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Πιστεύουμε πώς είναι τιμή μας νά 
δουλεύουμε γιά τήν πρόοδο τής Τέ

χνης κα'ι τής Λογοτεχνίας, δξω άπό τά στενά 
φυλετικά σύνορα, και μάλιστα νά προσπα
θούμε μ’ αυτές νά ενώσουμε ειρηνικά δλους 
τούς άνθρώπους Γ Is αυτό έχουμε άναπτύξη 
μέ ζωηρότατο τρόπο τίς διεθνικιστικές σχέ
σεις τοΰ περιοδικοί} μας κ’ έχουμε συνερ
γάτες ξεχωριστούς λογοτέχνες κάθε έθνους. 
Αυτά είναι φανερά. Μά ειν’ ανάγκη νάν τά 
βροντοφωνάξουμε γιά νάν τά νιώσουνε 
χαλά και μερικοί δημοσιογράφοι άπό κεί
νους πού κάνουν και τούς έξυπνους. Πρέ
πει νάν τό μάθη κ’ ή φημερίδα κείνη πού 
ειρωνεύτηκε πρόστυχα τούς διαλεχτούς 
Βουλγάρους λυρικούς, πού δηαοσιέψαμε 
μεταφράσεις άπό ποιήματά τους, πώς εμείς 
όέν είμαστε βάρβαροι κι’ άπολίτιατοι. 
Πρέπει νά μάθη πώς, μαζί μέ τούς πιο 
διαλεχτούς διανοούμενους τής πατρίδας μας, 
X οί Βούλγαροι λογοτέχνες τής πρωτοπο- 
(Ηας δέν έχουν καμμιά διάθεση γιά άλλη- 
λοξεκηιλιάσματα. "Οποιος αμφιβάλλει μπο- 
Qfi νά ρίξη μιά ματιά και στή μελέτη τοϋ 
περιοδικού « Νόβις» γιά τό Εθνικό Θέα- 
ΤΡο τής Βουλγαρίας, πού τή δημοσιεύουμε 
° αύτό τό φυλλάδιό μας.

** *

Μαζί μέ τό νέο Κρατικό Προϋπολογι
σμό μαθαίνουμε πώς ή Κυβέρνηση θά 
ψεΡΐ) στή Βουλή και τό νομοσχέδιο γιά τό 

<Ρορο ιών θεαμάτων. Μ’ αύτό τό σοβαρό 
θέατρο καί οί Ελληνικές κινηματογραφι

κές ταινίες θά γλυτώσουν άπό τό βάρος 
τής Κρατικής φορολογίας. Μά μαζί πρέπει 
νά τονίσουμε πώς τό θέατρό μας κ’ οί Έλλη 
νικές κινηματογραφικές ταινίες άπό δώ καί 
μπρος πέρνουν άπάνω τους πιό μεγά
λες ύποχρεώσεις. Πρέπει νά φανούν καί 
οί δυο αυτές Τέχνες μας άξιες της υποστή
ριξης πού προσφέρει τό Κράτος.

** *

Τό φαινόμενο τής έκθεσης ζωγραφικής 
τοΰ Αυστριακού κ. Φοράουερ μάς υπο

χρεώνει νά γράψουμε μερικά βαρειά λόγια 
γιά κάποιους ξένους, πού έρχονται στόν τό
πο μας γιά νά μας στραβώσουν. Ό  κ. 
Φοράουερ με τήν ελεεινή έκθεσή του δέν είνε 
ό πρώτος. Πρίν άπ5 αυτόν μας ήρθαν κ’ οί 
κ. κ. Σκορτσέσκο καί Περίλλα καί μάς πα
ρουσίασαν κατασκευάσματα άνάξια κάθε 
προσοχής γιά έργα τάχα ζωγραφικής. Καί 
βρέθηκαν μερικοί νά γράψουν καί ΰμνους 
γιά τά χάλια εκείνα, τάχα άπό αΐστημα φι- 
λοξενείας. Έμεΐς δμως έχουμε υποχρέωση 
νά τονίσουμε πώς ή Τέχνη είναι κάτι τι 
πού δέν έχει πατρίδα. Τιμάμε καί τούς δι
κούς μας καί τούς ξένους καλλιτέχνες δταν 
άξίζουνε, μά δέν επιτρέπουμε σέ κανένα σκι
τζή, ουτε ξένον οΰτε ντόπιον, νά μας κοροϊ- 
δεύη. Τά «μπόν πούρ λ’ Ό ριάν», κύριε 
Φοράουερ, πεθάνανε πιά καί πάνε πάνε πάν..

** *
" ^ανασυστήθηκε μιά "Ενωση Λογοτε-

χνών μέ σκοπό νά συγκεντρώση δλους 
τούς “Ελληνες λογοτέχνες γιά νά ύποστηρί-
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ξουν δλοι μαζί ενωμένοι τά γενικά συμφέ
ροντα τους. Ή  ένωση αΰτή ξέρουμε δλοι 
πώς ήταν μεγάλη άνάγκη νά γίνη. Και τώ 
ρα ευχόμαστε νά πιτύχη θριαμβευτικά. 
Μακριά μονάχα άπό άλληλοφάγωμα! Κά
νουμε βέβαια μάχες μεταξύ μας γιά τις ιδέες 
μας, μά δλοι είμαστε ενα συνάφι. Ή  ένωση 
λοιπόν πρέπει νά γίνη πραγματική ένωση .

** *

Σ ’  αυτό τό φυλλάδιο μαζί μέ τή μικρή 
ανέκδοτη μελέτη τοΰ Ψυχάρη γιά τή 

λέξη «νεράιδα», πού μάς εδωκε ό κ. Φι- 
λήντας, δημοσιεύουμε κα'ι τή μελέτη γιά 
τόν Ψυχάρη άπό τήν ομιλία τοΰ καθηγη
τή κ. Θ. Α. Βλιζιώτη. Σ ’ αυτήν ό ανα
γνώστης θά δη πώς ό μελετητής αυτός εξε
τάζει πρωτότυπα καί πολύ προσεχτικά τόν
Ψυχάρη σχετικά μέ τήν εποχή του.

** *

Ενα εβδομαδιαίο πολύχρωμο περιοδικό, 
πού δταν δ Ψυχάρης έζοΰσε δημοσίε- 

■ψε μιά ανόητη διατριβή εναντίον του, τώ
ρα συλλογίστηκε νά κάμη δεκάρες τ’ όνομα 
τοϋ μεγάλου μας Δασκάλου κα'ι δημοσιεύει 
γιά λόγους κυκλοφορίας μιά ελεεινή μετά
φραση τοΰ “Le Crime de Lazarina,, κα
μωμένη άπό τόν κ. Δ. Ροντήρη. Ή  μετά
φραση αύτή άλάκερη είναι, μιά ασέβεια και 
μιά βρυσιά κατάμουτρα στόν Ψυχάρη και 
στό εργο του. Διαβάστε λίγα δείγματα: 

« ’Οφείλεις νά ύποκύψης εις τόν νόμον, 
δχι μόνον επιτρέπεται άλλά, αναβολείς, ά -  
ποτελεΐται, χρήσι, κίνησι, λέξι, πεποίθησι, 
επισκέψεις, κινήσεις, υποχρεώσεις, δικαιώ
ματος, ακριβώς, συνήθως, πράγμα, πραγ
ματικά, άνδρες, υπήρχε, απέναντι τής Ευ
ρώπης, άπόδινε ( !=άπέδιδε), ίσως, εκτός, 
ύποσχεθή, σκέπτεται, σχεδόν, έχθρικοΰ, εχ
θροπραξίες, πελωρίων, γεγονός, προσευχη- 
θή, κατακτητή, εισβολή, καλοεκτελεσμένη, 
ταξεΐδι, γυιό, παρ’ δλες τίς, παρ’ δλο τόν 
κόπο, επέμενε, συγγενείς, χαρακτηριστικών 
παρουσιασθή, δευτερόλεπτο, άσπάσθηκε τόν 
ισλαμισμό, δέ ξαναγίνηκε, δέν λογαριάζεται 
ερωτεύθηκε, παρουσιάζετο», κλπ. κλπ κλπ.

’Έ τσι μεταφράζεται ό Ψυχάρης ; ”Ω, και 
νά ζοΰσε! Ποΰ θά κρυβόντανε ο! ασεβέ
στατοι αύτο'ι τύποι γιά νά γλυτώσουνε; Μά 
τώρα πιστεύουνε πώς ό Ψυχάρης πέθανε.. 
Τρομάρα τους I

Ο φίλος μας κ. Ντΐνος Μαυρεπής έβγα] 
λε ενα χρήσιμο βιβλίο μέ τόν τίτλο' 

« 'Οδηγός ποιητικός γιά νά κάνη ό κα
θένας ποιήματα». Ό  οδηγός αυτός είναι 
ενα λεξικό άπό ελληνικές ομοιοκαταληξίες! 
Μ’ αυτόν μπορεί κάθε νέος νά φκιάνη στί-| 
χους. ’Έ τσι κι’ δ ποιητής θά διευκολύνεται! 
σιήν τεχνική κατασκευή τών στίχων, μάκι’οΙ 
τελευταίος στιχοπλόκος θά φκιάνη στίχους! 
μέ σωστές ρίμες. Τελειώνουν λοιπόν μ’ αΰ-Ι 
τό τόν τρόπο κ’ οί περίφημες κριτικές γιάΙ 
τίς «σωστές ομοιοκαταληξίες» καί γιά ταλ-| 
λα μαραφέτια πού μερικοί πιστεύουν πώςί 
αύτά είναι ή ποίηση... Τώρα ό καθένας Αά 
φκιάνη στίχους. Κι’ έτσι θά ξεχωρίσουν ό
σοι είναι πραγματικοί ποιητές καί τό νά 
φκιάνη ενας άνθρωπος στίχους δέν θάχη| 
πιά καμμιά σχέση μέ τήν ποίηση.

Παρουσιάζουμε κ’ άλλον νέο και άγνω
στο ζωγράφο σ’ αύτό τό φυλλάδιό 

μας έπειτα άπό τόν κ. Δήμου. Είναι ό X. 
Γρηγόρης. Όρμάει ορμητικά στήν Τέχνη 
μας μέ τήν « όρμ-ή» του.

** *

Δημοσιεύτηκε μιά εγκύκλιο τής « ’Ιεραρ
χίας τής Ελλάδος», πού δέν καταφε- 

ραμε νά καταλάβουμε τό σκοπό της. Μέσα 
σ’ αύτή κατηγορεί διάφορους λογοτέχνες 
μας πώς είναι άντιθρησκευτικοί καί τους 
κάνει ενα είδος αφορεσμό. Τάχα μ’ αύτό 
τό κρύο έγγραφο θάν τούς φάη ; Δ ϊν  tb 
πιστεύουμε.

Οταν μάθαμε τό επεισόδιο πού γίνηχε 
μέ τόν κ Ψαρούδα στις πρόβες τής 

χορωδίας Οικονομίδη, δέν θελήσαμε αμέ
σως νά πάρουμε κανενός τό μέρος. Στα
θήκαμε έπιφυλαχτικοί, γιατί ξέρουμε άπό 
ατομική μας πείρα πώς υπάρχουν μέλη τοΰ 
« Συλλόγου τών Κριτικών* τοΰ τόπου, 
πού πάνε στά θέατρα και στις συναυλίες 
καί κάνουν άταξίες καί γαϊδουριές. 'Ωο* 
τόσο κατόπι βεβαιωθήκαμε πώς ό κ. Ψο* 
ρούδας κι’ αύτή τή φορά ήτανε, δπως πάν
τα, πολύ ευγενικός. "Αδικα λοιπόν τόν έδειρε 
ό άνθρα’ πος τοΰ κ. Οικονομίδη.

ΤΟ  Φ ΕΤ ΙΧ
Μ Ο Ν Ο Π Ρ Α Χ Τ Ο  Δ Ρ Α Μ Α

Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

Τό μονόπραχτο δράμα «Τ Ο  Φ Ε Τ ΙΧ »  τδ- 
γραψα τήν άνοιξη τοϋ 1915.

<Η βάση τής ύπό&εσής του είναι παρμένη 
άπό τό διήγημα τον  μακαρίτη Χ ρίστου Βαρ- 
Χέντη <c CH  κασσέλα».

Στό διαγωνισμό τών μονοηράχτω ν τής «  eΕται
ρίας Έλλ. Θεατρικών Συγγραφέων» , δπου  
^στάλθηκε τό 1915, άποφασίστηκε νά βρα- 
fcvxfj πρώτο, καθώς τό ανακοινώσανε μέλη 
τής cΕταιρίας. Μά ετυχε νά γίνη γνωστό τ 9 
όνομα τον  συγγραφέα και τότες αμέσως ή 
κρίση άλλαζε—γιατί ό συγγραφέας δέν εχώνευε 
τη « λογοτεχνική»  εργασία μερικών άπό τά 
μέλη τοΰ Συμβουλίου τής ‘Εταιρίας—καί τό 
«Φετίχ» ήρθε μονάχα... επαινεμένο, χωρίς 

παίχτη. Τότες εγίνηκε πολύς θόρυβος στόν  
τνπο γιά τό φέρσιμο αυτό τής €Εταιρίας. Κ 9 
*Υ(ο έδημοσίεψα στό περιοδικό «  ‘Ελλάς» ( φύλλο 
6 Αύγουστου 1915) τό ακόλουθο γράμμα:

« Θεωρώ σωστό νά δηλώσω δτι δέν εχω κα- 
ν®να παράπονο γιά τήν επιτροπή τοϋ διαγω- 
ν*ομοϋ τών μονοπράκτων, π ού πρώτα εβρα- 
βενοε και κατόπιν έξεβράβευσε τό εργο μου 
*Τό Φετίχ». cΗ  επιτροπή πιστεύω  πώς είχε

τό δικαίωμα ν 9 άλλάξη τήν κρίση της. Δέν 
ξέρω τούς λόγους πού τήν έκαμαν νά τήν άλ
λάξη. Μά αύτό δέν μ 9 ενδιαφέρει. Γιατί δέν 
έστάλθηκε γιά νά κριθη τό εργο μου, μά γιά 
νά βρεθή τρόπος νά παιχθή , τώρα π ού δλα 
σχεδόν τά  ’Α θηναϊκά θέατρα έγιναν Βαριετέ. 
eΩστόσο μετά τήν ξεβράβευση θ ά  δοθή τό μ ι
κρό μου εργο στήν«  ’Αλάμπρα»,στό μόνο σχε
δόν θέατρο π ού δέν εγίνηκε καφέ - σαντάν.»

*Έτσι τις 10 Α ύγουστον 1915 τό βράδι, 
μαζί μέ δνό άλλα μονόπραχτα, π α ίχτηκ ε γιά 
πρώτη φορά «Τ ό  Φ ετίχ» στό θέατρο « 9Αλάμ
π ρα» (τή ς όδοϋ Π ατησίω ν). Οι ρόλοι εμοιρα
σθήκανε ετσι t Κ νρά Κοντύλω  ή Κα Φωφώ 
Γεωργιάδη, Αένη ή Κα Βεράρδη — Σαραμαντή, 
Πηνελόπη ή Κα Π οφάντη, Σταμάτης ό κ. Θ. 
Ποφάντης και Παναγιώτης ό κ. Τ. 9Αλκαίος. 
<ίΤό Φετίχ» εκαμεν εξαιρετική εντύπωση, δταν 
παίχτηκε. "Ολα τά φύλλα καί οι κριτικοί τής % 
εποχής γράψανε μ 9 ενθουσιασμό γι αυτο.

« Τό Φετίχ» ξαναπαίχθηκε δυο φορές τό  
καλοκαίρι τοϋ 1 9 24  στό θέατρο τοϋ Παγ- 
κρατιοϋ.

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Κ Ο Ν ΤΥ ΛΩ . —  Γριά.
A E N H . —  Κόρη της'παντρεμένη.
Π Η Ν ΕΛΟ Π Η . — Κόρη τής Κοντύλως, γεροντοκόρη. 
ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ. —  * Αντρας τής Κοντύλως.
Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ — Γιος τοϋ Σταμάτη και προγονός τής Κοντύλως. 

Έ ποχή ούγχρονί]. Σε μικρή έπαρχιακή πόλη.



(Κρεβατοκάμαρα χωριάτικου σπιτιού. 
Στη μιά γωνία κρεβάιι. Κοντά στόν τοίχο 
τραπεζάκι με καθρέφτη άπάνω. Δύο καρέ
κλες. Σε μιά γωνία μιά μεγάλη παλαιϊκη 
καασέλα με ζωγραφιές καί μες στη μέση 
ζωγραφιοιχένον εναν κόκκορα. Ροΰχα γυ
ναικεία κρέμονται στόν τοίχο. Μιά πόρτα 
στό βάΟ·ος. Στους δεξιά καί άριατερά τοί
χους ενα παρά&υρο.)

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
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( Ή  Κοντύλω κάθεται σκεφτική αντίκρυ 
στην καασέλα κι ’  αναστενάζει. Μπαίνει ή 
Λένη )

Λ Ε Ν Η .— Τί κάθεσαι μοναχή σου, μπρε 
μάνα; Τί κάθεσαι και συλλογιέσαι;

Κ Ο Ν ΤΥ Λ Ω .— “Οχι, παιδί μου. Δέ συλ
λογιέμαι τίποτα.

ΛΕΝΗ . —  Μά πώς; Έ γ ώ  σέ βλέπω 
σκεφτική... Δέν κάνει νά λυπιέσαι... Τί σοϋ 
λείπει τάχα ; Γιατί τάχα νά στενοχωριέσαι;

Κ Ο Ν Τ Υ Λ Ω .— ’Ά χ, κόρη μου! Καλά 
και περίκαλα είμαστε. Μά βλέπεις οί σύγ- 
χισες δέ μάς λείπουνε...

ΛΕΝ Η .— Μήν κάθεσαι χώρα, μπρέ μάνα, 
καί συλλογιέσαι τέτοια πράμματα... Κάθε 
σπίτι έχει συγχισες...

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Έχεις δίκιο, κόρη μου, 
νάν τή λες αύτά. Λίγες μέρες είσαι μαζί 
μας, και δέν ξέρεις τά βάσανά μου... Δέν 
ξέρεις τίποτα... Καί πριν προφτάσης νάν 
τά μάθης θά φυγής γιά τήν ’Αθήνα, γιά 
τό σπίτι σου...

ΛΕΝ Η . —  Τί βάσανα νά ξέρω ; Ζήτε 
καλά καί δοξασμένα. Τίποτε δέ σας λεί
πει, δόξα σ’ ό Θεός! καί τά χτήματα καλά 
πάνε κι’ ό Γιώργος, νάναι καλά, στέλνει 
από τήν ’ Αμερική.

ΚΟΝΤΥΛΩ. — Νά μάς ζήση τό παιδί 
μου! ποτέ δέ μάς άφισε, ποτέ!

Λ Ε Ν Η .—’Έπειτα κι’οί άλλοι δουλεύουνε.
ΚΟΝΤΥΛΩ.— Τί νά σοϋ κάνουν αυτοί;... 

Καλά 6 Σταμάτης... Είναι καί γέρος... Ή  
δουλειά του λογαριάζεται γιά μισή... Μά 
κείνος ό προγονός μου ό Π αναγιώτης! 
Εκείνος είναι τεμπέλης ό έρμος... Πότε 
δουλεύει καί πότε γυρίζει στό χωριό καί 
τεμπελιάζει καί πότε μοϋρχεται στό σπίτι 
στό κέφι...

Λ Ε Ν Η .— ’Έ , τώρα' μήν τά θέλουμε κι 
δλα. . Ά φ ο ϋ  δέ στενοχωριέστε δέν πειράζει...

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Τό φέρνει ό λόγος καί τα 
λέμε αύτά...

Λ Ε Ν Η .— Μά τότες γιατί στενοχωριέσαι;
Κ ΟΝ ΤΥΛΩ.— Κόρη μου καί Λένη μου 

πρέπει νά στό πώ. Δέ μέ στενοχωράει τί- 
ποτ’ άπ’ αύτά, δσο τό όίλλο τό χειρότερο.,

Λ ΕΝ Η .— Μά, μπρέ μάνα...
Κ ΟΝ ΤΥΛΩ.— "Αχ, κόρη μου, έχω καί 

τή μεγάλη μου πίκρα. . Τούτη τήν Πηνε
λόπη τί θά τήν κάμουμε;

Λ Ε Ν Η .— ’Έχει μυαλό νά σκεφτή μονα
χή της. Είναι μεγάλη πιά...

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— ”Αχ, κόρη μου, μή μον 
τό θυμάς! Είναι μεγάλη. Είναι πού νά 
μήν ήτανε... Μπήκε στά τριάντα έφέτο, ή 
άχαΐρευτη... Έ γ ώ  είχα δλα μου τά παιδιά 
καμωμένα στά τριάντα μου ... ”Α ! ή άχαί- 
ρευτη, ή ψωροπερήφανη.......

ΛΕΝ Η .— Μή στενοχωριέσαι, μάνα. Avta 
τυχαίνουνε στά σπίτια...

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Τυχαίνουνε, δέ λέω... Mi 
πάλι τριάντα χρονώνε κι’ άκόμα ανύπαντρη··· 
Έσκότωσε τά νιάτα της μέ τίς Ιδέες της.·· 
Είμαστε κ’ εμείς περίφανες. Ξέραμε να 
μήν τό ρίξονμε κάτω. Μά ξέραμε καί W 
μπόϊ μας... Γι’ αύτό βρίσκαμε τούς άντθ«" 
δες πού μάς πρέπανε. Καί γι’ αύτό ζούσαμΕ 
πάντα καλά καί δοξασμένα. ’Άχ, αύιή' 
ψωροπερηφάνεια είναι κακή άρρωστει»·

Λ Ε Ν Η .—  Ά φ ι σ ’τα, μάνα άφιστα νά 
κουρεύωνται...

ΚΟΝΤΥΛΩ.— ’Όχι, δέ μπορώ νάν ' 
άφίσω .. Θέλω νά στά πώ νά ξαλαφρώσα)· ·

ΛΕΝΗ . — Τί νά μοϋ πής;
ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Μά είναι πράγμα oa>0W 

μά δέν είναι κατάρα, τόσους γαμπβ11’ 
καλούς καί προκου μένους νά τούς 
δίωξη δλους; Δέν είναι οργή Θεού αν*0, 
... Μά τί γυρεύει νά βρχ); τί γυρεύει!··' 
τί περιμένει;

( 'Η  Aivrj πλησιάζει πρός την πόρτα·)
Λ Ε Ν Η .— Μιά στιγμή... (βγαίνει άηο^  

πόρια καί γυρίζει αμέσως^. ’Ήθελα να 
μή μάς ακούει. Μά δέν ακούει... Διαβ<«Ί | 
μιά φυλλάδα... Καρφί δέν τής καίγε*01· ,

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Ό λ ο  διαβάζει...  Αύιά <« 
δ ια β ά σ μ α τ α !  Κι’ αύτά, κι’ αύτά  τής 
βιάνανε τό κεφάλι...

— ------- — — -,-ΐ---------- - -ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΛΕΝΗ. — Ξέρεις τί ήθελα νά σέ ρωτήσω, 
μάνα καί φυλάχτηκα ;

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Γιά πες μου, κόρη μου...
Λ Ε Ν Η .— Μήν έκαταλάβατε νάχη τίποτε 

στό νού της γιά κανένανε; Μήν τής έπέ- 
ρασε καμμιά μεγάλη ιδέα:...

ΚΟΝΟΥΛΩ. —  Μ π ά -μ π ά -μ π ά , κόρη 
μου! Τήν ξέρω καλά... Μακάρι ναχε κάτι 
στό νοϋ της! Κ ’ έμεΐς θά κάναμε τ’ άδύ- 
αντα δυνατά... Μά...

Λ Ε Ν Η .— Τότες τί έχει πάθει; ..
ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Ξέρω καί γώ τί νά π ώ ; 

Τό μυαλό της, τό μυαλό της, κόρη μου.... 
(ακούονται βήματα στην πλαϊνή κάμαρα).

ΛΕΝΗ .— Σ^όπα μάνα, γιατί πιστεύω 
πώς έρχεται.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ "· ■ --------

(Μπαίνει ή Πηνελόπη),
Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η  — “Ωστε, μάνα, θά πςίς 

στήν ’Αθήνα μαζί μέ τή Λένη ; Έκεΐ πού 
διάβαζα τό σκέφτηκα καί ήρθα νά ρωτήσω...

Λ Ε Ν Η .— Βέβαια, θάρθη μαζί μου, δπως 
είπαμε, νά κάτση λίγον καιρό...

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Καλά θά κάμετε...
Λ Ε Ν Η .— Θά τήν πάρω νά ξεδώση λίγο...
Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .—  Γιατί νά μήνέρθη ; 

Γιατί νά μήν ξεδώση; Ό  άνθρωπος είναι 
ελεύθερος...

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Ά ,  Λένη μου, δέν ξέρεις 
πόσο τό πιθυμάω νάρθω νά κάτσω λίγο 
μαζί σου... Μά συλλογιώμαι καί τούς άλ
λους νά τούς άφίσω.

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η — Νά μή συλλογιέσαι τί
ποτα. Τό δικαίωμα τοϋ ανθρώπινου έγώ 
στή ζωή... Δέν εΐν’ έτσι, Λένη ;...

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Έ γ ώ  σάς πονάω, παιδιά 
μου. Καί δέν μπορώ νά ζώ μακρυά σας... 
Μά σεις... Τάχα έχετε τήν ίδια καρδιά;...

ΛΕΝ Η .— Γιατί τά λές, μάνα, αύτά;...
ΚΟΝΤΥΛΩ.— Δέν τά λέω γιά σέ...
Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Τότε θά λές γιά μέ... 

Μά εμέ δέν μέ νοιάζει. Σκέφτομαι άπάνω 
στή ζωή καί καταλήγω σέ συμπεράσματα...

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— ”Α, κόρη μου! ’Ά ν  έσκε- 
φτόσουνα κι’ αν είχες μυαλό νά σκεφτ·ής, 
θά ζητούσες καλλίτερα νά παντρευτής... 
Καί μεις θά σοϋ βρίσκαμε τόν άνθρωπο 
*αί θάτανε γιά μάς ή μεγαλύτερη παρη

γοριά... Θάμαστε ήσυχοι πώς δέν έπήγες 
χαμένη ..

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Μά μήπως πιστεύετε 
πώς ό γάμος είναι δ προορισμός τοϋ αν
θρώπου;... Τέλος πάντων μπορεί νά είμαι 
κατά τού γάμου!...

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Μπάαα ! τί λές, μωρέ κό
ρη μου;... Τί βλαστημάς!... Μονάχα ή κα
τάρα τοϋ Θεού άφίνει τά θηλυκά ανύπαν
τρα ... Π ώς τολμφς καί νάν τά ξεστομίζης 
τέτοια πράμματα... Δέ φ οβά σα ι;... Ποιος 
μπορεί νά σταθή ενάντια στοϋ Θεοϋ τό 
θέληιια ;...

