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«Τ ό χρέος μας π ρώ τα  πρώ τα  

καί άργά γλήγορα τά συλλογιέτα ι 
τό Εϋ-νος». Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

Μέ τά λόγια αυτά τοΰ Ψυχάρη γραμ
μένα κατάφατσα, μ π α ίνουμ ε ατό 

Λεύτερο χρόνο μας. *Ας τά νοιώσουν κα
λά οί αναγνώστες μας. Έ μεΐς κάνουμε τό 
χρέος μας, δ,τι νιώθουμε πώς εχουμε χρέ
ος νά κάμουμε γιά τήν τέχνη καί γιά τή 
λογοτεχνία. Κόβουμε μέ τό κλαδευτήρι καί 
καλλιεργούμε μέ τό τσαπί. Κι5 αν μάς χτυ
πάνε, κι’ αν μάς βρίζουν, κι’ αν κάνουνε 
πώς δεν μάς άκοϋνε, δεν μάς πειράζει. ’Έ 
χουμε τήν βεβαιότητα πώς άργά γλήγορα 
ολοι δσοι κάτι αξίζουν ΰ·ά μας συλλογι-  
οτοϋν. Μ’ αυτή τήν πεποίθηση τραβάμε 
μπρός.

* **

Π ρέπει εδώ νά τονίσουμε πώς εχουμε 
ανάγκη από τήν υποστήριξη τής πιο 
Μορφωμένης καί προοδευμένης μερίδας τοΰ 

Ελληνικού κοινού. Οϊ συνδρομητές μας κ’ 
αναγνώστες μας πού πέρνουν τό φυλλά

διο από τά κιόσκια κι’ από τά πραχτορεΐα 
δεν είναι ακόμα αρκετοί γιά νά μπορούμε 
*α προχωρούμε άνετα στους αγώνες μας. 
Γι’ αυτό ας συλλογιστούνε οί φίλοι κ’ οί ά- 
ν«γνώστες μας πώς πρέπ ει νά  δε ίξουνε  
ζ<»ηρή φ ροντίδα  γιά  ν ’  αυξή ση  ή κ υ 
κλοφορία μας. Οί παλιοί ας φροντίσουν 
να γράψουν καί νέους συνδρομητές ή νά

βρούν νέους αναγνώστες. Μονάχα έτσι ή 
« Π ρω τοπ ορία » θά τραβήξω μπροστά ζωη
ρά, τολμηρά καί καρποφόρα.

** *

Π ολλά γεγονότα καί ζητήματα, πού 
βρεθήκανε στο δρόμο μας, μάς έκα
μαν ν’ άφίσουμε κάπως κατά μέρος τό ζή

τημα τού Λατινικού αλφάβητου. Κι’ δμως 
πρέπει τό ζήτημα νά εξεταστή μέ προσοχή 
καί γληγοράδα κ ι ’ άμέσως κατόπι νά  
μπή σέ πραχτική  έφαρμογή ή Λ α τ ιν ι 
κή γραφ ή. Μάλιστα γιά νά γένη πιο άνε
τη καί ζωηρή σχετική συζήτηση, έχουμε 
απόφαση ενα από τά ερχόμενα φυλλάδια 
τής « Π ρω τοπορίας»  νάν τό αφιερώσουμε 
άλάκερο ο ’ α ύ τδ τδ  ζήτημα . Θά γράψουν 
πολλοί ειδικοί κι’ άλλοι μελετητές καί θά 
ξεταστή τό ζήτημα πλατειά καί διαφωτι- 
στικά.

** *

Η Δελφική ’ Ιδέα, —  πού δραματικά 
μάς τήν παρουσιάζει στο φυλλάδιο 

αυτό δ Σικελιανός δπως τήν άρπαξε γιά 
πρώτη φορά σά σπόρο μιάς καινούργιας 
ενέργειας,—  πέρνει γιά δεύτερη φορά φέτο 
σάρκα καί κόκκαλα. Οί Δελφικές γιορτές θά 
ξαναγίνουν καί φέτος στους Δελφούς. ’Οργα
νώνονται δραστήρια από τό ζεύγος Σικελι- 
ανοϋ σ' ενα γερά δεμένο σύνολο τέχνης καί 
ζωής κ’ ελπίζουμε πώς θά σημειώσουνε μιά
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θ ρ ια μ βευτικ ή ν  έπ ιτυχ ία , πολύ ανώτερη 
από την άλλη φορά.

** *

Είμαστε υποχρεωμένοι νά συλλυπηθού- 
με θερμά τό σεβαστό μας φίλο κ. 

Παΰλο Νιρβάνα για τό δυστύχημα πούπα- 
θε νά μπή τδ'νομά του πλάϊ στ5 δνομα και 
μέσα στις ρεκλάμες της κινηματογραφικής 
ταινίας « ' i f  Μ πάρα», πού παίχτηκε τό 
Δεκέμβρη. ’Όχι μονάχα τό παίξιμο τής 
πρωταγωνίστριας ήτανε κακό και γελοιω
δέστατο, άφοΰ παρουσιάζει μιά χωριατο- 
ποΰλα πού ούτε ιδέα έχει από ζωή κ’ έθιμα 
και χρώμα χωριού, ό'χι μονάχα δλο τό έργο 
είναι βαλμένο άθλια, μά κ’ ή υπόθεσή του 
είναι αντιγραμμένη κα'ι κακά μεταχειρισμέ
νη. Π ώς ό κ. Νιρβάνας παρουσιάζεται γιά 
συγγραφέας σενάριου, πού δεν υπάρχει κα
θόλου δξω από κάποιες άνοστες ρωμαντι- 
κές φρασοΰλες κι3 από τά ξεσηκώματα από 
άλλα έργα ; "Ενα κινηματογραφικό έργο 
δεν μπορεί νά πάρη αξία μονάχα γιατί έχει 
μέσα κομμάτια από παλιές ταινίες μέ τή 
Σμύρνη κι5 από νέες μέ τον Πηνειό...

Καί ή κινηματογραφική τέχνη στον τό
πον μας π έρνει κακόν κατήφ ορο. Είναι 
κρίμα.

** *

Ο κ. Κώστας Παρορίτης, —  πού τά 
γραψίματά του δεν τάχουμε καθόλου 

σέ καλήν υπόληψη,— δημοσίεψε στο <ιΝου~ 
μ ά»  μιά κακογραμμένη διατριβή ενάντια 
σέ κείνους πού θαυμάζουν υπερβολικά τό 
Σολωμό. ’Ανεξάρτητα από τό κακό γράψι
μό του, ό κ. Παρορίτης σημειώνει στό 
κομμάτι του αυτό μερικά σω στά  πράμμα- 
τα. Δηλαδή ξεχωρίζει και υπογραμμίζει 
μερικές απροσεξίες, άτεχνίες καί λάθη τού 
Σολωμοϋ. Τά πράμματα αυτά, πού αναφέ
ρει είναι γνωστά κι’ οποίοι τά πρόσεξαν ή 
τά προσέχουν, χωρίς προκατάληψη, βρί
σκουν πώς πραγματικά είναι λάβη, απρο
σεξίες, άτεχνίες κι’ αδυναμίες στήν έκφρα
ση. 'Ωστόσο μερικοί πούχουνε πάθη σολω- 
μομανία τά βρίσκουν και τά λάθη αυτά... 
αριστουργήματα καί ανώτερα κόλπα πού 
δέν μπορεί κανένας νά τά νιώση! Ό  Σ ο
λωμός είχε βέβαια μιά πολύ δυνα τή  λυρ ι
κή φλέβα, μά θά ήτανε ανοησία μας νά

περνούμε και τά κακά του σημεία γιά 
θαύματα!

** *

Παρουσιάζουμε σ ’ αυτό τό φυλλάδιό 
μας τό νέο Αιγύφτιο ζωγράφο κ. Ι\ 

Γ. Δήμου μ’ ένα έργο του. Ό  νέος αυτός 
φαίνεται πώς έχει γερό ταλέντο. Δημιουρ
γεί μ’ ένα δικό του αΐστημα καί σκεδιάζει 
μέ ατομικό τρόπο. Βαδίζει μακριά από τις 
άκαδημίες και τούς πατημένους δρόμους. 
Ή  τόλμη του κ’ ή ζωηρή του έκφραση 
μάς κάνουν νά τον προσέξουμε. Χωρίς άλ
λο αύτό τό παιδί θά πάη πολύ μπροστά.

** *

Η κακοπιατία  τής εφημερίδας « 'Ε στία»  
δέν έχει δρια πιά. Κάνοντας τάχα 
ή σαχλή αυτή γεροντοκόρη πώς δέν είδε 

στό προηγούμενο φυλλάδιό μας τό διόρ
θωμα τών δυο τυπογραφικών λαθιών πού· 
γίνανε στό ποίημα τού κ. Πρεβελάκη, προ
σπαθεί νά κάνη πνεύμα... Μά άδικος κό
πος ! Σαχλαμάρες, δπως πάντα, βγήκανε, 
κι’ αυτή τή φορά...

*
*  *

Δ ιαβάσαμε στό περιοδικό « Νέα  *Ε στία » 
μιάν απάντηση τού κ. Ά χ  Τζάρτζα- 

νου σέ μιά κριτική τού συνταχτικοΰ του, 
πού βγήκε πέρσυ. Σ ’ αυτή, γιά ν’ απόδειξη 
πώς ειχε μελετήσει καί Δημοτικά τραγού
δια τής Έφτάνησος οταν έγραφε τό συντα- 
χτικό του, άναφέρνει δυο φορές πώς μετα
χειρίστηκε «καί τά 61 Θιακά μοιρολόγια», 
τά δημοσιευμένα στό «Ή μερολόγιον τής 
Μεγάλης Ε λλάδος» τού κ. Γ . Δροσίνη». 
Εινε γνωστό πώς τά «61 Θιακά μοιρολό- 
για» δέν είνα ι έργασία  Αδέσποτη, ούτε 
τού κ. Γ. Δροσίνη. Έδούλεψε γι’ αυτά, τά 
μάζεψε, τά ταχτοποίησε καί τά σχολίασε ό 
κ. Φώτος Γιοφύλλης, πού έχει άποκάτω καί 
τήν υπογραφή του. 'Ωστόσο ό κ. Τζάρτζα- 
νος, πού μεταχειρίστηκε αυτή τήν ξένη ερ
γασία γιά τό συνταχτικό του, μά καί γιά 
νά ταμπουρωθή ενάντια στά χτυπήματα 
τής κριτικής, επιμένει νά μήν άναφέρνϊ 
καί)όλου τδνομα τοϋ κ. Γιοφύλλη. Γιατί 
τάχα ; Μήπως αυτό είναι πού λένε : «έπ ι-  
ατημονική εύο υ νε ιδ η σ ία » ;  Γιά νά ξέ
ρουμε δηλαδή.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Ανέκδοτα μεγάλων άνδρών: ή συγγραφέας δέν αποφασίζει νά πετάξη
Ό  έξοχος κριτικός τού τόπου καί δυο παλιοεκατοστάρικα γιά να πλήρωσή

περίφημος καλαθοφύλακας τής «Ν έας  μιά πάνσοφη κριτική τού κ. Τ. Α. Αγρόν
*Ε στίας» κ Τ. Α ., άφοΰ είδε κι’ άπόειδε αγόρασαν δλοι! ’Έτσι ό μεγάλος κριτικός
πώς, μ’ δλη του τήν κριτική μεγαλοφυΐα, τοϋ τόπου πήγε γιά μαλλί καί βγήκε κου-
δέν κατάφερνε νά βγάλη από τις κριτικές ρεμένος! Καί τώρα ό φτωχός τυπογράφος
του ούτε μιά πεντάρα, σκαρφίστηκε πώς νά  τον κυνηγάει γιά νάν τού παρη τά ^τυπο-
κόψτι τουλάχιστο τούς νέους ποιητές, πού γραφικά έξοδα τής εγκύκλιος, ένφ ο άξιο-
τούς πέρασε γιά βλάκες. Έ τύπωσε τολοιπόν δάκρυτος κριτικός ακόμα δέν εχει είσπραξη
μιά « ’Ε γκύκλιο», πού μ’ αυτή ζητάει από ούτε πεντάρα. Κανένας δέν θέλει τις κριτι-
κάθε νεαρό πού τυπώνει βιβλίο 2 0 0  κές του γιά καμμιά χρήση!
δραχμές,— σέ χαρτονόμισμα τής «Τραπέζης Τό ανέκδοτο αύτό δείχνει καθαρα ^πόσο
τής Ε λλάδος»— γιά νάν τοϋ γράψη κριτική. παραγνωρίζονται στον τόπο μας. . οι κρι- 
Μά, κατά δυστυχία, κανένας νέος ποιητής τικές μεγαλοφυΐες!

IF  O N L Y
-’Ώ , άν μόνο κάποτε έρθη ό καιρός, 
ή μόνωση πλησίον μιάς παραλίας μακρυνής 
νά  πληροί δλα τά φοβερά κενά τής ΐ,ωής 
καί τών νυχτών της, δλους τούς άγ-ώνες 
μέ. τό "Αγνωστο καί τό Μ άβρο,—τοϋτο μόνο 
θαρκοϋσεν, δλα νάταν λυμένα 
τά μυστήρια τ’ αγωνιώδη.

*# *
• Ά ν  μόνο ή θέα ολοσκέπαστου ούρανοΰ 

τοϋ φθινοπώρου, πού δίνει νέα διαφάνεια 
στά βότσαλα τής θαλάσσης,
(εκείνη τήν ανοιχτά πράσινη τών ματιών τής Νεράιδας) 
έφθανε νά καλύψη τή ΐ,ωή στό σύνολό της,
— έτοΰτο μόνο, θάταν κι’ δλας ή έφτυχία.

** *
'Όταν μιά σου στιγμή,
άνθρωπε, πούχΕίς £εφύγη τό πλέγμα τών θορύβων, 
αίστανθής άϋλοζ πιά καί κατασταλαγμένος,
— τοϋτο, άν ήσουν βέβαιος, πώς θάταν καί τό διαρκές.
Πώς σέ μιάν ώρα μέσα, στό πλεβρό σου 
δέν θά βρισκόταν ή Σειρήνα, νά σου ταράϊ,η 
τή διαφάνεια τών βοτσάλων,— καί τοϋτο μόνο, 
θάταν κι’ δλας ή έφτυχία.

** *
Ά λ λ ά  έρχεται ήδη ή φωνή της, άπό Βορρά, άπό Νότου
άπό Α νατολικά καί άπό Δυσμών. Βουάνε
δλοι οί όρίϊ,οντες άπό δάφτη. Έρχεται όλοϋθε
μέ τήν οϋσία τής βροχής ή τών ανέμων. Μέ τούς άφρούς
τών κυμάτων. Τό σύμπαν καί ή ψυχή τοϋ άνθρώπου
είνε γ-εμάτα άπ’ άφτή τή φωνή. Ά ς  έρθη. Δέν είνε άκόμα
έρχομένος ό καιρός τοϋ Θανάτου.
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ =

Ή  πνευματική μου κάθαρση, δεν θ ’ α
ίαν  δυνατό ποτέ να γίνει ακέρια, δίχως τό 
συναισθηματικό συγκλόνισμα, ποΰ άπ’ την 
αρχή τής σύγκρουσής μου μέ τά ρεύματα 
τής εποχής μας,— πάνε τώρα δεκαπέντε 
χρόνια— ξάφνου πρόβαλε μιαν ώρα, απ’ τά 
βάθη τής ουσίας μου, στή μορφή συνειδη
τής αυθορμησίας, τον ιδιαίτερο ποΰ ξύπνη
σαν στα βάθη μου Ρυθμό.

** *
 ̂Ειταν οί ώρες ποΰ ή ψυχή μου, κλονι

ζόμενη κατάβαθα άπ’ τις Μοΰσες, ξαναμάν- 
τευε άπ’ τή ρίζα τον εαυτό της ποΰ οί τό
ποι, τα στοιχεία και οί αιώνες, μ’ ενα στό
μα και μια λέξη έβόγγαν δλα, πώς στο 
?τεΐσμα τοΰ καιρού και τής φθοράς τους, 
άνεπάνταχτα θά σμίγανε και πάλι, άπ’ τήν 
ίδια ακαταγώνιστη πνοή. Κ ’ είταν οϊ ώρες, 
δποϋ κράζαν στήν ψυχή μ ου : « Ά ν  ξέρεις 
καπιους, οθεδήποτε κι’ άν έρχονται, ποΰ 
νιώθεις, πώς άνοίγοντας τό στόμα θά νά 
στείλουν, τή φωνή τους, τήν ψυχή τους, τήν 
καρδια τους, τελεία σύμφωνα προς δλους 
καί προς δλα, πρός τό κύμα, προς τή Γή καί 
προς τ αστέρια, πρός τά λούλουδα, τάζώ α 
και τους ανθρώπους, πρός τούς αιώνες καί 
τους κυκλους τών αιώνων, ώστε ό λόγος 
τους ετούτος ν’ αναγκάσει, σε μιά σκόπιμην 
αντάμωση τά πάντα, ετοιμάσου ταπεινά νά 
τούς δεχτείς.

Αλλ’ άν νιώθεις πώς αργούνε νά φ α
νούνε, πώς διστάζουνε νά πάρουνε τό δρό
μο καί ν’ ανέβουνε μαζί Σου, σήκω κ’ έβ
γα, νά τούς κράξεις, νά βιαστούνε ν’ α
νεβούν».
s Ή  ψυχή μου αυτές τις ώρες εΰρισκόνταν 

σ’ ενα άπέραντο νεφέλωμα, γεμάτο από 
τή γύρην αναρίθμητων σπερμάτων, πού τι
νάζονταν κ’ εΰώδιαζε τον αέρα, σάν ή άν ■ 
θόσκονη ποΰ φεύγει άπ’ τά λουλούδια καί 
τά δένδρα, στις Μαγιάτικες πνοές.

Δεν μπορούσα ομολογώ, τήν ώρα εκεί
νη, (λέω πώς τότε δεν μπορούσα, ενώ σή
μερα καί ξέρω καί δεν θέλω), δεν μποροΰ- 
σα̂  διόλου νάχω, ενα διάφορο αίσθημα τής 
Φύσης, ενα διάφορο αίσθημα τής Ιστορίας,

Δ ΕΛ Φ Ο ΥΣ
ενα διάφορο αίσθημα τής ϊδιας μου ψυχής. 
Αλλά μακρα απ τό νά μού φέρνει έτοϋτο, 

κάποια σύγχιση στο νού μου, απεναντίας, 
το στροβίλισμα ολων τούτων τών δυνάμεων, 
εκαθόριζε καί τόνωνε τό μέσα μου Ρυθμό.

Καθώς ό μυούμενος εις τά μυστήρια 
τοΰ Διονύσου, υποχρεώνονταν νά φτάσει 
ανασκιρτώντας πρός τό κέντρο τοΰ ναού, 
ενα κρεμασμένο στήμονα γεμάτον από γύ
ρη, σύμβολο τής κοσμογονικής τοΰ άνθρώ- 
που αποστολής, κι’ αφού τον φτάσει νά τι
νάξει αυτη τή γύρη ολόγυρά του καί στους 
άλλους, δμια τότε άνασκιρτοΰσεν ή ψυχή 
μου πρός τό κέντρο τής παγκόσμιας άγω- 
νί®ζ· λαχταρίζοντας ν’ άδράξει από τά υψη 
κι’ ό'χι σκύβοντας στις γύρωθε επιδράσεις, 
τή σπερματική, ενός νέου κύκλου ζωής, 
άρχή·^

Στην ψυχή μου, δεν μιλούσε τότε ολό
κληρος ο Απόλλων, άλλ’ ό ’Απόλλων Διο- 
νυσόδοτος, ποΰ ξύπναγε βαθιά μου, δλη τή 
μέίϊη τής δονούμενης στιγμής.

Ετσι κάποτε μιά μέρα δταν ό νούς μου, 
βυθισμένο, μέσα στο ’Όργιον ακέριος τοΰ 
παγκοσμίου κλονισμού, εκορυφώθη στήν 
ενόραση, είδε γύρω του δλους δσους θά 
ξεκίνααν νά μού δόσουνε τά χέρια, κ’ ετσι 
εμιίλησε ή περίσσεια τής καρδιάς μου, μέσ’ 
άπ τ Οργιο ποΰ βυθοΰσα, πρός αυτούς.

** *
«Γιά νά γνωρίσει ή Ιστορία  τό θέρος 

της, χρειάζονται πρώτα οι άνθρωποι πού 
θά το βρούνε ακέριο μέσα στον εαυτό τους. 
Οχι εκείνοι, οπού μιάζει στις ημέρες μας 

νά τώχουνε ολοφάνερα προωθήσει, αλλά 
κάπιοι πού κινώντας από δρόμους μακρυ- 
νούς καί σάμπως ξένους στή βαριάν αδη
μονία τοΰ κόσμου, θά τό ϊδοΰνε μιάν ή μέ
ρα ν ανατελλει άπ’ τά πάντα κι’ άπ’ τήν 
ιδια τους ψυχή. Άλλά γιατί τό θέρος τούτο 
οποΰ^ ολάκερο βαθιά μας λαχταρίζει, νά 
σαλεύει ακόμα άβέβαιο μες στο νού μας, 
σάν σ ’ άμφίβολη ολοένα σκοτεινιά; Γιατί 
νιώθουμε, (τό ξέρουμε δλοι δσοι στηλώ- 
σαμε τη σκέψη μας σέ κείνο), πώς δεν φτά
νει ή άστραπή καμμιάς ελπίδας, η ’ δν γεν-

νήθη άπό τά βάθη μιάς παγκόσμιας αγω
νίας, γιά νά ξεκλωσσιάσει εκείνο τό τρανό 
του μεσημέρι, ποΰ θά μπόρει ξαφνικά νά 
τό φανέρωνε μπροστά μας, σάν προαιώνια 
κοσμοπρόβλητο καρπό. Μήτε φτάνει ή εξα
νάσταση δλων τών αρχών εκείνων, ποΰ 
άναδίνονται ολοένα, έπειτα άπ’ τό ύστερο 
όργωμα τής Γής. Ή  ακέρια εκκόλαψή του, 
ανήκει σ’ άλλο πιο τρανόν άγώνα. Καί σέ 
τούτο βρίσκεται ή μεγάλη διαφορά μας, ή 
καθάρια άπάνω άπ’ δλους μας τούς σύγ
χρονους'ευθύνη, δποΰ νιώθοντας μονάχα 
τή βαθιάν ανησυχία τής εποχής μας. είτε 
στρέφονται μηχανικά στά περασμένα, ή πε- 
ριμένουνε τή λύση άπ’ τό μέρος δπου δεί
χνεται μοιραίο τό ξέσπασμα τού χρόνου, 
καθώς δταν έλεγε έ'νας άπ’ τούς «εκ παρέρ 
γου χρηστηριαζομένους», τούς νωθρούς τής 
ιστορίας ιεροφάντες: «Μέ τί τάχα θά νά 
ζήσουμε επειτα άπό τέτιες μέρες ; Ά ,  δ σο
φός Κιμρί, οπού έβλεπε άπό κάτω άπό τό 
χώμα. ’Από κάτου άπό τό χώμα, προετοι
μάζονται δλα" εκεί θ ’ άπρεπε κανείς νά 
βλέπει», εντοπίζοντας τό πρόβλημα τοΰ κό
σμου, στήν δλοένα δγκούμενη ώρα τών 
κοινωνικών συρράξεων, πού κρατούσε μά
ταια καρφωμένη χάμου τή ματιά του, άφοΰ 
δ ίδιος ώμολόγει πώς δεν εβλεπε άπό κάτω 
άπό τή Γή. ’Αλλ’ δ ίδιος ελεε πάλι: « Ή  
'Ιστορία τής άνθρωπότητας δεν εινε πάντα 
σύγχρονη στά διάφορά της μέρη. “Ισως 
τούτη τή στιγμή, ή θρησκεία τοΰ μέλλον
τος, νά συντελεΐται κάπου καί χωρίς εμάς.» 
Κι’ άληθινά, ποΰ τάχα; Μες στήν εκρηξιν 
αυτή ποΰ διαισθανόνταν, ή μήν ίσως σάν 
απόμερα άπό κείνη, στήν ατμόσφαιρα ένος 
κόσμου κατά τό φαινόμενον ασύγχρονου 
πρός τό παγκόσμιο πάθος, κι’ ομως δποΰ 
νά συνδέεται πρός εκείνο, μέ τό φώς μιάς 
μυστικής συνείδησης ύπέρτερής του, έ'τοι- 
μης νά πτεροφυήσει καί ν’ άνυψωθεΐ άπάνω 
άπό τά σκότη τής άνάγκης, στήν πραγμά
τωση μιάς πλέριας, μιάς καθάριας τέλος 
πρόθεσης τής ζω ή ς ;

Κανείς τήν ώρ ’ αυτή δεν άπαντάει.
Ά π ό  καιρόν ωστόσο έξεκινήσαν άπ’ ο- 

λοΰθε «οί ζητητές τού Θεού».
Οί περισσότεροι σπρωγμένοι άπό μιάν 

ελξη άνθρωποκεντρική τεράστια, άπ’ τήν 
έλξη τών συγκρούσεων, τών μαζών πού

ηδονή, ή προσπάθεια τών άνθρώπων συγ
κεντρώνει τά πιο άνόμοια πλήθη στις πιο 
άντίξοες λειτουργίες κι’ δπου ή άπλαστη 
συνείδηση τοΰ κόσμου, περιμένει άπό τό 
ίδιο άπέραντο τραπέζι, νά χορτάσει δλη τή 
θλίψη τής σαρκός του, δίχως σύμβολο κα
νένα άπανωθέ της νά έγγυάται, γιά μιά 
υπέρτερη πραγμάτωση τής ζωής.

Κ ’ υπάρχουν κάποιοι, λίγοι άνάμεσα στους 
θυρσοφόρους βάκχοι, κ’ ειν’ αυτοί ποΰ ξε- 
κινήσαν άπό δρόμους ποΰ φαντάζουν μ α - 
κρυνοί καί ξένοι στήν κοινήν άδημονία τοΰ 
κόσμου, εΐν’ εκείνοι πού βαδίζουν μοναχοί 
τους μέσα άπ’ δλα τ’ άντισκόμματα τοΰ 
χρόνου, ώς νά νοιώσουν μέσα τους καί 
ολόγυρά τους, τήν άνάβρα κάποιας δύνα
μης καί αλήθειας, δποΰ τίποτε δεν θ ’ άταν 
δυνατό νά επηρεάσει. Κ ’ εΐν’ εκείνοι π ω - 
χοντας εύρεί ενα «σπέρμα Θεού», βαθιά 
τους πάσχουνε νά τό ξανοίξουν μέσα απ 
τά σκοτάδια, κατορθώνοντας τό πνέμμα και 
τό σώμα τους άντάξιο, ν’ άντικρύσει άκέ- 
ριο, κι’ δχι αχνό καί θαμπομίμητο, τό 
Θείο. Κ’ εινε άσύγχρονοι στά μάτια τών 
άνθρώπων, ό'χι γιατί τάχα δεν συνδέονται 
πρώτοι, μέ τό πρόβλημα τής εποχής μας, 
άλλά γιατί μέσα τους δ χρόνος άντιπροσω- 
πεύεται άπό εναν άπειρα πλατύτερο ρυθμό, 
άκατανόητα γοργό ή βραδύ στήν αίσθηση 
τών άλλων, ποΰ αγκαλιάζει τωρινά, μελ
λούμενα καί περασμένα, μες στήν ίδια 
ακαταγώνιστη στροφή. Γιατί γι’ αύτους η 
γή σ’ δλόκληρη τή μυστική έκτασή της,^εΐν’ 
ή πρώτη θεότητα ποΰ σέβονται καί άνα- 
γνωρίζουν, ξέροντας πώς δ πανάρχαιός της 
βωμός, δεν έμεινε άλειτούργητος, ή άστό- 
λιστος, ποτέ.

