
κάθε άλλο παρά τό φόρτε του. Θά διήτε 
παρακάτω πώς ή γλώσσα μου δέν τοϋ γε
μίζει τό μάτι. Κι ωστόσο γράφει απαράλ
λαχτα τήν ίδια. Γ  ιά νά πειστήτε διαβάστε 
τίς ακόλουθες γραμμές πού βρίσκουνται 
στήν αρχή αρχή τοϋ Μιά νύχτα, μιά ζωή :

«Μέρος Α'. Πρωί, τραπεζαρία τοϋ Ντάρα 
Πόρτα στό βάθος καί παράθυρο δεξιά, μέ 
μεγάλες σκούρες κουρτίνες κρεμαστές. Δυό 
πόρτες στό δεξί τοίχο, ή κάτω πρό'ς τήν 
κουζίνα, ή άπάνω πρός τίς κρεββατοκάμα- 
ρες. ’Άλλη πόρτα αριστερά βγαίνει σέ μι
κρό διάδρομο πού φέρνει στή σάλα. "Ενα 
τραπέζι φαγητοϋ στή μέση, ενα διβανάκι 
κοντά στό παράθυρο. "Ενας παλιομπουφές, 
αριστερά κοντά στήν πόρτα τοϋ βάθους, μέ 
κάτι πρόστυχα γυαλικά. Μερικές καρέκλες. 
Πίσω άπό τήν πόρτα τοΰ βάθους, φαίνε
ται τζαμωτή γαλαρία. Ή  ’Όλγα μέ απλό 
χειμωνιάτικο φουστάνι, καθισμένη κοντά 
στό τραπέζι μέ τό πρόσωπο στά χέρια. Δέν 
καταλαβαίνει κανείς ά συλλογίζεται η άν 
κλαίει.»

** *
Συλλαβούλα δέ θά είχα νάλλάξω.
Δυό τρεις ορθογραφίες διόρθωσα μο

νάχα. Στή θέση τοϋ «αν συλλογίζεται» προ
τίμησα τό & συλλογίζεται, δηλαδή τή φυ
σική μας προφορά. Τό ίδιο θάβαζα καί 
ντιβανάκι  άφοΰ ετσι ξαίρουμε τό ντιβάνι.

Σημαίνει άραγες ό πιό άπάνω παράγρα
φος πώς 6 Μελάς γράφει πάντα τόσο κανο
νικά ; Νά μή σάς περάση άπό τό νοΰ. Έ δώ  
εϊτανε ή αρχή τοϋ παραμυθιού κ’έβαλε προ
σοχή. Στάλλα είναι. . . μποέμ.

** *
Τοϋ έχω άκόμη μιά υποχρέωση.
Δημοσίεψε γιά μένα στό 'Έθνος  ενα 

εξαίρετο άρθρο καί ί)έλει νά μοϋ δώσουνε 
τό Νόμπελ. Πώς νά μήν τού φωνάξω κ’ 
ένα γειά σου; Μά σταθήτε καί νά σας πού 
τά λασπώσαμε. Στούς πολλούς μέσα τούς 
επαίνους λέει καί κάτι πού δέν μπορούσα 
νά τάφήσω αναπάντητο. Πρέπει ώστόσο 
προτού κρίνετε, νά διήτε καί τά ντοκου
μέντα.

Λοιπόν ιδού τί στοχάστηκε νά πή γιά 
μένα ό Σπύρος Μελάς στό *Έ θνος  (31 τοΰ 
Όχτώβρη 1928 σελίδα 1, στ. 1, 2, 3 .):

Ε Π ΙΚ Α ΙΡ Α  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

«ΕΝΑΣ ΤΟ Π Ο Σ 
ΠΟΤ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΤΗ  ΓΛΩ ΣΣΑ ΤΟΥ..!»

Τό καινούργιο βιβλιαράκι του Φυχάρη.—Ό  
χλωρός γέρος μας τά λέει «γιά τελευταία φορά*. 
—Και δμως βάζει λίγο νερό στό κρασί του. — 
3Αναγνωρίζει επι τέλους κι5 αύτός δτι ή ση
μερινή μικτή γλώσσα δέν εϊνε «άπόλυτο κακό*. 
— *Ενας συγκινητικός άηοχαιρετισμός.

Τοΰ συνεργάτου μας κ. Ση. Μελά.

Ποιος εΐνε αυτός ; Ποιος είνε 6 τόπος 
πού δέ θέλει τή γλωσσά του ; Ποιος άλλος 
άπό τήν Ε λλά δα ; Αύτό μάς κατη
γορεί, στό παγκόσμιο κοινό μπροστά, 6 
Ψυχάρης μ’ ένα καινούργιο βιβλιαράκι του, 
δπου σύναξε δσα είχε γραμμένα, τόν τε
λευταίο καιρό, γι’ αύτό τό ζήτημα στόν 
«Έρμη τής Γαλλίας». Φοβερός, δ χλωρός 
αύτός γέρος! Τί ζωτικός!... Είδε τό Χάρο 
μέ τά μάτια του δυό φορές, τούκοψαν τό 
ενα πόδι (αύτό ίσα ίσα πού ειχεν έξω άπό 
τόν τά φ ο !) άλλά καί τά χέρια νά τοΰκοβαν 
αύτός θάγραφε άκόμα: Θά μάς μπομπάρ- 
διζε (βλέπετε, κ. παππού, δέ γράφω «βομ
βάρδιζε» γιά νά μή σάς πιάσουν τά νεΰρά 
σας!) μέ πολεμικές Τί εκπληκτικός Κυναί- 
γειρος τής νεοελληνικής λογοτεχνίας 1 ’Έ 
χουμε βρή μαζί του τό σκοινί μέ τό λουρί. 
Δέ μάς άφίνει ούτε στιγμή. Καί δέν πι
στεύω πώς αν πεθάνη θά ησυχάσουμε: 
Τότε νομίζω πώς θ ’ άρχίση πανηγΰρι πολύ 
μεγαλείτερο. Λένε πώς οί τελευταΐές του 
καμουτσικιές, δεξιά κι’ άριστερά (δπως κι’ 
αύτή κατά Κωστή Παλαμά) έχουν λόγο ει
δικό. Τοϋ μυρίστηκε, λένε, τό βραβείο Νό
μπελ καί βαρεΐ ταμποΰρλο καί κινεί γη καί 
ούρανό γιά νά τό πάρη. Μ ακάρι! Γιατί 
δχι, παρακαλώ ; Τιμή μας θά ήταν νά βρα
βευότανε κ’ ένας Ρωμχιός. Κ’ έδώ πού τά 
λέμε, μετά τήν Κρητική Ποίηση καί τό Σο
λωμό, τί βλέπετε, στά νεώτερα γράμματά 
μας, πού νά βαρύνη περισσότερο άπό τό 
έργο του; Μπορούμε νά συζητήσουμε, ν’ 
άμφισβητήσουμε, άκόμα καί νά καταδικά
σουμε, πολύ φυσικά, τ ή λύση πού έχει δώση 
στό γλωσσικό μας πρόβλημα. Άλλά κανέ
νας δέ θά μπορέση ποτέ ν’ άρνηθή τόν 
άποφασιστικό ρόλο πού'παιξε αύτό τό έργο 
στή γενική προσπάθεια γιά τή λύση. Πρό 
πάντων δέ θά μπορέση κανείς ν’ άρνηθή, 
δτι αύτός έδημιούργησε τό σύγχρονο, δη
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μοτικό, πεζό λόγο. Ή  έργασία του, γεμάτη 
δροσιά, ζωντάνια, δυτική διαύγεια καί ακρί
βεια, μοντέρνο πνεύμα, ελληνικό αίσθημα, 
βιβλιοθήκη ολάκερη, έσπειρεν ιδέες, άνοιξε 
δρόμους, τρόπους σ’ δλα τά είδη, μάς 
έδειξε, τέλος, τή δημοτική μας γλώσσα 
ικανή γιά δλα. Ά π ό  τό περίφημο «Ταξίδι» 
του— μέ γιώτα, κύριοι, παρακαλώ! — δέν 
άρχίζει νά ύπάρχη δ πεζός δημοτικός λό
γος ; Εινε λίγο αύτό ; Ό  Βοκκάκιος έκανε 
γιά τούς ’Ιταλούς περισσότερα; Καί τί 
άλλο, αν μή τή μιζέρια τής ελληνικής κρι
τικής μάς δείχνει τό μελαγχολικό γεγονός, 
δτι αναγκάζεται νά μάς τά κουδουνίζη δ 
ίδιος — καί λιγάκι περισσότερο άπ’ δ,τι 
χρειάζεται— αύτά τά πράμματα ; Δέν έπρεπε 
νά τά ποϋν οί άλλοι καί νά τά ποΰν με 
άγάπη καί «Ιλικρίνεια ; Ποΰ εινε μια τίμια 
καί μεγάλη κριτική γιά τό έργο του;

** *
Άλλ’ ας γυρίσω στό βιβλιαράκι του! 

Τό έχω, σταλμένο άπό τόν ίδιον, άπάνω 
στό γραφείο μου αύτή τή στιγιιή, άφοΰ τό 
διάβασα μέ πολλή δρεξη, δπως διαβάζω 
τά δικά του άνέκαθεν. Τί επίκαιρο! ’Έ ρ 
χεται ακριβώς σέ μιά ώρα, πού στή Βουλή 
ξεσκεπάζεται, δτι έχουμε σήμερα στήν ελεύ
θερη Ελλάδα περισσότερους άγράμματους 
άπ’ δσους εΐχαμεν επί τουρκοκρατίας μέ τά 
κρυφά σχολειά Τό γλωσσικό ζήτημα δέν 
έχει παίξη κανένα ρόλο σ’ αύτό; Πριν άπο- 
κριθοϋμε ας βάλουμε τό χέρι μας στήν 
καρδιά! Τί εκπαιδευτική άναγέννηση, τί 
διάδοση γραμμάτων μπορούμε νά περιμέ
νουμε μέ τή διγλωσσία; Ά ν  ήτανε μόνο 
ζήτημα νά χτιστοϋν μερικά σχολεία, τό 
πρόβλημα γιά τή δημοτική εκπαίδευση θά 
ήτανε άπλούστατο. Άλλά σχολειό θά πή 
δάσκαλοι. Καϊ δασκάλους δέ μπορούμε  
ν&χουμε, δταν δέν εχουμε μιά γλώσσα ! 
«Χρειάζεται μιά γραμματική γιά τά παι
διά!» φωνάζει δ Ψυχάρης καί σ' αύτό τό 
βιβλιαράκι του, δπου άνακεφαλαιώνει γοργά 
καί αδρά τόν άγώνά του. Πού εΐνέ τη ; Θά 
βγή, λοιπόν, στό τέλος, δτι έχει δίκηο νά 
μάς κατηγορή μπροστά στό παγκόσμιο 
Κοινό—τό βιβλιαράκι, γαλλικά γραμμένο, 
απευθύνεται στούς Εύρωπαίους— πώς εί
μαστε περίεργος, θεόζουρλος τόπος, πού 
δέ θέλει τή γλώσσά το υ ; Ή  μάς συκο

φαντεί; Καί ναί καί δχι! Ά ν  είχαμε μιά 
γλώσσα καί δέν τή θέλαμε (πράμμα που 
δέν μπορεί νά γίνη ποτέ!) θά ήμαστε, αλή
θεια, γιά δέσιμο καί δίκηο θά είχε δ Ψυ
χάρης νά μάς ρεζιλεύη (καί στόν ξένο κό
σμο) αλύπητα. Άλλά δέν έχουμε άκομα 
μιά γλώσσα, πάμε απλώς νά τή φτιάξουμε 
καί άναγνωρίζουμε, δτι δ Ψυχάρης, μέ τήν 
επιστήμη του καί μέ τήν πρόζα του, βοη
θάει σ’ αύτή τήν προσπάθεια δσο κανείς. 
Καταλαβαίνω πώς θά τιναχτή, στό πένθιμο 
καρροτσάκι πού κάρφωσε δ άκρωτηριασμος 
τήν άκατάβλητη δραστηριότητά του, μέ τά 
μάτια πεταγμένα έξω άπό θυμό.

—  Τολμάτε, θεοσκοτωμένοι, νά λέτε 
άκόμα πώς δέν υπάρχει μιά δημοτική 
γλώσσα, πού ζή άπό τόν Ινδέκατον αιώνα 
σέ γραπτά μνημεία, ή γλώσσα τοΰ Πτωχο- 
προδρόμου, τών Κρητικών μυστηρίων καί 
δραμάτων τοΰ Έρωτόκριτου, τών Δημο
τικών τραγουδιών, τοΰ εθνικού σας ύμνου, 
τοϋ Σολωμοΰ, τοΰ Βαλαωρίτη, τοϋ Πα·* 
λαμά, τοϋ Γρυπάρη, τοϋ Ψυχάρη — ή 
γλώσσα πού μπόρεσε, στά χέρια τοΰ Πάλλη 
καί τοϋ Μαρκέτη, νά μάς δώση τόν Κάντιο 
άνώτερον άπό τό κείμενο; Τ ολμ ά τε;...

** *
Αϊ ναί, Δάσκαλε!.. Εινε ή αιώνια καί 

μόνη μας διαφω νία: Ή  γλώσσα, πού λέτε, 
υπάρχει καί παραϋπάρχει μάλιστα! Καί σ’ 
αύτό έχετε άπόλυτα δίκηο. Μέ μιά μικρή 
διαφορά : "Οτι δέν υπάρχει δπως τή β λέ 
πετε έοεϊς ! Έ σεΐς θέλετε νά τή βλέπετε σάν 
μιά γραμματική.Καί μιά γραμματική τελειω- 
μένη, κλεισμένη, έτοιμη καί... ιερή, ένα είδος 
ταμπού, πού άλλοίμονον αν τό έγγίση κα
νένας ! Δέν έχει καμμιά θέση πιά στόν Πα 
ράδεισό σας. Έ ν φ  γιά μάς, γιά τόν Γλυνό 
τόν ’ίδιον, τό Δελμοϋζο, τόν Τριανταφυλλίδη, 
γιά τούς «μικτούς», δπως τούς λέτε, άν καί 
εϊνε παραπολύ κοντά σ’ εσάς, ή γλώσσα 
αύτή δεν ε ϊνε  μόνο, ουτε εϊνε άκόμα 
μιά γραμματική, άλλά μιά δυνατότης 
γραμματικής.

—-Πώς; (θά φωνάξετε πάλι) άπλή δυνα
τότητα μιάς γραμματικής βλέπετε μόνον, 
δταν έγώ τήν έχω συντάξη κιόλας αύτή τή 
γραμματική ;

Αΐ, ναί, Δάσκαλε! Τήν έφτιάξατε, άλλά 
πώς ; Μέ κάμποσες προεξοφλήσεις δχι αύ-
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θαίρετες, εινε αλήθεια, μά στηριγμένες σέ 
αυστηρή λογική, πού Μχει αύτό τό άδικο 
νά μήν είνε μόνο λογική,  άλίΐά καί άπό- 
λντη ! Προεξοφλήσατε μιά έργασία (μελ
λοντική), πού μόνον δ ελληνικός λαός ήτανε 
αρμόδιος νά κάνη. Και δέν ξαίρουμε πώς 
θά την κάνη. Άλλ’ αν υποθέσουμε πώς 
πρόκειται ν’ άκολουθήση, ατόφια, τή λύση 
σας, πάλι χρειάζεται ή κύρωσή του, ή με
γάλη σφραγίδα του. Και μάταια ζητάτε νά 
έπιβάλη τή λΰση αυτή, κατά τό παράδειγμα 
τον Φραγκίσκου τού Α' μ’ έ'να φιρμάνι του, 
δ Βενιζέλος! Ό  Βενιζέλος εινε μεγάλος, 
άλλά είνε πολιτικός. Καί, πολύ σωστά, δέν 
μπορεί νά βγάλη αύτό τό φιρμάνι πρίν ώρι- 
μάση στη συνείδηση τού ελληνικού λαού. 
Αυτός είνε τώρα ό μόνος δυνατός αγώνας : 
Ή  δυνατότης μιάς γραμματικής νά γίνη 
πραγματικότης στή συνείδηση αυτού τού 
λαοΰ. Ή  νόμιμη καί ήρωϊκή επαναστατική 
φλόγα σας δέν σάς άφησε νά τό ίδήτε καλά. 
Δέ υάς άφησε νά χαρήτε τή νίκη σας. Διότι 
τί είνε, στό τέλος, ή μικτή γλώσσα, πού 
σήμερα κυριάρχησε, αν μή νίκη δική σας, 
αν μή μεγάλο βήμα, τεράστιο, πρός τά νε
ρά σας; Ευτυχώς δ Ψυχάρης αρχίζει νά 
διακρίνη αύτή τήν αλήθεια. Θά ήτανε κρίμα 
νά πεθάνη χωρίς νά καταλάβη, δτι έπήρε 
τά κυριώτερα οχυρά τοΰ αντιπάλου, τήν 
εφημερίδα καί τό επιστημονικό βιβλίο σέ 
μεγάλη κλίμακα. ’Άλλοτε ήτανε αδιάλλα
κτος μέ τή μικτή. Σήμερα μάς λέει μέ τό 
βιβλιαράκι του, δτι δέν είνε καί τόσο μεγάλο 
κακό— μόνον πού επιβραδύνει τή λύση. Τήν 
επιβραδύνει; ’Ά ς μάς έπιτρέψη νά μή τό 
πιστεύουμε. Είνε σταθμός πού φέρνει κατ’ 
εύιθεΐαν σ’ αύτή ; Τήν προετοιμάζει. Α φ ο 
πλίζει τόν αντίπαλο καί τόν συνηθίζει νά 
βλέπη ως φυσική κάθε νίκη τών ζωντανών 
στοιχείων επάνω στά ψόφια. Τί κρίμα γιά 
τόν Ψ ΐ’χάρη συγγραφέα, δτι κουδούνισε 
περισσότερο άπ’ δ,τι χρειαζότανε τό ζήτημα 
τής γραμματικής. ’Εμπόδισε πολλούς αν
θρώπους νά Ιδοΰν πόσο άξιζε ώς τεχνίτης 
τοΰ πεζοΰ λόγου. «Χαίρετε, καλοί μου φίλοι, 
μάς λέει στό συγκινητικό φινάλε τοϋ μικρού 
τόμου του. Δέ θά σάς ξαναϊδώ πιά, δέ θ ’ 
ακούσω τή φωνή σας. Στό χείλος τοΰ τά
φου μοΰ γεμίσατε τήν ψυχή γαλήνη, άγάπη 
καί ήλιο. ’Ό χι, δέν εΐσαστε τόπος, πού δέ 
θέλει τή γλώσσα του. Διά' νά προσελκύσω

τούς ελαφρούς Παρισινούς έδιάλεξα αυτόν 
τόν τίτλο γιά τό βιβλίο μου. Εΐσαστε ώμορ- 
φο έθνος, πού θά έξαρθή γλήγορα στήν 
αθάνατη γλώσσά του καί θά γίνη πανέν
δοξο, πανίσχυρο, πανώμορφο— άμορφο 
σάν πάντα!»

Αντίο, καλέ μας γέρο! Δέ θά σέ ξεχά- 
σουμε ποτέ!

Σ Π Τ Ρ Ο Σ  Μ Ε Λ Α Σ

*
* *

Τί λέτε ; Μήπως δέν είχα δίκιο νά σάς 
τό παραθέσω ολάκερο, δίχως νά παραλεί
ψουμε λεξούλα καί κόμμα, τό άρθρο τοΰ 
Σπύρου Μ ελά; Τέτοιο άρθρο είναι αλή
θεια καμάρι, κάφκημα καί τιμή τής φιλο
λογικής μου δράσης. Γιατί δέν έχει, δτι κι 
αν πή κανείς, ό Σπύρος Μελάς είναι τα
λέντο. Καί καθώς τό σημειώνω παρακάτω, 
φοβερά έξυπνος. ’Ίσως μάλιστα ό έπαινός 
μου άφτός νά είναι κάπως πρός βάρος του, 
έπειδής, έκει δπου δ Σπΰρος Μελάς δέν 
καταλαβαίνει, θά πή συχνά πώς δέ θέλει 
νά καταλάβη.

’Έτσι, άξαφνα, γιά τά γλωσσικά πού μας 
άραδιάζει. Τίς κριτικές του τίς καταστρέ
φουνε συγκορμοκλαδόριζα οί δέκα γραμμές 
πού άναφέραμε πιό απάνω καί πού στά
ξανε άπό τή χρυσή του τήν πέννα, ίσως 
καί λιγάκι, άπό τή δική μου. Ά  δέν είχα 
γράψει, δέ θάγραφε τήν ’ίδια γλώσσα δ κ. 
Μελάς. Νά το λοιπόν πού ή πρόζα μου 
κάτι αξίζει, αφού τή μιμήθηκε.

Ή  θεωρία του πώς τή γλωσσική μας ερ
γασία είναι αρμόδιος νά τήν κάμη μονάχα 
δ ελληνικός λαός, είναι απλή ανοησία. Παν
τού βέβαια πώς ιή  γλώσσα τήν παίρνουμε 
άπό τό στόμα τού λαού, μά πουθενά δέν 
τήν κανόνισε, δέν τήν καθιέρωσε δ λαός, 
άφτό είναι δουλειά τοϋ συγραφέα, καί προ- 
πάντα τοϋ πεζογράφου.

Στήν Ελλάδα ή ανοησία πού μάς δογ
μάτισε δ Μελάς καταντά νά είναι βουνό. 
Θέλει μέ τά σωστά του δ δάσκαλός μας δ 
Σπύρος, νάποφασίση δ λαός; Τότες ζητώ, 
απαιτώ νά κλείσουνε δλα τά σκολειά, μά 
δημοτικά, μά καθαρεβουσιάνικα, καί τά κα- 
θαρεβουσιάνικα πρώτα πρώτα. Ζητώ άκόμη 
νά πάψη δ Τύπος καί ή Βουλή νά βουβαθή.