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Μπά ! (χαμογελάει).
ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Μή γελςίς... ό Θεός εύλο- 

γάει τά σπίτια... Μονάχα τά σπίτια! Τί 
χαρά Θεοϋ είναι τά παιδιά !

Λ Ε Ν Η .— ’Αλήθεια, τί εύλογία.. τί χαρά.. 
τί εύχαρίστηση !

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Δέ βαρυέσαι... Μονάχα 
αρρώστιες, φτώχιες καί δυστυχίες.

Λ Ε Ν Η .— Μά πρέπει νάν τό γνωρίσης 
γιά νάν τό καταλάβης.,.Όλα αύτά τά κακά, 
τίποτα δέν είναι μπροστά στά καλά καί 
στά όμορφα τοϋ σπιτιού μιάς παντρεμμέ— 
νηο γυναίκας... Ά μ ο υ  με εμέ...

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Τί νά γνωρίσω καί τί 
νά σ ’ ακούσω ;... Μή δέ διαβάζω ; Μή δέ 
βλέπω τί γίνεται σ’ δλον τόν κόσμ ο; 'Ο  
γάμοξ είναι δυστυχία. Ό  γάμος είναι κα
ταστροφή... Ή  έλευτερία τοϋ ανθρώπινου 
έγώ είναι τό σπουδαίο.

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Κόρη μου, κόρη μου, πά- 
ψε ! πάψε ! ( Ή  Πηνελόπη χωρίς νά πή λέ
ξη φεύγει καϊ χτυπάει την πόρτα πίσω της).
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ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Λ Ε Ν Η .— Ά ντε , μπρέ μάνα. Η σύχασε 
τώρα...

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.—  Μά είμαι ήσυχη... Αύτά 
τάχω συνηθίση...

ΛΕΝΗ.— ’Έ , τότες, άφιστα... ’Άκουσε. 
Είπαμε θάρθης στήν Α θήνα.

ΚΟΝΤΥΛΩ. — Ξέρεις πόσο τό θέλω. 
Πιθυμάω νά κάτσω μαζί σου, νά χαρώ καί 
τά παιδάκια σου... Νά φύγω καί άπό τούτο 
τό κακό, άπό τούτη τήν καθημερνή σύγ- 
γχυση...

Λ Ε Ν Η .— Έ ,  τώρα... Π άλε;...



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Δέ σοΰ λέω... Έ δ ώ  είναι 
σπίτι μου. Και τί σπίτι! (αναστενάζει.) Έ δ ώ  
πού ζήσαμε τά καλλίτερα μας χρόνια... 
Μά τώρα, στά γεράματα, θέλω νάναπαώ 
λίγον καιρό καί νά φχαριστηθώ λίγην ησυ
χία...

Λ Ε Ν Η .— Δέν είπαμε πώς θάρθης ; Έτε- 
λείωσε...

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Μά καί τούτη ή έρμη κι’ 
άκλερη είναι κόρη μου καί τή λυπάμαι...

Λ Ε Ν Η .— Δέν παθαίνει τίποτα ή Πηνε
λόπη... ’Έπειτα θάναι κι’ οί άντρες εδώ.

ΚΟΝΤΥΛΩ.— “Αχ... μυαλό νά είχε μο
ναχά...

Λ Ε Ν Η .— Αύριο θετικά λοιπόν θά φ ύ 
γουμε... Είδες πάλε πού ό Σπϋρός μου 
μοΰ γράφει στό σημερνό του γράμμα νά 
βρισκώμασιε στήν ’Αθήνα τό πολύ σέ δυό 
μέρες. Είναι, βλέπεις, μοναχός του.

Κ Ο Ν Τ Υ Λ Ω — Ά  μ βέβαια, τί νά κάμη 
δ άντρας σάν είναι μοναχός του... χωρίς τή 
γυναίκα είναι μισός...

Λ Ε Ν Η .—’Έχω μιά δούλα βέβαια στό 
σπίτι. Μά δυό παιδιά ποιός νάν τά συγυ- 
ρίση, δταν λείπει ή μάνα ;...

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— ’Αλήθεια, παιδί μου, δταν 
λείπει ή μάνα άπό τό σπίτι.. (Σκέφτεται).

ΛΕΝΗ  — Μά τί σκέφτεσαι ;...
ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Τίποτα, παιδί μου, τί

ποτα... >
ΛΕΝ Η .— Θά περάσης ωραία στήν’Αθή

να...
Κ ΟΝ ΤΥΛΩ.— Τό πιστεύω. Κοντά σου 

θάμαι, παιδί μου... Μπορώ νά περάσω 
άσκημα ;

Λ Ε Ν Η — Μά κι’ ό Σπϋρος μου θά σ’ έχη 
καί κείνος σά μάνα του...

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Είπα θάρθω. Τώχω απο
φασισμένο άπό μέρες. Δέ σ ’ τώ π α ;

ΛΕΝΗ . — Μοΰ τώπες. Μά είναι καιρός 
νά συγυριοτϋς. Πρέπει δλα απόψε νάναι 
έτοιμα. Γιατί τό πρωΐ πρέπει νά φύγουμε. 
Δέν κάνει ν’ αργήσουμε. Ό  Σπϋρος...

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Βέβαια. ’Έ τσι είναι κι’ 
δλας...

Λ Ε Ν Η .—Τό λοιπόν νά ετοιμάσης δ,τι 
θά πάρης μαζί σου γιά τό ταξειδι.

Κ Ο Ν ΤΥΛ Ω .— Ναί. Τώρα θ ’ άδειάσω 
τήν κασσέλα μου, καί θά βάλω μέσα δ,τι 
τσάτζαλα έχω. Έ τσ ι  θάναι κι’ δλα μ αζω - 
μένα...

Λ ΕΝ Η .— Κάμε δπως θέλεις, μάνα. ( Ή
Κοντύλω κοιτάζει τά ροϋχα που κρέμονται 
στον τοίχο καί τήν κασσέλα. Κατεβάζει τά 
ροϋχα καί τά βάζει σε μιά καρέκλα κοντά 
στήν κασσέλα.)

Λ Ε Ν Η .— Μή θέλεις, μάνα, νά σέ βοη
θήσω ;

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— ’Όχι, άφησέ με, παιδί μου. 
Μ1 αρέσει νάν τά συγυρίσω μοναχή μου...

Λ Ε Ν Η .— Καλά τότες. Κάμε, μάνα, δπως 
ορίζεις. Έ γ ώ  θά πάω μέσα νά ετοιμάσω 
καί τά δικά μου τά πράμματα σιγά -  σιγά...

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

(Βγαίνει ή Λένη καί μένει ή Κοντύλω  
μόνη.)

ΚΟΝ ΤΥΛΩ . — (Γονατίζει μπρος στήν 
κασσέλα, τήν ανοίγει καί σκύβει μέσα.) “Ω! 
κασσέλα, κασσέλα μου... Έσωριάστηκες 
πιά καί σύ. Π ώς πέφτει σάπιο τό ξύλο σου 
... πώς έγιομίσανε δλα (ανασκαλεύει μέσα 
στήν κασσέλα) άπό κίτρινη σκόνη... "Αχ 1 
παλιοκούρελα... (Βγάζει ενα παλιό φέσι, 
ενα κίτρινο μαντήλι τοϋ κεφαλιού κ ι ’  άλλα 
παλιά ροϋχα καί τά βάζει κάτω στό πά
τωμα) ... Κείνος ό καιρός... Πού είναι;... 
Πού φύλαγα δώ μέσα τά πεντόλιρα καί 
τής σφάντζικες καί τίς ντούπιες καί τά κο- 
λωνάτα μαντυλιές .. ’Ά χ  ! πού τάφερνε δ 
σχωρεμένος καί τοϋ τά φύλαγα... (Βγάζει κ ’ 
ενα μεταξωτό μαντήλι μ ’ ενα κόμπο στήν 
άκρη) ... Καί τώρα φραγκάκια καί πεντα
ροδεκάρες... ’Άχ, κασσέλα μου, κασσελοϋλα 
μου! Πού μού φύλαγες τά μεταξωτά καί 
τά λογής -  λογής φάδια, τά ολόχρυσα κον
τογούνια, τά φέσια μέ τίς χρυσές φούντες, 
τίς πέτσες τό δίμιτο πανί κι’ δλη τήν ευλο
γία τοϋ Θεού... Τώρα τσάτζαλα, μονάχα 
τσάτζαλα... "Ω, καί σύ, κασσελοϋλα μου . .  · 
Κούρβουλο καί σύ, κούρβουλο κι’ εγώ I ’Άχ, 
τά αίστάνεσαι καί σύ, χωρίς άλλο τά 
αίστάνεσαι... Κλάψε μαζί μου καί σύ... 
(Σιγοκλαίει).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΤΗ

(Μπαίνει άξαφνα ή Πηνελόπη). 
Π Η Ν ΕΛΟ Π Η . — (Με άγριον τρόπο). Τί 

κλαψίματα είν’ αυτά ; ( Ή  Κοντύλω σιωπηλή

σιγοκλαίει. Ή  Πηνελόπη πλησιάζει). Τόσην 
ώραν σ’ άκούω νά μουρμουρίζης... Πάλε 
μοΰ χάλασες τήν ησυχία, εκεί πού διάβαζα 
... Τί’ ναι πάλε αυτά ;... Σέ βαρέθηκα...

ΚΟ Ν ΤΥΛΩ .— Τή μάνα σου βαρέθηκες, 
κόρη μου ;

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Τή μάνα μου κι’ δλον 
τόν κόσμο...

ΚΟΝΤΥΛΩ — Τί ειν’ αύιά, Πηνελόπη 
μου;

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Τί νάναι; Μάς έφαγες 
έδώ μέσα . . .

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Έ γώ  σάς έφαγα ; . . 
Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— ’Ά μ  βέβαια. ( 'Η  Κον

τύλω τήν κοιτάζει σιωπηλή). Βέβαια που 
μάς έφαγες. Κάθε στιγμή τρώγεσαι. Πότε 
μ’ εμέ καί πότε χωρίς λόγο . . .

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Έ γ ώ  σοϋ τά λέω γιά το 
καλό σου, Πηνελόπη μου . . . Μά εσύ δέ 
θέλεις νά μ’ άκούσης . . .

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Καλά. Καλά. Μά τώ
ρα τί ανακατεύεις αύτοϋ;

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— ’Άλλο τούτο πάλε! Δέν 
μπορώ νά κοιτάξω τήν κασσέλα μου ; Δε 
μπορώ νά τή συγυρίσω ; . . .

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Τί νά συγυρίσης; . . . 
Τά παλιοκούρελά σου, τήν παλιοκασσελα 
σου, τή σαπισμένη, τή συφοριασμένη . . .

ΚΟΝΤΥΛΩ — (Λίγο ΰνμωμένα). ’Ί σ α -  
ΐσα, άφοϋ σέ πειράζει, άπο αύριο δε θα 
σοϋ κάνη ενόχληση . . .

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .—  Γιατί; (Ειρωνικά). 
Μην έχεις κανένα σκοπό νάν τήν πάρης 
μαζί σου στήν ’Αθήνα ;

ΚΟΝ ΤΥΛΩ .— (Σηκώνεται δρ&ή). Καί 
βέβαια θα τήν πάρω μαζί μου.

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .—  (’Άγρια). Τήν παλιο- 
κασσέλα, στή ν ’Αθήνα, τήν παλιοκασσέλα! 
Τί ’ναι τοϋτα πού λές, μάνα ;

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Θά τήν πάρω, σοϋ λέω, 
μαζί μ,ου στήν ’Αθήνα. Νάν το ξέρης. Από 
τά μικρά μου χρόνια δέ χωρίστηκα^ πότες 
άπό δαύτη. Καί τώρα δέν μπορώ νάν τήν 
άφήσω έδώ μακρυά μου. Θά τήν παρω 
μαζί μου.

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Θά τήν πάρης μαζί 
σου . . . Θά τό ιδούμ£ αύτό . . .

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Καί πώς τάχα ; Δέν εξου
σιάζω νά κάμω δ,τι θέλω τήν κασσέλα 
μου, πού τήν έχω συντροφιά στήν καμαρα 
μου άπό κορίτσι άκόμα ; Πού φύλαξε τήν
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προΐκά μου . . . Πούκλεισε τήν πηγή κάθε 
χαράς τοϋ σπιτιοϋ μας . . .

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Καλά. Μά δέ θά τήν 
πάρης μαζί σου I

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Καί τί σέ βλάβει τάχα εσέ
να αύτό ;

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .- ’Όχι, δέ μπορείς νά 
κάμης δ,τι θέλεις . . .

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Τ ί ; Θά μέ μποδίσετε νάν 
τήν πάρω μαζί μου ;

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Καί βέβαια θά σέ μπο
δίσουμε. Παραγέοασες τώρα καί δέν πρέ
πει νά σ’ άφίνουμε νά κάνης δ,τι θέλεις.

ΚΟΝΤΓΛΩ — ’Έ τσι είναι; (Θυμωμένα). 
Σάς λέω τό λοιπόν πώς κανένας δέ μπορεί 
νά μ’ έμποδίση!

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Καί γώ σοϋ λέω πώς 
δέ θά σάφίσω νάν τήν πάρης μαζί σου. Δέ 
θά γίνουμε μεϊς ρεζήλι στήν Α θή να  μέ τήν 
παλιοκασσέλα σου.

ΚΟΝΤΥΛΩ — Π ώς ;
Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η — Θέλεις δηλαδή νά μάς 

κάμης θέατρο σέ μιάν Α θή να  . . .
ΚΟΝΤΥΛΩ.— Νά σάς κάμω θέατρο 

λέει;
Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— ’Ά μ  βέβαια. Σάνίδοϋ- 

νε αύτή τήν παλιοκασσέλα, τί θά πούνε; 
ΚΟΝΤΥΛΩ.— Έ  ! τί θά πούνε; 
Π Η Ν Ε ΛΟ Π Η  — Τΐ θά πούνε γιά μάς 

καί γιά τό σπίτι μας; . . . Θά μάς πάρουνε 
στήν κοροϊδία . . .

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Γιατί, μωρή, θά μάς γε
λάσουνε ; . . . Τό σπίτι μας ήτανε κ’ είναι 
τιμημένο! Καί τούτη ή κασσέλα εκλειγε 
μέσα της πλούτια καί πλούτια! . . .

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Καί τί έχει νά κάνη 
αύτό ;

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Έ χει καί παράχει.(Μικρή 
σιωπή) . . . Έ γ ώ  ωστόσο θά τήν πάρω μα
ζί μου στήν Αθήνα. Κι’ δποιος θέλει ας 
έρθη νά μέ μποδίση!

Π Η Ν ΕΛΟ Π Η .— Καλά. Καλά. Τώρα 
πού θάρθη ό Παναγιώτης κι’ ό πατέρας, 
θά Ιδης . . .

ΚΟΝΤΥΛΩ — Μωρ ποιος Παναγιώτης 
καί ποιός πατέρας; !  Δέ ντρέπεσαι νά φ ο -  
βερίζης τήν μάνα σου ; Τό μητριό σου καί 
τόν προγονό μου θά φοβηθώ γώ τώρα στά 
γεράματα!

Π Η Ν Ε ΛΟ Π Η  — Έ  ! . . . δπου κι’ άν 
είναι θάρθουνε καί θά Ιδης.



42 γ : _____   _ _____________________

ΚΟΝΤΥΛΩ.— (Δυνατά). Θά τήν πάρω
πυχτυρ ? ^ γλα’ και σκ«στΐς!

, Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Ό χι, σ„ΰ λέω, δέ ϋά
την παρτις. Δε θαν τήν πάρη; ! Δέν θάν 
την παρης ! . . .

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Θάν τήν πάρω!

ΣΚΗΝΗ ΕΧΤΗ

(Μπαίνει ή Λένη)
ΛΕΝΗ. — Τί ’ναι αυτά πάλε; Τί φωνές 

, , αυ^ ς„: αΤι τσακώματα ; Καί σύ, Πηνε-
Π Η Ν Ρ Λ η π Ι ,νά ^ θ“ νΤ1ς τή μ[ίν(ί · · · Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Τί νάν τήν πεθάνω . . .

*ης λέγω ενα λογικό πράμμα, μά δέ θέλει 
ναν τ ακουση . .

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Τι λογικό καί ξελογικό;
‘ ‘ i Λ τ ? Γησΐεζ καί π«Ρ«λοίσματα . . .

Κ Ο Ν ΤΥ Λ Ω '1  Γ ρέ- “ ν α - ήσΐ5χασε· · ·. , 1 Υ Λ ϋ  ~ Τι να ησυχάσω, πού θά
^  φ α η . . .

Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η . - Ά κ ο υ  δ ώ , Λένη, νά
ιοης. ϋελει να πάρη-μαζί της στήν ’Αθήνα 
αυτη την παλιοκασσέλα . .
ρ{]Λ Ε Ν Η '~ ” Ε ’ και Υιατ1 νά τήν πα

ν» Π Η Ν Ε ΛΟ Π Η  — Ο ϋ ! Βλέπω καί σΰ τό
toio μυαλό έχεις . .

Π η ν Ϊ α π π η ^  ?πρ ? ες ; Τ1 βλ(ίβη α{,τό =ΙΗ Ι\ΕΑΟΠ Η .— Είναι ντροπή σας ! . . .  
Μέσα στην Αθήνα μιά τέτοια παλιοκάσ- 
σελα χωριάτικη . . .

K O N T v 7 ? /V Γ  ? λέπ“  Τίΐ νΐρ0π<*KUN ΓΥΛΩ.— Ποια ντροπή, ιιωου ·
Κ ~  (Β Μ νοντας). Καλά.
Καλα. Εγω ξερω τί θά κάμω.

2ΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

(Βγαίνει ή Πηνελόπη)

τώρα' μπρέ ^“'να.... ΚΟΝ ΤΥΛΩ.—  Μα μπορώ, παιδί μου;
Μ αφινει να ησυχάσω ή προκομμένη ή 
χορη μου ;

Α φισ’ τη νά λέη...
, ^ 9 ΝΤΥ ΔΩ  — Μά δέ μπορώ ν’ άκοΰω 

τ αναποδα... Άκοϋς λέει νά μήν πάρω 
την κασσελα μου στήν Α θήνα. Καί γιατί;
Γιατί έτσι το θέλει. Γιατί έτσι τής έκατέ- 
ρηκε... Λκους εκεί ϊδέα !

Λ Ε Ν Η .— Ά ς  φωνάζω... Μήπως αυτή 
θα σε διευθΰνχι;...
_ ΚΟΝΊ \ Λ Ω .— Καί βέβαια πού δέ θάν 

της πέρασή...
Λ ? , Η Ελα, μανα, τωρα ! Ξέχασέ τα 

·.· ετοίμασε τωρα τά πράμματα σου. 
ΰαλε τα στην κασέλα σου καί μή σέ μέλει...
( II Αοντνλω χωρίς νά μι/.ή μαζεύει τά
ρ °νχα της καί τά ξεσκονίζει).

.ΛΕΝ Η . Μή θέλεις μάννα νά σέ βοη- 
ν ή σ ω ; 1

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Ά φ η σ έ  τα κόρη μου. Δέν 
πειράζει.

ΛΕΝΗ .-—Μά οχι. ’Εσύ κουράζεσαι μο
νάχη σου. Αφισε νά σοΰ δώσω  λίγο χέρι 
χαι γω.

(Βοηθάει κ ή Λένη. Ξεσκονίζουν τά 
ρούχα καί τά διπλώνουν και αδειάζουν τε
λείως τήν κασοέλα. ’Ε νώ  κάνουν αύτά, Ακού
εται η φωνή τον Παναγιώτη, ποϋ τραγου
δάει στο δρόμο με φωνή μεθυσμένου, κα
θώς πλησιάζει καί μπαίνει στό σπίτι: 

«Νάταν ή θάλασσα κρασί 
Και τα καράβια κοΰπες 
χαι οι λαγοί νά βγαίνανε 
ψημένοι άπό τίς τρύπεο»

Μόλις τελειώνει τό τραγούδι,'άμέσως α
κολουθεί ό διάλογος, ένφ συγχρόνως ή Λέ
νη καί ή Κοντύλω έξακολουθοϋν νά ταγτο- 
ποιοϋν τά ροΰχα).

ΚΟΝΤΥΛΩ.— “Ωχ, εκείνος ό προκομμέ
νος μου είναι πάλε...

τ\ φωνί> τοΰ Παναγιώτη. 
ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Αυτός είναι καί μοΰρχε- 

ται παλε καμωμένος. Θά πήγε πάλε καί τό 
τράβηξε κ ηρθε νά μοΰ ταράξη τό σπίτι...

υστυχια μου, τι τραβαω μ’ αυτόν τόν πρό
γονό!...

Λ Ε Ν Η — Έ .. .
- ^ Ρ ^ Π  ̂ Λ Ω .— Τί φρούτο μούφερε κι’αύ- 

τος ο αντρας μου...
Λ Ε Ν Η .— Αυτά είναι τυχερά... 
ΚΟΝΤΥΛΩ.— Δέ λέω... Μά ’ναι πολύ 

μεγάλο βασανο... Καί νάτανε παιδί μου 
χαλα... Καλά καμωμένα... Μά νάχω καί τά 
μεουσια τοΰ προγονού μου...

Λ Ε Ν Η .— ’Έ ... τώρα τι νά γένη...
„ ΚΟΝΤΥΛΩ — Ναί. Τί νά γένη... Μά τό 
ενα και το αλλο καί τό άλλο μαζωμένα κά
νουνε τη ζωή μου μαρτύριο... Κι’ δλα τού
τα τωρα στα γεράματα μοΰ μελλόντανε . . .
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Λ Ε Ν Η — Έ ,  ύπόμεινε σήμερα. Λίγες 
ώρες είναι... Κι’ αύριο πιά θά φύγουμε καί 
θά ήσυχάσΐ); ( Ή  Κοντύλω σκέφτεται σιω
πηλή). Μά κάτι συλλοΐζεσαι, βλέπω...

Κ 0Ν Τ Υ Λ Ω . —Ξέρεις, κόρη μου, τί μοί 
πέρασε πάλε άπό τό νοΰ ;

Λ Ε Ν Η .— Σάν τί;...
ΚΟΝ ΤΥΛΩ.—  Φοβάμαι πώ; ή Πηνε

λόπη, καθώς ήτανε αγριεμένη, θά πάη νά 
τά πχ) τοΰ προγονού μου. Θά τοΰ πή γιά 
τήν κασσελα καί φοβάμαι μήν έχουμε φ α 
σαρίες...

Λ Ε Ν Η .—  Δέν πιστεύω νάν τό κάμη ή 
Πηνελόπη...

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.—  Μά μέ φοβέρισε κι’ δλας 
πώς θά βάλη τούς ανδρες ν’ άνακατωθοΰνε.

Λ Ε Ν Η .—  Μπορεί νάν τό είπε στό θυ
μό της, μά δέν πιστεύω νάν τό κάνη...

ΚΟΝΤΥΛΩ. — Έ γ ώ  πιστεύω...
Λ Ε Ν Η .—  Μπάμπα.
ΚΟΝ ΤΥΛΩ.—  Μά ήτανε πολύ θυμω - 

μένη τήν ώρα ποΰ έφευγε. Κι’ αύτή έχει 
μεγάλη κακία μέσα της... Κι’ δσο πάει γέ- 
νεται χειρότερη... Τί νά σοΰ πώ, φοβάμαι. 
Πολύ φοβάμαι πώς θά μάς κάνη όίνου- 
κάτου...

ΛΕΝ Η .—  Τί θά κάμη ; · · Δέ βαρυέσαι, 
μάνα ..

Κ ΟΝ ΤΥΛΩ .—  Σοΰ λέω, κόρη μου, πώς 
είναι ικανή νάν τό κάμη · Καί μάλιστα 
κι’ αύτή τήν ώρα αύτή τήν κουβέντα θάν 
τοΰ κάνη τοΰ προκομμένου τοΰ Παναγιώ
τη ... . Δέ βλέπεις πού αργεί νά ρθη ; Δέ 
θάρχόντανε δώ νά μάς χαιρετίση; Γιατί 
τάχα εστάθηκε απόξω μέ τήν Πηνελόπη ;.  . .

ΛΕΝΗ.—  ’Έ ! ποιος ξέρει . . . Μπορεί 
ναναι άλλη αφορμή.

Κ Ο Ν ΤΥΛΩ .— Σοΰ λέω, κόρη μου, πώς 
βάνει σκάνταλα αύτή τήν ώρα ή Πηνελόπη 
. . . Μέ τρώνε τά αί'ματα . . . Δέ γελοιώ- 
μ α ι . . .

Λ Ε Ν Η .--Μ ά  τότες θά πάω νά κοιτάξω.
Κ ΟΝ ΤΥΛΩ.—  Πήγαινε, κόρη μου . . . 

Καί προσπάθησε νά ήσυχάσης τά πράμμα
τα. Προσπάθησε, κόρη μου, νάχης τήν εύ- 
κή τοΰ Θεού . . .

Λ Ε Ν Η .—  Ησύχασε, μάνα . . . Σώπα, 
μπρέ μάνα. (Κινάει νά βγή άπό τήν πόρτα).

Κ ΟΝ ΤΥΛΩ.— Καί μέ τρόπο, κοίταξε μέ 
τρόπο, γιατί ό Παναγιώτης είναι στό κέφι.

Λ Ε Ν Η .— Καλά, μάνα. (Βγαίνει).

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ - 1 —— —

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

(Μόλις βγαίνει ή Λένη, ακούονται άπόξα> 
δυνατεζ φωνές τοΰ Παναγιώτη: «Ά φ ισ έ  
με εμέ νάν τά διορθώσω». Ή  φα>νή του 
τραυλίζει ώ ; τό τέ,.ος τοϋ έργου άπό τό  
αλαφρό μ&θνσι που εχει. Ά μέσω ς ε.ιειτ' 
άπό τή φωνή αύτή, ανοίγει ό Παναγιώτης 
τήν πόρτα καί μπαίνει. ’Ακολουθούν ή 
Πηνελόπη κ ’ ή Αένη).

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— (Φοβισμένη). Καλώς ήρ
θες, παιδί μου. Βγάλε τό καπέλλο σου. 
Κάτσε.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ .— (Χωρίς νά βγάλη τό 
καπέλλο του. Πρός τήν Κοντύλω). ’Άκουσε 
με δώ. Τί μαθαίνω ; Τί μοϋλεγε ή Πηνε
λόπη ; ’Έχεις σκοπό, λέει, νά πάρη; μαζί 
σου αύτή τήν παλιοκασσέλα, αύτό τό σα
πισμένο βρωμοέπιπλο στήν Α θή να  . . .Γ ιά  
πρωτεύουσα, βλέπεις, τώχουμε! Τ ί ’ναι αύ
τά ; . .  .

