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Εκατό χρόνια κλείνουν άπό τότες πού 
ό τόπος μας είναι ανεξάρτητος, πού ή 
•Φυλή μας ελευθερώθηκε κι’ άρχισε νά ζή 

κα! νά δουλεΰη αυτοκυβέρνητη. Μέσα στά 
100 αύτά χρόνια τί κάμαμε γιά τήν πρόοδο 
τής Τέχνης καί τής Λογοτεχνίας και τοΰ 
Πολιτισμού μας γενικά; Αύτό ζητάει ή 
«Πρωτοπορία»  νά ξεκαθαρίση, γιορτάζον
τας τά εκατόχρονα. Κι’ άλάκερο τό φυλλά
διό μας τούτο είναι αφιερωμένο στήν ερευ
νάν αύτή. ** *

Δέν έχουμε σκοπό μ’ αύτό τό φυλλάδιο 
νά κάμουμε Εθνικιστική προπαγάντα. 

Μά έχουμε υποχρέωση νά κρίνουμε καί νά 
ερευνήσουμε τί γίνηκε καί τί γένεται γύρω 
μας γιά νά μπορούμε νά προχωρούμε μέ 
πιό καθαρισμένα μάτια. Πέρνουμε κάποια 
δρια τόπου καί χρόνου κ’ εξετάζουμε μέσα 
σ’ αύτά τί έργασία γίνηκε γιά τήν Τέχνη, 
γιά τά Γράμματα, γιά τόν Πολιτισμό γε
νικά. Δέ χάνουμε τήν ευκαιρία. Καί ούτε 
πιστεύουμε πώς οί μελέτες πού γένουνται 
γιά ώρισμένη εύκαιρία είναι αναγκαστικά 
πρόχειρες. Μπορεί νάναι πολύ μελετημένες 
■καί καταστάλαγμα μεγάλης προηγούμε
νης δουλειάς. Κι’ απόδειξη είναι έ'να με
γάλο μέρος από τήν ύλη αύτού ίδιου φυλ
λαδίου μας.

** *

Η μελέτη τού κ. Φ. Δραγούμη « Σκά
ψιμο γιά ·&εμέλιωμα», πού γρά

φηκε επίτηδες γιά τήν « Πρωτοπορία»,

είναι αληθινά εξαιρετική. Μέσα σ’  αύτή κα
θαρά, συστηματικά, φωτισμένα αναλύεται 
κι’ εξετάζεται ό σημερνός μας πολιτισμός
καί ξετυλίγονται σχετικές οκέψεις γιά τό 
μέλλον. Ό  κ. Φ. Δραγούμης είναι άπό 
τούς διαλεχτότερους μελετητές τών σημερ- 
νών κοινωνικών ζητημάτων καί γι’ αύτό 
επιδιώξαμε τή συνεργασία του. Ά ν  καί ξέ
ρουμε πώς στό ζήτημα τής εφαρμογής τού 
Λατινικού αλφάβητου στή γλώσσα μας 
έχει αντίθετη γνώμη άπό άλλους διαλεχτούς 
συνεργάτες μας καί πώς υποστήριξε καί 
υποστηρίζει πώς δέν πρέπει νά γίνη ή αλ
λαγή αύτή, ωστόσο αύτό δέν μάς εμπόδισε 
νά ζητήσουμε τή συνεργασία του. Καί ή 
μελέτη πού δημοσιεύουμε δείχνει πόσο 
δίκιο έχουμε νά εκτιμούμε τήν έργασία τοΰ 
ξεχωριστού αύτοΰ μελετητή.

** *

Η «Μ οϋ σ α », τό άνέκδοτο δραματάκι 
τοΰ Ψυχάρη πού δημοσιεύουμε σ ’ 

αύτό τό φυλλάδιό μας, θάλεγε κανένας πώς 
είναι γραμμένο έπίτηδεςγιά τήν *Εκατον
ταετηρίδα. Μέ μιά γοργή ζωγραφιά δεί
χνει τήν τυραννία καί τή λευτεριά τής ση- 
μερνής Ελλάδας. Μάς παρουσιάζει τούς 
οποίους τυράννους μας— διχτάτορες καί 
στρατοκράτες ή αρνητές τής διανόησης γε
νικά— καί μάς δείχνει πώς αύτοί οί τύραννοι 
μάς μεταμορφώνουν σέ άξεστους Σκΰθες. 
Σ έ έ'θνος απολίτιστο. «Τά εξωτερικά τοΰ 
πολιτισμοΰ δέ μάς λείπουνε' μάς λείπει ό 
ίδιος*. Μά ή Μούσα, ή μεγάλη ήρωΐδα, τό



ion-------

Πνεύμα και το Τραγούδι, σκοτώνει πάντα 
τόν τύραννο και τήν τυραννία μαζί. Ή  
διανόηση διευτύνει πάντα τά έθνη. Αύτή 
είναι ή μόνη ά&άνατη /

*
* *

Αρχισαν αυτές τις μέρες οί επίσημες 
^γιορτές τής Εκατονταετηρίδας. ’Από 

τήν αρχή φαίνονται αρκετά ακατάστατα ώρ- 
γανωμένες. "Ας ίδοΰμε καί πιό πέρα... Στό 
μεταξύ είχαμε την εξεγερση τών ηθοποιών 
γιατί προτιμηθήκανε στις γιορτές... οί ερα
σιτέχνες άπό τούς έπαγγελματίεςήθοποιούς. 
Είχαμε και μερικες χοντρές γκάφες στις ει
κόνες τών γραμματοσήμων τής Εκατον
ταετηρίδας, πού τίς ξεσκέπασε ό κ. Π. Κα- 
ρολίδης κι’ ό κ. Φ. Δραγοΰμης. Μά τό ση
μείο πού θάχη πολλά ντράβαλα είναι τό 
μυστήριο τής σύστασης τοϋ Εθνικού θέ
ατρου, πουναι μεσα στο πρόγραμμα κι’ 
αύτή. Φαίνεται δμως πώς τό Εθνικό Θέα
τρο δεν θά τό ιδρύσουν μονάχοι τους ό κ. 
Αιγινητης κι ο κ. Δαμβεργης. Αποφάσισε 
ν άνακατευτή σοβαρά κ’ ή Κυβέρνηση. 
Περιμένουμε...

*
* *

Τό μέτωπο τοΰ αγώνα γιά τήν εφαρμο
γή τής Λατινικής γραφής στή γλώσσα 

μας όλοένα πλαταίνει» Συχνά-συχνά άν
θρωποι μορφωμένοι, καί προ πάντων εκ
παιδευτικοί καί λογοτέχνες, μάς δηλώνουν 
πώς είναι σύμφωνοι γιά τήν άνάγκη τής 
έφαρμογής τής νέας γραφής. ’Ανάμεσα 
στούς^έκπαιδευτικούς είναι αρκετοί τής μέ
σης  ̂ εκπαίδευσης, μα καί τής δημοτικής. 
’Από τούς λογοτέχνες μας πού συμφωνούν 
είναι κι ο Αλκής Θρύλος, πού μάς έστει
λε τό ακόλουθο γράμμα:

3 Μαρτίου 1930 
Φίλε Κύριε Γιοφύλλη,

Επειδή βλέπω στά Σταράτα δτι θέλετε 
να ξερετε ποιοι είναι οπαδοί τοϋ Λατινι
κού αλφαβήτου σάς γράφω γιά νά σάς 
πώ οτι μπορείτε να με θεωρήτε καί μένα 
μεταξύ αυτών. Είναι νομίζω ό μόνος τρό
πος να απαλλαγούμε απο τήν ιστορική ορ
θογραφία. Επειδή δμως μιά τέτοια αλλα
γή είναι βέβαια κάθε άλλο παρά απλή, μοΰ 
φαίνεται οτι θα  εΐταν σωστό, καί πριν συγ- 
καλεσετε το συνέδριο, να άνοίξτε στήν 
s Πρωτοπορία» μια πλατιά συζήτηση δπου

ν’ αναπτυχθούν όχι μόνον τά υπέρ, άλλά 
καί ολες οι δυσκολίες καί οί τρόποι μέ τούς 
όποιους μπορούν νά ύπερνικηθρϋν.

Μέ πολλή έχτίμηση 
Α Λ Κ Η Σ  Θ Ρ ΥΛ Ο Σ

Συμφωνούμε πώς ή αλλαγή είναι δύσ
κολη, δπως τονίσαμε πολλές φορές, καί πώς 
είναι ανάγκη νά γίνη μιά πλατειά συζήτη
ση πριν άρχίση ή έφαρμογή της. Ούτε πού 
έχει άποφασιστή τίποτα γιά σχετικό συνέ
δριο. Ο,τι γράψαμε στό προηγούμενο φυλ
λάδιό^ μας είναι συλλογισμοί γιά δ,τι μπο
ρεί νά γένη άργότερα.

** *

Στό περιοδικό «Πειθαρχία» ό χ. Μιχ.
__ Ρόδάς εξετάζει τό ζήτημα τής εφαρ

μογής τής Λατινικής γραφής, πέρνοντας 
αφορμή άπό τή συζήτηση τής « Πρωτοπο
ρίας». Στό άρθρο του αύτόό κ. Ρόδάς φαί
νεται δισταχτικός καί πιστεύει πώς τό Λατι
νικό αλφάβητο θά φέρη νέες περιπλοκές. 
Δέν μάς εξηγεί τίς περιπλοκές αύτές, μά 
ώστόσο μπορεί νάχη τίς γνώμες του. Εκεί
νο δμως πού^δέν μπορούμε νά καταλάβου
με καθολου είναι τούτο, πού γράφει στό 
τέλος τού άρθρου του: «Είναι θλιβερό γιά 
μερικούς που εδημιουργησαν μιά ιστορία 
στόν αγώνα τής δημοτικής νά τήν καταδι
κάζουν καί^νά καταφεύγουν στό Λατινικό 
αλφαβητο ως το μοναδικό φάρμακο γιά τή 
θεραπεία τοΰ κακού τής διγλωσσίας καί 
τής ορθογραφικής αναρχίας». Μά, φίλε 
Κύριε Ροδά, η Λατινική γραφή δέν κατα- 
δικαζει καθολου τή Δημοτική. Η  <̂ Ό·ερα- 
πεία τής διγλωσσίας» γένεται μέ τή δη
μοτική κ ή «Φεραπεία τής όρφογραφι- 
χής Αναρχίας» μέ τή Λατινική γραφή. 
Αύτό είναι απλά καί ξάστερα τό πράμμα. Κ’  
έπειτα τί σχέση εχει με τούς αγώνες μας ό κ. 
Κωστής Παλαμάς, ό προδότης τής δήμο- 
τικής; Ο κ. Παλαμάς μέ τά τελευταία τον 
καμώματα είναι αληθινά « ϋ'λιβερό φαι
νόμενο», δπως τόν χαραχτηρίζει ό κ. Ρό
δάς. Θλιβερό και άξιοδάκριτο μάλιστα-

** *

Ο κ. Ηρ. Αποστολίδης, πού άπό χρόνιοι 
βλεπει τήν άνάγκη τής εφαρμογή? 

τής Λατινικής γραφής στή γλώσσα μας, 
μάς εστειλε το ακόλουθο γράμμα:

 r    -ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
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Φίλε κ. Γ  ιοφύλλη,
Στό τελευταίο φύλλο τής «Πρωτοπορίας» 

ΐίύα ν’ άναφέρης καί τ’ όνομά μου μαζί 
μ’ έκεινών πού αγωνίζονται γιά τή γραφή 
τής ελληνικής μέ λατινικά φθογγόσημα. 
Ό μως, δπως καί προφορικά σοΰ έξήγησα, 
εκείνο πού γιά μένα άληθευει πάνω σ ’ αύ
τό, είνε πώς έδώ καί δεκαεννιά χρόνια, σέ 
μιά δημόσια ομιλία μου γιά τό γλωσσικό 
τό ζήτημα, είπα, κοντά στ’ άλλα, πώς, αδιά
φορο πότε, μιά φορά δέ θά  ξεφύγουμε τή 
Λατινική— κι’ δχι μόνον εμείς, παρά κι’δλοι 
οί λαοί όσοι γράφουν άκόμα τή γλώσσα 
τους μέ Ιδιόμορφα φθογγόσημα. Ί ο  ίδιο 
είπα δταν δ κ. Μ. Τριανταφυλλίδης πρό- 
τεινε κάποια δική του απλοποίηση τής 
γραφής. Ναι, είν’ αλήθεια απ τα 1911 
άλλαξα γνώμη γιά πολλά πράγματα— καί 
γιά τή γλώσσα. Γιά τήν αλλαγή ο μως τής 
γραφής έξακολουϋ·ώ νά πιστεύω δπως 
τότε, πώς τή λατινόφϋΌγγη δεν τή γλυ
τώνουμε δ,τι Απλοποίηση τής σημερινής 
κι’ &ν κάνουμε, κι’ δσο κι’ αν άντιδρά- 
σουμε, είτε εμείς— πού φυσικό είναι ν ^άντι
σάσουμε,— είτε ή έρχομένη γενιά. Κι’ αύτό 
γιά λόγους πάν’ άπό δλα οικονομικούς. Τ ώ 
ρα αν τήν απλή τούτη πρόβλεψη τή θεω 
ρείς εσύ αρκετή γιά νά μοΰ έξασφαλισει 
μιά θέση ανάμεσα στούς «αγωνιστές τοΰ 
λατινικού άλφάβητου», δέν έ'χω έγώ τι νά 
πώ. Συνηθίζεται ωστόσο, θαρρώ, νά μη 
λογαριάζονται μέ τούς επαναστάτες παρα 
μέ τούς ούδετέρους εκείνοι πού πιστευόταν 
πώς μιά έπανάσταση ή μιά ανατροπή^ εί
ναι μοιραία, καί πώς είναι όλότελα μάταιο 
νά δράσουν ή ν’ άντιδράσουν, άφοΰ κι 
•αύτωνών κι’ δποιων άλλων ή δράση ή η αν
τίδραση, φυσικά κ’ ή αδιαφορία, δέ θά 
μποροΰσαν ούτε τόσο-δά νά παραλλάξουν 
τήν αναλογία τών συντελεστών πού τήν κρί
σιμη ώρα θά φέρουν οπωσδήποτε το απο
τέλεσμα. Ό μ ω ς  μή γελιέστε: τό ζήτημα 
τής γραφής, μ’ δλο πού είναι πιο ασήμαν
το άπ’ τό γλωσσικό, θά λυθεί πολυ πιο 
δύσκολα καί πολύ πιό άργότερα άπό κείνο, 
Ύι«τί τό γλωσσικό μπορεί και να λυθεί χω- 
<?ίς νά τό καταλάβουμε— καί θά είναι αυ
τή ή πιό κανονική λύση του— , ένώ τής 
ΎΟαφής τό ζήτημα χωρίς δυνατό, δυνατω- 
Τ«το τρανταγμό δέ θά  λυθεί.

Νά εξηγήσω τό γιατί; Αϊ, ας μη φτάσω

κι’ ώς έκεΐ, γιά νά μή μέ πήτε καί αντι
δραστικό, πού δέν είμαι δά ούτ’ αύτό, πα
ρά, σκέτα-νέτα, αδιάφορος.

Δικός σου 
H P· Ν. Α Π Ο ΣΤΟ Λ ΙΔ Η Σ

Στό τό γράμμα του αύτό ό κ. ’Αποστο
λίδης, δσο κι’ άν ίίέλει νά λογαριάζεται μέ 
τούς ούδέτερους, εξακολουθεί νά πιστεύη 
πώς χωρίς άλλο θά εφαρμοστή στή γλώσ
σα μας ή Λατινική γραφή. Μακάρι δλοι 
οί "Ελληνες νάτανε έτσι ούδέτεροι. Τό ζή
τημα θάτανε πιά λυμένο.

** *

Σχετικά μέ δσα γράψαμε σΐΌ προηγού
μενο φυλλάδιό μας για τη δυσκολία 

πού έφερε στή σύνταξη τοΰ Ιστορικοΰ 
Λεξικού τής γλωσσάς μας το ζητημα τής 
γραφής, λάβαμε τ“οΰτο τό γράμμα :

’Αξιότιμε κύριε Φ. Γ  ιοφύλλη,
Στό περασμένο φύλλο  ̂τής « Πρωτοπο

ρίας», μιλώντας γιά τό Ιστορικό Λεξικό, 
γράφετε δτι τό ορθογραφικό πρόβλημα 
τής νέας ελληνικής άποτελεΐ εμπόδιο^ γιά 
τή συνταχτική εργασία του και οτι εξ αίτιας 
τών δυσκολιών πού παρουσιάζει ή ορθο
γ ρ α φ ί α  καθυστερεί ή εργασία του και είναι 
άγνωστο γιά ποσον καιρό θα μενει ανέκ
δοτο.

Επειδή τά παραπάνω στηρίζονται σε 
άν ακριβείς πληροφορίες, έθεώρησα καθή
κον μου λόγψ τής άρμοδιότητός μου σαν 
συντάχτη τοΰ 'Ιστορικοΰ Λεξικού, για να 
μην έχουν οί άναγνώστες τοΰ περιοδικού 
σας ανακριβή ιδέα επάνω στό  ̂ ζητημα 
αύτό, νά σας πληροφορήσω τά εξής: Τό 
Ιστορικό Λεξικό, σαν έργο καθαρά έπιστη- 
μονικό, έθεσε ώς άρχή του τήν εφαρμογήν 
άπολύτως ιστορικής ορθογραφίας, βασισμέ
νης έπάνω στά πορίσματα τής Γλωσσολο
γίας, ώστε νά μένει αναλλοίωτη καί αισθη
τή ή ετυμολογική διαφάνεια καθεμιάς λέ
ξης, καί έκεΐ άκόμα δπου λόγοι πρακτικοί 
επέβαλλαν τήν παράβαση τής αρχής αύτής. 
Καί είναι αλήθεια δτι γιά νά γίνη αυτο, 
ή συνταχτική έργασία είχε νά άντιπαλέση 
μέ μύριες δυσκολίες γιατί είναι γνωστό 
πόσο έλαστικοί είναι οί γλωσσικοί νόμοι 
καί πόσα γλωσσολογικα προβλήματα, παρ 
δλη τήν έργασία πού έγινε ώς τώρα άπο 
τούς γλωσσολόγους δέν έχουν λυθή κατά
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τρόπο πού νά μήν άφίνει καμμιά επιφύλα
ξη. 'Ωστόσο οι δυσκολίες αυτές μέ τόν 
καιρό παραμερίστηκαν, και σήμερα πιά ή 
σύνταξη προχωρεί επί τή βάσει ενιαίου 
κανονισμού δ όποιος ορίζει δλα τά ζητή
ματα πού αφορούν τήν ορθογραφία τών 
λέξεων καί δλες τίς τεχνικές λεπτομέρειες 
τής συγγραφής έκαστον άρθρου.