Θαρρώ πώς δ Μελάς δέν μπήκε καλά 
στό νόημα τής μελέτης μ ου : *Έ νας τόπος
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π ο ύ  δέ θέλει τή γλώσσα τον, γιατί δέν 
εΐχε τά μέσα, γιατί ενήμερος στά τέτοια 
δέν είναι, δσο κι αν προσπάθησα στό άρ
θρο μου, νά τά ξηγήσω ξάστερα τά πρά
ματα, ξάστερα δηλαδής επιστημονικά κι 
άπρόσωπα. Επιστημονικά κι άπρόσωπα 
δεν πιστέβω νά μπήκε στό νόημα, οΰτε κεΐ 
δπου γράφει πώς έβαλα νερό στό κρασί 
μου γιά έ'ναν εβνοϊκό λόγο πού είπα γιά 
τούς μιχτούς.

Βγήκε κιόλας νά μοΰ προσάψη πώς κα
τηγορώ τήν Ε λλά δ α  στό παγκόσμιο  
κοινό μπροστά. Τρεις φορές τό κοπανά. 
Μιά φορά μάλιστα φωνάζει πώς συκο
φαντώ  τήν Ελλάδα στά ξένα. Πώς σάς 
<ραίνεται άφτό ; Έ γώ  νόμιζα πώς ή καθα- 
ρέβουσα συκοφαντιέται μοναχή της, επειδή, 
νότα μπένε, γιά τήν καθαρέβουσα μιλοΰσα, 
καί τό προκήρυξα δυνατά πώς δέν έννοοΰσα 
τό λαό, πού μπορεί καί νά είναι δ πιό έξυ
πνος λαός τής οικουμένης.

Μά κοιτάχτε τήν όμορφη αντίληψη τής 
ηθικής πού μάς φανερώνει δ λόγος τοϋ 
Μελά. Νά στραβοπατούμε δέν πειράζει, 
φτάνει νά μή μαθεφτή. ’Έγκλημα δέν υπάρ
χει δσο είναι κρυμμένο.

Ό  αναγνώστης εννοεί πώς μοΰ εΐτανε 
αδύνατο νά μή διαμαρτυρηθώ γιά ενα τόσο 
σπουδαίο κατηγόρημα. Πιάνω καί γράφω 
μιάν απάντηση μέλι, γιατί κάμποσο μέλι 
τοΰ χρωστοϋσα. 'Ωστόσο μέ τήν ίδια γλύκα 
επανορθώνω τά καθέκαστα.

Νά μήν τό βάλετε μέ τό νού σας πώς ή 
απάντηση μπήκε στό “Εθνος. Ό  Μελάς 
έβλογο δέν τό έκρινε. Κι άμα δ Μελάς δέν 
κρίνει εύλογο ένα πράμα, νόμος δέν ύπάρ- 
χει δ'ξω άπό τή θέλησή του. Μονάρχης. Α 
πόλυτος. Δέν τό είπαμε; Χάλασα τόν κό
σμο γιά νά μπή τό άρθρο. Τό είχα στείλει, 
συστημένο, τοΰ ίδιου. Μήνυσα τοϋ κ. 
Γουλή, άνταποκριτή τοΰ 'Έθνους  στό Π α
ρίσι, νά κοπιάση στό φτωχικό μου, νά ξε- 
τάσουμε τήν υπόθεση. Πρόθυμα κ’ έβγε- 
νικά ήρθε δ άθρωπος. Ό  κ. Νικολόπου- 
λος εΐτανε τότες στό Παρίσι. Ά ν  καί δέ 
μέ τίμησε μέ τή βίζιτά του, ωστόσο βε
βαίωσε τό Γ ουλή πώς άμα κατεβή θά φρον- 
τίση. Τοΰ έδωσα καί δέφτερο αντίτυπο τοΰ 
άρθρου ιιου. Πρόστεσε δμως, γιά νά τό 
ξαίρω, πώς δ κ. Σπΰρος Μελάς κατέχει στό 
Εθνος  θέση ξεχωριστή καί πώς δέ θέ

λουνε νά τοϋ πάνε κόντρα. Τί χαδεφτικός 
δ λόγος γιά τούς λοιπούς συνεργάτες! Καί 
γιά μένα! ’Έχει τό δικαίωμα δποιος τού 
καπνίση νά μέ βγάλη συκοφάντη. Ε μένα 
μοΰ άπομνήσκει τό δικαίωμα νά σωπάσω. 
Θέση ξεχωριστή, ό Μελάς. Ό  Ψυχάρης; 
Δέν μπαίνει σέ λογαριασμό.

Έ δώ  θαρρώ πώς σά νά γελάστηκε δ 
Μελάς μας. Έ γώ  δέν άπελπίζουμαι. Καί 
μή θαρρήτε άπό πείσμα. Εκείνο πού πρέ
πει νά γίνη, τό κάνα) άπό χρέος, άπό έρωτα 
γιά τό σωστό, άπό μίσος τής αναρχίας.

Κ’ έτσι δημοσιέβεται σήμερα τό άρθρο 
μου, έδώ. Βέβαια πώς τά προηγούμενα δέν 
έχουνε τή ζάχαρη, τό ροσόλι, τό σερμπέτι, 
τό σιρόπι τής απάντησής μου, πού δέν τήν 
καταδεχτήκανε μήτε δ Μελάς μήτε τό "Ε  
θνος (αλήθεια πού τό 'Έθνος  μοιάζει σάν 
άπορουφηγμένο άπό το Μελά). Μά τί 
φταίω έγώ ;

Μοΰ αποδείξανε τουλάχιστο πώς φρόνιμα 
έπραξα κ’ έδωσα τή μελέτη μου στό Μ ερ
κούριο  τοΰ Παρισιού— πού δ Σπΰρος μας 
τοΰ βγάζει ό'νομα Έρμης  — φρόνιμα λοι
πόν έπραξα κι δπως έπρεπε αφού στήν 
Α θήνα  μήτε δ Μελάς μήτε τό " Εθνος δέ 
μοΰ επιτρέπουνε νά πώ εκείνα πού στήν 
ψωρή τήν Έ βρώπη λέγουνται ξέθαρρα.

*
*  *

ΠΡΟΣ ΤΟ  ΣΠΤΡΟ ΜΕΛΑ
Οι θυμοί μον. — Θυμώνεις με τό Σπΰρο ; —  

Παίρνε ι ό νού, του. — Κατηγορώ την Ελλάδα  
στό παγκόσμιο κοινό μπροστά.—Πρώτο χρέος 
τοΰ Ρ ω μ ιο ΰ  νά  κ α τη γορ ιέτα ι —  Τό Νόμπελ. 
—Τό δημοψήφισμα —Τό πλεούμενο χρυσό κι
βούρι.—Στήν αγαπημένη μου τή Χ ιό —ΝάρθήI 
i  Σπΰρος νά τά ποΰμε.—Τότες πιά θά πάρω 
καί τό Νόμπελ.

ΙΙόσο γελάστηκες, καημένε μου Σπϋρο ! 
Έ γώ  νά θυμώσω, διαβάζοντας τό λαμπρό 
εκείνο σου τό άρθρο τοϋ «’Έθνους» ; 
Καλέ, τί μοΰ λές ; Ή  καρδιά μου νινότανε 
περβόλι. Τί πειράζει πού διαφωνούμε σέ 
μερικά; Οί άθρώπινες οί γνώμες αλλά
ζουνε καί πάνε. Τό κυριώτερο είναι νά 
συμφωνούνε οί καρδιές. "Ενα δάκρι πού 
στάλαξε άπό τήν καρδιά δέν πάει ποτές του 
χαμένο. Γεννά καλοσύνη δπου πέση καί ή 
καλοσύνη μονάχη σώζει τόν κόσμο. Ά ν  
εΐτανε δλοι κακοί, έρημος θά εΐτανε δ πλα
νήτης μας σέ λίγο.
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Ά π ό  τήν καρδιά σου χύθηκε τό άρθρο 
σου Ικεΐνο τό περίφημο, πού δέ λυπάται 
κάνεις οΰτε κόπους περασμένους, ουτε αγώ
νες σκλεροΰς, οΰτε δσα φέρνουνε μαζί τους 
βάσανα κι άπελπισιές, δταν αξιώθηκε δ 
ποιητής νά έμπνέψη τέτοιο άρθρο σ’ ενα 
Σπΰρο Μελά.

Σ ’ Ι'να Σπΰρο Μελά, μάλιστα! Γιατί 
νά μή σοΰ πώ τήν περίεργη εντύπωση πού 
μοΰ έδωσες ένα βράδι στό θέατρό σου, 
άφοΰ είχα κάμει τήν πρώτη μου δημόσια 
διάλεξη στήν Α θήνα, κι άπομείναμε μόνοι!

Τήν ξαίρεις τή φρασοΰλα έκείνη πού τή 
συνηθίζουμε κάθε μέρα : παίρνει ό νους του.

Παίρνει ό νους του, δηλαδή δτι άκού- 
σης, δτι διής, τό παίρνεις μέσα σου, τό 
αρπάζεις, τό κάνεις δικό σου, γίνεται ιδιο- 
χτησία σου ό κόσμος, ποιός κόσμος; Ό  
κόσμος άλάκερος, έσώκοσμος κιέξώκοσμος.

Τέτοιος είσαι, Σπΰρο, και ποτές μου 
δέν κατάλαβα τόσο καλά τό βαθι τό νόημα 
τής κοινής φρασοΰλας παρά τή βραδειά 
πού μοΰ μίλησες γιά τό ζήτημα κα! γιά τή 
δράση μου τήν ίδια.

Πώς λοιπόν έσύ, δ έξυπνος, δ τετραπέ
ρατος, δ διαλεμένος, πώς δέν κατάλαβες 
ενα πράμα σημαντικό;

Μέ ψέγεις πού κατηγορώ τούς δικούς 
μας μπροστά στό παγκόσμιο κοινό. Μά, 
παιδάκι μου, τό πρώτο χρέος τοΰ Ρωμιοΰ 
είναι νά κατηγοριέται στήν οίκουμένη 
μπροστά. Πρέπει νά προπάρουμε. Πώς 
τούς φαντάζεσαι τούς ξένο υ ς ; Στραβούς; 
Νά σοϋ διηγηθώ κα! νά διασκεδάσης. Ό  
αγαθός δ Βικέλας ταξίδεβε μιά μέρα στήν 
Ελλάδα μέ τόν ξακουσμένο τόν ελληνιστή 
τόν A . Croiset. Καθισμένοι κα! οί δυό 
κατάντικρι στό τραίνο. Ζυγώνει δίπλα στό 
παραθυράκι ένας ζητιάνος κα! απλώνει τό 
χέρι. Ό  Βικέλας άνω-κάτω. Ειχε πει τοΰ 
C roiset πώς στό ρωμαίϊκο τοΰ κάκου κα! 
ζητιάνους δέ βλέπεις. Γυρνά τολοιπόν κα! 
διώχνει τό ζητιάνο μέ λόγια πικρά. Ξεκαρ
διζότανε στά γέλια δ Croiset, σά μοΰ άνά- 
φερνε τό άνέκδοτο.

Γιά νά ξαναρθοΰμε στή μελέτη μου, δ 
A . Meillet, πού είναι σήμερα δ μεγαλήτε- 
ρος γλωσσολόγος τής Έβρώπης καί τής 
Αμερικής, μοΰ γράφει νά μοΰ πή πώς 
ή μελέτη μου είναι: “une 6tude defini
tive „. Γραμμένη γαλλικά. Ό σ ο  θέλεις.

Μά Κινέζος δέν είμαι. Νά λοιπόν ένας Ρω 
μιός πού ειπε τήν άλήθεια. Κα! δοξάζεται 
στήν Έ βρώπη πού τήν είπε.

Νά μήν ξεχνούμε κιόλας πώς άπό τήν 
άρχή-άρχή τό δήλωσα, παρακάλεσα, πρό- 
σταξα νά μή θαρρέψη κανένας μαθές πώς 
τά βάζω μέ τό έθνος. Τονίζω μάλιστα 
πώς τό έθνος είναι θάμα μονάχο. Τούς 
καλαμαράδες κυνηγώ, καί δώ, νά τό ξαί- 
ρης, δχι στό παγκόσμιο δημόσιο μπροστά, 
μά ίσια μέ τά μακρινά τάστέρια τούρανοΰ, 
αν μπορούσα, θά τό φώναζα πώς ή κα- 
θαρέβουσα, ή καμαρωμένη, βασίζεται στήν 
πρόληψη, στήν άμάθεια, στήν τελειωτική 
τήν άγνοια τής άρχαίας.

*
* *

Γ ι’ άφτό, φίλε Σπΰρο, γιά νά ξαστερωθή 
πιά πέρα-πέρα ή άλήθεια, μοϋ μυρίστηκε, 
πού λές τό Νόμπελ. Ά μέ τί νομίζεις, για 
τούς παράδες ; Ποιός μέ είδε ποτές του νά 
μαζώνω λιανά στήν τσεποΰλα μου ; "Ολα 
γιά τούς άλλους. Ή  τιμή γιά μένα, πιό 
σωστά γιά τήν ’Ιδέα. Νά μήν τά μασού
με. Γκάφα μεγάλη πού δέ μέ προτείνανε 
γιά τό Νόμπελ. Ούτε ρώτημα πώς άλλη 
σημασία θά ειχε γιά τόν ελληνισμό νά τό' 
παίρνε δ Ψνχάρης παρά δ Κωστής.

Τί προσμένεις ομως άπό έναν τόπο, άπό 
μιάν Α θήνα  πού τό προκηρίννει φαρδιά 
πλατιά πώς δ συγραφέας τοϋ «Ταξιδιού»· 
δέν είναι καλλιτέχνης, δέν είναι ποιητής.

Κανόνισα τή ζωντανή μας γλώσσα γιά δυό 
σκοπούς, πρώτος καί ίερός, γιά νάχη τό παιδί 
μιά γραμματική, δέφτερος κι άλλο τόσο ιε
ρός, γιά νάχη τό έθνος μιά φιλολογία.

Έ σύ δν ξαίρεις κανένα χριστιανό πού 
νά τήν κανονίση καλήτερα, μέ περσότερη 
μελέτη καί μέ περσότερο μέτρο, τραβώ τό 
καπέλλο μου. Μά έσύ, ματάκια μου, θέ
λεις νάποφασίση δ λαός. Πώς τό εννοείς 
άφτό; Νά μαζωχτοΰνε στό θέατρο επαρ
χιακό! άντιπρόσωποι άπ’ δλη τή ρωμιο
σύνη καί τότες πιά νά ξεστηθίσω εγώ κα
νένα κομματάκι μου, έσύ τό «Γιό τοϋ 
’Ίσκιου».

Ό  Θεός φυλάξοι. Δέν τό θέλω μέ κα- 
νέναν τρόπο, γιατί άρχισίγουρο πώς εσένα 
θά ψηφίσουνε καί θάπομείνω μέ τήν ’Ιδέα 
στά κρύα τοϋ λουτροϋ.

Σέ κάτι άλλο θά συφωνήσουμε, Σπΰρο.
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Προβλέπεις πώς άκόμη καί σαν πεθάνω, 
θά σάς ζαλίζω μέ άτέλειωτες κουβέντες. 
Κάτι τέτοιο μπορεί νάκολουθήσή. ’Έγραψα 
τόρα τελεφταία ένα μακρί- μακρί πεζό τρα- 
γοΰδι, Τό πλεούμενο χρυοό χιβούρι.  
Ό  ποιητής, μέσα στό κιβούρι του, ήσυχα 
ξαπλωμένος ξαναπερνά μέ τό νού του τήν 
ύπαρξή του. Καί κάθε τόσο χαμογελά. Ό σ ο  
πλέει στή Μεσόγειο τό κιβούρι, δσο χαδέ- 
βουνται τά πλεβρά του άπό τή θάλασσα 
τήν κυανή, οσο πλησιάζει στήν παινεμένη 
τή Χιό, τόσο πιό γλυκά ή καρδιά του ανα
γαλλιάζει γιατί τό ξαίρει πώς δ ποιητής 
άρχίζει καί ζή μονάχα σάν πεθάνη.

Τότες πιά καί γώ παίρνω τό Νόμπελ.
Σπΰρο, έλα στό Νησί μου, στάσου μιά 

στιγμή στό μνήμα μου μπροστά, θά σοΰ 
πώ τρυφερά λόγια, επειδή ποτές μου μήτε 
γώ δέ θά σέ ϊεχάσω.

Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ
*

* *
Καί τόρα παίρνω πίσω έκεΐνο πού σάς 

έλεγα γιά τό σημερνό μου τό άρθρο, πού 
σά νά σάς τό κατηγόρησα. Καλό καί τό- 
πρώτο, καλό καί τό δέφτερο. Είμαι πιά σί
γουρος πώς δ Μελάς, δ Σπΰρος, ποτές του 
πιά δέ θά ξεχάση τό Γέρο.

Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

ΛΑΊΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΟΒΑΣ
I) Ο Γ ΙΟ Σ  Τ Η Σ  Κ Α Λ Ο Γ Ρ ΙΑ Σ

Κ αλογριά  γκαστρώθηκε κ' έκαν’ άντρειω μένο' 
στό μήνα βγαίνει μέ σπαθί στό χρόνο μέ ντουφέκι, 
στά τρία χρόνια κα! μπροστά άρματωλός καί κλέφτης.
Ή  μάνα τόν άρμήνευε κι’ ή μάνα του τοΰ λ έε ι:
«Κάτσε καλά, βρέ Κωνσταντή, σάν όλους τούς λεβέντες 
νά  μή τό μάθη ό βασιλιάς καί στείλει νά  σέ πάρη».
«Τόν έχω  γ-ά> τό βασιλιά στή φτέρνα πού πατάω».
Ό  βασιλιάς, σάν τόμαθε, πολύ τρϋ κακοφάνη, 
διαλαλητάδες έβαλε σ’ όλα  τά κατελ ίκ ια :
«Ποιός ειν  άϊ,ιός καί γ'ρηγορος τόν Κώστα νά  μοΰ φέρη». 
Κανείς δέν άπλογήθηκε ούδέ κι’ άπολογιέται 
κ’ ένας κοντός κοντούτσικος κείνος άπολογιέτα ι:
« Εγώ  με άί,ιός καί γρήγορος τόν Κώστα νά  σοΰ φέρω. 
Δός μου χίλιους άπό μπροστά καί χίλιους άπό πίσω 
καί χίλιους γιά  τά δυό πλευρά νά γίνουν τρεις χιλιάδες». 
Στό δρόμο όπου πήγαιναν όλο περ ικα λ ιέτα ι:
«Θέ μου νά  βρώ τόν Κωνσταντή στδ στρώμα νά  κοιμάται,, 
νάχη καί τό ντουφέκι του στό κονταχτσή νά  φτιάνη». 
Καθώς περικαλέθηκε νιά  πήγε καί τόν ηύρε 
«Γειά σου χαρά σου, Κωσταντή». «Καλό στό παληκάρι», 
«Γειά· μάς στελνεΐ ό Βασιλιάς δεμένο νά  σέ πάμε».
«I ειά σας χαρά σας, βρέ παιδιά, δεμένο νά μέ πάτε.
Νά μή μέ πάτ’ άπό χωριό μήτ’ άπό βελαέτι
καί έχω οχτρούς καί χαίρονται φίλους καί μέ λυπιοΰνται,.
έχω  καί μ ι’ άγαπητικιά, θέ νά  τό βάλη ντέρτι».
Αύτοί δέν άφρογκάστηκαν τοΰ Κωνσταντή τά λόγια, 
μοΰνε τόν πάν’ άπ’ τό χωριό στή μέση στό παζάρι.
Η σεβνταλοΰ σάν τ’ άκουσε βγαίνει στό παλεθΰρι.

«Δέν ντρέπεσαι, βρέ Κωνσταντή, δεμένο νά  σέ πάνε».. 
«Σώπα, καϋμένη λυγερή, καϋμένη μαυρομμάτα,
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ώς πού νά  βγώ άπ’ τό χωριό κι όξω άπό τό παζάρι». 
Ά ντρ ειώ νει ό Κώστας μιά φορά καί κόβει δυό χιλιάδες 
’ Α ντρειώνει κι άλλη μιά φορά κα’ι κόβει καί τούς άλλους. 
Καί μένει ό κοντούτσικος καί κείνος λαβωμένος.
Π ιάνει τοϋ κόβει καί τ’ αύτιά, τοϋ κόβει καί τή μύτη.
« Ά ιντε  νά  πάς στό Βασιλιά νά  στείλη κι άλλους τόσους».

2) Ο Γ Ε Ρ  · Α Ν Τ Ο Ν Η Σ

Ό  Γ ερ-Ά ντώ νη ς κίνησε κά τή Βλαχιά νά  πάη
με τό Β αγγέλιο τής Βλαχιάς μέ τό Σταυρό τής Πόλης.
Τής Μάρως έπαράγγειλε, τής Μάρως π α ρ α γ γ έλ ν ε ι:
«’Ό μορφα Μάρω μ’ τό παιδί, όμορφα τό Γιαννάκη».
Κι άκόμα δέ ξαλάργιψ ε δυό μ ίλια  τοϋ πελάγου.
Ή  Μάρω φίλο έπιασε φίλο τό δάσκαλό του.
Μά τό παιδί 'τον  πονηρό, πολύ διαβολεμένο.
«Τά τήταν Μάνα μ' πόκαμες, κι άν δέν τό μαρτυρήσω ! »
«Τό τεϊδες, βρε Γιαννάκη μου, καί τί θά μαρτυρήσης;»
«Είδα ποδάρια τέσσερα, χεράκια  άγκαλιασμένα, 
τά δυό ήτανε τοϋ δάσκαλου καί τ" άλλα  δυό δικά σου».
Καί τό παιδί ξεγέλασε μέ μήλα μέ καρύδια 
καί στό κελλάρι τόβαλε καί σάν άρνί τό σφάξει, 
τό σηκοτάκι τ’ έβγαλε καί στούς μαγείρους πάει.