ΚΟΝΤΥΛΩ. — Μά, παιδί μου . . .
Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ.— Τί παιδί σου καί ξε- 

παιδί σου . . . Βλέπω δέν τά πάμε καλά . . . 
Τΐ ιδέες εΐν’ αύτές ; Τί ντροπές! Τί συφο
ρές . .  . ’Έλα τώρα . . .  Θ ’ άλλάξης, ομως 
γνώμη . . .

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Μά δέ βλάβει τό πράμμα. .
Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ.— Τ ί; Δέ βλάβει; . . . 

Πιστεύεις πώς εχουμε ανάγκη γιά κοροϊδίες 
μέσα σέ μιάν Α θ ή ν α ; . . . Καταλαβαίνεις 
πώς πρέπει νάχουμε καί κάποιο φιλότιμο... 
Καί τούτο τό φιλότιμο τό εξουσιάζει ό άν
τρας . . .  Ή  γυναίκα δέν μπορεί νάν τό 
στραπατσάρη · . . Κατάλαβες τώρα ;

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Ναί. Μά τί φταίει ή 
κσσσέλα μου τώρα ; . . .

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ — Ά κ ου  δώ. Ή  δέ 
θέλεις νά μ’ άκούσης ; · · · Έ σύ  έχεις τώρα 
τό'νομα τοΰ πατέρα μου. Δέν εΐν ’ έτσι ; 
Σέ γνωρίζει δ κόσμος γιά κυρά-Σταμάται- 
να. Τό λοιπόν σά γελάση μέ σένα ό κό
σμος, θά γελάση μέ τό'νομα τοΰ πατέρα 
μου καί μέ τδνομα τό δικό μου. Καταλα
βαίνεις ή δέ ίϊέλεις νά καταλάβης Ρωμέϊ- 
κ α ; . . .

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Μά τί σάς έφταιξε ή κασ- 
σέλα μ ου ; . . .

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ.— Άχαχούχα ! Σοΰ μι
λώ γιά φιλότιμο καί μοΰ μιλεΐς γιά παλιο- 
κασσέλες !
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Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .— Δέ μπορεί νά καταλά- 
βη ή μάνα πώς ή κασσέλα τήνε ντροπιά
ζει . .  .

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Εσένα σέ ντροπιάζει τό 
φέρσιμο σου . . Η κασσέλα μου είναι τιμή 
μου και υπόληψή μου. . .

Λ Ε Ν Η .— Μά γιά ήσυχάστε. Πηνελόπη, 
μάνα, μην κάνετ’ ετσι . . .

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ .— Ά φίστε τώρα τούς 
γυναικοκαυγάδες . . . Έ δ ώ  πρόκειται γιά 
σοβαρωτερο πράμμα . . . Τό λοιπόν τήν κασ
σέλα δέ θάν τήν πάρης μαζί σου . . .

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Μά δέ βλάβει . . . Έ π ει
τα ποΰ θά βάλω τά τσάτζαλά μ ου ; . . .

Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ.— Βάλ’ τα δπου θέλεις. 
’Αγόρασε ενα μπαοΰλο. Δέσε τα μ’ ενα σπά- 
γο „  . Κάμε τα 6,τι θέλεις! Μά οΰτε νά 
μ ίλής για την κασσέλα . . . Πρόκειται περί 
φιλότιμο . . .

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.— Μά . . .
Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ.— Δέν έχει «μ ά». Μήν 

έπιμένης γιατί θάχουμε ντράβαλα . . . ( Ά -  
κουρμαίνεται). Σταθήτε. Κάποιος έρχεται. 
Θαναι ο πατέρας. Αυτός θά ξεκαθαρίση τά 
πράμματα.

ΛΕΝ Η .— ( Παρακαλεστικά). Μά μήν τόν 
ανακατέψετε τώρα . . .

Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ.— Έλόγου σου μήν α
νακατεύεσαι. Ό  πατέρας μονάχα εχει γνώ
μη έδώ μέσα. Δεύτερα εγώ. Ε σείς εϊσα- 
στε γυναίκες ! . . .

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ

(Μπαίνει δ Σταμάχης. Βγάζει τό καπέλ- 
λο του καϊ τό άπι&ώνει κάπον).

Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ .— (Με φωνή κουρασμένη). 
Τ'ι είναι; Γιατ'ι κάνετ’ ετσι; Μπά, τι φ ω 
νές είν’ αυτές ! Τί γίνηκε δώ μέσα ;

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ .— Ά κουσε, πατέρα, νά
σοΰ τά ξηγήσω δλα . . .

Λ Ε Ν Η .— Δέν είναι τίποτα . . . 
Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ.— Π ώς δέν είναι; Εί

ναι ζητημα γιά φιλότιμο. Καί αυτά τά ζη- 
τηματα δεν τά παραρρίχνουν οι άντρες. 
Ά κ ου , πατέρα.

Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ  — !’Ακούω.
Π Α Ν Α ΙΙΩ Τ Η Σ .— Αύριο έλόγου της, 

(δείχνει τήν Κοντύλω), θά φύγη γιά τήν 
Α θήνα . . .

- =  Π ΡΩ ΤΟ Π Ο ΡΙΑ

Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ .— Τόξέρω  κ5 είμαστε σύμ
φωνοι.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ.— Καλά αύτό. Μά είναι 
κατι αλλο σπουδαίο. Θέλει νά πάρη μαζί 
της έκείνη τήν παλιοκασσέλα. (Τή δείχνει). 
Σ ά  νά μήν υπάρχει στόν κόσμο άλλο “έπι
πλο νά πάρη μαζί της . . . Καί τό κάνει 
αυτό για νά μάς ξεφτελίση τό σπίτι . . . Νά 
δείξη μέσα στήν Α θή να  πώς τραβάμε τάχα 
δυστυχίες . . .

Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ .— Α λή θεια ;
ΚΟΝΤΥΛΩ.— Βέβαια. Θά τήν πάρω 

μαζί μου τήν κασσέλα μου. Δέ μπορώ νά 
τή χωριστώ . . .

Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ — Μά καλά. Δέν μπορείς 
νά πάρης κανένα άλλο έπιπλο μαζί σ ο υ ; 
Δέ μπορείς νά δέσης τά ροΰχά σου αλλιώς ;...

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Δε μπορώ νάν τήν άφίσω 
τήν κασσέλα μου μακρυά μου. Τήν έχω 
μαζί μου άπό δταν ήμουνα κόρη. Καί τώρα 
δέν μπορώ νά τήν αποχωριστώ.

ΣΤΑ Μ Α ΤΗ Σ.— Μά πρέπει νάν τήν άφί- 
σιις

ΚΟΝΤΥΛΩ.— Έ γ ώ  δέ βλέπω τό λόγο. 
Γιατί πρεπει; Μή μοΰ κάνει ντροπή ; Αύτή 
μοΰ θυμάει δλη τήν τιμή καί δλη τήν υπό
ληψη καί δλη τήν εύτυχία τοΰ σπιτιού 
μ ου ! . . .

Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ. — Μάς εξευτελίζει τό 
σπίτι μας ! Τίποτ’ άλλο ! . . .

Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ .— ’Όχι, Κοντύλω. Δέν 
είναι σο)στό νάν τήν πάρης μαζί σου.

ΚΟΝ ΤΥΛΩ— Μά γιατί;
Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ .—  ’Ά κου πού σοΰ λέω 

γώ. Δέ θά τήν πάρης! · · .
ΚΟΝΤΥΛΩ.— ’Όχι, θά τήν πάρω.
ΣΤΑΜ ΑΤ. καί Π Α Ν Α Γ.— Δέν θά τήν 

πάρης ! Δέν θά τήν πάρης !
Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ.— ’Άκου, πατέρα. Τά 

πολλά λόγια είναι φτώχια . . . Τί χρειάζον
ται πολλές συζητήσεις. Νά τήν πάρουμε 
τήν κασσέλα καί νάν τήν σπάσουμε.

ΚΟΝΤΥΛΩ — (Με άγρια φωνή). Νάν 
τήν σπάσετε !

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ.— Κ’ ετσι δέ θά μπο- 
ρή̂  πια νά ζητάη νάν τήν πάρη μαζί της 
στήν Αθήνα.

ΛΕΝΗ  — ’Όχι . . . “Ο χι. . .  Δέν κάνει.. .
Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ.-Κ άνει καί παρακάνει!
Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η .—  Πρέπει νά τελειώση 

αύτό τό ζήτημα . . .

ΚΟΝΤΥΛΩ.—  (’Ά γρια ). Σώπα καί σύ, 
μωρή !

Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ — Γιά νά τελείωση αύ
τή ή φασαρία πρέπει νά λείψη αύτή ή πα- 
ληοκασσέλα. Έ τελείωσε!

Κ ΟΝ ΤΥΛΩ.— Ποτέ ! (Τρέχει καϊ πέφτει 
επάνω στήν καοαέλα καϊ τήν άγκαλιαζει) .. 
Κασσέλα μου ! Κασσέλα μου, κασσέλα μου... 
Ά χ !  δέ μπορώ νά σέ χάσω...

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ .—  Αύτή καί τά κομμά
τια τής κασσέλας μπορεί νά πάρη μαζί της.

ΣΤ Α Μ Α Τ Η Σ  -Πάψε, Παναγιώτη Σκώ- 
σου, Κοντύλω. ’Έ λα σύ. ( Ή  Κοντύλω ση
κώνεται καί πλησιάζει). Ά κ ου . Νά μάς 
ύποσχεθής πώς δέ θά τήν πάρης μαζί σου 
τήν κασσέλα, γιά νά νά μήν τή σπάσουμε 
καί νά σοΰ τή φιλάξουμε...

ΚΟΝ ΤΥΛΩ.—  (Θυμωμένη) ’Όχι, δχι, 
σάς είπα! Θά τήν πάρω μαζί μου.

Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ .— Ποτέ!
Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ.— Π οτέ!
ΚΟΝΤΓΛΩ — ’Ά χ ! μέ βασανίζεται! Κάτι 

θά μούρθη.... Λίγο νερό... (Πλησιάζει τήν 
πόρτα γιά νά βγγ\.)

Λ Ε Ν Η .— Πάμε μαζί νά πιής λίγο νερό 
νά συνέρθης... (Βγαίνουν μαζί ή Κοντύλω  
καϊ ή Λένη).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ

Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η Σ.—  Πρέπει νά τελειώση 
αύτή ή Ιστορία (Πλησιάζει τήν κάσσέλα, 
τήν αρπάζει καϊ τή σέρνει προς τή ν  πόρτα. 
'Ο  Σταιιάτης κάνει σημείο μόνο με τό κε
φάλα πώς είναι σύμφωνος καϊ ξακολου&ει 
νά κάθεται με σκυμμένο τό κεφάλι ατό

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ = = = = = = =

χέρι τον. *Η Πηνελόπη άνοίγει τήν πόρτα 
κ ι’ ό Παναγιώτης βγάζει εξω τήν κασσέλα. 
Βγαίνει κ ή Πηνελόπη).

Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ .—  Π ώ, πώ, άνου-κάτου 
εγίνηκε τό σπίτι σήμερα.
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ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

(Μετά 15 δευτερόλεφτα μπαίνουν ή Κον- 
τύλιη κ ’ ή Λένη μαζϊ καϊ κοιτάζουν γύρω  
γύρω τό δωμάτιο).

Κ ΟΝ ΤΥΛΩ.— Ποΰ είναι ή κασσέλα ;Ή  
κασσέλα μου I

ΛΕΝ Η .— Μπά! Ποΰ είναι; (Κοιτάζουν 
καϊ ή Λενη καί η Κοντύλω τόν Σταμάτη, 
που κάΰεται Ακίνητος καϊ σιωπηλός).

ΚΟΝΤΥΛΩ. (Ά γρ ια )  Ά χ  ! Θά μοΰ 
τή σπάσουν! ”Ω ! τήν έρημη!... (Ακούεται 
άπό τήν αύ/.ή κρότος καασέ/.ας πον σπάζει. 
Τρέχει ή Κοντύλω προς τό ενα παρά&υρο 
καί άπό πίσω της ή Λένη.)

ΚΟΝΤΥΛΩ.— (Μόλις ρίχνει τήν πρυηη 
ματιά άπό χό παράθυρο προς τά εξω) ”Ω! 
ή κασσέλα μου, ή κασσέλα μου,! Πάει! 
Μοΰ τήν κομματιάσαν! ! . . . .  (Σωριάζεται 
άπόπληχτη στό πάτωμα).

Λ Ε Ν Η .— “Αχ μάνα ! Μανοΰλα μου!.... 
(Σκύβει, τήν αρπάζει καϊ προσπα&εϊ νάν 
χήν περιποιηϋγι.)

Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ .—  (Τρέχει κατατροψαγμέ
νος) Τί είναι; Τί έχει; Τί έπαθε;....

Λ Ε Ν Η .— Εΐτανε γραφτό ή κασσέλα νά 
φάη τή μάνα μας.

Α Υ Λ Α Ι Α

Φ Ω ΤΟ Σ ΓΙΟ Φ ΥΛΛΗ Σ



46 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

“ Ν Ε Ρ Α ϊ · Δ Α „
Ό  A. Thum b σέ μιά έξοχη μελέτη του 

γιά τήν ντοπιολαλιά της Α μοργός (Indo- 
germ anisde Forschangen τ. 11 (1892) 
σ. 79-84) κατάβαθα μελετά το Α τής Ν ε
ράιδας κι απελπίζεται πού τό λόγο του δέ 
βρίσκει.

Ό  Hadzidakis σ’ένα γράμμα του πρός 
τόν Thum b (δπου είπαμε σ. 84. σημ. 3) 
τά χάνει μέ τό Α Ι τά χάνει κα'ι μέ τό I 
(Νεράιδα). Ρωτά μάλιστα μήπως καί ή Νε
ράιδα ή δική μας έχει καμιά σχέση μέ τήν 
αρχαία τή Νηρεΐς ή Νηρηΐς.

Π ώς τό'νομα είναι τό ίδιο μονάχα ενας 
Hanzidakis μπορεί νά μήν τό βλέπει. Και 
δέν τό βλέπει, επειδή δέ συνηθίζει νά βλέπει 
τά σύνολα, παρά μονομερίτικα τά ξετάζει 
τά πράματα.

Πρώτη μας παρατήρηση πού ή Νηρεΐς 
τής κλασσικήε εποχής σπάνια πολύ στόν 
ενικό. Στόν πληθυντικό τήν ανταμώνουμε 
τό περσότερο, άφοϋ κιόλας μιά κόρη δέν 
είναι, εΙ> αι κόρεε τοΰ Νηρέα τών έκατομ- 
πόδων Νηρήδων Ακόλουθος, λέει ό θειος 
Σοφοκλής (ΟΚ 717) βλέπε και τά λεξικά.

'Υπάρχει δμως κι άλλη μιά θεά τοΰ νε
ρού-ποταμοΰ  ή θάλασσας-πού  και δάφτη 
χαίρεται τόν πληθυντικό, ή Ναΐς. "Αμα 
υποθέσουμε μάλιστα τις δυο λεξες άφτές 
ζεβγαρωμένες μέ τήν αγαπητή στούς αρ
χαίους λέξη χορός, έφκολα τις βγάζουμε 
ενωμένες στόν π/.ηθυντικό και τις δυό. 
“ Ετσι ξεφυτρώνει ό'μορφα τά A o t i c  Ν η- 
ραΐδες δπω: τό θέλουνε οί Ναΐδες (συνε- 
παοιιός κ. Φιλήντα Γλωσσγν τ. Γ ' 214.)

'Η  επίδραση τοΰ πληθυντικού μάς δίνει 
βάση πιό γερή άπό τοΰ ενικού τήν επί
δραση στήν αιτιατική Νηρεΐδα Ναΐδα. 
Ή  Νεράιδα μοιάζει νάγινε πρόσωπο μο
νάχα έδώ καί δυό τρεις αιώνες (βρίσκεται

στόν Άλλάτιο κ. Β. Schm idt D a s  V ol- 
ksleber κτλ. 1871, σ. 99 ) Τότες βγήκε 
στή μέση ό ενικός (έχουμε μάλιστα κι’ αρ
σενικό Νεράιδος, ξένος και τούτος στούς 
αρχαίους καί Λεξ. Έγκυκλ. Ε ' ’Αθήνα 
1894-96 λέξη ή Νύμφαι καί Prella Gr. 
Mythol I' 1894, σ. 558.) Λοιπόν έπαιξε 
ρόλο δικό της ή Νεράιδα,—  πράμα πού 
μόλις τό παρατηρούμε στήν αρχαιότητα σέ 
μιά έποχή δπου φοβούμαι μήπως δέ συνύ- 
παρχε πιά ή Ναΐδα, ένώ στόν πληθυντικό 
συνυπάοξανε πάντοτες.

Νομίζω μ’άλλα λόγια πώς ή επίδραση 
άφτή στάθηκε κάμποσο αρχαία. Μιά δμως 
πού ό πληθυντικός πήρε τό Α, επόμενο νά 
τό πάρει κι δ ενικός.

Τώρα μπορεί νά ρωτήσει κανένας άπό 
ποΰ ή «λλαξοτονιά γιατί Νεράιδα κι’ δχι 
Νεραΐδα, δπως τό'φερνε καί ή Ναΐδα.

”Οτα\ί τό ΑΙ γίνη νεοελληνικό δίφωνο 
(δίφθογγος) A T  περνά ό τόνος άπό τό ύπο- 
ταχτικό ήμίφωνο στόν κύριο ήχο Α κέτσι 
ή Νεραΐδα γίνεται Νεράιδα, δπω: τό 
ροΐδι έγινε ρόϊδι, τό βοΐδι έγινε βόϊδι 
ο Μανόηλης έγινε Μανόηλης, τό τα εΐδα 
έγινε τ&ειδα, τό τα είπα έγινε τ&ε.πα 
καί εξής, καί πάλι δπως τό ρόϊδι γίνεται 
ρόδι, τό β ό ϊδ ι : βόδι, δ Μανόηλης : Μ α
νόλης. τό τ&ειδα: τ&δα, τό τ&ειπα ■ 
τ&πα, έτσι γίνεται και τό Νεράιδες: Νε- 
ράδες, Άνεράδεε (κ. Thum b δ. ε’ίπ. 82-83). 
Π ώς τό Η τοΰ Νηρεΐς άφτοΰ μιά καί κατα
στάλαξε στον ήχο I γίνεται ταχτικά Ε μέ 
κατοπινό Ρ τό ξαίρει ό καθένας.’Από τούς 
γενικοηερους νόμους στή γλώσσα μας. 
Πλερώνω λέμε δλοι ως καί τήν κυρία 
κερία τήν ακόυσα πολλές φορές, (κ. Φι- 
λήντα δ. εΐπ. τ. Β'. 201 καί τ. Γ '. 132 κ.ε.).

Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ _ _ ---------------

ΤΟ  ΚΙΝΗΜΑ Τ Ο Υ  Ψ ΥΧΑΡΗ
‘Η  Χιό, ή ιδιαίτερη πατρίδα τον με

γάλου Ψυχάρη, τίμησε τη μνήμη του με 
μιά έπιβλητικώτατη έκδήλωση σεβα
σμόν και λατρείας. Και τό πιό παρή- 
γορο καί άξιοπρόσεχτο σημείο είναι 
πώς στην εκδήλωση αυτή πρω τοστά
τησαν οί φωτισμένοι εκπαιδευτικοί τής 
Χ ίου. *0 « Διδασκαλικός Σύνδεσμος 
Χ ίου»  , ενα άπό τά ζωντανότερα σωμα
τεία του νησιοΰ, ΰστερ 9άπό ενα θ ρ η 
σκευτικό μνημόσυνο τοϋ Ψυχάρη στό 
Βροντάδο λίγες βδομάδες πριν, ώργά- 
νωσε με συνεργασία τοΰ «Φιλοτεχνι- 
κοΰ *Ομιλον»  και τοΰ  « Καθηγητικού  
Σ νλ όγον» Χ ίον, ενα φιλολογικό μνη- 
μόσννό τον στή σάλα τής Λέσχης «  9Ισό- 
τη ς». Ή  σάλα είχε πλημμνρίσει άπό 
επίσημους , άπό τόν επιστημονικό και 
φιλολογικό κόσμο και άπό τό Χιακό 
κοινό. Οι ρήτορες τοΰ μνημόσννον  
ήταν ό πρόεδρος τοΰ «Διδασκαλικού 
Σ υνδέσμ ου» κ. Δ. Χαρτουλάρης, ό λό
γιος νέος κ. X . Παϊδούσης, και ό 
καθηγητής τοΰ γυμνασίου Χ ίου κ. Θ. 
Βλιζιώ της. Στά διαλείμματα ή Δδα 
Στάσα 9Ιατρίδου άπ άγγειλε ενα λαϊκό 
μοιρολόι τής συλλογής τοΰ κ. Κ . Μαρί- 
νη κ ’εναν «ΰμ νο  στή δημοτική»  τοΰ Κ. 
Παλαμά. ‘ Ο κ. Παϊδούσης, άφοΰ β ιο 
γράφησε τόν Ψυχάρη, άνάλυσε πλατιά 
τή σημασία τοΰ έργου του άπό ε θ ν ι
κή άποψη και τόν εκρινε ώς λογοτέ
χνη. cO κ. Χαρτουλάρης εδωσε σύντομα, 
μά σέ αδρές γραμμές, τήν ιστορία τοΰ  
γλωσσικοΰ ζητήματος, ιστόρησε τούς 
πολύχρονους και τιτάνειους άγώνες 
τοΰ Ψυχάρη γιά τό άπλωμα τοΰ δημο- 
τικισμοΰ και τέλος άνάπτυξε τήν επ ί
δρασή του στή νεοελληνική ζωή. ‘ Ο 
κ. Βλιζιώτης, άφοΰ στήν άρχή τό 
νισε πώς θά  ήταν άσέβεια άν σέ μνη
μόσυνο τοΰ Ψυχάρη δέν άκουόταν κ 9 
ή φωνή τών εργατών τής μέσης π αι
δείας, εκρινε επειτα τόν Ψυχάρη ώς 
άνθρω πο, ώς επιστήμονα και ώς άγω
ν ιστή και άνάλυσε τή σημασία τοΰ δη
μοτικισμού γιά τή Μέση 9Εκπαίδευση  
άπό διπλή άποψη, πρώτα άπό τήν 
άποψη τής διδασκαλίας τής άρχαίας 
φιλολογίας κ 9 επειτα άπό τήν άποψη 
τής διδασκαλίας τών Νέων ‘Ελληνι
κών. Τέλος ιστόρησε τις λογοτεχνικές, 
εκπαιδευτικές και επιστημονικές κα
τακτήσεις τοΰ δημοτικισμού, άνάλυσε 
τήν κοινωνική σημασία τοΰ Ψυχαρι- 
κοΰ κινήματος κ 9 εκαμε παραλληλι
σμό Ψυχάρη και Κοραή. 9Α πό τήν 
ομιλία τοΰ κ. Βλιζιώτη δημοσιεύουμε 

' δώ τό κυριώτερο μέρος.
0  αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, τό θαΰ- 
αύτό τής πρωτοτυπίας καί τής απλό

τητας, ή πολυποίκιλη καί πολύχυμη καί 
ολοκληρωμένη εκείνη δημιουργία σ ’ δλα 
τά επίπεδα τής ανθρώπινη; διανόησης καί 
δράσης, είχε καταντήσει μέσα στά σχολεία 
τών απογόνων τών αρχαίων Ελλήνων, τίς 
περισσότερες φορές, απλή γραμματική καί 
συνταχτικό. Οί αρχαίοι ποιητές καί πεζο- 
γράφοι είχαν μεταβληθή σέ πτώματα πού 
πάνω τους γινόταν ή γραμματική καί συν- 
ταχτική ανατομία. Ποΰ νά μείνη καιρός 
γιά τή βαθύτερη ανάλυση Μαί κατανόηση 
δλων εκείνων τών αρχαίων αριστουργημά
των πού θά μπορούσαν νά δώσουν στούς 
τροφίμους μας μιά μόρφωση βαθιά καί 
πλατιά ανθρωπιστική; Τό πολύ-πολύ, οί 
τρόφιμοί μας μάθαιναν νά μεταφράζουν 
σέ μιά άψυχη κ·ά σαβανώτρα καθαρεύουσα 
ένα ελάχιστο μέρος άπό τόν άπέραντο θη
σαυρό τής άρχαίας φιλολογίας. ’Ιδού λοιπόν 
γιατί, εκείνοι πού λιγότερο άπ’ δλους τούς 
άλλους ευρωπαϊκούς λαούς γνώρισαν τό 
αρχαίο ελληνικό πνεύμα, ήταν καί είναι 
οί Νεοέλληνες, καθώς τό βλέπουν καί τ’ 
ομολογούν δικοί μας καί ξένοι. Καί ιδού 
γιατί δ δημοτικισμός έρχεται ν’ άναστήση 
καί νά ζωντανέψη πραγματικά τό άρχαΐο 
θαύμα. “Ολα τά ηθικά, επιστημονικά ή 
καλλιτεχνικά δημιουργήματα τοΰ αρχαίου 
Λόγου, διατυπωμένα καλλιτεχνικά στή δη
μοτική, θ ’ άποτελέσουν πολύκρουνη πηγή 
ζωής γιά τή Μέση Εκπαίδευση. Μονάχα 
έτσι θά λυτρωθή τό αρχαίο πνεύμα άπό τά 
δεσμά τών τύπων, μονάχα έτσι θά ρουφή- 
ξωμε απευθείας τό χυμό τής άρχαίας σκέ 
ψης καί ζωής καί αντί τής λατρείας τών 
τύπων θά ύψωθή ή λατρεία τής ουσίας 
Μονάχα έτσι θά χτυπηθή ό στείρος καί 
πνευματοκτόνος ψευτοκλασικισμός τής εξω
τερικής μορφής, καί θά πνεύση μέσα στήν 
παιδεία μας καί θά ποτίση τίς ψυχές τών 
νέων ένας γόνιμος καί άληθινός κλασικι
σμός. Ντύνοντας τό αρχαίο πνεύμα μέ τό 
σημερινό μας ένδυμα θά πλησιάσωμε ουσια
στικά καί εσωτερικά τούς άρχαίονς, θά κα- 
τορθώσωιχε νά μπούμε στά κατάβαθα τής 
άρχαίας διανόησης καί θά έκμεταλλευθοΰμε 
άπ’ αυτήν κάθε τι εφαρμόσιμο γιά σήμερα.