Κι’ δ θόρυβος τών πόλεων, τό εμπόριο 
τής άνώτερης τοΰ άνθρώπου ουσίας, το εμ
πόριο τών ψυχών καί τών σωμάτων, η σερ
νάμενη ηθική τού κόσμου, ή δόξα του καί 
ή ηδονή του, είναι ωσάν άνυπαρχτα γι 
αυτούς. Άλλά τό μύρο ή λάμψη, ή σιωπή, 
τά ερείπιά της, οί παγκόσμιοι κλονισμοί 
της, τό γνησιότατο μυστήριο κι’ οργιό της, 
συγκεντρώνονται βαθιά τους πέρα άπ το 
φαινόμενο τού χρόνου, πέρα άπό γεννήσεις 
καί θανάτους, μέσα στο δργιο τής ψυχής 
καί τής σαρκός τους, κι’ δπως δταν μέ το 
πρώτο χτύπημα τοΰ σείστρου τών Σαβαϊ- 
κών Μυστήριων, σέ μιά πάνδημη συρροή
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συμβόλων, οί εποχές τής φύσης, οί φυλές, 
οί αιώνες, περικύκλωναν τούς μύστες μέ 
μια ακράτητη ευφροσύνη η μια ακράτητη 
αγωνία, δίνοντάς τους τήν υπόσχεση μαζί 
καί τήν ευθύνη μιας πιο πλούσιας, μιας 
πιο αξίας πρόθεσής τους— απαράλλαχτα και 
τούτοι, ποΰ ανακάλυψαν βαθιά τους κάπιες 
αιώνιες ρυθμικές ανάγκες, στις όποιες υπα
κούει χορεύσιμο τό πνεΰμα καί τό σώμα, 
ακατανίκητες ανάγκες (ποΰ γι’ αυτούς απο
τελούνε τό γενναιότερο προζύμι τού εαυτού 
τους), άγωνιώνται μές σέ κάθε προσπάθειά 
τους, νά λυτρώσουν τό Ρυθμό ποΰ αισθά
νονται κλεισμένο στην προσωπική τους 
μοίρα, μέ μια αντίσταση προς δλα τά ορι
ζόντια κύματα τής σκέψης καί τής πράξης, 
(οπού σ’ όποιαδήποτε εποχή τής 'Ιστορίας 
δημιουργούνε κάποια σύνθεση ετερόκλιτων 
ρευμάτων, καί πού τη στιγμήν ετούτη κιν
δυνεύουνε νά μείνουν δίχως ζωντανό απο
τέλεσμα καί αξία, αν ακριβώς δέν συναν
τήσουν τήν αντίστασην εκείνων, οπού ά -  
θροίζοντάς τα γύρα από τή ρυθμικήν ενό
τητα τής σύλληψής των, θά υψώσουν καί θά 
φανερώσουν τή θαμμένη μές στο βάθος 
τών μοιραίων συγκρούσεών τους, άναπό- 
φευχτην ανάγκη μιας καθολικής διαφώτι
σης καί ανύψωσης τοΰ θέματος τής ζωής). 
Καί πώς γιά τό λόγο τούτο, ή ανθρωπο
κεντρική ροπή τής 'Ιστορίας, κι’ αν ακόμα 
είνε ένα πεδίο ατέλειωτων πειραμάτων, 
οπως καθορίστηκε άπ’τούς ίδιους πού ανα
πνέουν στο δυνατό αναβρασμό της, είναι 
μάταιη, αν οί λίγοι τοΰτοι βάκχοι, χορευτές 
απιθωμένοι μές στο κέντρο μιας τεράστιας 
πλαστικής περίπτωσης τοΰ κόσμου, δέν νο
ήσουνε πώς ή ώρα ποΰ διαβαίνει, ειν’ δ,τι 
μές τήν κυκλική περίοδο τής κοσμογονίας, 
οί ’ Ινδοί έκαλοΰσαν «ώ ρα δημιουργίας 
Θεών», κι5 αν αυτοί οί ίδιοι, δέν ανοίξουν 
μέ τή σκέψη, τό παράδειγμα, τήν ένέργειά 
τους, κάποια «κέντρα ουδέτερα», δπου, δ 
συνεκτικός ρυθμός τών αιώνων θά άποκαλυ- 
πτόνταν στήν παγκόσμια κ’ ύπεράνθρωπην 
εννοιά του, κι’ δπου μέσα από τή σύγχρο
νη ύλη, απ’ τούς σωρούς τών ερειπίων, απ’ 
τών λαών τό βάθος, άπ’ τούς τάφους, θ ’ά- 
νατέλλαν, όχι πιά ομοιώματα τοΰ πάθους, 
πολλά άρτια καί κατορθωμένα σώματα «οί 
Θεοί».

Καί πώς γιά τοΰτο, κάποιος από κεί

νους, πρωτοχορευτής καί μόνος, σύντομα 
θά ν’ άπρεπε μιάν ώρα νά χορέψει γιά δ ■ 
λους, μέ δλους, τούς μυημένους αδελφούς 
του, στο βωμό τής Γής κι’ άνάμεσά τους, 
δλης του τής μύησης τον τρανό καί βαρυ
σήμαντο χορό.

Καί θ ’άρχινοΰσε από τό έρεβος κι’ άπό τό 
χάος, θά ξετύλιγεν ολόκληρο τό Μύθο τών 
γεννήσεων, πολυπρόσωπος κ’ ενιαίος. Καί 
θά νά κρατούσε ό ίδιος μέσα άπ’ τό δργιο 
τό κρυμμένο μέτρο, είτε θά κινούσε άπά- 
νωθέ του τό προαιώνιο λίκνο τών στοι
χείων ποΰ σιοΰν τήν ύλη, ή ποΰ σιοΰνται 
από τήν ίδια, κατανοώντας τον αγώνα τών 
πλασμάτων καθαρά κι’ από ύψος, σάν σαλ- 
πιχτής τής ’Ολυμπίας τούς αθλητές στο 
στίβο, είτε θά νά βάκχευε δλος, μέ «τετρα- 
νωμένα τά αισθητήριά του», στήν απόρ
ρητη θεωρία τών ό'ντων.

Καί θά λύτρωνε έτσι από τό πάθος, α
ποφόρι τής εσώτατης ενέργειας τού παντός, 
τά πάντα. Καί θά ν’ άθραυε ως αυτός πού 
θραύει τά δεσμά του, τήν κατώτερη έλξη 
τών πραγμάτων. Καί θά ν’ άσμιγε δλους 
τούς χορούς τών Βάκχων στο χορό του, άπ’ 
τον πρώτο ώς μέ τον ύστερο νηφάλιο Βά
κχον δποΰ ξέρει ή ανθρωπότητα ώς μέ τώ 
ρα, καί ποΰ κράτησε από κείνον τό απο
φόρι του μονάχα, τήν ανάμνηση τοΰ πά
θους του καί μόνη, ένφ δ ίδιος, λυτρωμέ
νος καί υψωμένος στον εσώτατο ρυθμό τής 
δημιουργίας, έσκιρτούσεν ανυμνώντας : «Έ - 
νωθήναι θέλω καί ενώσαι θέλω' νοηθήναι 
θέλω, νοΰς ών δλος· Ό  χορεύων νόει, δτι 
σόν έστί τό πάθος. Ό  ίδών δ πάσχω ώσεί 
πάσχοντα είδες καί ίδών ούκ έστης, άλλ’ 
εσείστ^ης δλος· Οίκους έχω καί οίκον ούκ 
έχω- Τόπους έχω και τόπον ούκ έχω- άπαξ 
έπαιξα πάντα καί ούκ έπησχύνθην- εγώ μέν 
έσκίρτησα, συ δέ νόει.

Τό δλον, φ χορεύειν, υπάρχει.»
Κι’ άφοΰ τέλος βύθιζε άφοβος καί ακέ

ριος, στήν άφοίτητη στροφάλιγγα τής δη
μιουργίας, στή σιωπή τήν πριν από κανένα 
«γεννηθήτω», άφοΰ αισθάνονταν στά φρέ
να τόν πρωτόσπορο σπινθήρα κοφτερότερο 
άπ’ τό Σείριο στήν ακμή του, νά ξανοίγει 
στήν ψυχή του τήν άρχή ενός κύκλου νέου, 
ό πρωτοχορευτής Ικεΐνος, στήν κατάπαυση 
τοΰ Όργίου, θά νά ερμήνευε έτσι, τό μυσ
τήριο τοΰ χορού στούς σύμβακχούς του, ποΰ

 ----------     ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

θά βυθίζονταν μαζί του, μές στον ίδιο μυ
στικό καί γονιμότατο ρυθμό.

*
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πάρχουν δρόμοι μακρυνότεροι από άλλους 
δρόμους κι’ δλους δέν θά νά μάς θρέψει 
μιά μελέτη. Πέρα από τή λέξη, πέρα από 
τήν πράξη, ποΰ διακόπτει τή θαμμένη μές 
τό βάθος τών ψυχών μας συνοχή καί συνα- 
"νάσταση τών πάντων, εινε τό7’Όργιο τοΰ
το, δποΰ ξάφνου από τόν τόπο τών δεσ- 
σμών μας, μάς διαστέλλει μές τό σύμπαν, 
μάς υψώνει μές στο νάρθηκα τής δημιουρ
γίας, γιά νά νοήσουμε, ν’ ακούσουμε, νά 
ΐδοΰμε, δσα αλλιώς δέν θά κατείχαμε ποτέ. 
Μα κρύς ίσα μέ σήμερα ειν’ ό χωρισμός μας 
από τ” Όργιο τοΰτο κι5 άδικα αγωνιστή δπιος 
οτοχάστη νά τό φτάσει, μέ μιά σκέψη καί 
μιά πράξη, π’ ώπνιγαν στήν άδράνειά τους, 
τήν απόρρητη συναίσθηση τής πρώτης, τής 
τεράστιας ρύθμισης τοΰ εγώ μας μέ τήν 
κίνηση δλων άνεξαίρετα τών δντων, καί 
«ταμάταγαν τήν πρόοδο τοΰ Ρυθμού βα - 
θειά μας, πέρα ακόμα κι’ άπό τό πικρό ση
μείο, δπου τήν άφηκεν δ Ό ρφέας, σάν έ- 
■στράφη πίσω του νά ίδεΐ.

Ά λλ ’ εκείνος ποΰ ποθεί νά τό γνωρίσει, 
<τβεϊ τό λύχνον οπού κράταγε τό νοΰ του 
ΐιές στόν κύκλο μιας εφήμερης μελέτης, καί 
μονάχος, παραιτώντας τόν εαυτό του στά 
«κοτάδια, περιμένει, ώσότου ν’ άντικρύσει 
φλόγες δποΰ άκόμα δέν καήκαν καί πηγές 
ποΰ άκόμα δέν ξυπνήσανε άπ’ τόν ύπνο, 
κι’ άν αμέσως δέν εννοεί τί βλέπει, άφίνει 
τότε, λησμονώντας μές σέ κείνα καί τό νοΰ 
του, τήν καρδιά του μοναχή της νά τό βρει.

Άλλά τότε βλέπει τά άστρα «ζώα καί 
παμμεγέθη», τότε ακούει τόν τόνο τους 
«κέραιο, τότε μπαίνει άνάμεσό τους, τότε 
«  άναρχος ρυθμός τους τονέ πείθει νά χο
ρέψει ακέριο τό χορό του ύπακούοντας 
στήν άπέραντην ενέργεια, ποΰ τόν κράζει 
μ’ δσην έχει δύναμη καί γλύκα καί τόν 
σέρνει άπό τή δίνη ποΰ άγωνιέται, προς 
τό χώρο τής απόρρητης πληθώρας, δπου, 
ενώ μιλάει άκέριος μιάζει νά σωπαίνει κ’ 
ενώ τρέμει κάθε του ΐνα, άπό έρωτα υπε
ράνθρωπο καί τόλμη, ή καρδιά του λάμπει 
μέσα καί ηρεμεί. Καί ή αυγή, δέν τονέ 
βρίσκει πλέον μπρος στή διαίρεση τοΰ 
Μυστηρίου, μπρος σέ μιά ηθική, μιά σκέ
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ψη, μιά ενέργεια, ποΰ μοιραζονται και παί
ζουνε στόν κλήρο, τό μεγάλο κι αρραφο 
χιτώνα τής αυτούσιας ζωής μας, γιατί νιώ
θει πιά στήν νέαν ανατολή του «ανθρωπο- 
μίμητο» τόν "Ηλιο καί τή Γή, μεσα στις 
αιώνιες ευωδιές της, σάμπως άγγιχτη κι 
αμόλευτην, άπ’ δλη τή λοξήν εκείνη σκέψη 
καί ηθική.

Ά λλ ’ άπ’ τήν ώρα, ποΰ θ ’ άρθεΐ νά τόν 
άγκίξει ό μέγας Θύρσος, πού εινε μέτρο καί 
εΐνε δόρυ, ποΰ εινε σκήπτρο καί εινε δάδα, 
θά παλαίψει βάνοντας τή ζωή του ώς έναν 
άθλο, ένα κέντρο επίμοχθο καί πλέριο, γιά 
νά ενώσει μέ τό θρόμβο τών κρυφών του 
ιδρώτων, σέ μιά διάπυρη μονάδα υπέρτα
τα ρυθμίζουσα καί πλούσια τή συνέργεια 
καί συμπαρουσία τών άρίθμητων απόψεων, 
δποΰ ξάφνου στο κορύφωμα τοΰ ’Οργίου 
τού εκφραστήκαν, κ’ ή ψυχη του θα πα
σχίσει νά σαρκώσει τις μορφές τής πιο κα
θάριας διαίσθησής του, δχι ύπακοος^ σ*ή? 
ύλης το εκμαγείο, άλλ’ υψώνοντας τήν ύλη 
στόν εαυτό του, ώς ποΰ βρίσκοντας ολο- 
κληρο στο τέλος ζωντανό καί άριθμημένο 
μές τό νοΰ του, τό μυστήριο τής κρυφής 
ταξιαρχίας, τήν ουσία τοΰ ίδιου ήλιου στα
λαγμένη μέσα σ’ δλες του τις κρύπτες τών 
ενστίχτων, μέσα σ’ δλο του το πνεμμα και 
τό σώμα, νά υψωθεί μέ τή σειρά του καί 
νά δράμει, άνακυκλίζοντας ακοίμητα τό 
νοΰ του, γιά νά ενώσει τά τυφλά διαστή
ματα τρύ κόσμου, τούς χαμένους του συν
δέσμους, τούς α’ιώνες πού έδιαβήκαν καί 
ποΰ θ ’ αρθούν, τά στοιχεία καί τούς^Θεούς 
καί τούς άνθρώπους, μες το χώρο τοΰ ίδιου 
’Οργίου καί τό πνεΰμα τού ίδιου Θεού. 
Άλλά π ιού Θεού ; “Οχι βέβαια,^ αυτού πού 
ανυψωμένος, άθλιον είδωλο στη μεση απ 
τούς άνθρώπους, τούς καλεΐ νά τούς ενώσει 
γιά μιάν ώρα στο ίδιο απέραντο τραπέζι, 
άλλά Ικείνου, ποΰ αν ώς σήμερα αναγκά
στηκε νά ώδίνει μες τον ίδιον εαυτό του 
δλες τις γέννες, καί νά ράβει ωσα σε μήτρα 

•στο μηρί του, δπιο έμβρυο δέν κατώρθω- 
νεν ή ύλη νά κρατήσει ως με το πλέριο 
ώρίμασμά του, άλλά τωρα φανερώθηκε 
βαθιά μας καί δουλεύει μές τά φρένα μας 
άκέριος, γιατί κ’ οι ίδιοι πιά υψωθήκαμε ώς 
μ’ αυτή του τήν κρυφήν ίσα μέ σήμερα 
λαχτάρα, έτοιμοι νά κλείσουμε βαθιά μας 
καί νά εγκυμονήσουμε δ,τι άπό τή θηλυ-



αφήσει πίσωθέ της μιάν ολόκληρη εποχή 
της, κι5 άν φαντάζει ετοιμασμένη ν’ άρμε-
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κότερη τοϋ κόσμου μήτρα γλίστρησεν άτέ- 
λεστο μπροστά μας, δ,τι λαχταρίζει ολόγυ
ρά μας άπό αιώνες γιά τήν πλέρια γέννεσή 
του, δ,τι έκλήθη μεσ’ απ’ τήν άνώτατη τών 
πάντων Μοίρα, νά πλουτίσει τό ρυθμό τής 
πλάσης, και προσθέτοντας ζωή στή ζωή 
της, νά καλέσει μέσ’ στό στίβον όποϋ ανοί
χτηκε έτσι διάπλατος μπροστά μας, ασκη
τές τούς πλέριους και πιο νέονς προφήτες, 
και χαρά μονάκριβη τών πάντων, πιο θερ
μούς και πιο μεγάλους, πιο σοφούς και πιο 
γαλήνιους, ρυθμιστές τής ζωής καί χαλ
κευτές. Κι5 αύτό, ώ  σύμβακχοι, είναι τώρα, 
τό μυστήριο πού έσήμαινε ό χορός μου, τό 
μυστήριο τής πανάρχαιης καί νέας Θεογο
νίας, τό μυστήριο τής στιγμής αυτής όποϋ 
διαβαίνει, ενώ γιά τούς ανθρώπους πάλι 
έγίνηκε «άκοσμος ό κόσμος», ενώ ό πάν- 
τροφος αΙώνας εχει ακόμα μιά φορά ανα
λύσει τών άνδρών τήν άσπορη αρμονία, 
κ’  ενώ τό έμβρυο πώκρυβε στά σπλάχνα 
της ολόκληρη ή ανθρώπινη 'Ιστορία, καί ποϋ 
ή γή τό άπόδοκεν αιφνίδια μέ σπασμούς 
μεγάλους μέσ’ άπό τά σκότη τής αδράνειας 
είν’ άνάμεσό μας, μόλις έπεσε άπ’ τή μή
τρα, κυλισμένο μέσα στό αίμα και στό χώ
μα, βρέφος μυστικό κι5 άτέλεστον ακόμα, 
αφημένο άπό τούς ίδιους ποϋ βοηθήσαν 
στις ωδίνες —  κ’ ειν’ αύτό τό προαιώνιο 
βρέφος, όποϋ άν άλλοτε έρχονταν στον 
κόσμο, πότε άπ’ άγνωστο πατέρα, πότε 
απ’ άγνωστη μητέρα, σάμπως έκθετο ή 
κλεμμένο, αλλά γιά μάς πιά τώρα, εΐν’ αύ
τό ποϋ περιμέναμε νά πέσει, γιά νά τό ση
κώσουμε άπό χάμου καί κυκλώνοντάς το, 
άπαράλαχτα δπως οί Κουρήτες έκυκλώσανε 
νεογέννητο τό Δία καί χορεύανε χτυπώντας 
τις άσπίδες, γιά νά μην άκούσει ό Κρόνος 
τις φωνές του, νά τό σύρουμε στήν άγια 
μοναξιά μας, νά τό λούσουμε σέ άπάρθε- 
νες πληγές άπ’ τό αίμα, κ’ οι ίδιοι εμείς 
μανάδες καί βυζάχτρες, νά τό ταΐσουμε τήν 
πιο άξια, τήν πιο θεία πνευματική τροφή 
τοϋ κόσμου, γιά νά μεγαλώσει άντάξιο τοϋ* 
Παντός ποϋ τώχει σπείρει καί τής μάνας 
ποϋ τό γέννησε, τής Γής.

Κι’ αύτό είνε τό τρανό μυστήριο τών 
άρσενικών ώδίνων, πούνε ανάγκη νά πονέ
σουμε ώς τό τέλος, ωσάν κάπως χωρισμέ
νοι άπό τούς άλλους, κι’ ώσά μόνοι στό 
φαινόμενον, εμείς.

Γιατί άν κι’ δλη ή ανθρωπότητα εχει

νισει στη νεαν έκταση ποϋ απλώνεται μπρο
στά της, είνε βέβαιο πώς ωστόσο δέν θά  
κόψει τά σκοινιά ποϋ άκόμα τώρα τήν 
κρατούνε στις προτήτερες άχτές της, αν 
μπροστά της, δέν βρεθούνε οί οδηγοί της, 
ποϋ σάν άγγιχτοι άπ’ τ’ άντίμαχα στοιχεία, 
άφοϋ σπάσουν τά δεσμά της, θά τήν σύ
ρουν προς τό νέον ωκεανό μιάς 'Ιστορίας, 
ποϋ νά γέμει άπ’ τήν αύτόβοην αρμονία, 
τών δυνάμεων ποϋ ζητούν νά γνωρισθοϋνε 
τόσους αιώνες πλέον άπ’ δλους τούς ανθρώ
πους καί νά δέσουν τό Ρυθμό τους μέ τή Γή.

Μά γιά τούτο δέν θ ’ άρκοϋσε δίχως άλ
λο, ή σάν αύτόματη κ’ αιφνίδια, στήν άκέ- 
ριαν επιφάνεια τοϋ πλανήτη, διανομή κά- 
πιων ιδιαίτερων ρευμάτων, δσο δήποτε, 
μεγάλων στήν Άρχή τους άλλ’ άφοϋ τό 
κοσμογόνο σείστρο, αναταράζει καί λιχνίσει 
τό άστρον δλο, σ’ ένα στίβο άγνοημένο, 
ποϋ νά πλήρωσε τον ύστερο οβολό του 
στούς παλμούς τής μεταμόρφωσης τοϋ κό
σμου καί ποϋ μιάζει ως ένας π’ ώσβυσε 
κρατήρας (κ’ έτσι βλέπεται άπ’ τά μάτια 
τών ανθρώπων), νά βρεθούνε κάπιοι Λίγοι, 
ποϋ αγρυπνώντας θά δίνονταν σέ μιάν 
άσκηση τεράστια, ως ν’ ανοίξει μές τό κέν
τρο τής ψυχής τους, ή κυκλώπεια ματιά,όποϋ 
θ ’ αγκαλιάσει τό νεφέλωμα τών πάντων, 
περασμένων καί μελλόντων, τον πυρήνα 
τών πυρήνων, τό μεσόμφαλον αστέρι τών 
αγώνων, δπου ή θεία ενέργεια, πότε εΐν’ 
δλη σκεπασμένη άπό τον ίδιον οργασμό της, 
πότε δείχνεται ωσάν ξέχειλη γαλήνη, ή ώς 
γιορτάσιμη άκατάπονη πληθώρα, κι’ δπου, 
νοώντας ενωμένες, τις δυνάμεις ποϋ δέν 
φάνηκαν στή σκέψη μας άκόμα, τις δυνά
μεις ποϋ άγωνίζονται ολοένα, τις δυνάμεις 
ποϋ πλησιάζουν νά φανούνε, θά ξανοίξουνε 
βαθιά τους ένα πνεύμα νέο καί γι’ αύτό 
ένα σύμπαν νέο, μιά νέα σάρκα καί γιά 
τοϋτο νέα τή Γή μας, ό'χι άπλά γιά ν’ άν- 
ταλλάξο\ινε μαζί τους μιά μνηστεία διαβα
τική, άλλ’ άφοϋ στήσουν τό κορμί τους 
καί τό νοϋ τους, σάμπως κέντρο τού παν
τός, γιά νά προβοϋνε, στήν άπ’ δλα ποϋ 
αναμένεται παντού Ίερογαμία, ρυθμιστές 
καί δημιουργοί ενός κύκλου νέου, ενός κύ
κλου νέου προπλάστες καί σπορείς».

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Σ ΙΚ ΕΛ ΙΑ Ν Ο Σ
Γραμμένο στό 921.
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ΤΟΝΤΑ - ΡΑΜΠΑ
(Α υτός  είναι ό επίλογος τοϋ  “Toda Ra- 

ba„, τ ον  νέον εργον τον  Νίκον Καζαν- 
τζάχη. Ε ίναι ενα Ό'ερμό όραμα π ον  φ ώ 
τισε το νον  τον  νέγρον μόλις άντίχρνσε  
τό λείψανο τον  Α ένιν μες στό λιτό ξ ύ 
λινο μανσωλεΐο. Ά π ό  τό με&νσμένο χε- 
φάλι, περνάει χατάφωτο, πολύχρωμο , 
σφοδρό τό όραμα τον  «μεγάλον βραδιον» f 
τής δέφτερης παρονσίας τών προλετά
ρ ιω ν).

Ή  Κόκκινη Πλατέα. Τείχη τοϋ Κρεμλί- 
νου. Ό  ήλιος είναι μύδρος κόκκινος, κρε
μασμένος πάνω στή δύση. Παράξενοι αστε
ρισμοί άνεβαίνουνε στον ορίζοντα μέ τά 
δρεπάνια, τά σφυριά καί τούς φλέγόμε
νους Λένιν. Βρέχει, βρέχει πάνω στή γίς. 
'Ο Τόντα-Ράμπα δρθός σφίγγει, σφίγγει, 
σφίγγει τάσπρα του δόντια. Τά μάτια του, 
κίτρινα, μάβρα, κόκκινα, κυλούνε. Κοιτά
ζει μπροστά του, μέσα άπό τή βουερή, 
βραδινή βροχή, τό σιδερόχρωμο κάφκαλο 
τοϋ Λένιν. Τό νιώθει νά ταράζεται άργά 
μές στή λάσπη, σάν αγρίμι τής νύχτας, πού, 
μέ τό βράδι, βάζει μπρός του τό δρόμο.Ό  
Τόντα-Ράμπα σφίγγει τά δόντια- φοβάται. 
Ό  Τόντα-Ράμπα φοβάται, πάει νά συν
τριφτεί- τό κάφκαλο ζυγώνει, ό Τόντα-Ρά
μπα παραμερίζει ζερβά- ό μικρός Κινέζος, 
στό πλεβρό του, φράζει τό δρόμο. Ό  Τό
ντα-Ράμπα γυρίζει τά μάτια του πίσου, οι 
μάβρες του κόρες πλαταίνουνε στή νύχτα, 
βλέπει: ή ούρα τοϋ κάφκαλου ξετυλίγεται, 
ταράζεται καί φιδοσέρνεται πάνω στά μου
σκεμένα λιθάρια. Ή  ούρά τοϋ κάφκαλου 
είναι γιομάτη μάτια, άφτιά, ρουθούνια καί 
στόματα. Μουγγρίζει, βρουχάται κουφά, γε
λάει καί κλαίει καί ντινίζει, καθώς φίδι μέ 
κουδούνια. Ό  Τόντα-Ράμπα μουγγρίζει 
καί βρουχάται, γελάει καί κλαίει κ’ οί χον
τροί μπρούντζινοι χαλκάδες στούς αστρα
γάλους του ντινίζουνε. Γυρίζει κατά τον 
Κινέζο: — Δέ σούρχεται σένα νά χορέψεις ; 
Δέ σέ πιάνει σένα μεράκι νά χώσεις τό μα
χαίρι στάτζί σου ; Μά δ Κινέζος γυρίζει 
χλωμός, μέ χείλι φρυμένο, γρυλλίζει :—  
Σ ώ π α !