Γ ιά τήν άκριβή παράσταση δλων τών 
φτογγικών αποχρώσεων τών νεοελληνικών 
ιδιωμάτων έχουν έπινοηθή νέα στοιχεία. 
Γιά τά σύμφωνα πού δέν έχουν στό ελλη
νικό άλφάβητο άνάλογο στοιχείο, δπως εί
ναι τά μέσα μπ, ντ, γκ, χρησιμοποιούνται 
τά λατινικά b, d, g. "Ωστε τά ζητήματα 
αύτά επαψαν νά δυσχεραίνουν τή συντα
κτική εργασία πού προχωρεί πιά άπρό- 
σκοπτη.

Ή  σύνταξη έχει φτάσει μέχρι τοΰ Κ, 
ολόκληρου δέ τού Α  τά άρθρα έχουν ύπο- 
στή καί τό τελευταίο ρετουσάρισμα καί εί
ναι έτοιμα γιά τύπωμα. Ή  ’Ακαδημία ’Α 
θηνών, άποβλέποντας στό νά δώση στό 
έ'ργο εμφάνιση άνάλογη μέ τήν επιστη
μονική του άξία καί μέ τή σημασία πού 
θάχει γιά τήν νεοελληνική γλώσσα καί λο
γοτεχνία, προμηθεύτηκε άπό γερμανικά ερ
γοστάσια πολύτιμο μεμβρανώδες χαρτί καί 
παράγγειλε σέ εργοστάσιο τής Λειψίας τήν 
κατασκευή τών τυπογραφικών στοιχείων. 
Τό χαρτί έφτασε πρίν άπό λίγες μέρες σέ 
λίγο δέ έ'ρχονται καί τά τυπογραφικά στοι
χεία, ώστε ή τύπωση τό πολύ ώς τό Π ά
σχα θά  άρχίσχι, εντός δέ τοϋ τρέχοντος

έτους θά κυκλοφορήση ό πρώτος τόμος 
τού Λεξικού. Μέ τιμή

Ν. Α Ν Δ Ρ ΙΩ Τ Η Σ
Μ ’ ευχαρίστησή μας δημοσιεύουμε τίς 

πληροφορίες αυτές, πού δείχνουν πώς γλή- 
γορα θ ’ άρχίση τό τύπωμα τοϋ μεγάλου 
Ιστορικού Λεξικού. Μά πρέπει νά σημειώ
σουμε πώς δέν είχαμε «άνακριβεΐς πληρο
φορίες». Είχαμε μιά παλιά καί σωστή πλη
ροφορία πώς έγίνηκε κάποια πρόταση νά 
εφαρμοστή στό Λεξικό αύτό ή Λατινική 
γραφή. Μά ή πρόταση αύτή δέν έγίνηκε 
δεχτή.

** *

Αύτό τό φυλλάδιο γιομίζει μέ τήν ύλη 
τή σχετική μέ τήν Εκατονταετηρίδα 

καί γι’ αύτό άναγκαζόμαστε ν’ άφίσουμε 
άπόξω γιά τά ερχόμενα φυλλάδια πολλή 
άλλη διαλεχτή εργασία. ’Έ τσι στά ερχόμε
να φυλλάδια θά δημοσιέψουμε τίς μελέτες: 
«Δελφικές εορτές» τοϋ κ. ’Αγγέλου Σικε- 
λιανού, «Μ ονοφωνία καί πολυφωνία στήν 
’Ιταλία» τού κ. Αιμ. Ριάδη, « Ή  σημερνή 
Ρωσσική φιλολογία» τοϋ κ. A. I. Στ., «Κ ω
στής Παλαμάς» τοΰ κ. Φώτου Γιοφύλλη, 
« Ό  ζωγράφος Β. Βάν Γκόγκ» τοΰ κ. Γιώρ
γου Βαλταδώρου, « Ή  σημερνή ποίηση 
τής Τσεχοσλοβακίας» τοΰ Τσεχοσλοβάκου 
συνεργάτη μας Β. V aclevek, ποιήματα τών 
κ. κ. Α. Δρίβα, Τ. Ά νθ ία  καί άλλων, διη
γήματα τής δίδος I. Σκαραβαίου, τοΰ κ. Ν~ 
I. Σαράβα, τοΰ Βουλγάρου Λ. Στογιάνωφ* 
τοΰ Claude Farr6re κλπ.

Π Ο Θ Ο Σ
Σέ Θέλω ! Έτσι φώναξαν οί πόθοι σου τήν ώρα, 
πού μ’ έσερνες καί μ’ έσφιγγες σφιχτά στήν αγκαλιά σου. 
Τήν ώρα πού μοΰ μάτωναν τό στόμα τά φιλιά σου, 
καί μοϋφερνες γλυκόλογα άπ’ τής Έ δέμ  τή χώρα.

Χορτάτος γέρνεις κι άσκημος στή^ άγκαλιά μου τώρα . . . 
Καί κάπου κάπου μοΰ πετάς κανέν’ άπ’ τά φιλιά σου 
Στή συλλογιά σου ορθώνεται τοΰ μαγαζιού ή μπόρα.
Κι’ άπό μιάν ε£η ευγένειας πνίγεις τή βλαστήμιά σου ! . . .

Α Ν ΤΙΓΟ Ν Η  ΓΑΛΑΝΑΚΗ'

Η Μ ΟΥΣΑ
μ ο ν ο π ρ α χ τ ο  δ ρ α μ α τ α κ ι

ΤΑ Π ΡΟ ΣΩ Π Α  Τ Ο Υ  Δ Ρ Α Μ Α Τ Ο Υ :

Ο ΥΡΑ Ν ΙΑ, ή Μοϋαα.
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ , 6 ποιητής.
Μ Α Ν Ο Λ Η Σ  \ Wo( Τους<
Μ 1 Χ Α Λ Η Σ j  F
ΔΗ Μ Α ΡΧΟ Σ.
ΤΥ ΡΑ Ν Ν Ο Σ .
Στρατιώτες.

Ε ίμ α στε  στή Σκυ&ία. Έ ξοχή. κά
μ α ρ α  έβρύχωρη. Στό βάϋος ενα παραύνρο 
^ εγάλοποί πιάνει σκεδόν όλο τον τ ο ^  
’ Α π 'ό ξω  δέντρα καϊ πρασιναδες. Αναμε 
σα στά κλαδιά φαίνεται που καί πον η 0 
λασσα. Ούρανός άπό πανω. Στη μέση ενα 
σπουδαίο γραφείο με χαρτιά, καλαμαριό 
πέννες καί δυό τρία βιβλία. Δεξια τον iha- 
τή, μιά πόρτα γιά νά μ π α ι ν ο β γ α ί ν ε ι  ο κο 
ομος. ’Αριστερά Ζνας κομψος καναπές. 
Καρέγλες δώ&ε κείθε. Μιά λυρα μαλαμα
τένια κρέμεται άπό πάνω απο τον κ α να π . 
‘Από πάνω άπό τήν πόρτα την δεξιανη, 
μιά εικόνα. Ό  Παρθενώνας.

Μέρα καλοκαιριάτικη. Ο ήλιος φεγγ 
στόν ορίζοντα μακρια. ^

*Η  ώρα εξη τό πρωι.
Τό ντεκόρο ίσια με το  τέλος δεν

λάζει.

ΣΚΗ ΝΗ  ΠΡΩΤΗ

Γιάννης, Ουρανία.
Γ Ο  Γιάννης και ή Ουρανία μπαίνουνε 

άπό τήν πόρτα δεξιά, δ Γιάννης αριστερα 
τής Ουρανίας. Ό  Γιάννης όμορφα ντυμέ
νος, με Αψηλό ανάστημα, νεος 
γρονώ. Μουστάκι, χωρίς γένια. Μ υυρα  
via φορεϊ άσπρο πέπλο χυμένο απο πανω 
Tota μ'ε κάτω στό ουθμημενο το κορμί 
της. Μιά κλωστή χρνσή γυρω-γυρω στο

κεφάλι της, σάν άφαντο στεφάνι. Στή μ έ- 
”  fva μ * *
άστέρι. Σε δλα τά κινήματα της απλή, ξε- 
θαροη , φυσική. Έκφραση σοβαρή συναμα 
καϊ χάρη γεμάτη. ‘Α νάστημα σαν το ν  
Γιάννη. "Οταν μπαίνουμε, ο Γιάννης της 
βαστά τή μέση καϊ μ'ε τά μάτια του γυρι
σμένα πρός τά μάτια της, παραπονεμένα 
τ ή ς  λέει καί ψιθυριστά).

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ .— Δέν ξέρεις π όσ ο  σ ’ α γ α π ώ . 
Γ ια τί νά  ση κ ω θοΰ μ ε τό σ ο  ν ω ρ ίς  ; ^ λα , 
έλα νά ξακολουθή σου με στον “ ε τ ι ^ 
γλυκειές κουβέντες του κ ρεββατιου  ( Ι ψ  
)α ίνει Αριστερά προς τ ον ^ v a f ) .

Ο Υ Ρ Α Ν Ι Α — Π ώς να μην ερθω , Π αν- 
τοΰ καλά, φτάνει μαζί σου να «μ α ι. f  
θονντα ι κοντά 6  ενας στον αλλονε, ή  UV  
ρανία πρός τό θέατρο, πλαι της ο I ιαν

^ Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  (που τΨ κοιτάζει Patl“  
φΚόγα).—’Όχι. ’Όχι- Τή μέθη μου δεν τη 
φαντάζεσαι, σά σέ βλέπω. Κάμε το γυρο 
TV  ψυχήε μου, τό κορμί μου πιασε ϋεση
θεσούλα δέ θά  τά βρής 
δπου νά μήν είσαι μεσα. Με το μυστικό, 
X ο  τής ύπαρξης σου, ξήγησε μου ακο-

μη μ ώ  ™ ® £0 ° " ·  °  V0VS ^
“  Ο Υ Ρ Α Ν ΙΑ  ( f ' Z W "  ϊ ,«η '·* ·Λ  
γλυκό). Τόσο παράξενο σουι φαίνεται Κ - 
τάλαβέ το άπλά, δπως απλα σου το ξηγη- 
σα τήν ώ ρ α  τήν ’ίδια δπου ανταμωθηκα-

μΕΓΙΆ Ν Ν Η Σ  (ώνειρεμένα). Ναι, προ
χτές. Εΐτανε τό δείλι. Ά γ ρ ιο  παντοΰθε μας 
περικύκλωνε τό ρουμάνι. Φάνηκες σαν το 
φώς, πρό βαλές μέ τόν πέπλο σου το λεφκο 
άνάμεσά σας μάβρες πρασιναδεςΜθαμπώ
θηκα, σέ ρώτησα και μου αποκριθηκες γλ 
κά' « ’Εγώ είμαι ή Μούσα».
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Ο Υ Ρ Α Ν ΙΑ  (χαδέβοντας τά μαλλιά τον).
Δέ σοϋ τό είπα ετσι, χρυσέ μου. Σοϋ 

είπα— «Έ γ ώ  είμαι ή Μοϋσα σον»!
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ. Κ αλά! Πάντα Μοϋσα ώ - 

σ τοσ ο ! Είσαι μιά δηλαδή άπό τις εννιά 
τις περίφημες εκείνες τις Μοϋσες τοϋ Έ -  
λικωνα, μια τοϋ ’Απόλλωνα "θυγατέρα (δαο 
μίλα σννεπαίρνεται κι ανάβει), μι«  λοιπόν 
και τοϋ λόγου σου άπό τις άθάνατες πού 
αθάνατη κάμανε τήν Ελλάδα στήν οικου
μένη άλάκερη ;

Ο Υ Ρ Α Ν ΙΑ  (ήμερα καί κάπως ειρω νι
κά). Ναί και ό'χι. Έ σύ ό ποιητής μου, 
εσύ πού σέ θέλω εσένα μεγαλήτερο άπό 
τούς άλλους, ξαναλές οσα σοΰ μάθανε σκο
λείο. Οί δάσκαλοι μάς βάλανε νούμερα. 
Μάς περιώρισε τό κεφάλι τους τό περιω- 
ρισμένο. Έμεΐς είμαστε άσκέρι σωστό, ε
μείς είμαστε άρίφνητες δσο άρίφνητοι καί 
οί ποιητάδες τής Ελλάδας. Έ τσ ι  έγινε με
γάλη.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ  (με περιέργεια, με απορία  
και με περιφάνεια συνάμα).— Γ ιατί, γιατί 
ομως νά μέ διαλέξης εμένα ϊσια ίσ ια ;

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Γιατί σ ’ έ'βλεπα νά περι- 
φέρνεσαι σάν τό χαμένο στόν πλούσιο τόν 
τοπο, νά γυρέβης καί νά μήν μπορείς νά 
πής τήν ομορφιά του, νά τά θέλης δλα 
καί τίποτα νά μήν τολμάς. Μά εμένα μοΰ 
τό είχε πει ό πατέρας...

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (περίτομος καί σά θ α μ π ω 
μένος) Ο πατέρας; Φρόντισε γιά μένα ό 
πατέρας σου ;

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ . Μάλιστα! Γιά δλους ό 
Απόλλιονας φροντίζει. Μοΰ ειπε πώς άπό 

τή Μοίρα τό βαστοΰσες τό χάρισμα τό 
θείο, μά πώς εϊσουνε ανήξερος άκόμη καί 
νάρθώ νά σέ βοηθήσω.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ .—  Νά μέ βοηθήσης, ναί! 
Ά φ τό  έχω ανάγκη. Καί τί μοΰ χρειάζεται, 
ό ίδιος δέν τό βλέπω.

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ :—  (τον  πιάνει το χέρι άπα- 
λα). Τό βλέπω έγώ. Δύο πράματα μονάχα" 
κουράγιο καί δράση.

I ΙΑ Ν Ν Η Σ (βαθιά συλλογισμένος). — 
Δράση και κοί’ραγιο! Βέβαια. Θά μπορέσης 
ομως νά μοΰ τά μάθης; Έ γ ώ  σάς περνοΰ- 
σα γιά ήσυχες ειρηνικές θεές τής μοναξιάς, 
γιά γλυκειές έμπνέφτρες τοΰ ποιητή, γιά 
σιγανές συντρόφισσές μας τή νύχτα μέ τό 
φεγγάρι.

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Παραμύθια καί τοΰτα τοΰ 
σκολειού! Ή συχες έμεΐς; Έμεΐς σιγανές; 
Έμεΐς είμαστε σέ κίνηση παντοτεινή. Έμεΐς 
ένεργοϋμε, δράττουμε, πολεμοϋμε, ή ζωή 
μας αγώνας, έμεΐς δέ συνηθίζουμε καθήσια. 
Έμεΐς θυμώνουμε κιόλας! (Σηκώθηκε όλόρ- 
θια, προχώρησε 'ίσια με τή μέση τής σκη
νής).

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (π ου την ακολούθησε).—- 
Θυμώνετε, οί ’Ολύμπιες οί θεές, εσείς;

Ο Υ Ρ Α Ν ΙΑ  ( μ ’ ενα χαμόγελο περήφανο).
Έ  καλά! Δέ σοϋ τό διηγηθήκανε τί έπα- 

θε μαζί μας ό Θάμυρης, πού θέλησε νά 
μάς παραβγή, ό άνόητος, νά φανή άνώτε- 
ρός μ ας;

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Τί τοΰ κάματε;
Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ  (μ ' άγριο ενα βλέμμα, με 

τραγωδίες στή φ ω νή ).— Τ ον  βγάλαμε τά 
μάτια! (κάνει με τά δάχτυλά της τό κίνημα 
σά νά τοϋ  ταβγαζε καί τώρα).

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (με φρίκη).— Τά μάτια τοΰ 
έ'βγαλες; Τό φώς του;

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Φώς 6 κακορίζικος δέν 
είχε, άφοΰ δέν είδε πώς οί Μοϋσες είναι 
οί κόρες τής Μνημοσύνης, δηλαδή πώς 
έμεΐς είμαστε ή Σκέψη. Καί ό κόσμος χω
ρίς τή Σκέψη δέν κυβερνιέται.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Μέ τρομάζεις καί συνάμα 
μέ γαληνέβεις, Ουρανία.

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Σωστά τό είπες τό'νομα 
μου. Μάλιστα! Ουρανία, έπειδή πάντα πρέ
πει νά θωροϋμε τόν ουρανό. Μά ό ουρανός 
γράφει γαλάξια. Γράφει κι άστροπελέκια. 
Σά μάς άκοΰνε οί θνητοί, παίζουμε καί γε- 
λοΰμε. Ά ρκά νά μάς πειράξη κανείς, κι 
άμέσως βροντοΰμε. Τή Σκέψη νά μήν τή 
βρίση κανένας.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ .— ’Ά χ ! εσύ μεγαλοψυχή μου, 
τότες πώς κατέβηκες έδώ στόν τόπο, πού 
σκέψη δέ γνωρίζει, στό βάρβαρο τόν τόπο, 
τόν απολίτιστο ;

0 \  ΡΑ Ν ΙΑ .— Κατέβηκα,νά τόνπολιτίσω.
I ΙΑ Ν Ν Η Σ.— Δέν πολιτίζεται! Σκύθες 

γεννηθήκαμε, θά πεθάνουμε Σκύθες.
Ο Υ Ρ Α Ν ΙΑ .—  Ή  Ελλάδα δέν έ'παψε α

κόμη νά φωτίζη τήν οικουμένη. Τήν παίρνει 
γύρο γύρο. Μήπως έμεΐς δέ βαστούμε τή 
Θράκη πού ποίηση πρώτα δέν ήξαιρε κα
μιά ; καί νά πού τής χαρίσαμε τόν Ό ρφέα!

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Λοιπόν άπό τή Θράκη 
μάς έρχεσαι τώ ρ α ;

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Έ γ ώ  ; Έρχουμαι άπό τήν 
πρωτέβουσα.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Ποιά πρωτέβουσα;
Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Τή δική σου ! Τήν πρω

τέβουσα τής Σκυθίας!
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (αδιάφορος).— Καί τί γίνεται 

στή πρωτέβουσά μας;
Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ  (σάν άγαναχτισμένη). Τί γί

νεται; Είναι δυνατό νά ρωτάς; "Ενας ποιη
τής πού δέν τοΰ μέλει γιά τήν Πολιτεία, 
μήτε πολίτης είναι, μήτε ποιητής. Είναι 
νούλλα.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (ντροπιασμένος).— Μή μέ 
μαλλώνης. Μίλα καί σ ’ ακούω.