Τά παιδιά μας θυσίαζαν καί θυσιάζουν 
τά ωραιότερα καί τά πολυτιμότερα, άπό



εκπαιδευτική άποψη, χρόνια τής ζωής τους 
γιά νά μάθουν μιά γλώσσα μέ τυπικό, λε
ξιλόγιο, σύνταξη και φραστικό ξένα στήν 
ψυχήν τους, ξένα στή ζωή τους. Μά τό κα
τορθώνουν άραγε ; "Ολοι μας ξέρομε πώς 
τό μοναδικό τους κέρδος είναι συνήθως ν’ 
άπομείνουν μέ λίγα κουρέλια άρχαίων τύ
πων στο κεφάλι με κενότηυα πνευματική 
και κουφότητα ηθική, γιά νά τροφοδοτή
σουν τό κύμα τής άγραμματοσύνης ή ν’ 
άπορριφθοϋν στίς εισαγωγικές εξετάσεις 
τών άνωτάτων εκπαιδευτικών 'ιδρυμάτων. 
Κόπος άγονος και μάταιος, καιοός χαμέ
νος. Η γλωσσική ικανότητα τών αποφοί
των τής Μέσης Παιδείας είναι ή ανύπαρκτη 
ή στοιχειωδέστατη καί άναπαρκέοτατη. Και 
δμως ποιός θά μπορούσε ν’ αρνηθή τις 
επίμονες διδαχτικές προσπάθειες τών εκπαι
δευτικών μας λειτουργών ; "Ερχεται λοιπόν, 
πραγματικός λυτρωτής τής παιδικής ψυχής, 
6 δημοτικισμός νά φέρη πνοή ζωντάνιας, 
χαράς καί αλήθειας μέσα στή νεοελληνική 
παιδεία. Ερχεται νά ξυπ\ήση τή ναρκω
μένη παιδική δημιουργικότητα, νά ζωογο- 
νήση τούς εκπαιδευτικούς στό τίμιο έ'ργο 
τους, ν’ άνοιξη διάπλατα τίς πόρτες καί τά 
παραθυρα τοΰ σχολείου προς τό ζωογόνο 
φώς καί προς τόν όλόδροσον άέρα. "Ερχε
ται νά στήση πάνω στό θρόνο του τό λαό 
μέ τη σημερινή ζωή του, νά χτνπήση τήν 
τυφλή δουλεία στό παρελθόν, τήν άγονη 
και παθητικη προγονοπληξία, καί νά κη- 
ρύξη τή λατρεία τοΰ «εμείς» καί τοϋ «σή
μερα». ’Έρχεται νά εφαρμόση τό «φείδου 
χρονου» καί νά μορφώση γρηγορώτερα, 
ούσιαστικώτερα καί πλουσιώτερα, πνευ
ματικά καί καλλιτεχνικά, τούς νέους. Ό  
εκπαιδευτικός δημοτικισμός δέν είναι δη
μιούργημα ατομικών φιλοδοξιών, ατομικών 
πεισμάτων, ατομικών γούστων καί ιδιοτρο
πιών. Είναι βαθειά ανάγκη Είναι ή ίδια 
αναγκη που, αιώνες πρίν ανάγκασε τούς 
περισσοτέρους λαούς τής Ευρώπης νά κα 
ταδικασουν τελειωτικά δ καθένας τους τή 
λατινική λόγια παράδοση καί νά καλλιερ
γήσουν τήν κοινή δμιλουμένη γλώσσα τους.

*
* *

Τοϋ Ψνχάρη τό κίνημα δέν ήταν απλώς 
γλωσσικό, άπλώς λογοτεχνικό, άπλώς επι
στημονικό, άπλώς εκπαιδευτικό’ ήταν, γιά
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τήν εποχή του, κίνημα λαϊκό, κίνημα 
κοινωνικό' γι’ αύτό καί κέρδισε μαζί του 
άπό τήν πρώτη στιγμή δλα τά άντιφεουδαρ- 
χικά, τά φιλελεύθερα, τά δημοκρατικά, τά 
ριζοσπατικά στοιχεία τοΰ τόπου, μέσα κι’ 
εξω άπό τήν Ελλάδα. Στή σημερινή μετα
πολεμική εποχή πολλοί κατηγόρησαν καί 
κατηγοροΰν τόν Ψυχάρη ώς αντιδραστικό 
ή συντηρητικό στίς κοινωνικές αντιλήψεις 
του. Μά δ Ψυχάρης θά κριθή μέσα στό 
κοινωνικό πλαίσιο τής εποχής πού έζησε 
καί έδρασε. Καί κρίνοντάς τον ετσι ή αμε
ρόληπτη καί απροκάλυπτη κριτική, ασφα
λώς θά τόν κατατάξη στή σειρά τών μεγά
λων λαϊκών πνευματικών έπαναατατών. 
’Ά νθρωπος χωρίς προσωπείο, μέ μιά δρμή 
πρωτόγονης καί ώμής ειλικρίνειας στή σκέ
ψη καί στό αίσθημα, μέ τόσο πόνο γιά 
τήν άλήθεια, μέ τόσην αγάπη γιά τόν άν
θρωπο, μέ τόση λατρεία για τό λαό, μέ 
τόση σοφία, εξυπνάδα, μαχητικότητα, έπα- 
ναστατικότητα, ήρωϊσμό, πίστη, αυτοπε
ποίθηση, δν γέννιόταν δυό - τρεις δεκαε
τηρίδες άργότερα άπ’ ό',τι γεννήθηκε, 
άαφαλώς Ό·ά πλάταινε τό κίνημά τον 
καί ϋ·ά τοϋ έ'δινε άκόμη βαϋ'ύτερο κοι
νωνικό περιεχόμενο.

Θά έκυυστηρευθώ τώρα κάτι: Στά 1925, 
δταν ό Ψυχάρης είχε ερθη γιά τελευταία 
φορά στήν ’Αθήνα κ’ έδωσε τίς γνωστές 
εκείνες διαλέξεις του— τότε ποΰ είχεν έρθει 
καί στή Χίο— θέλησα νά τόν συναντήσω, 
μά, γιά διαφόρους λόγους, δέ μπόρεσα' 
τότε, ένας ανίκητος πόθος μου, ένα κάποιο 
βαθύ ιδανικό κοινωνικής αλήθειας πού έτυ- 
χε νά, κρύβω κ’ έγώ μέσα μου, μέ παρα
κίνησε νά τοϋ στείλω, μ’ δλο τόν δφειλό- 
μενο σεβασμό, ένα μακρό, πολύ μακρό 
γράμμα, μέσα στήν ’Αθήνα, σάν ένα είδος 
ιδεολογικής αύτοεξομολογήσης. Τό νόημά 
μου ήταν πάνω -  κάτω τοΰτο : πώς αύτό;, 
πού περισσότερο άπ’ δλα στον κόσμο αΰτο 
λάτρεψε τήν αλήθεια, πού τήν κήρυξί 
ήρωϊκά καί μεγαλόστομα καί πού άφοβα 
άγωνίστηκε γιά τή νίκη της, πώς έ'μενι 
περιωριομένος μονάχα στή γλωσσική 
άλήϋ·εια, πώς δέν ακούε καί δέν ivoico’ 
Ό'ε γύρω του καί τόν άπέραντο λαϊώ> 
πόνο, πώς δέν έ'δινε οτόν άγώνα τον 
έ'να βαθύτερο κοινωνικό νόημα καί ηδ>( 
δέν ΰψωνε τό σύνΰ'ημα τής «κοινών**
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κής δικαιοσύνης» ;  Μονάχα πού είχα ξε- 
χάσει δ αφελής, γράφοντας τό γράμμα μου 
πώς δ Ψυχάρης ήταν π ιά .. .  πολύ γέρος. 
’ Αμέσως τήν άλλη μέρα πήρα τήν απάν
τηση μαζί μέ μιά του φωτογραφία καί μέ 
τήν παράκλησή του νά τοΰ ξαναγράψω στό 
Παρίσι. "Ολη -  δλη του ή απάντηση έλεγε 
«Πρώτα πρέπει νά φκιάσουμε τήν έ&νι- 
κή μας γλώσσα' άμα έ'χουμε γλώσσα, 
ϋχουμε καϊ νοΰ γιά τήν Πολιτεία καί 
καρδιά γιά τόν πόνο». Μολαταΰτα, προ
σέξετε, παρακαλώ, αύτό τό «πρώτα». Π α
ραλείπω κάθε άλλο δικό μου σχόλιο.

** *
Προσέξετε, τώρα, τήν ανθρώπινη πλάνη. 

Ποιός θ ’ άρνηθή πώς τά ιδανικά τοΰ Ψυ
χάρη γιά τήν πνευματικήν αναγέννηση τοϋ 
νεώτερου Ελληνισμού ήταν καί τά ιδανικά 
τών περισσοτέρων άπό τούς αντιπάλους 
του ; Ποιός άπό μάς θ’ άρνηθή τήν ειλι
κρίνεια τών προθέσεων τοϋ Εύγεν. Βούλ
γαρη, τοϋ Δούκα, τοΰ Ραγκαβή, τοΰ Κον
τού, τοΰ Δημ. Βερναρδάκη. τοϋ Φ. Ίω άν- 
νου, τοΰ Ά σωπίου, τοΰ Πανταζίδη, τοΰ 
Μιστριώτη, τοϋ Σκιά, τοϋ Χατζιδάκη; 
Μά δέν αρκεί, φαίνεται, ή καλή πίστη καί 
ή αγνή πρόθεση. Είναι επίσης άπαραίτητα 
τά δυό τοϋτα: πρώτο ή προοδευτική Ιδιο
συγκρασία, ή συγχρονισμένη νοοτροπία, ή 
πλατειά άντίληψη' δεύτερο, τό κατάλληλο 
μέσο, ό σωστός δρόμος γιά τήν πραγμά
τωση ενός ίδανικοΰ. Μπορείς νά προσφέ- 
ρης τά πάντα, σώμα καί σκέψη καί ψνχή> 
μά δσο ή διανοητικότητά σου είναι όπισθο- 
δρομική, δσο ή άντιληπτική καί έμβαθυν- 
τική σου ικανότητα είναι, φυσιολογικά, 
μικρή, δσο τά μέσα τής ενέργειάς σου είναι 
άκατάλληλα, αψυχολόγητα, άντεπιστημο- 
νικά, άντιφυσιολογικά, άσυγχρόνιστα, δλες 
σου οί θυσίες θά πάνε χαμένες κα! τό με
γαλόπρεπο άποτέλεσμά τους θά εί\αι η νά 
κάμης άπλώς μιά τρύπα στό νερό, ή τό 
χειρότερο, νά βλάψης, καί συχνά, νά βλά- 
ψης πολύ. Μά δταν ύπάρχη άπόλυτη σύμ
πτωση αγαθών θελήσεων καί ειλικρινών 
πόθων, δταν ύπάρχη άληθινή άγάπη στό 
λαό, έκεΐ καί οί ιδεολογικές διαφωνίες μπο
ρούν νά συμβιβαστοϋν όπωσδήποτε καί οί 
χθεσινοί αντίπαλοι μπορεί τώρα νά συνεργα- 
σθοϋν γιά τό θρίαμβο τοΰ κοινοΰ ίδανικοΰ.

Ά ς  άκουστή λοιπόν τό σύνθημα τής συ
νεργασίας δλων τών τιμίων καί φωτισμέ
νων στοιχείων τοΰ τόπου. "Οσοι μένουν 
άκόμη δεσμευμένοι άπό τή συνήθεια καί 
τήν παράδοση— καί εννοώ τήν τυφλή καί 
άλόγιστη συνήθεια καί τή στείρα παράδοση 
— ας νικήσουν πρώτα-πρώτα τόν εαυτό 
τους. Μονάχα μέ τήν κοινή συνεργασία θά 
κερδηθή μιά ώρα γρηγορώτερα ή λαοσω
τηρία νίκη τοΰ δημοτικισμοϋ σ ’ δλα τά φ α
νερώματα τής κοινωνικής καί πνευματικής 
μας ζωής, στή μέση καί άνώτατη Παιδεία, 
στήν Επιστήμη, στήν Πολιτεία, στόν Τύ
πο. Ά ν  ή έπανάσταση τοΰ 21 έδωσε τήν 
πολιτική λευτεριά στό λαό, δ δημοτικισμός 
θά τοΰ φέρη τόν πνευματικό του λυτρωμό. 
Στή γενική αύτή προσπάθεια γιά τήν 
δριστική νίκη τοΰ δημοτικισμοϋ, τό έργο 
τών νέων, ιδιαίτερα, είναι αληθινά δύσκο
λο καί ιερό. Γιατί αυτών οί ψυχές είναι 
τό πιο παρθένο, άπό προλήψεις καί πλάνες 
έδαφος, γιατί αύτοί θά βοηθήσουν θετικώ- 
τερα καί άποτελεσματικώτερα, γιατί αύτοί 
θ ’ άποτελέσουν τήν αυριανή κοινωνία. Τό 
γλωσσικό κήρυγμά μας_ στούς νέους ας 
είναι: νά Ιργασθοΰν επίμονα γιά νά καλ
λιεργήσουν, νά πλουτίσουν, νά λεπτύνουν 
καί νά διαμορφώσουν όχι άπλώς τό λογο
τεχνικό δημοτικό λόγο, άλλά, προπάντων 
σήμερα, τόν έπιοτημονικό, σ’ δλους τούς 
κλάδους τών επιστημών καί τών τεχνών. 
Τό γεγονός δτι τόσοι νέοι επιστήμονες, ενώ 
θεωρητικά είναι δημοτικιστές, δμως εξα
κολουθούν νά μή γράφουν τά έργα τους 
στή δημοτική, οφείλεται συνήθως σέ ν ω - 
θρότητα ή σέ άλλους προσωπικούς υπολο
γισμούς. "Οσοι άπό τούς νέους συναισθά
νονται βαθύιερα τό καθήκον τους, άς γίνουν 
οί πρωτοπόροι.

** *
Καί πώς νά μή θυμηθούμε, κοντά στόν 

Ψυχάρη τόν άλλο μεγάλο πνευματικό του 
άδελφό καί συμπατριώτη του, τόν ’Α δα
μάντιο Κοραή ; Είπα, πνευματικό άδελ
φό τοϋ Ψυχάρη. Γιατί είναι γνωστό, είναι 
άναμφισβήτητο πώς μέσα σέ δλους τούς 
"Ελληνες φιλολόγους τοΰ 18ου καί τοΰ 19ου 
αίώνα δ Κοραής ξεχωρίζει ώς μόνος άνθρω- 
πιστής καί αληθινά κλασικιστής φιλολόγος 
πού δέν περιωρίστη/ε στή λεξιλογική, γραμ-



ματική και συνταχχική ανατομία τών κλα
σικών έργων, αλλά παίρνοντας απ’ αύτά 
ηθικά καί καλλιτεχνικά πρότυπα ζητεί νά 
υψώση^ καί νά έξευγενίση τή'νέα Ε λλάδα ; 
Ά π ό  άποψη γλωσσική, ό Κοραής, ό φα
νατικός αυτός δημοκράτης, στάθηκε γιά 
τήν εποχή του— τό τονίζω αύτό : γιά  τήν  
έπ οχή τ ο υ — οχι βέβαια ακριβώς δ,τι ό 
Ψυχάρης για τή δική του, μά περίπου κάτι 
ανάλογο. Γι’ αύτό άκριβώς καί ό πατριάρ
χης Γρηγόριος διατύπωσε επίσημη καχά- 
κριση κατα τοϋ Κοραή καί τόν χαρακτή
ρισε μάλιστα άθεο. Ό  Κοραής δέν μένει 
τυφλωμένος άπό τήν πλάνη τοΰ Αττικισμού, 
άλλα αναγνωρίζει, άν καί οχι όλότελα, τό 
παρόν, τή νεοελληνική ζωή καί τή ζωντα
νή λαϊκή γλώσσα. Υπερβολικά δμως συμ
βιβαστικός, φτάνει στή μέση τοΰ δρόμου 
καί σταματά. Σκεφθήτε δμως καί τήν επο
χή  ̂που ζοΰσε. Ακολούθησε τή μέση οδό 
άπό ανάγκη· πρώτα, γιατί ή τότε λαϊκή 
γλώσσα ήταν άκόμη πολύ φτωχή, πολύ 
ακαλλιέργητη, ανεπαρκής, χωρίς εκφραστι
κή δύναμη, ευκινησία καί ικανότητα γιά 
τη διατύπωση επιστημονικών δρων καί 
συλλογισμών καί επειτα, γιατί ή δύναμη 
τών φεουδαρχικών κοινωνικών στοιχείων 
ήταν άκόμη στήν έποχή του μεγάλη. Θεω
ρητικά δμως ήταν όλότελα, καθώς ό ϊδιος 
τ5 ομολογεί, υπέρ τής κοινής όμιλουμένης. 
Ό  Ψυχάρης  ̂ προχωρεί ώς τό τέλος τοΰ 
δρομου. Μα επίσης καί ό Κοραής στάθηκε 
στήν έποχή του τό βαρύ πυροβολικό ένάν- 
τια στο γλωσσικό φεουδαρχισμό, δπως 
φαίνεται μέσα σέ δλα του τά έργα. Οί 
αντίπαλοι τοΰ Κοραη, Κοδρικάς καί Ίάκ. 
Ρίζος  ̂ Νερουλός τόν πολεμούν μέ δπλα 
τήν ειρωνεία, τή συκοφαντία, τήν αμάθεια 
και τη στενοκεφαλια' τον ονομάζουν «άντάρ- 
την», «άνθρωπον τής κρεμάθρας», «άνθρω-
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πον τοΰ σχοινιού καί τοΰ παλουκιού», 
«γυμνοσοφιστήν», «ανδράποδον», «αίσχρο- 
λόγον», «χυδαΐον» «βάρβαρον», «πενιχρόν 
άνθρωπάριον», «διαφθορέα τών υγιών 
εθίμων τής ευταξίας τοΰ ’Έθνους», χαρα· 
κτηρίζουν τή γλωσσική του ιδεολογία «κό- 
προν τοΰ Αύγείου» «σαθράν καί κυνικώς 
κενόδοξον οχλαγωγικήν φιλοσοφίαν», καί 
τον κατηγορούν ώς άγράμματο, πού έμαθε 
τά ελληνικά του στό Παρίσι άπό καραβο
κύρηδες καί παρεπιδήμους πραματευτάδες. 
Καί τέλος ό πατριάρχης Γρηγόριος δημοσία 
αποκηρυττει τόν Κοραή καί γράφει στόν 
Κοδρικά δτι «εις κενόν άπέβησαν αί περί 
γλωσσης διδασκαλίαι τών δημοσία φιλοσο- 
φούντων» καί δτι «οί Κοραϊσταί έπεχείρη- 
σαν νά πλέξωσι τό έξ άμμου σχοινίον φ α 
νερόν». Δέν νομίζετε πώς οί ομοιότητες 
μεταξύ Κοραή καί Ψυχάρη είναι πραγμα
τικά πολύ μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλές ; 
Νά γιατί τούς ώνόμασα «αδελφούς».

Τό μνημόσυνο πού θά ποθούσε ό Ψυ- 
χαρης θά ήταν, ασφαλώς, μνημόσυνο δχι 
λόγων αλλα έργων- θά ήταν ή συνέχιση 
καί ή ολοκλήρωση τού έργου χου' θά ήταν 
ή έντονη καί συστηματική καί θαρραλέα 
έργασία δλων μας γιά τόν τελειωτικό θρίαμ
βο τής δημοτικιστικής ιδεολογίας Καί μέ 
τόν δρον αύτό δέν εννοούμε πιά σήμερα 
μονάχα τό στενό γλωσσικό δημοτικισμό, μά 
ένα πολύ β α θ ύτερ ο  καί πολύ ούσ ια σ τι-  
κώτερο κοινω νικό δημοκρατισμό.

Ό  σωματικός Ψυχάρης πέθανε, μά ό 
πνευματικός Ψυχάρης θά ζή γιά πάντα.
Ο άνθρωπος πέθανε, μά τό πνεύμα χου, 

χό έργο χου θά μένη παντοχεινά, μέσα σχή 
σκέψη καί σχήν ψυχή χών γενεών χοΰ μέλ- 
λονχος, όλοζώνχανο, άθάναχο.

Θ. Α. Β Λ ΙΖ ΙΩ Τ Η Σ

ΕΠΙΤΥΜ ΒΙΟ Τ Ο Υ  ΠΑΛΙΟΥ ΠΟΙΗΤΗ
’ Ε δώ  αναπαύετα ι...

Π έρασε τή ξω ή του μπλέκοντας 
Ρ ω μαντικά  ε ιδ ύ λ λ ια  μ’ άνύπαρχτες

[γυναίκες... 
Π έρασε τή ζω ή του χάσκοντας 
Μ προστά σ' ανόητα  σύμβολα...
Π έρασε τή ξω ή του πλάθοντας

Γ ελ ο ϊα  σκέδια  γ ιά  ιδέες στείρες...
Κ  έκ α ν ε  γ ιά  δλ α  στίχους μάταιους κι’
λ _ , ,  [άσκοπους:

Λ ό γ ια .. λ ό γ ια ... λ ό γ ια ...

Π έθανε είκοσι χρ ονώ ν...

Π ροσεύκεστε γ ιά  τήν άνάπαψ ή του...
©. ΓΓΙΕΡ ΙΔ Η Σ
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Τ Α Ξ Ι Δ Ι
Μ έ πάει σέ άλλους τόπους τό βαπόρι, 
χ ρ ό ν ια  τήν καρτερούσα αύτή τή μέρα, 
νά  φ ύγω  άπ’ τής πατρίδας μου τήν ξέρ α  
γ ιά  χώρες πού ή ψ·»χή μου πάντα έθεώ ρει.

Πόσες φορές έκ ε ϊ τό άγρ ιοβ όρ ι 
μ έ  τό δριμύ τού πέλαου τό ν ά γέρ α  
πλημμύρισε άπό πλήξη όλα  ώς πέρα... 
κα ί μ έσα  μου ή ψ υχή πιά δ έν  έχώ ρει.

Τ ώ ρ α  φωνή βουβή θαρρείς πώς χ ύ ν ε ι 
σάν π λ ά ντα γμ α  άπ' τού βαποριού τά  βύθη 
τώ ν χω ρ ισμ ώ ν τή δακρυσμένη όδύνη,

στά σπίτια, στούς άνθρώπ.ους, πού μ ιά  λήθη 
σέ λ ίγο  θά σκεπάσει ώς τό βράδυ 
πέσει ά νά μ εσ ά  μας τό σκοτάδι.

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ

Ο Κ Α Φ ΕΝ ΕΣ
Κ ά τω  άπ' τόν ίσκιο μιάς πυκνής συστάδας δέντρω ν, 
δ ίπλα  άπ’ τό δρόμο, μές στή μέση τής πλατείας, 
ενας χωριάτης μικροεπιχειρηματίας, 
σοφίστη κ’ έχτισε’ έ ν α ν  κ α φ εν έ : «Τ ό Κ έντρ ο ν»

Π ρώ τοι, φ ιλόδοξοι ν ά  δ ε ίξο υ ν  τό χρυσάφι 
τής τσέπης τους, τρ έξα νε  δώ  οί ά μ ερ ικά νο ι 
καί μ’ άλλους νεόπλουτους άκόμη καταφ θάνει 
σέ λ ίγ ο  κα ί τώ ν δ ια νο ο υ μ ένω ν τό συνάφι.

Κ α ί Ρηξικέλευθος,— τί νό μ ισ ες ; πώς π α ίξε ι; — 
χτυπάει τώ ρα ό δικολάβος δημοσία 
τή ν έ α  βουλή, κ’ έχ ο υ ν  τά λ ό γ ια  του μ ιά  ούσία 
σάν καταφ έρνει τή γροθιά  του στό τραπέξι.

Κ ι’ ό άμερικάνος, δέν  πάει πίσω, «γιές, γκο ύτ-μ π ό ϋ»  
ν ά  κελ α ϊδεΐ μ  έμβρίθεια στό καλό γκ α ρ σ όνι' 
ένιΐ> στόν το ίχο άντίκρυ άδιάφορος καρφ ώ νει, 
ό καφετξής τώ ν λο υκ ο υμ ιώ ν τό τιμολό ϊ

Α Λ Ε Κ Ο Σ  Φ Ρ Α ΓΚ Ο Σ



■ Π ΡΩ ΤΟ Π Ο ΡΙΑ

Μ ΕΣΗΜ ΕΡΙΑΤΙΚΟ

Ξαφνικά γείνηκε σιωπή! Σάν άπό σύν
θημα δλα σταμάτισαν. Ψηλά μόνο κάποιο 
γεράκι έκοβε βόλτες. Ό  Σιδαρός βγήκε καί 
κάθισε στή σκιά τής πόρτας. Καταμεσής 
τοϋ ουράνιου θόλου ένας μεγάλος καλοκαι
ριάτικος ήλιος στεκόταν κ’ έψηνε. Τόν κύτ
ταξε και συλλογίστηκε μιά στιγμή πώς ή 
σιωπή γίνηκε γιά ν’ άκουστεΐ τό τραγοϋδι 
τών καρπών πού ώριμάζανε στους κήπους. 
Και περίμενε, περίμενε νά τ’ άκούσει...

Πέρασ’ ένα κοπάδι μϋγες, δίχως τόν π α 
ραμικρό θόρυβο, σκόρπισε, μετά ξαναμαζώ- 
χτηκε και πήγε κ’ έπεσε πιο κάτω, πάνω σέ 
κάτι βρωμισιές και κεί άπομαγαρίστηκαν.·

Στή σκιά, τήν ελάχιστη σκιά, μιανοΰ 
άντικρυνοϋ σπιτιοϋ, κοιμόταν ένα σκυλί.

Πιό κάτω άσπρίζανε στόν ήλιο συν
τρίμματα, πέτρες μιάς οικοδομής, πού μή
νες είχε άρχίσει νά τελειώσει κι’ άκόμα δέν 
ήταν ούτε στή μέση. Κα'ι μένανε μέ μιάν 
άσάλευτη αδιαφορία πόσον καιρό τώρα πού 
μοιάζαν νάχαν ριζώσει μέ τή γής.

Τ ’ άλλα σπίτια χαμηλά καί κατάκλειστα 
ήταν σά νάχαν καθίσει κουρασμένα άπό 
τόν κάματο, τή ζέστη καί τή συλλοή.

Μακρυά, στίς δίπλες τών βουνών άπλώ- 
νονταν καταπράσινες συκιές πού κατέβαι
ναν ώς τό λιβάδι απαλές, μαγευτικές σάν 
νά γλυστροϋσαν σέ κοιλιά κοπέλλας.

Ή  άκινησία κ’ ή σιωπή δέν έλεγαν νά 
τελέψουν. Τό μεσημέρι βασίλευε παντοΰ. 
Μά κεί ό ήλιος άντικρύ στό Σιδαρό βάλ- 
θηκε νά γυαλίζει καί ν’ αστράφτει πάνω 
σ’ ένα ξανθό ολόγυμνο σώμα. "Ενα κατά- 
ξανθο γυμνό κοριτσάκι είχε στρίψει τό μι- 
σοχτισμένο σπίτι κ’ έτρεχε, έτρεχε τόν κα
τήφορο, κουνώντας τά χέρια καί γελώντας. 
Σέ λίγο φάνηκε κυνηγόντας το μιά γυναίκα 
άνασκουμπωμένη, ντυμένη μαΰρα. Ή ταν 
δμως λαχανιασμένη καί στάθη, φωνάζων- 
τας :— “Ε λα.. . .

Τό κορίτσι ξακολούθησε νά τρέχει κατ’ 
άπ’ τόν ήλιο. Ή  γυναίκα είχε σταθή μπρος 
στή μισοτελειωμένη οικοδομή, έσκυψε, ξε
ρίζωσε μιά πέτρα καί σήκωσε τό χέρι νά 
ιήν πετάξη.