Βρέχει. Οί άντρες άνατριχιάζουν, οί γυ
ναίκες φοβούνται, τά παιδιά απλώνουνε τά 
Χέρια, παρακαλοϋν: « ”Ανοιξε, πατερούλη 
Λένιν! "Ανοιξε, πατερούλη Λένιν!» Τό στό- 
Μ-α τού κάφκαλου ανοίγει. Οί πρώτοι, οι

Ο  Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ Α Κ Η Σ
(Σχέδιο Τ. Καλμούχον) .

πιο κοντινοί, χάνουνται. “Υστερα οί άλλοι... 
κ’ οί άλλοι . . . Ό  Τόντα-Ράμπα σκιρτάει- 
μπήγει τις φτέρνες στή γίς, αντιστέκεται. 
Κάπιος τον άδραξε καί τον τραβάει, τον 
τραβάει ακίνητο στή γίς. Ό  Τόντα-Ράμπα 
αρπάζει τον Κινέζο άπό τό σβέρκο, κάνει 
ενα βήμα, δυο βήματα, σφίγγει τά δόντια 
καί χάνεται.

Ό  Τόντα-Ράμπα δέ βλέπει τίποτε. Οί 
πλατιές του πατούσες ψαχουλέβουνε καί 
σέρνουνται σά θρός πάνω στις πλάκες. Βρί
σκουν ένα σκαλί, σκαλώνουνε- τάφήνουνε, 
χαμηλώνουνε, βρίσκουν άλλο σκαλί, σκαλώ
νουνε... Ζέστη πνιχτική. Πιός έκραξε; Κά 
πιος έκραξε ! Τά μελίγγια τοϋ Τόντα-Ράμπα 
βροντούνε σάν νταβούλια καί τό λαρύγγι του 
πρήσκεται. Πνίγεται. Σηκώνει τό χέρι. Σκί
ζει τό πουκάμισο μέ τά πλατιά κόκκινα τε
τράγωνα, ανασαίνει. Είναι ευτυχισμένος, γε
λάει- ό Κινέζος, δεξά του, γυρίζει θυ
μωμένος. Ό  Τόντα-Ράμπα σηκώνει τό δεξί 
πόδι, σκύβει τό μεγάλο κορμί, τά μαζεμένα 
δαχτύλια του έτοιμάζουνται νά σκαλώσουνε 
στάλλο σκαλί... Ξάφνου ένα φως πού στρα



βώνει. Ό  Τόντα-Ράμπα ξαφνιάζεται, τά 
μελίγγια του σκάζουνε. Τό κρανίο τοΰ Λέ- 
νιν! Τό κρανίο τοΰ Λένιν ! Ό  Τ όντα-Ρά
μπα παραπατά’ τό δεξί του πόδι, μέ τά μα
ζεμένα δαχτύλια, μένει κρεμασμένο στον 
άέρα. . .

Άχούου ! Τό δάσος καίεται! "Αστρα κόκ
κινα χύνουνται, μαλλιά, φλόγες, φλάμπουρα! 
Ό  Τόντα-Ράμπα μέ τό κεφάλι ψηλά χυ- 
μάει... Τά ματόκλαδά του, τά φρύδια του, 
τά σγουρά μαλλιά του, τσουρουφλίζουνται 
και τριζοβολοϋν. Ό  Τόντα-Ράμπα έχει φτε- 
ροϋγες μάβρες, κίτρινο ραμφί, άρπάγια και 
νΰχια καρνάδα. Ό  Τόντα-Ράμπα θέλει νά 
κράξει: ’Αδερφοί! Α δερφ οί! Μά ενα βρα
χνό, κορακήσιο κράξιμο σκίζει τό λαρύγγι 
του: Κρά, κρά, κ ρά ! Χώνει τά νύχια μες 
στήν πυρά, αρπάζει ενα αναμμένο δαβλό, 
φέβγει απ’ τό παράθυρο' φέβγει απ’ τό πα
ράθυρο κα'ι γαντζώνει μιά στιγμή στά μπεν
τένια τοΰ Κρεμλίνου. Βλέπει τούς λεφκούς 
άντρες, βλέπει τις λεφκές γυναίκες, γελάει. 
Ό  Τόντα-Ράμπα γελάει κι δλα τά τούμπα
να τοΰ ερυθροί στρατού, κρεμασμένα στους 
τοίχους τών στρατώνων, άνατινάζουνται. Ό  
Τόντα-Ράμπα χύνεται. Διασκελάει τή Μό
σχα, πηδάει τούς κάμπους τής Ουκρανίας, 
περνάει τό Δνείπερο, φτάνει τή Μάβρη 
θάλασσα. Ό  Τόντα-Ράμπα φτάνει τή Μά
βρη θάλασσα, λούζει μες τά κύματα τά μα
κριά, μάβρα του πόδια, δροσίζεταί' λούζει 
τά φλεγόμενα μεριά του, χυμάει μπροστά, 
βάνει τήν κόκκινη φτέρνα στή Σταμπούλ, 
πηδάει άπό νησ'ι σέ νησί πάνω άπό τό Αι
γαίο, πατάει τήν Κρήτη, διασκελάει τό 
λουλακί πέλαγο, χώνει τό βαρί, πλατ'ι πόδι 
στήν ’Αφρική Ή  μάβρη μάσκα τοΰ Λένιν 
τινάζεται κι άντιδονάει στή ράχη του. Ό  
ήσκιος τοΰ Τόντα-Ράμπα σκοτεινιάζει τον 
ήλιο. Οι ’Άγγλοι στήν Αίγυπτο σηκώνου
νε τό κεφάλι- τά σαγόνια τους χάσκουνε 
κα'ι τά σακουλιασμένα μάτια τους άλλοι— 
θωρίζουν.

Ό  Τόντα-Ράμπα σηκώνει πάνω άπό τό 
κεφάλι του τον αναμμένο δαβλό. Βιγλίζει : 
ή ματιά του πέφτει σάν αγιούπας: Λιβύη, 
Σουδάν, Καμερούν, Κογκό, Ταγκανίκα...Έ
ρημοι, βάλτοι, δάση... Στηλώνει τάφτί: τό 
καμτσίκι σονρίζει... οί άντρες άντιστηλώ-
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νουνται... οί γυναίκες κλαΐνε... "Ολη ή νέ- 
γρη γίς κλαίει. Ό  Τόντα Ράμπα κάνει ενα 
πήδημα, σταματάει, παλλόμενος. Ά !  δ 
γλυκός λόφος τοΰ μικρού χωριού του ! ’Ά !  
τά μνήματα τών προγόνων ! Μάσκες κόκ
κινες και μάβρες, κρανία πού χάσκουνε, 
τοΰφφες γυναικήσια μαλλιά, γιορντάνια 
άπό δόντια ! «Γονιοί μου! Γονιοί μ ου !» 
Ό  Τόντα-Ράμπσ σκάβει μέ τά νύχια του τό 
χώμα. Ό  Τόντα-Ράμπα σκάβει ενα χαν
τάκι μες στά μνήματα, χώνει τό πρόσωπό 
του στο χαντάκι: «Γονιοί, γονιοί! Άνοίξτε 
τα στόματα ! Θά σάς κεράσω αιμα ! Ά νοί- 
ξτε τά στόματα! Θά σάς μπουχτίσω κρέας! 
Γονιοί, Γονιοί! Άνοίξτε τάφτιά : Λένιν! 
Λένιν !» Ό  Τόντα-Ράμπα μπήχνει τον ά - 
ναμμένο δαβλό μές στους τάφους. Ό  Τ ό
ντα-Ράμπα κρεμάει τή μάσκα τοΰ Λένιν στο 
στήθος του κα'ι χορέβει. Ό  Λένιν τινάζεται, 
άναπηδάει πάνω στο πλατί, μαβρο στήθος 
και χορεβει. Τά μνήματα άντιδονοΰνε καί 
πυρώνουνε σά σπήλιοι λιονταριών. Στά 
πλεβρά τών σκελετών τά ρόπαλα, τά σκε- 
πάρνια, τά μαχαίρια σηκώνουνται αργά, ό- 
λοΐσα άπό τό χώμα. Ό  Τόντα-Ράμπα νιώ
θει δλα τά ρόπαλα, τά σκεπάρνια και τά 
μαχαίρια τών προγόνων ζώνη στά νεφρά 
του. Αφρίζει μανιασμένος, οί θηλιές τοΰ 
κρανίου του τρίζουν. Ό  Τόντα-Ράμπα 
παίρνει άπό τούς τάφους μιά φούχτα χώ 
μα και τό σκορπάει στήν κεφαλή του. Με- 
ρεβει. Μερεβει μιά στάλα. Καθίζει πάνω 
σ’ ενα μνήμα, στον ήλιο. “Ολο τό κορμί 
του καπνίζει. Βάζει τό βαρί ζερβό χέρι αν
τήλιο : Μυρμήκια; Δέν ξεκρίνει. Σκαρα
βαίοι πού κυλοΰνε τό βόλο τους τήν κο
πριά ; Ά ν θ ρ ω π ο ι ; Α δ ερ φ ο ί ! Α δ ερ φ ο ί! 
Μακριές μυρμηκιές άντρες και γυναίκες καί 
παιδιά μές στους βάλτους ώς στή μέση ως 
στο λαρύγγι... Μπαμπάκι, ρίζι, λινάρι, καου
τσούκ... Ή  πείνα, ή σκλαβιά... Ό  τρόμος !

Ο Τόντα-Ράμπα σκύβει τό σγουρό του 
πρόσωπο, τό σφίγγει ανάμεσα στά γόνατα 
και κλαίει... κλαίει. Τάδάκρια πέφτουνε κό
μποι, κόμποι πάνω στά μνήματα κ’ ή γίς 
φουσκώνει καί βράζει. Μιά αστραπή περ
νάει, ενας αιώνας περνάει... Ξάφνου μιά κρα- 
βγή."Ολος δ κάμπος έκραξε καθώς γυναίκα. 
Ό  Τόντα-Ράμπα σηκώνει τό κεφάλι, σφουγ
γίζει τά μάτια μέ τό καφτό χέρι του. Τρα
βιέται πίσω, οί τρίχες του σηκώνουνται:

—  ■ =  Π ΡΩΤΟΠΟΡΙΛ “Ενα κράνος... σπηρούνια... Τά σπηρούνια 
ζυγώνουνε, μεγαλώνουνε, μεγαλώνουνε, σάν 
ήλιοι., γυρίζουνε, τρίζουνε, στραβώνουνε τον 
Τόντα-Ράμπα. Μιά γυναίκα συντρίβεται 
απ’ τά σπηρούνια! Τά σπηρούνια φέβγου- 
νε, φέβγουνε ματωμένα. Ό  Τόντα Ράμπα 
σηκώνεται πάνω στο λόφο, ανοίγει τά 
μπράτσα του, τό στήθος του τρίζει' ουρλιά
ζει έξαλλος: Ά χ ό 1 Ά χ ό ! ’Α χό! Ρίχνει δέντρα, 
άνάβει πυρές, παραμερίζει τις πέτρες, άνοί-/. / 3» / 5 5 Xγει πλατωσια παει κ ερχεται πανω απ τους 
τάφους. Κράζει μέ τά δνόματά τους τούς 
μεγάλους πολεμικούς προγόνους, σκάβει μέ 
τό πόδι του τή γίς: «Βοήθεια! Βοήθεια!» 
Ό  ήλιος γυρίζει πάνω άπ’ τήν κεφαλή του’ 
ή γίς γυρίζει, γυρίζει κάτω άπό τά πόδια 
του... Τά κοράκια, άνάμεσα ουρανό καί γίς, 
περνούνε καί ξαναπερνούνε λιμασμένα Ό  
Τόντα-Ράμπα στέκεται στήν άκρη τοΰ λό
φου τών προγόνων, απλώνει τά χέρια κατά 
τον κάμπο. Ουρλιάζει: Ά χό ! Ά χό ! Ά χό 1

Μιά σκεβρωμένη γυναίκα σηκοίνει μουγ- 
γρίζοντας τό κορμί τη ς: «"Ενα λιοντάρι ! 
"Ακόυσα λιοντάρι στά μνήματα !» Οί άν
τρες σταματούν, άνοίγουνε τό στόμα, ά- 
φουκράζουνται. Τό καμτσίκι φιδολυγάει 
καί σουρίζει, χαρακώνει, ματώνει τά κορ
μιά, σουρίζει πάλι... Μά ενα παιδί ξεφέβ- 
γει καί κράζει: «Τόντα- Ράμπα ! Βλέπω τον 
Τόντα-Ράμπα πάνω στά μνήματα!»

Τόντα-Ράμπα! Τόντα-Ράμπα! Οί νέ
γροι τινάζουνται δξω άπό τούς βάλτους, 
σπρώγνουνται, χοροπηδούνε, σκαρφαλώ
νουνε στο λόφο. Τά δρεπάνια τους άνά- 
βουνε καί σβήνουνε στή ζώση τους. Α δερ 
φοί ! Α δ ερ φ ο ί ! Ό  Τόντα Ράμπα γελάει 
καί κλαίει, φιλάει, χώνει τά ρουθούνια του 
μές στά θερμά κεφάλια, ρουφάει, άνασαίνει 
τή ράτσα του. Κράζει: «Ή ρ θ α  ! Ή ρ θ α  ! 
Ή ρ θ α !»  Οί γυναίκες τρίβουνται μέ λίπος, 
άνάβουνε γύρω στούς άντρες πυρές, ρίχνου
νε στριγγές κραβγές. Ξεριζώνουνε ζαχαρο
κάλαμο, γιομώνουν ένα φλασκί κρασί Τά 
βάζουνε μπρος στά πόδια τοΰ Τόντα-Ρά- 
μπα, παραμερίζουνε, πέφτουνε πίστομα πά
νω στούς τάφους: «Τόντα-Ράμπα,μίλησε!»

Ό  Τόντα-Ράμπα σκύβει τό κεφάλι, χυ
μάει, ζυμώνει μέ τις χοντρές, ροζάρικες 
φτέρνες του, έναν ένα, τούς τάφους, κράζει: 
«Γ ον ιοί! Γονιοί I Άνεβήτε στον ήλιο ! Μι
λώ !» Σηκώνει τά μάτια, τά στηλώνει πάνω
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στή ράτσα του : «’Άκουσε, ρατσα μου,  ̂μι 
λώ !» Ό  Τόντα-Ράμπα άνασπάει άπ’ τό 
στήθος του τή μάβρη μάσκα τοΰ Λένιν, τη. 
χώνει στο πρόσωπό του καί τη δενει με γερά 
σκοινιά. Ό  Τόντα-Ράμπα παραπατά. "Ενα 
φοβερό Πνέμα γαντζώθηκε πάνω στο πρό
σωπό του, χωνέβει μες στα σωθικά του, 
σπάζει καί συντρίβει τήν καρδιά του. Δεχτ 
μπορεί πιά νά περπατήσει, δεν μπορεί πιά 
νά μιλήσει, χορέβει. Ό  Τοντα-Ραμπα χο- 
ρέβεί’ πολύ άργά, τρέμοντας. Αγγίζει αλα
φρά τή γίς μέ τάκράνυχά του, τραβιέται 
τρομαγμένος' τρέμει. Σκύβει, κλαουρίζει,. 
ζητιανέβει: «’Έλεος ! Ελεος, αφεντες !» 
Απλώνει τό χέρι κατά τό βοριά, απλώνει 
τό χέρι κατά τό νοτιά, κατά τήν ^άνατολη, 
τή δύση. Τό πρόσωπό του είναι αριφνητος 
στρατός παιδιά πού κλαινε και κράζουνε και 
γυρέβουνε ψωμί.. « “ Ελεος ! Ελεος, αφεν
τες!» Ό  Τόντα-Ράμπα σταματάει, άνοίγει 
τά μάτια, άνοίγει τάφτιά, προσμένει.. Α ! 
Ά  ! Τά δόντια του τρίζουνε, τά μάτια του 
κυλοΰνε. Οί χοντρές φλέβες πανω στο με 
τωπο φουσκώνουνε, ξεραίνουνται, κλαδί- 
ζουνται σάν κέρατα. Οί γυναίκες σκίζουνε τά 
μάγουλά τους καί πέφτουνε στις φλόγες. Οί- 
άντρες άνασηκώνουνται πάνω στά γόνατά 
τους άγκομαχώντας. Ό  Τόντα-Ραμπα χυ
μάει μπροστά. Τό πρόσωπό του είναι τερά
στιος στρατός σέ δρόμο. Ρίχνει μιάν κρα- 
βγή σάν πεινασμένος αγιούπας, άντιστηλω- 
νει τό κορμί, κλείνει, παίρνει πισω το χερι 
του. Ό  χορός ξεσπάει άδέσμεφτος, οι πα
τούσες τών άντρών τρέμουν, οι γυναίκες 
άναβαστοΰνε τά στήθη τους καί σκουζουνε: 
«Λένιν! Λένιν!» 'Ο  Τόντα-Ραμπα αρπα- 
ζει ένα δρεπάνι, τό ταράζει στον άέρα, δεξά 
ζερβά, καί θερίζει, θερίζει, θερίζει. Αρπά
ζει μέ τά δόντια του τά ζαχαροκαλαμα, τά 
σπάζει, τά φτύνει καταγίς, τά ποδοπαταει. 
Γελάει. Αναποδογυρίζει τό φλασκί.. Χορε- 
βει άπό πάνω, ζυμώνει τό κρασί με το χώμα.

Μιά ώρα, δυο ώρες.. Ό  Τόντα-Ραμπα 
χορέβει. Ό  Τόντα-Ράμπα βγάζει ποδιά καί 
χέρια άρίφνητα. Ό  Τόντα Ράμπα κυλάει 
καί τρίζει καί χώνεται στή γίς σάν τροχος. 
'Ολάκερο τό τρομερό κορμί του, άπό τις 
φτέρνες ώς τή σγουρή χήτη, μιλάει, μι
λάει στή ράτσα του. Οί μασκάλες του κα-- 
πνίζουνε. Τά μάτια του άνεβαίνουνε και 
κατεβαίνουνε. Κάτω άπό τά πόδια του οι,-
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σπίθες τινάζουνται κι ολα τά νέγρικα κε
φάλια άνάβουνε. Οί πεθαμένοι ανεβαίνουνε 
βουβά άπό χά χώματα και κάθουνται δι- 
πλογόνατοι στόν ήλιο.

Οί νέγροι, χάσκοντας, άγκομαχώντας, 
κατα'ίδρωτοι, κοιτάζουνε τόν Τόντα-Ράμπα 
πού χορέβει και βλέπουνε κι άκοϋνε: Ό
Λένιν κλαίει, 6 Λένιν ζητάει βοήθεια- ό 
Λένιν ζητιανέβει στο βοριά και στο νότο, 
στήν ανατολή, στή δΰση, Ά χ !  Ά χ !  Ό  
πόλεμος ! Ό  πόλεμος! Έ ν α ς κόκκινος πύρ
γος, ψηλός, ψηλός, ως τόν ουρανό. Ό  
Λένιν δρθιος πάνω στήν κορφή ταράζει 
ένα δρεπάνι. Άδράχνει τούς βασιλιάδες, 
τούς παπάδες, τις πόρνες, τούς αφέντες 
και θερίζει, θερίζει, θερίζει. Γελάει:

— «Τά χωράφια μου θά κοπριστούνε... 
τό στάρι μου θά φυτροισει.. Τά παιδιά μου 
θάχουνε ψωμί.» Γελάει. Κοιτάζει κάτω 
τό πλήθος. Βλέπει ένα άνθρωπο χοντρό., 
σκύβει, τόν αρπάζει και κράκ ! μέ τό τα
κούνι τού σπάζει τό κεφάλι. Βλέπει σπη- 
ρούνια.... τά μασάει, τά κάνει κομάτια, τά 
φτύνει. Κράζει: « ’Α δερφ οί! ’Α δερφ οί!
Τρώγετε, πίνετε, κοιμάστε, κάνετε παιδιά, 
δουλέβετε! Ή  γίς είναι δική σ α ς !»

Ό  μαύρος χορός ξεσπάζει, οί νέγροι δια- 
σκελούνε τή γίς, οί γυναίκες γκρεμίζουνε 
δέντρα, πέφτουνε πάνω στήν πυρά τού 
Τόντα-Ράμπα, άνάβουνε. Μιά γριά αρ
πάζει τό τούμπανο καί βαράει ξέφρενη. Οί 
πεθαμένοι ακονίζουνε στις πέτρες τά σκου
ριασμένα τους άρματα καί χυμούν άπό 
κάτου, άπό πάνου, στο πλευρό τών ζων
τανών. Ό  αέρας γίνεται πηχτός καί μπλά
βος καί μαύρος’ οί ζωντανοί τόν παραμε
ρίζουνε μέ τά χέρια, λάμνοντας, κι άνοί- 
γουνε διάβα. Μπροστά βαδίζει βίαια, μέ 
γιορντάνι άπό δόντια ανθρώπινα, ό μά- 
βρος Λένιν. Οί νέγροι κατεβαίνουν— δλα 
τάγρίμια ουρλιάζουν έξαλλα. Χουρρά ! Ό  
Τόντα-Ράμπα σηκώνει τά χέρια, ταράζει 
τόν άναμμένο δαβλό, τό φλάμπουρό του. 
Μακριά, πολύ μακριά, πέρα άπ’ τις θά
λασσες, ένας κίτρινος Λένιν πηγαίνει μπρο
στά καί τά κίτρινα πλήθη κυλούνε τρικυ- 
μιστά καί κατεβαίνουν : « ’Α δερφοί! ’Αδερ
φ ο ί!»  “Ενα παιδί καβάλλα στο λαιμό τής 
μάνας του χτυπάει γελώντας τά μικρά του 
χέρια καί κράζει! « ’Αχό ! γονιοί! ’Αχό ! 
γονιοί! ’Αχό! Κοιτάξτε στο βοριά!»

Χουρρά! Μακριά, πολύ μακριά, πέρα άπ’ 
τά πέλαγα ένας άσπρος Λένιν πηγαίνει 
μπροστά καί τάσπρα πλήθη κυλούνε τρι- 
κυμιστά καί κατεβαίνουν. Τά ξαθά μαλλιά 
κυματίζουνε στόν άνεμο : « ’Α δερφ οί! ’Α 
δερφοί!» Ή  γίς τρέμει. Τό δάσο μέ τ’ά- 
γρια θεριά μαζέβεται ουρλιάζοντας καί 
συνάζεται; « ’Έλεος, έλεος, σκλάβοι!» Ό  
Τόντα Ράμπα σταματάει καί παραπατά. 
Ή  μάβρη μάσκα ντραντάζει καί ταράζει τήν 
κεφαλή του, θέλει νά φύγει, σπάζει τά 
σκοινιά, ρίχνει μιά κραβγή, πάει...

"Ενα πύρινο πουλί τινάζεται άπό κλαρί 
σέ κλαρί καί κάθεται... τινάζεται άπό δεν
τρί σέ δεντρί καί κάθεται... Τινάζεται άπό 
κεφαλή σέ κεφαλή καί κάθεται... Φ ρού! 
Φρού ! Φρού ! ’Αποθέτει τή φλόγα, στρογγυ
λή, λαμπερή σάν άβγό καί τραβά. Τό πύρινο 
πουλί, κουρνιασμένο στήν κορφή τού δά- 
σου, ξεδιπλώνει τήν ουρά του. Ή  ουρά 
του είναι μιά πυρκαγιά- τά μάτια του είναι 
κόκκινα, τά νύχια του είναι κόκκινα, οί 
φτερούγες του είνε δυο πυρές πού τις μα
στιγώνει ό άνεμος. Ό  άνεμος φυσάει. Ό  
άνεμος τής άνατολής καί τής δύσης, τοΰ 
βοριά καί τού νότου. “Ολοι οί άνεμοι φυ
σούνε. Ό  κίτρινος άνεμος, δ λευκός άνεμος,
6 νέγκρος άνεμος. Τό πουλί κράζει: «Είμαι 
ό Λένιν! Είμαι ό Λένιν!»

“ Ενας τίγρης... δυο τίγρηδες... τρεις τί- 
γρηδες... Πηδούνε, πέφτουνε, άναποδογυ- 
ρίζουνε μέ τά πόδια στόν αέρα, μές στις 
φλόγες.Μάτια άρίφνητα, κίτρινα καταστρόγ- 
γυλα... Ό  τρόμος! Οί πίθηκοι σκληρίζουνε, 
κλαουρίζουνε καί πέφτουνε ψημένοι. "Ενα 
μεγάλο φίδι κυματίζει μανιασμένα, τυλί
γεται γύρω σ’ ένα μπαομπάμπ καί τά 
λέπια του σκάζουν. Οί άσπαλάχοι άνεβαί- 
νουνε στή γίς, τά χοντρά σκουλήκια κυ
λούνε χοχλιδωτά πάνου στή θράκα καί 
σκάζουνε ξέχειλα λίπος. Καναρίνια, παπα
γάλοι, κολιμπρί άνοίγουνε τό ραμφί τους 
μιά, δυο, καί πέφτουνε πλανταγμένα.’Α χ ά ! 
Ά χ ά ! ή κάσκα ενός αφέντη! ’Αχά! τό 
χέρι ενός άφέντη! Σηκώνεται προσταχτικό, 
βαράει τό μαστίγι, πέφτει κάρβουνο. ”Ω ! 
’Ώ ! μιά χρυσή μασέλα! Τό χρυσάφι λυώ- 
m  καί τρέχει χοντρά δάκρια στίς στάχτες. 
”Ω ! ή γλυκιά μυρουδιά τής έχτρικής σάρ
κας πού καίγεται!
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Ή  άβγή σκάζει. Ό  Τόντα-Ράμπα κάθε
ται πάνου στο λόφο. Βλέπει. Βλέπει τήν 
πράσινη γίς. Βρέχει. Ή  βροχή πέφτει γλυκά 
καί δροσίζει τά χέρια τού Τόντα-Ράμπα 
καί τή φλεγόμενη ράχη του. Δροσίζει τή 
γίς. Οί τάφοι κοιμούνται ήμεροι πολύ, 
πολύ τρυφεροί, γαληνεμένοι κάτω άπό τίς 
χλιαρές στάλες. Ή  μυρωδιά τοΰ χωμάτου 
ανεβαίνει, ανεβαίνει καί τά πλατιά ρου
θούνια τοΰ Τόντα-Ράμπα τρέμουνε καί 
φουσκώνουνε. Τό μυαλό τοΰ Τόντα-Ράμπα 
είναι βώλος χώμα πού καπνίζει. Βρέχει. Ή  
γίς πίνει... οί πέτρες γελούν... οί σπόροι 
τοΰ σταριού τινάζουνται. Ό  Τόντα-Ράμπα 
βλέπει δλους τούς σπόρους τοΰ σταριού 
κάτω άπ’ τό χώμα νά ταράζουνται μυ
στικά, χαρούμενα, νά συμπλέχουνται σάν 
αδερφοί, νά κατεργάζουνται άργά, κάτω

άπό τή σκληρή φλούδα τής γής, ένα με
γάλο ξαπλωμένο σώμα μέ σταβρωμένα τά 
χέρια, μέ τά μάτια σφαλιστά, τό μέτωπο 
φεγγοβόλο καί β α ρ ί : τό Λένιν!

Ό  Τόντα-Ράμπα ξαφνικά ξεσπάζει σέ 
κλάμα. Δέν μπορεί πιά νά βαστήξει τή 
χαρά του Κλαίει.