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Στήν πρωτέβουσα, προ
χτές τό πρωΐ, δλα εΐτανε άνω κάτω. Μέ τά 
χαράματα μπήκε ό τύραννος στό παλάτι, 
πέταξε όξω τούς πέντε αρχηγούς πού κα
θόντανε καί χουζουρέβανε μέσα, ποιούς έ
βαλε στή χάψη, ποιούς έ'στειλε στήν εξο
ρία, ίσως νά σκότωσε κ’  έ'νανε. Τότες προ
κηρύχτηκε μόνος αρχηγός, ας ποΰμε πιά 
τύραννος.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Μά σέ παρακαλώ, πώς έ'- 
νας άφτός κατόρθωσε νά διώξη τούς 
πέντε.

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Είχε μαζί του δέκα στρα
τιώτες.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Οί πέντε δέν είχανε;
Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Είχανε άλάκερο άσκέρι.
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Έ ;  τότες;
Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Οί δέκα στρατιώτες εΐτα

νε άποφασισμένοι. Τάσκέρι αναποφάσιστο.
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Καί μέ τί κόμμα πήγες 

τοϋ Λόγου σου ;
Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Μέ κανένα. Κοίταξα καί 

πρόαμενα τί θά βγή άπό τή φασαρία.
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Δέ σοϋ φάνηκε άδικο τό 

φέρσιμο τοϋ τυράννου ;
Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Γιατί; Ε μένα οί τυράν- 

νοι δέ μέ δυσαρεστοϋνε. Μήν ξεχνάς τόν 
'Όμηρο πού τούς ήθελε κιόλας. Οί Σκύθες 
θέλουνε χέρι σιδερένιο πού νά τούς βαστά 
Είνε άνάξιοι νά κυβερνηθούνε μοναχοί 
τους.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Έ γώ  σέ βνωμονώ πού 
τούς άφησες, θεά μου, κ’  έ'σκυψες πρός ε
μένα τό φτωχό. Π ώς έγινε ωστόσο πού 
δέν έ'μεινες μαζί τους, άφοΰ βολέβεσαι μέ 
τούς τυράννους.

Ο ΥΡΑ Ν ΙΑ  (χαδεφτικά).—  ’Έλα, έλα,
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χρυσό μου, νά σοΰ πώ τό μυστικό μου, νά 
σοΰ άνοίξω τήν καρδιά μου. (Τ ον πιάνει 
τό χέρι γλυκά καί πανε μαζί νά καθήσοννε  
άπάνω  στόν καναπέ). Ή  τυραννία θέλει 
περσότερη σκέψη άπό κάθε άλλη κυβέρ
νηση.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ — Καί ό τύραννός μας δέ 
σοΰ φαίνεται νάχη ;

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Ποΰ νά τό . ξαίρω άπό 
τώρα καί ποΰ νά τό ξαίρης; Τραβήχτηκα 
έδώ ίσια ίσια, νά διούμε πώς τό δράμα 
θά ξετυλιχτή, έπειδή άρχίζει δράμα, κάθε 
φορά δπου στό θέατρο τοΰ κόσμου θά  
προβάλη κανένας δυνατός.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.—  Κι ό ταλαίπωρος έγώ, 
Ουρανία μου, σέ τί μπορώ νά σέ βοηθή
σω γιά τέτοια μελέτη;

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ  (τόν παίρνει ατήν αγκαλιά 
της καί τον  χαδέβει τά μαλλιά).— Έ σύ, 
εσύ, λατρεμένε, πώς δέν τό βλέπεις πώς 
μοΰ είσαι απαραίτητος; Είδες Μοΰσα χω 
ρίς ποιητή καί είδες ποιητή χωρίς Μοΰσα; 
Ό σ ο  είμαι γώ, τόσο είσαι καί σύ. Μαζί 
θά προσέξουμε στό δράμα πού παίζεται 
στήν Πρωτέβουσα, θά τό καταλάβουμε 
μαζί.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (που τό  κεφάλι του εΐτανε 
γερμένο, σκυμμένο λιγάκι ατό στήθος τής 
Ουρανίας, τό σηκώνει λέφτερα και τήν  
κοιτάζει ξέθαρρα στά μ ά τ ια ).— Μοΰ φαί
νεται πώς ξυπνώ. Έ συ, εσυ με ξύπνησες, 
Μούσα μου τρομερή καί γλυκειά. Φοβού
μαι μάλιστα μήπως καί μέ ξύπνησες πιο 
πολύ άπό κείνο πού έπρεπε. Ά π ό  ποΰ τό 
βαστώ, άπό ποΰ μέσα μου τδχω άπό ποΰ 
τό αίμα μου βράζει, σάν άκούω γιά τυ
ραννίες καί τυράννους; Ά π ό  φιλοσοφίες 
έγώ δέ νοιώθω σάν καί σένα. Γυρέβω ένα 
μονάχα, νά πετάξω στόν άέρα τυράννους 
καί τυραννία, (δυνατά) νά τούς σκάσω.^

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Ό  θυμός σου μοΰ άρέ- 
σει, ό γενναίος. Μά στάσου, στάσου. Μήν 
ξεχνάς τή Σκέψη.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ .— Καί τί νά τήν κάμω ;
Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Νά τήν κάμης δπλο ;
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Π ώς άφτό;
Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Πολί απλά. Δέν έχουμε 

μπροστά μας τόν τύραννο μονάχα έχουμε 
καί κείνους πού θέλουνε τόν τύραννο. ’Έ 
χουμε τό έθνος.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ .— Π ώς νά γλυτώσουμε τότες;
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Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Κοιτάζοντας τί θά πράξη 
δ τύραννος καί τί θάντιπράξη τό έθνος.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Μπορεί νά μήν πράξουνέ 
τίποτα μήτε ό ένας μήτε ό άλλος.

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Είναι άδύνατο. (ΛΓέ κά
ποιο γνέψιμο φίνο). 0 ά  πράξη ό αέρας!

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ.— Ό  άέρας;
Ο Υ Ρ Α Ν ΙΑ  (δείχνοντας τό παράθυρο με 

τό χέρι).— Ό  άέρας ό περίγυρος. Ό  άέρας 
πού μάς φέρνει τήν άνάσατοΰ τυράννου καί 
τοϋ φέρνουμε τή δική μας. Φορτωμέ
νες καί οί δυό άπό μικρόβια πληθώρα. 
Κανένα τους ακίνητο δέ μνήσκει. Έ νερ- 
γοϋνε άπό τή μεριά του τό καθένα κ’ ετσι 
κάποτες τυχαίνει νά ξεσπάση άπροσμόνητη 
φουρτούνα.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (π ου σηκώθηκε).— Τή φουρ
τούνα! Τή φουρτούνα! Μακάρι τά μάτια 
μου νά τή χαροϋνε!

Ο Υ Ρ Α Ν ΙΑ  (με καμάρι).— Χρεμετίζει 
τάλογό μου τό λαμπρό. Μυρίστηκε μπα
ρούτι.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ (αναμμένος). Νά πάμε, νά 
τρέξουμε, νά χουμήσουμε στήν Πρωτέβου
σα οί δυό.

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ  (που τόν  κρατά).—  Διόλου! 
Μέ τήν ώρα μας μονάχα ταιριάζει νά φα
νούμε. Μή σέ νοιάζη. Έ χ ω  φίλους κάμπο
σους έκεΐ κάτω. Μοΰ τάξανε πώς κάθε τό
σο θάρχουνται νά μοΰ μαθαίνουνε τά νέα. 
Είναι καί κοντά ή πρωτέβουσα. Μήτε μάς 
λείπουνε τά μέσα τής συγκοινωνίας, βα
πόρια, βάρκες, αμάξια, σιδεροδρόμος, μο- 
νοκίνητα, γιατί άφτοκίνητα δέν ξαίρω τί 
θά  πή.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ.— Έχουμε άκόμη καί άερο- 
πλάνα. Τί τά θέλεις; Τά εξωτερικά τοΰ 
πολιτισμοΰ δέ μάς λείπουνε, μάς λείπει ό 
ίδιος. Έχουμε τή φάτσα' δέν έχουμε τήν 
ψυχή.

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Μπορεί νά μάς ερθη μέ 
τό αεροπλάνο που λές! (Κοιτάζει παλε άπό 
τό  παράθυρα). Τοΰ κάκου ωστόσο σηκω
θήκαμε πρωΐ πρωΐ. ’Έλπιζα πώς μέ τά 
ξημερώματα θά  παρουσιαστή κανένας άπό 
τοΰς δικούς μας. Μήπως ενεργήσανε τά 
μικρόβια τή στιγμή τήν ίδια δπου έ'φυγα; 
Μήπως τά μικρόβια τοΰ φόβου μοΰ σκο
τώσανε καί τούς φίλους. (Δείχνει τό παρά
θυρο καί τη  θάλασπα). Παννί δξω δέ βλέ
πω. ( Ά κ ούγετα ι δεξιά δ ί)ύρνβυς ενός 'μο-

νοκινητόν που σταμάτησε στην πόρτα 
μηροατά. Χ τυπούνι). Μπράβο του! Ή  
Μοΰσα πρέπει πάντα νά πιστέβη στήν άν- 
θρώπινη φιλία. (Φωνάζει με θάρρος). 
Ό μπρός!

ΣΚΗΝΗ ΔΕΦΤΕΡΗ

Μανόλης. Οί προηγούμενοι.
Μ Α Ν Ο Λ Η Σ (ντυμένος σά σεφέρης, μά  

με πλούσιο παλτό της σκόνης, με παντα
λόνι άσπρο. Φορεϊ χοντρά γυαλιά πού τά 
βγάζει δτι που μπήκε τρεχάτος στην κά
μαρα καί τά βαστά στό ενα του χέρι). Δέν 
κρατήθηκα, θέλησα νά σοΰ τά προφτάσω 
αμέσως (δείχνει άξαφνα τό Γιάννη). Ό  
κύριος ; . . .

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Μίλα θαρρετά. Είναι δι
κός μας. Είναι ό ποιητής μου.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.—  Ώραΐα. ’Ίσια ίσια γιά 
ποιητή ό λόγος μου. Προχτές δέν εΐτανε 
πού προκηρύχτηκε τύραννος ό φίλος; Τήν 
ίδια μέρα νά σου πού φτάνει άπό τήν 
Έ βρώπη ένα μεγάλο πρόσωπο, ένας ποιη
τής ξακουστός. "Ολη μας ή παρέα στό πο
δάρι, νά τοΰ προσφέρη ένα συμπόσιο πού 
τό ταίρι του νά μήν έχη.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.—  Κι ό τύραννος τ’ απαγο
ρεύει!

ΜΑΝΟΛΗΣ.·— Δέν τό ξαίρεις! Τό φι
λότιμο τόν τρώει. ’Ακούει γιά συμπόσιο. 
Κατάλληλος καιρός, λέει, νά φαντάξουμε 
μπροστά στήν Έ βρώπη. Τί νά σάς πολυ
λογώ; Άφίνει νά καταλαβαίνουνε γύρω 
του πώς κάλεσμα προσμένει. Τόν καλνοΰμε 
λοιπόν επίσημα. Δέχεται. Ή  κόρη του 
καί ή γυναίκα του . . .

Μ Ο Υ ΣΑ .— Ή  ’Αφροδίτη εκείνη;
Μ Α Ν Ο Λ Η Σ (γελά).— Μ άλ ι στα. 'Η  γυ- 

γαΐκα του καί ή κόρη του ρωτοΰνε τί τουα- 
λέττες νά βάλουνε γιά μιά τέτοια εξαιρε
τική περίσταση.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ (ξεκαρδισμένος επειδή νο
μίζει πά>ς θά τοΰ ποΰνε γελοία). Καί φο
ρέσανε ;

ΜΑΝΟΛΗΣ.·—Τίποτα δέν φορέσανε, 
άφοΰ δέ φάνηκε μήτε ό τύραννος μήτε η 
’Αφροδίτη μήτε ή ’Αφροδιτοΰλα!

Μ Ο Υ ΣΑ .— Καί τό συμπόσιο ματαιώ
θηκε ;
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Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.— Πέτυχε λαμπρά.
Μ Ο Υ ΣΑ .— Μά μπράβο σας, παλληκάρια.
Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.— Έβγενικά προσμείναμε 

ίσια με τίς δέκα ή ώρα. Ή  ώρα δέκα, πα
ρουσιάζεται υπάλληλος άπό τάνάχτορα. Ό  
τύραννος λυπάται, τοΰ είναι άδύνατο, τοΰ 
ήρθε ζάλη κ’ έ'πεσε στό κρεββάτι.

Μ Ο ΥΣΑ .— Τακόυσες, Γιαννίκο μου; Νά 
είσαι ήσυχος τώρα. Ζαλίζεται ό τύραννος 
ζαλίστηκε μαζί του καί ή τυραννία.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.— ’Έτσι άπαράλαχτα τό 
διατύπωσε κ’ δ ξένος ποιητής. Πρόστεσε 
μάλιστα πώς αρρώστια δέν εΐτανε, πώς 
εΐτανε χωριατιά.

Μ Ο Υ ΣΑ .— Τέτοιες άρρώστιες θάκοΰ- 
σουμε άκόμη πολλές. Τίς φέρνει τό σκαρί 
του. (Ζυγώνει στό παράθυρο) Δέ γελά
στηκε. Νά κ’ έ'να δμορφο θαλάσσινο μονο- 
κίνητο. Γ  ιά μάς θά είναι.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Έ γ ώ  θά ήθε?.α νά κατα
λάβω γιατί έ'καμε χωριατιά.

Μ ΑΝ Ο ΛΗ Σ.— Γ ιατί φοβήθηκε. Τοΰ 
είπανε μερικοί καλοθελητάδες πώς δ ξένος 
δ ποιητής ειχε στόν τόπο του δυό κόμματα 
καί πώς δ τύραννος, θωπεύοντας τό ένα, 
μποροΰσε νά δυσαρεστήση τό άλλο.

Μ Ο Υ ΣΑ .— Μιά χωριατιά ίσως νά δυ
σάρεστή καί τά δυό, επειδή κανένας δέν 
τίς κάνει γοϋστο, τίς χωριατιές (πρός τον  
Γιάννη). Ποιητή μου, δέ θάναγκαστοΰμε 
νά τρέξουμε στήν Πρωτέβουσα. Καταστρέ- 
φεται άφτός μοναχός του. Μήτε άφτός άπό- 
φαση δέν έχει.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Γκάφφα μά τό ναί τό 
πρώτο του δημόσιο κίνημα. Πέφτει μο
νομιάς στή γλώσσα τοΰ ποιητή. ’Αλίμονο 
του. Δέν τό υποψιάστηκε τό άχτι τό άθά- 
νατο πού έμεΐς μέσα μας βαστοΰμε.

Μ Ο Υ ΣΑ .— Δέ σοΰ τό είπα; Ή  τυραν
νία θέλει σκέψη.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Μιχάλης. Οί προηγούμενοι
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ (ντυμένος κομψά καί πλού

σια, σάν απλός νάφτης. ’Ά θρω π ος τής 
κοινωνίας. Τόν τηρούνε δλοι τους καί γε
λούνε).— Μαζί μου γελάτε; Θά γελάσετε 
άκόμη περσότερο μέ τόν προκομμένο μας 
τύραννο.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.— Τίποτες πού ακολούθησε 
άφοΰ έ'φυγα;

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ.— Καί ποΰ δέν τό φαντά
ζεται κανένας άπό σάς. Ούτε ή Μοϋσα !

Μ Ο Υ ΣΑ .— Π ώς νά τό φανταστώ, άφοΰ 
είναι τόσο άμουσος ό άνθρωπος;

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ.—  Κι ώστόσο είναι πρός 
τιμή σου.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ .— Μήπως έγινε μουσολά
τρης ;

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ (κοιτάζοντας τήν Ούρανία). 
— Δέ βλέπεις τήν Έβγενεία της, τί μεγαλό
πρεπα κατεβαίνει δ μονόχυτός της δ πέ
πλος άπό τό λαιμό της τό λεφκό ίσια με 
τά φίνα της τά πόδια; Οί Σκυθισσες μας 
άλλάζανε μόδα' θελήσανε νά μιμηθοΰνετούς 
’Έρωτες καί τούς Ζεφύρους, κόψανε τά 
φουστανάκια τους καί τώρα πιά δεν πάνε 
πιό κάτω άπό τά γόνατά τους.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ (λιμπισμένος).— Καταντή
σανε τρέλα μονάχη.

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ .— Μέ τέτοιο μάτι θά τό 
πήρε κι’  δ τύραννος, επειδή φανταστήτε! 
βγαίνει διαταγή άπογορεύονται τά κοντά 
φουστάνια σέ μεγάλες καί σέ μικρές. ( Ο
λοι τους ξεκαρδίζονται).

Μ Ο Υ ΣΑ  (ποϋ μιλούσε με τούς άλλους 
στή μέση τής σκηνής, τραβιέται καί κάθε
ται στόν καναπέ, λιγάκι άπογοητευμένη. 
Με λύπη).— ’Έλπιζα, μά τοΰς θεούς μας, 
πώς θά μέ άξιώνανε νάπαντήσω στή Σκι>- 
θία κανέναν τύραννο τής προκοπής, κανένα 
γίγαντα, δχι έναν τζουτζέ πού χάνεται στις 
φοΰστες.

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ (θά νά τούς εμπιστεβό- 
ταΐ’εκανένα μυστικό).— Λένε πώς δέφταίει 
άφτός. Ζούλεψε ή ’Αφροδίτη μας, άπαί- 
τησε τή διαταγή άπό τόν τύραννο, ειδε
μή θάβγαζε κάτι άλλόκοτα στή μέση.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.— Γιατί φαίνεται πώς τοϋ 
άρέσουνε τά θηλυκά.

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ.—  Ναίσκε! ’Ίσω ς καί οι 
θηλυκοί.