“Ερμος εδώ οτή μοναξιά μου 
ονλλογιά μου ο 9 είχα π άντα ...

(Τραγουδάει μιά λατέρνα).

Τό γυμνό κορίτσι δέν έτρεχε πιά. Είχε 
φέρει τό χέρι αντήλιο στά μάτια της κ’ έ
βλεπε τή γυναίκα πού άπειλοϋσε. Τότε ή 
μητέρα άφησε νά πέση τό χέρι της κ’ εφώ- 
ναξε άλλη μιά φορά : —  ’Έλα. . . .

Εκείνο ακούσε κ’ άρχισε πιλαλώντας 
να πλησιάζει. Έ τρεξε κ’ ή μάνα άνοιξε τά 
φουστάνια της καί τό τύλιξε: «Ντροπή . .. 
κοντζάμου κοπέλλα γυμνή . . .— «Γιατί λοι
πόν θές νά μέ λούζεις έσύ ; Μόνη μου...» 
Καί χάθηκαν.

Και πάλι βασίλεψεν ή σιγή κι’  δσο στα
θήκαν σέ μιά τρομαχτικήν άκινησία. Μόνο 
εκεί ψηλά ένας μεγάλος ήλιος καλοκαιριά
τικος ξακολουθοΰσε νά στριφογυρνά σά 
σβούρα, ν’ άστράφτει καί νά καίει. "Οσο 
γιά κάποιο γεράκι πούκοβε βόλτες κάποτε 
σταμάτησε κι’ αύτό, έμεινε κεΐ ψηλά σάν 
άψυχο κ’ έμοιαζε μιά λεπτή μαύρη κοντυ- 
λιά πάνω στόν καθαρό ουρανό.

Τόν κατακάθαρο ουρανό δοκίμασε πρι/ 
λίγο νά διασχίσει ένα μικρό, ασήμαντο συ- 
νεφάκι. Πρόβαλε κεί κάτω στή δύση κι
νημένο άπό ένα ζεστό άσώματο άεράκι, 
περιμένοντας τή μεγάλη παρέα γιά νά ξε
κινήσει, μά δέ βρήκε κανένα. Μέτρησε τήν 
απόσταση, είδε πώς ήταν άδύναιο νά τήν 
περάσει μόνο του, ντράπηκε καί γύρισε 
άπό κεΐ πού φάνηκε.

Ό  Σιδαρός πού παρακολο\>θησε δλ’ αύιά, 
σάν κάτι θέλησε νά θυμηί)ή. Κι’ αύτό ήταν
το πώς πρωτογνώρισε τήν αγάπη του.

** *
Μι’ απέραντη σάλα, ευγενικές κυρίες, 

κόσμος, ένα παρκέτο πού γυάλιζε έξαιρε- 
ρικά. Κάπου-κάπου χορεύανε. Έκείνη ερ
χότανε γιά πρώτη φορά έκεΐ μέσα. Τοΰ 
Σιδαροΰ τοϋ έκανε έντύπωση ή μεγάλη τη? 
δειλία. "Αμα τόν άντιλήφτηκε στάθηκε ξα
φνιασμένη. ’Έπειτα κάτι τού έγνιψε σάν: 
—  ’Έ λ α .. .  Μά ήσαν στίς δυό άντίί)ετες 
άκρες τής σάλας καί τό παρκέτο ήταν 
άδειανό, γιατί δέ χορεύανε. ’Αρκέστηκε λοι
πόν νά τή βλέπει καί νά προσπαθεί νά 
μαντέψει τί τόν ήθελε. Έκείνη δμως προ
χώρησε, δίστασε λίγο, μετά πήρε θάρρο?

καί διάσχισε τήν απέραντη σάλα μέ βήμα 
σίγουρο (έτσι ή άγαπημένη του στάθηκε 
πιό θαρρετή άπό τό συνεφάκι).

Τοΰ τδπε μέ τά μάτια. Ντροπαλά καί 
όμορφα.

—  Ό χ ι ντέ ; τή ρώτησε.
—  ’Αλήθεια σοΰ λέω ...
—  ’Αγαπούλα μ ου .. .
Στήν τέχνη τών ματιών έκείνη βρέθηκε 

φαμόζα. Είχε κάτι αφάνταστα βαθειά γα
λανά μάτια πού τοΰ θυμίζανε πολύ μιά 
μαγική γυμνοΰλα πούδε κάποτε, ψηλά σ 
ένα ταξεΐδι πουχε κάνει στό Βορρά.

Κ’ ή γαλανή λάμψη τους στεκόταν σέ 
μιά τέτοια παράξενη άντίθεση μέ τό μελα- 
χροινό ρόδινο χρώμα τοΰ κορμιού της. .. . 
Έ ξ ω  άπ’ αύτό είχε μιά φωνοΰλα κρυστάλ
λινη. Σίγουρα πώς μέσα της θάκλεινε μιά 
λάλα κρήνη Γι’ αύτό έπρεπε κανένας νάνε 
βέβαιος. Εξάλλου σέ χτυπούσε μιά τέτοια 
•δροσιά δταν τής πλησίαζες. Σάν τή φρε
σκάδα πού σούρχεται στό πρόσωπο άμα 
■σκύψεις πάνω άπό βαθειά γούρνα καλο
καίρι καιρό.

Ή  άγάπη τους μέρα μέ τήν ημέρα με
γάλωνε. Μά κει ξαφνικά ήρθ’ ένα τίποτα 
καί τή σταμάτησε.. . .  Σάν τή φωνή μια- 
νοΰ τραγουδιστή, πού γεμάτη θέρμη και 
μέταλλο άνεβαίνει, ανεβαίνει καί κεΐ —....

Συνήρθε ή ξύπνησε. ’Ένοιωσε μιά χαυ- 
νωτική ταραχή κι’ άνατριχίασε λαφριά.

Ή  σκιά σιγά-σιγά έφυγε κάμνοντας 
τόπο στόν ήλιο πούταν τώρα απλωμένος 
•σ’ δλο τό δρόμο. Ό  σκύλος πού κοιμόταν 
κει απέναντι ειχε φύγει. "Ομως ο Σιδαρός 
■δέ θυμόταν νά τόν είδε νά σηκώνεται.

Σέ λίγο προσπάθησε νά ενώσει τόνήμα 
τών άναμνήσεων πού κόπηκε. Στο μυαλό 
του ήρθαν κάποιες άπαίσιες μεταμεσονύ
κτιες ώρες πού πέρασε γυρίζοντας σε μιά 
παντέρημη πλατεία τήν πρώτη νύχτα πού 
χωρίσανε.

Πάνω ταξείδευε ένα παραμορφωμένο 
φεγγάρι (έμοιαζε άγόρι πού έχει μαγουλά) 
καί τό φώς του έσπανε μελαγχολικά καί 
μονότονα πάνω στήν ψυχρή άσφαλτο.

Κάπου είχαν άνοίξει λάκκους γιά τήν 
■ύδρευση τής πόλης καί ή μυρωδιά τής νιο- 
σκαμένης γής σκορπούσε μιάν άτμόσφαιρα 
τάφων. Έκείνη τή νύχτα θάφτηκε ή άγά- 
•πη τους μιά γιά πάντα....

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ------------

Σηκώθηκε καί κάθησε ένα σκαλί ψηλό
τερα γιατί ό ήλιος τοΰ έκαιγε τά πόδια. 
Θέλησε νά πάει μέσα μά δέν τό'κανε. ’Ά 
φησε μόνο τή ματιά του νά πλανηθεί μα
κρυά εκεί κάτω, μετά τόν κατήφορο, στό 
δροσερό λιβάδι μέ τούς υγρούς καταπρά- 
σινους ίσκιους καί συλλογίστηκε πόσο καλά 
θάταν νάνε κανείς έκεΐ καί ν’ άναπαύεται.

Ξαφνικά μιά παράξενη Ιδέα τοΰ κατέ
βηκε. Φαντάσθηκε πώς έκεΐ πού καθότανε 
ένα κορίτσι, ένα εξαιρετικά δμορφο κορίτσι 
θ ’ άρχόταν άπό πίσω του δίχως θόρυβο, 
πατώντας στά δάχτυλα, καί θά τοΰ έπιανε 
τά μάτια.

Λοιπόν κάποια χέρια ήρθανε καί τοΰ 
κλείσανε τά μάτια. Τά ξεκόλησε μέ δύναμη 
καί γύρισε καί κύτταξε. Μπροστά του ήταν 
ή άγάπη του, ολόγυμνη. Κι’ ήταν τόσο έν
τονη ή πραγματικότη πού φαντάστηκε λέει, 
πώς όνειρεύται.

— Έ λ α  μέσα, είσαι γυμνή!
—  ’Όχι, πάμε κεΐ κάτω σιούς ίσκιους, 

— καί τόν τράβηξε. Εκείνος τήν άκολού- 
θησε. Γύρισε μόνο μιά στιγμή καί κύτταξε 
πίσω του καί είδε κοντά στή μισοτελειω
μένη οικοδομή τά ρουχαλάκια της πούταν 
ριχμένα καταμεσής τοΰ δρόμου και μοιά
ζανε μέ κρίνους κομμμένους καί μαραμέ
νους πιά πού τού; ρίξαν εκεί γιά νά σκε
πάσουν κάτι.

Ή ταν  εύθυμη, πόσο ήταν εύθνμη κα! 
δέν τήν ένιαζε καθόλου γιά τή γύμνια της. 
Ξαπλώσανε στούς ίσκιους κι άναπαφτη- 
καν. Γιά κείνο πού τούς χώρισε δεν ε’ιπαν 
τίποτα. Εκείνο; άρχισε νά μιλά, νά μιλά, 
νά τής λέει... Έκείνη δέν έλεγε τίποτα. 
Γελοΰσε μόνο καί τόν έβλεπε. Ξαφνικά τον 
τύλιξε μέ τά χέρια της καί τόν φίλησε στά 
χείλια. Τό θυμόταν καλά γιατί τήν ίδια 
στιγμή ειδε μακρυά κάποιο γεράκι νά πέ
φτει μέ δύναμη άπό τόν ουρανό σάν ψ ω- 
φιο.

Χορέψανε καί ξαναφιλήθηκαν. Στό τέ
λος τόν πήρε άπό τό χέρι καί τόν πήγε ώς 
τήν πόρτα του. Μετά ντύθηκε τά ρούχα 
της τοΰ έστειλε άπό μακρυά ένα φιλί καί 
χάθηκε στό γύρισμα τοΰ δρόμου.

Τότε ό Σιδαρός σηκώθηκε άπό τό κά
θισμα πούχε καθήσει, τανύθηκε, άπλωσε 
τό μάτι του στά λιβάδια, ένιωσε μιάν ά- 
πέραντη χαρά νά τόν πλημυράει γιά δλα,
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για την αγάπη του ποΰ ξαναρχίνησε, άνοι
ξε τό στόμα του κ’ έβγαλε μιάν δχτάβα 
βαθύφωνη.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Σύγκαιρα δμως ένιωσε δυό δροσερά 
χέρια νά τοΰ σκεπάζουνε τά μάτια.... 

(Κάϊρο) Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Χ Α Τ Ζ Η Α Ν Τ Ρ Ε Α Σ

ΤΟ  ΕΘΝΙΚΟ Θ ΕΑ ΤΡΟ  ΤΗ Σ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Γιά νάχουμε αληθινό Εθνικό θέατρο 

πρέπει αυτό νάχη τουλάχιστο μιά σχετική 
ανεξαρτησία καί οχι ν’ αμφιταλαντεύεται 
κάθε φεγγάρι εξ αφορμής ενός προσώπου 
υψηλής περιοπής, ποΰ συχνά περιορίζεται 
νά μαλώνη μέ τή φιλολογία.

Τό θέατρό μας εχει τήν αμετάβλητη τύ
χη νά πληρώνη τις αμαρτίες τοΰ κοντόφ
θαλμου πολιτικοΰ τσορμπατζηδισμοΰ, στε- 
νοκεφαλισμού, σωβινισμοΰ κα'ι καθυστερη
μένου πολιτισμού. Οϊ σταυροφόροι τής 
εποχής τοΰ Συμεών, ποΰ πετάξανε περισσό
τερα άπό εκατό εκατομμύρια φράγκα γιά 
τήν ανανέωση τοΰ θεάτρου, γιά νά μπόρε
ση ή ιστορία νά τούς σημειώση γιά πνευ
ματικούς πρωτοπόρους σήμερα θά συμπλη
ρώσουν ήσυχα τό εργο τους τής έκμηδένι- 
σης τής εθνικής δύναμης.

_Γιατ'ι μέ τό πρόσχημα τής τέχνης θ ’ άνε- 
βή στό βήιια τής σκηνής ό ρήτορας τής νο
θευμένης και πλαστής κοινωνικής ηθικής. 
Θά σκάση ο ήρωας τής εθνικής προσπά
θειας, άπιστος σύζυγος θά πυροβολή μέ 
καραμπίνα, ενας πατριώτης θά εϊσβάλλη 
με τό μαχαίρι στό στόμα καί ό ανήθικος 
αυτός κυκεώνας τών αναιμικών συγγρα
φέων καί τών μαϊμούδικων προσπαθειών 
θ άνυψωθή στά σύννεφα τής καθαρής 
παρθένας τέχνης χωρίς καμμιά προσποίηση 
και χωρίς καμμιά διεύθυνση.
-  "Άλλη θά ήτανε ή τύχη τής τέρψης αύ

τής αν στο δεξί θεωρείο δέν έφεγγε καμ- 
μια λαμπα καί τή διεύθυνση τοΰ θεάτρου 
την εμπιστεύονταν σ ’ ανθρώπους προοδευ
τικούς, μέ τήν πλατύτερη σημασία, πού νά 
κατεβάσουν τή σιδερένια αυλαία γιά τίς 
πυρκαϊές ανάμεσα στά περασμένα καί στά 
σημερινά καί νά κάμουν αρχή μιάς προσ
πάθειας.

Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε ΙΑ Σ  γιά νά συγχωνευτώ τό 
πάτριον καί τό εθνικό: ΔΙΕ Θ Ν ΙΣΜ Ο Σ 

Καί νά τί χρειάζεται:
Ομοιόμορφο σύνολο σ’ δλες τίς διευθύν

σεις. Ίχανότης καί πλατειά αντίληψη. Όμα- 
δικη σκηνικη εμφάνιση τών ζωντανών 
στοιχείων, όχι στά σύννεφα τής διακόσμη- 
σης μά στή βάση τής δημιουργίας. Άνΰ· 
ψωση μέ πάθος πρός τό κοινωνικό πρό
βλημα. Εξεύρεση υλικής υποστήριξης. Καλ
λιτεχνικός ρεαλισμός τής σκηνής κ’ εύκολο- 
πλησίαστη σάλα γιά τό κοινό.

Νά, τό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
Χωρίς νά συμπληρωθούνε αυτές οί ανάγ

κες, θά έξακολουθήση νά μένη σέ μιά νάρ
κωση και θάναι άχρηστο βάρος τοΰ προϋ
πολογισμού καί γαϊδουράγκαθο ·στό λειβάδι 
τής Τέχνης.

Εφέτος τό θέατρο ανέβασε ένα έργο κα
τώτερο άπό κάθε κριτική. Είναι μάλιστα 
εξευτελιστικό γιά κάθε άνθρωπο σκεπτόμε- 
νον τό δτι πρέπει θέλοντας και μή ν’ άσχο- 
λήται μέ τέτοια γαργαλίσματα.

 ̂ Αΰτή τή στιγμή πού ή γή καίγεται άπό 
τό παραγέμισμα μιάς επιθυμίας τών δι
πλωματών— έστω καί προσποιημένης— γιά 
τήν ειρήνη μεταξύ τών εθνών, γιά τή νο
μιμοποίηση ενός τέτοιου καθεστώτος, τή 
στιγμή αΰτή στό θέατρό μας τοποθετούν
ται τά άγγειά τοΰ παλιοΰ πολιτικού καί 
πνευματικού πατριωτικού ξεκοιλιάσματος— 
μιά μισητή χρήση τοϋ ζωντανού Βουλγαρι
κού λόγου, χωρίς μιά λογική απάντηση, 
χωρίς τήν έμφυτη σάτυρα στή φράση.

Τό έργο αύτό είναι «Οί καμπάνες τοϋ 
'Ay. Κ λ η μ έντου »  τοΰ Δήιχου Σιάρωφ, 
γεννημένου στήν πόλη Λοβέτς. Τό αξιολύ
πητο έργο του έχει μάλιστα τή θρασύτητα 
νάν τό υποστηρίζει κι’ ό τύπος. Παρουσιά
ζεται μιά περίπτωση αρκετής φλυαρίας 
χρήσιμης στή διανοητικότητα εκείνη πού 
σηκώνει εμπορική εκμετάλλευση.

Μά κ’οί ηθοποιοί πού είχανε τό ατύχημα 
νά ντεμπουτάρουν στή θλιβερή αύτή ανοησία 
έφωνασκοΰσαν τόσο πολύ πού μπορούσε κα
νένας εύκολα νάν τούς άκούη άπό τό δρόμο

Κάπως αλλιώτικα είναι τά πράμματα 
προκειμένου γιά τό δεύτερο έργο τής φ ε- 
τεινής σαιζόν: « Ή  περιφ έρεια». Εδώ 
έξεφύτρωσαν πολλές διαφωνίες, κ εσημειω- 
θηκαν πολλές διαφορετικές γνώμες. Τό 
στρατόπεδο τής βαρείας αστικής αδράνειας 
έπαθε πανικό κ’ έτσι λίγο έλειψε να βλασ
τημήσω τό κοινό τήν πατριωτική του σκη
νή. ’ Εννοείται πώς ό ρεζισέρ έπροστατεύ- 
θηκε άπό τήν πραγματικότητα. Ό  Φραν- 
τίσεκ Λάγγε, πού άσκεφτα έφκιασε τό έργο 
του αύτό άπάνω στό σχέδιο μιάς παλιάς 
ρωμαντικής ιστορίας, είναι στερημένος άπο 
αρκετή διαύγεια σχετικά μέ τίς συνθήκες 
τής σημερινής ζωής. Έταχυδαχτυλούργησε 
τήν εξωτερική μορφή τοΰ έργου δχι στό 
ψυχολογικό κόψιμο τοΰ Ντοστογιεφσκυ, μα 
σέ μιά συνολική αίσθηση αυτόματου σπρω
ξίματος τοΰ πλήθους. Νά γιατί ή «Περιφέ
ρεια» δέν ζωγραφίζει τά γύρω στήν προσ- 
πάθειά της, μά δίνει μιά ιιαρμαρωμένη 
ατομικότητα, μιά παλιά βιβλική ηθικη πού 
βρίσκει διέξοδο στό σταυρό.

11ΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ■ -  =

Γιατί τότες νά φοβηθούν οί «εμβριθείς» 
άπό τήν άνηθικότητα αυτού τοΰ έργου; 
Είναι άλήθεια πώς σ’ αύτό υπάρχουν στοι
χεία ποΰ πέφτουν σάν πέτρα απανω στις 
καρδιές τών «τιμίων». Μά αυτο ίέν ση
μαίνει πώς άκόμα τό Εθνικό θέατρν έκαμε 
βήμα πρός τά μπρός. Ή  τοποθέτηση τοΰ 
έργου σέ κάποια μέρη δίνει αρμονία, υπάρ
χει μάλιστα καί δοκιμή γιά σύνθεση, μά 
αύτό μονάχα διακοσμητικά.

Οί ηθοποιοί αύτοί παίζουν άκόμα μέ 
υπερβολικό πάθος καί ιιέ τή μεγαλοπρέπεια 
ξεχωριστού τύπου. Αύτό μάς δείχνει καλα 
πώς οί διαχειριστές τοΰ Έθνικοΰ θεά
τρου δέν νοιώθουν άρκετα τους μοντερνι
σμούς πού μπαίνουν στή ράμπα, άναποδο- 
γυρίζουν τά παρασκήνια, πετοΰν φουστά
νια κα'ι φράκα γιά νά λάμψΐ) απανω στη 
σκηνή μιά καλλιτεχνική αλήθεια πού ν’ άν 
τανακλά τήν ψυχολογία τοΰ 1930.

(Ά πό τό Βουλγαρικό περιοδικό «Νόβις»).
LA

Μ ετ α φ ρ . θ .  Δ Α Ν ΙΗ Λ Ι Δ Η Σ

ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ
Ό  Πέτκας είναι ένα παλληκάρι μέ τά 

δλα του. Είναι ευχάριστο νά δουλεύη κά
νεις μαζί του. Σάν άρχινάει τό τραγούδι με 
μιά δυνατή κ’ ηχηρή φωνή;

Είμαστε παλληκαράδες μέ καρδιά 
Κ  έχουμε φαλτσέ;τα καί γρ οθ ιά ! 

νοιώθει κάνεις πώς άλλεγράρει μονομιάς. 
Οί κυράδες τονέ σκιάζονται, μ’ δλο πού δέν 
εχει μήτε φαλτσέτα, μήτε γροθιά. Μόνο 
καμπόσες πληγές καί γρατσουνιές στά γυμνά 
το'ΐ ποδάρια, τά ψημένα, άπό τή λάσπη 
και -τόν αγέρα.

Ό  Πέτκας ξέρει καί λέει κουβέντες γιά 
κάθε περίσταση. Μιά μικρή κυρά άσπρο- 
ντυμένη, περνάει δέν περνάει, μονομιάς η 
φωνή τοΰ Πέτκα γίνεται γλυκειά, σερνά
μενη :

—  Βοηθήστε, κυρία, τή μητέρα^ μου. 
Είναι άρρωστη εδώ καί δύο μέρες, κ’ είμα
στε τρία ανήλικα παιδία.

1 Αν ή κυρά άρνηθή, τής πετάει μιά άπό 
κείνες τις βλαστήμιες πού τήν κάνουνε νά 
τό βάλχι στά πόδια ρίχνοντας ολόγυρα 
Κρύφιες ματιές γιά νά βεβαιωθή μή τυχόν

τόν ακούσε κανείς, πώς τήν εσυγύρισε ο 
Πέτκας. "Αμα πάλι ό μικρός γνωρίσει απο 
τά φορέματα καί τό εξωτερικό έναν άνθρα)- 
πο. πώς ανήκει στήν εξουσία τών Σοβιέτ, 
άλλάζει τρόπο. Λέει μέ μιά φωνή καθάρια 
και τραχειά:

—  Δώσε μου, σύντροφε, κάτι γιά ν’ άγο- 
ράσω λίγο ψωμί.

Κι’ άμα τονέ ρωτάνε;
—  Ά π ό  ποΰ είσαι; Γιατί ζητιανεύεις; 

σοΰ σκαρώνει μία ιστορία στά πεταχτα που 
κάνει τόν άλλονε ν’ άλλάζη χρώματα. Είναι 
ή άλήθεια πώς στό σημερινό καιρό τέτοιες 
ερωτήσεις δέν γίνονται πια τοσο συχνά. 
Τά παιδικά άσυλα είναι ξέχειλα, κ’ έπειτα 
τί νάν τό κάνει κάνεις ολο τούτο το σκυ
λολόι ; Ό  Πέτκας έχει ένα μάτι διαπερα
στικό- βλέπει πολύ μακρυά. Είναι πάντα 
πρώτος στις διαδηλώσεις, πίσω άπό τήν 
κόκκινη παντιέρα. Εκείνος δίνει πάντα 
εξηγήσεις σ’ δλα τ’ άλλα παιδιά:

—  Αύτοί οί κανάγηδες ρίξανε τό σύν
τροφο Βορόφσκυ. Τόν καλλίτερο φίλο τοΰ 
Λένιν, τόν καλλίτερο προλετάριο. Ό  Γκουρ-
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ζών, δ άσπρος επιστράτευσε ενα φονιά. 
Και νά τονε πού μας κοκορεύεται γι’ αύτό: 
θά κάνω πόλεμο, σοϋ λέει! Ά μ  δέ, ας 
κοπιάσει. Γιά δοκίμασε νά τό δοϋμε!

Τά ξέρει δλα άγκαλά δέν είναι πολύ 
γραμματιζούμενος. Είναι καλός σύντροφος. 
Μά αραιά και σπάνια δέχεται τή βοήθεια 
κανενός. Προτιμάει νά τά ξεμπλέκω μονά
χος του. Απο καιρό τωρα ό Άντρέϊκα 
πασκίζει ν’ άποχτήση τήν εύνοιά του. Δέν 
τό πετυχαίνει δμως πάντα, καί δέν τό κα- 
τάφερε παρά τήν περασμένη βδομάδα. Σ ή - 
μερις ο Αντρείκα είναι δ πιό καλός σύν
τροφος τοϋ Πέτκα. ’Έτσι τδφερε ή περί
σταση. Ό  Πέτκας πήγε στό παζάρι. Ό  
’Αντρέϊκα πήρε τό κατόπι του. Ό  Πέτκας 
είναι πολύ μικρός. Λέει πώ ; είναι δώδεκα 
χρονών, μά δέν τοϋ δίνει κανείς παραπάνω 
άπό εννιά. Είναι κοντό; κι’ αδύνατος. Τρύ
πωσε σάν τό χέλι άνάμεσα στά σκέλια τών 
μεγάλων καί χάθηκε. Ό  Άντρέϊκα έψαξε, 
έψαξε. Μοίραζε αγκωνιές καί κουτουλιές 
περα δώθε. Εσχισε το παζάρι τουλάχιστο 
τρεις φορές. Πουθενά Πέτκας Ξάφνου ξέ
σπασε ενα γυναικείο κλαψανιτό. Ό  Άντρέϊ- 
κα χύμηξε κατά κεΐ άπ’ δπου ερχότανε δ 
σαμα,τάς: έτσι γιά νά κάνη χάζι. Στάθηκε 
χαζεύοντας. Είδε μιά κυρά πού κούναγε 
την άσπρη ρόμπα της. Εδειχνε μία τσέπη 
ραμμένη πάνω στό ροϋχο της. 
κ Κοιταξατε, καλέ, γιά μιά στιγμή . . . 
Εβαλα το πορτοφολι μου σ’ αύτή τήν τσέ

πη μόνο γιά μιά στιγμή. . .  Σ ’ αύτό τό 
χέρι κρατούσα ενα πακέτο, καί στό δεξί 
το μαντήλι μ ο υ . . .  Γιά μιά στιγμή σάς 
λέγω. . .  Μονάχα μιά στιγμή. Θέ μου, τί 
ήταν αύτό ; Τί ήταν αύτό ;

Οί λαϊκοί άνθρωποι, έμποροι περαστικοί, 
μαζωχτήκανε δλόγυρά της.

—  Στήν τσέπη καλέ! . . .  Μιά τσέπη πού 
έχασκε τοσο δά . . . Καλά κάνανε καί τής 
τής τό πήρανε! Ή  χήνα!

—  Μά κρατάει κανείς τά λέφτα του 
έτσι!