Ό  μικρός κινέζος πλάϊ του άνυπομονεΐ, 
τόνε σπρώχνει:— ’Εμπρός, εμπρός λοιπόν, 
σύντροφε! Νά δοΰμε κ’ εμείς !

Τά μαζεμένα δαχτύλια τοΰ νέγκρου ξε- 
σφίγγουνται. Τό δεξί πόδι χαμηλώνει στά- 
ποκάτου σκαλί. Ό  Τόντα-Ράμπα προ- 
χωράει.

Ν. Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ Α Κ Η Σ
(Μ εταφ ραστής απ ό  τυ  γα\λικό π ρω τότυπ ο :

II. Π Ρ Ε Β Ε ΛΑ Κ Η Σ )

ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ Σ ΚΥΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΙΝΑΣ
Ή  Κυρά-Νικόλαινα δέν έκανε παιδιά. 

Έ ξη  μήνες μετά τό γάμο της ξεκίνησ’ άπ’ 
τό μακρυνό χωριό της γιά τήν Άμέρικα, 
δπου ό άντρας της θάκανε τήν τύχη του 
στά τρίτα υπόγεια κανενοΰ ουρανοξύστη.

Μόλις πάτησε πόδι στο κατάστρωμα καί 
τό θαλασσινό άεράκι άνέμιζε τίς μαυριδε
ρές πλεξούδες τών μαλλιών της, κύτταξε 
περίεργα τριγύρω της. Στο κατάστρωμα, 
δώθε κείθε, παιδιά καί μαννάδες, παλλικά- 
ρια μέ ξεθωριασμένα μουστάκια, νειόπαν- 
τρες καί λεύτερα κορίτσια πού πήγαιναν 
γιά παντρειά, δλη αυτή ή άνθρωποσαλάτα 
μέ τή λάμψη τής ελπίδας στα μάτια, πή
γαιναν γιά τή γή τής επαγγελίας. Καθ’ 
ένας, ήτανε σίγουρος πώς μιά μέρα, θά γύ
ριζε Κροΐσος στο χωριό του.

— Νά ! Τοΰ Γιώργη τοΰ Μισερού τό 
παιδί μή δέ γύρισε λουσαρισμένος σάν 
πρωθυπουργός καί μέ τή τζάντα ντίνγκα 
στά δολλάρια;

— Έ χ , νά μού ζήσ^ς Άμέρικα μέ τό θαμ- 
μαστό χρυσάφι σου !

Ά μ έρικα! ! Τό λέγανε καί τό ξανάλεγαν 
νά πιπίλιζαν παραγεμιστή καραμέλα.

Ή  κυρά-Νικόλαινα, έρριξε μιά ματιά στά 
Φαλακρά βουνά πούκρυβαν τό χωριό της 

συλλοΐστηκε μέ πίκρα : «Σάν τέτοια

ώρα πότιζα τά βασιλικά καί μάζευα τή γί
δα άπ’ τό χωράφι.» Κατόπι, πήγε τό μυα
λό της στή γριά τή μάννα της πούρριχνε 
ποτάμι τά δάκρυα δντας ανέβαινε στο μου
λάρι.

—  Στο καλό. Στήν εύκή τοΰ Θεού, παιδί 
μου, φώναξε καί τό τσεμπεράκι της χόρεψε, 
ξεσκεπάζοντας τίς κάτασπρες πλεξούδες.

«Καψερή μάννα ...»  συλλοΐστηκε καί τήν 
πήραν τά δάκρυα.

—  Έ ϊ ; άκούστηκε μιά φωνή ξωπίσω 
της. Τί μυξοκλαΐς, κουρούνα μου ; Ό  χω
ρισμός είναι μεγάλος καμός, μά τί νά γένη ; 
Α π όφαση  χρειάζεται.

Γύρισε καί κύτταξε πίσω της. Μιά γυ
ναίκα μ’ έν’ άσκημο παιδί στεκόντανε σά νά 
γύρευε συντροφιά.

—  Γιά ποΰ νάχουμε καλ’ άρώτημα ;
—  Γιά τό Πίτς-Πάου, έκανε δειλά ή κν- 

ρά-Νικόλαινα.
—  Κ ’  εγώ γιά τό Τσικάγο, είπε χωρίς 

νά τή ρωτήση. Είναι ό άντρας μου έκεΐ. 
Ό  Γιώργης μου καί δουλεύει σ’ ένα μεγά
λο μπαρμπέρικο. "Εχουμε εφτά χρόνια ν’ 
άνταμώσουμε. “Οσο είναι τό παιδάκι μου 
ίσια ίσια. Γύρισε στήν άκρη άπό τό κα
τάστρωμα καί φώναξε:

—  Λευτέρη! Έ λ α  δώ, σκασμένε. Θά



πέσης, κακομοίρη μου, στή θάλασσα και θά 
φάω  εγώ τις καραμέλες πού θά φέρη ό 
μπαμπάς σου.

Ό  Λεύτερης, μόλις ακούσε τις καραμέλες, 
κόντεψε τΙς δυο γυναίκες.

—  Νά σοϋ ζήσχ), καί δουλευτής, έκανε 
ή κυρά-Νικόλαινα καί τά μάτια της στρά- 
ψανε καθώς χάϊδεψε τό κουρεμένο κεφάλι.

—  Φχαριστώ Καί τοΰ λόγου σου ;
—  Έ γ ώ  άνεστέναξε ή κυρά-Νικόλαινα 

δέν έχω ακόμη κανένα σημάδι. Μέ τό Νι
κόλα μου, ένα μήνα μείναμε απ’ τό γάμο 
μας, μά δέν είδα φως. Τί ξέρεις δμως. Στήν 
’Αμερική έχει γιατρούς κάν καί κάν. Ά μ α  
δώ τά σκούρα θά τρέξω. Στό χωριό, βλέ
πεις, κομπογιανίτες είναι. Κ5 ύστερις σού 
λέει δ άλλος πώς έκεΐ φκιάνουνε κι’ αν
θρώπους μέ τή μηχανή, όχι ό Νικόλας μου 
λεβέντης ίσαμε κεΐ πάνω !

Κείνη τή στιγμή μιά φασαρία γένηκε 
στό κατάστρωμα. Οί επιβάτες τρέχανε στήν 
άκρη κουνώντας τά μαντίλια καί τούς 
σκούφους στόν αέρα.

— Γειά! ’Ακούστηκαν πολλές φωνές μαζί 
καί τό ύπερωκεάνειο άνοιξε κάτασπρους 
άφρούς ξοπίσω του, σά θυμωμένη γκα
μήλα.

** *
— Καλορίζικο καί καλονοίκιαστο, φώνα

ξε μέ τέμπο ή κυρά-Μαχαίραινα. Καλά 
κέρδη.

—  Φχαριστώ. Τί κάνει ό κύρ-Μαχαίρας ; 
Δέν περνάς νά σέ φιλέψω έναν καφεδάκο; 
προσεφέρθηκεν ή κυρά-Νικόλαινα.

Μπήκε μέ τό δεξί πόδι καί κάθισε πάνω 
στό μπαούλο μέ τό νταντελένιο σκέπασμα. 
"Υστερα, κύτταξε μέ τή σειρά τό ταβάνι, 
τά κουφώματα, τό πάτωμα.

—  'Ωραίο τό'φκιασε. Καλορίζικο καί γειά 
στά χέρια του.

— Έ ,  δσο γιά νά μαζωχτούμε, έκανε 
συγκαταβατικά ή κυρά-Νικόλαινα. ’Αγάλι’ 
αγάλια. Μεθαύριο θά τελειώση καί τό πλα
ϊνό δωμάτιο. Θά τό νοικιάσουμε καί θά 
βγάλουμε τό χρέος. Είχαμε κι’ εμείς μερι
κά ψιλούλια κ’ εκείνα μάς τά κόψανε στή 
μέση...

—  Γεροί νάσαστε κι’ δλα φκιάνονται. Τό 
καλό ητανε νά μήν ξεκινήσετε άπό τήν Α 
μερική.
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—  Τί νά κάναμε, κυρά-Μαχαίραινα; Ό  
Νικόλας μου ήθελε νά πάμε στήν πατρί
δα. Είχε κι’ αδερφές ανύπαντρες, βλέπεις, 
κι’ έκανε τό χρέος του. Μά γιά νά μείνωμε 
στό χωριό ήτανε μπίτι αδύνατο. Τί νά σοϋ 
πώ κυρά-Μαχαίραινά μου. Τό καλλίτερο 
μέρος είναι ή Α θήνα. Τήρα νά ίδής τί μας 
κάνανε»,είπε κουνώντας τό χέρι της.Σέρβι
ρε τον καφέ καί συνέχισε : «Μόλις πατήσαμε 
τό πόδι μας στό χωριό μαζεύτηκαν οί χ ω - 
ριάτες στό σπίτι καί μάς ξετάζανε άπ’ τό 
κεφάλι ώς τά νύχια. Τηράγανε τά σκουτιά, 
τις παντούφλες, τά μπαούλα. Ά φ η σ έ  με 
κυρά-Μαχαίραινά μου. "Αλλο πού σοϋ μο- 
λογάω κι’ άλλο νάν τά βλέπεις. ’Ίχ...

Πάνω σιήν ώρ<ι, ένα ξερό χτύπημα α
κούστηκε στήν πόρτα. Τάκ, τάκ, τάκ.

— Νά χαθή;, κουρούνη, φώναξ’ ή κυρά- 
Νικόλαινα κι’ άνοιξε τήν πόρτα. "Ενα μαύ
ρο μαλιαρό σκυλί μπήκε μέσα χοροπηδών
τας κι’ άρχισε νά τή γλύφη. —  «Β όρ ι; 
Βόρι; Νάχαθής άχρόνιαγε, κουρούνη,» φ ώ 
ναξε καί τον χάϊδεψε κι’ ό σκύλος ξαπλώ
θηκε ανάσκελα μπροστά της. Τότες εκείνη 
σήκωσε τό πόδι της καί μέ τή μύτη τής 
παντόφλας πασπάτεψε τό ζώ. Ό  Βόρις 
έμεινε ξερός γιά κάμποση ώρα. Ύ στερα 
σηκώθηκε κι’ άρχισε νά τή γλύφη χοροπη
δώντας.

—  Παληοκουταβάκι. Νά χαθής, νά χα- 
θής...Αύτά σ’ αρέσουνε σένα, είπε καί γέ
λασε πονηρά.

Ή  κυρά-Μαχαίραινα, ρούφηξε μιά γου
λιά καφέ καί κύτταξε μέ τρόπο τό σκυλί. 
Κατόπι είπε:

—  Νά μέ συμπαθάς κυρά-Νικόλαινά 
μου, μά αν δέν κάνω λάθος δέν έχετε 
παιδιά ;

— ’Όχι, είπε κι’ έρριξε μιά μπουκιά ψωμί 
στό σκύλο. Τό λάθος είναι δικό μου. Ό  
Νικόλας μου, ζωή νάχη, μέ πήγε στούς για
τρούς στήν ’ Αμερική, μά τίποτα. Μέ τά 
πολλά έμεινα! Μά τώρα νά ίδής ό διάο- 
λος πώς τά φέρνει Μόλις μέ πιάσανε οι 
πόνοι, μέ πήγανε στό σοκομεΐο καί μέ ξα
πλώσανε στό κρεβάτι. Φτάνει κι’ ό γιατρός. 
Μέ κυττάζει καί φεύγει. ’Εγώ τσίριζα κ 
έσφιγγα τά σίδερα τού κρεβατιού, πού πή
γανε νά σπάσουνε. Πιάνει, πού λες, ό για
τρός τον άντρα μου, πού περίμενε σ’ άλλο 
δωμάτιο τή γέννα καί τοϋ λέει ορθά κοφτά ί
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.Τί προτιμάς ; Τό παιδί ή τήν γυναίκα σου; 
Έχει ελάττωμα στή μήτρα καί δέν υπάρ
χει άλλος τρόπος παρά νά κομματιάσωμε 
χό παιδί.

—  Μπρέ αμάν ! Δέν μπορεί ;...
—  Νό, νό, απάντησε κ° έκούνησε τό 

δάχτυλο κάνοντας τή χειρονομία τοϋ για
τρού. Έ γώ  φώναζα πού χάλαγε ό κόσμος.

—  Τή γυναίκα ή τό παιδί; ξανάπε δ γι
ατρός.

Τότες δ Νικόλας μου, ζωή νάχη, είπε:
—  Τό παιδί κομμάτια νά γένη. Ό  άν

θρωπός μου νά σωθή καί ας κουρεύεται 
τό παιδί.

— Κ’ έτσι δπως τώπε γένηκε. Τό βγά
λανε κδμμάτια.

—  Έ ,  ειπε κι’ άνεστέναξε ή κυρά-Μα- 
χαίραινα. Γερωσύνη νάχετε καί ας λείπου- 
νε καί τά παιδιά. Σάμπως εμείς πού δέν 
έχουμε δέν καλοπερνάμε ; Τί θές φασαρίες 
καί κλάμματα, ειπε μ’ άπογοήτεψη καί κύτ
ταξε άπ’ τό παράθυρο τούς εργάτες πού 
σουβάντιζαν στή σκαλωσιά. Ύ στερα  ση
κώθηκε, ταχτοποίησε τις σούρες τοϋ φου
στανιού της καί στάθηκε κατά τήν πόρτα.

— Έμενα νά μέ συμπαθάς, κυρά Νικό- 
λαινά μου, μά έχω δουλειά στό σπίτι.

—  Στό καλό καί νάρχεσαι νάν τά μολο
γάμε καμμιά φορά.

—  Πώς, πώς, έκανε καί τράβηξε μέ διά
κριση τήν πόρτα ξωπίσω της.

*
* *Μέσα σ’έξη μήνες τό σπίτι είχε κουρτι- 

στή στήν εντέλεια. Δωμάτια δεξιά, δωμά
τια αριστερά καί στή μέση ένα μακρύ άντρέ 
πού πήγαινε κατά τό πηγάδι. Κι’ άπό νοι- 
κιάρηδες ;

— "Ολα τά δωμάτια βολεμένα. Στό μεγάλο 
τό μπροστινό μέ τό παράθυρο στό δρόμο 
καθόντανε ή Κατινίτσα. Έ ,  εδώ πού τά 
λέμε, πρόσφυνγκια ήτανε, άπό τή Σμύρνη 
ητανε· τί μένοιαζε; Στό σπίτι μου μιά 
φορά δέ μ’ ένόχλαγε. ’Ό ξω  στά ξενοδο
χεία δς πάη νά βγάλη τά μάτια της. Τί 
μέ νοιάζει εμένα ; έκανε χαμηλώνοντας τή 
φωνή της. Σ τ ’ άλλα είχε δυο φοιτητάδες, 
μιά πού χώρισε μέ τόν άντρα της καί στό 
τελευταίο έναν εργένη Διότροπος ήτανε 
λιγάκι, μά ποιος τόν έβλεπε; Νύχτα ερχό
τανε, νύχτα έφευγε. Τώρα, δόξα νάχη δ 
Θεός, καλά εΐμαοτε. Βγάλαμε καί τό χρέος
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αγάλι’ αγάλια κι’ άνασάναμε. Ό  Νικόλας 
μου είχε τή δουλίτσα του καί καλοπερνά- 
γαμε.

Τ ’ Ά ϊ  - Νικόλα τήν παραμονή παρακά- 
λεσαν τόν Κ ύ ρ - Δημητρό τόν εργένη νά 
βάλουνε τό κρεββάτι τους στήν κάμαρά 
του, γιατί θάχανε γλέντι καί σωστό ήτανε 
νά γίνη σάλα τό δικό τους.

— Κάνετε δ,τι σάς φωτήση δ διάολος 
είπε κάνοντας μιά θυμωμένη χειρονομία, 
καί σά νά βαρυότανε τά πολλά λόγια έχω
σε τή ρεμπούμπλικα στά μάτια του καί 
τδστριψε βιαστικά. Μ ά η  κυρά-Νικόλαινα 
θάκανε τή δουλειά της μιά φορά. Κι’ αν 
ξύνισε τά μούτρα του τό ’ίδιο τώχε. 'Ά μ α  
τ’ άρέσει, άμα δέν τοϋ καλόρχεται ας τ’ άφ ή - 
ση. Καί μέ πεντακόσες δραχμές τήν παρα- 
καλάνε νά τό δώση. Φτάνει, πού δέν τής 
άφησε ζωντανό γιά ζωντανό άκυνήγητο. 
Τί νά πρωτοθυμηθή; Τήν πάπια, πού 
τής έφαγε μέ μιά παρέα στήν ταβέρνα, ή τά 
κλωσσόπουλα πού τής ξεντέργιασε στό άνοι
γμα τής πόρτας ;

—  Άκοϋς εκεί, φώναξε, στήν Κατινίτσα. 
Άκούς εκεί, φώναξε, τόν ■ παλιοκουρούνη, 
νά μή μοϋ κάνη χάρη ;

— Γιά ποιόν μιλάς, κυρά - Βδοξία ; Δέν 
κατάλαβα.

— Γι’ αύτούνον εκεί. Τόν μπεκρούλιακα.
— Μά αυτός, καλέ, δέ δίνει τ’ άγγέλου του 

νερό. Δέν τόν βλέπεις πού λυπάται νά 
φ ά η ;

— Τρρρρούκα, τρρρούκα, φώναξε ρίχνον
τας μέ τή φούχτα λίγο καλαμπόκι κ’ ένα 
στράτεμα δλόκληρο τήν περικύκλωσε άπό 
παπιά, χήνες, ό'ρνιθες καί ξωπίσω ή γάτα 
ή Δουλοϋ κι’ δ Βόρις κουνώντας τήν ουρά 
του. Πήρε πάλι λίγο καλαμπόκι μέ κεχρί 
κι’έρριξε στάζωντανά μουρμουρίζοντας. Π ά
νω στήν ωρα, δ κύρ-Δημητρός ό εργένης 
μπουκάρει μέ μιά μποτίλια στό χέρι.

— Ποντικός δέ χωροϋσε στήν τρύπα 
του κ’ έσερνε καί κολοκύθα. Δέν τά σφά
ζεις, χριστιανή μου, νά τά κάνωμε μεζέ. 
Τί τά φυλάς; Γιά νά μάς πιάνει λιγούρα;

—  Τήρα τή δουλειά σου, μπεκροκανάτα, 
καί μήν άνακατεύγεσαι, πού σοϋ βγάλανε 
τά μάτια τά ζωντανά, ειπε γιά νά ξεσπάση.

—  Βρέ άφησέ με, φώναξε κάνοντας μιά 
χειρονομία. Έ γ ώ  σούδωσα μιά συμβουλή 
γιά νά γλυτώσουμε λιγάκι' άπ’ τίς κοτσου-

-------------------   _    —  17
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λιές κι’ άπέ σοΰ φαίνεται πώς πεινούμε;
—  Πες της τα, πες της τα, έγνεψε μέ 

τρόπο κείνη πού χώρισε τον άντρα της κα'ι 
πού τρωγόντανε γιά τήν πάστρα.

—  Τί νά τής π ώ ; Σάμπως καταλαβαίνει 
πέντε βόδια πόσα ζευγάρια κάνουνε.

- - Παλιοκουροΰνη, φώναξε βγαίνοντας 
άπ5 τά ορια ή κυρά -  Νικόλαινα.

—  Γιά νά σού πώ, κερά μου. Σοΰ. φαί
νεται πώς άλλη δουλειά δεν κάνωμε παρά 
νά καταγινόμαστε μέ τά ζωντόβολά σου ; 
Ή  πώς θά κυττάζουμε κ’ εμείς κάθε βρά
δυ τή Λουλοϋ στά κεραμΰδια, αν καλοπαν
τρεύτηκε, η τον κόκορα πότε ταΐζει τ'ις 
κόττες.

Ό  κύρτΝικόλας, πού δούλευε στο δι
πλανό γιαπί, μπήκε στή μέση.

—  Γιά νά σοΰ πώ, κουμπάρε, μέ τις γυ
ναίκες θά τά βάλης τώρα;.. Ά στες, μήν τίς 
ξεσυνορίζίσαι...

—  Παλιοκουρούνη ! Νοικοκυρά γυναίκα 
νά μέ βρίζης κι5 άπό πάνω...

—  Σκύλος πού δέ δαγκάνει ας τον νά 
γαυγίζη. Τήν όρεξή σας έχω τώρα ; Φόρεσε

το καπέλλο του στραβά κ’ έφυγε. Κατά τό' 
βράδυ ήρθε μ’ ένακάρρο, κανόνισε τούς λο
γαριασμούς του μέ τον κύρ-Νικόλα, φόρ
τωσε τά κουρέλια του κι’ άφησε γειά. Τό 
ϊδιο έκανε κ5 εκείνη πού χώρισε τον άντρα 
της γιατί συχαινόντανε τίς κοτσουλιές. Μά 
κ’ ή Κατινίτσα βρήκε κάποιον πού τή σπί
τωσε κα'ι άδειασε τό δωμάτιο.

Στο μεταξύ πιάσανε κ’ οί ζέστες, κ’ ή 
κυρά -  Νικόλαινα πήγε στο χωριό της νά 
ξεσκάση και νά δή ένα χτηματάκι πούχε. 
Στο γυρισμό έφερε κ’ ένα αδύνατο μελα- 
χροινό κοριτσάκι μαζί της. Πολλοί λέγανε 
πώς τό πήρε γιά ψυχοπαίδι. Τί ξέρεις ; 
’Άκληροι είναι, σπίτι έχουνε' γιατί νά πάη 
χαμένο ; Αλλοι πάλε πώς ειχ’ ελονοσία καί 
τό πήρε γιά ν’ άλλάξη κλίμα, μά τό βέβαιο 
ητανε πώς άπό τότες ξέκανε τις κόττες μιά, 
μια, κι ο Βορις λύσσαξε καί τον σκοτώ
σανε. Μονάχα ή Λουλοϋ άπόμεινε γιά νά 
κυνηγάη τά ποντίκια. Ή  κυρά -  Νικόλαινα 
τώρα πιά είχε κι’ αυτή παιδί γιά τά γερα
τειά της.

Ν Α Τ Σ ΙΚ Α  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Δ Η

ΟΜΙΛΙΕΣ Σ Ε  Φ ΙΛ Ο ΥΣ ΚΓ Α ΓΝ Ω ΣΤΟ ΥΣ
Ποιο μεθύσι τήν καρδιά μου θά κοι

μίσει! "Εναν ΰπνο θέλω καί νά μή ξυπνήσω 
πιά ! Στήν καρδιά μου σπάραξαν τόσοι 
π όνοι! Α γάπ η σα  τον άνθρωπο, τήν ομορ
φιά, τήν τέχνη! Κι’ δμως δέν ήταν πλάϊ 
μου παρά ένας βάρβαρος. Τί τρομερό! 
"Ενας βάρβαρος, μέ τό σπαθί του αδιάκοπα 
στο χέρι!

*
* *

Τόσο βάρος ποιος αντέχει ; "Ενας δαί
μονας ξεσχίζει τήν καρδιά μου : ή διάψευση, 
ή Ιγκατάλειψη, ή έρήμωση, ή ματαιότητα, 
ό χαμός, ή φτώχια ! Μάταια απλώνω τά 
χέρια μου. Τό κενό τί νά μοΰ δώ σει; —  
Στέκω καί βλέπω τούς διαβάτες. Ό  άνεμος 
σφυρίζει στο δέντρο πού σταμάτησα- κ’ 
εγώ χάνομαι σέ σκέψεις, σέ σκέψεις! "Ενα 
κορίτσι πέρασε άπό μπροστά μου. Βιά
ζεται τόσο πολύ! Λές κι’ αύριο θά πεθάνει. 
"Ενα κορίτσι φτωχικά ντυμένο' μά τόσο 
δμορφο, τόσο όμορφο ! Ά ς  μπορούσα νά 
τοΰ μιλήσω .

Ν ά! τό Φθινόπωρο μέ τό μελαγχολικό του 
πρωτοβρόχι. —  Φύγε ασημένια λάμψη, φαι
δρό καλοκαίρι —  Τούς χρυσούς, τούς αίμά- 
τινους, τούς χυμώδεις καρπούς σου, τό 
χέρι μου δέ θά μαζώξει. Τέτοια δώρα δέ 
μοΰ δοθήκαν. Θά γευθώ τήν πίκρα, τή με
λαγχολία, τή φθορά σου. Είμαι ένας βου
βός διαβάτης. —  Μέσα μου ό ωκεανός μα
νιάζει. Πουθενά δέ βλέπω στεριά ν’ αράξω: 
ένα κομμάτι γής, ένα κάβο, ένα λιμανάκι. 
Τά κύματα πού φεύγουν μέ τά πελώρια 
μαΰρα νέφη σου, μέ τραβάνε, μέ πάνε μα
κριά, μακρυά ! "Άστρο σωτήριο, οδηγό, που
θενά δέ μπροβάλλει. Κ ’ έγώ ταξιδεύω, έτσι, 
στά χαμένα.

*
* *

Προσευχήσου καί γιά μένα, άν τ’ άξίζω. 
άγνή, έπαναστατημένη, ώραία ψυχή ! Σ ’ 
έναν κόσμο τέλειο, σοφό, ελεύθερο, ευτυ
χισμένο πού θά φτάσουνε, οϊ άνθρωποι 
πού θά ζοΰνε τότε, θά στο λογαριάσουνε 
πολύ. ’Εγώ βουλιάζω, χάνομαι! Τά χρόνια
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μας εινε τόσο φτωχά, τόσο τιποτένια ! Κ α
τάντησαν ώς καί τό πνεύμα ένα ανόητο 
πράγμα : σκουπίδι. Ό  δάσκαλος σοΰ μιλάει 
πίσω άπό κάθε τί. Ό  δάσκαλος καί τό 
γαϊδούρι.

** *
Μέ τό πάθος τής μουσικής, μέ τά φτερά 

τοΰ ’Ήχου, ας βρούμε δ,τι δέ ζήσαμε : τή 
χαρά, τή χαρά ! Ή  σημασία της δέ βρί
σκεται παρά σέ δάφτα μέσα. Σώπα κι’ ά -  
κουσε^τόν άπειρο κόσμο της. Θάχεις το 
ρίγος πού εμπνέει. Τον άνθρωπο πού σφα
δάζει πάνω στο φλοιό τής γής.

** *
Ή ρ θ ε  τό χιόνι. Απροετοίμαστους βρήκε 

τούς φτωχούς ανθρώπους. Πόσοι άπό δά - 
φτους δέ θά πεθάνουν σήμερα ! Οϊ δρό
μοι άσπρισαν. Τά κεραμίδια τό ίδιο. Ό  
Υμηττός δέ φαίνεται. Ή  θύελλα έχει 
βουλιάξει τά γύρω βουνά. Ά νθρώποι τρυ
πώνουν σέ παράγκες, σέ υπόγεια, σέ κατα
γώγια, σέ ταβέρνες, γιά νά σωθούνε! Τό 
κακό είναι τεράστιο. Αβάσταχτη ή κάθε 
στιγμή πού φεύγει. Ά  ! ποιος μπορεί νά 
ζεϊ καί νά υπάρχει τόση δυστυχία ! ’Έξαλ
λος τρέχω μέσ’ στούς άσπρους δρόμους. 
Τό χιόνι πέφτει πυκνό, πυκνό. Ή  εντύ
πωσή του, ή αόριστα μελαγχολική εντύ
πωσή του, ξυπνάει τήν άβυσσο βαθιά μου : 
παράπονα, παράπονα, θαμμένα τόσο καιρό! 
°0,τι μοΰ συμβαίνει εινε άκατανόμαστο: 
μέ λόγια δέ μπορώ νά σάς τό δώσω. Ποιος 
είδε τό δαίμονα στή φλόγα, τον άγγελο στο 
λουλουδάκι, τό άπειρο στήν άχυβάδα, τον 
άνθρωπο πέρα άπ’ τή σκιά τής ύπαρξής 
τ ο υ Μ ι ά  πυρκαγιά σωριάζει τον ρημαγμέ
νο εαυτό μου. Ή  θύελλα μαίνεται στ’ άφτιά 
μου' κ’ ή επανάσταση στήν κατακόμβη 

ψυχής μου. ** *
“Ενα αίσθημα  παιδεύει τό μυαλό μου. 