«Μ άγειροι μαγειρέψ ατε μικρού λαφιοϋ σηκότι 
Δέκα νερά  ν’τό πλύνετε δέκα ν’τό μαγειρέψτε».
Κι ό Γ έρ-Ά ντώ νη ς φάνηκε στή μέση τοϋ πελάγου.
Φ έρνει καράβ* άρματωτό, καράβι φορτωμένο 
κ’ ενα  μικρό λαφόπουλο φέρνει γ ιά  τό Γιαννάκη.
Κι άκόμα δέ ξεπέζεψε, τή Μάρω έρω τοϋσε;
«Μάρω μ’ σχ πούνε τό παιδί, σά πούνε ό Γ ιαννάκης;» 
«Σήμερα τρίτη τρεις έγώ  τά μάτια του δέν είδα».
Καμτσιά δίνει τοϋ γρίβα του στό δάσκαλο πηγαίνει. 
«Δάσκαλε, πούνε τό παιδί, σά πούνε ό Γιαννάκης;»
«Σήμερα τρίτη τρεις έγώ  τά μάτια του δέν είδα».
Καμτσιά δίνει τοϋ γρίβα του καί στούς μαγείρους πάει. 
«Μάγειροι, βάντε μου φαί, φαί νά  φάω, νά  πάω, 
νά  πάω γιά  τό Γιαννάκη μου, νά  πάω γ ιά  το παιδί μου».
Τό σηκοτάκι μίλησε, τό σηκοτάκι λ έε ι:
« Ά ν  είσαι Τοϋρκος φάε με, Ρωμηός μή μαγαρίζεις 
κι άν είσαι κι ό πατέρας μου, σκύψε καί φίλησέ με».
Καμτσιά δίνει τοϋ γρίβα του κ’ ’ίσα στή Μάρω πάει 
Λ ιανά, λ ιανά  τήν έκανε καί στά σακκιά τή βάζει, 
στό μϋλο τήν ξεφόρτωσε καί πάει νά  τήν άλέσει.
« Ά λεσ ε μυλο μ' άλεσε, άλεσε μαύρα μάτια.
Ά λ ε σ ε  καί ξανθά μαλλιά  καί σώμα φιρφιρένιο».
Βρίσκει τό μϋλο χάρβαλο καί τό νερό κομμένο 
>καί στά σκυλιά τοϋ μυλω νά σκορπάει τά κ «μμάτια.

( 'A jzo την ανέκδοτη αυλλογη τον  κ. Ν ΤΙΝ Ο Τ Μ ΑΤΡΕΓΊΗ^
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Η ΧΟ Ι ΤΟ Υ  Ο Ρ ΓΑ Ν Ε Τ Ο Υ

Ο Α Λ Η Τ Η Σ
"Ολη τή μέρα μέσα σέ υποφτες 
τρώ γλες κρυμένος, περιμένει 
νάρθει τό σούρουπο, ν' άνάψουνε 
τά ήλεχτρικά, καί τότες βγαίνει

10  άλήτης, καί στόν πολυσύχναστο 
τό δρόμο πάει μέ τίς βιτρϊνες, 
τήν ώρα ποϋ στά πεζοδρόμια του 
μεταξοστολισμένες, φίνες

Ξεχύνονται κυρίες ύπέρκαλες· 
λίγες στιγμές στήν έπαφή τους 
νά  ζήσει πάλι, . . . στήν άτμόσφαιρα 
νά  ναρκωθεί τή μαγική τους.

Κι άξαφνα ό δρόμος γίνετα ι αίθουσα 
ώσάν αύτές ποϋ έχει διαβάσει 
σέ ίπποτικά μυθιστορήματα 
καί δέν μπορεί νά τίς ξεχάσει.

Καί μαλώ νει ή ξαγριεμένη του 
ψυχή κι έξήγηση άλλη δίνει 
μέσα του γιά  τόν κόσμο- λάμπουνε 
τά μάτια του άπό καλωσύνη.

Μά δταν τά φώτα πάλι σβύσουνε 
κι ή φαντασίωσή του φύγει, 
βλέπει τή θύρα μιάς ίδέας του 
’μπρός του φριχτής νά  ξανανοίγει.

Καί στό κρασοπουλιό τό άπόμερο 
σμίγει συντρόφους, — έναν κι έ ν α !— 
ποΰχουν ζω νάρι κόκκινο στή μέση τους 
καί ψεύτικη στήν τσέπη τους καδένα.

Κι ώς ποϋ νά  φέξει, κουτσοπίνοντας, 
—  νά  πάνε κάτου τά σεκλέτια, — 
λ ε ν  βαρυποινιτών παθήματα, 
μ ιλούν γ ιά  φόνους καί γιά  τέτο ια ! . . .

Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ  ΣΚΙΤΤΗΣ

ΔΕΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
Α πόψ ε, θέλω νά  μεθύσω... Νά γενώ  
έτσι, πού νά  ξεχάσω τόν έαυτό μου... 
Θέλω, Θεέ μου, νά  ξεπλύνω  στό πιοτό 
τό κάθε τι πού μένει άπ’ τόνειρό μου..,

Κάνε νά  σβύσουν οί άναμνήσεις οί παλιές... 
(Βλέπεις, Θ εέ μου, πίνω άπό νωρίς 
μές στούς καπνούς καί στίς στριγγές φωνές...) 
— Σύ, ό Πανάγαθος, άν θέλης, δέ μπορης;

Κι δταν τό κατορθώσω, Θ εέ μου, αύτό,
— μές στό πιοτό νά  πνίξω  τήν ψυχή μου — 
τρεκλίζοντας άπό ευτυχία, πώς θά ^χαθώ
σ ’ όποια παρέα βρίσκουντ’ όμοιοι μου...

Καί μ’ όλες τίς ζαλάδες τίς φριχτές
—  Θ εέ μου, Θ εέ μου, κάνε νά  μεθύσω...— 
στίς άναρθρες παραφωνίες τους τίς βραχνές, 
μέ τί άπολύτρωση θά τούς κρατάω τό ίσο...

( 1929 )
Λ. Χ Α Γ Ε Ρ  ΜΤΤΟΥΦΙΔΗΣ
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Ε Ν Α Τ Ε Ν Ι Σ Η
Ά ς  κυνηγιέμαι σάν τό πουλί, 
σάν τό σύννεφο στόν ουρανό, 
σάν τό χαρτί στό δρόμο, 
σάν τή σκιά στό δάσος,— 
κατατρεγμένος άς είμαι.
Έ γ ώ  θά πιστεύω σέ σένα
"Ο νειρο!, είσαι βαθιά στήν καρδιά μ ο υ !

*
Είπα- άς τολμήσω νά  φύγω, 
βουνό στήν κορφή σου νά  φτάσω.—
Τ ά χρόνια θά μέ χαιρετήσουν: 
τά ρόδο κι ή χλόη τοΰ κήπου 
χειμώνας θάρθεΐ καί θά σβύσουν.

Βλέπω τ' αστέρι κι άνάδει, 
τά δέντρα νά  σκοτεινιάζουν, 
ένα  φώς, μακρυά, μοναχό.
Σχήματα νυχτερινά, ή ζωή μου
ενα  τέλος προσμένει
σάν τό ναύτη στόν ωκεανό.

★
Αύριο, ό καινούργιος χρόνος 
καί τά διδρα κι ή τόση χαρά! — 
Ά π ό  κάβο σέ κάδο πηγαίνουν, 
κι’ άπό πλάνη σέ πλάνη πιστεύουν, 
τά χαμένα  τοϋ δρόμου παιδιά!

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  Δ Ρ ΙΒ Α Σ

Τ’ ΑΝΗΨΙ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑ
— Θά τ’ άφήσω χό σκολειό, ειπε μιά 

μέρα, δ Δημήτρης στό μπάρμπα του, χό 
γερο-Νικόλα.

— Τί λές, βρε παιδί μου ; Είσαι στά 
καλά σου; Τό σκολειό θ ’ άφήσεις; Ά μ  
χόχε χί θά κάνης ;

—  Ά ,  μπάρμπα, σκολειό δέν ξαναπα- 
χάω γώ. Θά γυρίσω σχό χωριό και θά 
γίνω έμπορας.

Ό  μπάρμπα Νικόλας, δέν ήθελε, οΰιε 
ν’ άκούση χά λόγια τ’ άνηψιοΰ χου. Ό  
αδερφός χου πεθαίνοντας τ’ άφησε ευχή 
και καχάρα : «Νικόλσ, χοΰπε, σ5 ορκίζω σχή 
ψυχή χών γονειών μας, νά μάθης χό παιδί 
γράμματα. Μήν χ5 άφησες στραβό σάν κ’ 
εμένα.»

Τήν εποχή, πού ό Δημήχρης χέλειωσε χό 
Δημοτικό σκολειό, ό μπάυμπα Νικόλας πη- 
γαινοέρχονχαν σχή Τριπολιχσά, πού ήταν 
διορισμένος ένορκος. Τά λόγια χ5 άδερφοΰ 
χου, ποΰσαν γ ι’αυτόν μιά βαρεία κι” αύστη- 
ρή «διαθήκη», τούρθαν σχό μυαλό, κ’ ένα 
πρωΐ, άφοϋ φόρτωσε σχό μουλάρι δ,χι ήταν 
άπαραίχηχο, γιά χήν πιό άνεχη έγκαχάσχαση 
χοΰ παιδιού, χράβηξε γιά χή χώρα. "Οταν 
έφτασε, πήγε, δπως πάντα, στό σπίτι τοϋ 
Παπά Σιραβοϋ, πού χόν ύποδέχχηκε μ5 
δλες χΐς περιποιήσεις ποΰπρεπαν σ’ ένα πα
λιό καί εγκάρδιο φίλο. Μίλησαν γιά πολλά 
ζητήματα καί, μέ τή σειρ ί, έφτασαν στήν 
υπόθεση τοΰ Άτζέκου, πουχε τίς άλλες λη

στέψει τόν ταχυδρόμο. Ό  Παπά Στραβός 
είπε πώς αΰχός τουλάχιστον θεωρούσε «ζή- 
χημα χιμήο> χήν άθώφσή χου. 'Ωστόσο κ’ό 
μπάρμπα Νικόλας δέν είχε άντίθετη γνώμη. 
’Έλα δμως, πού δ νέος εισαγγελέας, ήχαν 
ένας αληθινός μανχρόσκυλος χής δικαιοσύ
νης. Καί χό χειρόχερο, δέν ήταν καί γνωστός. 
’Έπρεπε δμως, μ’ δλ’ αύχά νά βρεθή μιά 
λύση. Κι’ δ μπάρμπα Νικόλας, καθώς ήχαν 
χρομερός σχίς εμπνεύσεις, σήκωσε χό κε
φάλι χου, πού χό κραχοΰσε ώς χή σχιγμή 
κείνη μέ χ’ άρισχερό χου χέρι, κ’ είπε σχόν 
παπά.

— Βρήκα ! Θά χόν κάνω χόν εισαγγε
λέα σου, πού θά χορεύη σχό χαψ ί!

Ό  παπάς, πήδησε άπ’ χή χαρά χου. Διά
βολε I Ό  Άχζέκος, δέν ήταν φίλος, ήταν... 
αδερφός. Ά ν  δέν φρόντιζε τόσο γερά δί
πλα στό δεσπότη, δέν θάταν αύτός σήμερα 
παπάς. Τήν επομένη τό πρωΐ, τράβηξαν 
καί οί δυό τους, γιά τό καφενείο, πού- 
παιρνε χόν καφέ του δ εισαγγελέας. Τόν 
βρήκαν μέσα νά ξεκαρδίζεται στά γέλια. 
Ό  δικαστικός κλητήρας, πού κάθονταν 
μαζί του, τοΰ διηγόνταν γιά κάποιο χω
ριανό, πούδινε εξήντα δραχμές, γιά νά μή 
τ’ άκυρώση τό δικαστήριο τόν τέχαρχο γάμο 
πουχε κάμη. Ό  μπάρμπα Νικόλας, διάλεξε 
χήν ευκαιρία, ώς χή πιό κατάλληλη, γιά νά 
πεχΰχη χό σκοπό χου Πλησίασε χόν εισαγ
γελέα καί μέ ΰφος αύσχηρό, άλλά καί πού

Π ΡΩ Ί ΟΠΟΡΙΑ 147

έπαλε άπό παχριωχική συγκίνηση, χοΰ πα- 
ραχήρησε πώς δέν ήχαν σωσχό άνθρωποι, 
πού φαίνονχε καί γραμμαχισμένοι, νά γε
λούν δχαν βλέπουν. . . .  πολεμισχες χοΰ 
είκοσιένα.. Ό  εισαγγελέας χάχασε, άπό 
χήν άπροσδόκηχη επίθεση χοΰ πελώριου 
αύτοΰ γέρου. Σέ λίγο, γιά νά μην αφήσει 
χόν κόσμο μέ χήν εντύπωση, πώς φέρχηκε 
μ’ ανευλάβεια σ’ ένα... πολεμιστή τοΰ εΐ- 
χοσιένα, πλήσιασε τό μπαρμπα Νικόλα, 
σέρνοντας καί πόδια, καί χοΰ έξήγήσε περί 
χίνος πρόκειχαι, λέγονχας πώς αύχός είναι 
δ εισαγγελέας.

—  Ά  ! σείς εΐσασχε δ εισαγγελέας ; χοΰ 
άπάνχησε ό μπαρμπα Νικόλας.

— Καθήσχε.
—  Είμαι φχαρισχημένος άπ’ χή γνω

ριμία.
— Βέβαια. Ά φοΰ είναι έχσι, πρόκειχαι 

γιά παρεξήγηση. . .
— ’Έχουμε βλέπεχε καί μεις ο ί ... πολε

μιστές χήν περηφάνεια μας !
Έ π ε ιχ ’ άπό δυό μέρες ήχανε ή δικάσι

μος. Εεδικάσχηκαν πολλές υποθέσεις καί μέ 
τή σειρά της κ’ ή υπόθεση τοΰ Άτζέκου. 
Μίλησαν οί δικολάβοι, κ’ οί δικαστές ύπο- 
στήριξεν τήν ένοχή του. Ό  μπάρμπα Ν ι
κόλας, πήρε σέ λίγο τό λόγο καί είπε, πώς 
δέν ήταν δυνατό ένας οικογενειάρχης, μέ 
τό παρελθόν τ’ Άτζέκου, νά κάνη τέτοια 
δουλειά. Τήν ίδια γνώμη υποστήριξε κ’ ό 
ίΐσαγγελέας. Κ’ ή άπόφαση βγήκε άπαλ- 
λαχτική. Ό  Άτζέκος, τήν παραμονή τής 
δίκης, εΐχε κουβαλήσει, στό σπίτι τοΰ παπα- 
Στραβοϋ, ένα ασκί βούτυρο, κοτόπουλα, κ' 
δ,τι άλλο μπορούσε νά περάση άπ’ τήν κου
ζίνα ένός εισαγγελέα... Μιάς δμως κ’ ή 
άπόφαση βγήκε έτσι, δ μπαρμπα Νικό
λας, γιά νά μή θίξη τόν εισαγγελέα, έδωκε 
εντολή νά κρατηθούν δλα τά, πεσκέσια στό 
σπίτι, άφοΰ θάμενε κεΐ καί τό παιδί, γιά 
νά πάη στό σκολειό. Πέρασε μιά βδομάδα, 
κι’ ό μπαρμπα-Νικόλας, άφησε χή Τριπο- 
λιχσά, γιά νά γυρίση σχό χωριό.

— Κύχχαξε, είπε χοΰ Δημήχρη φεύγον- 
χας, νά γίνης καλός άνθρωπος. Νά είσαι 
τίμιος καί ηθικός. Μόνο έτσι θά προκό- 
ψης. Σ ’ αφήνω προστάτη καί οδηγό τόν 
καλύτερό μου φίλο. ..»

Ανήμερα πούφτασε, έβγαιναν στή δη
μοπρασία τά «μουρεόδεντρα», πού άπό

τόσα χρόνια νοίκιαζε. Τράβηξε γιά τήν 
άγορά, κ’ έκανε μιά βόλτα. Πέρασε κι’ άπ’ 
τό καφενείο, πού δ έφορας μέ τό γραμ- 
μαχικό καί οί ενδιαφερόμενοι, έκαναν χή 
δημοπρασία, χρεΐς-χέσσερες φορές.

— Ε μπρός κύριοι! φώναζε δ νχελάλης. 
Θά πάρη χέλος ή δημοπρασία. Είναι άλ
λ ο ς;. . .

Πήρε χέλος ή δημοπρασία καί χά «μου- 
ρεόδενχρα», έμειναν σχ’ δνομα χοΰ Σκιά- 
ζαρου. Σελίγο, φάνηκε κ’ ό μπαρμπα Νι
κόλας καί πλησιάζονχας χοΰ είπε :

— Συνέχαιρε, καλά κέρδη νάχουμε ! Ή  
φεχεινή χρονιά θά μάς πάη πρ ίμ α! . . .

— Εύχαρισχώ. ’Αλλά άπό ποΰ συνέ- 
χαιροι;

— Βρ’ άδερφέ δέ σοΰ.. πάχησα δυό φο
ρές χό μάχι, περνόνχας;

— Κ’ έπειχα ;
— Κ’ έπειχα. . . σούδωσα νά καχαλάβης 

πώς θά χά πέρναμε μαζί!
Ό  Σκιάζαρος, γιά νά γλυχώση άπ’ χόν 

άπρόσκληχο συνεταίρο, χοΰ έπρόχεινε νά 
σχείλη σχό σπίχι καί νά πάρη δέκα οκάδες 
ξύδι. Ό  μπαρμπα-Νικόλας δέχχηκε, χό συμ
βιβασμό αυτό, δηλώνονχας συγχρόνως πώς 
υποχωρεί μέ μεγάλη θυσία . . .

Δέν πέρασε πολύς καιρός κι’ ό Δημήχρης 
έγραψε σχόν μπάρμπα χου πώς θά κα- 
χέβαινε σχό χωριό, γιά νά κάμη χόν έμ
πορα. Ό  μπαρμπα Νικόλας χ’ άπάνχησε 
πώς δέν ήσαν σωσχές οί σκέψεις χου, γρά- 
φονχας συγχρόνως καί σχόν παπά νάχη χό 
νοΰ χου μπάς καί τό παιδί κάνη καμιά κου- 
χαμάρα. Σέ χέσσερις ημέρες, είχε πάρει δυό 
γράμμαχα μαζί, πούδειχναν πιά καθάρια 
χήν άπόφαση χοΰ Δημήχρη γιά νά ξανα- 
γυρίση σχό χωριό, Ό  μπαρμπα Νικόλας χά 
χρειάστηκε, κι’ άρχισε νά ετοιμάζεται καί 
πάλι γιά χό χαξίδι χής Τριπολιχσάς ’Έ 
γραψε μερικά γράμμαχα σχούς κουμπάρους 
του καί χούς παρακαλοΰσε νά σχείλουν κάνα 
σφαχχό επειδή γέννησε ή γυναίκα χου ! Οί 
κουμπάροι, ξεπλήραισαν πρόθυμοι χήν πα
ραγγελία καί τήν πρώτη Κυριακή τράβη
ξαν πρός τό σπίτι τοΰ κουμπάρου, γιά νά 
τόν συγχαρούν καί νά γλεντήσουν μαζή, 
γιά τό «νέο άνθρωπο» πούρθε στόν κό
σμο. Πληροφορήθηκαν δμως, άπ’ τήν ίδια 
τήν κουμπάρα, πώς «εΐχε γελαστή στίς ημέ
ρες της». Ό  μπαρμπα Νικόλας, είχε φτά-
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σει στό μεταξύ στήν Τριπολιστά. φέρνον
τας μαζή του κα'ι τά σφαχτά πού τούστει- 
λαν οί κουμπάροι, γιά νά τά πουλήσω, 
μιάς καί θάβρισκε καλύτερη τιμή.