—  Ά φ οϋ  έβανες τά χρήματα στήν τσέπη 
σου, γιατί δέν τά βάσταγες άπό πάνω μέ 
τό χέρι σου, χαζή !

—  Πρέπει νά ψάξωμε παντού.
—  Τώρα, τρέχα γύρευε. .
Ό  Άντρέϊκα τρύπωσε στις πρώτες αρά

δες.

Ενας κύριος μέ μούτρο κίτρινο καί 
πρισμενο, καπελλωμένος μ’ ένα μαύρο κα— 
πέλλο, στραβοκοίταζε τό παιδί κ’ είπε μι
λώντας γιά τόν Άντρέϊκα :

Νατοι. Αυτοί είναι οί κλέφτες. Π ρέ
πει να ψάξετε τα παιδιά. Πρέπει νάν τούς 
ψάξετε δλους.

-— Ε, σύ, πιάσε τούς μικρούς ! ψάξε τίς 
τσέπες τους !

% —  Ά ς  τ’ αστεία ! Καί φαντάζεσαι πό>ς 
τά σημερινά παιδιά πάνε νά κλέψουνε κ’ 
έπειτα στέκουνται νάν τά πιάσουνε;

—  Τέτοιοι χάχες βρίσκουνται άνάμε
σα στους μεγάλους. Τούτα τά μυξιάρικα 
έχουνε δεΐ καν καί κάν στά μάτια τους. 
Τό μυαλό τους κόβει.

Ό  Άντρέϊκα γύρισε τό κεφάλι δεξιά, 
ζερβά. Μ’ δλο πού δέν έκλεψε, ώ ; τόσο τόν 
επιασε τρομάρά. Χώθηκε κάτω άπό τούς 
αγκώνες τοΰ κιτρινιάρη κυρίου. ’Εκείνος 
τόν άδραξε άπό τό πουκάμισο.

— Κάτσε κεΐ ! Ποϋ πας ;
Ό _Ά ντρέϊκα είχε τήν βλακεία ν’ άντι- 

σταθχ).  ̂Οι μανάβισσες μαζωχτήκανε γιά 
νάν τονέ ψάξουνε. Δέν βρήκανε τίποτα. Ώς 
τοσο τονε ξυλοφορτώσανε τό μικρό.

~  τόδωσε διχω; άλλο σέ κανένα άπό 
άπό τούς συντρόφους του.

Μιά δεσποσύνη άνακατεύτηκε στήν ιστο
ρία. Κλαψανισε μέ μιά φωνή συφορισμένη:

—  Μή χτυπάτε ενα παιδί. Πολιτοφύ
λακα, πολιτοφύλακα!

Ο Αντρέϊκα σκιαζόντανε τή πολιτοφυ
λακή πιότερο κι’ άπό τά χτυπήματα. Έ π α - 
ψε νά σκούζη. Ξέφυγε μ’ δλη του τή δύνα
μη άπό τά χέρια τών γυναικών.

Οι μανάβισσες άρχίσανε νά βρίζουνε τή 
δεσποσύνη καί παρατήσανε τόν Άντρέϊκα. 
’Εκείνος τά κατάφερε νάν τό σκάση, μέ τή 
μυτη ματωμένη, προτού πλακώσει ή εξου
σία. Εσκισε δύο σοκάκια τρέχονιας σάν 
τρελλός. ’Έπειτα σταμάτησε, κάθισε στά 
ριζα ενός τοίχου καί σκούπισε τά δάκρυα 
του. Ία  μούτρα του πασαλειφτήκανε δλα. 
Κλαΐς δεν κλαΐς πρέπει νά φάς. Προχώ
ρησε κουτσαίνονταις κατά τή διεύθυνση 
τοϋ σταθμοϋ. Εκεΐ μονάχα τόνε πέτυχε ό 
Πέτκας.

Μωρε χούφταλο I Στάσου λοιπόν! 
Ειδα κ επαθα γιά νά σέ προφτάξω. Ποΰ 
τρέχεις ;

  -  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

—  Στό σταθμό.
—  Σκούπισε τώρα τά μάτια σου. Μούτρα, 

μωρέ, γιά σιδέρωμα, κλαψή ! Μωρέ παλ- 
ληκαράς νά σοϋ πετύχη! Ποιος φταίει; 
Γιατί σούρθε νά φύγης άπό τό παζάρι; 
Σύ δέν είχες τίποτα στις τσέπες σου, έπρε
πε νά μείνης καί νά κάνης τόν άμερόλη- 
πτο μαζί μέ τούς άλλους. Νά μείνης καί 
νά έπικυρώνης δ,τι λέγανε εκείνοι. Κάτσε 
κάτω, πάω νά ψωνίσω λίγο λαρδί.

Σάν καθήσανε σιμά στο περβολακι τοϋ 
<5ταθμοϋ, δ Πέτκα είπε :

—  Έ γ ώ  τήν αδέιασα τήν τσέπη εκείνης 
τής χήνας. Καί σύ πλερωσες για μενα.

Ξέσκασε σ’ ένα γέλιο χαρούμενο ηχηρό .
—  Μά γιατί νά τό σκάσης; Εγω ο 

κλέφτης σουλατσάριζα σά νά μή συνέβηκε 
τίποτα. Φάε! Σοϋ περασε ;

Ά π ό  κείνη τήν ήμέρα δ Πέτκας ενώθη
κε μέ τόν Άντρέϊκα.

Ψωνίσανε τσιγάρα κι’ ήλιόσπορους καί 
τούς πουλούσανε. Μ αυτο όχι για πολυν 
καιρό. Ό  Πέτκας είνε αληθινό πώς ήταν 
παλληκάρι μέ τά δλα του. "Οσο είχε παρα- 
δες έπινε μπύρα, ψώνιζε καραμελλες, λου
κάνικα. Σέ λίγον καιρό μείνανε πάλι άψι- 
λοι. ’Έπρεπε νά ζητιανέψουνε ξανά. Κακές 
μέρες. Τή νύχτα έξω άπό τήν πολη, ο 
Πέτκας μιλούσε γιά τό μέλλον μέ τόν 
Άντρέϊκα. t α

—  Ά ν  μπορούσαμε νά μαζέψουμε ένα 
κομπόδεμα γιά τό χειμώνα και νά σκαρώ
σουμε κανένα εμπόριο. Είναι δύσκολο ν 
άπλώνη κανείς τό χέρι μέ τό κρύο. Πρό 
πάντων κρυώνει κανείς δίχως σπιτικό δίχως 
ρούχα. Κοιμόμουνα τόν περασμένο χειμώ
να μέσα σέ μιά ατμομηχανή. Ό  μηχανικός 
μουχε δώσει τήν άδεια, ϋυπνούσα με τα 
μούτρα σκεπασμένα, άπό τήν καπνια. Χτυ- 
παγα καμμιά πόρτα που δέ μ αφινανε 
ποτές νάν τηνέ περάσω. «Ποϋθε έρχεσαι, 
άγνωστε δμορφονιέ !». Αν μποραγα νά βα
ρέσω σέ κανένα μέρος δυο δισεκατομμύρια, 
θά σκαρώναμε καμμιά δουλίτσα. Ο Πέτκας 
δ γκαβός έχει ένα σπίτι μεγαλείο, καί μά
λιστα μιά φιλενάδα. Κι’ δμως είναι πιό νεος 
άπό μένα. τ

Ρώτηξε τόν Άντρέϊκα ποιοι ήσαν οι 
γονείς του καί πώς ξεπεσε σε τούτη την 
πολιτεία, μά γιά λογαριασμο του δεν ειπε 
τίποτις.
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Μόνο μιά φορά μίλησε γιά τόν ε®υτ° 
του. Τά παιδιά κολλήσανε πάνω σ’ έναν 
κύριο πού τό κολλαρο του ξεκουμπώθηκε 
πάνω σ’ ένα παχύ γυμνό λαιμό.

— Βοηθήστε μας, αφεντικό
Ό  κύριος σάλεψε με λύσσα την κοιλία 

του, πού τήν έσφιγγε μιά μπλούζα απο 
τισσόρ. Είπε στήν κυρά μέ τ’ άσπρα, πού 
βάδιζε δίπλα του, μέ μιά φωνή βροντερή :

—  Βλέπει κανείς παντού τόσους αλήτες ! 
Σ ’ δλες τίς γωνιές! Υποψήφιοι για κάθε 
έγκλημα, χωρίς καμμιά διάκριση. Αύτά τά 
μυξιάρικα παρουσιάζουνε έναν άμεσο κίν- 
τυνο γιά τόν τόπο.

Ό  Πέτκα πέταξε στά μούτρα τής κυράς 
μιά χοντρή βριξια Επειτα τα παιδια το 
βάλανε στά πόδια. Σά σταματήσανε γιά 
ν’ άνασάνουνε, ο Πετκα ειπε . ^

—- Είναι τρανή συφορά, σύντροφε, αμα 
σοϋ πεθάνει δ πατέρας κι’ ή μάνα σου άπό
τό λιμό.

—  Πεθάνανε οι γονοί σου ;
—  Αύτό δέν είναι δουλειά δικη σου 
"Άρχισε νά τσιγγλάη ένα παιδί που φό

ραγε κυλόττα καί πού στεκότανε κοντά σέ 
μιά δξώπορτα.  ̂ /

—  Είσαι' άγόρι καί φοράς μιά μπερουκα 
κοριτσίστικη. Π α ιδ ί! ν

Ό  μικρός, πού δέν ήταν παραπάνω απο 
πέντε ως έξι χρονών αποκριθηκε με μια 
φωνή τραγουδιστή :

—  Δέν είμαι άγόρι. Είμαι η Ναντια.
 Ή  Νάντια; Τότες γιατί φοράς βρακί;
—  Γιατί κάνει ζέστη. Τό καλοκαίρι μπο

ρεί νά φοράει κανείς άγορίστικα.
Ό  Πέτκας τό παραδέχτηκε αύτό.^
—  Σωστά. Ή  μάνα σου είναι στο σπίτι, 
— ’Όχι, πήγε στό παζάρι μέ τη Νάντια.

Ή  γιαγιά είναι μέσα. Καί ή μητέρα σου 
ποΰ είναι; Πήγε καί κείνη στό παζάρι;

—  Πήγε στό παζάρι γιά να κλέψη· Ακου 
δώ, φέρε μας λίγο ψωμί. Μό\·ο μήν τό 
πεις πώς είναι για μάς. Πες π ω ; πεινάς 
εσύ. Ή  πώς είναι γιά τό σκυλί. . .

Ή  παιδούλα έφερε ένα ζαχαρωμένο ψω
μάκι κι’ ένα πατέ. 5  ̂ /

Τ ’ άγόρια τό φάγανε δλο, κι’ άρχισανε 
νά παίζουνε μέ τή μικρή. ’Ήτανε στ’ άλή- 
θεια κωμικιά. Όλοένα φλυαροΰσε. Τάμπα- 
σε στήν ,αύλή γιά νάν τούς δείξη ένα κουβά- 
βάκι. Τότες τά παιδιά παίξανε μέ τό σκυλί.



Δέν είδανε τήν κυρά που γύρισε μέ τή 
δούλα.

—  Νάντια μέ ποιου; είσαι ; Ποΰ είναι 
ή̂  γιαγιά ; ’Έχασε τό νοΰ τη;, καλέ ; Τίνος 
είναι αυτά τά παιδιά ;

Καί μέ μιά φοβισμένη ματιά κάτω από 
το καπέλλο πρόστεσε;

—  Π ώς σά; λένε ;
Ή  Νάντια ετρεξε κοντά στή μητέρα της. 

λ —  Ή  μαμά τους πήγε στό παζάρι γιά 
νά κλέψη. Ά φ ισ έ  τους, μαμά, νά παίξου
με μαζί ώσπου νά γυρίσβ.

Ή  κυρά κακκάρισε :
—  Τί εκανε λέει; . . .  Π ώς ; .  .. Νά κλέ- 

Ψΐ); . .  . Ποΰ νά κλέψη ; . . .
Τά παιδιά χυμήξανε κατά τήν έξοδο. 

Τά  ̂ πόδια δέν αργούνε, βλέπετε. Τή μέρα 
εκείνη δε βρήκανε τροφή. 1 ην άλλην αναγ
καστήκανε νά φάνε λίγες πατάτες. Ό  Πέτ
κας επεσε σέ μαύρη μελαγχολία. Φαίνεται 
πώς εϊτανε αποτέλεσμα πυρετοΰ.

—  Μωρέ ζω ή ! Τά σκυλιά ζοΰνε καλλί
τερα άπό μάς. "Αν μποροΰσα νά βάλω στό 
χέρι δυο δισεκατομμύρια . . .

Την τρίτη μερα εφυγε άπό τό νεκροτα
φείο μοναχός του, δίχως τόν ’Αντρέϊκα. 
Άμα^ απαντηθήκανε οί δύο τους στό δρό
μο, ό Πέτκας δέ σταμάτησε. Είπε μόνο 
περνώντας :

-— Έ χ ω  κάποια δουλειά γι’ άπόψε τή 
νύχτα. Τά συμφωνήσαμε... Περίμενε με 
αύριο κοντά στό μνήμα δπου περάσαμε 
χτές τή νΰχτα.

—  Κ’ έγώ τί θά κάνω ;
Μ άφοΰ σοΰ λέω νά περιμένης 1 Σύ 

δέ μάς κάνεις.
Έ φυγες τρεχάτος. Ό  ’Αντρέϊκα τονέ 

περίμενε την άλλην μερα ίσαμε τό άπομε— 
σημερο. Ο Πέτκα δέν ξαναγύρισε.

Περάσανε κι’ άλλες μέρες. Ό  ’Αντρέϊκα 
δέν τόν ξανάδε πιά τόν Πέτκα. Παράδερ
νε καρτερώντας τον μιά ολόκληρη βδομάδα, 
καί κάθε βράδυ ερχότανε στό νεκροταφείο 
και φώναζε.

—  Πέτκα . . .  Πέτκα . . .
Καμμιά απάντηση. Ή ρ θ ε  τό φθινόπω

ρο. Δεν έπρεπε νά συλλογιέται τό νεκρο-
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ταφεΐο. Υστερις ό ’Αντρέϊκα στάθηκε τυ
χερός. Τονέ μαζέψανε σ ’ έ'να άσυλο γιά τά 
μικρά παιδιά. Τόν Πέτκα τονέ ξέχασε. Μά 
όχι κι όλότελα. Τή νύχτα καμμιά φορά ή 
καρδιά του σφιγγότανε.

—- Ποΰ νά χάθηκε ό Πέτκας ;
Δέν έκλαψε μήτε τή μάνα, μήτε τόν πα

τέρα του,̂  ώς τόσο είχε τήν όρεξη νά κλάψη 
γιά τό σύντροφό του.

Πάνω σ’ ενα τοίχο διατηρήθηκε ενα 
άποκόμματο άπό εφημερίδα πού ή βροχή 
κι δ αγέρας τό σκαστήκανε. Έκεΐ διάβαζε 
κανείς μέ μικρά γράμματα άδιόρατα, άχρη
στα, τά νέα μιάς νυχτερινής επίθεσης πού 
άπόιυχε:
. .  y  . .  «Οί λησται έδραπέτευσαν πυροβο- 
λοΰντες. Εκ τών ριφ{)εισών σφαιρών έτραυ- 
μοιτίσθη θανασίμως έ'ν μέλος τής συμμο
ρίας, ένας άνήλιξ εγκληματίας».

ΛΥΔΙΑ Σ Ε ΪΦ Ο Υ Λ ΙΝ Α
Μετάφραση άπό τό Ρωσσικό πρωτότυπο :

Α Θ Η Ν Α Σ  Σ Α Ρ Α Ν Τ Ι Δ Η

ΣΗΜ. ΤΗ Σ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑΣ. — Ή  Λυ
δία Νικολαγεβνα Σεϊφούλινα γεννήθηκε στά 
1889. Κορη μιας Ταρτάρας, πού γίνηκε χριστια- 
νή, σπούδασε στό Όρεμπουργκ καί στό Ό σμκ. 
Ηταν κατά καιρούς δασκάλα, θεατρίνα, βιβλιο

θηκάριος. Η φιλολογική καρριέρα της αρχίζει 
στα 1921 στή Σιβηρία μέ τίς νουβέλλες τά 
« Τ έ σ σ ε ρ α  Κ ε φ ά λ α ι α »  κ’ οί « Ά ρ π α -  
V ®ς τ ο ΰ  Ν ό μ ο υ » .  Στά 1923 πήγε στή Μόσκα.

Σεϊφούλινα διαβάζεται πολύ άπό τό 
λαϊκό κοινό τής σύγχρονης Ρωσσίας, πού δέν 
το ξεγελάει ποτέ μέ ψεύτικες αναζητήσεις καί 
εφφε, ουτε μέ δήθεν προσπάθειες γιά τήν αλη
θινή τέχνη. Τό ΰφος της μπορεί ναναι λίγο 
τραχύ, μά διαβάζεται άνετα καί δέν βλάβει διό
λου τή γλώσσα καί τήν καλαιστησία τών θε
μάτων της. Στά μικρά διηγήματά της, όπου πε
ριγράφει τα παιδιά, ο άναγνώσνης συναρπάζε
ται άπό τήν πάλλουσα ζωντάνια τους. Είναι 
αληθινά καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Ή  Σεϊ- 
φουλινα μπαίνει βαθειά μέσα στήν ψυχοσύνθεση 
τους, ξεδιπλώνει άγνωστες κι’ άδρές γραμμές 
από τήν ζωούλα τους, κι’ αύτό τό κάνει μέ τέχνη 
με αγάπη και μέ πραγματικά βαθειά ψυχολογη
μένη ανάλυση.

Απο τά βιβλία της, πού έχουν τήν μεγαλύ
τερη κυκλοφορία, είναι αύτά : «Ο ί ' Α ρ π α γ έ ς  
τ ο ΰ  Ν ό μ ο υ »  1921. Τά « Τ έ σ σ ε ρ α  Κ ε φ ά 
λ α ι α »  «Humus» νουβέλλες, 1923. «Ο ί Νέ ο ι »  
νουβελλες, 1924. « Β ι ρ ι ν έ α »  ρομάντσο, 1924.
«Ή  σ υ ν ά ν τ η σ η » ,  νουβέλλες, 1926.

Α .  Σ .
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
— Χ ρ.Βασιλακάκη·. «Π λ ηγές και φ ρα γγέλ ιον .»
Ό  πολιτευτής καί λογοτέχνης κ. Χρ. Βασιλα- 

κάκης σ’ αύτό τό βιβλίο του παρουσιάζει ένα 
άλάκερο σύστημα πολιτικό καί κοινωνικό, ένα 
σωρό παρατηρήσεις καί σκέψεις γιά πολλά ση
μερινά προβλήματα τής κοινωνίας μας καί τοΰ 
κράτους μας, όλα όμως αύτά συνδεμένα καί ντυ
μένα μέ τή μορφή τοϋ ρομάντσου. Ό  τρόπος αύ
τός δέν είναι καινούργιος. Μάλιστα άποδείχτηκε 
κι’ ό καλλίτερος τρόπος γιά νά μελετήση ό 
λαός τά κοινωνικά καί πολιτικά ζητήματα Ετσι 
λοιπόν ό κ. Βασιλακάκης μάς παρουσιάζει ξετυ
λιγμένα σέ συζητήσεις καί μέσα σέ ζωή όλ' αύτά 
τά προβλήματα. Τό έργο του είναι λογοτεχνικό, 
μά όχι δσο Θάπρεπε. Κ’ ή γλώσσα του είναι 
άναρχική καί άνακατεμένη, δπως δλα στή ση
μερινή κοινωνία μας. Μά καί τό βιβλίο τραβάει 
σέ μάκρος, χωρίς καί τό ύφος του νάναι πολύ 
ζωηρό. '0  δάσκαλος Βώκας, πού είναι, σά νά 
πούμε, ό τύπος πού κάνει τή σωστή διδασκαλία 
είναι πιό πολύ ρωμαντικός καί πιό λίγο πραγ
ματικός. Μά αύτό σέ τέτοιου είδους έργα δέν 
μπορεί νά λείψη. Μή δέν έκαμε τό ίδιο κι’ ό 
Κ. θεοτόκης στόν «Κατάδικο» ; Τάλλα πρόσωπα 
είναι άχνά παρουσιασμένα. Ω στόσο τό σύνολο, 
σύμφωνα μέ τό σκοπό τοΰ βιβλίου, είναι πολύ 
καλό. 'Άν τό βιβλίο αύτό ήτανε πιό ζωηρά, πιό 
σύγχρονα, πιό χρωματισμένα γ-ραμμένο, θ&τανε 
βιβλίο άξιο μεγάλης προσοχής καί θάχε μεγά- 
λην επίδραση.

¥
—  Β . Μ εσολογγίτη  : « Ό  Ά κ ο ύ μ α ς» .
Τό διήγημ' αύτό τοΰ συνεργάτη μας κ. Μεσο- 

λογγίτη είναι άπό τδνα μέρος καλογραμμένο, 
ζωηρό στή γλώσσα, σύγχρονο καί άληθινά λογο
τεχνικό έργο, μά άπό τάλλο μέρος έχει μια με
γάλη άρχιτεχτονική άκαταστασία. Τούς ήρωές 
του τούς έχει μελετήση πρίν άπ αύτόν κι ό κ. 
Βουτυράς, μά κείνος σέ πιό πολύ βάθος καί μέσα 
σέ σύνολα πιό άρμονισμένα. Μά κι’ ό κ. Μεσο- 
λογγίτης προσθέτει κάτι μέ τό άτομικό του ύφος. 
’Ελπίζουμε γρήγορα νά ίδούμε έργα τού κ. Με- 
σολογγίτη πιό μελετημένα στή σύνθεσή τους καί 
πιό άρτια στίς συνέπειές τους.

*
—  Ά π .Ν .Μ α γ γ α ν ά ρ η : « Σ τό ν  π ρ ώ το  α τα& μ ό».
Ή  νέα αύτή σειρά άπό 14  ποιήματα τοΰ κ. 

Ά π . Ν. Μαγγανάρη προσθέτει κάτι τι πιό προ
χωρημένο στήν έργασία του. Μπαίνει ό λυρισμός 
του στήν ουσία τής σημερινής ζωής καί γγίζει

τίς χορδές τής μοντέρνας νευρικότητας καί απο
γοήτευσης, περασμένες μέσα άπό μιά ψυχή αί- 
σθαντική. Ή  τεχνική του είναι κάπως συνηθισμέ
νη. Ω στόσο πιστεύουμε πώς ό κ. Μαγγανάρης 
δέν θά σταματήση ώς έκεΐ, γιατί ξέρουμε πώς 
έχει έφόδια νά τραέήξη μπροστά. Τό ταλέντο 
του δμως έχει ανάγκη άπό πιό προσεχτική καί 
πιό συγχρονισμένη καλλιέργεια.

+
— Ντόλη Νίκβα : «Ν τολ ορ ίτα » .
Τί νά κρίνωμε άπ’ αύτό τό βιβλίο ; Βέβαια ή 

γλώσσα του είναι μιά δμορφη καί αρμονική δη
μοτική. Μά ή ουσία του τί νέο παρουσιάζει; Εί
ναι ένα ρομάντσο σέ γράμματα συνθεμένο, ένα 
σύνθεμα πολύ ρομαντικό, χλιαρό, άτονο...Κρίμα 
ένας νέος μέ φανερά προτερήματα νά κατατρώ- 
γεται μέ τέτοιες παμπάλαιες καί ξεθυμασμένες 
αίστηματολογίες...Αργήσαμε δμως νά γράψουμε 
τά λόγια αύτά γιά τήν «Ντολορίτα» καί τώρα 
μαθαίνουμε πώς στό μεταξύ ό κ. Νίκβας βγ'άζει κι 
άλλο βιβλίο. Μήν τάχα έκεϊνο είναι καλλίτερο ;

Φ Ω Τ Ο Σ  Γ Ι Ο Φ Υ Λ Λ Η Ε

ΘΕΑΤΡΟ
— Θέατρο Κοτοπούλη «  Έλεν&έρα Σ κηνή» ι 

S om erset M augham  « 'Ιερ ή  φλόγα» (Δραμα 
σέ 3  πράξεις).

Ό  Μώρις Τράμπετ, άεροπόρος, έπεσε άπό τό 
αεροπλάνο του κ’ έπαθε μιά μεγάλη θλάση τής 
σπονδυλικής στήλης ποΰ τόν κρατεί παράλυτο 
επάνω σέ μιά καρέκλα κ’ έχει προδιαγράψει τήν 
όριστική του άκινηαία καί τό μοιραίο τέλος του. 
Έτσι, καρφωμένος στήν πολυθρόνα του, περ
νά τίς ήμέρες του, γεμάτος πίκρα γιά τ’ άδικο- 
σακατεμμένα νειάτα του, στό σπήτι του, άνάμεσα 
στή νεαρή γυναίκα του τή Στέλλα, μέ τήν όποιαν 
παντρεύθηκεν άπό έρχυτα έδώ κ ένα χρονο, 
τή μητέρα του, τόν αδελφό του, Κόλιν, τό γ ιατρό 
Χάρ6εστερ, ποΰ τόν έπισκέπτεται ταχτικά καί τήν 
Μις Ούέϊλαντ, τή νοσοκόμα ποΰ δέ λείπει ποτές 
άπό κοντά του.

Ό λοι τόν άγαπούν κ’ ή Στέλλα, ή γυναίκα 
του, τοΰ δίνει δλη της τήν αφοσίωση. Μά ό 
Μώρις δέν τήν άγαπάει μέ τόν νοσηρό πλατω
νικό έρωτα μά μ’ δλη τή δύναμη τοΰ σεξουα
λικού του ένστικτου κ’ είνε δυστυχής ποΰ ή άγά- 
πη αύτή μένει άνικανοποίητη. Τό ίδιο κι ή Στέλ
λα. Κι’ αύτηνής ό έρωτας ήταν σεξουαλικός κα
θαρός. Τώρα πάει πειά. Δέν τής απομένει παρά 
νά τοΰ δώσει τόν οίχτο της καί τή συμπάθειά 
της. Μά τόν έρωτα ποΰ τής ύπαγορεΰουν τό
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νεανικό της ένστικτο καί ή γεμάτη ύγεία ξωή 
της, τόν δίνει μοιραία στό πέρασμα τών πέντε 
χρόνων πού άκολουθοΰν, στόν άδελφό τού 
άνδρός της, στόν Κόλιν.