Μιά αγωνία τυραγνά τά σπλάχνα μου— μιά 
δγωνία, ένα βαθύ σκοτάδι! Ελάτε πρός 
εμένα, ελάτε κοντά μου— εσείς, πού σάν καί 
ϋένα άγαπάτετή Φύση, τή μητέρα Φύση : τά 
λουλούδια καί τον άνθρωπο. "Ενας κόσμος 
βασιλεύει μέσα μου, ένας κόσμος βουλιάζει. 
"Εζησα τόσο πολύ μέ τήν άνάμνηση, 

τήν προσδοκία, ώστε δέν υπάρχω 
πιά. —  Στά βουνά, τ’ αγριεμένα μαΰρα

σύννεφα μανιάζουν- ή βροχή κλαίει' τά 
δέντρα μαδιοΰνται- τό χιόνι θά ξανα- 
πέσει βαρύ καί θά σκεπάσει τή γή. Χειμώ
νας. Μονάχος —  σάν ένας βράχος στήν άκρη 
ενός γκρεμνού —  σάν ένα ξεμοναχιασμένο 
δέντρο ψηλά στήν κορφή ενός ξερού βουνού 
— μέ δέρνει ή σκέψη, τό πάθος τής Α γ ά 
πης, τό όνειρο τής δμορφιάς. —  Βλέπω 
κάτω άπό τον πένθιμον ήλιο τής εσπέρας 
μιά σκιά νά φεύγει. Ποιος βαδίζει μόνος ; 
Μετρώ μέσα μου τίς δυστυχίες καί σπαράζω. 
Ή  ερημιά, ή φτώχια, ή γκρίνια, τό μα
ράζι, ή δρφάνια, τό κακό, κυνηγάει τον 
άμοιρο κόσμο ! Τό μαστίγιο μιάς σκληρής 
κα'ι βίαιης κοινωνίας, τον σπαράζει. Λ αβω 
μένος, σαν τό πουλί πού κτύπησε ένας επιτή
δειος κυνηγός, σέρνεται καί σκορπιέται μέσ’ 
στά τρίστατα, σ’άφτήτήν αφόρητη, τή ματω
μένη, τήν άέναη κατρακύλα του- έχοντας 
ώς μόνο δπλο, ώς μόνο μέσο ζωής καί συν
τήρησης, τήν άδικία, τό χυδαίο πάθος, τον 
έξευτελισμό. "Αχ ! χειμώνας βασιλεύει στις 
καρδιές καί στά άφυλλα δέντρα ! /

** *
Μιάν άχτίδα σου, ήλιε, ρίξε καί σέ μένα, 

μιάν άχτίδα ! Ή  κρύα καρδιά μου θά πε- 
θάνει! Τραγούδησα τό λευκό βασίλειό σου. 
Α γάπησα μέ πάθος τό σύννεφο πού τρέχει 
σέ δάφτο' τον άσύλληπτον αγέρα σου' τό 
πουλί πού σέ δοξάζει. Μιάν άχτίδα σου 
ρίξε καί σέ μένα ! Είμαι τόσο μόνος ! Δίχως 
έρωτα, χωρίς άγάπη, χωρίς στοργή καμ- 
μιά! Μιάν άχτίδα σου πώς λαχτάρησα νά 
ζεστάνει τήν άδεια μου καρδιά! — Χει
μώνας άτέλειωτος πλανιέται γύρω μας. Τά 
δέντρα στενάζουν. Οί άμοιρες φτωχές καρ
διές ματώνουν. Τά πουλιά δέν έρχονται 
στο παράθυρό μας. Ή  άνοιξη εΐνε μακριά.

** *
«"Ολα μπορεί νά τάχεις' άγάπη σάν δέν 

ένιωσες, εΐν’ δλα έρημα καί μαύρα» λένε 
συχνά οί άνθρώποι- κι’ έχουν τόσο δίκηο ! 
— Ά γάπη, ποΰ θά βρώ τά βήματά σου ; 
ποιόν ύμνο νά σοΰ χαρίσω ; τί τραγούδι νά 
σοΰ πώ ; Νύχτες αξέχαστες έπέρασα παρα- 
καλώντας τον ήλιο σου νά άνατείλει καί σέ 
μένα, στή μαραζωμένη μου καρδιά! Στούς 
δρόμους πού πάω μονάχος, στις ταβέρνες 
πού χώνουμαι γιά νά κοιμίσω τ’δνειρό σου, 
στο Νεκροταφείο πού νυχτώνω, στο γειτο
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νικό δασάκι πού ρεμβάζω, παντού, τρέμοντας 
σ ’ αναζητώ και φωνάζω. Τοΰ κάκου ! ποιος 
μ5 άκοΰει; Έ σΰ , πουθενά, άχ! πουθενά δέ 
φαίνεσαι! ’Έγινα λοιπόν τόσο ακατάλλη
λος, ώστε νά μην είμαι άξιος μιας τέτοιας 
ανθρώπινης τύχης ; Ποιος ξέρει! ’Ίσω ς νά 
πέρασε πλάϊ μου, κι’ εγώ νά μην τήν άγγι
ξα. Πόσες ανάλογες ιστορίες δέ μάς τό λέ
νε ; Συμβαίνουν τόσα πολλά! Τόσα δμοια 
πράγματα.— Ή  σκιά πού τρέχει κυνηγη
μένη άπό τό σύννεφο πάνω στά πράσινα 
χωράφια, τό νοσταλγικό φεγγάρι πού χρυ
σώνει τ'ις απέραντες καί νυχτωμένες θάλασ
σες, τό ξεμοναχιασμένο ολόφλογο άστρο πού 
τρεμίζει ήσυχο στόν ουρανό, ή βουή τοΰ 
δάσους μέσ’ στούς άγριους χειμώνες, ή θύ
ελλα, τό χιόνι, τό νερό, ή θάλασσα, κι’ ά
κόμα, τό ξυλιασμένο καί στοιχειωμένο γέ
ρικο δέντρο πού είδα μιά φορά σ’ ένα σχε
δόν ακατοίκητο νησάκι πού βρέθηκα ναυα
γός ύστερα άπό σκέψη καί μελαγχολία πού 
μέ τρέλανε,— δλα τά άπειρα θαύματα μιας 
αιωνιότητας, μιάς πεζής καθημερινής πραγ
ματικότητας, τί έχουν νά μοΰ διηγηθοΰνε 
χωρίς εσένα ; Τί μοΰ είπαν ; ’Εσύ (τό ξέρω 
τόσο βαθιά) είσαι ή δράση  πού μάς μπά
ζει σ’ δλα αυτά τά αιώνια καί κοινά πράγ
ματα, είσαι τό χρώμα πού ζωντανεύει 
τά άπιαστα καί φευγαλέα σχήματα, είσαι 6 
Ή χος πού μάς συνδέει μέ τό Θεό,είσαι, ή φω  - 
νή πού βγαίνει άπ’ τό ζεστό λαρύγγι,είσαι ή 
αχτίδα πού διασχίζει τόσο άπειρο γιά νά φτά
σει έως τήν κόρη τοΰ ματιοΰ μας. ’Ά χ  ! τί 
άβυσσος μέ χωρίζει ,απ’ τόν υπόλοιπο κό
σμο ! Τόσο τιποτένιος είμαι; Δέν έχω καμ- 
μιά συμπάθεια. Ποΰ νά στραφώ ; Σέ ποιά 
σφαίρα νά φύγω ; Τί άκόμα ν’ άγκαλιάσω; 
γιά νά βρώ τά τόσο άγαπημένα βήματά 
σου ! Τίποτα ! Ή  ποθητή σου παρουσία δέν 
έσκίασε τό βασανισμένο δρόμο μου. ’Ά χ  ! 
πώς μπορώ νά ζήσω ;— Βλέπω έναν αίμά- 
τινον ήλιο νά χάνεται βαθιά στήν παγωνί
σια δύση- καί τό φώς μου νά σώνεται πιά. 
Τό μυαλό μου σαλεύει. Τό άγιο φώς πού

κρύβεται μέσα του, μόλις κι’ αντιφεγγίζει 
μιάν ιδέα ζωής. Ή  μελαγχολία συντροφεύ
ει τό δρόμο μου—  ή μελαγχολία, ή νύχτα, 
καί τό Νεκροταφείο.

** *
“Ελα κοντά μου, πονεμένη ψυχή ! Δια

βαίνεις μουγκά πλάϊ μου, δέ μέ κοιτάς κα
θόλου. Κι’ δμως είμαι ένας αδελφός σου ! 
Μοιάζω απόλυτα μέ σένα."Ενας κοινός πα
τέρας μάς εγέννησε : δ πόνος ! ό πόνος !— Τό 
χιόνι πέφτει. Ό  ήλιος χρυσίζει τήν αγαπη
μένη θάλασσα. Τά βουνά λευκάζουν. Τά 
πουλιά τρέμουν στά χιονισμένα κι’ άφυλλα 
κλαδιά. Κ’ έσύ πηγαίνεις πλάϊ μου, χωρίς 
νά μιλάς, χωρίς νά μέ βλέπεις διόλου! ’Έλα 
στήν άγκαλιά μου ; Εινε τόσο έρημη πού 
θά πεθάνει! Αύριο, ή Ά νοιξη  θάρθει νά 
κτυπήσει τήν πόρτα μας. Μή μ’  άφήσεις 
μόνο ! Μέ τό φιλί σου, τό ζεστό καί παρ
θένο, τό γιομάτο όνειρα κι’ ανατριχίλες, έ
λα νά δεχτούμε τόν πρόσχαρο καί ποθητό- 
ξένο τής Ζωής.

*
*  *

Ά χ ! θά πεθάνώ ! Σέ μιά τέτοια κατάν
τια ποιος μπορεί νά ζήσει ; Μιάν αχτίδα ! 
μιάν αχτίδα' φωνάζω άπελπισμένα. Ή  έ- 
ρήμωση μ’ έχει τέλεια σκοτωμένο.— Ό  πα
γωμένος άγέρας σφυρίζει στο σάπιο παρά
θυρό μου.. Μιά μητέρα κοίτεται τρελλήστά 
κρΰα σκεπάσματά της... "Ενας άνθρωπος 
γράφει.. Τό ωχρό φώς μιάς καπνισμένης 
λάμπας τόν κοιτάζει καί τόν φοβάται.. Λυγ
μοί σβύνουν στο πλαϊνό δωμάτιο.. "Ενα 
παιδί στόν ύπνο του τρομάζει.. Ή  νύχτα 
σταμάτησε.. Τό χιόνι πέφτει, πέφτει, πέφ
τει.. Τό ρολόγι πού κρέμεται στόν άρα- 
χνιασμένο τοίχο, έδειξε τήν ώρα του γιά τό- 
Νεκροταφείο.. Βήματα υπόκωφα, μυστη- 
ριακά, χωνεύουνε στο χιόνι... Καληνύχτα, 
άμοιρο σπίτι!, δυστυχισμένη μητέρα!, ορ
φανή ζω ή !, ονειρεμένη Α γάπ η !

3/12/1928
Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  Δ Ρ ΙΒ Α Σ
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ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜ Ι
Τί θά σκέφτουνται οί πόρνες, στά καλά, 
σάν δυό άμάζια μέ γαμπρό καί νύφη 
άλαφροστρίδουν τή γωνιά; !
Ά  δέ μπορείς νά τίς ρωτήσεις 
ποτές σου δέ θά μάθεις τό γιατί.------------
Σάν μιά κοπέλλα τή 
καταστηματόθυρα γυαλίζει 
καί πίσωθε φαντάζει αϋτή 
σάν κόρη δεκαφτά χρονώ, 
καί νοιώθεσαι άντρας. Τότες σέ δαυλίζει 
ήθόλαφρη μιά φαντασία*
•δες, μπάς κάνα αυτοκίνητο σέ λυώσει 
χώρις σημασία!!
Σάν ένας σκουπιδιάρης, καβαλίνα 
μ’ άηδία μπρος στή σκιά σου καθαρίζει 
καί σκέφτεσαι άν σκέφτεται 
πώς είσαι μιά τρελλομπερλίνα— ,
Ά χ , τότες, δώσ’ του κάτι καί τό πιό πολύ, 
νοιώσε εύχαρίστηση τρελλή!

JO A C H IM  R IN G E L N A T Z
• ( Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Τ Η Σ  Α Π Ο  Τ Ο  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Ο  :  Κ Ο Σ Τ Α Σ  Δ Α Ρ Ρ Ι Γ Ο Σ )

Σημ. μεταφραστή.— Τό τραγούδι «Ά κάνω  στό χτεσινό μου όνειρο...» τοϋ Γερμανού τούτου 
ίμπρεσσιονίστα πρωτοδημοσιεύτηκε στό δεύτερο φυλλάδιο τής «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ» μ ένα ιοιρα- 
φικδ σημείωμά μου. Σήμερα δημοσιεύουμε καί τήν εικόνα τοϋ μεγάλου αύτοΰ πρωτοπόρου.

Β Ο Τ Λ Γ Α Ρ Ο Ι Π Ο ΙΗ Τ Ε Σ  Τ Η Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ ΙΑ Σ

Η Κ Ο Λ Α Σ Η
Ματωμένα 
τά πόδια μας 
—κατατσακ ισμένα 
■μουδιασμένα:

δές μας εσύ, Ποιητή !
Ό  χειμωνιάτικος ήλιος 
—κασιδορίχτης δήμιος 
πού ποτές του 
ύπνο δέν μπορεί νάδρει— 
γδέρνει τό πετσί μας:

δές μας έσύ, Ποιητή ! 
— έσύ, άδερφ έ!

Τό στομάχι μας είν’ άδειο 
—ξετεντωμένο πετσί 
ένός παλιού τυμπάνου — 
διαμαρτύρεται σάπιο 
καί μέ μανία άπειλώντας:
I . Πείνα!

Πείνα!
Πείνα!

Πίσω μας βουίζουν
ατέλειωτες σειρές
άπ’ αύτοκίνητα τ<ϋν ιοο ίππων,
μοτοσυκλέττες,
καμπίς,
άμάζια,
καρότσες

κατακεϊ
— καί μέσα σ' αύτά θρονιάζουν 
περήφανοι καί δίχως φόβο 
έκείνοι,
πού μάς γνωρίζουνε, 
πού μ ά ς  άναγνωρίζουν, 
πού δέ θενά ζεχάσανε

• έμάς τούς φτωχούς ζήτουλες 
τ’ άδοήθητα λείψανα 
πετσί καί κόκκαλο — 

άφανισμένους στά σοκάκια της πολι
τείας δλης 

σέ κακομοιριάσμένες άραδαριές.
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Αποπάνω μας
φτερουγιάζουν
περίλαμπροι όροφοι,
φλύαροι έξώστες,
κουδουνίζουνε χρυσές τράπεζες,
ψέλνουν μεσημεριάτικες καθεδράλες,
καί πάνω άπ’ τούς φαρδιούς δρόμους
χασμουριώνται πορφυρά ψωμάδικα
καταχορτασμένα—
καί μέ τό ψωμένιο τους δραμα
μάς ξαπολοϋνε τό πνόϊσμά τους
οί άγρο'ι δλου τοϋ κόσμου.

Γ Κ Ε Ο  Μ ΙΛΕΦ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Δ Ρ Α Μ Α

”Ω, σήμερα βλέπω 
τήν καρδιά μου 
νάχει βλαστήσει
μές στό μουσείο τών βραδινών φύλλων. 
Στά μάτια μου 
— κάτ’ άπό τά γυαλιά μου—  
τρέμει

τό μικρό δάκρι, 
πού ή Μαριάννα 
γ'ΐά μένα έχυσε κάποτες.
Τ ωρα είναι πιά πολύ άργά.
Τά κίτρινα ματια τών βραδινών κτιρίων 
μου πετοΰν άποπάνω μου στραφτερές 
Μέ τρομαχτική άγωνία Γλόγγες.
τρέχω 
—μόνος,

παρατημένος—
Καί......
Ω, τό σαξόφωνο τοϋ άγ'έρα, 

πού πάνω στούς λασπωμένους δρόμους 
χορεύει τσάρλεστον !
’Εντούτοις 
όμως—

ψηλώνει

Ο Η Λ Ι Ο Σ
τόν τεράστιο ματολεκιασμένο του δίσκο ! 
Σταματώ.
Στή γατήσα ματιά μου 
στεγνώνει
τό τελευταίο σου δάκριο, Μαριάννα.
Καί θαρραλέα
καταπατάω τήν άγωνία μου.

Εδω ξεμεθάει ή ψυχή μου—
, ^ΡΡητη μόνωση.

Είμαι έν τάξει.
"Ομως κάπου μακριά
Χτυπάει ακόμα ο κωδων τού κινδύνου.
Τό σκουριασμένο ρολόϊ
μιάς έπιληπτικιάς
κακιάς καρδιάς.

Σ Υ Γ Κ Ο Μ Ι Δ Η
Τά ώριμα στάχια άπλώνουνε 
πάνω άπό τά χωράφια κίτρινα χαλιά. 
Κάτω άπό τήν ολόχρυση θερμάστρα τοϋ 
βράζει [ήλιου·
ή κολασμένη μαστοριά 
τού χωριάτη.
Γυαλίζοντας πέφτουν 
οί ψύχες
κάτω απ τις λόγχες των χεριών, πού

.[άνεμίζονται. 
Μή κι αύτό δέν είν’ ή Πείνα, 
πού οί θεριστάδες τή νικούν 
μέ τή σύκαλη καί τό σκόρδο ;
Ενας τολμηρός δουλευτής 

ραβδίζει 
α -τα -κα -κ α -κα .
’ Αράδα-άράδα.
Κι ό ήλιος
— κουτσός βετεράνος— 
ύστερικά
ξαπολάει πρός τά κάτω 
μέ γεμάτα τά χέρια 
40 βαθμούς θερμοκρασία.

ΙΒΑΝ  Τ Ο Υ Τ Ε Φ
Μ εταφραστής: Α Π .  Ν . Μ Α Γ Γ Α Ν Α Ρ Η £

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
— Ό ρέατη Διγενή : «  ΈΧεύ&ερο π νενμ α .»
Αύτό τό βιβλίο έπαέλους διαβάζεται! Μέ μιά 

τέτοια ανακουφιστική έντύπωση μελετήσαμε τό 
βιβλίο τοΰ Όρέστη Διγενή « Ελεύθερο πνεύμα», 
πού βγήκε τελευταία. Είναι τό μονάχο βιβλίο 
κριτικής πού βγήκε μαζί μ’ ενα σωρό άλλα γιο
μάτα μέ δλα τά είδη τοΰ γραμμένου λόγου. ΚΓ 
δμως άνάμεσα σ’ δλα ξεχωρίζει γιατί είναι γοη
τευτικά καλογραμμένο. Αυτός ό συγγραφέας ξέρει 
νά έκφράση κείνο πού συλλογίζεται. Γράφει στρω
τά, παστρικά καί όμορφα Δέν έχει καμμία σχέ
ση μέ τις σκουληκομυρμηγκότρυπες καί τά δημο- 
τικιστικά μακαρόνια τοΰ κ. Άποστολάκη καί 
των τσιρακιών του. Βέβαια σέ κάθε κριτική έρ - 
γασία ένα πραμμα πρώτης άνάγκης είναι τό καλό 
καί καθαρό γράψιμο. ΚΓ όμως τόσο σπάνια τό 
βρίσκουμε, πού δταν τό βρούμε μας άρπάζει ό 
ένθουσιασμός!

Ό κ. Διγενής στό βιβλίο του παρουσιάζει με
ρικές σκέψες γιά τή σύγχρονη Ελληνική διανο
ητική έργασία. Κ’ οί σκέψες αύτές, όπως γράφει 
κΓ έ ίδιος, είναι «καταστάλαγμα άρκετά μακρών 
παρατηρήσεων» καί χωρίζονται σέ 4 μελέτες, 
πού δλες μαζί δείχνουν τις ίδιες περίπου διευ
θύνσεις. Μας τραβάνε πρώτα-πρώτα μακριά άπό 
τά δόγματα καί μάς δείχνουν τό δρόμο τής λευ
τεριάς. Μαζί όμως μ’ αύτό βρίσκονται μέσα στό 
βιβλίο κΓ άλλες παρατηρήσεις καί συλλογισμοί γιά 
τή Νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή.

Ό  συγγραφέας εχει χυμένη μέσα στό έργο 
κάποια αισιοδοξία—στοιχείο δημιουργικό πρώτης 
τάξεως— μά καί τό μεγάλο χάρισμα νά βλέπη μέ 
σύγχρονα μάτια καί όχι άνάμεσα στις σκόνες καί 
στις μούχλες, πού δφηκαν κακές παλιές συνήθειες.

Κείνα πού γράφει ό κ. Διγενής στό βιβλίο του 
είναι άξια νάν τά προσέξουμε πολύ, διατί τόσο οί 
κατευθύνσεις πού βάζει γιά τή μελλοντική μας 
τέχνη δσο καί ή καμπάνα πού χτυπάει τοΰ κιν
δύνου πού φέρνει μαζί του τό «δόγμα» είναι 
σωστά καί πρέπει δλη ή σημερνή λογοτεχνία 
μας νά τά μελετήση μέ προσοχή. Ό «διανοητι
κός μιλιταρισμός» δέν πρέπει νά έπηρρεάζη τή 
δημιουργική μας λογοτεχνία. Αληθινά ή προσ- 
Χόληση στό δόγμα είναι μίασμα.

'Ωστόσο δταν ό κ. Διγενής μας παρουσιάζει 
Ονόματα, βλέπουμε πώς κάπως τά μπερδεύει στήν 
Εφαρμογή τών άρχών του. Μάς παρουσιάζει τούς 
δασκαλικά προσκολημένους στά δόγματα καί ση
μειώνει άπό τόνα μέρος τούς κ. κ. Άποστολάκη 
**ί Φ. Πολίτη κι" άπό τάλλο τόν κ. Βάρναλη. 
ΚΓ δμως έπρεπε νά προσέξη πώς, όξω άπό κείνα 
πού έχει τό δικαίωμα νά πιστεύη 6 κ. Βάρναλης 
Υιά τά κοινωνικά προβλήματα, είναι ένας ξεχω

ριστός καλλιτέχνης άνώτερος μέ γερό ταλέντο 
καί μ* έργασία μεστή καί λεύτερη. Γιά νά βάλη 
στή θέση τοϋ ψευτοτεχνίτη πού θέλει νά κάμη 
τέχνη άπάνω στά χνάρια τ ’ άπό πριν κομμένα 
σύμφωνα μέ τά δόγμα είχε πρόχειρα άρκετά πα· 
ραδείγματα.Άξαφνατόν κ. Παρορίτη. Τόνομα όμως 
τοΰ κ. Βάρναλη δέν έχει θέση έκεΐ πού τό βάζει.

Ώραΐα χαράζει τή γραμμή τής λογοτεχνικής 
μας παράδοσης ό κ. Διγενής καί μέ πολλή πα
ρατηρητικότητα τοποθετεί τό έργο τοΰ κ. Κα- 
βάφη. Όχι δμως άλάκερο, μά μονάχα ενα του 
μέρος, γιατί δέν έχει μονάχα αύτή τήν ούσία τό 
έργο τοΰ Άλεξαντρινοΰ ποιητή. Σωστή κ ’ ή πα
ρατήρηση τοΰ κ. Διγενή γιά τό έργο τοΰ Πα- 
λαμά. «Δημιουργήθηκε— γράφει— γύρω άπό τόν 
Παλαμα μιά άτμόσφαιρα έπιπόλαιας άρνησης, 
άλλά καί έπιπόλαιου θαυμασμού, πού άσφαλώς 
δυσκόλεψε πολύ τήν έργασία του καί σήμερα 
δυσκολεύει τή μελέτη τοΰ έργου του».

Γενικά είναι ένα ξανάσασμα τό βιβλίο τοΰ κ. 
Διγενή. ΚΓ όξω άπό μερικές λεπτομέρειες, βρί
σκουμε πολύ σωστές τις άρχές του. Μά καί τις 
πιό πολλές σκέψες του γιά τήν αύριανή πρωτο
πορία μας. Καί τέλος μάς συγκινεΐ τό φινάλε 
τοΰ βιβλίου, τό άφιερωμένο αισιόδοξα στή νέα 
Ελληνική γενεά. Όμοια κ ’ έμεΐς πολλά προσ
μένουμε άπό δαύτη.

Φ Ω Τ Ο Σ  Γ Ι Ο Φ Τ Λ Λ Η Σ

Σημ .—Στό έρχόμενο φυλλάδιο θά γράψω γιά 
4 βιβλία: Χρ. Βασιλακάκη «Πληγές καί Φραγ- 
γέλιον», Β. Μεσολογγίτη « ’ Ο Άκούμας», Ντόλη 
Νίκβα «Ντολορίτα» καί “Απ. Ν. Μαγγανάρη 
«Στον πρώτο Σταθμό».