Μ Ο Υ ΣΑ  (πάντα τραβηγμένη πάνω στόν 
καναπέ ιιε απέραντη θ/ίψη).— Ό σ ο  μάν- 
τισσα κι αν είμαι γεννημένη, δέν τό πίστε- 
βα πώς τό αιμα μου μέ τόση λύσσα δι- 
διψοϋσε τόν άγώνα. Ό τα ν  άφτός δ άνθρω
πος γιουροΰντισε στό παλάτι, πατώλ'τας κά
θε νόμο τής Πολιτείας, χάρηκα, επειδή νό
μισα πώς θά ειχα νά παλέψω μέ κανένα
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αντάξιο. Δέν ξαίρει ό κακορίζικος παρά νά 
πολεμά μέ γυναίκες καί πνίγεται σ’ έ'να 
ποτήρι νερό, αρκεί τά είναι συμποσίου πο
τήρι. Καί σοΰ έ'λεγα, Γ  ιάννη μου, πώς 
ό τύραννος θέλει σκέψη. Τί σκέψη ; ’Έπρε
πε νά σοΰ πώ πρώτα πώς δέ θέλει ρεζί- 
λεμα. {Πρός τό Μανόλη καϊ τό Μιχάλη). 
Πηγαίντε ήσυχα καί οι δυό σας. "Οταν 
γρεμιστή όλότελα, έρχεται μέ τό κέφι σας 
καί μοΰ τό λέτε— ή μοΰ τό μηνάτε μέ κα
νένα παιδί.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.— Έμεΐς, Ουρανία, πάντα 
στή διάθεσή σου. Ό π ω ς  δμως κι α γυρίσου
νε τά πράματα, σήμερα τάπόγεμα, πετιοΰ- 
μαστε στό ξοχικό σου.

Μ Ο Υ ΣΑ  (με άδιαφορία).— Σάν αγαπάτε. 
(Σηκώνεται καϊ γελα). Προσμένω κιόλας 
βίζιτες!

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ .— Έ δ ώ  στή μοναξιά μας; 
Καί ποιός μας ξαίρει;

Μ Ο Υ ΣΑ .— Ό λ ο  τό χωριό. Καλέ, προ
τού μποΰνε άκόμιη ό Μανόλης κι’ ό Μιχά- 
λης, ψυχή δέν άγνοοΰσε τά μαντάτα πού 
μας φέρανε.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ καί Μ ΙΧ Α Λ Η Σ —  Έμεΐς 
δέ μιλήσαμε κανενός.

Μ Ο Υ Σ Α — Τούς τά πρόφτάσε ό αέρας! 
Τώρα καταλάβανε κιόλας πώς ό τύραννος εί
ναι αρλεκίνος καί ή τυραννία του κωμωδία.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ.— Μέ τά σωστά σου, αχ 
Ουρανία μ ου ; Πεσμένος προτού ύψωθή ;

Μ Ο Υ ΣΑ .— Θά τό δής αμέσως. Τό χω- 
ριουδάκι μας έχει δήμαρχο καί δημοτικό 
συμβούλιο. ’Ακούσανε πώς ήρθε πρόσωπο 
σημαντικό, ή πρώτη τους ιδέα νά κοπιάσουνε 
νά μέ χαιρετήσουνε. Καί δέν τολμούσανε.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ .— Θά τολμήσουνε λες τώρα. 
(Χ τυπ ούνε  στην πόρτα  δειλά δειλά).

Μ Ο Υ ΣΑ .— Όμπρός. (Μπαίνουνε μέσα 
τρεϊς νομάτοι, με μάβρες μακριές ριντι- 
γκότες καϊ με άψηλά καπέλλα. Χαιρετούνε 
ταπεινά).

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ καί Μ ΙΧ Α Λ Η Σ .— Έμεΐς 
σάς άφίνουμε. (Φέβγουνε καϊ οί δυό).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ουρανία. Γιάννης. Δήμαρχος.
Δυό Δημαρχικοί σύμβουλοι.

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  (άφοΰ προσκύνησε, μ νή -

οκει με τό κεφάλι σκυμμένο, προσμένον- 
τας τους ορισμούς τής Ουρανίας. Οί δυό 
άκόλουθοί του, ντυμένοι απαράλλαχτα τό 
ϊδιο, προσμένουνε σκυμμένοι καϊ τοϋ λό
γου τους. Είναι πρόσωπα βουβά' τά κινή
ματα που κάνει δ Δήμαρχος, τά κάνουνε 
κι άφτοϊ αμέσως. °Ο,τι λέει τό έγκρίνουνε 
μαζί του, μ 'ενα  γνέψιμο, μ '  ενα στάσιμο, 
με μιά χειρονομία. ‘Η  Ουρανία, που κά- 
■θηαε με τό Γιάννη πλάϊ της στό γραφείο 
της μέσης, τους δείχνει τρεις καρέγλες δε
ξιά τοϋ γραφείου. Σά νά εΐτανε καί οί τρεϊς 
τους ενας καϊ μόνος άνθρωπος, δρθώνουνται 
κάθουνται με τήν αράδα, ό Δήμαρχος ανά
μεσα τους. Προσκυνά καϊ πάλε προσκυ
νούνε οί δνό άνιάμα).— Βασίλισσα !

Ο Υ Ρ Α Ν ΙΑ .—  Βασίλισσα καθαφτό δεν 
είμαι. Μά δέν πειράζει.

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ .—  Μή μάς βλέπης εμάς 
πού είμαστε άπλοι χωρικοί. Έμεΐς, κάτι κό
βει ό νοΰς μας. Τό ξαίρουμε δά πώς είσαι 
ανώτερο πρόσωπο. Γιά υοΰτο ήρθαμε κιόλας.

Ο ΥΡΑ Ν ΙΑ . —  Καί πώς δέν ήρθατε 
πρώτα;

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ .— Δέν ήρθαμε πρώτα, 
γιατί μάς κρατούσε ό φόβος. Είχαμε ακου
στά— έ' ! κάτι κόβει ό νοΰς μας καί μας! 
πώς δέν πήγαινες ή Έβγενεία σου καλά μέ 
τόν καινούργιο μας τόν αφέντη. Δέ θέλαμε 
τολοιπό νά τονέ δυσαρεστήσουμε. Ά φ τός 
εχει τό στρατό μαζί του καί μεΐς δέν εί
μαστε σέ θέση νά τά βάλουμε άξαφνα μ’ 
έ'να στρατό. Έμεΐς, κοκόνα μου, έ'τσι κυ- 
βερνήθηκαμε πάντα μας, πηγαίνουμε δη
λαδή μέ τούς δυνατούς. Είναι τό μόνο πού 
μάς συμφέρνει. Σήμερα μοιάζει ό ’Αφέν
της σά νά τσακίστηκε, δτι πού μάς φάνη
κες τοϋ λόγου σου πού σέ περνούνε καί 
γιά Θεά. Λοιπόν εΐτανε λογικό νά προστρέ- 
ξουμε σέ σένα, εσύ νά μας προστατέψης 
άν είναι άνάγκη. Εννοείται πώς άν τύχη 
άβριο καί νικήση ό ’Αφέντης εννοείται πώς 
θά άναγκαστοΰμε νά σ ’άφήσουμε, νά πάμε 
μαζί του. Έ !  κάτι κόβει ό νοΰς μας καί μάς.

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .—  Γέρο, μοΰ αρέσει τουλά
χιστο πού τά μολογάς τά πράματα είλικρι- 
νά καί απλά.

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ .—  Άφέντισσα κι ’Αρχόν
τισσά μου, ό παπποΰς μου συχνά μοΰ δη- 
γήθηκε τό παραμύθι τοΰ Ά ράπη καί τοΰ 
Παλατιοΰ. (Οί δυό σύμβουλοι τσιτώνουνε
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τάφτιά τους, αν καϊ σίγουρα ϋ·ά ξαίρουνε 
πιά τό παραμύθι απ' δξω). Τό παλάτι, 
κοτζάμ παλάτι, μέ δλα του, καί τί δέν ειχε 
τό Π αλάτι; Νά, μ’έ'να λόγο, νά σοΰ τά 
συγκεντρώσω, στό Παλάτι έ'βρισκες παρά- 
δες καί ψωμί, ώστε μικροί μεγάλοι άναγ- 
γασμένοι νά μποΰνε μέσα, γιά νά ζήσουνε, 
άφοΰ ποιός δέ χρειάζεται ψωμί καί παρά- 
δες; ’Έλα δά πού εΐτανε τό Παλάτι τοΰ 
βασιλιά κι δ βασιλιάς δέν άφινε νά μποΰνε 
παρά εκείνους πού δέν είχανε τό μπόϊ του. 
Σ ’ άφτό χρησίμευε ό Ά ράπης πού στήν 
πόρτα πάντα στεκότανε. "Αμα ζύγωνε κα
νείς πού ξεπερνοΰσε τό μέτρο τό κανονικό 
τσούφ! κ’ έ'πεφτε τό κεφάλι. Τούς κατώτε
ρους δέν τούς έκανε τίποτα, ώστόσο έ'βαζε 
τήν προσοχή του καί τούς ξέταζε μ’ έ'να 
μάτι. Έμεΐς δμως οί παρακατιανοί, έμεΐς 
οί ελάχιστοι συλλογιστήκαμε, δπως έ'λεγε ό 
παπποΰς, νά καμπουριάσουμε τόσο πολί, 
νά χαμηλώσουμε τόσο καί τόσο ταπεινά, 
πού ό Ά ράπης βαριότανε νά σκύψη ώς 
εμάς. ’Έτσι περνούσαμε μιά χαρά. ’Έ ! κάτι 
κόβει ό νοΰς μας καί μάς.

(Γνέφει με τό αριστερό του ματόκλαδο, 
ένώ με τό δείχτη τοϋ δεξιού του χιριοΰ 
του χτυπά, τό μέτωπό του. Τό ίδιο, τήν 
ίδια στιγμή, κάνουνε και οί δυό του παρα- 
στεκάμ ενοι).

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ .—  Μπράβο σας καί τούς 
τρεις. Μοΰ έ'ρχεται όρεξη νά κάμω σάν καί 
σάς. (Τούς μιμιέται με τά ϊδια γνεψίματα). 
Δέ μοΰ λέτε ώστόσο ; Μέ τά συστήματα σας 
τί γίνεται τό έ'θνος;

ΔΗ Μ Α ΡΧ Ο Σ.—  (Τσακίζοντας τό δόντι 
του μ ’ ένα νύχι). Χαμπάρι δέν έχω. Χ αμ
πάρι δέν έχει ού'τε τό έ'θνος. (Τσακίζει πάλε 
τό δόντι, μαζί του δυό φορές κ’ οί ακό
λουθοί του. *Ο Γιάννης γελά).

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Λαμπρά τά πάμε. Μπορεί 
τόντις νά πή κανείς πώς άπό τίς Μοΰσες, πώς 
μέ τή Μουσική μας ρυθμίζεται ό κόσμος.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Έ ννοια σου. Έσύ, Έ βνο- 
μία, καί θά ξαναρθοΰνε στόν τόπο τους 
τά πάντα, επειδή χωρίς Νόμο τίποτα δέ 
στέκει. (Ά κούγουνται άξαφνα δξω  κραβγές 
καϊ θόρυβος).

ΜΙΑ ΦΩΝΗ.— Θά μπώ! Πρέπει νά μπώ!
Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .—  Καί ποιός σέ μποδίζει; 

Κλειστά παλάτια δέν έχουμε μεΐς. ( Ανοί
γει τήν πόρτα).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΤΗ

Δημαρχιακός Κλητήρας καϊ οί προηγού
μενοι.
Κ Λ Η Τ Η Ρ Α Σ  (μπαίνει μέσα βιαστικά 

βιαστικά).— Τελέφωνο άπό τό Παλάτι. Θέ
λουνε τό Δήμαρχο αμέσως. (ΙΙρός τό Δή- 
μαρχο). Έ λα , έ'λα, σιορ Δήμαρχε, κάμε 
γλήγορα, καί μοιάζει σά νά σοΰ μιλούνε 
θυμωμένα.

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ (Σηκώνεται, σά νά τόν 
κέντησε μέλισσα. Μόλις γυρίζει ν ’ αποχαι- 
ρετήση τήν Ουρανία καϊ τό Γιάννη. Μόλις 
προφταίνει νά τούς πή).— Πρόσταξε ό ’Α 
φέντης! (Καϊ μαζϊ με τούς συμβούλους καϊ 
τόν Κλητήρα γιουρουντίζουνε πρός τά δξω).

ΣΚΗΝΗ ΕΧΤΗ

Ουρανία, Γιάννης.
Ο Υ Ρ Α Ν ΙΑ  (χαρούμενα).— Κάτιθάτρέχη. 

Καμιά μεγάλη άλλαγή θά συνέβηκε άπό τό 
πρωΐ. Σ ά  νά πήρε πάνω του δ τύραννος.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ (πού τήν κατάλαβε).— Ναί, 
καί γώ μαζί σου αναγαλλιάζω. Ξαναρχίζει 
ό άγώνας.

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Μά οί φίλοι μας, οί φίλοι 
τί αργούνε; Προσμένουνε μήπως τά μεσά
νυχτα;

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ .— Πρώτη έσύ, Ουρανία μου, 
τούς παράγγειλες νά μήν κοπιάσουνε ίσια 
μέ δώ.

Ο Υ ΡΑ Ν ΙΑ .— Βέβαια. Τώρα δμως ανυ
πομονώ. Χρέος τους νά τρέξουνε, άμα είναι 
άνάγκη.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ.— Ποιός ξαίρει κιόλας αν 
έχουνε τά μέσα. (Τσιτώνει τάφτιά του. Γ υ 
ρίζει τό κεφάλι, κι άξαφνα ξανοίγει άπό τό 
παράθυρο άμάξι πού αγάλια γάλια προχω
ρεί με άλογο πού μοιάζει σάν ψόφιο).

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

Μανόλης καί οί προηγούμενοι.
Μ ΑΝ Ο ΛΗ Σ (πού μπαίνει και κάθεται 

αμέσως στήν πρώτη καρέγλα κοντά στήν 
πόρτα. Κατσουφιασμένος).— Μάφάνισε τό 
ψωφοάλογο!

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ .— Καλά! Τό μονοκίνητο τί 
έγινε;
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Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.— Ποϋ, παιδάκι μου, νά 
βρεθή μονοκίνητο νά μέ πάη στής Μού
σας; Ούτε νάκούσουνε τδνομά της. Μόλις 
τό κατώρθωσα νά νοικιάσω αμάξι καί νά 
κάμω έγώ τόν αμαξά.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ .—  Γιά νά φυγής χωρίς νά 
<τέ νιώσουνε;

Μ Ο Υ ΣΑ .—  Τόση δύναμη λοιπόν έχω 
πού και τούς φίλους μου φοβούνται;

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.— Φυσικά. Καί σύ πρώτη 
τό φταις.

Μ Ο Υ ΣΑ .— Τό καμαρώνω.
Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.— "Ενας Θεός μπορεί νά 

πή ποιος τοΰ πρόφτασε στήν Πρωτέβου
σα τά λόγια πού τό πρωΐ άνταλλάξαμε άνα- 
μεταξί μας.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ .— ΓΙοιός; Ό  άέρας! Σωστά 
τό'λεγε ή Ουρανία.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.—  Εκείνο πού δαιμόνισε 
τόν τύραννο είναι πώς άπόφαση δέν έχει. 
Βάλθηκε νά δείξη πώς έχει περίσσια.

Μ Ο Υ ΣΑ .— Ώ στε είναι άπό πείσμα, δέν 
είναι άπό χαρακτήρα. Τότες δέ θά βα- 
στάξη.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.— Βαστά, Ουρανία μου, 
βαστά. Ψυχολογικό νά βαστάξη. Στήν άρ
χή άρχή, έκαμε δυό γκάφφες τρανές, τήν 
γκάφφα. τοΰ συμποσίου, τήν γκάφφα τοΰ 
φουστανιού. Έ γινε ρεζίλι δλωνώνε. Κατά
λαβε πώς εΐτανε χαντακωμένος' ή έπρεπε 
νά πάψη τό ρεζίλεμα ή νά πάψη ό ίδιος. 
Ά π ό  κει προέρχουνται τάποδέλοιπα. Κ α
τάργησε τόν τύπο. Ρεκλάμα δηλαδή σέ 
εφημερίδα δέ δημοσιέβεται δίχως νά δώση 
άδεια ή λογοκρισία. ’Έβγαλε νόμο στρα
τιωτικό' ή πρωτέβουσα πιά σά νά είναι σέ 
κατάσταση πολιορκείας. Γ  ιά νά τό καταφέ- 
ρη πιό σίγουρα, κόντεψε κιόλας νά μάς 
σηκώση πόλεμο, έναν πόλεμο άδικο, προ
στάζοντας νά γίνουνε στά σύνορα ταραχές.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ .— Ό  άθεος! Δέ φοβάται γιά 
τήν πατρίδα;

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ.— Γιά τήν πατρίδα; Φοβά
ται γιά τήν πέτσα του, καί σώνει.

Μ Ο Υ ΣΑ  (ουλλογιομένη καί κοντοστέ
κοντας).— Γιά τήν πέτσα του; Έ τσ ι;

ΜΑΝΟΛΗΣ.^— Στοχάστηκε μάλιστα ένα 
μέσο μοναδικό σωτηρίας. Κατάγγειλε συνο- 
μωσίες έναντίο του, γιά ενόχους στιγμά
τισε τούς έπικίντυνους,— έπικίντυνος οποίος 
άνώτερός του. ’Έπειτα φωνάζει πώς επει

δή κανένας ίσια μέ τώρα δέ φρόντισε μέ 
πιό άδολο πατριωτισμό γιά τό καλό της 
Σκυθίας, δσοι τόν πειράζουνε, πειράζουνε 
τή Σκυθία.

ΜΟΥΣΑ.^— Ό  ψέφτης! Πρώτος συνο- 
μώτης άφτός πού τή Σκυθία καταστρέφει.

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

Μιχάλης. Οί προηγούμενοι.
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ (Μπαίνει μέοα βιαστικός, 

άνταρεμένος καί πέφτει στά γόνατα τής Ου
ρανίας).— Ουρανία μου, σέ παρακαλώ, σέ 
ίκετέβω. Νά φύγης, νά φύγης γλήγορις 
άπό δώ. Έ τσ ι  μονάχα θά ήσυχάση δ τόπος.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ  (ειρωνικά)— Καί θά γλυ
τώσουνε οΐ φίλοι μας άπό τούς μπελάδες 
πού τούς προξενούμε;

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ (πού σηκώθηκε)— ’Ά χ! μή 
γελάτε, μήν περγελάτε. Δέν ξαίρετε, πού δέν 
ξαίρετε. Τά πράματα είναι άπελπισμένα. 
Κυριολεχτικά. Ελπίδα καμιά δέ μάς άπο- 
μνήσκει. Ό  τύραννος ξεφρενιασμένος. Πρό
κειται πιά γιά τή ζωή του. "Ετοιμος σέ δ,τι 
μπορείς καί δέν μπορείς νά φανταστης. Τδ- 
δειξε κιόλας τώρα τώρα. Τό σύνταγμα τό 
πάτησε. Υπουργούς δέν έχει έχει σερβι
τόρους πού τοΰ φέρνουνε τά πιάτα, τσιμπά 
ο,τι τοΰ στρέγει καί τούς δίνει δρόμο. Τά 
δικαστήρια δικά του. Ώ στε  άπ δπου κι ά 
γυρίσης, Ουρανία, είμαστε αλυσοδεμένοι.