Ο1 σχέσεις τής Στέλλας καί τού Κόλιν προ
χωρούν κ’ ένα «ραπ ό Μώρις βρίσκεται πεθαμέ
νος στό κρεβάτι του. Ολοι είνε συντετριμμένοι 
Ο  ̂ιατρός πιστοποιεί θάνατο άπό καρδιακή συγ

κοπή κ είνε έτοιμος νά ύπογράψη τήν άδεια 
ταφής. ’Εκείνη τή στιγμή έρχεται ή νοσοκόμα 
καί άπ αιτεί νεκροψία.-Νεκροψία γιατί;—Γιατί 
δέν πέθανε ό Μώρις, άλλά τόν έδολοφόνησαν 
—’Ανοησίες.. .—Καθόλου. ’ Αν δέν γίνει νεκρο
ψία θά πάη στόν εισαγγελέα καί θ’ άναφέρη τό 
γεγονός ότι άπό τό μπουκάλι τών ναρκωτικών 
έλειπαν πέντε δισκία χλωραλίνης πού ήσαν σέ 
θέση νά δηλητηριάσουν τόν άρρωστο.—Μήπ·ως 
αύτοκτόνησε τότε;—Όχι, τό μπουκαλάκι ήταν 
στό λουτρό, ψηλά στό ράφι κ’ ήταν άδύνατο 
στόν άρρωστο νά τά πάρη.-Τότε ποιός τώκαμε 
αύτό ; Η Στέλλα έβγήκε τελευταία άπό τό 
δωμάτιο τού άρρώστου χθές βράδυ καί διάταξε 
να μήν τό ξυπνήσουν τό πρωΐ ένωρίς. Επιπλέον 
ή Στέλλα παρουσιάζει σημεία εγκυμοσύνης καί 
φυσικά ένοχης . .  Αύτά καταγγέλλει άδυσώπητα 
_ ν Νέμισις ή νοσοκόμα. Ό λοι εκπλήττονται πλήν 

Τήζ Μτέρας. Η Στέλλα συντριμμένη όμολογεϊ 
»ώ ς είνε έγκυος άπό τόν Κόλιν, μά τόν άνδρα 
της δέν τόν έδηλητηρίασε. "Οχι. Γιατί νά μιλ<} 
με τόσο μίσος ή νοσοκόμα; Μιλς- έτσι γιατί τόν 
αγαπούσε: Οταν όλοι οί γύρω του δέν τού
έδειχναν παρά μιά άκαδημαϊκή άφοσίωση, συ
μπάθεια ή οίκτο, αύτή τόν άγάπησε σιγά -  σιγά, 
σαν άδελφή, σάν μάνα, σάν έρωμένη. Καί τώρα 
τόν έχασε. Τής τόν πήρανε. Ζητεί έκδίκηση.

Μά ή μητέρα ψύχραιμη, άνυψώνεται σέ σύμ- 
, ,.,0 “ νώΓεΡης ήθικής καί άνεπηρέαστης λογικής 

κ έέηγεϊ τά πράγματα. Τό ότι ό γυιός της ό 
Κόλιν καί ή Στέλλα είχαν σχέσεις έρωτικές τό 
η5ερε καί τό άνείχετο, γιατί άν δέν έγινόταν 
αύτή ή ίδια θά ευχόταν στή νύφη της τή Στέλλα 
να βρή έραστή. Γιατί ή Στέλλα έδωσε δ,τι μπο
ρούσε στόν άνδρα της. ’ Από δώ καί μπρός δέν 
ηταν δυνατό νά τού δώση τίποτε άλλο. Κι’ δμως 
ειχε δικαίωμα νά ζήση καί ν ’ άγαπηθή κι’ αύτή 
σαν γυναίκα καί σάν μητέρα. Είνε άνήθικη ή 
ήθική πού θά έμποδίση τά δικαιώματα αύτά 
Κ έκανε πολύ καλά. Μά όταν τά πράγματα 
προχώρησαν κ' ή Στέλλα έμεινε έγγυος κι’ άπό 
στιγμή σέ στιγμή ήταν κίνδυνος νάντιληφθή 
αύτήν τή κατάσταση ό σακατεμμένος άντρας της, 
τότε ή μητρική της στοργή τά έζύγισε όλα. Ό  
Μώρις δέν είχε κανένα σκοπό σΐή ζωή, καμμιά 
ελπίδα σωτηρίας. Ό ,τι τόν συγκρατούσε ήταν ή 
άγάπη τής γυναίκας του. Μά τώρα δπου νάταν 
θά καταλάβαινε τήν πλάνη του. Γιατί νά δοκι- 
μάση άλλο ένα τέτοιο χτύπημα τό άγαπημέ- 
νο παιδί της ; Τούδωσε λοιπόν αύτή ή ίδια ή 
μητέρα του τή χλωραλίνη καί τού πήρε πίσω τή 
ζωή ποΰ τού είχε δώσει. Τήν συμπαθεί τήν Μις 
Οίϊλαντ, τήν νοσοκόμα ποΰ μέ άληθινόν έρωτα 
τόν άγάπησε. "Ας μείνη μαζύ της γιά νά θυμούν
ται τόν άγαπημένο τους νεκρό. Κ’ ή Στέλλα

ποΰ έξίσου τήν άγαπάει γιά τήν άφοσίωση πού- 
δειξε στόν άντρα της άς πάει μέ τόν άλλον τό 
γυιό της μακρυά, νά παντρευτούν, νά ζήσουν, νά 
εύτυχήσουν. Έτσι ήταν τό σωστό καί τό ήθικό 
μιά κι’ ή μοίρα είχεν άνέκκλητα καταδικάση τό 
φτωχό τό Μώρις. ’ Εμπρός σ’ αύτήν τήν άκλόνητη 
φιλοσοφία, ή νοσοκόμα—Νέμεσις λυγίζει, παρα
δέχεται, σιωπά . . .

Αύτή είναι ή υπόθεση τής «Ιερής φλόγας». 
Στήν α'. πράξη γίνεται ή γνωριμία μέ τά πρό- 
σωπα και τις σχέσεις τους. Στή β' πρά^η έμφα- 
νίζεται ή νοσοκόμα—Νέμισις μέ τή φριχτή της 
άποκάλυψη καί τό δριμύ της κατηγορητήριο. Στήν 
γ'. *ράξη έμφανίζεται ή μητέρα ώς σύμβολο τής 
φυσιολογικής ήθικής πού βάζει τά πράματα στή 
θέση τους.

Η «θέση» πού αναπτύσσει καί ύποστηρίζει ό 
συγγραφέας βασίζεται έπάνω στή Φυσιολογική 
Ήθική, τή μόνη αληθινή κι* απαλλαγμένη άπό 
τούς ψεύτικους συμβατισμούς κι’ άποτελεί ένα 
στεντόρειο σάλπισμα πού διακηρύσσει τ’ απαρα
βίαστα δικαιώματα τοΰ σεξουαλικού ένστικτου 
πού είνε ό βασικός ρυθμιστής κάθε λειτουργίας 
τού άνθρώπινου όργανισμού καί κάθε ανθρώ
πινης πράξης.

Υποστηρίξει άκόμα ό συγγραφέας καί τό «δόγ- 
μα τής ευθανασίας» πού άν οί «Νόμοι τό κατα
δικάζουν δμως ή θεία δικαιοσύνη πάντα τό 
άθωώνει.» Τό «δόγμα τής ευθανασίας» χάρις σέ 
διάφορα περιστατικά τών τελευταίων χρόνων 
συΕ,ητεϊται εύρύτατα στούς νομικούς, τούς ιατρι
κούς και τούς κοινωνιολογικούς κύκλους. Τώρα 
τό βλέπουμε στό θέατρο. Έχει δικαίωμα ν’ άφαι- 
ρη κανείς τή ζωή ένός άνθρώπου πού είνε κατα
δικασμένος νά πεθάνη γιά νά τόν λυτρώση άπό 
άσκοπα βάσανα ; αύτό είνε τό έρώτημα τού δόγ
ματος τής εύθανασίας. Ο Νόμος λέει όχι. Κι’ 
δμως όσες παρόμοιες δίκες πέρασαν στά δικα
στήρια, άθώωσαν τόν λυτρωτή—δολοφόνο. Ή μου
να στό Παρίσι τό 1924  δταν έδικάζετο ή Σλα
βική τραγωδία ποΰ συνεκίνησε δλη τή Γαλλία.
Η Στανίσλαβη Ούμίνσκα, μιά ώραιοτάτη καί 

σπάνιας μορφώσεως Πολωνίδα άγαπούσε τρελλά 
τόν συμπατριώτη της συγγραφέα Ιωάννη Ζυνόβ 
σκι. Μετά τέσσερα χρόνια αμοιβαίας άγάπης ό 
Ζυνόβσκι προσβάλλεται άπό καρκίνο καί έγχειρί- 
ζεται, αλλα ή άρώστεια ύποτροπιάξει καί καθε- 
μέρα χειροτερεύει. Γιά ν’ άπαλλάξη τήν άγαπη- 
μένη του άπό τό μαρτύριο τής άρώστειας του 
πάει στό Παρίσι. Ή  Ούμίνσκα τόν άκολουθεί. 
Στό νοσοκομείο πού νοσηλεύεται δλοι οί γιατροί 
τήν απελπίζουν. ’Αδύνατο νά σωθή. Λίγες μήνες 
τού μένουν νά ζήση. Κι’ ό άγαπημένος της πο- 
νεΐ καί λυώνει. Τότε ή Ούμίνσκα, απελπισμένη 
νά τόν σώση, τόν σκοτώνει καί τόν λυτρώνει άπό 
τα μαρτύρια του. Στήν πολύκροτη δίκη πού ακο
λούθησε ό εισαγγελέας δέν έδίστασε νά τήν 
χαρακτηρίση ώς ήρωΐδα τού Τολστόη καί νά 
άπονείμη φόρο τιμής στή δύναμη τού έρωτά της 
πού παρόμοιος μόνο στήν άρχαία ’ Ελληνική 
τραγωδία φαίνεται. Ήρθε ύστερα ή ύπεράσπιση 
κι δταν σέ μιά στιγμή ό διάσημος νομομαθής 
μαιτρ R obere είπε «Κύριοι άφίστε την, δώστε

της τό δικαίωμα νά πάη έλεύθερη στόν τάφο τού 
άγαπημένου της νά σκορπίση λίγους μενεξέδες 
ραντισμένους μέ τά δάκρυά της..  . > όλόκληρο 
τό άκροατήριο έξέσπασε σέ λυγμούς και ζήτησε 
τήν άθώωσή της. Κ α ί  ή  Ούμίνσκα αθωώθηκε όπως 
καί »ρό μηνός άκόμα άθωώθηκε άπό τα Γαλ/Λ- 
κά δικαστήρια ό νέος έκεϊνος *οΰ σκότωσε τή 
μητέρα του γιά νά τήν άπαλλάξη από τα μαρ
τύρια τοΰ καρκίνου. Αύτή τήν άποψη επαναλαμ
βάνει ό συγγραφέας καί στήν « Ιερή φλόγα», 
άναγνωρίζωντας τό δόγμα τής «εύθανασίας».

Τό δράμα τοΰ Μώγκαμ, άπόλυτα άνθρώπινο 
στηριζόμενο σέ άτράνταχτες ήθικές βάσεις ένός 
άνώτερου πολιτισμού, άναλύει κατά τόν επιστη
μονικότερο τρόπο περίπλοκα ζητήματα τού κοι
νωνικού συμβατισμού ποΰ παρέχουν στό συγγρα
φέα τήν εύκαιρία νά δημιουργήση τούς δύο τυ- 
πους σύμβολα τής νοσοκόμας καί τής μητέρας, 
δηλαδή τής Ανθρώπινης καί τής θείας δικαιο
σύνης καί νά χτυπήση τήν ύποκρισία και τόν 
άνήθικο συντηρητισμό τοΰ Άγγλικοΰ πουριτα-
ν ισ μ ο ύ .   ̂ , . .

Ή  ε κ τ έ λ ε σ η  ή τ α ν  ά ρ τ ια . Ή  Κ α  Μ α ρ ικ α  Κ ο τ ο -  
πούλη στό ρόλο τής Μητέρας έδωσε όλη τήν 
έσωτερικότητα μιάς εύσυνείδητης δημιουργίας απΟ 
τήν άνεπαίσθητη ψυχολογική άπόχρωση ίσαμε 
τήν άνώτερη τραγική όλοκλήρωση. Οί κ. κ 1ο - 
ζάν (λοχαγός), Μινωτής (Κόλιν), Γληνός (γιατρός) 
καί Μυράτ στό μικρό ρόλο τοΰ Μώρις έπαιξαν 
άνεπίληπτα. ’ Επίσης καλή καί ή Κα Παξινου 
(Στέλλα). ’ Αρκετά καλή καί ή Κα̂  Μυρατ στό 
ρόλο τής νοσοκόμας, ποΰ λόγω τού όγκου του
ήταν ίσως άνώτερος τών δυνάμεών της.
1 Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Δ Ο = Α Σ
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ΜΟΥΣΙΚΗ
— Γύρω  ά π ’ τόν  « Π ρωτομάστορα» .
Έχουν είπωθεΐ αρκετά πράματα γιά τόν «Πρω

τομάστορα» άπό τότε πού πρωτοπαίχτηκε, το 
Μάρτη τοϋ 1916, ποό άσφαλώς περιττεύει κάθε 
καινούργια κρίση γι’ αυτόν. Έχαρακτηρίστηκε απ’ 
τήν άρχή ώς εργο Βαγνερίζον καί μακροσκελές 
καί ή άλήθεια είναι ότι ό χαρακτηρισμός 8εν 
είναι άδικος. Μόλο πού αΰτή τή φορά ^φαίνεται 
νά περιωρίστη κάπως σέ μάκρος, δεν έπαψε να 
είναι κουραστικό Ιδίως στήν πρώτη του πράξη^ 

Έχει έν τούτοις πολλά καλά στοιχεία και άρ- 
κετό ελληνικό χρώμα, πράμα πού άλλωστε χα
ρακτηρίζει γενικά τό έργο τοϋ κ. Καλομοίρη και 
γιά τά όποιον είναι άξιέπαινος.

Σέ όσους έχουν δει τόν «Πρωτομάστορα» του 
δεκάξη, τό φετεινό άνέβασμα έκανε μάλλον ά
σχημη έντύπωση. Οί ηθοποιοί, προχθεσινοί μαθη
τές, έκτος τού κ. Έπιτροπάκη, υστερούσαν τρο
μερά. Ή δίδα Βουτυρά έχει θαυμαστή πράγματι 
άρθρωση, προτέρημα μεγάλο στό τραγούδι καί 
Ιδίως στό μελόδραμα, άλλά φωνή πολύ κακο- 
βαλμένη, μολονότι δροσερή καί άρκετά εύχάρι- 
στη. Τρέμει τόσο, και παρουσιάζει τέτοια άνο- 
μοιομορφία ήχου, ώστε νά κάνει όχι καί πολυ 
εύχάριστη έντύπωση. Τό παίξιμό της φυσικά 
παίξιμο πρωτόπειρης. Γιά όσους είχαν άκου-

σει τήν Κα Κυπαρίσση μέ τήν ώραία καί ο£- 
γουρη φωνή της στό ρόλο αύτό, η σύγκριση ή
τανε κάπως άπογοητευτική. "Εμεινε αλησμόνητη 
στό ώραΐο πραγματικά τραγούδι τοΰ χαμηλού 
σπιτιού που τόσο άδίκησε ή δίδα Βουτυρά, προσ
θέτοντας τίς άκαλαίστητες έκείνες φιοριτούρες. 
Δέν ξέρουμε άν ήσαν δικές της η έάν ό κ. Κα
λομοίρης τίς θέλησε, πάντως άπό άπλό^καί ω
ραίο που ήτανε έπήρε ύφος γλυκανάλατης Ιτα
λικής καντσονέττας. Νοσταλγήσαμε καί πάλι τήν 
κ. Κυπαρίσση στήν ώραία έκείνη μουσική φράση. 
«"Ηλιε! ώ ήλιε! τί εργα φριχτά συ άπόψε θά 
χρυσώΰης*. Τόσο άδύνατα και άψυχα τό έδωσε ο 
σημερινός τραγουδιστής !

Ή Κα Βίτσου-Έπιτροπάκη εχει μιά  ̂ τόσο  ̂ω 
ραία καί πλούσια φωνή θεάτρου, ποΰ είναι ν ά- 
πορεί κανείς πώς κατορθώνει νά τήν άφίνει τόσο 
άνεκμετάλλευτη ! "Αφινε νά τής ξεφεύγουν ολα 
τά δραματικά σημεία προσπαθώντας νά φιλάρει 
τή νότα αρχίζοντας άπό άτεχνα πιανίσιμα. Ε- 
νόμιζε κανείς ότι έγυμναζόντανε στήν τάξη του 
’^δείου ! Καμμιά έξαρση, τίποτα τό καλλιτεχνικό. 
Τό ίδιο καί τό παίξιμό της. Βαρύ καί άτεχνο.

Κομψότερος καί μουσικώτερος άπό τόν κ. Μω- 
ραΐτη ό κ. Έπιτροπάκης. Δέν εχει δμως τά φω
νητικά χαρίσματα τοΰ πρώτου. Η φωνή του θα
μπή καί μονότονη δεν τόν βοηθούσε καί τόσο 
Γιά τό παίξιμό του θά λέγαμε πώς ηταν λίγο ψυ- 
χρώτερο άπ’ δσο πρέπει. Πολλοί του κατηγόρη
σαν τήν άδιαφορία ποΰ εδειξε όταν. έχτιζαν τήν 
άγαπημένη του. Έχουν άδικο ομως γιατί θάπρε- 
πε νά προσέξουν πώς xt* αύτή ή Σμαράγδα τοΰ 
τό παραπονέθηκε: «μήτε δ ίδιος καί συ δέν ξέ
ρεις ποιό καλέ μου αγαπάς πιό πολύ, τήν καλή 
σου ή τήν τέχνη σου». Τό άδικο θαπρεπε νά πέ- 
ση μάλλον στόν λιμπρεττίστα ποΰ ώφειλε ισως 
νά παρουσιάση τά πρόσωπά του κάπως περισσό
τερο άνθρώπινα, όσο κι’ άν πρόκειται περί έρ
γου συμβολικού καί όχι καί τόσο περί τοΰ γνω
στού θρύλλου.

’Αρκετά καλοί ή Δίς Ματσούκη καί ό κ. Πα
πακωνσταντίνου. Ή πρώτη κάπως αδύνατη φω- 
νητικώς καί δραμαχικώς, ο δεύτερος έχοντας εις 
βάρος του τήν σύγκριση μέ τόν κ. Άγγελόπουλο, 
πού πρωτόπαιξε τόν άρχοντα.

Τά κόρα. Ιδίως τά γυναικεία, μάλλον αμελέ
τητα. Μιά άβεβαιότηε καί άκαταστασία, πού θύ-̂  
μιζε παιδάκια δημοτικού σχολείου, βασίλευεν άπ' 
άκρη σ’ άκρη. Χασμωδίες καί κενά καί στριγ-
γλιές! .

Ή όρχήστρα υπό τήν διευθυνση του κ. Μητρο- 
πούλου πολύ καλή. θά είχαμε^ μόνο μερικές έπι- 
φυλάξεις γιά ώρισμένα σημϊΐα πού παίχτηκαν 
γρηγορότερα άπ' ό,τι θ’ άπαιτοΰσε ή Ρραματική
στιγμή. , .

Γενικά ό «Πρωτομάσιοοας» εχασε απ το και
νούργιο του άνέβασμα. Ή σκηνοθεσία κατώτερη 
απ’ τήν πρώτη, πού και απλούστερη καί καλλι
τεχνικότερη ήτανε. Οί σκηνογραφίες έθύμιζαν 
μερικούς ζωγραφικούς πίνακες πού πουλιούνται 
στήν όδόν ΑΙόλου άντί 75 δραχμών.

Σ Ο Φ Ι Α  Κ Ε Ν Τ Α Τ Ρ Ο Τ  -  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΔ Η



ΖΩ ΓΡΑΦ ΙΚΗ
— Οί εκθέσεις τοϋ Γενάρη.
Μάς έσυρε άπό τά ίδια καί τά ίδια, άπό χόν 

κατήφορο τής άποχαύνωσής μας ένα άγνωστο κο
ρίτσι. Ή  δίδα Πηνελόπη Οίκονομίδη μας ξεπέ- 
ταξε μιά έκθεση από 26 κομμάτια της στις σά— 
λες τοδ^κ. Στρατηγοπούλου. Μάς έδειξε ζωγρα
φική, π άξίζει νά τήν πούμε ζωγραφική. Ή νέα 
αύτή ζωγράφος ξέρει νά ίδή καί νά δημιουργήση 
μέ δικά της ματια καί μέσα. Τό τοπείο της έχει 
ενα διατονισμό άπό χρώματα μέ άτομικές άρμο— 
ν£ες. Τίποτα χιλιοειπωμένο. ’Ακόμα ξέρει καί τά 
τοπεία της νάν τά κόψη μέ άτομικό γούστο. 
Αξαφνα έχει ενα Παλιό Φάληρο, ποΰ συνθέτει 

τίς γραμμές τοΰ τράμ μέ τά σπίτια καί μέ τή θά
λασσα κατά δικό της τρόπο, "Επειτα τά πορτραί- 
τα της. Η « Ηπειρώτισσα», «Ή  μεγάλη άδερφή», 
τό «Κορίτσι» είναι θαύματα άπλότητας μαζί καί 
έκφρασης ατράνταχτα ζωγραφικής. Βέβαια ή δίδα 
01 κονομίδη δέν είναι άκόμα ώριμη. Μά άνοίγεί 
δρόμο δικό της, προχωρεί σταθερά. Δημιουργεί 
δικά της πράμματα. Κι* αυτό είναι κάτι.

Στις σάλες τοΰ Στρατηγοπούλου παρουσιάζει 
κι' ό κ. Περ. Βυζάντιος τή νέα έργασία του. 
Πολλή Σκϋρος κ ’ έδώ, μά καί πορτραΐτα. Ή άν- 
τίληψή του στή σύνθεση τοΰ υπαίθρου καί τό 
όπως στήνει τίς φιγούρες του δείχνουν έναν καλ
λιτέχνη μέ άτομικότητα. Στά πορτραΐτα του,— 
όχι τόσο στά ζαχαρένια καί ώραιούτσικα τών κ. 
κ. Κοντολέοντα καί Μπόγρη, μά σέ κείνα τοΰ κ. 
Νάζου, τοΰ κ. 'Αρίφ-μπέη καί σέ μερικά άλλα— 
δείχνεται πορτραιτίστας συγχρονισμένος κ ’ έκ - 
φραστικός μέ μοντέρνα μέσα. Ό αύστηρός κρι
τής θάβρισκε στήν έργασία του μιάν έλλειψη 
συνέχειας καί συνέπειας. Μά πάντα ό κ. Βυ
ζάντιος στέκεται άνάμεσα στούς καλούς ζωγρά
φους μας.

‘Ακόμα στις σάλες τού κ. Στρατηγοπούλου πα
ρουσιάζεται γιά πρώτη φορά ό ζωγράφος κ. 'Ερ
ρίκος I. Λεκός μέ 78 κομμάτια του. Ό νέος αυ
τός μελετάει, άκόμα μελετάει, έπίμονα βέβαια, 
μά δέν εΰρηκε ένα σταθερό δρόμο. Γιαιί νά βια
στή νά μάς δείξη όλες του τίς σπουδές; Δέν 
φτάνει τόση άλλη παραγωγή τών πομπιέ, πού 
βλέπουμε κάθε μέρα ;

Στόν «Παρνασσό» ό κ. θ. Λαζαρής έκθέτει 52 
λαδια του. Τά πιό πολλά είναι τοπεία, πού σ* 
αύτά παρουσιάζεται ή Ελληνική φύση, μέ τό φώς 
της καί μέ τήν ποικιλία τής όμορφιάς της. Χ ω 
ρίς νά συγχρονίζεται ό κ. Λαζαρής σέ τρόπο έρ- 
γασίας καί σέ άντίληψη τέχνης, δίνει άξιόλογα 
άποτελέσματα. Ξέρει νά διαλέγη τά θέματά του 
καί νά τά ζή μέ διάθεση καί άγάπη. Προπάντων 
τά κομμάτια τής Λειβαδιάς είναι ώραΐα ευρή
ματα.

Έχει άκόμα έκθέση στή σάλα τής «Γωνίας» 
(κοντά στό άγαλμα τού Κολοκοτρώνη), ό κ. Τσο- 
λακίδης άρκετά ταμπλώ του. θά γράφαμε γι’ 
αύτόν &,τι παραπάνω γιά τόν κ. Λεκό. Γιατί νά 
τά ξαναποΰμε ;

Φ Ω Τ Ο Σ  Γ Ι Ο Φ Τ Λ Λ Η Σ

Κ ΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡ Α Φ Ο Σ
— Οί ξένες ταινίες π οϋ  παιχτήκανε τό Γ ε

νάρη οτήν Ά&ήνα.
Από τήν πρωτοχρονιά όλοι οί Κινηματογράφοι 

μας δείξανε μιά φιλότιμη τάση, παρουσιάζοντάς 
μας έργα πιό τής προκοπής άπό κείνα πού προ
βάλανε τούς τελευταίους μήνες τοΰ περασμένου 
χρόνου. Ωστόσο, παρ’ όλο δτι ένα μεγάλο'μέρος 
άπό τίς ταινίες τοΰ περασμένου Γενάρη ήτανε 
αξιόλογο, δε θά μιλήσω, παρά γιά μερικές, άνά— 
μέσα στις έκλεχτότερες ποΰ είδαμε.