Ό  Δημήτρης, τοϋ επανάλαβε καθαρά 
καί τή φορά αύτή τήν απόφασή του, γιά 
νά ξαναγυρίση στό χωριό. Χρειάστηκε πολ
λούς κόπους, κ’έδωσε πολλές υποσχέσεις, γιά 
νά κάνη τόν άνηψιό του, ν’ άλλάξη γνώμη. 
Τήν επομένη καβαλλίκεψε τό μουλάρι του, 
γυρίζοντας στό χωριό. Δέν είχε προχωρή
σει δμως πέντε ώρες, πού βρέθηκε, μαζή 
μέ τό μουλάρι, κάτω άπονα θεόρατο κι’ 
απόκρημνο βράχο. Ειδοποιήθηκαν οί δικοί 
του καί τόν μεταφέρανε στό χωριό. Ό  Δη
μήτρης, έχανε τό μεγάλο του προστάτη, 
τόν προστάτη δμως, π’ άφινε πίσω, μιά 
τρανή περιουσία. Τώρα πιά ήτανε λέφτε- 
ρος, νά πραγματοποιήσει τήν επιθυμία του. 
Ν’ αφήσει τό σκολειό. Αύτή δμως τή φορά 
δέ θέλησε νά λησμονήσω τή.... «διαθήκη» 
τοϋ πατέρα του. 'Ωστόσο καί ή γυναίκα 
τοΰ μπαρμπα Νικόλα, μιάς κ’ άρχισε νά 
προχωράη στά γράμματα, τόν ήθελε δικη
γόρο. Τέλειωσε τό σκολειό κ’ ετοιμάζονταν 
γιά τό Πανεπιστήμιο. Σέ λίγο, βρίσκονταν 
στήν πρωτεύουσα, στήν κάμαρα τοϋ ξα
δέρφου του τοϋ Γιακουμή, πού άπό καιρό 
δούλευε σ’ ενα ντουφεκάδικο. Ειχε μανία 
άπό μικρός νά γίνη «καλλιτέχνης δπλο- 
ποιός». Ή  θειά ήταν πολύ ταχτική στίς 
χρηματικές της αποστολές, γιατί καί τό 
παιδί της, πούταν μαθητευόμενος, δέν 
έβγαζε πολλά. 'Έ να καφενείο, έκεΐ κοντά 
πρός την 'Ομόνοια, πούταν τό κέντρο τών 
συμπατριωτών του, δέχτηκε καί τό Δη- 
μήτρη. Φρέσκος ήταν κ’ αύτός άπ’ τό χω
ριό κ’ έπρεπε νά καταφυγή στήν πείρα 
τών πιό παλιών γιά νά γνωρίση δλα.. τ’ 
αξιοθέατα μέρη τής πρωτεύουσας . . . Μέ 
τόν καιρό, συμπλήρωσε τίς γνώσεις του, 
μαθαίνοντας κάτι μικρολεπτομέρειες τής 
πρέφας καί τοΰ ταβλιοϋ, πού τού ήσαν ως 
τότες άγνωστες. Μαζί βρήκε τήν εύκαιρία 
νά έχτιμήση τά πλεονεχιήματα καί τήν άξία 
τής ταχύτητος στήν πασέτα. ’Έτσι έγινε τέ
λειος τζέντλεμαιν, κρατώντας μέ Άγγλοσα- 
ξωνική εύλάβεια, τό λαμπρότερο άπό- 
φθεγμα, πού λέει: «Φείδου χρόνου».

Κατά τά Χριστούγεννα ή μάνα τοϋ Για- 
κουμή, έκαμε μιά πλούσια αποστολή σέ 
τρόφιμα. Μαζί έστειλε καί μερικούς παρά- 
δες, γιά περιττά έξοδα τών παιδιών. Ό  
Γιακουμής, μόλις πήρε τήν επιταγή, έτρεξε 
νά ξοφλήση τό νοίκι, πού δέν ήτανε πλη
ρωμένο άπ’ τόν άλλο μήνα, γιατί ό Δημή
τρης πούχε άναλάβει κείνη τή φορά νά τό 
ξοφλήσω, τό'χασε, καθώς ισχυρίστηκε, άπ’ 
τήν τσέπη του. Δέν πέρασαν πολλές μέρες 
άπ’ τά Χριστούγεννα, κ’ δ Δημήτρης έμαθε 
πώς δ ξάδερφός του, πήρε παράδες άπ’ τό 
χωριό καί τοΰ τό κράτησε μυστικό. Μόλις 
τ’ ακούσε, έγινε θεριό :

—  ’Άντε μωρ’ άράπη ! είπε. Θά σέ κάνω 
γώ νά πηδήσης !

Τό βράδι βρίσκονταν άπό νωρίς στό 
σπίτι, γιά νά πάρω. δπως δήποτε, κ’ αύ
τός τήν ανάλογη μερίδα. Σέ λίγο, ήρθε και 
δ Γιακουμής. Δέν είχε κλείσει άκόμη τήν 
πόρτα, κι’ δ Δημήτρης βιαστικός άρχισε νά 
διεκδικχ) τά δικαιωματά του.

— Γιακουμή, τοΰ είπε, δός μου τό μερ
τικό μου.

— Ποιο μερτικό;
— Ά π ’ τούς παράδες, πού πήρες. . .
—  Πλήρωσα τό νοίκι.
— Λές ψέμματα !
— Ρώτησε. . .
— Αΐ, τότ’ έκαμες άσκημα. Έ γώ  θέλω 

παράδες 1
— ΐ ϊά  άφοϋ δέν έχω ;. . .
— Νά πάς νά βρώς 1
Καί τά δυό ξαδέρφια, βρέθηκαν στά χέ

ρια Ό  Δημήτρης, άρπαξε ενα κάθισμα 
καί τδφερε κατακέφαλα τοΰ ξαδερφοΰ του. 
Ό  Γ ιακουμής, ζαλίστηκε άπό τό χτύπημα, 
πούταν δυνατό, καί τοΰ ξεσφεντόνισε ενα 
σίδερο, πού τυχαία βρίσκονταν πάνω στό 
τραπέζι. Ό  Δημήτρης, δέν έχασε καιρό. 
"Αρπαξε μιά «λεπίδα», πούκοβαν τό ψω
μί, καί τήν έμπηξε κατάστηθα τοΰ Γ ια- 
κουμή...

Τόν κυνήγησαν, άλλά δέν τόν βρήκανε. 
’Έπειτα άπό καιρό, τόνέπιασαν τή στιγμή, 
ποϋθελε νά μπαρκαριστή γιά τήν Αΐγνφτο, 
μέ ψεύτικα διαβατήρια. Δικάστηκε άργό- 
τερα ’ισόβια καί τόν κλείσανε στό Ρίο.
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— Καίσαρος 'Εμμανουήλ «Παράφωνος αυ

λός» ποιήματα.
’Ανάμεσ* άπό σωρούς βιβλία μέ συνηθεισμέ- 

νους νεοελληνικούς στίχους, αχρωμάτιστους και 
; ;χιλοτριμμένους, κοινοτοπικούς ή χωρίς καμμιά 

σημασία κ’ έκφραση, δπως και οί στίχοι τού κ. 
Γιάννη Κλ. Ζερβού καί τών δμοίων του, τρα- 

|  βήξαμ’ ένα βιβλιαράκι κάπως διαφορετικό. Έχει 
I «άπόξω ένα όνομα καινούργιο, πού γι’ αύτό δέ 
I μολογάει τίποτα, και μέσα μερικά ζωγραφικά 
J σχέδια χωρίς χαραχτήρα. Μάλιστα, καθώς κι’ οί 
I στίχοι είναι ρυθμισμένοι σέ στροφές, τό βιβλίο 
g φαίνεται πολύ συνειθισμένο. Μά μεΐς, πού ψά- 
I χνουμε παντού μ’ ελπίδα καί μ* αισιοδοξία, τό 
I  ξεψαχνίσαμε κι’ αληθινά βρήκαμε μέσα σ’ αύτό 
L κάτι αλλιώτικο. Ό  κ. Εμμανουήλ πασκίζει νά 
κ  μάς δώση ποίηση μοντέρνα. Δουλεύει άπά σέ 
I καινούργια θέματα καί ζητάει νά παρουσιάση 

σύγχρονες συγκίνησες. Τ’ άποτελέσματα όμως 
τής δουλειάς του δέν είναι ένθουσιαστικά. Μέσα 
στούς στίχους του, πού άρνήθηκαν τήν όμοιοκα- 
ταληξία μά όχι καί άλλα τεχνικά στολίδια, 
περνάει μιά ζωή σύγχρονη γιομάτη κούραση, 

,, άνία καί νευραστένεια. Κι’ δμως άντικρίζουμε 
μέσα σ’ δλ* αύτά μιά νωθρότητα, πού δέν συμ
βιβάζεται μέ τή σημερινή ζωή. Άπό τ’ άλλο 
μέρος ή προσπάθεια τοΰ κ. ’Εμμανουήλ νά φανή 
κοσμοπολίτης κ’ ή έπιτήδεψη του γιά νά μάς 
κάνη τόν κοσμικό καί τόν μπλαζέ είναι φανερά 
καί άσκημίζουν τούς στίχους του. Μπορεί νάναι 
ό καλλιτέχνης ψεύτης, μά δέν έχει καμμιά άξία 
ή ψευτιά τής τέχνης όταν προδίνεται τόσο εύ- 

. κολα 1 Έπειτα μυρίζουν τά πράμματα αύτά πο- 
[ λύν Ούράνη, Χάγερ-Μπουφίδη καί λίγη σύγ

χρονη Γαλλική ποίηση. Πιό πολύ δμως φαίνεται 
χυμένο μέσα στίς στροφές τό ρωμαντικό στοι
χείο. ’Αντίθετα τό χιούμορ, τό θαυματουργό αύτό 

r μοντέρνο στοιχείο, λείπει κ’ έτσι ό ρωμαντισμός 
\ τραβάει πίσω, πολύ πιό πίσω άπό τό Χάϊνε ! Έτσι 
I  συμβαίνει καί στά ποιήματα αύτά δ,τι ξεμολογιέ- 
I *αι κι ό Ιδιος ό κ. ’Εμμανουήλ :
I  Οί είκόνες μας χλωμές κ’ οί παρομοιώσεις μας 

*ερνοΰν, καί μένει άνέκφραστο τό θαύμα,,.
Ωστόσο δέν είναι άχρηστο αύτό τό βιβλίο.

| Κάπου-κάπου μέσα του άντικρίζει κανείς μιά 
Φανταιζί γοητευτική ή μιά συγκίνηση γνήσια. 
Τό «Μιοΰζικ-Χώλλ* είναι χωρίς αμφιβολία 
*οίημα καλοχρωματισμένο καί μέ ψυχή μέσα 
Τ(>υ. Άκόμα μάς συγκινεΐ καί τό ποίημα «‘Ένας 
^ώσσος σ’ ένα μπάρ παίζει κιθάρα...». Είναι 
ναζ γνώριμος τύπος κι* ό ποιητής τόν φέρνει 

I μπροστά μας τραγικά ζωγραφισμένον:
I «Γάπόβραδα Ιλαρά κραυγάζει ή όδύνη του

στίς χορδές μιάς κιθάρας καπνισμένης.
’ Ωχρός καί κωμικός μές στήν άπώλεια του, 
είναι ένας άρλεκΐνος σπαραγμένος».

Ό ταν ό κ. Εμμανουήλ μπορέση νά ξεχωρίση 
τά ύλικά πού μεταχειρίζεται καί νά ξεκαθαρίση 
τίς άγνές δικές του καινούργιες συγκινήσεις άπό 
τά κατασκευασμένα συνθέματα, τότες θά φανή 
ένας νέος ποιητής μέ φλέβα. Καί τό προσμέ
νουμε.

★
— Σοακράτους Α. Προκοπίου. «Σάν ψέμματα 

καί σάν άλήθεια». ‘Ιστορικό μυθιστόρημα.
Ό  κ. Σωκράτης Προκοπίου, έπειτ άπό τίς 

τόσο ζωηρές καί πολύχρωμες και σέ πολλά ση
μεία άληθινά γοητευτικές έντυπώσεις του άπό 
τήν Άβυσσηνία καί ’Αραβία, έτύπωσε σ’ ένα 
χοντρό τόμο τό ιστορικό μυθιστόρημα. Γιά νά 
μιλήσουμε μέ πιό πολλή άκριβολογία,' δέν είναι 
καθαυτό μυθιστόρημα. Είναι μία ιστορία πού 
μπαίνει γιά άφορμή καί γύρω σ’ αύτή ό συγ
γραφέας βρίσκει εύκαιρίες νά διηγηθη μέ τό 
δικό του ζωηρό καί πολύχρωμο τρόπο τά τελευ
ταία χρόνια τής Μικρασιατικής περιπέτειας καί 
τήν καταστροφή τοϋ πριν εύτυχισμέ' ου αύτού 
τόπου. Έκεΐνο πού πιό πολύ χαραχτηρίζει αύτό 
τό βιβλίο καί τού δίνει άξία είναι ή καθαρή καί 
λεπτόλογη ζωγραφιά τής τοπικής ζωής μέ τά 
συνήθεια της καί τίς ομορφιές της. Γιά νά δώση 
πιό τοπική καί·ζωηρή χρωματιά στό έργο του 
ό κ. Προκοπίου στολίζει τήν όμορφη καί σπαρ
ταριστή δημοτική του μέ πολλές έκφράσεις τής 
Μικρασιατικής ντοπιολαλιάς. Δέν ξεχνάει ούτε 
τήν έκφραση άντροι (άντρες) οΰτε καί τό μετα- 
χείρισμα τής ονομαστικής άντί τής αιτιατικής. 
Γράφει άξαφνα: «Μέ τούς μπουρματζέδες τού 
άλόγου γεμάτοι καί στολισμένοι μέ λελέδες»... 
Σ’ αύτό τό βιβλίο ό αυριανός μελετητής θά βρή 
άμετρους ήθογραφικούς θησαυρούς. Θά βρή άλά- 
κερη μιά ζωή μέ δικό της χρώμα, μέ δικές της 
συνήθειες, μέ εύχαρίστησες τής ζωής καί τής Τέ
χνης γεμάτες άπό μιά γοητεία μέ άτομικά δικό 
της χαραχτήρα. Μά καί τό γράψιμο κ. Προκο
πίου έχει μιά δική του ζωηράδα καί γοητεία. * Ο 
συγγραφέας αύτός έχει ένα θαυμαστό άφηγημα- 
τικό ταλέντο, πού τόχει καλλιεργήση σέ θέματα 
ούσιαστικά καί γιομάτα άπό ένδιαφέρον, μακριά 
άπό τίς άσκοπες φλυαρίες σέ χιλοπατημένα θέ
ματα...

Με τήν εύκαιρία αύτή πιστεύουμε πώς είναι 
σωστό νά ξεκαθαριστή πώς ένα έργο λογοτεχνικό 
δέν πέρνει άξία γιατί μοιάζει μέ τά γνωστά κα- 
λούπια τών διηγημάτων ή δποια άλλα, μά γιατί 
έχει άξία πραγματική ώς καλλιτεχνικό δη
μιούργημα, ώς σύνθεση, ώς γράψιμο, ώς έργο τέ- 
χνης γενικά. Φ Ω Τ Ο Σ  Γ ΙΟ Φ Υ Λ Λ Η Σ
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Θ Ε Α Τ Ρ Ο

— Εθνικό θέατρο: ·Ή  Θναία τοΰ ’Αβραάμ» 
— Ίακ. Ρίξου - Νερουλού : «Τά Κορακίστικα».

Ή 'Επαγγελματική Σχολή θεάτρου έκανε τήν 
πρώτη φετεινή της έμφάνιση μέ τή «θυσία τοΰ 
Αβραάμ» καί τά «Κορακίστικα», δηλαδή οΰτε 
λ(γο οΰτε πολύ μέ δυό άπό τά περισσότερο άντι- 
σκηνικά διαλογικά εργα πού βρίσκονται γραμ
μένα ελληνικά.

Γιά τά «Κορακίστικα» είναι εΰκολο νά κατα
λάβει κ ι’ δ πιό «άνίδεος σκηνικής τέχνης» άνα- 
γνώστης τους πώς δέ γραφτήκανε κάν γιά νά 
παιχτοΰν καί πώς δέν στέκουνται στή σημερινή 
σκηνή μέ κανέναν τρόπο, μιά κ ι' δλη τους ή σά- 
τυρα γιά νά έννοηθεΐ έχει ανάγκη άπό τίς υπο
σημειώσεις τοΰ συγγραφέα καί βασίζεται σέ γε
γονότα καί σέ πρόσωπα ποΰ πέθαναν πιά πραγ
ματικά, μά καί πνευματικά πολΰ πριν άρχίσει δ 
αγώνας γιά τή γλώσσα. Τά «Κορακίστικα» είναι 
σάτυρα τοϋ Κοραή (δ συγγραφέας καλαμπουρίζει 
τό Κοραίστικα-Κορακίστικα) καί μερικών άλλων 
λογιοτάτων τής ομάδας τοΰ περίφημου «Αογίου 
Έρμοΰ» ποΰ θέλουν σώνει καί καλά νά έξελλη- 
νίσουν τά πάντα καί νά δημιουργήσουν μίαν άρ- 
χαΐζουσα έξωφρενική γλώσσα ποΰ ξεψύχισε πριν 
άπ’ αΰτοΰς άφίνοντας σπάνια δείγματά της καί 
στή σημερινή καθαρεύουσα. Κάθε λέξη τοΰ συγ
γραφέα είναι ή άτόφια παρμένη άπό τοΰς λογιό
τατους έκείνους, ή — κ ι' αύτό συμβαίνει συχνό
τερα — φτιαγμένη άνάλογα, σέ τρόπο, ποΰ δ άνα- 
γνώστης ή δ θεατής πελαγώνει κυριολεχτικά άν 
δέν καταφύγει στίς υποσημειώσεις τοΰ συγγρα
φέα καί δέν έχει προσανατολιστεί μέ τό πνεΰμα 
τοΰ «Λογίου Έρμοΰ». Μόλο λοιπόν τό ψαλλίδισμα 
καί μόλο τό κόκκινο μολύβι ποΰ δούλεψε τά κα- 
τακαϋμένα τά «Κορακίστικα» έμειναν . . . κορα
κίστικα γιά τό κοινόν ποΰ τά παρακολούθησε καί 
πού γελοΰσε μόνον δπου άκουγε καμμιά άπό τίς 
χοντροκοπιές, ποΰ σύμφωνα μέ τή μόδα τής έπο- 
χής του σοχνομεταχειρίζεται ό 'Ιάκωβος Ρίζου 
Νερουλός.

Άλλά γιά τά «Κορακίστικα» μείναν σύμφωνοι 
δλοι — ποιός λίγο, ποιός περισσότερο καί ποιός 
«εΰσχήμως σιωπών» — δτι δέ στέκουν στή σημε
ρινή σκηνή, πράμμα ποΰ κανένας δέν ΰπόπτευσε 
γιά τή «θυσία τοΰ ’Αβραάμ» ή κι’ άν τό ύπό- 
πτευσε φοβήθηκε νά τό βροντοφωνάξει. Έδώ, 
βλέπετε, τά πράμματα είναι πιό μπερδεμένα, 
γιατί τό μοναδικό μας αύτό «μεσαιωνικό μυ
στήριο», γραμμένο σέ λαγαρότατη κρητική διά— 
λεχτο καί σέ καλοδουλεμένους — πολλές φορές 
σωστά άνάγλυφα — δεκαπεντασύλλαβους έχει 
άναμφισβήτητη λογοτεχνικήν άξία κ’ είναι άλη- 
θινά ενα άπό τά καλλίτερα μαργαριτάρια τοΰ 
φιλολογικού μας θησαυοοΰ. Αύτή, λοιπόν πού 
λέτε, ή λογοτεχνική άξία στό ρωμαίϊκο — δπου 
δλοι είναι είδικοί γιά δλα — δέν ξεχωρίζεται 
εΰκολα άπό τή θεατρικήν άξία ενός έργου, ά -  
πλούστατα γιατί δλοι οί αύτοθεωρούμενοι εΙδικοί 
γιά τό θέατρο μέ έπικέφαλής τόν «διδάξαντα» 
τήν «θυσία τοΰ ’Αβραάμ» δέν ξαίρουν κάν τί θά 
πει θέατρο καί συζητοΰν μάλιστα άκόμα άν τό

θέατρο είναι «άθροισμα Τεχνών» ή «Τέχνη αύ- 
τοτελής». Έπειτα άπ’ αύτά δέν πρέπει νά φανεί 
σέ κανέναν παράδοξο πώς οί περσότεροι άπό τοΰς 
κριτικούς τοΰ θεάτρου (!) τών έφημερίδων ψά- 
χναν νά βροΰν καινούργιες λέξεις θαυμασμού καί 
καινούργιους τόνους στά παλαμάκια τους γιά 
νά χειροκροτήσουν τόν κ. Φ Πολίτη, ποΰ είχε 
τήν έμπνευση νάνεβάσει τή «θυσία τοΰ ’Αβραάμ».

Καί ναχε τουλάχιστο τήν έμπνευση ό εΰλογη- 
μένος ν' άνέβαζε τό έργο κάπου άλλου έχτός 
άπό τήν 'Επαγγελματική Σχολή θεάτρου θάχε 
τή φτηνή δικαιολογία (άν τανέβαζε μέ ιστορική 
άκρίβεια άψογη) πώς πήγε νά δώσει μιά βραδυά 
Εστορικο-φιλολογική. Μά ή σκηνική διδαχή καί 
τάνέβασμα ένός έργου, ποϋ μόλη τήν λογοτε
χνική του άξία δέν έχει καμμιά σχέση μέ τή 
θεατρική Τέχνη, δπως διαμορφώθηκε τά τελευ
ταία χρόνια, σέ μιάν 'Επαγγελματική Θεατρική 
Σχολή ποΰ «έκτρέφει τό φυτώριον» τής αυρια
νής μας σκηνής είναι γκάφα άπό τίς σοβαρότε
ρες, ποΰ σ’ δποιον άλλον τόπο έχτός άπό τό 
ρωμαίϊκο θάχε γιά συνέπεια τήν παύση τουλά
χιστο τοΰ γκαφατζή καθηγητή.