ο  ΙΔ ΙΟ Σ

★
— Ν. Κατηφόρηι <ι"Οοο κρατάει τό σκοτάδι» 

( ’Εκδότης Κ . Γ κ οβόστής).
Ό κ. Ν. Κατηφόρης κυρίευσε τήν άστική συ

νείδηση. Τήν κατέχει τόσο καλά, ώστε νά τήν 
άναλύει, νά τήν ξεσκεπάζη στόν καινούργιο του 
διηγηματικό τόμο. Κ’ είναι τόσο δύσκολο νά έμ- 
βαθύνης στις πολλαπλές συνθήκες πού πλαισιώ
νουν μιά κατάσταση τέτοια, δσο νά τή δημιουρ
γούσες έσύ ό ίδιος. Καί άναλύοντος τόν άστικό 
κόσμο, τόν μεταχειρίζεται συγχρόνως σά σημεϊον 
άπαγειώσεως γιά\νά φτάση σέ μιά νέα κατά
σταση, σέ μιά άλλή σφαίρα, στό σκοπό του. Ή 
τακτική του άπό τήν πρώτη σελίδα ώς τήν τε
λευταία είναι ή ίδια, άπέριττη καί όμαλή γιά νά 
γίνεται πιό έμφαντική, πιό έντυπωτική. Ή άπλό- 
της μέ τήν οποία διαγράφεται άπό τό ένα μέρος 
τά περιβάλλον, άναγκαΐο γιά νά γεννηθούν καί 
νά άναπτυχθούν τύποι άνάλογοι, κΓάπό τάλλο 
δ,τι καλό καί κακά ζεΐ μέσα σ' αύτό, είναι τόσο



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

συνθηματικό καί συγχρόνως άποτελεσματικό ώστε 
ο σκοπός νά μή έξαντλεΐται καί χάνεται μέσα 
σέ μιά καλλιτεχνική απόδοση μέ περιστροφές, 
διαστροφές καί άποσιωπήσεις. "Ο,τι σάπιο υπάρ
χει, έλευθερώνεται άπό τήν αίγλη ποΰ τοϋ δίνουν 
οί συνθήκες καί ό οικονομικός όργασμός, καί πα
ρουσιάζεται κάτω άπό τόν ήλιο γιά νά μήν άν- 
τέξη στό φως τής άλήθειας καί νά καταρεύσει, νά 
διαλυθεί. Ό κουμπάρος τοΰ πρώτου διηγήματος 
( Ό  καλός άνθρωπος) καί 6 συνταγματάρχης 
τοΰ τετάρτου (Ο ί ήρωες) καί τού πέμπτου (Μιά 
ωρα λευτεριά , ..), ποΰ τό ενα συμπληρώνει τό 
άλλο, είναι οί άντιπροσωπευτικοί τΰποι των στυ
γερών κακούργων πού ή δολοφονική τους ένέρ- 
γεια ένάντια στά άδύνατα μέρη, σκεπάζεται μέ 
εναν λαμπρό φόρτο υπερούσιας καλωσύνης πού 
τούς τήν άναγνωρίζει ή σημερινή κοινωνία. Αύτοί 
οί ίδιοι θά μπορούσαν νά ήσαν ό παπάς, ό τρα
πεζίτης, ό δικαστής, ό δήμιος. Καί τί αξίζει ή 
όργή αύτών των άνθρώπων τό ξέρουν μόνον έκεϊ- 
νοι πού συναλλάζουνται μαζί τους, βαρεμένοι άπό 
μιά άνάγκη, ώστε νά δημιουργεΐται διαφορά έπι- 
πέδου, ή άπό μιά άναγκαστική ποϋληση τής έλευ- 
θερίας μπροστά στό άξίωμα ή στόν πλούτο, όπως 
ή κουμπάρα, ό Γιώργης ό άντρας της, ό Μολιός, 
4 Τιμος, ό άλλος ό τραυματίας πού τοϋ λείπει 
τό ενα ποδάρι, ή μαρτυρική έκείνη όρδινάντζα, 
τό «τσανάκι» καί αύτή ή φτώχειά άκόμη υπηρέ
τρια ή Άννα. ΚΓ αύτοί είναι οί άλλοι άνθρω
ποι οί ζητιάνοι, οί ανίκανοι γιά νά όρθοποδή- 
οουν, έκεΐνοι πού δέχουνται τίς βουρδουλιές καί 
πού τούς δέχουνται οί φυλακές.

Ό κ. Κατηφόρης μέ τό νέο του αύτό βιβλίο 
πρέπει νά είναι βέβαιος πώς έξυπηρέτησε τήν 
τέχνη. Τό βιβλίο του αύτό, τό καλλίτερο τοΰ 
είδους του, φέρνει μιά προσωπική σφραγίδα, πράγμα 
πού δέν κατόρθωσε νά ίχη κανένα άκόμα, άπό 
όσα έξυπηρετοΰν τά Ιδια Ιδανικά.

*
 ̂Τενκρου Αν&ια : « Γά σφυρίγματα τοΰ 

’Αλήτη» ('Ε κ δότης Ά ρ ιο τ . Μ αυρίδης.)
Δέν ξέρω άν ό κ. Τεΰκρος Άνθίας εχει τόση 

ψυχική μιζέρια, όση θέλει νά δείξη στό τελευταίο 
του βιβλίο, πού δέν ξέρω πώς—ίσως καί δικαιο
λογημένα προκαλεσε μιά άναστάτωση, τέτοια, 
ώστε νά διαβαστεί καί άπό κείνους ποΰ τόν άγνο- 
βϋσαν τελείως. Κ ' έχει σημασία αύτό, γιατί άπό 
τήν ποσότητα τής ψυχικής του έπαναστατημένης 
διαθέσεως ποΰ θά τήν προκάλεσε ή άφάνταστη 
δυστυχία τών άλλων θά έξαρτηθεϊ ή έπιτυχία 
του καί ή ^άναγνώριση τοΰ έργου του ώς ’£ j ia - 
ναατατικοϋ. Καί άν μέν οί παραπάνω προϋπο
θέσεις τηρούνται, άν ή γενιχώτερη ανάγκη δη
μιούργησε τά «Σφυρίγματα τοϋ 'Αλήτη», τότε ό 
κ. Άνθίας θά ήταν ό ποιητής ποΰ θά μπορούσε 
νά τοϋ σφίξει τό χέρι ενας φτωχός, ενας κατα- 
πιεζόμενος.

Αλλά όταν αυτά είναι μιά άπλή άποστροφή, 
§να είδος έμμέτρου παραπόνου γιά τίς στενότατες 
κοινωνικές άντιλήψεις τών οποίων τό σφίξιμο 
αίστάνονται καί οί πλούσιοι, τότες ό κ. Άνθίας 
θά ήναι ενας ποιητής ποΰ λέει τόν πόνο του, ϊνα

πόνο, μόνο τότε, πόνο ποΰ αίστάνουνται νά πούν 
κάθε στιγμή όλοι οί ποιητές ποΰ πάσχουν οπωσ
δήποτε. Καί ό κ. "Ανθίας κάνει δυστυχώς ό,τι 
κάνουν καί οί τελευταίοι.

Έ χω τή γνώμη δτι ή τέχνη πρέπει ν' άπο- 
βλέπη όχι στήν έπανόρθωση, άλλά στήν άναγέν-
νηοη. Κι' αύτό θά έπιτύχει όταν τό άτομο κι
νηθεί μέσα στό σύνολο όχι σάν προσάρτημα ,
άλλά ώς κύριο σώμα. Μ' άλλα λόγια πρέπει
ν' άγνοήσουμε τόν εαυτό μας, μέσ' τή συνολική 
άνάγκη. Τό κάνει αύτό ό κ. Άνθίας; "Οχι! Γιατί 
άγαπάει πολΰ τό άτομό του. Ζητεί κάτι μόνο γιά 
τόν έαυτό του. Kt! άς φαίνεται πώς τόν έκθέτει. 
Τό κάνει γιά νά Ιχη κάποιο κέρδος, κι' άς είναι 
αύτό οίκτος.

Καί αΰτή ή κακή βάση άποδίδεται μέ εναν 
άκαθόριστο τρόπο, ονειρώδη, ίσως γιά νά σκε— 
πάση τή βασική ψευτιά, ποΰ θέλει νά έμφανίσει 
ή γιά νά έκπλήξη μόνο :
Βασανισμένος άπ’ τό spleen 
γράφω στό νοδ μου συν και πλήν, 
ζητώντας κάποιον άριθμόν 
άρνητικόν ή θετικόν.
Βρίσκω μηδέν, μηδέν, μηδέν.

καί παοα κάτω στό ίδιο ποίημα:
—χ+ χ—χ+ χ
(Πόσες φορές;) Πώς μέ συγχί— 
ζουνε τά χτήνη αΰτά τά γράμματα ! 
θάθελα μιάν έξίσωση κάπως κομψή.
Γι’ αύτό καί γράφω : Χ-|-Ψ.

Καταλαβατε τίποτε; "Οχι. "Ισως γιατί πρό
κειται γιά μαθηματικά. ’Επί τέλους πρέπει νά 
καταλάβουμε πώς μοντέρνα τέχνη δέν είναι άρ- 
λοϋμπα, δέν είναι μανιέρα. Έχει κι’ αΰτή πε
ριορισμούς ίσως περισσότερους άπό τήν Άκαδη- 
μαικη, γιατί ευκολότερα σ’ αύτή γελοιοποιείται 
ή άποτυχία. Καί όλος ό ποιητικός τόμος τοϋ κ. 
Άνθία περιέχει ποιήματα χοορίς σκοπό.

Ωστόσο ό κ. Άνθίας, παρ’ όλες τίς δυό-τρεΤς ; 
καλές του φράσεις ποΰ θά μπορούσαν ν’ άποτε— 
λέσουν ένα ποίημα καλό κι’ όχι μιά δλόκληρη 
συλλογή μέ πρώτο, δεύτερο καί τρίτο μέρος, 
μπορεί νά καλλιεργήση τά είδος αύτό, όχι γιά 
νά άπευθύνεται πρός τήν πάσχουσα άνθρωπότητα, 
άλλά στόν ίδιο έαυτό του.

Β .  Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ Η Χ
★

— Τ ’ ανέκδοτα τοϋ Ψυχάρη
Ο άλησμόνητος ’Αρχηγός τού Δημοτικισμού, ό 

Ψυχάρης μας, όπως ξέρουν οί άναγνώστες μας, 
είχε ΰποσκεθή πολλά άνέκδοτα έργα του νά  ̂ τά 
στείλη νάν τά δημοσιέψη ή «Π ρω τοπ ορία» . Μά 
τόν έπρόφτασε ό Χάρος πριν πραγματοποιήσω τήν 
έπιθυμία κ ’ ύπόσκεσή του αύτή.

Επειδή μάθαμε πώς ό Ψυχάρης άφησε έχτε- 
λεστή τής διαθήκης .του γιά τά ζητήματα πού 
ήθελε παρουσιαστούνε στήν Ελλάδα τόν κ. Δ. 
Πετροκόκκινο, τοϋ γράψαμε σχετικά καί τόν πα- 
ρακαλέσαμε νά φροντίση νάρθουνε τά χειρόγραφα 
αύτά τοϋ Ψυχάρη στά χέρια μας γιά νάν τά 8η- 
μοσιέψουμε, σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία του.

Ό εΰγενικός καί σεβαστός μας φίλος μας άπάν- 
σε μέ προθυμία καί μέ καλοσύνη έτσι:

25. XI. 1929.
Αξιότιμε φίλε,

Βρήκα τά γράμμα σας τής 20, μόλις γύρισα, 
προχθές, άπό τά έξωτερικό. θά γράψω στήν Κυ
ρία Ψυχάρη καί στόν Κο Mirambel καί θά σάς 
άνακοινώσω τήν άπάντησή τους. Υποθέτω ότι τά 
χειρόγραφα δέν θά μπορέσουν νά μας τά δώκουν 
γιά μερικά καιρά άκόμα, έπειδή πρέπει πρώτα νά 
γίνη καταγραφή καί άλλες διατυπώσεις. Νά εισθε 
βέβαιος πώς καμιά άργοπορία δέν θά ΰπάρξη άπό 
μέρος μου.

Με πολλή έκτίμηση, 
πρόθυμος

Δ  Π. Π ΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝ ΟΙ

Ελπίζουμε λοιπόν πώς ή ευγενική φροντίδα 
τού κ. Πετροκόκκινου μά κ ’ ή έχτίμηση τής Κας 
Ψυχάρη καί τοϋ Κου Mirambel γιά τά έργο μας 
θά κάμουν ώστε νά λάβουμε τ ' άνέκδοτα τού Ψυ
χάρη όσο είναι μπορετό γληγορότερα.

Στό μεταξύ, όσο νάν τά λάβουμε, θά δημοσιέ- 
ψουμε στό έρχόμενο φυλλάδιο τής «Πρωτοπορίας» 
μιά άνέκδοτη μελέτη τοϋ Ψυχάρη, ποΰ μάς τήν 
Ιδωκε σέ χειρόγραφο έ φίλος κ. Μένος Φιλήντας.

Η  “ Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ι Α , ,
★

— Μιά παρωδία
Ό ποιητής κ. Τ. Άνθίας μας έστειλε τήν άκό- 

λουθη τραγική παρψδία τού ποιήματος τοϋ κ. Ν. 
Χάγερ Μπουφίδη « Γραφιάδες»  ποΰ δημοσιέψαμε 
στό προηγούμενο φυλλάδιό μας :
’ Ατσαλωμένοι άπ’ τή δουλειά, πάνε οί έργάτες 
σέ υπόνομους, σέ μεταλλεία νά έργαστοϋνε, 
σφυρίζοντας— κι' άς είναι Κεριακή. 
θαρρείς πώς γιόμισαν φωτιές όλες οί στράτες, 
σωστές πυρκαϊές. Γιά νά σβυστοΰνε 
δέ φτάνουν όλ’ οί λόχοι οί πυροσβεστικοί,

Στή σκοτεινιά, στήν υγρασία βουτηγμένοι,
όλημερίς ίδριυκοποΰν γιά τό ψωμί
(Πεινούν στό σπίτι : μιά γυναίκα, τρία παιδιά)
καί δωδεκάμισυ ή καμπάνα όταν σημαίνει,
άπαρατάνε τά έργαλεία μές τό χαντάκι
καί λέν : «Πώς πέρασε ό καιρός, σά μιά στιγμή...»

Έτσι διαβαίνει ή κάθε μέρα... Μαθητάκοι 
πού μελετούνε στό θρανίο τής ζωής 
«ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΡΥ ΜΠΑΡΜΓΙΥΣ».
— Καί περιμένουν τήν προστάντσα τό βραδακι, 
(Κύρ Δημητρό, στό στρώμα βρίσκεται ό μικρός 
καί δίχως χρήματα δέν έρχεται ό γιατρός).

...Κ’ έτσι. σάν έρθει τό Σαββάτο καί κοιτάζει 
τάφεντικό, γιά πληρωμή, μές τά χαρτιά, 
γράφει: «  Έ ξωφλή& η», άργοκινάει τό κεφάλι, 
χαμογελά μέ μιάν άπάθεια καί φω νάζει:
— «Δέν κάνει τίποτα νά πάρετε, παιδιά...
Ώ ρ α  καλή, γιά τή βδομάδα σας τήν άλλη».

(ΔΕΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ)
(Μήπως κι αύτοί δέν έχουνε κοιλιά;
Τί τούς πετάς μέσα στό δρόμο σά σκυλιά;)

— Ά φοΰ τήν εύσπλαχνία έχεις μογοπωλιον, 
λυπήσου τους καί στείλε τους τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  
ολίγους φασιόλους· έν καί μόνον κατσαρόλιον...

Τ .  Α Ν Θ ΙΑ Σ
★

— Και πάλι ή «Ν έα ‘Ε στία»
Έλάβαμε τό άκόλουθο γράμμα:

Αξιότιμε Κύριε Διευθυντή,
Στό τεύχος τής 1ης Δεκεμβρίου τής «Νέας 

Εστίας» διάβασα μιάν απάντηση τοϋ κ. κροκο
δείλια Κλαίοντος Παράσχου, σ’ όσα τοϋ έγραψα 
γιά τίς (ας τίς όνομάσοκμε άφοϋ τό θέλει)...κρι- 
τικές ποΰ σκαρώνει. Στήν άπάντησή του λοιπόν 
αΰτή πολεμάει νά ξεγλυστρήση σάν χέλι καί νά 
ξεφύγιg τήν τσιμπίδα τής άλήθειας καί τής πραγ
ματικότητας. Γράφει: «"Οσο γιά τόν κ. Ψαλτήρα, 
άν τοϋ άνεγνώρισα κάποια άληθινή συγκίνηση 
καί κάποια πρωτοτυπία, δταν πρωτοασχολήθηκα 
μ’ αύτόν, είναι γιατί τίς βρήκα στήν πρώτη του 
συλλογή, ένώ στή ϊεύτερη δέν βρήκα παρά μόνον 
έπιτήδευση καί έκζήτηση».

«Παράσχου Κύριε !» κι’άκόμα «θοδ, Κύριε, φυ
λακήν τφ στόματί μου!» Μά Κύριε Παράσχο — 
δέν ξέρω πιά πώς νά σας προσφωνήσω ; κριτικόν 
ή νπερΑκριζικόν !— η πρώτη συλλογή τοϋ κ. 
Ψαλτήρα είναι τά «Άστρα ή Πυγολαμπίδες», ποΰ 
τοϋ έκάματε τήν τιμή νά μήν άσχοληθεΐτε μ αΰ
τή καθόλου. Ή δεύτερη συλλογή του είναι τά 
«Σχήματα», ποΰ τόσο τά παινέψατε κ η τρίτη η 
«Μυστική Φωνή», πού γι’ αύτήν έξεφουρνίσατε τά 
γνωστό κουτοπόνηρο καί τρίδυμο άρλουμπίστικο 
κατασκεύασμα.

Ά ς  έρθουιιε δμως στά οΰσιαστικώτερα. Γράφετε 
κ. Παρ. πώς έβρήκατε στή μιά συλλογή τοϋ κ. 
Ψαλτήρα συγκίνηση, πρωτοτυπία κλπ. καί πώς 
στήν επόμενη συλλογή δέν έβρήκατε παρά μονά
χα έκζήτηση κτλ.

Δηλαδή ούτε πολΰ οϋτε λίγο.
Μ’ αύτά τόν τρόπο πολεμάτε νά ξοφλήσετε, κά

νοντας τήν πάπια. Σάς γελάσανε δμ ω ς! Γιατί 
έδώ υπάρχουνε τά κείμενα, ποΰ δέ μπορείτε ν 
άρνηθήτε. Καί τά κείμενα λένε πώς δέν εκρίνατε 
τά ποιήματα μονάχα τής μιανής καί τής άλλης 
συλλογής, άλλά π ιο πολΰ τή σχηματική τεχνο
τροπία. Στή μιά σας λοιπόν κριτική έγράφατε 
πώς ή σχηματική τεχνοτροπία τοϋ κ. 1  αλτήρα 
είναι γιά τήν εποχή μας καί γιά τον τόπο  
μας μιά π ρω τοτυπ ία , καϋΌλου ρηχία, βγαλ- 
μένη άπό τήν ποιητική επιδίωξη γιά μιά κα
τάλυση τοΰ ρασιοναλιστικού εγώ μας κτλ. ένώ 
στήν άλλη σας κριτική, γράφοντας πάλι γιά τή 
σχηματική τεχνοτροπία, λέτε μέ άπόπειρα εί— 
ρωνίας : «Μ έ σχήματα π οΰ παριστανουν τα 
αίσΰ'ήματα καί τά συναι ο lb ή μ α τ α τοΰ ποθητή 
καί όχι μέ λόγια π οΰ τά εκφράξουν. Τό εκ
φραστικό μέσο δέν εχει καμμια σ η μ α σ ί α Ο 
μουσικός εκφράζεται μέ μάρμαρο, ο ζωγράφος 
μέ λόγια καί ό ποιητής μέ σχήματα. Το σπ ου
δαίο είναι νά έκφραα&ής. ’Ολ ρ α ιτ .»  Καί τώ 
ρα δέ μού λέτε, κ. Παρ., πώς πρέπει νά τό χαρα
κτηρίση κανείς αυτό ; Άνειλικρίνεια , Κακοπι— 
στία ; ’’Αστάθεια; Ασυναρτησία; Γροθοπατινάδα 
μέ τόν έαυτούλη σας ; Οί άναγνώστές μας άς δι
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χάσουν καί ας διαλέξουν ποιός χαρακτηρισμός 
άπό τούς παραπάνω σας ταιριάζει καλλίτερα !

Δεχθήτε κλπ.
Δ . Β .

Γ. Γ. Ο κ. Παρ. βάζει μέσα στήν άπάντησή 
του κάμποσες ύποπτες τ3λειΐτσες. Μοΰ φαίνεται 
δμως^πώς θάκανε καλλίτερα άν έβαζε όχι πιά 
τελειΐτσα, άλλά τελεία καί μάλιστα τελειάρα καί 
παύλα στήν ΰπερΑκριτική του παραγωγή. Άκόμα 
ό κ. Παρ. γράφει μέ κάποια αύταρέσκε:α, ά- 
πευθυνόμενος στόν κ. ΠαραΞενόπουλο : «Κ ακο- 
1μεταχειρίστηκα λοιπόν καί άλλον ποιητή», ένώ 
είναι βέβαιο πώς δεν είναι σέ θέση νά κακομετα
χειριστώ καί δέν κακομεταχειρίζεται τίποτ’ άλλο 
παρά μονάχα τό κοντυλοφόρο του.

Συλλογίζομαι τόν πολύτιμο χώρο τής «Πρωτο
πορίας»· άλλοιώς θά έλεγα άκόμη μερικά στόν 
κ. Παρ. γιά κείνα πώγραψε στήν τρίδυμη άρλούμ- 
πά του σχετικά μέ τόν πρόλογε τού κ. Φαλτήρα 
στή «Μυστική Φωνή», άπό τόν όποιον δέν έκατά- 
λαβε τίποτα. Πολύ φυσικά άλλως τε μιά καί δέν 
είναι γιά τά δςντάκια τοϋ κ. Παράσχου.

"Οσο γιά τίς μακρηγορίες πού μάς σερβίρει ό 
κ. Παρ, προσπαθώντας ν’ άποδείξ^ πώς δέν έχό- 
ρεφεν άπάνω στόν τάφο τοΰ Καρυωτάκη τόν έπι- 
δειχτικό χορό τής κριτικής του τάχα δεινότητας, 
μά πώς υπήρξε πάντοτε θαυμαστής του ειλικρι
νής (sic), μοΰ φαίνεται άρκετό νά μεταφέρω έδώ 
ενα κομματάκι μονάχα άπό μιά κριτική τοΰ κ. 
Παρ. δημοσιευμένη στις πρώτες σελίδες τής «Νέ
ας Εστίας»— τεΰχος 1ης Μαΐου 1928—μέ όλό- 
κληρη τή υπογραφή του, όταν δηλαδή έζοΰσεν 
άκόμη ό άτυχος Καρυωτάκης. Γράφει, λοιπόν, ό 
κ. Παρ. κρίνοντας καί παινεύοντας έναν άλλον 
ποιητή : «Λέν είναι χαρούμενος ποιητής, άλλά 
καί ποτέ ή μελαγχολία του δέν έχει τόν βαρν 
τόνο, τόν νοσηρό, πού συναντούμε στά ποιήμα
τα τοΰ Καρυωτάκη .»  Περισσότερα, βέβαια δέν 
χρειάζονται γιά ν αποδειχθή πώς «μόνο κριτική 
δέν έχομε στήν Ελλάδα», όπως λέει καί δ κ. Ξε- 
νόπουλος σ’ ενα σημείωμά του στό τέλος τής έκ- 
δόσεως τοΰ θεατρικού του έργου «Φοιτηταί».

Δ . Β .

Σημ. «Π ρω τοπ ορίας» .— Ό κ. Δ. Β. δέν είναι 
ό δ ιηγηματογράφος κ. Δημοσθένης Βουτυράς. Πι
στεύουμε όμως πώς ή σημείωση αυτή θάτανε καί 
περιττή, γιατί είναι γνωστό πώς ό κ. Βουτυράς 
δέν άνακατεύεται ποτέ σέ κριτικές συζητήσεις.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΘΕΑΤΡΟ
«Οι όρνι&ες» τον  9Αριστοφάνη στην «  \Ζ?- 

σκηνή».
Ποτέ τά έργα τού ’Αριστοφάνη δέν μπορούν 

νά κινήσουν τό ένδιαφέρον τοΰ σημερινού κοι
νού όσο τό κινούσαν στόν καιρό πού πρωτοπαί- 
χτηκαν. ’ Επειδή σατυρίζουν έπίκαιρα γεγονότα 
τού καιρού πού γράφτηκαν και μοιάζουν μ’ επι
θεωρήσεις δέν μπορούν έπειτ άπό χιλιάδες χρό
νια νάχουν κανένα ένδιαφέρον. Είναι τό Ιδιο 
σαν οί σημερινές έπιθεωρήσεις όπως παίζουνται 
σήμερα νά παίζονταν έπειτ’ άπό χιλιάδες χρό

νια. Ποιός θά καταλάβαινε τίποτα ; Ποιός θά 
φχαριστιόντανε άπ’ αυτές; Γιά τό λόγο αυτό ή 
ιδέα τής « Ελεύθερης Σκηνής» νά δώση τούς € Ορ
νιθες» τού ’ Αριστοφάνη διορθωμένους στά «καθ’ 
ημάς» ήτανε σωστότατη. Αύτός ήτανε ό μόνος 
τρόπος για ν ανεβή ό ’Αριστοφάνης στή σύγχρο
νη σκηνή. Μά ή μεγάλη γκάφα τής «’Ελεύθερης 
Σκηνής* είναι πώς άνάθεσε τή δουλειά τής δια
σκευής σέ άνθρωπο έντελώς ανίκανο νά τήν κα- 
ταφέρη. Κ’ έτσι έγέμισε τό έργο μέ πολλές άνό- 
ητες παρεμβολές, αρπαγμένες άπό τίς σαχλότε- 
ρες φλυαρίες τών έπιθεωρήσεων. ΙΊουθενά ό θεα
τής δέν μπορεί νά βρή ούτε μιά νυχιά άπό σύγ
χρονο πνεύμα... Καί μάλιστα απορούμε πώς ό κ. 
Σπ. Μελάς ύπόφερε ν’ άκούη στις πρόβες δλες 
αύτές τις σαχλές καί άνοστες προσθήκες τού άνόη- 
του διασκευαστή.

Τό άνέβασμα άπό άποψη σκηνική ήτανε θαυ
μαστό. Ακούμε πώς στό Παρίσι ανέβηκε τό έργο 
μέ μεγαλύτερο πλούτο. Μά συνολικά κ’ έδώ έδό- 
θηκε θεαματικά καί αρμονικά. Κ’ οί ήθοποιοί έ
δειξαν ένα σύνολο άξιολογώτατο.

Γι αυτό πιστεύουμε πώς, άν ή διασκευή γινόν- 
τανε έξυπνα, τό έργο αύτό θά σημείωνε μεγάλη, 
έπιτυχία, δμοια μέ τήν έπιτυχία τών έργων πού 
παίχτηκαν πριν άπ’ αύτό άπό τήν «’Ελεύθερη 
Σκηνή».

Σ Κ Η Ν Ι Κ Ο Σ
★

Μ οιραία»} τρίπρακτο επ ιστημονι
κό δράμα τον  κ. Ν. Λιβαδα (Ιο  βραβείο στόν 
καλοκαιρινειο διαγω νισμό), Σκηνή «ΙΙαρνασ- 
σοί* .

Από τήν διδασκαλία τού έργου μάθαμε μερι
κά πράγματα πού μπορεί νά τά πή κανένας καί 
ώφέλιμα: α') δτι ό φιλολογικός σύλλογος «Παρ
νασσός» έχει θεατρική σκηνή, 6*) δτι οί διαγωνι
σμοί έχασαν κάθε άξία καί δέν πρέπει νά δίνει 
κανείς έμπιστοσύνη στά πρώτα βραβεία τους, γ*) 
δτι δέν είνε φρόνιμο νά καταπιάνεται κανείς μέ 
έπιστημονικά ή μέ τεχνικά δράματα γιατί άπό 
τήν άγνοια μιάς λεπτομέρειας μπορεί νά πέση σέ 
κολοσσιαίες γκάφες καί σέ άνυπολόγιστες συ
νέπειες. Αύτό έγινε καί μέ τό έπιστημονικό (1!) 
δράμα τού κ. Λιβαδά καί «υπό τάς έξής συνθή- 
κας» · Υπάρχει ένας σοφός γιατρός καθηγητής. 
Γέρος παντρεύθηκε μιά νέα, μέ τήν όποίαν μπλέ
κει ό έπιμελητής του, επίσης διάσημος γιατρός, £ 
Ααφνικα ό καθηγητής παθαίνει προΐούσα γενική 
παράλυση, τρελλαίνεται καί αύτοκτονεΐ. Ή  γυ
ναίκα του είνε ήδη έγκυος, μ’ άπό τόν άνομο 
έρωτά της μέ τόν έπιμελητή. Γιά νά καλυφθούν 
τά προσχήματα διαδίδεται δτι τό παιδί είνε τού ; 
καθηγητή. Τό παιδί μεγαλώνει καί γίνεται για
τρός σέ ήλικία 23 χρονώ. Τήν ήμέρα δέ ποΰ δί
νει έξετάσεις γιά δίπλωμα τόσο ένθουσιάζονται < 
οί καθηγητές του, πού τόν κάνουν εύθύς άμέσως 
καθηγητή, πράγμα πού τό πληροφορείται αύτός 
κι ή μητέρα του άπό τίς βραδυνές έφημερίδες, οί 
όποιες γράφουν μέσα σ’ άλλα πώς έτσι θά συνε- | 
χισθή ή καριέρα τοΰ πατέρα πού πέθανε άπό μιά 
κακή άρώστια. Τί άρώστια είχε ό πατέρας ; ρω-  ̂
τά τή μητέρα του. Ή  μητέρα άρνείται νά πή.
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‘ Ο γιός τήν άπειλεί μ’ ένα περίστροφο. Ή  μη
τέρα όμολογεί τήν άρώστια καί ό γιός παθαίνει 
άμέσως τήν Χδια άρώστια άπό . . . κεραυνοβόλο 
ύποβολή καί τρελλαίνεται. Ή  μητέρα του κι ό 
έραστής της προσπαθούν νά τόν πείσουν πώς δέν 
έχει δίκιο καί προσπαθούν νά πάρουν καί τό 
πιστόλι άπό τά χέρια του. ’Επάνω στήν πάλη τό 
πιστόλι πέρνει φωτιά κι’ ό νέος σκοτώνεται. 
Αυτή είνε ή ύπόθεση τού έργου.