”Ας άρχίσω άπό τό «Καρτιέ Λατέν» ποΰ έπαί- 
χτηκε στό « Αττικό». Είνε μιά γαλλική ήχητική 
ταινία ποΰ δέν έπέτυχε νά μάς δώση στό κεφά
λαιο τής σονοριτέ της τίποτα περισσότερο άπό 
τίς  ̂πρώτες 'Αμερικάνικες ήχητικές πραγματο
ποιήσεις. Τό ίδιο όμως δέν μπορώ νά πώ καί γιά 
τή μουσική υπόκρουση τοΰ «Καρτιέν Λατέν», ποΰ 
ήτανε ασύγκριτα άνώτερη άπό κείνην ποΰ συνο
δεύει τά υπερατλαντικά φιλμ σονόρ, καί ποΰ πε- 
ριλάβαινε μερικά βιολιά, τά όποια δέν εϊτανε 
μονάχα ώραΐα κομμάτια, άλλά καί άριστουργη- 
ματικά ως έκτελέσεις. Το σενάριο, γραμμένο άπό 
τόν γνωστό κοσμοπολίτη Γάλλο συγγραφέα κ. 
Μωρίς Ντεκομπρά, συνυφαίνει τόν ρωμαντισμό 
μέ τόν κοσμοπολιτισμό. Μά έ ρωμαντισμός τοΰ 
«Καρτιέν Λατέν», είναι έκφυλισμένος’ καί μάς 
συγκινεΐ λιγώτερο καί άπό τήν άπλή άνάμνηση 
τών «Μποέμ», στό ρωμαντικό μέρος τής ύπόθε- 
θεσης. 'Ενάντια, ή κοσμοπολιτική του άποψη, 
χωρίς νά χαρακτηρίζεται .άπό καμμιά ιδιαίτερη 
πρωτοτυπία, εΰχαριστεΐ τό μάτι τής αίσθητικής 
άπόψεως άλλά καί Ικανοποιεί τόν θεατή ποΰ 
ένθουσιάζεται νά βλέπη ραγδαία έναλλαγή εί- 
κόνων. Ή  σκηνοθεσία τοΰ Ίταλοΰ ρεζισέρ Ώγκΰ- 
στο Ζενίνα, γεμάτη άπό θαυμάσιες συρεμπρεσιόν, 
πλούσια καί προσεχτικώτατη σέ λεπτομέρειες, 
(άν έξαιρέσω τή φοιτητική μανσάρντα, ποΰ είναι 
πάρα πολύ πλούσια), άλλά τό ντεκουπάζ τών 
σκηνών έκ μέρους του, κάπως άδέξιο. Πρό πάν
των μάλιστα στις τελευταίες πράξεις. Ή φωτο
γραφία καί οί φωτισμοί τοΰ «Καρτιέ Λατέν» πε
ρίφημοι. ΓΓ αυτούς εργάστηκαν τρεις νεωτεριστές 
φωτογράφοι, δυό ηλεκτρολόγοι άπό τούς καλλί
τερους τοϋ Γερμανικού κινηματογράφου, άκόμα 
καί γιά τά ντεκόρ τρεις διακοσμηταί άπό τούς 
καλλίτερους τοΰ γαλο-γερμανικοΰ κινηματογρά
φου. Ή υπόκριση, μέ τήν σειρά της, ίκανοποιητι- 
κωτάτη. Ό Σέρβος καλλττέχνης Ίβάν Πέτροβιτς, 
συμπαθητικός καί έκφραστικώτατος. Στή σκηνή 
τοΰ τηλεφωνήματος, όπου μαθαίνει τό άτύχυμα 
τής άγαπημένης του, έξαίρετος. Ή Ζίνα Μανές, 
δημιουργεί ένα τύπο μοιραίας γυναίκας, έντελώς 
διαφορετικό άπ'όσους ύποκρίθηκε ώς τώρα. Δέν 
έχει πάρα πολλή δράση, μά τό παίξιμό της τόν 
κατέστησε πολύ ένδιαφέροντα. Ή  ’Ιταλίδα καλ- 
λιτέχνιδα Κάρμεν Μπόνι (γυναίκα τοΰ σκηνοθέτη 
τής ταινίας), στήν άρχή όχι μόνον δέ λέει τίποτα, 
άλλά καί μάς κουράζει. Σιγά - σιγά όμως, διορ
θώνει τά παίξιμό της καί κατορθώνει νά μάς 
συγκίνηση μέ τήν είλικρίνειά του καί τήν αισθη
ματικότητά του, άλλά καί μέ τήν φινέτσα του

  '  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ —

θυμίζοντάς μας παλαιότερες άξιόλογες έπιτυχίες 
της. Στό πλευρό της. ό 'Ιταλός καρακτερίστας 
Μπαντίνι, ποΰ είναι άπό τούς λεπτότερους κωμι
κούς τής νέας σχολής, έξαιρετικά καλός, τό ίδιο 
καί ό Γκαστόν Ζακέ στόν άντιπαθητικό ρόλο του. 
Τό «Καρτιέ Λατέν» ήτανε μιά ταινία καλή στό 
είδος της, ποΰ τίποτα δέν θά τήν έμπόδιζε νάνε 
καί καλλίτερη α* όλα τά κεφάλαια, έχτός τοΰ 
τεχνικού τό όποιο έμφανιζότανε άμεμπτο.

Ή δεύτερη ταινία μέ τήν όποια θ’ άσχοληθώ 
είναι ομιλούσα. «Ό  τρελλός τραγουδιστής», μέ 
τόν δημοφιλέστατο κοντσονετίσταν Ά λ . Τζώλσον. 
Ή υπόθεσή της κοινή. Ό  σκηνοθέτης της όμως 
Λόϋδ Μπέκον, ήξερε τά έκμεταλλευθή τά ωραιό
τερα της σημεία δίνοντας στήν ταινία του τόν 
άνθρωπιστικώτερο τόνο, έκμεταλλευόμενος δηλα
δή τήν συνεχή έκδήλωση τής πατρικής στοργής 
καί τής τιμιότητας τοΰ ήρωα. Ό Τζώλσον. ε̂ ινε 
τό παν τόσο στό κεφάλαιο τής ύπόκρισης, όαο 
καί τής φωνής τοΰ τραγουδιού. Ή φωνή του, είνε 
ή άλήθεια ότι κάθε άλλο παρά περίφημη είνε. 
’ Εκδηλώνει όμως τόσο έξαίρετα τήν ψυχική διά
θεση τοΰ ήρωα ποΰ υποκρίνεται, τόσο στό διάλο
γο, όσο καί στό τραγούδι, ώσεε ό θεατής νά 
μένη κάτι περισσότερο άπό ικανοποιημένος άπό 
τόν' Άλ. Τζώλσον. Νά μένη Ιχπληχτος. Ή Ζοζε- 
φίνα Ντάν άνοικονόμητη, κυριολεχτικά. Ή μετριό 
τητά της άποφαίνεται άκόμα περισσότερο κοντά 
στόν Άλ. Τζώλσον, ποΰ όπως είπα καί πιό πάνω, 
είνε Ινας κομεντιέν πρώτης δύναμης. ‘Η Μπέττυ 
Μπρόνζον, πολύ καλλίτερη τής Ντάν, άλλά όχι 
περίφημη. Ή τεχνική τοΰ «Τρελλοΰ Τραγουδιστή», 
δέν είναι έξαιρετική, άλλά καί δέν τόν ζημιώνει. 
Είνε δηλαδή άνάλογη μέ όλων τών φιλμ τής 
«σειράς». Ή σκηνοθεσία παρουσιάζει άξιοπρόσεχτα 
πλεονέχτήματα, δηλαδή άνθρωπιστικές σκηνές, 
καλά ντεκουπάζ καί σχετική πρωτοτυπία. Τό 
συμπέρασμά μου είνε, ότι τό φιλμ αύτό έστάθηκε 
άνάμεσα στά καλλίτερα τοΰ είδους του, ποϋ έχει 
μεγάλη πέραση στήν Αμερική.

Γιά τίς άλλες νέες ταινίες θά γράψουμε στά έρ- 
χόμενο φυλλάδιο.

Ι Ρ Ι Σ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α Ι Ο Τ

ΔΙΑΚΟ ΣΜ ΗΤΙΚΗ
— « Ή  λαϊκή τέχνη οτή Ν τήνο» τοΰ Ά ντώ νη  

Σώχου.
Ποιός ξέρει πόσα πολύτιμα καλλιτεχνικά μυ

στικά κρύβει ή λαϊκή μας τέχνη ! Οί ρυθμοί της, 
οί πηγές άπ’ όπου πήρε κάτι, ή αίστηση ποϋ 
φανερώνει, ό,τι κλεϊ κι’ ό,τι θέλει νά πή τήν 
κάθε φορά είναι πράμματα ποϋ άκόμα καλά δεν τά 
ξέρουμε. Κάπου-κάπου έρχεται κάποιος νά ξεσκε- 
πάση μόνο καμμιάν άκρούλα άπ’ αύτό τό άγνω- 
°το. Τέτοιος φάνηκε τελευταία ό γλύπτης κ. Άν- 
τώνης Σώχος. Μέ τό βιβλίο του «Ή  λαϊκή τέχνη 
°τή Νιήνο» παρουσιάζει μερικά άπό γοητευτικά 
μοτίβα. τής τέχνης τών λαϊκών μαρμαράδων καί 
τών άλλων λαϊκών καλλιτεχνών τοΰ νησιοδ του. 
Καί βλέπουμε άνεπάντεχες όμορφιές καί καλλι
τεχνικές χαρούμενες δημιουργίες. Τ’ άνάγλυφα, 
τι* καμπαναριά, οί περιστεριώνες είναι τραγούδια

ένοϋ λαού πού έχει βαθειά μέσα του χυμένη καλ
λιτεχνική πνοή. Μά τό βιβλίο κάνει μονάχα ενα 
παρουσίασμα. Οί ζωγραφιές του πολύ χαραχτη— 
ριστικές δείχνουν μερικά μοτίβα τής λαϊκής τέ
χνης τών Ντηνιακών. Μά όχι άρκετά γιά νά όλο- 
κληρωθή ή ιδέα τής τέχνης αύτής. Τό κείμενο 
είναι σύντομο καί πιό πολύ λυρικό. Τεχνική άνά- 
λυση δέ γίνεται. Κι’ όμως έκεϊνα τά μάρμαρα 
τών φεγγιτών μέ τήν ποικιλία τής διακοσμητικής 
του άξιζαν μιά μελέτη άναλυτική. Άκόμα μιά 
μελέτη μεγάλη καί άναλυτικότατη, άρχιτεχτόνι- 
κή καί γλυπτική μαζί, αισθητική καί ιστορική 
άξιζε νά γένη γιά τούς Ντηνιακούς περιστεριώ
νες. Είναι καλλιτεχνικά προϊόντα μέ ξεχωριστά 
δικό τους χαραχτήρα. Τό παρουσίασμα όλων αύ- 
τών τών πραγμάτων άπό τόν κ. Σώχο είναι λαμ
πρό. Μά πρέπει νάρθη έπειτ’ άπό τό παρουσία
σμα ή άναλυτικότερη μελέτη τής λαϊκής Ντηνι- 
ακής τέχνης. Τ’ άξίζει.

¥■
— Ή  εχ&εση κεραμικής τής δίδας Πολυ-

χρονιάδη.
Δεύτερη έκθεση διακοσμητικής κεραμικής άνοι

ξε τόν περασμένο Δεκέμβρη ή δίδα ΙΙολυχρονιά- 
δη. Καί πέρσυ μιλήσαμε γιά τήν έξαιρετική αύτή 
καλλιτέχνιδα καί τονίσαμε πώς τά έργα της έχουν 
τή σφραγίδα τή··: Τέχνης. Τώρα όμως οί ρυθμοί 
της, οί μοντέρνοι, είναι π;ό μεστοί, πιό σχηματι
σμένοι, τό γούστο της ολοένα πιό ραφιναρισμένο. 
"Οξω άπό καμμιά όγδονταριά άγγεΐα μέ άτομικά 
δικές της έμπνεύσεις. μά καί μέ διαρριθμισμένβς 
μιμήσεις άπό παλιά μοτίβα, μάς παρουσιάζει καί 
18 πλάκες. Δηλαδή ζωγραφιές στυλιζέ, άπάνω 
στις πήλινες πλάκες. Κι' αύτές είναι αρμονικά 
καί μέ έξαιρετικά γοϋστο στυλιζαρισμένες. Γ ενικά 
ή έκθεση αύτή ήτανε μιά χαρά γιά τή διακο- 
σμητική μας ζωή. Καί τά κοινό μας τής έδειξε 
τήν έκτίμησή του. Αύτό τό τιμάει.

Στήν έκθεση αύτή παρουσιάστηκαν καί λίγα 
μοντέρνα σχέδια τοϋ ξεχωριστού μας γλύπτη κ. 
Μιχ. Τόμπρου σέ μοτίβα διακοσμητικά καί ζω 
γραφικά. Μά κ ' §να γλυπτικό σύνθεμα σέ πορσε- 
λάνα, δηλαδή ένα μοτίβο μετακυβιστικό μέ γού
στο γλύπτη έξαιρετικά προχωρημένου.

¥
— Τά σμάλτα κα'ι τά μπατίκ της δίδας Δια- 

μαντοπονλου.
Στή σάλα τής «Φιλαδέλφειας» ή δίδα Διαμαν- 

τοπούλου παρουσίασε, μαζί με μερικά έργα της 
ζωγραφικής άρκετά σμάλτα καί μπατίκ. Τά σμάλ
τα της έχουν έξαιρετικά γούστο. 'Η δίδα Διαμαν- 
τοπούλουστό δύσκολο αύτά είδος τής διακοσμη- 
τικής παρουσιάζει τώρα άντικείμενα μέ συγχρο
νισμένη καί τολμηρή τεχνική. Τά χρώμα καί τό 
σχήμα πέρνουν μοντέρνα έκφραση καί γίνονται 
στά χέρια της παιγνίδι χαράς κ ’ έρμηνευτής 
όμορφιάς άπάνω στό σμάλτο.

Μά καί τά μπατίκ τη; έχουν πολύ γοϋστο στά 
διατονισμό τών χρισμάτων καί κατορθώματα τε
χνικής. Ιδιαίτερα ένας «Ά ϊ Γιώργης» έργασμέ- 
νος σέ μπατίκ είναι ενα σπάνιο διακοσμητικά κα
τόρθωμα.
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ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
— Βιβλία.
Άντων. Σώχου, καθηγητοΰ τοΰ Πολυτεχνείου : 

Ή λαϊκή τέχνη στή Ντήνο. ’Αθήνα 1930.
Γιάννη Χονδρογιάννη. «Μυστικές ήμερες». (Ποι

ήματα). Εκδοτική έταιρία Α. Μ. Κοντομάρης καί 
Σια. Άθήναι 1929.

Κων. Παπαρρηγοποϋλου : Τά 8 ι8ακτικώτερα πο
ρίσματα τής Ιστορίας τοΰ "Ελληνικού έθνους. 
( ’Επί τή έθνική εκατονταετηρίδι). ’Εκδοτικός οί
κος Α. Κασιγόνη. Άθήναι — Αλεξάνδρεια. (Πε
ριοδικό «Έρευνα». ^Οκτώβριος—Νοέμβριος 1929).

Ζαχαρία Ε. Χαλκιάδη : Kaoiiimxa. Ήθη καί 
Έθιμα. Τόμος Β'. Αλεξάνδρεια 1929.

Πέτρος Άφθονιάτης. «Πρόσφυγες». (Μυθιστό
ρημα). Εκδοτικός οίκος «Αγών». Παρίσι 1929.

Στέφανος Ζ. Σίδερης: Ή πολεμική φιλολογία. 
(Μελέτη). Σάμος 1930.

Ντίνου Α. Μαυρεπή: Όδηγάς ποιητικής (διά νά 
κάνη ό καθένας ποιήματα). Άθήναι. ’Εκδοτικός 
οικος Δημητράκου. 1929.

Γαλάτειας Καζαντζάκη: «11 π. μ. —  1 μ. μ.» 
(κι’ άλλα διηγήματα). ’Εκδόσεις «Στοχαστή». 
Αθήνα.

Ήμερολόγιον ’Ιθάκης. Τόμος τρίτος 1930. Έ κ- 
δοσις «Ένώσεως των απανταχού Ίθακησίων». 
Έδρα έν Άθήναις. Πανεπιστημίου 56.

Χαριλ. Άντωνάτου: «Μιά σειρά τραγούδια». 
(Ποιήματα). ’Εκδοτική έταιρία Α. Μ. Κοντομά
ρης καί Σια. Άθήναι 1929.

Ναπολέων Παπαγεωργίου : « Ανάμεσα στους 
άνθρώπους». Διηγήματα Εκδότης Αριστείδης Ν. 
Μαυρίδης. Αθήνα. 1930.

Νικολάου Άντ. Σάββα: «Ό  παππούς», κοινω
νικά μονόπρακτο, (θεατρικό έργο. Αθήνα).

Σώτου Βουρλέκη. «Έξομολόγησις νευρασθε
νικού». Άθήναι. 1930.

«Σατανάς». 1930. Αθηναϊκόν ήμερολόγιον. ’Ι
διοκτήτης-Έπιμελητής: θάνος Α. Ζήρας.

Άδ. Δ. Παπαδήμα. «Το πνεΰμα τής γνώσης». 
(Μία άπάντηση στό « ’Ελεύθερο Πνεΰμα».) Μελέτη. 
Έκδοτης Αριστείδης Ν. Μαυρίδης. Αθήνα. 1930.

Γ. Δημάκι,υ : «Παλμοί» (ποιήματα). Αλεξάν
δρεια 1929.

Εμμανουήλ Καντίου : Περί παιδαγωγικής. Με- 
τάφρασις έκ τού Γερμανικού Ίω . Οίκονομίδου. 
(Επιστημονική Βιβλιοθήκη «Έρμού» άριθμός 10). 
Έν Άθήναις 1929.

Ήλία Π Βουιιερίδη: «Κασσάντρα», τραγωδία. 
Έκδοση βιβλιοπωλ. Μ. Σ. Ζηκάκη. Αθήνα, 1929.

Νίκου Νικολαιδου : «Ή  καλή συντρόφισσα», 
(Διηγήματα Γ' σειρά). Κύπρος 1929.

Τάκη Άθ. Μπένου, κοινωνιολόγου - καθηγητοΰ : 
«Βοήθει σαυτόν». Άθήναι. Τύποις βιβλιακών κα
ταστημάτων Γ. Η. Καλέργη. 1930.

— Περιοδικά.
«Ό  Νουμάς». Έκδίδεται κάθε μήνα. Διευθυν

τής Πάνος Δ. Ταγκόπουλος. Αθήνα Γενάρης 1930 
(τεύχος 4).

«Πνοή». Μηνιαία λογοτεχνική έκδοση. Φύλλο 
14 (Γενάρης 1930). 1

«Εθνική Έπιθεώρησις τής Ελλάδος». 15θήμε-

ρος έκδοσις. Άθήναι. 1 Ίανουαρίου 1930 (άριθ. 
7), 16 Ίανουαρίου 1930 (άριθ. 8).

«'Ελληνική Έπιθεώρησις». Μηνιαίο περιοδικό. 
Έπί τής ΰλης: Άπ. Μαγγανάρης. Άθήναι. Δε
κέμβριος 1929 (τεύχος 266).

«Έλληνίς». Μηνιαϊον περιοδικόν τού Εθνικού 
Συμβουλίου τών Έλληνίδων. Δεκέμβριος 1929. 
(Τεύχος 12).

«Έβδομάς». Εικονογραφημένη έπιθεώρηση. Α ρ 
χισυντάκτης Ντόλης Νίκβας. Άθήναι. 4 Ίανουα- 
ρίου 1930 (άρ. 117), 11 Ίανουαρίου (άρ. 118), 18 
Ίανουαρίου (άρ. 119) καί 25 Ίανουαρίου (άρ. 120). 

^ «Διανοούμενος». Μηνιαίο περιοδικό τού λόγου 
καί τής τέχνης. Πειραιάς. Γενάρης 1930. (άρ. 3).

«Γυμνασιόπαιδο». Μηνιαίο μαθητικό περιοδικό. 
Θεσσαλονίκη. Δεκέμβρης 1929. (Τεύχος 2ο).

«Καμπάνα». Σατυρικά περιοδικό. Πατρα. 1 Ία 
νουαρίου 1930 (φυλ. 28).

«Αλεξανδρινή Τέχνη». Διευθύντρια Ρίκα Σαγ- 
κοπούλου. ’Αλεξάνδρεια. ’Οκτώβριος — Νοέμβριος 
1929. (Τεύχος 10—11).

«ΡΛΦ» (RLF =  Front litt£raire ouvrier). S o 
fia. (Βουλγαρίας). N° 2, 3 καί 4 (12 Δεκέμβρη, 
15 Δεκέμβρη 1929 καί 1 Γενάρη 1930).

“ Index,,. Brno (Τσεχοσλοβακίας). 12 τοδ 1929.
Σημ. Άναγγέλνουμε δσα βιβλία καί περιοδικά 

λαβαίνουμε. Κρίνουμε δμως όποια θέλουμε.
Άναγγέλνεται ι
«Λεύκωμα Μαρκορά». Πανηγυρικό τεύχος τοδ 

περιοδικού «Ίόνιος Ανθολογία», άφιερωμένο στόν 
ποιητή Γερ. Μαρκορά.

ο ο ο ο ο ο |....1ο ο ο ο ο ο

Η ΑΛΛΗΛ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ  ΜΑΣ
Νώνταν Λ .. .  Πειραιά. Τά διήγημα πολύ ρω- 

μαντικό, υπερβολικό, ψυχολογικά άτεχνο, θάναι 
δμως άπό τά πρώτά σας. Έπιμείνετε καί έλπί- 
ζουμε νά γράψετε ένδιαφέροντα. — Α. Πάβλου. 
Τό ποίημα έχει σύγχρονη πνοή, μά δέν είναι δσο 
πρέπει συγκρατημένο. — Π. Σ . Πατρ. Πειραιά. 
Σας λείπει λυρισμός καί σύγχρονη συγκίνηση. Τό 
κρασί δέν είναι ή άρχή καί τά τέλος τοΰ κόσμου. 
— Γιάννην Μ περ ... 'Εδώ. Γιά νά γίνετε & χυ- 
ριώτερος συνεργάτης μας θάπρεπε νά ξέρουμε 
γιατί μάς στείλατε τά ποιήματα πού δέν έχουν 
καμμιά σχέση μέ τήν έννοια τής πρωτοπορίας, 
δπως κι’ ό ίδιος τό γράφετε, μά άκόμα καί .ποια 
είναι ή Κα Μπαρδακλού. . .  — Ταο. Ά&ανασ. 
Π οδονύφτην. Τά διήγημά σας τραβάει πολύ σέ 
μάκρος καί δέν έχει άνάλογη δύναμη. Ωστόσο 
έχετε στοιχεία πρωτοπορίας. Έπιμείνετε καί θά 
γράψετε καλά. Φχαριστούμε καί γιά τά καλά σας 
λόγια γιά τό έργο μας.— Τέλλον 'Άγραν. ’Εδώ. 
Λάβαμε τό γράμμμα σας. Άφοΰ κείνο πού γρά
ψαμε είναι άληθινό, είναι ταπεινωτικό γιά σάς 
νά μάς βρίζετε. —  Χρ. Γ . Σχϋρον. Κ’ έμεΐς 
ξέρουμε πως τά νησί σας δέν είναι στίς Κυκλά
δες. θέλετε νά τοΰ μάθουμε τού κ. Ζαχ. Παπαν- 
τωνίου άκόμα καί γεωγραφία; — Προς τό - φίλο 
τον  χ. Ν. Νικολαΐδη jrov μάς εοτειλε τό βι
βλίο του. Τήν «Καλή στντρόφισσα» δέν τήν εϊ- 
χαμε λάβη, μά τώρα θά γράψουμε γι’ αύτή. 'Ο 
κ. Νικολαίδης ξέρει πόσο έχτιμαμε τό έργο του.

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΤΟΤ ΜΑΡΤΗ 1930 ΤΗΣ "ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ,,

θ ά  γένη μεγάλη συ ζή τη ση  γιά τό

ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ ΑΡΜ Ο ΓΗ  ΤΟ Τ ΣΤ Η  ΓΛ Ω Σ ΣΑ  ΜΑΣ.

Θ αχη σχετικές μ ελέτες τ ώ ν  κ· κ· :

Μ. ΦΙΛΗΝΤΑ, ΦΩΤ0Υ ΓΙ0ΦΥΛΛΗ, Λ. Ρ0ΥΣΣΕΛ, Μ. ΒΑΛΣΑ κ .α .

Δ εχ όμ α σ τε  και γν ώ μ ες τ ώ ν  α ν α γ ν ω σ τ ώ ν  μας.

Σ Τ Α  ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΤΗΣ “ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ,, ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΤΝ:

ΜΟΝΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, μελέτη AIM ΡΙΑ ΔΗ .
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΡΩΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, μελέτη Α .Ι.Σ .
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, μελέτη τοΰ ΦΩΤΟΥ ΓΙΟ Φ ΥΛΛΗ . 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ τών Α. ΔΡΙΒ Α , Τ. ΑΝΘΙΑ και άλλων.
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗ Σ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, διήγημα IP. Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ .
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΗ Σ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, τοϋ συνεργάτη μας Β. V A C L E V E R  
ΤΟ Τ Ρ Α Γ0Τ Δ Ι Τ Η Σ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟ Φ Ο 

ΡΟΥ ΡΙΛΚΕ τοϋ R A IN E R  M A R IA  RILKE 
Η ΠΟΡΕΙΑ, έργο τοΰ βονλγάρου Λ. ΣΤΟΓΙΑΝΩΦ.
ΤΟ ΟΡΑΜΑ TOT E P 2 T IK 0 T  Π Ϊ Ρ Ε Τ 0 Ϊ ,  δ,ήγπμα C L A U D E  F A R R E R E .

“ο  ΒΙΟΣ ΜΙΑΣ ΨΥΧΗΣ,,
Είναι τό καινούργιο ποιητικό έργο τοΰ κ. Γ εράσιμου Σπαταλά. 

Τό προμηθεύουμε σ’ οποίον μάς στειλη την αξία του . 2 0  δραχμές.



Β Ι Β Λ Ι Α
Δ Ι Α Λ Ε Χ Τ Α  Κ Α Ι  Φ Τ Η Ν Α

nor ΠΟΓΛΙΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Τά βιβλία αυτά πουλιώνται στο γραφείο της «Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ ΙΑ Σ » (Σ τοά  
Φεξη, αρ. 5 9 )  χαι στελονται σ 9 οσους μας εμβάσουν τό αντίτιμο. Τά ταχυδρομικά  
έξοδα τά πληρώνουμε εμείς.

Ψυχάρη. Κωστής Παλαμάς (Μ ελέτη)..................................................  15.
Φώτου Γιοφύλλη. ’Ανησυχίες ( Π ο ι ή μ α τ α ) ................................. 15.

® Τό τραγούδι τής κοντέσσας (Ποίημα) . . . .  10.
» Μοντέρνες αγάπες (Π οιήματα)..........................10.
Λ Τό άμοιρο τό Λολάκι (Μυθιστόρημα) . . . .  15.-
»  Ή  Φαρμακωμέμη (Δ ρ ά μ α ).................................. 10.-
» Μαΰρη κληρονομιά (Δ ρ ά μ α ).............................. 10.
»  Συνθέματα (Π οιήματα).......................................15.·
* Ή  τελευταία ώρα τοΰ σονέτου (Ποιήματα) . . 10.-
* Καινοΰργες τερτσίνες (Π οιήματα).....................15.-
» Διηγήματα  .......................................................  15-

Άνθολογία τών νέων ποιητών μας (1 9 0 0 -1 9 2 0 )................................  1 5 -
Β. Μεσολογγίτη. Ό  Άκουμας (Διηγήματα)...................................... 15.-

»  Σποραδικά (Π οιή μ α τα )............................................ 10.-
Χρίατου Βαρλέντη. Θρύλοι (Π οιήματα)....................................................20.-

» Τό κρυφό στρατί. (Π οιήματα).............................. 10.-
* Σκέρτσο (Π οιή μ ατα )...................................................5 -

Αναατάσιου-Μιλάνου Στρατηγοπούλου. Τζελίκα (Ποίημα) . . .1 5 . -
Γ, Σημηριώτη. 'Η κόκκινη πρωτομαγιά (Δ ρ ά μ α ).................................. 15.-

*

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ» τοϋ 1929 χαρτόδ. 60 .- 
Ή  σειρά τών φυλλαδίων τής «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ» τοϋ1929.50.- 
Κάθε προηγούμενο φυλλάδιο τής ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ» 5 ~