Μά κι’ άν άκόμα παραδεχτούμε γιά μιά στιγμή 
πώς δ άνθρωπος πού διάλεξε τό έργο είναι άλλο 
πρόσωπο άπό τάν κ. Φ. Πολίτη ποϋ τό άνέβασε, 
πάλι ό νεώτερος πρέπει νά πάρη μηδέν στήν δι
δαχή καί στή σκηνοθεσία. Γιατί δ ρεζισέρ κ. Φ. 
Πολίτης δέν άνέβασε τό έργο οΰτε ιστορικά, οΰτε 
μοντέρνα οΰτε μέ κανέναν άλλο τρόπο ποϋ νά 
μαρτυράει τέλος πάντων μιά κάποια βασική άν- 
τίληψη, μιά προσωπικήν έκδήλωση άδιάφορο άν 
πετύχαινε ή δχι. Έκανε μιά σαλάτα άπό πα- 
λαιοβυζαντισμό στυλιζαρισμένο μοντέρνα (σκη
νικά), άπό νεοκλασσικισμό (κοστούμια) δίνονται 
στό σύνολο τά βασικά αίγυπτιακά χρώματα 
(μπλέ, πράσινο κεραμυδί μέ τίς άποχρώσεις τους) 
κι’ έκίνησε τά πρόσωπα δπως στήν άρχαία τρα
γωδία άρχίζοντας άπό δυό γκροΰπα γιά νά τε
λειώσει μέ μιά εΙκόνα πού θύμιζε καταπληκτικά 
τίς άγαπημένες τής περασμένης γεννιάς ρωμαν- 
τικές καρτ-ποστάλ. "Οσο γιά τή διδαχή τών στί
χων ψάχνω κ ' έγώ νά βρώ λόγια νά τδνε συγ
χαρώ : Τό σφυροκόπημα στίς τομές καί τά τρα
βηχτά τραγούδισμα τοΰ δεκαπεντασύλλαβου, πού 
γινόταν ομοιότυπα άπό δλους τούς έκτελεστες 
καί πού κατανταντοΰσε άληθινή scie, μαρτυρού
σαν καθαρά τήν έπιμονή τοϋ δασκάλου τους 
στήν καταδικασμένη τεχνοτροπία τής παληάς 
άπαγγελίας ποΰ άπεκήρυξε κ ι' ό κ. Σιγάλας καί 
ποϋ θυμίζει τήν κοσμική παράδοση τής Comedie 
Fran9aise, περσότερο κωμικοποιημένη. Μήπως ® 
κ. Π. φαντάστηκε πώς δημιουργούσε άτμόσφαιρ» 
μεσαιωνικής μυστικοπάθειας μέ τά πριόνισμα 
αύτό;

Τά μόνο παρήγορο σημείο στήν δλη παράστασί) 
είταν ή μουσική ύπόκρουση, ποΰ κι’ αύτή δόθηκε 
μέ φοβερή τσιγκουνιά — λίγες σταγόνες δροσιά? 
μέσα στή Σαχάρα τοΰ σφυροκοπήματος καί τρ*· 
γουδίσματος πάνω άπό χίλιων δεκαπεντασυλλά' 
βων — ίσως γιά νά μή χάσει τή συνοχή του το 
πριόνισμα.

Τά άνέβασμα τών «Κορακίστικων» είταν άσύγ· 
κριτα άνώτερο άπό τής «θυσίας τοΰ ’Αβραάμ»

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 151

χωρίς μ ' αύτό νά μπορεί νά έπαινεθεί. Τό τρΰκ 
τοϋ ύψώματος τοϋ γραφείου κ ι’ ή άρλουμπίστικη 
σκηνογραφία είχαν τόν τόπο τους, άλλά οΰτε δ 
«υπηρέτης τής άστυνομίας» είταν τής προκοπής 
ώς έμπνεμση κοστουμιού, οΰτε τό ντύσιμο κ ’ ή 
κίνηση τών γκροΰπων είχε τίποτα τό άξιοπαρα- 
τήρητο σάν σχέδιο καί σάν εΙκόνα.

Οί μαθητές τής Σχολής ποϋ λάβανε μέρος στήν 
έχτέλεση τής «θυσίας τοΰ Αβραάμ» δείξαν πώς 
έχουν ταλέντο, μά τούς άδίκησε φοβερά ή διδαχή 
άπό τή μιά μεριά καί τό ύστεροβολικά βαρϋ τών 
άντισκηνικών τους ρόλων. Ό ρόλος τής δ. Μαρ- 
σέλλου πρό πάντων ύπερέβαινε κάθε λογικό δριο 
βαρύτητας γιά τούς λεπτοκαμωμένους της ώμους 
καί τό τραγούδισμα τού δεκαπεντασύλλαβου με
τέβαλε σέ μοιρολόι τίς στριγγές κραυγές τοϋ πό
νου της, άδικόντας έτσι ύπερβολικά τίς άξιέπαι- 
νες άληθινά προσπάθειες της. Ή δ. Σαγιάνου 
είχε δροσιά κ ι’ αγνότητα μά τραγουδούσε περ
σότερο άπ’ δλους Ό κ. Τσαγγανέας είταν γιά 
μέναν μιά άληθινή άποκάλυψη τόσο στά ρόλο 
τοϋ ’Αβραάμ δσο καί στά Κορακίστικα δπου κ ’ 
έδειξε μιά φινέτσα πηγαία καί μιά μαεστρία δχι 
πιά μαθητική.

Γενικά φαίνεται πώς ή «Επαγγελματική Σχολή 
θεάτρου» έχει ταλέντα άξιόλογα, ποΰ θά μπορέ
σουν αΰριο μεθαύριο μέ τήν έπιμέλεια καί μέ 
τή δουλειά νά έξελιχτούνε, άρκεϊ νά μήν ύφί- 
στανται κ ι’ άργότερα τήν άληθινά στρεβλωτική 
έπίδραση τοϋ σημερινού τους δασκάλου.

★
— Θέατρο Κοτοπούλη : «’Ελεύθερη Σκηνή» 

'Α ν-Σ κ ύ:  «Ντυμπούκ»
Άπό τούς ιδρυτές καί ένεργό μέλος τής έπα— 

ναστατικής εβραίικης δργάνωσης «Μπούντ» (πού 
στάθηκε πρόδρομος τού σοσιαλδημοκρατικού, τοϋ 
άργότερα κομμουνιστικοϋ κόμματος) στή Ρωσσία, δ 
Σέμιον ΆκίμοβιτςΡαποπόρ (1863-1920) είναι ενας 
άπά τούς γνωστότερους συγγραφείς τοΰ yidisch, 
τής γερμανοεβραίίκης αύτής διαλέχτου ποϋ άριθμεί 
τόσους ξεχωριστούς έργάτες. Ό  Ραποπάρ έγινε 
γνωστός μέ τό ψευδώνυμο Άν-Σκΰ στό διανοούμενο 
κοινό ολόκληρου τοΰ κόσμου άπό τό 1905 ποϋ 
πρωτοδημοσιεύτηκαν σέ γερμανική μετάφραση με
ρικές έπαναστατικές του νουβέλλες. Ή τραγωδία 
του «Ντυμπούκ», πού είναι άπό τά νεανικά του έρ
γα, βρέθηκε έπειτα άπό τό θάνατό του στά χαρ
τιά του, καί πρωτοπαίχτηκε στή Μόσκα άπό τόν 
εβραίικο θίασο Χαμπίμπα, πού έκανε άργότερα μιά 
τουρνέ στή Γαλλία καί στή Γερμανία, δπου έπαιξε 
τό έργο στό πρωτότυπο. Στά 1928, άν δέν κάνω 
λάθος, δ Baty άνέβασε τό έργο μεταφρασμένο γαλ
λικά, βρίσκονται πώς ή φόρμα του κ ’ ή έσωτερι- 
κότητά του μπορούσαν μιά χαρά νά τό κατατά
ξουν άνάμεσα στά πρωτοπορικά έργα τοϋ ρεπερ
τόριου του, μ’ δλο πού τά «Ντυμπούκ» έχει γραφεί 
τριανταπέντε χρόνια πρωτήτερα.

Τό «Ντυμπούκ» είναι μιά τραγωδία γεμάτη μυ- 
στικοπάθεια, έξωτισμό καί σκοτεινότητα, γραμ
μένη γιά έβραίόυς, τούς μόνους πού μπορεί ίσως 
νά συγκινεϊ σά» τραγωδία. Τά έργο βασισμένο σέ 
μιά εβραϊκή θρησκευτική πρόληψη (τή δαιμονο
ληψία ένός ζωντανού άπό τήν δΰλη ύπόσταση ένός 
πεθαμένου) δέν είναι αισθητικά νοητά οΰτε άπό

τούς μελετητές καί τούς μύστες τοϋ ’Αποκρυφι
σμού, γιατί ή δαιμονοληψία είναι γ ι’ αύτούς μιά 
άνάξια λόγου αίρεση τής θεωρίας τοϋ έσωτερισμοΰ, 
ποΰ σχετίζεται μέ τήν έξελιχτική τάση τών μερών 
πρός τό Έν. Άφοΰ λοιπόν ή ούσία τής τραγω
δίας του «Ντυμπούκ» δέν είναι νοητή άπό τούς 
έσωτεριστες, φυσικά είναι έντελώς άκατανόητη γιά 
τούς άμύητους. Άλλά γύρω άπό τήν άκατάληπτη 
γιά τούς εδραίους ούσία τής τραγωδίας υπάρχει 
ενα δυνατά δραματικά ποίημα ποϋ είναι (μέ τάν 
δικό του τρόπο κ ι’ αύτό: κάπως έξωτικά καί μυ- 
στικόπαθα) ενας δυνατός δμνος πρός τόν έρωτα, 
τόν έρωτα πού δέν πεθαίνει στή γίς, παρά γιά νά 
ξαναζήσει πιά πλατειά σέ μιάν άνώτερη σφαίρα. 
Κι’αύτός ό ύμνος είναι ή κυριότερη καλλιτεχνική 
άξία τού «Ντυμπούκ», γιατί αύτός μόνος μένει πλα
τύτερα άνθρώπινος. Έχτός δμως άπό τήν καθαρά 
ποιητική του άξία δ «Ντυμπούκ» έχει καί τό «άνώ- 
τερα ηθογραφικό» (δ χαραχτηρισμός είναι πολύ 
στενός μά δέν ύπάρχει άλλος) μέρος καί τήν έσω- 
τερική κίνηση, άρετές ποϋ τοΰ έξασφαλίζουν τήν 
άπαραίτητη γιά τά σκηνικά έργα «θεατρικότητα», 
τήν ικανότητα δηλαδή νά παιχτεί στό θέατρο. Τό 
«Ντυμπούκ» έχει δμως καί κάτι πάρα πάνω άπά 
τήν θεατρικότητα : δίνει στό σκηνοθέτη πολύ με
γάλο πεδίο γιά νά δράσει. Συνδυασμοί χρωμάτων, 
φωτισμών, όγκων (κουστούμια, ντεκόρ, χορός, ψαλ- 
μός, τρύκ) άπό τή μιά, ή δημιουργία άτμόσφαιρας, 
ή κίνηση τών προσώπων καί τών συνόλων σέ τρόπο 
ποϋ νά στέκονται σά φόντο στόν άνάγλυφο πρώτο 
ρόλο άπό τήν άλλη, είναι έξαιρετικές εύκαιρίες 
γιά ένα σκηνοθέτη, ποΰ θέλει νά φανεί.

Έτσι έξηγείται κι’ δλας ή προτίμηση τού κ. Σ. 
Μελά στό έργο αύτό γιά τήν έμφάνιση τής «Ελεύ
θερης Σκηνής». Ένας άλλος στή θέση του θά διά
λεγε ίσως ένα έργο μέ τά !6ta προτερήματα γιά 
τόν σκηνοθέτη άλλά περισότερο προσιτό στό ρω— 
μαίϊκο κοινό, τόν «Σιμοϋν» π.χ. Άλλά δ κ. Μελάς 
θέλησε νά ρίξει μιά ρουκέττα γιά νά ξυπνήσει τό 
κοιμούμενο άθηναίίκο κοινό. Πιθανόν ή ρουκέττα 
νά μήν ήταν ή πρεπούμενη, μά έκανε άρκετό κρότο. 
Καί τώρα πού ξύπνησε τό περίφημο αύχό κοινό δ 
κ. Μελας έχει τεράστια εύθύνη: πρέπει δχι μόνο 
νά μήν τ ’άφίση νά ξανακοιμηθεί άλλά νά τό συ
νηθίσει νά καταλαβαίνει νά παρακολουθεί καί νά 
ύποστηρίζει τό άληθινό θέατρο μέ άγάπη ποϋ νά 
φτάνει στό φανατισμό.

Οί συνάδελφοι τών έφημερίδων δέχτηκαν μέ τυμ
πανοκρουσίες κι’ άλλαλαγμοϋς τήν πρώτη τής 
«Ελεύθερης Σκηνής» κ ’έκαναν πολύ καλά. Γιατί 
είναι άναμφισβήτητο πώς δ κ. Μελάς δούλεψε κ ’ 
δτι γιά πρώτη φορά ελληνικός θίασος, καί μάλι
στα θίασος «έφθαρμένος» άπό τήν χοντροκομένη 
φάρσα, έπειθάρχησε στή μπαγκέττα τοϋ ρεζισέρ. 
Αύτό καί μόνο φτάνει γιά τό πρώτο βήμα της « Ε 
λεύθερης Σκηνής» καί τού κ Σ. Μελα. Μπροστά 
σ’ αύτό ξεχνάω άν έκανε τά α ή τό 6 άσήμαντο 
λάθος στή ρεζί άν π.χ. άπέτυχε στήν έμφάνιση τοΰ 
πεθαμένου ή έδωσε έναν έλαφρά τόνο άπαγγελίας 
(πόση άπόσταση άπά τό τραγούδισμα τής «θυσίας 
τοΰ Αβραάμ» !) ή άν δέν έφώτισε τέλεια μιά-δυό 
σκηνές. Έπειτα πρέπει νά άμολογηθή δτι δ κ. Με- 
λδς, άν κ ’έμπνεύστηκε κάμποσα πράγματα κ ι’ άπό 
τό θίασο Χαμπίμπα, είχε μιά καθορισμένη γραμμή
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στά άνέβασμα κ ' έπέτυχε στούς συνδυασμούς των 
χρωμάτων αρκετά.

Τά σκηνικά τοΰ κ. Κλώνη άξίζουν εν* μεγάλο 
μπράβο. Απλά, υποβλητικά καί καλοχρωματισμένα 
καθώς εΐταν συνέτειναν πολύ στή δημιουργία τής 
μυστικοπαθής ατμόσφαιρας πού χρειαζόταν τό έργο.

Άπό τούς έκτελεστές μόνη ή κ. Μαρίκα Κοτο
πούλη έδωσε τήν δαιμονόληπτη ήρωΐδα μέ υπέ
ροχη τραγικότητα καί στάθηκε κυριολεχτικά θεία 
άπό τήν άρχή ώς τό τέλος. Τά πηγαίο ταλέντο 
της βρήκε κι’ αύτή τή φορά μέ μιά καταπληκτική 
διαίσθηση τήν έκφραση τοΰ δύσκολου ρόλου της, 
τόσο στήν κύρια γραμμή καί στίς μεταπτώσεις, 
όσο καί στίς παραμικρότερες λεπτομέρειες. "Ολοι 
οί άλλοι ηθοποιοί ήταν πολύ κατώτεροι άπό τούς 
ρόλους τους. Μιά Ιξαίρεση επιτρέπεται ίσως γιά 
τόν κ. Ροζάν.

Ό θίασος τής «Ελεύθερης Σκηνής» Ιχει άνάγκη 
άπό ξεκαθάρισμα καί άπό συμπλήρωση. Λείπουν 
στελέχη, κΓ άπό τήν άλλη μεριά πρέπει νά ξαφρι
στούνε κάμποσα στοιχεία, ποϋ μόνο κακό μπορούν 
νά προξενήσαυν, σένα σύνολο προορισμένο νά «κά
νει θέατρο» στά σοβαρά.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Β Ε Λ Μ Τ Ρ Α Σ

Μ Ο Τ Σ Ι Κ Η
— Ή  καταδίκη τοϋ «Φάουστ» και η χορω

δία ’Αθηνών.
Ή έκτέλεση τοϋ δυσκολότατου χορικού μουσι

κού έργου τοϋ Μπερλιόζ άπό τή χορωδία Αθη
νών ήτανε άρκετά ικανοποιητική άπό άποψη πει- 
θαρχίας.

Είναι γεγονός πιά πώς έχουμε μιά χορψδία στήν 
'Ελλάδα άπά 150 πρόσωπα, άνδρες καί γυναίκες, 
ποϋ τραγουδάνε πειθαρχημένα καί σωστά. Τήν 
πειθαρχία, βέβαια, αύτή τή συνήθισε στούς χο
ρωδούς ή μεγάλη ύπομονή καί έπιμονή τοΰ κ. 01- 
κονομίδη. Γιατί πρέπει νά ποΰμε πώς ό διευθυν
τής τής χορψδίας αύτής έργάζεται υπεράνθρωπα 
καί γιά τοΰτο είναι άξιος τιμής. "Ενα πράγμα μό
νον, κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, δέν θά κατορ- 
θώση ποτέ νά δώση: Μίαν άνώτερη καλλιτεχνική 
Ιρμήνευση τών έργων αύτών.

Στήν πρώτη σκηνή (εισαγωγή) ζωγραφίζεται ή 
άνοιξιάτικη φύση μέ τήν αιθέρια της άτμόσφαιρα 
καί μέ τίς όμορφιές της. 'Επίσης υστέρα άπά τή 
σκηνή αύτή, άκολουθοΰν οι χοροί τών χωρικών 
πού είναι όλο χαρά καί τρέλλα, πού τούς έμπνέει 
ή άνοιξιάτικη φύση καί άθελα πηδούν, χορεύουν 
σάν τρελλοί !

Φαντασθήτε, γιά μιά στιγμή τίς εικόνες τής 
έποχής αύτής, στούς κάμπους καί τά λειβάδια ποϋ 
είναι πλημυρισμένα μέ θεϊκό φώς καί στολισμένα 
μέ τά φανταχτερά χρώματα τών άγριων λουλου- 
διών μέ τά μεθυστικό τους άρωμα, πού χωρίς νά 
θέλη κανείς, όσο σοβαρός καί άν είναι μέσα στό 
σπήτι του, στά γραφείο του, όταν βρεθή έκει κάνει 
τίς πιό μεγάλες τρέλλες. ’Ενθουσιάζεται μέ τό 
κάθε τί ποϋ βλέπει. "Ολα τοΰ φαίνονται ώραια. 
Γίνεται ενας ώραΐος τρελλός! Φαντασθήτε λοιπόν 
σέ όλον αύτόν τάν Διονυσιασμό, ποϋ έπικρατεΐ άπά 
τό ενα άκρο ώς τά άλλο, πόσον έμπνευσμένος πρέ

πει νά είναι ό διευθυντής γιά ν' άποδώση όλα αύτά 
τά ώραΐα συναισθήματα.

Εϊμεθα άναγκασμένοι, μέ μεγάλη μας λύπη, νά 
πούμε πώς τίποτε άπ' όλα αύτά δέν αίσθανθήκαμε 
νά μάς έδωσε μέ τήν περίφημη, κατά τά άλλα 
(πειθαρχία κλπ.), διεύθυνσή του ό κ. Οίκονομίδης. 
Μιά ξηρότητα κυριαρχούσε σέ όλο τά εργο. Τά 
μεγαλόπνοα αύτά έργα θέλουνε έμπνευσμένους 
διευθυντές γιά νά μεταδώσουνε στά «πλήθη τών 
έκτελεστών» τά ποικίλα συναισθήματα πού περι
κλείει τό έργο αύτό τοϋ Μπερλιόζ, ώστε καί αύτά 
(«τά πλήθη τών έκτελεστών») έμπνεόμενα νά τά 
μεταδώσουν στούς άκροατές.

’Ετσι έξηγείται καί ή άδιαθεσία καί τό χασμου
ρητό τών έκτελεστών τής συμφωνικής άρχήστρας. 
'Αλήθεια, ή τέλεια κατηρτισμένη ορχήστρα τών 
συμφωνικών συναυλιών, πού λαβαίνουνε μέρος δλα 
τά καλύτερα μουσικά στοιχεία τοϋ τόπου μας, έδώ 
ήτανε άγνώριστη. Ιδιαίτερα «στά καθαρά ένόρ- 
γανα μέρη όπως: τά μπαλέττο τών συλφίδων μέ 
\ό χαριτωμένο άπαλά χρωματισμό του» τά ούγ- 
γρικά έμβατήριο, μέ τήν πλούσια σέ χρώματα καί 
ρυθμούς ένορχήστρωσή του κ. ά.

'Απορούσε κανείς, ποϋ είναι εκείνη ή όρχήστρα 
πού συνώδευσε ένα Ίτούρμπι, ένα Χούμπερμαν; 
Έκείνη, λέω, ποϋ μάς έδωσε τήν τέλεια έκτέλεση 
τοΰ ποιήματος τής έκστασης τοϋ Σκριάμπιν καί 
τόσα άλλα άριστουργήματα.

Είναι άναμφισβήτητο πώς γιά νά έρμηνεύση κα
νείς τέτοια έργα, πρέπει νά είναι προικισμένος μέ 
ιδιοφυία, καί ή ιδιοφυία δέν άποκτιέται μέ κόπους 
καί μόχθους, άλλά φυτρώνει μόνη της. Είναι θείο 
δώρο.

Οί ξένοι μονφδοί καλλιτέχνες κ. Νινόν Βαλλέν 
ώς Μαργαρίτα, καθώς καί δ κ. Ρενέ Λαπελετρι ώς 
Φάουστ, ήσαν στούς ρόλους τους άξιοθαύμαστοι, ή 
κ. Βαλλέν στήν Ρομάντσα (ή Μαργαρίτα τραγου- 
δεΐ μόνη στό δωμάτιό της) τής XV σκηνής ήτανε 
υπέροχη.