Μ Ο ΥΣΑ .— Χείριστα, Μιχάλη, τά μαν
τάτα σου! Ό χ ι δμως γιά μάς. ’Ολέθρια 
γι’ άφτόνε. Τόπος χωρίς δικιοσύνη δέ βα
στά. Ό  τύραννος χαμένος.

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ (Απελπισμένος πού δεν την 
πείϋει)— Έ λα, έλα τολοιπό νά σοΰ πώ 
εκείνο πού σοΰ έκρυβα. Ό  τύραννος έρχε
ται. Είναι φουρκισμένος μαζί σου.— «Ή  
διανοούμενη», έπειδή έτσι σέ φωνάζει με 
καταφρόνιο, «ή διανοούμενη δέ θέλω άπο 
δώ κι δμπρός λέξη νά ξεστομίση. Θά τής 
στουμπώσω τό στόμα της έγώ! »

Μ Ο Υ ΣΑ  (ήσυχα)— Τί άνόητος! Ά ς  έρ' 
θη καί θά  τοΰ τσοΰση. Αλίμονο του αν 
άγγίξη τήν Ιδέα!

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ (πού σιμόνει ατό παρά&υρο) 
— Αλήθεια καί νάτος. (Άκούγεται στόν αέ
ρα ενας κρότος φοβερός. Είναι α ε ρ ο π λ ά ν ο  
πού πλησιάζει).
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Μ Α Ν Ο Λ Η Σ (σηκώνοντας τά μάτια).—  
Σώσε, κύριε! Τό άεροπλάνο τοΰ τυράννου, 
μέ τόν άετό στήν πλώρη— τό μάβρο τόν 
άετό! (ανοίγει ξαφνικά ή πόρτα). Θέ μου! 
Νά σου καί τάσκέρι του!

ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΝΗ

Στρατιώτες. Ό  δήμαρχος με τούς αύμβου- 
λούς του. ’Έπειτα ό τύραννος. Οί προη
γούμενοι.
ΔΗ Μ Α Ρ Χ Ο Σ (μέ δυνατή φωνή). 'Ο 

’Αφέντης! Ό  Αφέντης! Ό  Αφέντης! 
Προσκυνάτε δλοι! Τά κεφάλια κάτω! (Στέ
κεται δίπλα στήν πόρτα, σά φρουρός).

Τ Υ Ρ Α Ν Ν Ο Σ (τοϋ δίνει μπαίνοντας μιά 
σκουντιά).— Σ ώ π α  βρω μ οκόλακα . Έ γ ώ  έχω 
ν ά  μ ιλήσω  τής γυναίκας άφτηνής. (Π ροχω- 
ρά ώς τή μέση τής σκηνής, όπου στέκεται 
ή Ουρανία ήσυχη. Τής πιάνει τό μπράτσο 
τό αριστερό με δύναμη). Α ν τ α ρ σ ίε ς  έγώ

δέ θέλω! Άκοΰς. Δέ θέλω Σκέψη. Δέ σέ 
θέλω! Τί μπορείς νά κάμης έναντίο μου 
εσύ ;

Μ Ο Υ ΣΑ .— Τί νά κάμω; Ά φ τ ό ! (το» 
μπήγει ενα μαχαίρι ατό ατήϋ·ος. Πέφτει ό 
Τύραννος σωριασμένος, νεκρός).

ΣΤΡ Α Τ ΙΩ Τ Ε Σ ΚΑΙ ΛΟ ΙΠ Ο Ι.— Σκο
τωμένος άπό τή Μούσα. (Γλήγορα γλήγο- 
ρα ό Δήμαρχος άφίνει τήν πόρτα και πάει 
κοντά στήν Ουρανία, πού τήν προσκυνά). 
Γειά σου, άφέντισσα.

ΣΤ Ρ Α Τ ΙΩ Τ Ε Σ.— Νά πεθάνη! Νά πε- 
θάνη τώρα κι άφτή. ( “Ορμοϋνε καί τής 
ρίχνοννται με τά οπα&ιά).

Μ Ο Υ ΣΑ  (πάντα στή μέση τής σκηνής). 
— Βαράτε, βαράτε, δση δρεξη έχετε. Είμαι 
άθάνατος έγώ. (τραβιόνται τρομααμένοι 
πρός τά όξω  οί Στρατιώτες. Κοντά της 
άπομνήσκει ό Ποιητής).

Σαββάτο, 10, πεντέμιση τάπόγεμα.— Σαββάτο 
24 ιοϋ Γιούλη 1926, έξη τάπόγεμα, στις Λέκκες.

Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

ΣΚΑΨ ΙΜ Ο ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΜ Α  
1830-1930

Ε φέτος συμπληρώνεται εκατονταετία άπό 
τήν επίσημη εξασφάλιση τής άνεξαρτησίας 
ένός κομματιού ελληνικού έδάφους κ’ ενός 
μέρους τοΰ έλληνικοΰ έθνους υστέρα άπό 
τεσσάρων αιώνων σκλαβιά στούς Άσιάτες 
μουσουλμάνους Τούρκους. Είναι άρα κα
τάλληλη ψυχολογική περίσταση νά σταθούμε 
πρός στιγμή, νά στραφούμε πρός τά πίσω 
καί νά έξετάσωμε ποιά σημειώθηκε πρόο
δος γιά τό έθνος μας ώς πρός τήν πνευ
ματική καί καλλιτεχνικήν άνάπτυξή του 
κατά τό διάσστημα τοΰ αιώνα αΰτοΰ.

Αναμφίβολα θά  υπάρχουν άρμοδιώτε- 
ροι άνθρωποι, λογοτέχνες, κριτικοί καί Ιστο
ρικοί, γιά ν’ άποφανθοΰν. ’Ίσω ς δμως έχει 
δίκαιο ή «Πρωτοπορία» ν’ άποτείνεται καί 
πρός μή ειδικούς, που μπορεί νάχουν δια
φορετικές άπόψεις άπό κείνους.

Ό π ω σ δ ή π ο τ ε  θ ά  π ρ ο σ π α θ ή σ ω  ν ά  δ ια 
τυ π ώ σω  δ σ ο  τό  δυνατό συνοπτικώτερα καί 
σαφ έστερα  τήν απάντησή μου στό  δύσκολο 
αύτό έρώ τη μα, άν καί μοΰ δίδεται τό σ ο  
λίγος καιρός καί χώρος.

Κατά τήν άντίληψή μου, ή έλληνική έπα- 
νάσταση τού 1821— 1830 ήτον τέρμα μάλ
λον παρά άρχή περιόδου. Μπορεί νά χαρα- 
κτηρισθή ώς τό τελευταίο μεγάλο κΰμα τοΰ 
μεσαιωνικού ελληνισμού που έσπανε στ 
άκρογιάλια τοΰ 19ου αΙωνα, το τελευταίο με' 
γάλο ξέσπασμα τοΰ βυζαντινισμοΰ. Ό  με
σαιωνικός έλληνισμός εξακολούθησε κ’έκτο- 
τε ίσαμε σήμερα νά στέλνη κι άλλα κύματα, 
άλλά αυτά τά νεώτερα δέν μπορούν νά 
συγκριθούν ούτε στή δύναμη ούτε στήν 
έκταση ούτε στό ύψος ούτε προ πάντων 
στήν αγνότητα πρός τό κύμα εκείνο. Γιατί 
άπό τότε δσο περνά ό καιρός τόσο τά κύ
ματα άδυνατίζουν καί συγχέωνται μ’άλλα 
δυνατώτερα που έρχονται άπό διάφορες 
άλλες μεριές. Τό ύστατο βυζαντινό παρά- 
κυμα υπήρξε ή μικρασιατική εκστρατεία' 
γιατί μετά τήν τραγική κι άναπόφευκτη 
άποτυχία αυτής ή Μεγάλη ’Ιδέα, δηλαδή 
τό όνειρο τής άνασυστάσεως τής βυζαντι
νής ορθόδοξης άνατολικής αυτοκρατορίας, 
έσβήσθηκε γιά πάντα.
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Ά ν  και ή ελληνική επανάσταση τού 1821 
υπήρξε άρχικώς αγνή βυζαντινή αναλαμπή, 
ώστόσο γρήγορα έχασε τήν αγνότητά της, 
άφοΰ ό φιλελληνισμός τών φιλελεύθερων 
στοιχείων τής Δύσης, που ζητούσε ναΰρη 
στήν έπαναστατημένη Ελλάδα τά φαντα
στικά του πρότυπα τής άρχαίας κλασικής 
εποχής, καθώς καί μερικοί άπ’ τούς λογιώ- 
τατους "Ελληνες, που είχαν σπουδάσει στή 
Δύση, προσπάθησαν νά φωτίσουν τή με- 
γαλοϊδεατικήν αύτήν άνάσταση μέ τεχνη
τές ανταύγειες της γαλλικής έπαναστάσεως.

Η Μ εγάλη Ιδέα  ή βυζαντινισμός έξα- 
κολούθησε νά είναι τό κυριώτερο κίνητρο 
όλης τής ελληνικής ζωής κατά τόν αιώνα 
που έκλεισε φέτος.

Δίπλα σ ’ αύτήν ή άρχαιολαιρεία , ή δ 
θαυμασμός καί ή προσπάθεια μιμήσεως 
τοΰ αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ύπήρξε 
τό δεύτερο κατά δύναμη κίνητρο.

Αντίθετο πρός τές δυό αύτές ιδέες έγι- 
νόταν κάθε μέρα πιό αισθητό τό διαρκώς 
αύξανόμενο ρεύμα τής π ροσπ άθειας μ ιμ ή 
σεω ς τοϋ  ,δυτικ οΰ  π ολ ιτισμ οϋ  καί τών 
δυτικών μεθόδων καί συστημάτων (αρχή 
τών εθνικοτήτων, ρωμαντισμός, κοινοβου
λευτισμός, κρατικισμός=όίαΐ:ί5ηιε) εθνικι
σμός, σοσιαλισμός, στρατιωτικισμός=ηιΐ- 
litansme, ιμπεριαλισμός, κομμουνισμός, φα
σισμός, ιμπρεσιονισμός, κυβισμός, εξπρε
σιονισμός κλπ. κλπ.).

Τέλος κάποια κίνηση, ή μόνη ί'σως αλη
θινά πρωτότυπη καί φυσική, δηλαδή μή 
βασισμένη στό παρελθόν καί σέ ξένα υπο
δείγματα, παρά σ ’ αύτά τά σημερινά τά 
πράγματα, άρχισε νά εκδηλώνεται κατά τό 
τελευταίο τρίτο τού αιώνα δσον πήγαινε 
έντατικώτερα καί πλατύτερα, ή ιδέα τοΰ 
δη μ οτικ ιομ οϋ  καί κατά συνέπειαν, δχι 
άκόμη τόσο αντιληπτή, τοΰ άνατολισμοϋ.

Ή  ιδέα αύτή δέν αποκλείει τίποτε τό 
χρήσιμο καί ζωτικό που μπορεί νά περι
λαμβάνεται στες τρεις άλλες" άπεναντίας 
επιζητεί νά βοηθήση τόν οργανισμό μας, 
νά χωνέψη καλλίτερα δ,τι θρεπτικό καί δυ- 
ναμωτικό εύρίσκεται σέ κείνες. Αποκλείει 
μονάχα δ,τι περιέχουν άπροσάρμοστο καί 
μη άφομοιώσιμο γιά μάς καί γιά τήν έπο- 
χη μας, ξένο καί δουλωτικό γιά τόν ελλη
νικό λαό καί τούς λοιπούς λαούς τής Α ν α 
τολής.

Ό  δημοτικισμός, μέ τήν εύρύτερη ση
μασία τής λέξης, είναι ή στροφή μας πρός 
άναγνώριση τών εσώτερων πραγματικών 
πηγών τής ζωής μας ώς έθνους, πρός ανα
γνώριση τοΰ φυσικού πολιτισμοϋ μας,, τοΰ 
εαυτού μας καί τοΰ περιβάλλοντος δπου 
ζοΰμε. Δέν έχει μονάχα γλωσσικό περι
εχόμενο, παρά καί ψυχολογικό καί ηθικό 
καί καλλιτεχνικό καί επιστημονικό. Είναι 
τρόπος σκέψης καί διάθεση. Είναι ρυθμός. 
’Εμφανίσθηκε πρώτα μέ τό γλωσσικό ζή
τημα, γιατί ή γλώσσα είναι τό κυριώτερο 
μέσον έκδηλώσεως τής ψυχικής ζωής ένός 
λαού. Αύτό σημαίνει πως μπορεί πολλοί 
απ τούς λεγάμενους «δημοτικιστάς» νά μήν 
είναι καθόλου δημοτικισταί μέ τή βαθύτε- 
ρην έννοια καί μάλιστα άντίθετοι πρός δ,τι 
πλατιά δημοτικιστικό' καί άντίστροφα πολ
λοί που μεταχειρίζονται ώς γλωσσικόν όρ
γανο τήν καθαρεύουσα νά είναι καλλίτεροι 
δημοτικισταί, σάν τόν Παπαδιαμάντη, παρά 
οί μέ τή γλωσσικήν έννοια τέτοιοι.

Ή  σχέση τοΰ δημοτικισμού πρός τόν 
ανατολισμον έγκειται στ ότι ό δεύτερος 
αποτελεί όριζόντιαν επέκταση τοΰ πρώτου 
προς τους άλλους λαούς, που επί τόσους 
αιώνες συζούν μέ τόν ελληνικό, μέ τούς 
ίδιους περίπου δρους στήν ενιαία χώρα 
που ονομάζεται Ανατολή, τό λίκνο τόσων 
πολιτισμών, οί όποιοι ξαπλώθηκαν σ ’δλους 
τούς λαούς, τό μοναδικό σταυροδρόμι, θα
λασσινό καί στεριανό, τριών ηπείρων. Ό 
πως ό δημοτικισμός σέ μάς τούς νέους "Ελ
ληνες μπορεί νά συνοψισθή στήν αύτέ- 
ρευνα πρός καθορισμό καί άναγνώριση τοΰ 
τί είμαστε ή δέν είμαστε, τοΰ τί θέλομε ή 
δέ θέλομε, τοΰ τί μπορούμε ή δχι, τό ίδιο 
καί όάνατολισμός μπορείνάσυνοψισθή στήν 
έ'ρευνα τού εαυτού μας σχετικά μέ τούς συ
νοίκους αύτούς λαούς, οί όποιοι αντίστοιχα 
ερευνούν τόν έαυτό των, γιά ναύρωμε δλοι 
μαζί ποιά στοιχεία μάς ενώνουν αναμετα
ξύ μας καί μάς επιτρέπουν πληρέστερα νά 
ζήσωμε ελεύθερα κι αρμονικά τή ζωή 
μας μέσα στό κοινό περιβάλλον, εις τό επί
καιρο τούτο σημείο τής γής, καί ποιά στοι
χεία μάς διακρίνουν άπ’ τήν υπόλοιπη οι
κουμένη.

Ή  έργασία αύτή τής αύτέρευνας μόλις 
έχει αρχίσει καί γιά νά συμπληρωθή κά
πως θά  περάση πολύς καιρός άκόμη. Βέ
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βαια καί οί άλλες τρεις επιρροές (βυζαντι
νισμός μέ πολιτιστική κι’ δχι πιά μέ πολι
τική μορφήν, ή άρχαιολατρεία καί ό δυ
τικός πολιτισμός) θά έξακολουθοΰν νά επι
διώκουν τήν κυριαρχία πάνω στόν ελληνικό 
λαό, καί μάλιστα ή τρίτη που είναι καί η 
υλικά ίσχυρώτερη. Γ ι’ αύτό θά ίδοΰμε, ή 
μάλλον οί άπόγονοί μας θά ίδοΰν, συγκρού
σεις καί αλλεπάλληλες νίκες καί ήττες τών 
έπιρροών εκείνων, άλλά πιστεύω πως τε
λευταία θά  υπερίσχυση ό δημοτικισμός - 
άνατολισμός, γιατί έχει τή ζωή μαζί του, 
τή ριζωμένη σέ μάς τούς ίδιους έδώ, στήν 
εξαίσια τούτη χώρα, τήν οποία κατοικούμε 
μαζί μέ τούς άλλους άνατολικούς λαούς.

Εννοείται πως δσο ελκυστική καί άπα- 
ραίτητη κι αν είναι ή παράλληλη μέ τή 
μελέτη τής γύρω φύσης εργασία- περισυλ
λογής, συνειδητοποιήσεως καί άπελευθερω- 
σεως τών διάφορων τρόπων αυθόρμητης 
έκδηλώσεως τής λαϊκής ψυχής, δέν είναι 
δμως καί αρκετή γιά τή δημιουργία τοΰ 
ανώτερου μελλοντικού πολιτισμού' χρειάζε
ται γι’  αύτήν κ' ή ανυψωτική εξέλιξη τών 
στοιχείων έκείνων πρός τές συνθετώτερες 
καί λεπτότερες ανάγκες καί τούς πόθους τής 
άδιάκοπα καλλιεργούμενης σημερινής καί 
αυριανής κοινωνίας μας. Τήν τέτοιαν έκμε
τάλλευση τοΰ φυσικού αύτοΰ πλούτου θ  
άναλάβουν έλεύθερα τά καλλιτεχνικώς καί 
πνευματικώς πλέον προικισμένα πρόσωπα. 
Τή μέθοδο μάς έδίδαξε ώς πρός τή γλώσ
σα πρώτος ό Σολωμός παραγγέλοντας 
*'Υποτάξου πρώτα στή γλώσσα τοΰ λαοΰ 
κι αν είσαι αρκετός κυρίεψέ την».