Τώρα, πώς ξετυλίγεται τό δράμα. Λά&η τε 
χνικά : ένα δράμα πρό παντός δέν είνε φάρσα, 
δηλαδή δέν πρέπει νά περιέχη άδικαιολόγητες 
άπιθανότητες. Τέτοιες όμως ύπάρχουν αρκετές 
καί χοντρές μάλιστα: α') τή στιγμή ποΰ ό έπιμε
λητής λέει στήν σύζυγο πώς πρέπει νά προσέ
χουν τόν άντρα της μήν πάρει κανένα δηλητή
ριο γιά ν’ αύτοκτονήσει δείχνωντάς του νά πη
γαίνει στό έργαστήριό του, φυσικό είνε νά πάει 
εύθύς στό έργαστήριό του κι’ ό έπιμελητής γιά νά 
προλάβει τήν έκτέλεση τής ύποψίας πού έξέφρα- 
σε. Ό μω ς κάνει όλότελα τάντίθετο. ’ Αφίνει τόν 
καθηγητή νά πιή τό δηλητήριο. Θάλεγε κανένας 
πώς τόν άφισε έξεπίτηδες γιά λόγους «ευθανα
σίας» μιά κ’ ή άρώστια του ήταν άγιάτρευτη. 
Μά τέτοια ιδέα δέν έκφράζει ό έπιμελητής, έτσι, 
ποΰ φαίνεται πώς συνεργεί έγκληματικά μέ τήν 
άδράνεια του. Αύτό φαίνεται, χωρίς δμως νά 
είνε αύτή κ’ ή πρόθεση τού συγγραφέα· β*) μόνο 
στά πανεπιστήμια τών παραμυθιών μπορεί ό φοι
τητής τήν ώρα ποΰ δίνει έξετάσεις νά γίνει αυ
θωρεί καί καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου καί νά 
τό μάθη άπό τίς βραδυνές έφημερίδες I γ ') πώς 
τόσον καιρό δέν φρόντισε νά μάθη άπό τί πέ
θανε ό πατέρας του ; αύτός πούταν καί γιατρός. 
Λά'Θ'η επιστημονικά t α') Ό ταν  ή σύζυγος ρωτά 
τόν έπιμελητή πώς ό άντρας της έπαθε γενική 
παράλυση καί τρελλάθηκε ; ό επιμελητής άπαντά : 
Είχε σύφιλη, έκανε πλήρη θεραπεία. Η έπιστήμη 
τόν έθεωρούσε γιατρεμμένο κι’ δμως τρελλάθη
κε. Αύτό είνε πρώτα-πρώτα ένα μεγάλο ψέμμα. 
Κ* έπειτα είνε ένα μεγάλο έγκλημα. Έγκλημα, 
γιατί άντί νά φροντίση ό συγγραφέας, μιά καί 
καταπιάστηκε μέ τέτοιο θέμα, νά κάνη την άλη- 
θινή προπαγάνδα του λέγωντας τήν άλήθεια, 
πράγμα πού πλήθος συγγραφείς κάνουνε στήν 
Ευρώπη σέ είδικά άντισυφιλιδικά έργα (π. χ. 
Les avartes τού Brieux, Mortel baiser τού 
Gouriadec, Statue en delire τού Nast κλπ.), 
λέγωντας δηλαδή πώς δποιος συφιλιδικός κάνει 
τακτική θεραπεία γιατρεύεται όλότελα κι όποιος 
δέν κάνει τρελλαίνεται, όπως είνε καί σωστό, 
διατείνεται μέ τόν σατανικώτερο τρόπο πώς ύστε
ρα άπό μιά τέλεια θεραπεία ένας συφιλιδικός 
τρελλαίνεται άπό τήν άρώστια του. Καί ποιό 
είνε τό πρακτικό συμπέρασμα ; Μέσα στή σάλα 
ήσαν τρακόσοι άκροατές. "Αν λάβουμε ύπόψει 
πώς στήν ‘Ελλάδα τά ίο ο]ο τού πληθυσμού είνε 
συφιλιδικοί, άρα 3° τούζ θεατές πού άκου- 
γαν έκείνη τή στιγμή τό έργο έπασχαν άπ αύτή 
τήν άρώστια. Καί σάς ρωτώ : Ποιός κρύος ίδρώς 
έκοψε τούς άμοιρους άνθρώπους έκείνη τή στιγ
μή ; Συλλογιέστε πώς πέρασαν τή νύχτα τους ; 
Μέ ποιά καρδιά θά έξακολουθήσουν τή θεραπεία

τους; "Η θά τήν άφίσουν γιά νά τρελλαθοΰν 
πραγματικά ; "Αν τό έγκλημα αύτό γινόταν σ 
έναν άλλο τόπο ύγειονομικά μορφωμένο, τό εργο 
# ά  εϊχε κατασχέτη κ ι9 ό σνγγραφέας &ά είχε 
νά δώση λόγο στή δικαιοσύνη. Φανταστήτε 
τώρα τό* μέγεθος τής καταστροφής άν οί θεατές 
ήσαν περισσότεροι κι άν τό έργο έπρόκειτο νά 
παιχθή «είς μακράν σειράν παραστάσεων». Τί 
θρήνος θά γινότανε κάθε βράδΰΐ β’ ) ό γενικός πα
ραλυτικός δέν μπορεί νά σκεφθή μέ λογική τήν 
αυτοκτονία, γ') δταν ό γιός, γιατρός παρακαλώ, 
διάσημος μάλιστα, ρωτ<* τή μητέρα του πόσον 
καιρό πριν τρελλαθή ό πατέρας του έμεινε έγκυ
ος καί κείνη τού άπαντά : «ένα μήνα πρίν», θά 
έπρεπε ό γιός ν’ άπαντήση: «Εύτυχώς έσώθηκα» 
Γιατί είνε γνωστό πώς τά παιδιά τών γενικών 
παραλυτικών γεννιούνται γερά, άντίθετα μέ ότι 
γίνεται στ’ άλλα στάδια τής αρώστιας. δ ) ό γιός 
ώς τόσο έπειδή είνε νόθος, δηλαδή γυιός τού 
έπιμελητή κι’ δχι τού καθηγητή δέν έχει τίποτα 
στήν ύγεία του. Ό μ ω ς τρελλαίνεται σέ μισό  λε
πτό καί παρουσιάζει τά ίδια συμπτώματα τοΰ πα
τέρα του άπό . . . κεραυνοβόλο ύποβολή. Αύτό 
είνε όλότελα άντιεπιστημονικό καί παράλογο 
kcx\ γιά τόν πιο ανίδεο ακόμα θεατή. Επειτα 
αύτός, ένας σεμνός έπιστήμονας έκεΐ ποΰ κάθε
ται γεμάτος τρυφερότητα στα πόδια τής μητέρας 
του ξαφνικά (καί πρίν να πάθη την . . . κεραυ
νοβόλο ύποβολή) νά πιάση τό πιστόλι νά τήν 
άπειλήση γιά νά μάθη άπό τί πέθανε ό πατέρας 
του ;

Ά π ’ αυτά δλα βγαίνει ένα άλλο συμπέρασμα*. 
Ό  συγγραφέας γιά νά γράψη τό έργο του αύτό 
φαίνεται πώς γύρεψε πληροφορίες άπό γιατρούς. 
Ή  φιλότιμη αύτή προσπάθειά του είνε καταφα
νής καί τά συμπτώματα τής γενικής παράλυσης 
έρχονται κανονικά κι ή χαρακτηριστική «δυσαρ
θρία» στήν ώρα της κλπ. Κι όμως έπεσε στά κο
λοσσιαία αύτά λάθη καί, χωρίς νά τό θέλη, έγινε 
καί πρόξενος κακού στό άκροατήριό του. Γιατί; 
Επειδή ούτε ό συγγραφέας μπορεί νά μυηθή 
στις λεπτομέρειες τής γιατρικής δσες πληροφορίες 
καί νά πάρη, ούτε κι’ οί γιατροί μπορούν νά 
φανταστούν τίς λεπτομέρειες πού θα χρειασθή 
ένας συγγραφέως γιά νά τοΰ τίς πούν.

Ά πό καθαρά θεατρικής άπόψεως τό έργο αύτό 
έχει διάλογο καί σκηνική οικονομία αξιοπαρα
τήρητη. Τό δτι μέ τρία πρόσωπα κινείται σέ 3 
πράξεις είνε κατόρθωμα άξιέπαινο. Τού λείπει 
δμως όλότελα τό δραματικό στοιχείο τής συγκί
νησης. Έχει έπειτα πλατυασμούς καί ρητορικά 
καί φιλοσοφικά άποφθέγματα πού τό ζημιώνουν 
πολύ. Έχει άκόμα τίς άπιθανότητες πού άναφέ- 
ραμε, τίς έπιστημονικές άνακρίβειες κ έκείνη. 
τήν καθυστερημένη καί άντιαισθητική πιστολιά πού 
κλείνει τό έργο.

Oi ηθοποιοί, δίς Χαλκούση καί ό κ. Βεργόπου- 
λος έκράτησαν καλά τούς ρόλους τους, ιδίως δέ 
ό κ. Πακαγεωργίου ποΰ έδημιούργησε άριστουρ- 
γηματικά τό ξέσπασμα τοΰ 'παραληρήματος καί 
τή «δυσαρθρία» τής προϊούσης γενικής παραλύ-

^  Α Γ Γ .  Δ
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ΖΩ ΓΡΑΦ ΙΚΗ
— Οί εκθέσεις τον Δεκέμβρη 1929 .
Δεν μας έδειξε έζαιρετικά ενδιαφέροντα πράμ- 

ματα η ζωγραφική πού φάνηκε στις εκθέσεις τόν 
θέσεις V0 K ‘ 6μ“ ς ΥΙνανε κάμποσες έκ-

■Ο κ Μίμης Βιτσώρης στήν έκθεση πούκαμε 
στή σαλα της «Γωνιάς» (πλατεία Κολοκοτρώνη), 
παρουσιάζεται όλονένα πιό μεστός. Δέν μάς ξα-

μΕ t r a’· μά δε'Χνεΐ ^  προχωρεί στό δρόμο του. Στόν ατομικά δικό του δρόμο. ΉαΧστη- 
οή του στό χρώμα, στό λιτό μά ζωγραφικότατα 
εκφραστικό, είναι κάτι τι πού ιδιαίτερα τραβάει. 
Παρουσιάζει λίγα έργα. Προπάντων πορτραίτα 
και »ο*εια. Τα σκίτσα του πολύ έκφραστικά, μά 
γνωστά Ο κ. Βιτσώρης τραβάει μπρός.

Στό «Λύκειο τών Έλληνίδων» έκαμε έκθεση 
από σκίτσα καί λίγα έργα του χρωματιστά ό κ. 
Στρατης Δούκας, δούναι καί λογοτέχνης καί καλ
λιτέχνης μαζί. Αν κ’ είναι στήν άρχή τοΰ ζω 
γραφικού του δρόμου, δείχνει στοιχεία άξια προ
σοχής Αιστάνεται πολύ καί ψάχνει γ,ά άτομι- 
κούς δρομους Γι’ αύτό δίνει έλπίδες. Μά δέν 
εχει καμμια αζία τό νά φαντάζεται κανείς καί

·μ λ V0C ΤΟυ ’rP<3W ara πραγμα- 
τ^ά δέν υπαρχουν στά έργα τής ζωγραφικής.
Η τέχνη αυτή είναι αρκετή νά δείζη έκείνο πού 

θέλει αλάκερο, άν μπορεί. Ή  φιλολογία είναι 
αΑΑη δουλειά.

Ό  κ. Βρασίδας Τσοΰχλος άπό τά έργα του πού 
παρουσίασε στις σάλες Στρατηγοπούλου φαίνεται 
*ως ειν ένας νέος ζωγράφος πού έχει μελετή- 
ση πολύ. Νιώθει τή συνθετική λογική τών παλιών 
ζωγράφων καί συγχρόνως μεταχειρίζεται τεχνι-

t  Ρ.να [ “  αύτί* τί1 ϊ ενική *ου προσπάθεια μοιάζει με τόν κ. Βασιλικιώτη Έχει όμως πολ- 
,* " ια'Ρ°ρές Γενικά ό κ. Τσοΰχλος δίνει ελ

πίδες πως γλήγορα θά ώριμάση γιά νά τραβήζη 
σε ?πο ατομικούς και νέους δρόμους,

Ό  Κ . Φόν Πέσκε στή «Φιλαδέλφεια» παρουσ- 
ασε πολλά νέα έργα του μαζί μέ τή δίδα Δια- 
μαντοπούλου. Ό λονένα  ό κ. Πέσκε προχωρεί σέ 
νέες προσπάθειες. Είναι ένας ζωγράφος συγχρο
νισμένος, πού βαδίζει νά θρή δρόμο πρωτοπορι
ακό άληθινά. Τώρα πιά άπό τό διακοσμητικό 
ύφος, πού έδειχνε τήν άλλη φορά, προχωρεί σέ 
μιάν απλοποίηση τών όγκων καί τοϋ χρώματος 
πολύ έλπιδοφόρα. ’Εκθέτει τοπεΐα καί προσωπο- 
 ̂ραφίες με ένα τέτοιο συγχρονισμένο πνεύμα. 

Μά άξια προσοχής Ιδιαίτερης" είναι κ’ ή Σταύρω
σή του, πού, όσο κι άν θυμίζει Γκρέκο, δείχνει 
άτομικές προσπάθειες λευτεριάς καί πρωτοτυπίας 
μέ τά εύρήματα τοϋ φόντου μέ τή Σκύρο, τών 
εδραίων πού παίζουν ζάρια κλπ.

Ό  κ. Τόνι Φοράουερ έκθεσε στις σάλες Στρα
τηγοπούλου σ' ένα σαλόνι έργα σέ μοντέρνο 
στύλ και σ ένα άλλο έργα λ]/ευτοεμπρεσσιονί- 
στικα. Τα πρώτα έχουν κάποιες προσπάθειες άτο- 
μικές, μά και πολλές μιμήσεις. Τά δεύτερα όμως 
είναι άθλια, άτεχνα, άσκημα, κακά. Θαυμάζουμε 
πώς ό κύριος αύτός είχε τό τουπέ νά έκθεση τε
ρατουργήματα σάν μερικά άπ’ αύτά ..

Κι ό κ. Λ. Γρίβας έκθέτει στόν «Παρνασσό» 
τά γνωστά τοπεΐα του, κι* ό κ. Μ^τοκατσιάμπης 
κάνει στό ατελιέ του τή συνειθισμένη του εκθεση 
πού άνοίγει κάθε Δεκέμβρη, χρόνια τώρα. Βέβαια 
γι αύτά δέν θά μιλήση ή «Πρωτοπορία». '.Ωστό
σο τίποτα δέν μπορεί νά φτάση τήν άθλιότητα 
καί τήν άσκημιά τών έργων τοϋ κ. Φοράουερ... 
Αύτός περνάει όλα τά ρεκόρ !

ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΤΛΛΗΖ

ΑΡΧΙΤΕΧΤΟΝΙΚΗ
J Η  διαρρύθμιση τής νέας Α θήνας και 

τών αρχαίων μνημείων της.
_ 2έ προηγούμενους άριθμοϋς τής «Πρωτοπορίας» 

είχαμε έρευνήσει τήν ίστορία τοϋ σχεδίου καί τής 
μορφής τής' ’Αθήνας καί είχαμε άναγράψει τις 
αιτίες γιά τίς όποιες παρουσιάζεται ή πρωτεύου
σα μας  ̂σήμερα μ’ αύτή τήν έλαττωματική μορ
φή. Καί ή έλαττωματική αυτή μορφή θά μείνει 
πάντα στήν ωραία αύτή πόλη, άν έπί τέλους τό 
κράτος δέν άποφασίσει, Ιστω καί τόσο άργά, νά 
ρυθμίση άποφασιστικά καί άποτελεσματικά τήν 
πρωτεύουσα αυτή που διαμορφώθηκε έντελώς στήν 
τύχη.

Πρέπει νά καταλάβουμε δλοι μας πώς ή μορ
φή τής Αθήνας χρειάζεται διαρρύθμιση, δσην 
έπιτρέπουν οί σημερινές πραγματικές συνθήκες, 
θά έπρεπε ίσως νά συστηθεΐ μιά έπιτροπή διαρ— 
ρυθμίσεως τής μορφής τής .’Αθήνας, που εστω 
καί σήμερα νά διερρύθμιζε τό τροχιοδρομικό δί
κτυο έκεΐ ποϋ χρειάζεται, τή συγκοινωνία μέ αύ- 
τοκίνητα έπιβατικά καί Ιδιωτικά κι' άκόμα νά 
δριζε τήν οριστική θέση τής βουλής, τής γερου
σίας, τοΰ διοικητικού κέντρου, τοΰ δημαρχείου, 
τοϋ δημοτικού θεάτρου, τοΰ δ:καστικοΰ μεγάρου 
κλπ. Τά ζητήματα αύτά δέν εχει κανένα δικαί- 
μα νά^τά διαχειρίζεται τό κράτος, άλλά μιά φορά 
ποϋ είναι ζητήματα είδικότητος επρεπε νά τά 
βρίζει μιά είδική έπιτροπή.

Αφοΰ ήθελαν νά τοποθετήσουν τό δικαστικό 
κέντρο πρώτα απέναντι άπ3 τό θησείο, ύστερα 
στήν ■ έδόν Ρηγύλλης, καί μετά στό πεδίον τοΰ 
Αρεως, απεφασισαν σήμερα νά τό τοποθετήσουν 

στό μέρος δπου είναι τώρα τό στρατιωτικό νοσο
κομείο Μακρυγιάννη, δυό βήματα δηλαδή άπ’ 
τό Διονυσιακό θέατρο καί κάτω άκριβώς άπ* τήν 
Ακρόπολη. Δε θέλω καθόλου νά νομισθή δτι μ* 

αύτά πού γράφω στρέφομαι έναντίον τής έφαρ— 
μογής τού σημερινού έγκετριμμένου σχεδίου. Τοΰ- 
ναντίον έχω τή γνώμη δτι τό σχέδιο τοΰ Δικα
στικού Μεγάρου ποϋ πρόκειται νά έφαρμοστή 
εϊνα: άληθινά μιά πολϋ σοβαρή καί ώραία, βρα
βευμένη δέ έξ άλλου, μελέτη.

Νομίζω όμως έξ Ϊ3θυ δτι ή θέση τής πλατείας 
Ελευθερίας, ποϋ έπρότεινε πρώτη ή έπιτροπή 

Καλλιγά, είναι άπό κάθε άποψη λογική, δίκαιο— 
λογημένη καί άρτία. θέλω νά πιστεύω δτι τελει
ωτικά δέν θά πραγματοποιηθώ ή άνέγερσή του 
στή θέση Μακρυγιάννη, γιατί σ ' δλο τόν κόσμο 
τούς άρχαιολογικούς χώρους, άφοΰ τούς φανερώ
σουν, τούς άπομονώνουν άπό παντοΰ μέ λεωφό
ρους καί μέ αλση, καί μ’ αύτόν τόν τρόπο ξεχω

ρίζεται ή μοντέρνα πόλη άπό τά παλιά μνημεία.
Τελευταία διαβάσαμε δλοι μας ότι στό πρόγραμ

μα τής ’Επιτροπής Εορτασμού τής Έκατονταε- 
τηρίδος τής Ελληνικής έπαναστάσεως ποϋ άνέ- 
λυσε ό Γενικός Γραμματέας της περιλαμβάνεται 
καί ή άναμαρμάρωση τοΰ θεάτρου Ήρώδου του 
’Αττικού. Ή ιδέα αύχή είναι τελείως άστοχη καί 
σφαλμένη καί σκοπεύει νά καταστρέψη ενα ωραι
ότατο άρχιτεκτονικό έργο. Διαρρύθμιση πόλεως 
έπιτρέπεται, άλλά διαρρύθμιση άρχαιολογικου 
μνημείου μονάχα νεοελληνικιά κεφαλή μπορούσε 
νά έπινοήσει. Τό μνημείο αυτό θά καταστραφή, 
γιατί θά χάση δλη τή γραφικότητα καί ώραιό- 
τητά του. Τά άρχαΐα μνημεία ζημιώνονται μέ τίς 
συμπληρώσεις, πολύ δέ περισσότερο μέ τίς άνα- 
μαρμαρώσεις. Καί άποροΰμε πώς άκόμα τά Υπουρ
γείο τής Παιδείας δέν έπεμβαίνει γιά νά μαται
ώσει αύτά τά σχέδια.

Τά οπουδήποτε σωζόμενα άρχαΐα μνημεία είναι 
διεθνή, κι* άν τό Υπουργείο μας δέν θεωρήσει 
δτι πρέπει νά έπέμβει, ή «Πρωτοπορία» θεωρεί 
υποχρέωσή της μέ παγκόσμια έκκληση νά γνω
στοποιήσει στά πολιτισμένα κράτη τήν καταστρο
φή πού πρόκειται πιθανόν στόν είκοστάν αΙώνα νά
πρα γμα τ οπ οιη θή .  , κ α ψ α μ π ε λ η ς

¥
— Τό 12ο Συνέδριο  « Στέγης και Πολεο

γ ραφίας».
Στή Ρώμη έγινε τελευταία τό 12ο Διεθνές Συ

νέδριο «Στέγης καί Πολεογραφίας», που έξέτασε 
τά τεχνικά καί οίκονομικά ζητήματα ποϋ έχουν 
σχέση μέ τή δημιουργία κατοικιών καί συνοικι
σμών υγιεινών καί ωραίων. Τό συνέδριο δέν είχε 
καθαρά άρχιτεχτονικό χαρακτήρα, μά γενικώτερα 
κοινωνικό. Σ ’ αύτό ή Ελληνική Κυβέρνηση αντι- 
προσωπεύθη άπό τόν κ. ΙΙλάτωνα Ε Δρακούλη, ό 
δποΐος εγραψε καί μιά λεπτομερή καί σοβαρώτα- 
τη σχετική εκθεση πρός τό *Ιπουργείο τ:ών Εξω
τερικών# Ή εκθεση αυτή τυπώθηκε καί σέ χω
ριστό βιβλίο κ’ είναι έξαιρετικά ένδιαφέρουσα. Σ ’ 
αυτήν έξηγεΐται δτι τό Συνέδριο τής Ρώμης έστή- 
ριξε τίς έργασίες του στή θεμελιώδη άρχή πού 
άναλύεται έτσι: « 1 ) Έπιδιωκτέα ή προσάρμοσις
τής άνθρωπίνης στέγης καί τοΰ ρυθμού τής πό— 
λεως πρός τάς άπαιτήσεις τού προϊόντος πολιτι
σμού, πρός τάς νέας χρείας τάς οποίας ή έξέλιξις 
παγκοσμίως δημιουργεί έν μέσω τών μαζών τού 
πληθυσμού. 2) Επιδιωκτέα ή λύσις διπλού προ
βλήματος προκύπτοντος έκ τής έπιβαλλομένης 
εύλαβείας πρός τά μνημεία καί τάς παραδόσεις 
τής Άρχαιότητος καί συνισταμένου είς τόν συμβι
βασμόν τών άναγκών τής κυκλοφορίας, οίκοδο- 
μήσεως καί ρυμοτομίας μέ τό άναπόσβεσιον αί
σθημα τού σεβασμού πρός τήν ’Αρχαιότητα καί 
τά μνημεία της. Ή Ρώμη καί αί Άθήναι είνε 
ζωντανά παραδείγματα. 3) Ευρεσις χρηματικών 
μέσων πρός έξακολούθησιν οικοδομής λαϊκών οΐ- 
κημάτων.»

Ό κ. Δρακούλης στήν έκθεσή του Αναφέρει όλες 
σχετικές γνώμες καί παρατηρήσεις καί τήν 

έπιτόπια μελέτη σέ διάφορες ’Ιταλικές πόλεις.ΕΙδ^ι- 
κώτερα γιά τά άρχιτεκτονικά ζητήματα γράφει.

ΠΡ ΩΤΟΠΟΡΙΑ - 29

«Άξ'.οσημείωτον γεγονός εινε ή είς τό Συνέ* 
δριον μεγάλη συρροή τών αρχιτεκτόνων τού κό
σμου, τόσον ώστε θά ήδύνατο νά όνομασθή Συνέ— 
δριον τών απανταχού άρχιτεκτόνων. Φυσική απόρ
ροια είνε ή ερευνά νέων άρχιτεκτονικών έκφάν- 
σεων έν μέσq) τών άρχιτεκτονικών θαυμάτων, τής 
Ρώμης. *Εν τούτοις δέν πρυτανεύει ή αρχιτεκτο
νική άποψις, ώς ουτε ή αρχαιολογική. Τό Συνέ- 
δριον πρωτίστως είνε Συνέδριον Στέγης. Τό θέμα 
του αποτελεί σπουδαιοτάτην άποψιν τής έθνικής 
δράσεως οΐασδήποτε χώρας. Ή οίκοδομητική κί- 
νησ-.ς είνε κάτοπτρον ζωτικότητος έφ δσόν δει
κνύει τόν βαθμόν τής έθνικής θελήσεως πρός άνα- 
γέννησιν, άνάπτυξιν, πρόοδον. Συνεδρίων διεθνών 
καί έθνικών ύπάρχει άφθονία κατ’ έτος διά παν 
θέμα, άλλά τά πρακτικά συμπεράσματά των είνε 
σπανίως πρόδηλα Τό έτήσιον δμως Διεθνές Συνέ- 
δριον Στέγης καί Σχεδιασμού Πόλεων τόσον ατε
νώς θίγει τάς άνάγκας τού καθημερινού βίου» 
ώστε έκ τής φύσεώς του δέν δύναται νά περιορι- 
σθή είς χαρακτήρα άκαδημαϊκόν καί θεωρητικόν. 
Πρόκειται περί τής στέγης, δηλαδή περί στοιχείου 
έπείγοντος δι5 έκαστον έξ ήμών δσον έπείγει ό· 
έπιούσιος άρτος.»