'0  δικός μας κ. Νικολάου ώς Μεφιστοφελής τήν 
ήμέρα έκείνην φαινότανε πώς είχε πολύ μεγάλο 
κέφι γιά σκώμματα, καί θά μπορούσαμε νά ποΰ
με, πώς δέν άφησε στιγμή πού νά μή γελοιοποιήση 
τόν Εωσφόρον (τόν άρχιδιάβολο) πράγμα πού δέ 
θά τοϋ τά συγχωρήση ποτέ σέ πρώτη εύκαιρία 
πού θά συναντηθή μαζί του. Ό τελειόφοιτος τής 
μονψδίας κ. Μολότσος πολϋ καλός στό ρόλο τοϋ 
Μπράντερ.

*
— Οί ορχήστρες στους κινηματογράφους.
“Αλλοτε έφθανε ενα βιολί καί ένα πιάνο, γιά νά 

ίκανοποίήση τίς άπαιτήσεις ,τοϋ κοινού, πού σύ
χναζε στοϋς κινηματογράφους. Έφθανε, λέω, νά- 
παιζαν αύτοί οί δυό μουσικοί (βιολινίστας καί πια
νίστας), άδιάφορο τί έπαιζαν .... Ό κόσμος άπερ- 
ροφάτο άπό τήν ταινίαν. Δέν ήτανε δέ σπάνιον σέ 
μιά τραγικώτατη σκηνή, ή όρχήστρα νά έπαιζε 
έντελώς άπροσάρμοστα πρός τό θέμα τής ταινίας 
κομμάτια. Μέ τήν καταπληκτική όμως πρόοδο πού 
Ιλαβε ό κινηματογράφος σήμερα, καί μέ τή μόρ
φωση ποϋ απέκτησε τά κοινό, αύξήθηκαν, φυσικά, 
καί οί μουσικές άπαιτήσεις του. Καί δίκαια.

'Εκείνος πού αναλαμβάνει σήμερα, νά προααρ- 
μόση μουσική σέ ενα κάπως σοβαρά κινηματογρα
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φικά έργο, δέν μπορεί νά είναι ενας άπλάς καί 
τυχαίος μουσικός. 'Ανάγκη καί μόρφωση νά Ιχη 
ό μουσικός έκεϊνος καί πραγματικό ταλέντο. Δέν 
νομίζουμε λοιπόν πώς είναι ξένο πρός τή μουσική 
κριτική νά άσχοληθοϋμε σήμερα, γιά λίγο, μ'ένα 
τέτοιο θέμα.

Στοϋς κινηματογράφους μας τώρα, έργάζονται 
μουσικοί μέ άξία, διπλωματούχοι Ωδείων, όπως 
είναι : οί κ.κ. Γιάν. Κρασσάς, Τζουμάνης, Σπυρ. 
Λάζαρος, Ν. Παπασταθόπουλος, Σκαντζουράκης, 
Κωνσ, Κούλας, Παν. Βουτσινάς, Γεώρ. Λομπιάνκο, 
θεόδ. Καββάδας, Σπϋρ. Μάγκος Τατσόπουλος, Πέ
τρος Σμυρλής, Γεώρ. <Γύλλας, κλπ.

Πρίν άπό λίγες μέρες, πήγα μιά βραδυά, στόν κι
νηματογράφο «Σπλέντιτ» καί έθαύμασα πραγματι
κά, τό ώραΐο παίξιμο τοΰ κ Κοϋλα. Ό κ. Κούλας 
είναι άριστος βιολινίστας μέ θαυμασία τεχνική καί 
ώραΐο ήχο, καθώς έπίσης πρέπει νά πώ, πώς μέ 
έπιτυχία άξιόλογη, κατορθώνει μέ τήν προσαρ
μογή καταλλήλων έκλεκτών μουσικών κομματιών, 
νά ένισχύει τίς δραματικές σκηνές ποϋ έκτυλίσ- 
σονται στήν ταινία καί έτσι ν* αύξάνει τή συγκί
νηση καί τά ένδιαφέρον τών θεατών.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η
— Ν. Ν. Λύτρας.
Ό  Νϊκος Νικηφ. Λύτρας πέθανε νέος. 'Ωστόσο 

■δέν μπορούμε νά ύποστηρίξουμε πώς δέν έτέλειω- 
σε τό έργο του, δέν μπορούμε νά ποΰμε πώς ό 
Χάρος τοΰκοψε στή μέση τήν έργασία του, πριν 
φτάση ό ζωγράφος έκεί ποΰ ζητούσε. Μπορεί ή 
ΰρρώστεια, πού φώλιαζε σά σαράκι μέσα του, νά 
μή τούδινε τά τελευταία χρόνια δύναμη κι’ δρεξη 
νά έργαστή. Αύτό είναι θλιβερό άληθινά. Δέν φαι
νόντανε δμως κι’ ό μακαρίτης νά πασκίζη νά 
«ροχωρήση. Δέν έκανε «ιά καινούργια -ψαξίματα.

Τό ώς πού έφτασε ό Ν. Ν. Λύτρας μάς τό δεί
χνει φανερά καί ξάστερα ή έκθεση τών έργων του 
«ού ανοίχτηκε στό Ζάππειο άπό τούς φίλους του 
καί τούς συγγενείς του. Στήν έκθεση αύτή έμα- 
ζώχθηκαν τά περισσότερα άπό τά έργα τοΰ Ν. 
Λύτρα πού άνήκουν σέ διαφόρους φιλότεχνους, 
μά καί κείνα «ού βρεθήκανε στό ατελιέ του. Πολ
λά ά«’ αύτά είναι σχέδια καί προετοιμασίες γιά 
διαφημιστικές άφίσες ή γιά άλλα έργα του. Μά 
είναι κεί μαζεμένη κ’ ή «ιό πολλή έργασία του 
σέ ταμπλώ τοϋ λαδιού : πορτραϊτα, το«εϊα, συν
θέματα.

Τά σχέδια καί τά «ροετοιμάσματα παρουσιά
ζουνε ένα ζωγράφο μ' εύκολία στά τεχνικά μέσα, 
μά δέν τόν δείχνουν νάχι; κανένα άτομικό χα
ραχτήρα, κι' ούτε νά ζητάη νά βρή σ’ αύτά τά 
«ράμματα «ροσω«ικό στύλ. Μά τά ταμπλώ τοϋ 
λαδιού δείχνουν τό Λύτρα ζωγράφο μέ τεχνική 
δική του καί μέ χαραχτήρα άτομικό. Βέβαια ό 
Ν. Λύτρας δέν κατάφερε νά προχωρήση καί νά 
δώση δημιουργία βασικά ξεχωριστή, ούτε στή 
αύνθεση, ούτε στήν γενικώτερη ζωγραφική άν- 
τίληψη. "Ητανε δμως ένας έμ«ρεσιονιστής μέ χα
ραχτήρα. Εϊξερε νά βλέ«η τό φώς καί τό χρώμα

στό ύπαιθρο. Τό τοπείο του, οί θαλασσινές του 
συνθέσεις κ’ οί φιγούρες του μέσα στόν ήλιο 
έχουν όλο τόν «ολλαπλασιασμένο έντυπωτισμό 
ένός μαέστρου έμπρεσιονιστή. Κι’ άπό τ&λλο μέ
ρος τά πορτραϊτα του είναι δυνατά χαραχτηρι- 
σμένα. θυμηθείτε άξαφνα τά πορτραϊτα τής γυ
ναίκας του καί τών δυό άδερφιών του. ΕΧξερε 
νά μεταχειρίζεται τή φρέσκα πινελιά γιά νά δίνη 
τήν «ιό ζωηρή έντύπωση μέ μέσα πού φαίνονται 
πολύ άπλά. Κι’ δμως ή κάθε πινελιά του κάθε 
άλλο ήτανε παρά άπλό καί άθώο ζήτημα. . .

Ό  Ν. Λύτρας είχε φήμη πορτραιτίστα καί φαί
νεται «ώς καλλιέργησε πιό πολύ τό πορτραϊτο άπό 
κάθε άλλο είδος ζωγραφικής. Βλέπει δμως κα
νείς πώς τά θέματα του σ’ αύτό τό είδος είναι 
περιωρισμένα. Πιό πολύ είναι φρέσκες φυσιο- 
γνωμείς μέ χλωρά χρώματα, άρμονισμένα μέ 
άλλα χρώματα πάλι χλωρά καί χτυπητά. Καί 
στό τοπείο του όμοια δέν κυνηγούσε πολλά θέ
ματα. Στάθηκε σ’ ένα στενό κύκλο καί πιό πολύ 
πάντα έδειχνε τό φώς, παρά τή σύνθεση καί τήν 
έσωτερικότητά του. Συμπερασματικά ό Ν. Λύτρας 
ήτανε, καθώς φαίνεται καί στήν έκθεσή του, ένας 
καλός έμπρεσιονιστής, ένας ειλικρινής ζωγράφος 
μέσα στόν όρίζοντα τής περασμένης πιά έποχής 
του.

★
— Γιάννης Βάσος.
Άπό τήν Αμερική μάς ήρθε κ' έκαμ’ έκθεση 

άπό ι 8 έργα του στήν «"Ενωση Συντακτών» ό 
Έλληνας ζωγράφος τής Νέας Ύόρκης κ. Γιάν
νης Βάσος. Πρίν έρθη ό ίδιος, είχε φτάση έδώ 
ή φήμη του καί τά βιβλία πού είχε διακοσμήση 
μέ τά έργα του. Γιατί ό κ. Βάσος είναι ένας 
διακοσμηακός ζωγράφος. Ή  κυριώτερη έργασία 
του είναι ή εικονογράφηση βιβλίων. Τώρα τε
λευταία τό έκδοτικό σπίτι Ε.. P. Dutton and Co 
έχει έκδώση τήν «Μπαλλάντα τής φυλακής τοΰ 
Ρήντιγκ» τοΰ Ούάίλντ μέ εικόνες τού κ. Βάσου. 
Λίγο πρίν είχε βγή καί ή «Σαλώμη» τοΰ Ούάϊλντ 
μέ εικόνες τοΰ ίδιου. Καί τώρα άπό τά ι 8 έργα 
πού έκθέτει στήν «"Ενωση Συντακτών» τά 9 εί
ναι τοΰ «Μπαλλάντας» καί τά 5 τής «Σαλώμης». 
"Ετσι μόνο 4 είναι άλλες συνθέσεις.

"Ολα γενικά αύτά τά ι 8 κομμάτια τοΰ κ. Βά
σου είναι έργασμένα μέ τόν ίδιο τρόπο, μέ γκου- 
άς άσπρο καί μαΰρο, ώστε όλοι οί χρωματισμοί 
καί οί τόνοι γίνονται μέ τό κιάρο—σκοΰρο μο
νάχα. Μά καί δλα αύτά τά έργα έχουν καί άλλη 
ένότητα. Τήν ένότητα τής ίδιας σκέψης, τής 
ίδιας συνθετικής τεχνικής. ‘Ο διακοσμητής αύτός 
παίρνει μεγαλοφάνταστα καί στριφογυρίζει δλα 
όσα φαντάζεται «ώς πηγαίνουν στό θέμα του καί 
τά δουλεύει μέσα σ’ ένα ίλιγγο άπό καμπύλες 
καί άπό διατονισμοΰς. Έτσι ό διακοσμητικός του 
τρόπος φέρνει τά θέματά του μέσα στό άπειρο 
κι’ άφίνει τή σκέψη νά δουλεύη, άφοΰ τής ύπο- 
δόιλη μερικές βασικές ιδέες. Ή  ύποβολή αύτής 
τής διακόσμησης έχει κάτι τι πού θά πήγαινε 
λαμπρά στό θέατρο, άφοΰ ή μεγαλόπρεπη άρχι- 
τεχτονική τών όγκων μέσα στίς καμπύλες καί 
τοΰ φωτός τά άτέλείωτα παιγνίδια δίνουν δλη 
τή σύνθεση. Γι’ αύτό μέ χαρά έμάθαμε πώς ό κ.
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Βάσος θά έργαστί] τώρα ώς σκηνογράφος στό Χ όλ- 
λυγουντ. Π ρέπει ν ά  προσμένουμε άπ’ αύτόν σκΓ- 
νο γρ α φ ικ ά  κατορθώματα. Φ έρνει δμως λύπη ν ά  
σκέφτεται κανένας τ£ ώ ραία  «ράμματα θυσιά
ζοντα ι γ ιά  χάρη τής σημερινής ’Αμερικάνικης 
διανοητικής άθλιότητας τοΰ κινηματογράφου...

Ό  κ. Βάσος μάς έδειξε μ ιά  διακοσμητική μέ 
ρυθμό καί μέ διανοητικότητα καί μ α ζί μ ιά  τέχνη  
δική του.

♦
— Παηαναγιώτου.
Ό  ζω γρά φ ος κ. Π απαναγιώ του  άπό χρό ν ια  

τώρα, άχ’ όταν πρωτοφάνηκε στήν ’Αθήνα, γ υ 
ρ ίζοντας άπό τή Γερμανία, ήρθε ώπλισμένος μέ 
τεχνική κατάρτιση πού έδ ινε  πλατειές ελπίδες. 
Έ β λ επ ε  τή φύση κι’ ό ρεαλισμός του ήτανε 
καλά  στερεωμένος. Π ροσμέναμε όμως πώς ό 
ζω γρά φ ος αύτός θά προχωρούσε. Ξ αναφ άνηκε 
μερικές φορές χω ρίς ν ’ ά λλά ζη  καί χω ρίς ν ά  
προχωρήση. Κ αί τώ ρα πάλι παρουσιάζεται στίς 
σάλες τοΰ κ. Στρατηγοπούλου μέ άρκετά έργα  
του. Μά καί τώ ρα  όμοιος. Μερικά άπό τά  έργα 
του είνα ι τά  γνω στά . Κ αί τά νέα  τόυ δέν  δ ια 
φ έρουν άπό τά  παλιά . Ό  κ. Π απαναγιώ του 
δ έν  φ α ίνετα ι ν ά  προχω ρή. Ξέρει ν ά  ζω γραφ ίζη  
βέβαια, μά  θά θέλαμε κάποια  δημιουργικώτερη 
πνοή, κάποιο τολμηρότερο βάδισμα...

*
— Ά Ι . Χριστοφής.
Ό  κ. Ά λ .  Χριστοφής έχει μέσα στά έργα  του 

μ ιά  κάποια  εύγένεια  στό χρωματισμό καί πιό 
πολύ έναχ ιο ΰ μ ο ρ . Αύτό τό χιούμορ τόν έκαμε ν ά  
γίνη  ένας χαραχτηριστής α ξ ιόλογος στά θέματα 
τής ταβέρνας, στήν άπόδοση τώ ν  μεθυσμένων 
καί σ’ άλλες εύθυμογραφικές σκηνές. Τ ό  ξέρει 
αύτό καλά  ό κ. Χριστοφής καί γ ι’ αύτό, μαζί 
μέ τά  τοπεία του, παρουσιάζει καί τώ ρα μερικά 
τέτοια θέματα χιουμοριστικά. Ή  έκθεσή του, πού 
γ ίνετα ι στή σάλα τοΰ «Π αρνασοΰ», έχει έν δ ια - 
φέρον, γ ιατί ό κ. Ά λ .  Χριστοφής είνα ι συμπα
θητικός ζω γρά φ ος καί γνω στός γ ιά  χιουμορι- 
στής. Μά αύτή ή έπανάλη\]/η τώ ν  μεθυσμένων, 
χω ρίς ν έα  μελέτη καί παρατήρηση, άρχίζει πιά 
ν ά  κουράζη. Π ρέπει, νομίζουμε, ό λα  ν ά  ξ α ν α -  
φρεσκάρωνται. Π ροσμένουμε κι’ ό κ. Χριστοφής 
ν ά  ξαναφρεσκαριστή καί ν ά  πολλαπλασιαστή 
στή χιουμοριστική του δημιουργία.

★
— "Εκθεση «Παλιας ’Αθήνας».
Σκέφτηκα πολύ ά ν  ή έκθεση αύτή έπρεπε ν ά  

κριθή ώς ζω γραφική. Μά τί ά λλο  ε ίν α ι; Ό  κ. 
Βέλμος έμάζεψ ε στό «"Ασυλο Τέχνης» διάφορα 
ζω γρα φ ικά  καί ά λλ α  πράμματα σχετικά μέ τήν 
ιστορία τής ’Αθήνας καί τά  παρουσιάζει δ λ α  
μ α ζί κι’ άνακατω τά, χω ρίς σύστημα. 'Υ πάρχουν 
έκεΐ έργα  ζω γραφικής καί σχέδια  άπό γειτονιές 
κ' έκκλησιές τής ’Αθήνας, σχέδια  άρχιτεχτονικά, 
χρωματιστά σκαλίσματα σέ πουρί, χαλκογραφ ίες 
καί τυπω μένα κλισέ κομμένα  άπό βιβλία, περιο
δικά κ' έφημερίδες...

Μερικά άπό τά  σκίτσα είνα ι χαραχτηριστικά

καί μιά  συλλογή άπό σχέδια  κουδουνιώ ν αθη
να ϊκώ ν σπιτιών θάχε σπουδαία διακοσμητική ση
μασία, ά ν  ήτανε τά  σχέδια  πιστά καί καλοφκια- 
σμένα. Μά δέν  ε ίνα ι τέτοια. Καλλίτερη» λο ιπόν  
δουλειά  θάκαναν οί φωτογραφίες.

Δυό σχέδια  τοΰ ύποφαινόμενου δείχνο υ ν  τό 
χαραχτήρα  τής Ά θηνέϊκης Β υζαντινής Τ έχνης 
καί ά λλ α  άντικείμενα φ ανερώ νουν κάπως τό  
χαραχτήρα  τής μεσαιωνικής 'Αθήνας.

Μά τά περισσότερα σχέδια  τοπείω ν τής ’Αθή
να ς  δέν  έχουνε καμμιά καλλιτεχνική  άξία. Μά 
έχουνε τάχατες «ιστορική», άφοΰ παρουσ ιάζουν 
πώς είνα ι ή 'Α θήνα σήμερα', Ά κόμη περισσότερο 
δέν  μπορούμε ν ά  καταλάβουμε τί ρόλο παίζουνε 
στήν ιστορία ή στήν Τ έχνη  καί γ ιατί κρεμά
στηκαν στήν έκθεση ό λ α  κείνα  τά  ψ αλλ ιδ ίσ μ ατα  
άπό έφημερίδες, περιοδικά καί βιβλία, πού 
έχουνε μουντζουρω ίή  ύπομονετικά μέ κίτρινο 
χρώ μ α  γ ιά  ν ά  φ α ίνω ντα ι παλιά ...

Φ Ω Τ Ο Σ  Γ ΙΟ Φ Τ Λ Λ Η Σ

•Λ ■ *— Α ντίγραφ α .
Ά νά μ εσ α  σέ τόσες καί τόσες έκθέσεις ζω γρ α 

φικής είχαμε τόν  περασμένο μήνα καί μιά έκ
θεση άπό α ντίγραφ α  γνω σ τώ ν έργω ν ζω γρ α φ ι
κής γ ινο μ έν α  άπό τό ν  Έ λ λ η ν α  ζω γρ ά φ ο  τ^ύ 
Μ ονάχου κ. Ή λ . Ά τζητίρη. νΗ τανε πολύ έπιμε- 
λημ ένα  αντ ίγρα φ α  καλώ ν  και κακώ ν έργω ν ζω 
γραφικής. Τ ό φ ιλότεχνο  κοινό μας δέν  τά  είδε 
κ&ν. Δέν καταδέχεται ν ά  ΐδή αντίγραφα . Α γ ο 
ράζει... χειρότερα πράμματα.

Γ Λ Υ Π Τ Ι Κ Η
— Ot γλυ π τικο ί διαγω νισμοί.
Τά τελευταία χρόνια έγιναν αρκετοί γλυπτι

κοί καί αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. "Αν έξαι- 
ρέσχι δμως κανένας τόύς περισσότερους άπό 
τούς αρχιτεκτονικούς πού έτυχε νά προκηρυχτούν 
άπό αρχιτέκτονες, ot άλλοι κάθε άλλο παρά 
προκήρυξη διαγωνισμού μέσα στόν εικοστόν 
αιώνα εμφανίζουν. Οί περισσότεροι γίνονται 
άπό στρατιωτικούς, έμπορους καί γιατρούς. Τέ
τοιοι ήταν ό διαγωνισμός ηρώου στή Θεσσαλο
νίκη, πού μέλη τής κριτικής επιτροπής ήταν 
στρατιωτικοί, δήμαρχος, νομάρχης, ενας για
τρός καί ένας καθηγηήτς τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, ό αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
τής Βιοτεχνικής Σχολής τής ’Αθήνας, τά σχέ
δια γιά τόν όποιον έκριναν μερικοί έμποροι 
καί γιατροί άπό τά μέλη τοΰ Συμβουλίου τής 
Σχολής, καθώς καί όλοι οί γλυπτικοί διαγω
νισμοί ήρώων, πού έγιναν στίς επαρχίες, κα
θώς στή Νάουσα κ.λ.π.

Έχωμε υποχρέωση έντονα νά διαμαρτυρηθοΰ- 
με γιαύτή τή μεσαιωνική κατάσταση, πού έμ - 
φανίζει τήν Ελλάδα σά νά κατοικείται άπό 
’Αφρικανούς.

Τό Κράτος καί οί διάφοροι Δήμοι καί Κοι
νότητες πρέπει νά σέβωνται στό μέλλον περισ
σότερο τήν Τέχνη, ορίζοντας μέλη γιά τίς 
διάφορες κριτικές επιτροπές : γλύπτες, ζωγρά
φους, άρχιτέκτονες, δηλαδή καλλιτέχνες καί 
μονάχα καλλιτέχνες. ι. κ.