Ά λλά δέν πρόκειται δώ τόσο γιά τό μέλ
λον δσο γιά τόν τελευταιον αιώνα που πέ
ρασε. Σ ’ αυτόν μέσα διακρίνομε μόλις την 
αρχή τής ένσυνείδητης προσπάθειας προς 
αυτογνωσία, πρός προσαρμογή στό περι
βάλλον καί πρός γενικό προσανατολισμό. 
Γιατί αύτός ό αιώνας ύπήρξε περίοδος πρω
ταρχικού σχηματισμού τών οργάνων αυτο- 
συντηρησίας τοΰ κράτους μας εδαφικά καί 
οργανικά καί τοΰ λαοΰ μας εθνικά καί 
γλωσσικά" ύπήρξε περίοδος προσαρμογής 
τών ολίγων ξαφνικά ελευθερωμένων ορθό
δοξων Ρωμιών, τών εξαντλημένων άπό τόν 
άγώνα καί τήν άναρχία, τών ακατάρτιστων 
καί άμόρφωτων καί πεινασμένων πρώην 
δούλων είς τόν προχωρημένο μηχανικό πο

λισμό τής Δύσης, που κατά τό διάστημα 
τοΰ ’ίδιου αιώνα έπικρατούσε καί ξαπλω
νόταν είς δλη τήν επιφάνεια τής γής. Ε 
ξαντλήθηκαν έτσι σχεδόν δλες οί διαθέσι
μες ολίγες δυνάμεις πρός σωτηρία καί αύ- 
τοσυντηρησία’ δέν περίσσεψε τίποτε για. 
έλεύθερη διαμόρφωση καί πνευματικήν εκ
δήλωση ή κατάκτηση. Ή τον  έποχή ψηλα- 
φήσεως, προφυλάξεως, δοκιμών, δοκιμα
σιών καί περισυλλογής. Καμιά έργασία δέν 
έγινε μέ μέθοδο, συστηματικά καί μέ σειρά. 
Ή  φορά τών πραγμάτων, οί άλληλοσυγ- 
κρουόμενες επιρροές καί δυνάμεις μάς: 
έστριφογύρίζαν καί δέν μάς άφηναν νά 
νοιώσωμε καλά καλά ποΰ εύρισκόμαστε καί 
ποΰ πηγαίνομε. 'Ο άγώνας γιά τήν ύπαρ
ξη μάς απορροφούσε καί μάς παράλυε. Ή  
κακομοιριά μάς έ'δερνε καί οί συνέπειες 
τής σκλαβιάς τεσσάρων αιώνων έκρατοΰσαν 
άκόμη τό κορμί καί τήν ψυχή μας στιγμα
τισμένα. Ή τον  αδύνατο μ’ αύτούς τούς 
δρους νά παρουσιάσομε μέ τό λόγο καί 
τήν τέχνη τίποτε τό άρτιο, τό πρωτότυπο, 
τό τελειωμένο, έκτος άπό τά μεσαιωνικά 
μας άπομεινάρια, που τά πβριφρονοΰσαν 
οί άρχαιόπληκτοι καί δυτικόπληκτοι. “Ο,τι 
αποδώσαμε ήτον ανάλογο μέ τόν στρεβλω- 
μένον έαυτό μας καί μέ τήν αποπνιχτική 
στενότητα τής εποχής που περνούσαμε.

Τό γεγονός δτι δέν είχαμε, ούτε έχομε 
άκόμη, έ'να ένιαίον όργανο γλωσσικό, ικα
νό νά έκφράση κάθε είδος αισθήματος και 
σκέψης, άρκεΐ γιά νά έξηγήση τό δτι δέν 
ήτον ποτέ δυνατό νά παρουσιάσωμε κατά 
τόν περασμένον αιώνα κανένα αριστούρ
γημα όποιασδήποτε τέχνης καί κανένα επι
στημονικό άληθινά δημιουργικο έργο.  ̂

'Ωστόσο τονϊο  δέν σημαίνει πως έστεί- 
ρεψε ή φυλή μας καί πως δέν είμαστε 
πλέον άξιοι γιά τίποτε ή πως έλειψαν κατά 
τόν περασμένον αιώνα τά έξαιρετικά εκείνα 
πρόσωπα που ανοίγουν καινούργιους^ δρό
μους γιά τό έθνος καί τήν ανθρωπότητα. 
Υπήρξαν τέτοια πρόσωπα, άλλά ξοδεύθη- 
καν είς προσπάθειες προσαρμοστικές καί 
προπαρασκευαστικές καί πνίγηκαν άπό τό 
περιβάλλον καί τές περιστάσεις πριν προ- 
φθάσουν νά έκφρασθοϋν δπως θά μπο
ρούσαν είς άλλες περιστάσεις καί σ ’ άλλο 
περιβάλλον. Τό έδαφος δέν ήτον άκόμη 
δουλεμένο γιά νά μπορέσουν νά βλαστη



σουν τέτοια σπάνια φυτά μέ άνθη εξαιρε
τικά καί μ’ έξαιρετικώτερους καρπούς. ’Α 
πόδειξη πως δσοι τέτοιοι άνθρωποι, σάν 
τον Παπαδιαμαντόπουλο - «Μωρεάς» καί 
σαν τόν Γκυζη, αντί νά μείνουν εις τόν 
τόπο των καί νά βασανισθοϋν μέ τόν τρο- 
μερον άθλο της τακτοποιήσεως τοΰ έδώ 
χάους καί της δημιουργίας πνευματικής, 
επιστημονικής καί καλλιτεχνικής ατμόσφαι
ρας, οπως έκαμαν άλλοι ισως καλλίτεροι 
των, προτίμησαν να φύγουν εις τή Λύση, 
σε κοινωνίες προχωρημένες και πρόσφορες 
γιά καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μολονότι ξένοι, 
κατάφεραν εις τέτοιο περιβάλλον νά έπι- 
- πλεύσου ν καί νά επιβληθούν. Π όσο τρα- 
γικωτερη όμως )j μοίρα τών ανθρώπων 
εκείνων που έπνιξαν τές εξαιρετικές ιδιο
φυίες των μέσα στό κακομοιριασμένο πε
ριβάλλον τής Ελλαδουλας καί κατάγιναν 
είτε μ’ άλλα αναγκαία έργα, άσχετα πρός 
την κλίση των, είτε μέ το νά μορφώ'σουν 
τ απαραίτητα ό'ργανα γιά τή μελλοντικήν 
Ιλληνικη σκέψη καί τέχνη! Πολύ μεγαλύ
τερη πρέπει να είναι ή ευγνωμοσύνη μας 
πρός ένα Σολωμόν ή έναν Παλαμά, που 
ταλαιπωρήθηκαν μαζι μας καί έργάσθηκαν 
για την απελευθερωση τών ερχόμενων γε
νεών,  ̂ παρα για τον «Μωρεάς», 6 όποιος 
εδοξασθηκε με το νά πειθάρχηση σέ ξένο 
πολιτισμο και στη γλώσσα δυτικού μεγάλου 
εόνους και μέ τό ν.’ απευθύνεται πρός 
αυτο καί όχι πρός εμάς. Καί πόσοι άλλοι 
εκλεκτοί, που δεν μάς είναι τόσο γνωστοί, 
δέν έπρόσφεραν τό καλλίτερο μέρος τοΰ 
έαυτοΰ των γιά τό̂  μέλλον '  τοΰ Έλληνι- 
σμοΰ;^ Κι ομως αυτοί θά μείνουν άγνω
στοι, αν καί ρόζιασαν οί παλάμες των σκά
φτοντας την τάφρο γιά τό θεμέλιο)μα τοΰ 
■ναού τών ονείρων μας.

Ας μή φανταζόμαστε πως μπορεί κανέ
να έργο τοΰ ελληνικού έθνους κατά τόν 
περασμενον αιώνα να σταθή σάν έργο δι
κό του, πρωτότυπο, άρτιο καί δημιουργικό 
δίπλα στα παλαιοτερα του ή καί στά σύγ
χρονα τών άλλων ώριμασμένων λαών. Ή  
μίμηση, ή επιτήδευση, ή αδυναμία, ή έλ- 
λειπτικοτης, η αμορφωσιά, ή άσυμμετρία, 
η έπιπολαιοτης, η ανισορροπία, ή βαρύτης, 
η δυσκινησία κλπ. κλπ. ξεμυτίζουν άπό 
παντοΰ στα εργα τών καλλιτεχνών καί λο
γογράφων μας τοΰ περασμένου αιώνα. Τί-

i u -

ποτέ τό αληθινά ολόκληρο καί τελειωμένο 
τίποτε το απόλυτα ελεύθερο καί τό απε
λευθερωτικό, τίποτε τό φυσικά ενθουσια
σμένο καί κατάβαθα ενθουσιαστικό δέν 
έχομε νά παρουσιάσωμε. Μπορούμε ναύρί- 
σκωμε ποΰ και ποΰ σπίθες η άστραπές καί 
στιγμές μεγαλοφυΐας, μά είναι μόνο σπί
θες και στιγμές, δέν είναι σταθερά φώτα, 
μόνιμοι κ αιώνιοι φάροι, ήρεμοι καί με
γαλόπρεποι ήλιοι γιά τόν Ελληνισμό καί 
τη λοιπήν ανθρωπότητα.

Τοΰτο δεν σημαίνει πως έχομε δικαίωμα 
ν απελπιζόμαστε ή νά περιφρονοϋμε δ,τι 
μάς αφήκε ή περασμένη εκατονταετία. ’Α 
πεναντίας η προσοχή μας γιά τά λίγα εκεί
να προκαλεΐται να ενταθή γιά νά ξεχωρί- 
σωμε μ επιμέλεια καί στοργήν δλα τά ζων
τανά και·χρησιμα στοιχεία από τό φόρτο 
των περιττών και βλαβερών. Τό δτι δέν 
μένομε ικανοποιημένοι, τό δτι ψάχνομε γιά 
κάτι καλλίτερο, γιά κάτι ανώτερο, τό δτι 
αισθανόμαστε τά ελαττώματα καί τές ελ
λείψεις είναι παρήγορο κ’ ενθαρρυντικό 
φαινόμενό. Η δουλειά καί ή έρευνα, ή 
αμφιβολία γιά τόν εαυτό μας κ’ ή αύτο- 
πεποίιίηση, η μιχτή περιφρόνηση καί εκτί
μηση τοΰ έγώ μας, ή αύτοδοκιμασία καί 
αυτογνωριμία μας καί ή μελέτη τοΰ γύρω 
μας κοσμου είναι ικανές νά μάς κάμουν 
άρτιους καί ωραίους, δηλαδή ώριμους καί 
δημιουργικούς. I ιατί τό κυριώτερο έργο 
μας πρέπει να είναι ο εαυτός μας οί εκδη
λώσεις του για να είναι άπόλυτα άξιες, α
νάγκη νά προερχωνται άβίαστα καί αυθόρ
μητα απ αυτόν τον ίδιο καί νά τόν κα
θρεφτίζουν άμεσα. Γα έργα του γιά νά 
είναι αληθινα και ζωοποια, ανάγκη νά μήν 
αντιφάσκουν προς το είναι του, παρά ν’ 
αποτελούν ενα σύνολο μ’ αυτόν.

Ω στόσο κατά τόν περασμένον αιώνα ό 
μέσος ορος τού Ελληνα κάθε άλλο παρά 
άρτιος και ωραίος ητον πώς λοιπόν περι
μένομε εμορφιά και δημιουργικότητα άπό 
τα έργα του; Η μόνη απόλυτη αξία τών 
καλλίτερων τής εποχής εκείνης ήτον δτι α
γωνίστηκαν κ εργάσθησαν, όχι δτι έπλα
σαν εργα αιώνια και νίκησαν. 'Η  εργασία 
και ο αγώνας είναι αύτοί καθεαυτούς άτέ- 
λειες, όσο κι άν άξιοι ενδιαφέροντος. Ό 
ποιος^ έβλεπε τόν Παρθενώνα ολόκληρο δέν 
ειίυμόταν τον Ικτίνο καί τό Φειδία, παρά
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χαιρόταν απλά καί συγκινούνταν ώς στά 
φυλλοκάρδια γι’ αυτό τούτο τό έργο μέσα 
στό φυσικό περιβάλλον του, καί τούτο για
τί τό έργο στό είδος του ήτον τέλειο, σάν 
αναπόφευκτο γέννημα τής ίδιας ^τής φύ
σης. ’Αλλά γιά νά γίνη εκείνο τ’ αρχιτε
κτονικό άριστούργημαχρειάσθηκε νά προη- 
γηθοΰν πολλοί αιώνες σιωπηλής μορφωτι
κής εργασίας ολόκληρου λαού καί απειρα 
σχέδια, δοκιμές καί πειράματα χορείας εξαι
ρετικών άτόμων τοϋ λαοϋ αυτού κατα την 
ίδια περίοδο. Δέν ήτον δυνατό νά χτισθή 
ό Παρθενώνας, άν δέν είχε πρώτα κατα
σταλάξει ό μέσος δρος τού ελληνικού αν
θρώπινου τύπου που έπέτρεψε σ’ έναν 
’Ικτίνο καί σ ’ένα Φειδία νά πραγματοποιή
σουν τέτοιο κατόρθωμα.

Είμαστε άκόμη πολύ μακρυά άπό παρο- 
μοια ανθρώπινη άνθηση καί καρποφο
ρίαν άκόμη κι άπο ανθίσεις σημερινών 
ξένων λαών. ’ Αν ομοις κατα τους επομέ
νους αΙώνες άκολουθησωμε επίμονα τον 
ΐδικό μας δρόμο, μέσα στες  ̂ καινούργιες 
περιστάσεις, θά μπορέσωμε κάποτε νά ξα- 
ναεκφράσωμε τήν επί πολλές γενεές εντα
τικά καλλιεργημένη ζωή μας πιστά κι ολο
κληρωτικά.

Γιά τήν ώρα ή πνευματική καί καλλιτε
χνική εργασία τού Έλληνισμοΰ κατά τόν 
περασμένον αιώνα μπορεί νά παραβληθή 
πρός τό βαθύ σκάψιμο τάφρων  ̂γιά τά 
θεμέλια τού νέου ναού. Ά π ο  δώ κ εμπρός 
αρχίζει τό καθαυτό θεμέλιωμα πάνω στον 
ξεγυμνωμένο βράχο τής σημερινής^ψυχής 
τοϋ λαοϋ καί κατόπι σιγά σιγά θά υψωθή 
τό οικοδόμημα περήφανα απο το έδαφος. 
Συμπληρωνόμενο τό οικοδόμημά αυτό θά 
χρησίμέύση ώς ζωντανός ναος τοΰ πρωτό
τυπου νεώτερου έλληνανατολικοΰ πολιτι
σμού μας μέ χαρακτηριστικά τήν κίνηση, 
τή διαύγεια, τή χάρη, τή λιτότητα, το μέ
τρο, τήν άκρίβεια, τήν ισορροπία, τήν ειλι 
κρίνεια. Ό  ρ\'θμόςτου δέν θά είναι σύμφω
νος ούτε μέ τόν μηχανικό κι άπόλυτα ορ
θολογιστικόν πολιτισμό τής Δύσης ουτε με 
τον υποβλητικό, μυστικοπαθή και παρα- 
φορτιομένο άπό συμβολισμούς καί στολίδια 
Πολιτισμό τής Ασίας. Θά είναι κατι έντε- 
λώς νέο καί χαρακτηριστικό κι ωστόσο κάτι

γενικώτατα άνθρώπινο. Θά είναι τό συγ- 
χώνευμα δλιον τών ρευμάτων που περνούν 
άπό τούτο τό σταυροδρόμι σε κάτι εντε
λώς Ιδιαίτερο, μέ ξεχωριστήν οντότητα, άφο- 
μοίωτικό καί άκτινόβόλο πρός όλες τές 
διευθύνσεις. ·

Γιά νά μπόρεση αυτός ό πυρήνας νά 
πήξη αναγκαστικά τό αριθμητικα πολύ μι
κρό κ’ εδαφικά περιορισμένο, ιδίως μετά 
τήν μικρασιατικήν καταστροφήν, ελληνικό 
έθνος θά συνέργασθή μ’ δλα τάλλα έθνη 
τής ’Ανατολής καί θά πλατύνη έτσι τόν 
ορίζοντα του, δπου θά χωρέσουν κι αύτά 
και θά συνυπάρξουν ελεύθερα ολα, φωτι
ζόμενα καί θερμαινόμενα άπότά ’ίδια ιδα
νικά. Τοΰτο όχι μόνο δεν είναι απίθανο, 
παρά καί άναγκαίο, γιατί αλλιώς δέν υ
πάρχει πιά άλλο στάδιο για τον Ελληνι
σμόν, εάν θέλει νά  ζήση πλέρια καί ν’ ά- 
ποδώση στή ζωή τήν οφειλή του πρός αυ
τήν. ’Αλλιώς θά μείνη στό περιθώριο τής 
άνθρωπότητος.

’Α ν καί τό σκάψιμο γιά θεμέλια φαίνε
ται μάλλον άρνητική εργασία, κατ ουσίαν 
δέν είναι γι αύτό κ’ οί ελληνικές γενεές 
τοΰ περασμένου αιώνα μποροΰν τώρα νά 
κοιμηθούν ήσυχες πως έκαμαν δ,τι ήτον 
δυνατό καί πρέπον εις αυτές τότε. Ισαις 
νά μήν έπρόφθασαν νά τελειώσουν τό μέ
ρος τοϋ έργου που τούς ανήκε, δηλαδή 
μπορεί καί μεϊς νά είμαστε άναγκασμένοι 
νά εξακολουθήσω με το σκάψιμο ισως ομως 
μπορούμε καί ν αρχίσουμε να μαζευωμε 
καί νά κουβαλούμε τό υλικό που θά  χρη- 
σιμοποιηθή αργότερα για τό θεμελίωμα, 
ίσως πού καί πόϋ ν αρχίσω με κι αυτο το 
’ίδιο. Ά λλά πάντως δέν θά μπορέσωμε να 
φέοωμε μεϊς τό κτίριο ίσαμε τήν επιφάνεια 
τοϋ εδάφους. Θά τό κατορθώσουν οί από
γονοί μας. 'Οπωσδήποτε ούτε μεϊς οϊ'τε αυ- 
τοί ούτε κείνοι, γιά τούς οποίους ελπίζομε 
πως θά φθάσουν κάποτε στήν κορυφή δεν 
πρέπει νά λησμονούμε πως άπ’ τό 1830 
ίσαμε τό 1930 οί πατέρες μάς έκαμαν το 
πιό άχαρο μέρος τής δουλειάς' δτι έσκα
φταν άφανεΐς γιά ναϋρουν τό βράχον, οποι> 
θά θεμελιωθή ό ναός.