Τίς άπόψεις αύτές δ κ. Πλ. Δρακούλης έξετά- 
ζει μέ πολλές λεπτομέρειες καί προπαγανδίζει γιά 
μιά φορά άκόμη τήν ιδέα τών άνθρωπινών καί 
ανθρωπιστικών άγροπόλεων. Ό κ. Δρακούλης έμ- 
φανίζεται καί πάλι, σάν πάντα, ένθουσιασμένος 
καί φανατικός έργάτης γιά τόν πολιτισμό τής Αν
θρωπότητας.

Κ ΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡ Α Φ Ο Σ
— « Ή  Μ πάρα» (Παραγωγή «Ν τάγκ -Φ ίλμ »).
Όλοι έλπίσαμε δτι ή ταινία αύτή  ̂πού είναι ή 

τρίτη πού μάς παρουσίασε αύτό τό χρόνο ή«Ντάγκ- 
Φίλμ» θά συγκινοΰσε τά κοινό μας γιατί άναπα- 
ριστοΰσε μιά σελίδα τής έθνικής μας ιστορίας, 
θυμίζοντας ζωηρά τά θλιβερά έπακόλουθα^ της 
Μικρασιατικής έκστρατείας μας. Συνέβηκε Ομως 
έντελώς τά άντίθετο. Τά μεγαλείτερο δηλαδη μέ
ρος τής κοινής γνώμης, παράβλεφε τήν πατριω- 
κή άποψη τής ταινίας πού γιά χάρη της, η 
Ντάγκ-Φίλμ περιέπεσε σ' ένα σοβαρώτατο σφάλ
μα υιοθετώντας Ινα σενάριο τά όποιο έθύμιζε 
δχι μόνον θεατρικά έργο παιγμένο τελευταία στην 
’Αθήνα άπό τήν «Ελεύθερη Σκηνή», άλλα και 
τό όμώνυιιο κινηματόδραμα «ή Επάνοδος», μέ το 
όποιο φυσικά δέ θά μπορούσε νά συγκριθή ή ελ
ληνική ταινία ποϋ θά συγγένευε μαζύ του στην 
υπόθεση.

Διαθέτοντας ώρισμένα σπουδαιότατα ^ντοκου- 
μέντα τοϋ τελευταίου μας πολέμου, ό οίκος  ̂αύ
τός θέλησε νά κάνη ένα δράμα πολεμικό για να 
συγκινήση τή λαϊκή ψυχή. Όμολογώ πώς άρκετές 
σκηνές τής «Μπάρας» μέ συγκίνησαν, αδιάφορο 
άν ή παρεμβολή άνάλογων σκηνών της « Επανο- 
δου. πού ξεπετιώντουσαν άπό τή μνημη μου, μ 
έκανε έπίσης ν’ άναρωτηθώ γιατί ή «Νταγκ __ 
Φ'ιλμ» καταπιάστηκε μ’ αύτά τό θέμα, εστω κι 
άν ένας ’Ακαδημαϊκός άνελάμβανε ολη την ευθυ-
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νη τής μιμήσεως τής « ’Επανόδου». Είναι ή άλή- 
θεια, δτι έγώ ή ίδια άναγνώρισα πώς τά δράμα
τα πού δημιουργεί ό πόλεμος συχνά μοιάζουνε 
άναμεταξύ τους. «Ή  Μπόρα» δμως μέ τήν «Ε π ά 
νοδο» παραέμοιαζαν. Δέν καταδικάζω δμως τό 
Νιρβάνα γιά τή σκανδαλιστική αύτή ομοιότητα. 
"Οχι βέβαια γιατί είναι Ακαδημαϊκός, άλλά γιατί 
έγραφε ένα σενάριο πού τού παραγγέλθηκε.

Οί δροι υπό τούς δποίους δουλεύουνε στήν 'Ελ
λάδα οί κινηματογραφιστές, δέν τούς έπιτρέπου- 
νε δυστυχώς νά έργάζωνται χωρίς προϋπολογισμό, 
όχι μόνο υλικό, άλλά καί καλλιτεχνικό. Μετράνε 
λοιπόν τίς  ̂ δυνάμεις τους προϋπολογίζοντας τί 
μπορούνε ν’ άποδώσουνε τά στοιχεία πού διαθέ
τουνε. Αύτά έκανε καί ή «Ντάγκ-Φίλμ» στήν προ- 
κείμενη περίπτωση, καί έβάλθηκε νά κάνη πα
τριωτική ταινία, βασιζόμενη στά υλικό παλαιών 
πολεμικών έπικαιροτήτων πού διάθετε. Παράγγει- 
λε̂  λοιπόν στό Νιρβάνα νά γράψη ένα σενάριο 
πού νά μή παρουσιάσω τεχνικές δυσκολίες στήν 
πραγματοποίησή του καί νά έπιτρέπη τή χρησι
μοποίηση τών έπικαιροτήτων γιά τίς'όποιες έμί- 
λησα πιά πάνω.

Καί τώρα δς έξετάσωμε τή σκηνοθεσία. Τά πε
ριβάλλον δπου ξετυλίγεται ή υπόθεση δέν άπαι- 
τοΰσε καί μεγάλα πράμματα. Γι’ αύτό κ ’ ή λιτό
τητα πού προϋπόθετε, μπορεί νά πή κανένας δτι 
έσωσε τήν κατάσταση. Μόνο πού ό ρεζισέρ παρά- 
έλεψε μερικές μικρολεπτομέρειες τών χωρικών 
βθών. Άλλά τίς παραλείψεις του αύτές,  ̂σχεδόν 
ήξουδετέρωσε τά γνήσιο τοπικά χρώμα τής «Μπό- 
ρας», πού δέ συγκινεΐ μονάχα τό μικροαστό, άλλά 
καί τόν καλλιεργημένο θεατή. Έτσι τά «έσωτε- 
ρ:κά» της, δέν είναι καθόλου άσχημα. Μόνο κά
πως περιωρισμένα σέ άκτίνα. Ή φωτογραφία έπί- 
σης είναι καλή. Μάς παρουσιάζει μερικά «έξωτε- 
ρικά» έντελώς άμεμπτα καί καλοπαρμένα. Μερι
κές φορές μονάχα είναι σκοτεινούτσικη. Ευτυχώς 
δχι πολύ συχνά.

Ή υπόκριση βασίζεται δλόκληρη στόν Έδμόνδο 
Φύρστ, ποΰ άποδεικνύει γιά μιά άκόμα φορά δτι 
είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Ό ρόλος του δέν είναι 
γι αυτόν, θά έταίριαζε καλλίτερα σ’ ένα Βεάκη. 
Ά ν  καί ή έμφάνιση τοϋ Φύρστ και τό κουρασμέ
νο πρόσωπό του δέν τόν έβοηθοϋσαν καθόλου, ή 
έκφραστικότητά του καί ή μεγάλη του φυσικότη
τα τόν έκανε νά έπιπλεύση.

Ό Χριστοφορίδης (υιός)' έμφανίζεται γιά πρώ
τη φορά στήν όθόνη. Πέρνοντάς το ΰπ’ όψει μας, 
δεν πρεπει να τόν αποθαρρυνωμε. Ά ν  στό σύνο
λό της ή δημιουργία του δέν έστάθηκε έξαιρετική, 
συχνά κατώρθωσε νά μας δώση έλπίδες γιά μιά 
καλλίτερη δεύτερη έμφάνιση, πράγμα πού ομολο
γώ δτι δέν συνέβαινε καθόλου μέ τόν παλιό ζέν- 
πρεμιέ τής «Ντάγκ» κ. Τσακύρη όταν πρωτοεμ— 
φανίστηκε, έλάχιστα ύποσχετικόν γιά τό μέλλον.

Η Δνίς Ιερωνύμου (ψευδώνυμο) είναι φανερό 
οτι δέν ένίκησε τά τράκ τοΰ πρώτου άτενίσματος 
τοϋ φακοδ. Γι αύτό είναι λίγο προσποιημένη, καί 
όχι άπό φυσικό της ψυχρή, όπως έλέχθηκε. Έχει 
δυό μάτια έκφραστικά, πού ώστόσο δέ θέλησαν νά 
έκφράσουνε δσο έπρεπε τά συναισθήματα τής ήρω- 
ΐδας πού υποκρινότανε. (Ό  έφιάλτης τοϋ «πρώ
του πλάν», βλέπετε, πού αναστατώνει τόν πρω

τόβγαλτο καλλιτέχνη). Σ* δσες σκηνές δμως κα
τώρθωσε νά νικήση τό τράκ της, ή πρωταγωνί
στρια δέν ήτανε κακή. θάπρεπε ίσως ν’ άρχίση 
άπό κανένα έλαφρότερο ρόλο. Οί δυνάμεις τής 
Ντίτα Πάρλο, πού είναι μιά δοκιμασμένη άρτίστα, 
έχρεωκόπησαν στόν άντίστοιχο ρόλο τής «Ε π α 
νόδου», πώς λοιπόν νά μή συμβή τό ίδιο καί χει
ρότερο μέ μιά πού ατενίζει γιά πρώτη φορά τόν 
κινηματογραφικό φακό δίχως καμμιά προγενέστε
ρη καλλιτεχνική κατάρτιση καί σκηνική πείρα ;

¥
r Ο1 ξένες τα ινίες  Jtov i j ta ίχτηκα ν ατήν  

ΆΟ 'ήνα. —  «Τ α ξ ίδ ι  στη  Σ ελή νη » .
Ή προβολή τής ταινίας αυτής (ποΰ ό πραγμα- 

ματικός της τίτλος είναι «Μιά Γυναίκα στή Σελή
νη») άποτέλεσε παντοϋ ένα μεγάλο κινηματογρα
φικό γεγονός. Πρώτα γιά τό τολμηρό της θέμα 
κ επειτα γιατί αποτελούσε μιά πραγματοποίηση 
τοϋ μεγαλείτερου σκηνοθέτη τοϋ κόσμου τοϋ Φρίτζ 
Λάγκ, πού έδημιούργησε τούς «Νιμπελοϋγκεν» 
καί τή «Μητρόπολη».

Ή Γερμανική, ή Αύστριακή καί ή Τσεχοσλοβά
κικη κριτική άναγνωρίσανε στήν ταινία αύτή ενα 
άξιοπρόσεχτο κατόρθωμα τοϋ Λάγκ. Μονάχα δυά 
Βερολινέζοι κριτικοί δέν έπήρανε στά σοβαρά τήν 
ταινία αύτή, μά ό Λάγκ άδιαφόρησε κ ’ ούτε κάν 
τούς άπάντησε.

Καί τώρα άς μιλήσωμε φαρδιά-πλατειά γιά τό 
«Ταξίδι στή Σελήνη», πού γιά χάρη του δέ θ ’ ά- 
σχοληθοΰμε μέ καμμιά άπό τίς λοιπές ξένες ταινίες 
πού προβληθήκανε αύτό τό μήνα στήν ’Αθήνα.

Ή γνωστή Γερμανίδα συγγραφεύς Τέα φόν 
Χάρμπου, (γυναίκα τοϋ σκηνοθέτη Λάγκ), δταν 
θέλησε νά γράψη τό σενάριο γιά τό καινούργιο 
σοϋπερ-φίλμ τοϋ Φρίτζ Λάγκ, ώρισμένως θά έπαί- 
δεψε πολύ τό μυαλό της γιά τήν έξεύρεση ενός 
πρωτότυπου θέματος. Ή  ζωηρή της φαντασία δέν 
τήν έβοήθησε στήν έπινόησή του καί τότε, έπηρε- 
ασμένη άπό τήν πρόσφατη άκόμα συζήτηση άπά
νω στή γνωστή θεωρία τοΰ καθηγητή κ. Έρμά- 
νου Ομπερτ, ό οποίος έπρότεινε τήν άποστολή 
πυραύλου άπό τή γερασμένη Ευρώπη στά Νέο 
Κόσμο, έσκέφθηκε δτι ή θεωρία αύτή παρείχε 
στάδιο στή φαντασία της νά όργιάση κατά τόν 
πιά τολμηρά τρόπο. Μέ τήν άδεια λοιπόν τοΰ σο
φού καθηγητή, άποφάσισε νά έξαποστείλη τόν 
πύραυλο στή...σελήνη, προτοΰ δ κ. "Ομπερτ τόν 
στείλη στήν ’Αμερική. Καί ετσι ή θεωρία τοΰ κ. 
Ομπερτ, άποτέλεσε τή βάση τής ύποθέσεως τοϋ 

«Ταξιδιοΰ στή Σελήνη».
Ή συνεργασία τοΰ καθηγητή στό έπιστημονικό 

κεφάλαιο τής ταινίας αύτής, έξασφάλισε τή σο
βαρότητα καί τά μεγαλείτερο ένδιαφέρον στό έγ- 
κυκλοπαιδικό της μέρος.

Ώστόσο, ή σεναριογράφος Τέα Φόν Χάρμπου 
πού προέτρεξε χωρίς νά λαχανιάση έβδομήντα 
ολόκληρα χρόνια στήν έποχή τής έκτυλίξεως τής 
ύποθέσεως τής «Μητροπόλεως», δέ θάκανε άσκη
μα νά μάς παρουσιάση τήν έπίτευξη τοϋ ταξιδιού 
τής σελήνης, σέ μεταγενέστερή μας έποχή. Σέ 
καμμιά εικοσαριά χρόνια άργότερα, τοΰλάχιστον. 
Τό άδηλο τοϋ μέλλοντος θά ήτανε πολύ έλα— 
φρυντικό γιά τή μεγάλη της τόλμη.

Κατά τά άλλα τά σενάριό της, παρουσιάζει συ
νοχή γεγονότα, πού διατηρεί χωρίς κόπο τά 
ένδιαφέρον τοΰ κοινοϋ, πού φθάνει μέχρι τοϋ ση
μείου νά κρατάη τήν άναπνοή του δταν ό πύραυ
λος έγκαταλείπει τή γή. Σ ’ αύτά βέβαια συντελεί 
καί τά θαυμάσιο παρουσίασμα τών σκηνών πού 
προηγούνται τής άποστολής τοϋ πυραύλου καί οί 
λεπτομέρειες τής απόδοσης τών συμπτωμάτων πού 
δοκιμάζουνε οί έξερευνητές άπό τήν πίεση.

Ή σκηνοθεσία τοϋ Λάγκ, δέν είναι μονάχα 
άμεμπτη, άλλά καί πρωτότυπη, ή μάλλον Ιδιόρρυ
θμη, άφοΰ θυμίζει συχνά τόν «αυτοματισμό» τής 
«Μητροπόλεως» καί τών «Κατασκόπων» του.

Ή τεχνική, μέ τή σειρά της, είναι λαμπρή, γι- 
τί ό Φρίτζ Λάγκ έξασφαλίζει πάντα τή συνεργα
σία τών τεσσάρων κορυφαίων φωτογράφων καί 
δπερατέρ. Γι’ αύτά καί ή άπόδοση τών τρύκ του 
είναι γεμάτη άληθοφάνεια.

‘ Η υπόκριση δμως, δέν ήτανε κείνη πού μπο
ρούσε νά περιμένη κανείς. Ά ν  έξαιρέσουμε^ τήν 
Γκέρντα Μάουρους, πού παίζει _ πολΰ λιγώτερο 
υπερβολικά άπό τούς άλλους οί όποιοι τήν περι
στοιχίζουνε, άλλά ποΰ δέν παίζει μέ πολΰ «αύ - 
τορμητισμό», πράγμα πού φανερώνει οτι ή άπόδο^ 
σή της όφείλεται περισσότερο στή διδασκαλία τοΰ 
Λάγκ, οί λοιποί δέν είναι σπουδαίοι. Ό  Βίλλυ 
Φρίτζ π. χ. θά έκανε χίλιες φορές καλλίτερα νά 
περιορίζεται εις τό ζάνρ του, νά παρουσιάζεται 
δηλαδή μόνο σέ φιλμοπερέττες ή σέ έλαφρές κο
μεντί, (δπου θά μπορή νά κάνη πάντα τόν όμορ
φο). Οί ύποκρινόμενοι τόν καθηγητή καί τόν αρ
ραβωνιαστικό τής Φρίδας (μοΰ δια φεύγουνε τά 
όνόματά τους), ΰπερβολικωτατοι. Τό παιδάκι κα
λούτσικο. *0 Φρίτζ Ράσπ, καλλίτερος απ ολους. 
’Εξαίρετος μπορεί νά πή κανένας.

Ι Ρ Ι Σ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α Ι Ο Υ
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ΔΙΑΚΟ ΣΜ ΗΤΙΚΗ
— 'Αγγελικής Χατζημιχάλη ι ' Υποδείγματα 

*Ελληνικής διακοσμητικής.
Μέσα στή γύρω άδιαφορία, τών έπισήμων μά 

καί τοΰ σνόμπικου πλουσιόκοσμού μας, γιά τή 
ντόπια διακοσμητική τέχνη, βγήκε μιά έκδοση 
τελευταία, πού αξίζει ιδιαίτερα νά τήν προσέ
ξουμε γιατί είναι ουσιαστική καί συστηματική ερ
γασία χρήσιμη γιά τή μελέτη καί τήν πρόοδο 
τής διακοσμητικής μας. Είναι τά «Υποδείγματα 
Ελληνικής Διακοσμητικής» τής Κυρίας Χατζημι
χάλη, πού έβγαλε ή 'Εταιρία «Πυρσός». Τό έργο 
αύτό έχει μέσα ύποδείγματα λαϊκής διακοσμη- 
τικής, προπάντων κεντητικής, μά καί ξυλογλυ
πτικής καί πυρογραφίας. Είναι γνωστοί οί κόποι, 
οί άγώνες καί οί άγωνίες τής έξαιρετικής αύτής 
γυναίκας γύρω σ’ αύτή τήν έργασία.

Ώ στόσο άς ίδοΰμε τό έργο. Έχει 26 φύλλα 
σέ μέγεθος 28 X 36 πόντων γιομάτα σκέδια καί 
εικόνες καί ι6 άκόμα σελίδες στό Ιδιο μέγεθος 
μέ κείμενο έξηγηματικό μέ 23 εικόνες έξηγημα- 
τικές μέσα. Άπό τά 26 φύλλα τά 20 είναι σχέ
δια κεντητικής (6 μονόχρωμα, I δίχρωμο καί 13 
πολύχρωμα τυπωμένα μέ τή μέθοδο τής τριχρω
μίας). Άπό τά ύπόλοιπα φύλλα τά τρία είναι

σχέδια πυρογραφίας καί τ&λλα 3 φωτογραφικές 
άντιγραφές έργων ξυλογλυπτικής. Καθώς βλέ
πουμε, τό υλικό είναι πλούσιο μονάχα στήν κεν
τητική, δπου ιδιαίτερα έπιμένει τό έργο τής Κας 
Χατζημιχάλη.

Τό έξηγηματικό κείμενο είναι γραμμένο σε μιά 
άσκημη καθαρεύουσα, ένώ ή Κα Χατζημιχάλη 
ξέρει μέ τό λαμπρότερο τρόπο νά μεταχειρίζεται 
τή δημοτική, πού μάλιστα χωρίς αύτή δέν μπορεί 
νά καταλάβη κανένας τούς όρους τής λαϊκής τέ
χνης. Γι’ αύτό, δταν χρειαστούν δροι τεχνικοί, ή 
Κα Χατζημιχάλη, άφίνει γιά μιά στιγμή  ̂στήν 
άκρη τά καθαρευουσιάνικα μακαρόνια για νά 
πιάση τήν άγνή λαϊκή έκφραση. Μά αύτό μονάχα 
γιά μιά στιγμή. Αύτή τήν προδοσία τής Κας Χα
τζημιχάλη έμείς τήν έξηγοϋμε μονάχα μέ τήν 
άφορμή τής σκοπιμότητας. Δηλαδή έπειδή τό βι
βλίο αύτό ή Κυβέρνηση τόχει μπάση στά σκολειά...

Στό κείμενο αύτό ή Κα Χατζημιχάλη έξηγει 
τή σημασία τής λαϊκής τέχνης καί τονίζει πόσο 
πρέπει νά ύποστηριχτή καί νά διαδοθή ή διακο- 
σμητική πού διατηρούνε ακόμα οι λαϊκές μάζες. 
Γιά νά γίνη αύτή ή έργασία γιά τήν πρόοδο 
τής ντόπιας διακοσμητικής συσταίνει νά γίνουνε 
σύλλογοι μ’ αύτό τό σκοπό καί παράλληλα τό 
Κράτος νά ίδρύση τοπικά μουσεία λαϊκής τέχνης, 
νά υποστήριξή τούς καλούς διακοσμητές τεχνίτες, 
νά ίδρύση σοβαρή σχολή διακοσμητικών τεχνών, 
ν’ άπαγορέψ-η στις έκκλησίες νάχουνε διακοσμη- 
τικά είδη ξένης τέχνης καί νά μορφώση τό λαό 
καλλιτεχνικά στά σκολειά. Τό πρόγραμμα αύτό 
είναι λαμπρό, μά δέν ξέρουμε πότε τό Κράτος 
θά σκεφθή γιά τέτοια πράμματα . . .

Έπειτ’ άπ’ αύτά τό έξηγηματικό κείμενο μιλεϊ 
γιά τά ύποδείγματα καί τά ξηγάει.

Μέσα στά 28 φύλλα τής κεντητικής υπάρχουνε 
όλο σκέδια «μετρητά», δηλαδή πού φκιάνονται 
μετρώντας τίς κλωστές τοΰ ύφάσματος χωρίς νά 
σκεδιασθοΰν πρίν. Τά πιό πολλά είναι μέ σταυ
ροβελονιά. Είναι σκεδιασμένα τέλεια κ’ έτοιμα 
γιά νάν τά πάρη κανένας καί νάν τά μεταχεί
ριση). Μά καί τά χρώματα είναι άρκετά πιστά 
άέοδομένα. Κ’ έτσι άμέσως φαίνεται ή δια- 
αφορά τών κεντημάτων τών Νησιών άπό τ' άλλα 
τής Ρούμελης καί τής άλλης Ε λλάδας. Τά Νησι
ωτικά είναι αλαφρά καί μέ πιό εύθυμα χρώμα
τα, ένώ τ άλλα είναι πιό βαρειά καί αύστηρά.

Στά τρία φύλλα τής πυρογραφίας είναι σκέδια 
τής Κας Χατζημιχάλη γιά έπιπλα δουλεμένα μέ 
πυρογραφία. Αύτή δμως δέν είναι καθαρά Ε λ 
ληνική λαϊκή τέχνη. Τά μοτίβα τών κεντημάτων 
είναι περασμένα στά πλουμίδια τών έπίπλων. 
Είναι έπινόηση τής Κας Χατζημιχάλη αύτό. Γιατί 
κάτι τέτοιο πολύ σπάνια συμβαίνει στήν καθαρή 
λαϊκή τέχνη.

Τέλος στά τρία φύλλα τής ξυλογλυπτικής είναι 
φωτογραφίες άπό καθαρά λαϊκά δημιουργήματα 
στό δούλευμα τοϋ ξύλου καί στό φκιάσιμο έπί
πλων. Μά τά ύποδείγματα αύτά είναι πολύ λίγα.

Τά ύποδείγματα τής Κας Χατζημιχάλη είναι 
κυριώτατα κεντήματα. Σ’ αύτά έχει συγκεντρώ- 
ση πιό πολύ τήν προσοχή της. Καί στόν κλάδο 
αύτό τής διακοσμητικής μας έχουμε βεβαιότητα 
πώς θά φέρη σπουδαία αποτελέσματα, θ ά  φκιά-
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νουμε σιγα-σιγα πιο πολλά ντόπια κεντήματα 
μέ φυσική λαϊκή πνοή καί θ’ άφίσιυμε τά έλε- 
εινά κατασκευάσματα τών ξένων φιγουρινιών. 
Έτσι ή διακοσμητική μας στό κέντημα θά πάρη 
κάποιο πιό ειλικρινή δρόμο.

Τό έργο ποΰ παρουσιάζει ή Κα Χατζημιχάλη 
είναι γενικά θαυμαστό. Τή θαυμάζουμε γιά τήν 
επιμονή, γιά τούς κόπους της, μά καί γιά τό σύ- 
στημα, γιά τήν έπιστημονικοποίηση αΰτής τής έρ- 
γασίας. Καί μαζί γιά τόν ενθουσιασμό της, τόν 
άλιγόστευτο ενθουσιασμό της σ’ αύτή τή δουλειά.

Φ .οοοοοοΐ·«Ηοοοοοο
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Η Α ΛΛΗ ΛΟΓΡΑΦ ΙΑ  ΜΑΣ
^χαριστούμε ολόκαρδα ολους τούς φίλους 

και τις φίλες τής «Π ρω τοπ ορίας», π ου ηρ&α- 
νε στο γραφείο μας και μας ευχήθηκαν μέ 
τόσον ενθουσιασμό και αφοσίωση γιά τή συμ 
πλήρωση τοϋ πρώ του μας χρόνου. Ευχαρι
στούμε ομοια και οσους φίλους μάς έγραψαν 
τις ευχές τους. Ο λ9 αυτά μάς δυναμώνουν  
στόν αγώνα μας.

Κ ον Γιάννην Κισκίρην. 9Εδώ. «Ό  κρυψιά- 
ρης» του Ψυχάρη μπορεί νάναι καί διασκευή άπό 
τό κομμάτι τοΰ ίδιου ποΰ μας γράφετε. Γιατί 
δμως δέν μάς άναφέρετε που δημοσιεύτηκε γιά 
νά μπορέσουμε νά τό παραβάλουμε, άν ερθη στά 
χέρια μας το χειρόγραφο του ανέκδοτου. — D r  
I , Ganon. Genoz'ci. *Ελάβαμε τά δυό γράμματά 
σας κ ’ είδαμε τό σύστημά σας, πού είναι Αρ
κετά καλό. Αυτά δμως θά συζητηθούν αργότερα, 
δηλαδή άφού άποφασίση μιά μεγάλη μερίδα τοΰ 
διανοουμένου κόσμου μας νά παραδεχθή τό Ευ
ρωπαϊκό αλφάβητο.—Κ ον 9Ηλ. Ζιώγαν , Καλλι
θέα. Στείλτε ενα άντίγραφο τοΰ μονόπραχτου νά 
τό διαβάσουμε καί βέβαια, άν άξίζει γιά τήν 
«Πρωτοπορία», θά μπη.— Κ ον Τάσον Μαγδαλη- 
νόν. Πάτρα. Ή «Πρωτοπορία» δεν γράφει κρι
τικές για δλα τά βιβλία, άλλά μόνο γιά δσα κρί
νει καλό νά μιλήση ό αρμόδιος κριτικός της.— 
Κ ον "Άγαπ. Παπαδόπουλον. Θεσσαλονίκη. Εύ- 
χαριστούμε γιά τά ένθουσιαστικά σας λόγια γιά 
την «Πρωτοπορία». Ή διεύθυνση τοΰ κ. Μ. Φ. 
είναι: Νέαν ’Ιωνία (Ποδαράδες), όδ. Μικρασίας
12.—Κο Μιχ. Χ αννοϋν. Καλλιθέα. Τό ποίημά σας 
ούτε πρωτοποριακό είναι, ουτε πρωτοποριακό, 
μά πολύ άπλερο.— Κο Φλ. Ουρ. Σαλονίκη. Ή 
διεύθυνση πού ζητάτε είναι : Εθνικήν Βιβλιοθή
κην, Αθήνα. Τό πεζοτράγουδο δέν λέει πολλά 
πράμματα κ* είναι πολύ ρωμαντικό. Προσμένουμε 
άπό σάς καλλίτερα.