ΠΡΩ ΤΟΠΟ ΡΙΑ
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Α Ρ Χ Ι Τ Ε Χ Τ Ο Ν Ι Κ Η

— Τό σχέδιο χ '  ή σημερινή μορφή τής 
Αθήνας.

Ή «Πρωτοπορία» σάν πραγματικό περιοδικό 
άξιο τοΰ δνόματός του ποϋ ένδιαφέρεται γιά δλες 
τίς έκφράσεις τής Τέχνης, αφιέρωσε είδ'.κή στή
λη γιά τήν άρχιτεχτονική. Κι* δ διευθυντής της 
έθεσε άμέσως σέ συζήτηση τά πιά σημαντικώτερο 
σχετικά σήμερα ζήτημα, τά ζήτημα τής μορφής 
τής ’Αθήνας ώς πόλεως.

Στό δεύτερο φύλλο δ άρχιτέκτων κ Κοντολέων 
είπε σχετικά τήν γνώμη του γιά τήν μορφή πού 
μπορούμε νά δώσουμε στή σημερινή ΆΘήνα μέ 
τήν δημιουργία νέων τμημάτων τής πόλεως καί 
μάλιστα μελετημένων μ’ ένιαία κατεύθυνση καί 
κοινά τύπο δσον άφορά τίς διαστάσεις καί τή 
μορφή τών κτιρίων. Επειδή δμως αναγκαστικά 
συζητώντας γιά τή μορφή τής σημερινήε 'Αθή
νας καί τό τί πρέπει σχετικά νά γίνει, θά συζη
τήσουμε καί γιά τά σχέδιο τής πόλεως, δέν θά- 
ταν ίσως άσκοπο ν’ άρχίζαμε άπά κεί καί άφοΰ 
διερευνήσουμε τίς βάσεις νάρθουμε ύστερα στή 
μορφή ώς πόλεως άπό κτιριολογικής άπόψεως. 
Γιατί πώς μπορεί νά υπάρχει άρχιτεχτονική αρ
μονία μιάς πόλεως, χωρίς αρμονία τοΰ σχεδίου 
ρυμοτομίας τ η ς ; Φυσικά σήμερα νά ρυμοτομή
σουμε τήν ΆΘήνα σύμφωνα μέ θεωρητικές άρχές 
•καί πρόγραμα δέν μπορούμε. Μονάχα γιά διαρ
ρύθμιση καί μετατροπές στή ρυμοτομία της μπο
ρεί νά γίνει λόγος. Άλλά γιά νά γίνουν δλα 
αύτά πρέπει νά κατανοήσει κι’ δλος δ άλλος κόσ
μος, έκτός άπά μάς τούς άρχιτέκτονες καί μηχα
νικούς, πώς είναι έπιταχτική πιά άνάγκη νά 
διαμορφωθεί ή ΆΘήνα μέ βάση ένα ορισμένο σχέ
διο θεμελιωμένο άπάνω στά πορίσματα τής έπι— 
στήμης καί στίς άνάγκες τής πόλεως. Καί γιά 
νά έφαρμοστεί ενα τέτοιο σχέδιο μπορεί νά 
χρειασθεί ν’ άπαλλοτριωθούν μερικά κτίρια ή οί- 
κόπεδα καί πρέπει νά υποχωρήσει τά άτομικό 
μας συμφέρο γιά τά συνολικά συμφέρο τών κα
τοίκων τής πόλεως. Έτσι άλλως τε καί ή άξία 
τών λοιπών άκινήτων αυτομάτως θά αύξηθεί, 
γιατί δέν θά υπάρχουν πιά κτίρια στή.· ΆΘήνα 
•τής Πλάκας, άλλά σέ μιά συγχρονισμένη καί πο
λιτισμένη μεγαλούπολη. Κ’ ύστερα δλοι μας πρέ
πει νά υποταχθούμε σ’ ενα γενικά πρόγραμμα 
πού νά θελήσουμε νά, έφαρμοστεί γιά νά μή 
φτάσουμε σ’ άποτελέσματα σάν τά σημερινά: 
τήν ύπερβολική έξάπλωση τής πόλεως, τή δη
μιουργία φτωχικών συνοικισμών πού περισφίγ
γουν καί βρωμίζουν μιά πρωτεύουσα, τήν κατάρ
γηση ένός άρκετά καλού σχεδίου τών Αθηνών 
(Καλλιγά) γιά λόγους άτομικούς, τήν έξωφρενική 
παραβίαση νόμων καί σχεδίων πού συστηματικά 
γίνεται άπό τήν έποχή πού κτίστηκε ή νεώτερη 
ΆΘήνα καί τήν παντελή σχεδόν έλλειψη νερού, 
υπονόμων, συγκοινωνιών, φωτισμού κ.λ.π.

Μιά φορά δμως πού πρόκειται νά μιλήσουμε 
γιά τό σχέδιο τής Αθήνας, τά καλλίτερο πού 
έχουμε νά κάνουμε είναι ν’ άνατρέξουμε πρώτα 
στήν ιστορία. Μέχρι τό 1833 δέν ύπήρχε κανένα 
σχέδιο ρυμοτομίας τής πόλεως τών Αθηνών, ή

μορφή δέ τής πόλεως ήταν ή συνειθισμένη τότε 
στίς τουρκικές κωμοπόλεις. Μέ τήν βιαστική δέ 
μεταφορά τής πρωτεύουσας τού Κράτους άπά τά 
Ναύπλιο στήν ΆΘήνα, έπειδή δημι ουργήθηκε 
άνάγκη οίκημάτων έπισκευασθήκανε τά παλαιά 
σπίτια γιά νά έπαρκέσει στίς άνάγκες της ή νέα 
πόλη. Τό πρώτο καταρτισθέν σχέδιο ήτανε τάν 
Ιούλιο τού 1833 άπό τούς άρχιτέκτονες Κλεάνθη 
καί Σάουβερτ, ή πόλις δέ τότε. σχηματιζότανε 
μέ τό σχέδιο έκεΐνο στά γύρω άπά τήν παληά 
πόλι καί κάτω άπό τήν Άκρόπολι χαμηλά μέρη. 
Τό σχέδιο έκεΐνο δριζε δτι τό τμήμα τής πό
λεως πού βρισκότανε πάνω στούς άρχαιολογικούς 
χώρους έπρεπε ν’ άπαλλοτριωθεΐ άπό τά Δημόσιο, 
γιά νά γίνουν άνασκαφές καί μετά, πάρκα καί 
περίπατοι. Ένα χρόνο άργότερα δ άρχιτέκτων 
Κλέντσε έτροποποίησε τά άρχικά σχέδιο περιορί
ζοντας τήν πόλι άπά τήν δδά Άδριανού μέχρι 
τής δδού Πανεπιστημίου καί άπό τό έργοστάσιο 
Φωταερίου μέχρι λεωφόρου Αμαλίας. Στό σχέ
διο αύτό έγιναν άργότερα πολλές τροποποιήσεις, 
καθώς ή άλλαγή τής θέσεως τών Παλαιών Ανα
κτόρων άπό τόν λόφο Άγ. Αθανασίου στή σημε
ρινή των θέση. Μέ τήν άλλαγή δμως αύτή ή διά
ταξη τής πόλεως άλλαξε ριζικά, γιατί άπό τότε 
ή πόλις άρχισε νά έπεκτείνεται πρός βορρά καί 
βορειονατολή. Ά λλες τροποποιήσεις έγιναν στό 
σχέδιο πού έχει τό δνομα «πινακίδες» καί στά 
σχέδιο πού συνέταξε τότε μιά Επιτροπή άπό 
έλληνες άξιωματικούς.

Τά Διατάγματα τού 1856 καί 1883 δρίζανε μιά 
ορισμένη ζώνη γύρω άπό τήν πόλι, εξω άπό τήν 
δποία δέν έπέτρεπαν νά κτισθοϋνε οίκοδομές. 
Άλλά οί νόμοι αύτοί δέν τηρήθηκαν καί μέ τόν 
καιρό σχηματίσθηκαν διάφοροι μικροί συνοικισμοί 
έδώ καί κεί, χωρίς κανένα ρυμοτομικό σχέδιο, 
χωρίς καμμιά προπαρασκευαστική έργασία γιά 
τόν καθορισμό τών κλίσεων στούς δρόμους καί 
τήν ίσοπέδωση καί έξυγίανση τού έδάφους. Έτσι 
τά μέρή αύτά δέν είχαν σχεδόν δρόμους, πλα
τείες, κήπους, ούτε έλεύθερους χώρους γιά τήν 
οίκοδόμηση δημοσίων καί κοινής ώφελείας κτι
ρίων. Τά σπίτια κτιζόντουσαν άπάνω στό φυσικό 
έδαφος, άλλα χαμηλά κι’ άλλα ψηλά καί οί 
διάφοροι αύτοί συνοικισμοί δέν είχαν καθόλου 
φωτισμό, ύδρευση, υπονόμους, συγκοινωνία, ρυμο
τομικά σχέδιο, φυτείες καί όδοστρωσία. Οί συνοι
κισμοί αύτοί ύστερα άπά μερικά χρόνια καί μέ 
έλάχιστες κάποτε μονάχα άλλαγές περιλαμβα- 
νόντουσαν στό έγκεκριμμένο σχέδιο τής πόλεως. 
Μετά τό 1890 συνολικό νέο σχέδιο δέν έγινε κα
νένα, άλλά έγκριθήκανε διάφορα χωριστά σχέ
δια γιά τά διάφορα τμήματα πού προσθέσανε καί 
γιαύτό τό σημερινό έγκεκριμμένο σχέδιο τής Αθή
νας άποτελείται άπά 78 έγκεκριμμένα μέχρι τό 
1916 χωριστά τμήματα, στά δποϊα σέ διάφορες 
έποχές έγιναν 498 τροποποιήσεις.

Μετά τά 1916 νέες έπεκτάσεις τής πόλεως δέν 
έγκριθήκανε, έξακολουθήσανε δμως νά σχηματί
ζονται χωρίς έγκριση καί χωρίς σχέδιο ταχτικό 
νέοι συνοικισμοί. Μετά τό 1923, ύστερα άπά τήν 
μικρασιατικήν καταστροφή, ή Έπανάστασις έπέ- 
τρεψε νά Εδρυθούν τριγύρω άπά τήν ΆΘήνα διά
φοροι φτωχικοί προσφυγικοί συνοικισμοί πού
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έσφιξαν καί έπνιξαν άπό παντού τήν πρωτεύουσα, 
ώστε νά τήν κάνουν άγνώριστη καί νά τής δώ
σουν τήν σημερινή έλεεινή της μορφή.

Γ. Κ Α Ψ Α Μ Π Ε Λ Η Σ

Σημ. — Στά επόμενο: Ή  σημερινή μορφή τής 
πόλεως καί τό σχέδιο Καλλιγά.

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ
— «’Αστέρα>» (ΙΙαραγωγή «Νιάγκ Φίλμ»).
Ή  «Άστέρω» είναι ή δεύτερη πραγματοποίηση 

ποΰ παρουσιάζει 6 οίκος «Ντάγκ Φίλμ» μέσα σ’ 
έξη μήνες Πυρετώδης εργασία, δπως βλέπετε. 
Καί τό αποτέλεσμά της ; Αύτό ακριβώς έρχομαι 
νά εξετάσω.

Ή  «Ντάγκ — φίλμ» είναι φιλότιμη εταιρία. 
Τής οφείλω αύτη τήν αναγνώριση, άφοΰ ή τρίτη 
της παραγωγή δείχνει μιά σημαντική καί υπο
σχετική εξέλιξη γιά ενα λαμπρότερο παραγω
γικό αΰριο.

Ά ς  έρθωμε στήν κρίση τής «Άστέρως.» Τό 
σενάριό της γραμμένο άπό τόν κ. Παΰλο Νιρ
βάνα, είναι ενα είδος ποιμενικοΰ ειδυλλίου, 
άπλοΰ καί ψυχολογημένου, πού τό παρακολουθεί 
ό θεατής ευχάριστα στήν κανονική έκτύλιξη τών 
γεγονότων του, γιά νά μείνη Ικανοποιημένος άπό 
τό ηθικό του τέλος.

Ή  σκηνοθεσία τοΰ κ Δημ. Γαζιάδη είναι 
προσεχτική καί έίιιμελημένη. Είναι δμως φτω- 
χούτσικη άπό άπόψεως φυγκυρασιόν. Ή  κί
νηση καί ή δράση λείπει έντελώς άπό τήν «Ά 
στέρω», πράμμα πού κάνει τό θεατή νά περιο
ριστή στήν παρακολούθηση τών τεσσάρων κύ
ριων προσώπων, τών οποίων ή τύχη είναι ή μο
ναδική άποψη τοΰ φίλμ πού κινεί τό ενδιαφέ
ρον τοΰ κοινοΰ.

Τό τεχνικό μέρος τής «Άστέρως» είναι ση
μαντικά βελτιωμένο, δέν είναι δμως δπως μ’ 
άρεσε νά ελπίζω πώς θά ήτανε. Ή  έποχή τής 
πραγματοποίησης της δέν βοηθοΰσε καθόλου 
τίς προσπάθειες τών άδελφών Γαζιάδη. Καιρός 
άκαταλληλος γιά πρύζ ντέ βύ. ’Ομίχλες, παγω
νιές, χιόνια κ.τ.λ. δυσχεράνανε πολύ τό έργο 
τους 'Ωστόσο ό όπερατέρ κ. Μιχ. Γαζιάδης, 
κάτι κατάφερε νά μάς δώση. "Αν δηλαδή τά 
«εξωτερικά» τών πιό άξιοθέατων τής διαδρομής 
Διακοφτοΰ—Καλαβρύτων (πού συναντάμε μέ τόν 
οδοντωτό), είναι ασθενικά στό φωτισμό, άρκε- 
τές όμορφες εικόνες γνήσιου τοπικού χρώματος 
ικανοποιητικές στήν τεχνική τους άποψη, πού 
μάς παρουσιάζει ή «Άστέρω», ενθουσιάσανε τό 
θεατή πού συχνά έχειροκροτοΰσε.

'Η  υπόκριση τών τεσσάρων πρωταγωνιστών 
μάλλον Ικανοποιητική. Πρώτον ό κ. Βεάκης στό 
ρόλο τοΰ πατέρα είναι απλός, φυσικός καί έκ- 
φραστικώτατος, δπως πάντα. Ά πό τήν άρχή ώς 
τό τέλος τοΰ ρόλου του παίζει έξ Εσου καλά. Ή  
Αλίκη Θεοδωρίδη, στό ρόλο τής «Άστέρως» 
μ’ άρεσε τόσο, πού δέν διστάζω νά πώ δτι έβαλε 
κάτω δλες τίς έλληνίδες πού άντικρύσανε τόν 
κινηματογραφικό φακό, ή θεατρίνες ή έρασιτέ- 
χνιδες. Είναι άφελής και χαριτωμένη, κ’ οί

εκφράσεις της θυμίζουνε συχνά Κυβέλη. Έβγήκε 
δέ καί πολύ δμορφη στό φίλμ. 'Η  πρώτη αύτή 
έμφάνιση τής Άλικης στήν «Άστέρω» είναι υπο
σχετική καί έλπίζω δτι τά παραμικρά σφαλμα- 
τάκια της θά λείψουνε στά έπόμενα φίλμ της. 
Στό πλευρό της ό κ. Κώστας Μουσούρης ώς 
Θύμιος δείχνει άρκετά προτερήματα Είναι δμως 
κακοβαμμένος (μιά λεπτομέρεια άξια προσοχής, 
άφοΰ αδικεί τή φυσιογνωμία του). Παίζει καλά, 
ιδιαίτερα δέ τίς αισθηματικές σκηνές μέ τήν 
Άστέρω. Αύτό είναι φυσικό, καί βλέπει κανείς 
ολοφάνερα τή διαφορά τοΰ παιξίματός του άπό 
τόν Δ. Τσακύρη, ό όποιος είναι πάντα ό ίδιος, 
δπως φοβάμαι δτι θά μείνη γιά πολύ άκόμα 
καιρό.

Τό φίλμ αύτό στό σύνολό του είναι καλό, καλ
λίτερο άπό τήν προηγούμενη παραγωγή τής 
«Ντάγκ—φίλμ», μά φτωχό στό είδος του. Αύτό 
δέν συγχωριέται στούς άδελφούς Γαζιάδη άφοΰ 
δ κόσμος τούς ύποστηρίζει τόσο πολύ καί πρό
θυμα.

★
— Οί ξένες ταινίες ποΰ παίχτηκαν στήν 

‘Αθήνα.
Ή  «Θεία Γυναίκα» είναι ενα φίλμ άπό κείνα 

πού δέν προσθέτουνε τίποτα στό εργο τής 
Γκρέτα Γκάρμπο, άλλά ποΰ οφείλουνε μάλλον 
στό φημισμένο καλλιτεχνικό της δνομα τήν έμ- 
πορική τους καρριέρα, παρά στήν πραγματική 
τους άξία. Σενάριο παιδαριώδες γεμάτο άντι- 
κρούσεις σέ ψυχολογικές λεπτομέρειες, υπόκριση· 
δχι άπόλυτα Ικανοποιητική, καί άπό αύτήν ά 
κόμα τήν άφταστη Γκρέτα Γκάρμπο πού έχει ώς 
μεγάλη έχθρά στήν ταινία αύτή τήν ανακολου
θία τών γεγονότων, κι’ άπό τόν Λάρς Χάνσον, 
ό όποιος δμως κατορθώνει νά μάς άποζημιοιση 
κάπως σέ μιά δυνατή σκηνή τής τελευταίας 
πράξης. Ή  σκηνοθεσία τοΰ Σκανδιναυοΰ ρεζι
σέρ Βικτώρ Ζοστρώμ είναι κι’ ή πιό ενδιαφέ
ρουσα άποψη τής «Θείας Γυναίκας», πού τήν 
έπεριμέναμε πολύ καλλίτερη.

"Ενα μεγάλο φίλμ άξιο άναλυτικώτερης κρί
σης είναι τό «Βόλγα-Βόλγα». Τό σενάριό του 
βασίζεται στή γνωστή ρωσσική έποποιΐα τοΰ 
δέκατου έ'βδομου αιώνα κι’ άναπαριστάνει τή 
ζωή τοΰ μεγάλου άντάρτη Στένκα-Ράζιν. Ό  
ϊουρζάνσκυ είναι δ ρεζισέρ τής ταινίας αύτής, 
πού ή σκηνοθεσία της μακρυά άπό τοΰ νά 
συγγενεύη μέ τήν ύπερεαλιστική σχολή τοΰ σο
βιετικού κινηματογράφου, δέν υστερεί σέ προ
σόντα άπό τήν τελευταία. Είναι ή άλήθεια πώς 
ό δημιουργός τοΰ «Μιχαήλ Στρογκώφ» κατα
πιάστηκε τή φορά αύτή μ’ έ'να θέμα κάπως 
άχάριστο γιά κινηματογράφηση κι’ άντιμετώπισε 
δυσκολίες ανυπέρβλητες στό κεφάλαιο τής τε
χνικής τοΰ «Βόλγα-Βόλγα». Λέω άχάριστο θέ
μα, γιατί τό Ιστορικό τοΰ φίλμ είναι τέτοιο πού 
οί σκηνές του αναπόφευκτα τρενάρουνε καί 
κουράζουνε τό θεατή πού έσυνείθισε στίς εικό
νες πού άλλάζουνε ραγδαία Ό  Τουρζάνσκυ 
δμως, υπερνικώντας σχεδόν ολοκληρωτικά τίς 
τεχνικές δυσκολίες καί τ’ άλλα προσκόμματα 
πού παρουσίαζε ή πραγματοποίηση τοΰ «Βόλγα-
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Βόλγα», άποδεικνύεται γιά μιά άκόμη φορά σ’ 
αυτήν τή ρεζί χου, αριστοτέχνης ρυθμιστής τοϋ 
όχλου, τόν όποιον ντρεσάρει μέ αξιέπαινη ευ
χέρεια. Ή  φιγκυρασιόν του έξ άλλου, μιλάει, 
μπορεί νά πή κανένας, πώς έξωτερικεύει, τό 
ταμπεραμάν τών ανταρτών τοΰ Στένκα-Ράζιν, 
πού τό νοιώθουμε άκόμα κι’ έμεϊς οί τόσο ξέ
νοι στήν ιδιοσυγκρασία, άπό τούς ή ρ α ^  τοΰ 
«Βόλγα Βόλγα». Ή  υπόκριση μέ τή σειρά της 
είναι άξιέπαινη. Ό  Χάνς “Ανταλμπερ φον Σλέ- 
τωβ ώς ’Αταμάνος Στένκα-Ράζιν, απολύτως 
κύριος τοΰ τόσο μουβεμαντέ ρόλου του, τόν 
κρατάει θαυμαστά χωρίς οΰτε μιά στιγμή νά 
παρασυρθή στήν εκδήλωση τών συναισθημάτων 
του, στό κορύφωμα τής δραματικότητας τοΰ 
ρόλου του Ή  περιφορά τοΰ πτώματος τοΰ 
Κόλμα, ή θυσία τής αιχμάλωτης πριγκήπισας, 
κι’ ή σκηνή κατά τήν όποία προσφέρεται ώς 
εξιλαστήριο θΰμα στούς ανδρες του, δένον
τας μόνος τά χέρια του, εΤναι σκηνές στις 
όποιες φαίνεται ή απαράμιλλη δύναμη τοΰ 
φόν Σλέτωβ. *0 Βόρις ντέ Φάστ, στό πρόσωπο 
τοΰ μισαροΰ προδότη, άξιοσημείωτος. Πολύ 
καλός κι* ό Ροδόλφος Κλάϊν Ρόγγε ώς μεγάλος 
Βεζύρης τοΰ Πέρση Πρίγκηπα. Τό ϊδιο δέν 
μπορώ νά πώ καί γιά τή Λίλιαν Χώλ Ντέβις 
πού ύστερεΐ σημαντικά άπό τούς προαναφερ- 
θέντες καλλιτέχνες. "Εχει ελάχιστες καλές στιγ
μές σάν έκείνη τής παντομίμας, κατά τήν όποία 
έπεξηγεΐ τό ελατήριο τής δολοφονικής της πρό
θεσης, καί τής μέθης της. Είναι κρίμα γιατί ή 
Ντέβις κρατάει τό μοναδικό θηλυκό ρόλο κ’ 
επρεπε νά είναι ίκανοποιητικώτερη. Ό  Κόλκα 
βρίσκει ένα ευσυνείδητο ερμηνευτή στό πρό
σωπο τοΰ μικροΰ καλλιτέχνη πού τόν υποκρίνε
ται Σκηνές χλιδής καί άγριου μεγαλείου πλεο
νάζουνε στόν «Βόλγα·Βόλγα». Τό συμπόσιο στό 
ΙΙερσικό παλάτι καί τό μαρτύριο τής δίψας πού 
θερίζει τό πλήρωμα είναι δυό σκηνές άκρας 
αντίθεσης, πού άποδίδονται κ’ οί δυό έξαίρετα 
στό φίλμ αύτό, τοΰ οποίου όλες οί εικόνες δια- 
πνέονται άπό βαθύν ανθρωπισμό Τά μαΰρα 
πουλιά πού φτερουγίζουνε πρίν άπό τό θάνατο 
τοΰ Κόλκα, τό ξεψύχισμα αύτοΰ τοΰ παιδιοΰ, τί 
συμβολικές εικόνες άποτελοΰνε ! Ό  Τουρζάνσκυ 
είναι ένας αληθινός μαιτρ τής σκηνοθετικής.