’Αθήνα,' Φεβρουάριος 1930.
Φ. Δ Ρ Α ΓΟ Υ Μ Η Σ
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Παντα ποθούμε καινούργιους φωτεινούς 

δρόμους, πρωτότυπες δημιουργίες, πετά
γματα σέ νέους λογοτεχνικούς ορίζοντες. 
Νέες χαρές τής Τέχνης. Κι’ αν άρνιώμαστε 
καί χτυπάμε τά μέτρια καί τά ψεύτικα, 
είναι γιατί λαχταράμε γιά τά ωραία καί 
τ ’ αληθινά. Δέ θά περκρρονίσουμε τολοιπόν 
ανεξέταστα τά περασμένα. Μά θά ξετάσου- 
με τί γίνηκε στή Λογοτεχνία μας μέσα στά 
εκατό χρόνια τής λευτεριάς τής Νέας Ε λ 
λάδας. Καί δέ μπορούμε νά μήν ίδούμε 
πως^κάτι γίνηκε καί πώς προχώρησε άρκε- 
τα η Λογοτεχνία μας. Ά ν  άκόμα ώς τήν 
ωρα δέν εβγαλαμε δημιουργούς μέ παγκό
σμια αναγνώριση, άν δέν άστραψε ή νεο
ελληνική λογοτεχνία μέσα στήν παραγωγή 
ολων  ̂τών τόπων καί τών καιρών, δέ θά 
πη πως γινηκανε άσημαντα πράμματα μέ
σα σ αυτο τον αιώνα. Τά θαύματα είναι 
σπανια. Και μαλιστα γιά νά γένουν θέλουν 
περίσταση κατάλληλΐ] κ’ έ’δαφος ευνοϊκό. Μά 
σ εμάς τα εκατό αυτά χρόνια εΐτανε γιομά
τα από τόσους αγώνες καί αγωνίες. Κι’ ό 
μως !̂ Αν ρίξουμε μια ματιά πρός τά πίσω, 
®ά ίδούμε πώς πήγαμε πολύ μπροστά.

*
* *

Μόλις γίνηκε τό άνεξάρτητο Κράτος καί 
ςητοΰσε λίγη μάθηση καί φώς, χυμήξανε 
νάν τό νταντέψουνε οί Φαναριώτες. Ή  λό
για Βυζαντινή παράδοση κουβαλήθηκε 
πρώτα στ’ Άνάπλι τό 1830. κ’ έπειτα στήν 
Αθήνα τό 1835. Παρουσιαστήκανε γιά νά 

μάς φκιάσουνε λογοτεχνία οί Σούτσοι, ό 
Αλ. Ραγκαβής καί τά τσιράκια τους. Καί 

π ώ ς ; Μέ τήν άψυχη Γαλλική καθαρεύουσα ! 
Αρνηθήκανε τή γλωσσικήν άλήθεια, πού 

είχανε κηρύξη ό Βιλαράς κι’ ό Σολωμός, 
πετάξανε άκόμα καί τούς συμβιβασμούς 
τής απλοποίησης τού Κοραή, καί βάλανε 
πλώρη γραμμή πρός τά πίσω : γιά τόν 
Αττικισμό ! Και γράψανε - γράψανε στίχους 

και πεζά, ξεζουμισματα καί ρωμαλ'τικές 
σάχλες, κάθε άνοστιά κι’ άνοησία . . .

58 χρόνια ή λευτερωμένη Ελλάδα τρά
βηξε αύτά τά χάλια! Ά π ό  τό 1830 ώς τό 
1888. Περάσανε τρεις άλάκερες γενεές 
στραβές κ άξιολύπητες λογοτεχνικά.

Επειτ απο τους Σουτσουςκι άπό τόν Άλ 
Ραγκαβή, ήρθανε ό Σ. Βασιλειάδης κι’ δ 

Π&^βρρτιγοποιιλος, που μπορεί νοίχανε 
καλλίτερη τύχη άν άνοίγανε τά μάτια τους 
στη γλωσσική αλήθεια. Ακολουθήσανε κα
τόπι οί Παράσχοι κ’ οί πεζογράφοι Π. Καλ- 
λιγάς, Σ. Ζαμπέλιος, Εμ. Ροΐδης Δ. Βικέ- 
λας... Ολοι αυτοί οί πεζογράφοι κάτι εΐ- 
χαΛ'ε μεσα τους να δοοσουν μά τούς εφαγε 
η γλώσσα. Τούς πήρε ή ρ ό δ α !

** *
Ω στόσο ή Έ φτάνησο είχε πάρη αληθι

νότερο δρόμο. Έ νφ  στήν Α θήνα καί στήν 
αλλη ν Ελλάδα δέν έφαινότανε ποιημένα 
λογοτεχνία αληθινή, ή Έ φτάνησο είχε λυ
ρική ποίηση, μά καί σατυρική καί άλλη 
λογοτεχνική παραγωγή.
, Το πού άποχτούσε ή Ελλάδα την
ανεξαρτησία της, ο Σολωμός άρχιζε στήν 
Κέρκυρα να δουλευη μέ δημιουργική δια- 
διάθεση τον πολιτικό στίχο. Τρία χρόνια 
κατόπι σύνθεσε τόν «Κρητικό» καί τό 
1834 δημοσίεψε στήν «Ίόνιο Ανθολογία» 
ενα κομμάτι απο το «Λάμπρο». Έπειτα βάλ
θηκε να δουλέψη τούς « Ελεύθερους πολιορ- 
κημένους», μά, καθώς ξέρουμε, δταν πε
ίθανε τό 1857, βρεθήκανε μονάχα άδετα 
συντρίμμια. . .

Λίγο πριν άπό  ̂τό θάνατο τοΰ Σολωμοΰ 
ο̂  Κεφαλωνίτης Ιούλιος Τυπάλδος έβγαλε 
τα λυρικά του ποιήματα καί δυό χρόνιΛ 
κατόπι ο Πολυλάς τύπωσε τήν κριτική 
έκδοση «Ευρισκόμενα» τοΰ Σολωμοΰ. Τήν 
ιδια εποχή φανήκανε τά πρώτα ποιήματα 
τοΰ Λευκαδιτη Αριστοτέλη Βαλαωρίτη> 
πού δημιούργησε τήν πλατειά λυρική δη
μιουργία του ώς τό 1879.

Παράλληλα ό Κεφαλωνίτης Άντρέας 
Λασκαράτος εδινε τήν ξεχωριστά προσωπι
κή σατυρική του παραγωγή.

*
* *

Τό 1888 σημειώνει τήν άρχή τής ανα
γέννησης τής λογοτεχνίας μας μέ τό «Τα
ξίδι» τοΰ  ̂Ψυχάρη. Αρχίζει ό γλωσσικός 
αγώνας κι άνοίγουν τά μάτια πρός τό φώξ· 
Από δώ καί μπρος δ,τι άξίζει στή λογοτε
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χνία μας γράφεται στή δημοτική, στή φυ
σική γλώσσα μας. ’Εξαίρεση κάνει μονάχα 
ή έργασία ένοΰ καλλιτέχνη διηγηματογρά- 
φου: τοΰ Ά λ. Παπαδιαμάντη. Μιχτόγλωσ- 
ση καί ήθογραφική. Μά παράλληλα έρχον- 
ται οί γεροί πεζογράφοι τής δημοτικής : 
ό Άργύρης Εφταλιώτης, ό Άντρέας Καρ- 
καβίτσας, ό Γρ. Ξενόπουλος, ό Κώστας 
Χατζόπουλος, ό Γιάννης Βλαχογιάννης, ό 
Παύλος Νιρβάνας, ό Κ. Χρηστομάνος, ό 
Κ. Θεοτόκης . . .

Ά π ό τήν ίδια εποχή άρχίζει νά ζή αλη
θινά κ’ ή ποίηση στήν Α θή να  καί στήν 
Ελλάδα άλάκερη. Παρουσιάζεται μιά γερή 
λυρική φυσιογνωμία τοϋ καιρού μας: ο 
Κωστής Παλαμάς. Ακολουθεί στηριγμένος 
στό λαϊκό τραγούδι δ Κώστας Κρυστάλλης. 
Μά κι’ ό πριν καθαρευουσιάνος Αρ. Π ρο- 
βελέγγιος. Καί τρεις διαλεχτοί Έ φτανησιώ- 
τες φαίνεται σά νά θέλουν νά ενώσουν τήν

Έφτανησιώτικη παράδοση μέ τή νεοελλη
νική αναγέννηση: ό Γερ. Μαρκοράς, ό 
Στέφανος Μαρτζώκης κι ο Λ. Μαβίλης. 
’Άλλοι τρεις λυρικοί μέ. δυνατή φλέβα πα
ρουσιάζονται: 6 I. Γρυπάρης, ό Λ. Π ορ
φύρας κι 6 Μ. Μαλακασης. Κι απο την 
Άλεξάντρεια μάς στέλνει την απόλυτα 
προσωπική του ποίηση ό Κ. Καβάφης.

Μά λίγο κατόπι κι ώς τά σήμερα και
νούργια ταλέντα μέ προσωπικές λογοτεχνι
κές εργασίες παρουσιάζονται: ο διηγημα- 
τογράφος Δημ. Βουτυράς, ό λαμπρός ’Ά γ 
γελος Σικελιανός, ό Κ. Βάρναλης, ο Σωτ. 
Σκίπης, ό Παπατζώνης, ό Κ. Καρυωτάκης, 
ό Κυπριώτης διηγηματογράφος Νίκος Νι-
κολαΐδης. ν

Μιά ώραία καρποφορία γεμίζει τή χτε- 
σινήν άκόμα λογοτεχνία μας. Μά μεΐς προ
σμένουμε πιό πολλά απο τις σημερνές 
ελπίδες. Μπροστά λοιπόν! Φ. Γ.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Θ ΕΑ ΤΡΟ  ΑΠΟ ΤΑ 1830 Ω Σ  ΣΗΜ ΕΡΑ
Ή  κριτικές άνασκόπήσεις ποϋ μόνη α

φορμή έχουν τήν τύχη μιάς κούφιας χρο
νολογίας στρογγυλού αριθμού μέ τήν έκά- 
στοτε ήλικία τοϋ αιώνα μας, εκτός ποΰ 
ακριβώς γιά τό ζήτημα τής έπικαιρότητος 
κινδυνεύουν άπό τούς σοβαρούς ανθρώ
πους νά νομιστοϋν δημοσιογραφικές προ
χειρολογίες, παρουσιάζουν τό μειονέχτημα 
μιάς βασικής άνισορροπίας. Έ ν φ  δηλαδή 
τά κάπως περασμένα χρόνια μπορούν δσο 
άρχαιόιερα, και εύκολώτερα νά πιαστούν 
στής κριτικές άρπάγες γιά νά βγή συμπέ
ρασμα, τά σύγχρονα ξεφεύγουν έντελώς 
οπό τή δύναμη τού ανθρώπινου μυαλού 
νά τά συνοψίση στής γενικές τους γραμμές. 
Ετσι καί τώρα ποΰ μοΰ δόθηκε άπό τή 

διεύθυνση τοΰ περιοδικού νά μιλήσω γιά 
τα θεατρικά εκατόχρονα τής ελεύθερης πα- 
τρίδος μας, θά μπορέσω ίσα μέ τά 1900 
πάνω κάτω νά δώσω  τά γενικά χαραχτηρι* 
■οτικά τού θεάτρου μας- γιά τάκόλουθα 
τριάντα χρόνια ή ατομικές μου ιδέες ίσως 
■άναγκαστικώς καί ασυνείδητα νά μήν έχουν 
Ίην αντικειμενικότητα ποΰ μοϋ ξεφεύγει 
μοιραίως.

Τό νεώτερο ελληνικό θέατρο, μετα το

ρω μαντικό  κρητικό και τό αατνρικό  ε-
φ ιανησιώ ακο ήταν έδώ καί εκατό χρόνια, 
καθώς λίγο πριν άπό τήν έπανάσταση, κα- 
θαρώς π ατριω τικό. Άνταποκρίνονταν 
δηλαδή στής τότε κοινωνικές άνάγκες τής 
ελληνικής ζωής ποϋ συνταυτίζονταν μέ τ̂ής 
πολιτικές της. Πριν τά είκοσιένα, στήν ’Ο 
δησσό, στό Βουκουρέστι καί δπου αλλού 
ίσως νά έχουν λειτουργήση ^έρασιτεχνικές 
παραστάσεις, τό θέατρο δέν είχε άλλο σκο
πό παρά νά έξάψη τα πατριωτικά αισθή
ματα γιά νά άποτινάξουμε τό αίσχος τοϋ 
Τουρκικού ζυγού Π ατριω τικό καί έρααι
τεχνικό  τέτοιο ήιαν τό θέατρο, δταν άφοΰ 
κόπασε ή δεκάχρονη σχεδόν άντάρα τού 
είκοσιένα γινήκαμε κράτος περιμένοντας νά 
γίνουμε καί άπό δούλοι άνθρωποι. Δού
λοι παύσαμε νά είμαστε. Οσο για το δεύ
τερο έ)[ω έπιφυλάξεις.

Π ατά λοιπόν τά τριάντα ό περασμενος 
αιώνα: καί ενας λαός μουδιασμένος άπό 
τήν σκλαβιά, σκορπισμένος, δεκατισμένος 
συμμαζεύεται σέ κάτι άγονους βράχους νά 
γίνη κράτος. Τό εμπόριό του καί τά διε
σπαρμένα μέλη του είναι οί μοναχοί του 
οικονομικοί πόροι. Κουτσά-στραβά, μέ χί-



118:
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

λια βασανα και καϋμους, τό κράτος στέκε
ται παρ’ δλα τά αϊσχη τής πολιτικής ποΰ 
ίσα μέ σήμερα εξακολουθούν νά τό φαρ
μακώνουν καί νά υπονομεύουν τήν έθνι 
κη συνείδηση. Τι να καν(] ή Τέχνη σέ τέ
τοιο χάος; Ιδιαίτερα τό θέατρο πώς νά 
πιαση ρίζες, έχοντας δύο στίγματα, τόν 
πατριωτισμό (*) κα'ι τόν ερασιτεχνισμό ; Ή  
τέχνη σιεκει πανω άπό κοινωνικές ιδεολο
γίες καί απαιτεί τεχνική. Ό  πατριωτισμός 
τής περιώριζε τήν έμπνευση καί ό ερασιτε
χνισμός την καταδίκαζε στήν άγνοια τής τε
χνικής. Αύτές οί πληγές δέν έφταναν δμως· 
ητον μοιραίο οί δασκαλοπαπάδες μέ τή 
μάσκα τής μόρφ ω σης νά  σκορπ ίσουν  
τήν άμά& εια , ποΰ στόν τόπο μας είναι 
ενδημικη και εγκυκλοπαιδική χάρη στήν 
καθαρευουσα. Τα πρώτα θεατρικά ελληνι
κά εργα έχουν λοιπον θέμα πατριωτικό, 
γραφονταν και παίζονταν από ερασιτέχνες 
σέ μιά γλώσσα ποΰ ποτέ δέ μιλήθηκε. Ά -  
ποτελεσμα; Πεφτουμε σάν τά γουρούνια 
στής μεταφρασεις και μουσουνίζουμε τά 
βρωμερώτερα σκουπίδια τής ξένης παρα- 
γωγής... Απο τοτε ! Κι αύιές φυσικά στήν 
καθαρεύουσα Ό  Χορτάτσης καί ό Γ ου - 
ζέλης μάς έδωσαν ύποδείγματα τής ζων
τανής γλώσσας στή σκηνή. Ό  ενας δμως 
ήταν σχεδόν άγνωστος καί ό άλλος πολύ 
τοπικός, αφού ο Χ άσης  του έξω άπό τή 
Ζάκυνθο είναι ερωτηματικό. Οί δυό τους 
ηταν βάρβαροι καί «προϊόντα τής δουλεία;». 
Τότε θριάμβευαν τά Σούτσεια έπη, " στά 
οποία χρωστούμε τόν άρμονικώτατο στί
χο κάποιου μιμητού:

«ό  άβροβάτης ποΰς της» 1 1
Η παράγκες ποΰ λέγονταν θέατρα αν

τηχούσαν τότε από τούς βορβορυγμούς 
μιάς γερμανικής, γαλλικής γιά εγγλέζικης 
καθαρεύουσας κατά τά κολυβογράμματα 
τοΰ μεταφραστή. Ο ηλίθιος ρωμαντισμός, 
ήλιθιώτερος άκόμη στό θέατρο, σκορπίζει 
στήν Ευρώπη κουμουλιέςκουμουλιες τής 
ανοησίες καί τής έξωφρενικότητες. Τό ελ
ληνικός θέατρο τί νά κάμη ; Πέρνει δ,τι βρί
σκει, άφοΰ καθαυτό είναι άνύπαρχτο καί

ί1) Δε θέλω νά πώ πώς έργα τέχνης δέν 
μπορούν νά είναι χαί πατριωτικά- εννοώ πώς 
τα «ζήτω» καί τά «εμπρός τόν Τούρκον σφάξω- 
μεν» δέν είναι στοιχεία σοβαρής τέχνης.

αδυνατεί νά δημιουργήσει βιώσιμα. Ή  λε
πτές χορδές τών νεοελλήνων— ή ίδιες πού 
δονούν σήμερα στό δημοσιογραφικό μα- 
σκαραλήκι καί τήν άναξιοπρέπεια ποΰ λέ 
γεται Μις τάδε χώρα— πάλλουν μέ τό άρά- 
διασμα τών κολοσσιαίων βλακολογημάτων 
πού ξεφουρνίζει 6 ρωμαντισμός. Ό  λαός 
ποΰ γέννησε τόν Αριστοφάνη χάνει το 
αίσθημα τής ειρωνείας καί τής σάτυρας, 
καί χάβτΐ τά καθαρευουσιάνικα έρωτολογή- 
ματα. Παραλληλα δημιουργοΰνται καί κα
θαρευουσιάνικες τραγωδίες «είς πράξεις 
εκτενεστατας πενιε». Πού λοιπόν νά γίνβ 
λόγος σέ τέτοιες συνθήκες γιά πρόοδο τοΰ 
ελληνικού θεάτρου καί γιά τής νέες ιθύνου
σες τάσεις μιάς τέχνης ποΰ ξαναγεννιέται;! 
«Το (ορολογιον τοΰ αγίου Σουλπικίου» 
ποΰ «έσήμανε τήν δωδεκάτην... Ή τ ο  νύξ 
ζοφερά κτλ » βασίλευε στήν πνευματική 
μας ζωή. Και δμως έ'νας Βυζάντιος πεη? 
μιά μέρα τή Β α β υ λ ω νία , ενας Μάτεσης 
ξεφουρνίζει το Β ασιλικό  Μονομιάς συνει
δητοποιείται με δύο θεατρικά αριστουργή
ματα τό ελληνικό θέατρο καί στήν κωμω
δία και στό δράμα. Σημειώστε πώς καί ό 
ενας καί ο άλλος δέν είναι δραματικοί συγ
γράφει; στήν σηιιερινή εκδοχή τών λέξεων 
Τα άλλα έργα τοΰ Βυζαντίου είναι κατώ- 
ταια, καί αν δέν έγραφε τή Βαβυλωνία  
ό Βυζάντιος δέ θάταν παραπάνοί άπό τόν 
Χουραούζη έξαφνα, γιά τόν όποιον ό τί
τλος δραματικού συγγραφέα είναι μιά άπο 
τής κωμικώτερες υπερβολές. Ό  Μάτεση; 
εκτός άπό κάτι ασήμαντα ποιήματα καί 
ιταλικές μεταφράσεις, παρά ποΰ πέθανε 
σχεδόν αιωνόβιος, δέν ασχολήθηκε καθό
λου με το θέατρο έκτος άπό τό Βασιλικό, 
ποΰ κι’ αυτός γράφηκε μάλλον μέ τό σκο
πό ιστορικής ηθογραφίας παρά παράστα
σης. Αύτά δμως τά δυό έργα, σχεδόν σύγ
χρονα, έχουν τό κοινό γνώρισμα πώς είναι 
γραμμένα στή μιλούμενη ελληνική (ή Βα· 
β υλ ω νία  μάλιστα κοροϊδεύει καί τό λο- 
γιωτατισμό) καί μένουν έξω άπό κάθε αρ
χαία ή νεώτερη δική μας ή ξένη μίμησιϊ 
αυτός ό ρωμαντισμός δέν τά μολύνη μέ τήζ 
γλυκαντζοΰρες του. Καί τά δυό έργα δέν 
είναι τίποτε άλλο παρά ή σκηνική συνει 
δητοποίηση τοΰ ελληνικού λαοΰ στήν ενό
τητα τής φυλής (Βαβυλωνία) καί στήν ενό
τητα τής οικογένειας (Βασιλικός). Σ ιά  δυό
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αύτά έργα παρουσιάζεται τέλος πάντων ή 
ελληνική ζωή, πλατύτερη στό^ πρώτο, το- 
πικώτερη στό δεύτερο. Τήν τύχη τους την 
ξέρουμε. Ή  προστυχιά τών ερμηνευτών 
μένα σωρό προσθήκες καί καλαμπούρια 
κατάντησε τή Β α β υλ ω νία  χειρότερη απο 
τής άνοητότερες φάρσες· ή σοφία τών κρι
τικών, ποΰ ασχολούνται μόνο μέ «προσω 
πικά», μέ «προεκτάσεις», «κοσμοθεωρίες» 
καί «ολοκληρώσεις», μόλις προ λίγων χρό
νων άνεκάλυψε, μένα σωρό επιφυλάξεις τί 
έργο είναι ό Β ασιλικός  ποΰ κλείνει σκη
νές σεξπίριες.