Τά ιστορικά φίλμ πάντα άποτελέσανε τό φόρ
τε τών Γερμανών ρεζισέρ. Οί ’Αμερικανοί πού 
διαθέτουνε περισσότερα υλικά μέσα άπό τίς 
Εύρωπαϊκές φίρμες σέ τρόπο πού νά εξασφαλί
ζουνε άρτιώτερο μοντάρισμα στίς ιστορικές 
ταινίες, ποτέ δέν κατωρθώσανε νά συναγωνισ- 
θοΰνε τά Γερμανικά φίλμ. Αύτός ό λόγος δμως 
δέν έλιγόστεψε τήν άναπαράστασή τους στό 
Νέο Κόσμο. Μιά άπό τίς ιστορικές ταινίες τής 
νεώτερης ’Αμερικάνικης παραγωγής είναι κι’ ό 
«Βαγαπόντης ποιητής». Πρόκειται γιά νά ιστο
ρία τοϋ ποιητή Φραγκίσκου Βιγιόν. Ή  πραγ
ματοποίηση αύτή, πού άπόψεως ρεζί είναι ά- 
ξιοσημείωτη, σεβόμενη ιστορικές λεπτου,έρειες, 
εχει καί τό ξεχωριστό πλεονέχτημα νά έμφα- 
νίζη δυό σύγχρονες δραματικές κορυφές σέ ρό
λους ενδιαφέροντος. Τόν Τζών Μπάρρυμορ πού 
είναι ό μεγαλύτερος τραγωδός τής 'Αμερικής,

στό ρόλο τοΰ Φραγκίσκου Βιγιόν, καί τόν Κόν- 
ραδ Φάϊτ στό ρόλο τοΰ Λουδοβίκου τοϋ ενδέ
κατου. 'Ο τελευταίος ζωντανεύει έξαίρετα τόν 
τύπο τοϋ έκφυλου 'αύτοΰ μονάρχη, τοϋ οποίου 
τή νοσηρότητα άποδίδει πιστά σέ κάθε της εκ
δήλωση Βλέποντας κανείς αύτή τή δημιουργία 
τοΰ ^ίόνραδ Φάϊτ, καταλαβαίνει γιατί ό σπου
δαίος αύτός Γερμανός τραγωδός εύρήκε δ ιά- 
πλατες τίς πόρτες τοΰ ’Αμερικανικού κινηματο- 
γραφικοϋ παραδείσου μετά τήν παρουσίαση τοΰ 
«Βαγαπόντη ποιητή». Ό  Τζών Μπάρρυμπορ ώς 
Βιγιόν δείχνει τή θαυμαστή ελαστικότητα τοϋ 
ταλέντου του. Ή  πρωταγωνίστρια καί τό καλλι
τεχνικό πλαίσιον τών δύο αύτών δραματικών 
κολοσσών άνάξιο λόγου, κάνει τούς τελευταίους νά 
λάμπουνε άκόμα περισσότερο, μά ζημιώνει τήν 
ταινία ποΰ στό σύνολό της αξίζει μέ τό παρα
πάνω, γιατί είναι ικανοποιητική καί στό κεφάλαοι 
τής τεχνικής. ι ρ ι ς  ς κ α ρ α β α ι ο τ

Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Τ Ι Κ Η
— Ντόπια βιτρώ.
Μαζί μέ τόν τελευταίο πυρετό τής άρχιτεχτο- 

νικής μας yta τήν άναδημιουργία τής ’Αθήνας, 
μαζί μέ τή δημιουργία τεραστίων—άλλά καί 
τερατωδών πολλές φορές — μεγάρων, παορυσιά- 
στηκε ή άνάγκη τής έφαρμογής νέων διακοσμη- 
τικών τεχνών. Έτσι μπήκανε κ ’ έδώ σ' έφαρμογή 
τά κοσμήματα άπό τσιμέντο, χωρίς νά πάψη καί 
ή τέχνη τών γύψινων κοσμημάτων. Τά πλουμίδια 
καί τ' άρχιτεχτονικά σκαλίσματα τά γινομένα 
άπό τσιμέντο έχουν πιά μεγάλη αντοχή, μά 
έχουνε καί τά προτέρημα νά χρωματίζωνται μέ 
τρόπο αΙώνιο, άφοΰ τό χρώμα μπαίνει μέσα στή 
μάζα τοϋ τσιμέντου. Παράλληλα στήν τέχνη αύτή 
έχει μπή σ έφαρμογή στόν τόπο μας τώρα τελευ
ταία καί ή ωραιότατη τέχνη τ ώ ν  ζωγραφιστών για- 
λιών (βιτρώ).

Τό βιτρέϊγ τά ξέρουμε άπά τά μέγαρα κι" άπά 
τίς έκκλησιές τής Λύσης καί κάπου-κάπου τό κου
βαλούσαμε γιά τά μέγαρά μας άπόξω. Τώρα τε
λευταία όμως άρχισαν μερικοί καλοί καλλιτέχνες 
μας νά καταγίνωνται στό ζωγράφισμα αύτό τών 
τσαμιών Έδώ καί τρία ή τέσσερα χρόνια πρώτη 
—άπ' δσο τούλάχιστο ξέρουμε—ή Κα 'Αγγελική 
Χατζημιχάλη έκαλλιέογησε στόν τόπο μας αύτό 
τό είδος τής τέχνης. Παρουσίασε πρώτα στίς καλ
λιτεχνικές έκθέσεις σχέδια άπά βιτρώ Ελληνικά 
μέ κοσμήματα βυζαντινά ή σύγχρονα λαϊκά καί 
άντίγραφα ελληνικών γυναικείων κοστουμιών, 
Έπειτα τά σχέδια αύτά καϊ άλλα παρόμοια, ή 
Κα Χατζημιχάλη τάβαλε σ’ έφαρμογή καί τά 
τεχνούργησε άπάνω στό τζάμι. Έτσι έχουμε τά 
πρώτα Ελληνικά βιτρώ.

Έ πειτ’ άπό τήν Κα Χατζημιχάλη κ ι' άλλοι 
καλλιτέχνες μας έβάλθηκαν νά δουλέψουν στό 
είδος αύτό. Μά πιό πολϋ άπ’ όλους τό έχει 
άναπτύξη σήμερα στήν Ελλάδα ό ζωγράφος κ. 
Χρ. Ροΐμπης. Είδαμε στό άτελιέ του βιτρώ σέ στϋλ 
Βυζαντινά, ’Αραβικά, Τουρκικά, ’Αναγέννησης, μά 
καί Άρ-Νουβώ καί μοντέρνα, όλα μέ άντίληψη 
ρυθμοϋ καί μέ πολύ γοΰστο. Φ.

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α  Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α Τ Α

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ

Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ ΙΑ ------

Ή ζωή κάθε έποχής έχει δικό της ρυθμό, πού 
κανονίζεται άπό τά έθιμα, άπό τίς άνάγκες της 
καί άπό τό είδος τού πολιτισμού της. Αύτό είναι 
μιά παλιά άλήθεια. Γι’ αύτό βλέπουμε πώς τά 
μέσα πού έξυπηρετοΰσαν άλλα χρόνια τή ζωή 
μας σήμερα είναι άχρηστα. "Η δέν άρκοϋν νά 
τήν υπηρετήσουν ή είναι περιττά. Έτσι κ ' ή Τέ
χνη, μά κ ' ή κοινωνική ζωή γενικά έφευρίσκουν 
νέα μέσα, έφαρμόζουν νέες μεθόδους σύμφωνες 
μέ τίς νέες προόδους καί μέ τίς ζυμώσεις τοΰ 
πολιτισμού.

Ό λ ’ αύτά έφαρμόζονται καί στό ζήτημα τοΰ 
γάμου. "Αλλες εποχές, πού οί κοινωνίες ήτανε μι
κρές καί άθώες, πού ή άφέλεια έκανε τά πράγ
ματα άπλά, ήτανε άπλός καί ό τρόπος γιά νά 
βρή κανένας τό σύντροφο τής ζωής του. Σήμερα 
δμως καί τά ζήτημα αύτό έμπήκε σ' ένα δρόμο 
πιά σύγχρονο, πιό συστηματικό, πιό σύμφωνο μέ 
τίς άπαιτήσεις τοΰ αίώνος.

★
Σήμερα πιά είναι άναχρονισμάς τά νά ζητάει 

κανείς- νά βρή γυναίκα μέ τούς φίλους του καί 
μέ τίς γριές φίλες τής μαμάς του. Είναι κάτι 
πού δέν στέκεται στήν έποχή μας τό νά κάνη 
διαπραγματεύσεις γάμου ή πατροπαράδοτη «με- 
σήτρα» γάμων, ποϋ φοροΰυε μάλιστα καί παρά
ταιρες κάλτσες γιά «νά πιάση ό λόγος της...»

Αύτά δλα τάσβυσε τό πνεύμα τής έποχής μας. 
Τώρα οί πιό πολλοί γάμοι γίνονται άπά μιά γνω
ριμία σέ κύκλους κοσμικούς ή έντελώς τυχαία. 
Μά δπως είναι αναχρονιστικός ό πρώτος τρόπος 
έτσι κ ι' ό δεύτερος αύτός είναι άσκημος η έπι- 
κίνδυνος. Έτσι ό γάμος γίνεται λαχείο. Καί δέν 
πρέπει νά είναι ποτέ. Ή σύγχρονη ζωή δέν έπι- 
τρέπει νά κάνουμε κουτουράδες ..

Πρέπει νά γίνη προσεχτικά ή έκλογή τής νύ
φης, μχ είναι άνάγκη καί τά οικονομικά ζητή
ματα νά συζητηθούν καλά. Ποιός όμως θά τά 
συζητήση ; Οί συγγενείς είναι πολϋ άκατάλληλοι 
καί συχνά δημιουργούν τήν άποτυχία. Έξ άλλου 
οί ίδιοι οι ένδιαφερόμενοι είναι τόσο πεζό νά 
άνακατεύωνται σέ τέτοια...

Πρέπει δμως νά βρεθή καί ή νύφη μέσα στήν 
κοσμική ζωή...

Μά ό σημερινός κόσμος, πού έργάζεται δια
νοητικά ή παραγωγικά, δέν έχει καί πάντα 
καιρό νάναι κοσμικός. Δέν μπορεί νά συχνάζη 
συστηματικά σέ σαλόνια καί σέ συγκεντρώνεις 
γιά νά γνωρίζη πολλά κορίτσια καί νά διαλέγη. 
*0 σημερινός νέος είναι πολυάσχολος, σκέπτεται 
πολύ, παράγει πολύ... Δέν μπορεί νά γίνη πάντα 
κοσμικός.

"Ωστε; Ένας δρόμος μένει, ό πιό σύγχρονος καί 
άκίνδυνος: τά «Γραφεία συνοικεσίωί». Άλλοΰ τά 
γραφεία αύτά κάνουν θαύματα καί προσφέρουν 
μεγάλες υπηρεσίες στίς προοδευμένες κοινωνίες. 
Έδώ μόλις τώρα τελευταία άρχισε νά λειτουργή 
ενα τέτοιο γραφείο. Τό άνοιξεν ή «Πανελλήνιος 
Κοινωνική Ένωσις» στό κομψό σπίτι τής όδοϋ 
Μαυρομιχάλη άριθ. 4α.

¥■
Τά έπισκεφθήκαμε τελευταία γιά νά ίδοϋμε 

πώς λειτουργεί. Ή άπλή καί σοβαρή έπίπλωσή 
του καί ή πρώτη έμφάνιση τών υπαλλήλων του 
δίνουν άμέσως τήν έντύπωση έργασίας σοβαρής 
καί γεμάτης άπό ειλικρίνεια. Ό πολιτισμός τής 
μοντέρνας έποχής μας υπάρχει έκει μέ τήν πιό 
καλή του δψη.

"Οταν ρωτήσαμε μιάν άπά τίς διευθύντριές τού 
πώς λειτουργεί τά γραφείο, αύτή πρόθυμα μας 
έξήγησε ;

— Λειτουργεί όπως όλα τά όμοια γραφεία τής 
Ευρώπης καί τής ’Αμερικής. Πρώτα-πρώτα άπο- 
δίδουμε μεγάλη σημασία στήν έχεμύθεια. Γι’ αύτό 
γίνονται πολλές διατυπώσεις πρίν έλθουν σ’ έπα- 
φήν οί συγγενείς τών νέων. Καί δταν έτσι 
συναντηθούν οί συγγενείς, άν τό έπιθυμοΰν αύ
τοί, έρχονται σ' έπαφήν κ ' οί δυό νέοι. Πρέπει 
νά σάς έξηγήσω άκόμη δτι τυχαία δέν μπορεί νά 
συναντηθούν οί νέοι "Οποιος έπισκέπτεται τό γρα
φείο μας δέν μπορεί νά γίνη άντιληπτάς άπά άλ
λους έπισκέπτες...

Κι’ άληθινά τό γραφείο είναι έτσι διασκευα
σμένο πού ά σκοπός αύτός έξυπηρετεϊται τέλεια.

— Καί τί άμοιβές πέρνει τό γραφείο γιά τίς 
υπηρεσίες του; ρωτήσαμε.

— "Οσοι καταφεύγουν στά γραφείο μας πλη
ρώνουν μόνο έκατό δραχμές έφάπαξ. Καί άν 
πραγματοποιηθή τά συνοικέσιο, τότε 6 γαμπρός 
δίνει καί 2 τοίς έκατά προμήθεια άπό τήν άξία 
τής προίκας, άν δηλαδή πάρη προίκα

—Τίποτ’ άλλο δέν πληρώνουν ;
—Ό χι. Τίποτ’ άλλο. Μ’ αύτό τό εκατοστάρικο 

τούς έξυπηρετοϋμε ώς νά πραγματοποιηθή τό συ
νοικέσιο.

★
’Από τή σύντομη αύτή έρευνα καταλάβαμε πώς 

πρόκειται γιά ένα γραφείο σοβαρό, συγχρονισμένο 
άξιο έμπιστοσύνης. Κάθε σύγχρονος άνθρωπος βλέ
πει τήν πρόοδο αύτή σάν άληθινό κίνημα πρωτο
πορίας. Καί φυσικά εύχεται νά έπιτύχη. Κ' έμεϊς 
μαζί του εύχόμαστε τά ϊδιο.

X.
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ΒΕΡΟΛΙΝΟ
— ‘Ο γάμΟς στό χαμηαρέ.
Έ να  μικρό θεατράκι στή Friedrichstrasse 

τοΰ Βερολίνου υπόσχεται νέες μεταρυθμίσεις 
στήν τέχνη του. Αύτή ή αλλαγή δέν γίνεται στήν 
ατμόσφαιρα. Τό milieu έμεινε τό ίδιο... Πάντα 
οί επαρχιώτες: κι’ οί γλεντζέδες στά τραπεζάκια 
— παρέες, παρέες —μισομεθυσμένοι άπό κρασί 
καί μπΰρα, χειροκροτοΰν καλλίγραμμες γαμ- 
πίτσες καί διφορούμενα σαλιαρίσματα ένός 
diseur. Πάντα ό ηλίθιος clown, ό νέγρος τοϋ 
black - bottom καί τοΰ Saxophon, ή ολόγυμνη 
ηθική, στά μισόγυμνα προκλητικά μέλη μιάς 
ξανθιάς σειρήνας καί στό τέλος τό κορύφωμα : 
τό μπαλέττο άπό διαλεγμένα κοριτσόπουλα μέ 
φΰλλον συκής, ποΰ σοΰ άνεβάζουν τό αίμα στό 
κεφάλι—καί φυσικά σέ άναγκάζουν σέ “rendez 
-vous„, “champagne,, σ’ ενα μικρό “separe,, 
παρφουμαρισμένο μέ τό λαχταριστό κορμάκι 
μιανής άπό αύτές τίς ίδιες...

Αύτό γίνονταν καί γίνεται πάντα σέ κάθε θέα
τρο, χωρίς κούραση χωρίς μεταμέλεια, άπό τούς 
ήθοποιούς καί τούς πελάτες.

Στό τέλος δμως τοϋ πρώτου μέρους τοΰ μι- 
κροΰ αύτοΰ “cabaret,, γίνεται ή άλλαγή. 
"Υστερα άπό ενα διάλειμα, ό φρακοφορεμένος 
κύριος πού ηλίθια κι* άχαρα έφώναζε στό 
κοινό τό ερχόμενο νούμερο, στέκει πίσω άπό ενα 
τραπέζι μ’ ένα ποτήρι νερό, μέκφραση καί 
υφος έντελώς σοφό.

Στήν πλατεία, τήν έκπληξη διαδέχεται ή ησυ
χία, τά γκαρσόνια παρεμερίζουν κι’ οί χρωματι
σμένες γυναικούλες, παύουν τά έρωτόγλυκα σα
λιαρίσματα. Καί τότε άρχίζει τήν ομιλία του ό 
φρακοφόρος κύριος γιά τό πρόβλημα τοΰ ση- 
μερινοΰ γάμου. Καί μιλεΐ πολύ όμορφα, μιλεΐ 
συναρπαστικά, μιλεΐ μέ φρόνηση κ’ ένθουσια- 
σμό!...

Ό λη  ή ιστορία τοΰ γάμου, άραδιάζεται άπό 
τά πολύ παλιά μέχρι τά σημερινά χρόνια, κρι- 
τικάρεται μέ παροιμίες, σοφίσματα καί έπιχει- 
ρήμαια...

Ή  διάλεξη βέβαια αύτή, δέν είναι τίποτα τό 
νέο. Νέο, είναι μόνο πώς διδάσκεται σ’ ένα 
κέντρο καί σ’ ενα κοινό πού ξέχασε, ξέγραψε 
ίσως, τήν οικογένεια.. ρ ε ν ο ς  ε λ λ η ν α ς
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Καν Γιάννην Ζονμ... Φχαριστοΰμε γιά τά 
καλά σας λόγια. Τό ποίημά σας δμως μάς θύ- 
μησε τό άξίωμα πού διαλάλησεν ένα βράδυ 
ένας μεθυσμένος Πειραιώτης: «Έν τη άσυναρ- 
τησίςι τό πάν !» -— Κον Βασ. Θεοφ... Σάμον. 
Σάς γράψαμε μέ τό ταχυδρομείο.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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βλιοθήκη Φιλοδασικής Ένώσεως ’Αθηνών 1929.
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Λαμπελέτ καί Ί .  Παπαδόπουλος
«Νέα Επιθεώρηση». ’Αθήνα».
«Φραγκέλιο», πού τό βγάζει ό Βέλμος.’Αθήνα.
«Πνοή». ’Αθήνα. Διευθύνεται άπό έπιτροπή.
«Έβδομός». ’Αθήνα.
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βουλίου τών Έλληνίδων. ’Αθήνα.
«Οικογενειακός ’Αστήρ». Περιοδικό μόδας 

καί έργοχείρων. ’Αθήνα.
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«Προμηθεύς ό Πυρφόρος». Εκπαιδευτικό πε
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Μαριέττα Μινώτου-
«Έποχή». Έπιθεώρησις έκδιδομένη -ύπό όμά- 

δος συντακτών. Θεσσαλονίκη.
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’Αναγγέλνουμε δσα βιβλία καί περιοδικά λα

βαίνουμε. Κρίνουμε δμως δποια θέλουμε.
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ΣΠ ΑΝ ΙΑ  Β ΙΒΛ ΙΑ
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Λεξικόν Φυτολογικόν Γενναδίου, τόμος 1ος δε
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Πωλοΰνται στό γραφείο τοΰ Περιοδικού «Ποω- 
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To νεώτατο βιβλίο τοΰ π. Φώτου Γιοφύλλη: 
«Ή τελευταία ώρα τοΰ σονέτου» πουλιέται 
μονάχα 10 δραχμές στο βιβλιοπωλείο Ζη- 
πάκη καί σ'·'̂  νραφεΐο τής «■ Πρωτοπορίας».