Θά πήτε— άνοητεύοντες βέβαια ή ειρω
νευόμενοι—  «μά τό επίσημο κράτος τί. » 
Σάς σταματώ αμέσως. Τό επίσημο κράτος 
γιά τό ελληνικό θέατρο δχι μόνο δέν έκα
με τίποτε, παρά καί δσο μπόρεσε τό χαν
τάκωσε. Πριν μέ τήν έπιθετική του στάση, 
σήμερα μέ τήν παθητική. Εδώ και καμ̂ - 
ποσα χρόνια, στά οθωνικά μεγαλεία η 
βαυαρέζικη λογοκρισία δεν παύει νά σταυ- 
ρώνη τούς ηρωες έλληνες ηθοποιούς. Ο 
θιασάρχης Καστόρχης τραβά τά μαλλιοκέ- 
φαλά του γιατί θέλησε νάνεβάση ένα Ρή
γα Φερραΐο, έπειδή έτριξε τα δόντια η 
Αυστριακή κυβέρνηση. Ή  δική μας κυττα- 
ξε πώς νάναξιοπρέψη εντελέστερα. Γιά νά 
φανή ευάρεστη στούς ξένους και πολιτι
σμένη, δχι μόνο κατατρέχει τους ζητιάνους 
'Έλληνες θεατρίνους παρά καί ψηφίζει 
ιδιαίτερο επίδομα νάρθη ιταλικό μελόδρα
μα στήν ’ Αθήνα. Κατέκλυσε τήν πρωτεύ
ουσα χείμαρρος άπό τής προστυχώτερες με
λωδίες ποΰ μπορεί κανείς νά φαντασθή Η 
ελληνική μουσική έμπνευση γιά πολλά χρό
νια εκμηδενίστηκε' μόλις τελευταία ανάνη- 
ψε. Τό ελληνικό θέατρο ήταν «εν διωγ
μοί». ’Αλλά κάθε εμπόδιο γιά καλό. Οί 
αλήτες θεατρίνοι ποΰ οί πρωτευουσιάνοι 
δέν καταδέχτηκαν, πλανιούνται στην Τουρ
κία, στή Βουλγαρία, στήν Αίγυπτο. Δί
νουν παραστάσεις στούς καφενέδες,^ στά 
καζίνα, στά χάνια, στής ταβέρνες,^ στο χώ
μα, σέ κάσες, σέ βαρέλια, οπουδήποτε. Οί 
ερασιτέχνες καταντούν δόκιμοι επαγγελμα- 
τίες, τό ελληνικό κοινό ξυπνά- Βέβαια τό 
ελληνικό θέατρο άπό δραμοτολογιο 
κερδίζει τίποτε άκόμα, άλλά άποχτο^ έναν 
καλλιτεχνικό πυρήνα πού ψήνεται ολοένα 
στήν άχάριστη δουλειά του. Κατι ψευτογι-

νεται. Οί θίασοι γυρνούν στήν ’ Αθήνα. 
Κάτι άρχίζουν, κάτι κάνουν. Ή  κυβέρνηση 
δμως δέν εννοεί νά παύση τό εκπολιτιστι
κό της έργο’ άφοΰ πείστηκε πώς τό μου
σικό μας γούστο μορφώθηκε άρκετά με τα 
άποβράσματα τής ιταλικής όπερας, θέλησε 
νά μάς τελειοποίηση καί νά μάς κάνη εν
τελώς «συγχρονισμένους» μέ τή γαλλική 
δπερέττα. Καινούργια πληγή γιά τό ελλη
νικό θέατρο. Τά «μπόν πούρ λ’ δριάν» 
κάμουν τούς άρχοντοχωριατες μας να βρεν- 
θύωνται. Ή  πορνογραφία νομίζεται  ̂το 
άκρο άωτο τής ευφυΐας. Καί δμως άπό 
τήν ’Ιταλία καί τή Γαλλία που έχουν πλου- 
σιώτατο δραματολόγιο μπορούσαμε νά δια
λέγαμε πολύ έπωφελεστερα πρότυπα. Ναι, 
μά οί κυβερνήτες ποΰ, σάν τούς δημοσιο
γράφους τά ξέρουν ολα, νόμισαν πώς κα— 
τατρέχοντας τό Ιλληνικο θέατρο, πού̂  δεν 
πήρε πεντάρα τσακισμένοι από το δημόσιό, 
μέ τήν υποστήριξη άδροπληρωμένων^ξένων 
θιάσων, γίνηκαν προστάτες τών καλών ̂ Τε
χνών. Ά π ό  τότε δέν άλλαξαν, γιατί είναι 
πρόσφατες ή γελοίες παρασημοφορήσεις 
τών περαστικών Εένων θεατρίνων από υ
πουργούς πού μαυτο το ρεζιλήκι^ επιζη
τούν προσωπική διαφήμιση! Σήμερα ή 
προστασία τοΰ κράτους περιορίζεται στην 
καταθλιπτική φορολογία τών^ θεαμάταιν. 
Νά φρόντιζε τουλάχιστον νά έπιβάλη τήν 
αναλογική καταμέτρηση τών ξένων έργων 
πού παίζονται; Ας μή θιξω το ζητημα 
μήπως νομιστή σοβαρά πώς τάχω χα
μένα ! ,

Μέ τέτοιο λοιπόν ρεζίλη προστάτη σαν 
τό ελληνικό Κράτος, τό ελληνικό θέατρο 
έφτυνε αίμα γιά νά ψωμοζήση. Η καθα
ρεύουσα, φυσικά, βασίλευε. Τά «πολυκρο 
τα» καί «περιπετειώδη» δράματα, τά βυ
ζαντινά διασκευάσματα, σωριάζονταν από 
ενα σωρό καθηγητές τοΰ πανεπιστήμιου, 
δημοσιογράφους, δημοδιδάσκαλους, Υ1®-  
τρούς, δικηγόρους καί πρεσβευτάδες ακό
μα, άπό τούς οποίους κανένας δέν ηταν 
δραματικός συγγραφέας. Καί μολαταύτα 
τό δραματικό δαιμόνιο άγαποΰσε την πα
τρίδα του. Δέν άρκέστηκε νά τής δώση τη 
Β α β υλ ω νία  καί τό Β ασιλικό' η κυβερ
νήσεις πέσαν τά έργα μείναν. Δέ φοβήθηκε 
τήν καθαρεύουσα ποΰ θανάτωνε μέ ψύξη 
τή δραματική μας ζωή μας. Ετσι σάν εί-



120: ^ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ρωνεία, φνσηξε στό μέτωπο καθαρευου
σιάνων, αληθινών δμως δραματικών συγ
γραφέων, και γεννήθηκαν μιά Γ α λ ά τ ε ια ,  
μιά Φ α ϋσ τα  και μιά Μ ε ρ ό π η .  Ά ς  μή μέ
κακομοιριάσουν οί σημερινοί κριτικάστροί' 
ας προσπαθήσουν νά μέ καταλάβουν. Λ ό
γος γίνεται γιά θέατρο- καθαρεύουσα στό 
θέατρο δέν πάει.· σύμφωνοι· άλλά σά λεί— 
ΨΐΙ αυτη η λε'πρα άπό τό έργο, χάνεται 
ή δ ρ α μ α τ ικ ή  του αξία; Αύτά τά τρία 
δράματα είναι αξιοθαύμαστα. Είναι πε
ρίεργο πώς τάγραψαν άνθρωποι δίχως 
■θεωρίες, δπως ό Βασιλειάδης και απ’ τήν 
άλλη μεριά, γεμάτοι θεωρίες, δπως δ Βερ· 
ναρδάκης. Δίκαια τά θαυμάζουν οί ξένοι 
Γιατι τά γνωρίζουν άπό μεταφράσεις δπου 
ή καθαρεύουσα δέν ξερνςί τήν άσκήμια 
της. Καί δν τό μεταφράζαμε στήν καθω- 
μιλουμένη, τί θά λέγατε; απορείτε; κα
θόλου δέν ποέπει νά απορήσετε. Δ ίν ε τ ε  
ατό  έ λ λ η ν ικ ό  θ έ α τ ρ ο  δ τ ι  τ ο ΰ  έ κ λ ε ψ ε  ή  
κ α θ α ρ ε ύ ο υ σ α ,  καί τέτοιες κλεψιές έχει κά
μη άπειρες. Τήν ιδέα τής μεταφράσεως 
αυτών τών έργων καθώς καί μερικών άλ
λων τήν είχα άπό καιρό, άλλά ή συγγραφή 
του δικοΰ μου θέατρου δέ μοΰ έπέτρεψε 
νά τήν πραγματοποιήσω. Κάποιος μέ πρό
λαβε τελευταίως, δ θεατρίνος κ. Α. Νίκας 
ποΰ μετάφρασε τή Γ α λ ά τ ε ια .  Μοΰ είναι 
πολυ ευχάριστο έδώ δημόσια νά έκφράσω 
τήν Ιχτίμηση γιά τή μετάφρασή του ποΰ 
γνώρισα σέ χειρόγραφο έδώ στό Παρίσι. 
Τό ελληνικό δραματολόγιο δέν πρέπει νά 
ντραπή γιά τά έργα ι̂οΰ βρωμίζει ή καθα
ρεύουσα. Άρκετά άπ’ αύτά αξίζουν νάπαλ- 
λαγοΰν άπό τό μόλυσμά της. Π αρ’ δλες τής 
αντίξοες συνθήκες, ή δραματική μας πα 
ραγωγη, καμμια εικοσαριά χρόνια γύρω 
στήν άρχή τοΰ κωμειδυλλίου, άντί νά περι- 
φρονηθή άδιάβαστη, πρέπει νά μελετηθή 
μέ υπομονή, νά ξεδιαλυστή, και νά χυθή 
στή γλώσσα μας κάθε φορά ποϋ αξίζει τόν 
κοπο τέτοια δουλειά. Πότε θά μεταφρά
σουμε καί λίγα... ελληνικά σύγχρονα έργα;

Καί νά ποΰ μοΰ ξέφυγε πριν ή λέξη 
ποϋ δέν ήθελα νά πώ παρά στή σειρά της. 
Το κωμειδύλλιο, τό θαυμάσιο κωμειδύλ- 
λιο, τήν χάρη τής αγνής ελληνικής ψυχής, 
δταν συνειδητοποιήθηκε στό θέατρο μό- 
λη της τήν απλότητα, δίχως νάζια καί 
ψευτοπολιτισμένους μορφασμούς. ”Αν έξαι-

ρεσουμε τήν ίσπανικήν Θαρθουέλα, θαρρώ 
πώς τό όλιγόβιο κωμειδύλλιο ποΰ πέθανε 
στα νειάτα του μέ τό γέλοιο στά χείλια, 
είναι ενα μοναδικό θεατρικό είδος στόν 
κόσμο Οί άριστοκράτες, ποΰ δέν μπορούν 
νά υποφέρουν στή σκηνή τής βράκες καί 
τά τσεμπέρια τών γονιών τους, θά στρα- 
βομουτσουνιάσουν. Αυτοί μόνο «κομεντί» 
καί «λεβέ ντέ ριντώ» καταλαβαίνουν. Είναι 
«ερματισμένοι» καί «εκλεπτυσμένοι» ΙΆκοϋς 
εκεί λεει ίο κωμειδύλλιο! Αύτή τήν προ- 
στυχάντσα; Μάλιστα, κύριοι. “ Εργα σάν 
τόν Α γ α π η τ ι κ ό  της  Β ο σ κ ο π ο ύ λ α ς  τοϋ 
Κορομηλά, (*) τή Γ κ ό λ φ ω  τοΰ Περεσιάδη, 
και το Γ ε ν ι κ ό  Γ ρ α μ μ α τ έ α  τοΰ Καπετανά- 
κη δεν είναι ούτε γιά περιφρόνηση ούτε 
για πέταμα. Σε μιά ξένη σκηνή θά συγυ
ρίζονταν μιά χαρά καί θάκαμαν τό γΰρο 
τοΰ κοσμου. Στή δική μας κατάντησαν 
έρμαιο τής χοντροκοπιάς μερικών άμόρ- 
φωτων θεατρίνων, ποΰ συγχέουν τό κω
μικό μέ τό πρόστυχο. Βέβαια δέν είναι 
ισα στη δραματική άξία σάν τά τρία κα
θαρευουσιάνικα δράματα ποΰ προαναφέ- 
ραμε. Σχηματοποιοΰν δμως τήν ελληνική 
επαρχιώτικη καί ορεινή ζωή τόσο νόστιμα 
σκηνικά, ποΰ θάταν αχαριστία νά τά πα
ραμελούσαμε. Καί δμως τό κάναμε προτι
μώντας τά άθλιώτερα μεταφράσματα τών 
σκουπιδιών τής ευρωπαϊκής σκηνής. Τό  
κ ω μ ε ιδ ύ λ λ ιο  ε ί ν α ι  ή  π ρ ώ τ η  Σ Υ Σ Τ Η 
Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η  π ε ι ά κ α ί  έ 'χε ι  σ π ο 
ρ α δ ικ ή  κ α ί  σ π α σ μ ω δ ικ ή  έ κ δ ή λ ω σ η  μ ια ς  
δ η μ ιο υ ρ γ ία ς  ένός  κ α θ α υ τ ό  ν ε ο ε λ λ η ν ικ ο ύ  
θ ε ά τ ρ ο υ .  Στό κωμειδύλλιο χρεωστοΰμε 
πολύ περισσότερα πράγματα παρ’ δ,τι νομί
ζουμε. Οί μαρκήσιοι τής Ά ράχωβας καί 
οί βαρώνοι τοϋ Γαϊδαρονησιοΰ, άφοΰ έπο- 
λιτίσθηκαν άπό τό Ιταλικό μελόδραμα 
και τή Γαλλική δπερέττα, άηδίασαν βλέ
ποντας άνεβασμένους στή σκηνή βλαχο- 
τσομπάνηδες καί νησιώτες' ή κοκότες, 
η μαιτρέσες έπλησίαζαν περισσότερο τήν 
καλαισθησία τους. ’Έ τσι τό κωμειδύλλιο 
ξεψ ήχησε στά χέρια τής θεατρίνικης χοντρο- 
κοπιάς ποϋ δέν είχε συναίσθηση τών θεα
τρικών άξιών (καί γι’ αύτό φταίει τό κρά
τος), περιφρονημένο άπό τούς σαρκασμούς

(ι)  ̂Ποΰ είναι πρόδρομος τοΰ κ. Πιραντέλλο 
μέ τόν άριστουργηματικό Θάνατο τον  Περι- 
χΧεονς.
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ένός άμόρφωτου κοινού, άπό φανταζάκη- 
δες, ξενομανεΐς, λιμοκοντόρους, ομοφυλό
φιλους καί νεόπλουτους άπό ρουσφέτια 
άστοϋς  μ’ δλη τή σημασία τής λέξης, ποΰ 
θεωρούν άκρο άωτΟν τοΰ πολιτισμού τή 
συστηματική άναξιοπρέπεια νά περιφρο- 
νοϋν τήν πατρίδα τους.

Ταυτόχρονα νέα δαιμόνια φαίνονται 
στήν Ευρώπη ό ρεαλισμός, ό νατουραλι
σμός, ό Ίμπσενισμός.Ό  ρωμηός άφοϋ άπαρ- 
νήθηκε τήν προσωπικότητά του, ρίχνεται 
δεξιά κι’ άριστερά νά κλέψη μιά ξένη μά
σκα. "Ατυχες προσπάθειες φαίνονται δεξιά 
κι’ άριστερά νά μιμηθοΰμε επιπόλαια κάθε 
τι νέο. Δέ λογαριάζαμε πώς οί νέες σχολές 
είναι μοιραία εξέλιξη μιάς πολυχρόνιας πα
ράδοσης, καί θαρρούσαμε πώς αρπάζοντας 
τής εξωτερικές φόρμες κατέχουμε καί τήν 
ουσία. Δέ βρίσκεται κανείς νά ξαναδώση 
στό έλληνικό θέατρο τή νέα του συνειδη- 
τοποίηση ύστερα άπό τούς σταθμούς πού 
προύποδείξαμε. Δέ βρίσκεται, άκόμα λιγώ- 
ιερο, κανείς νά δημιουργήση σέ νέες βάσεις 
θέατρο, δχι πειά ελληνικού παρά γενικού εν
διαφέροντος. Καμμιά προσπάθεια, έκτος 
άπό τή μιμητική! Ρεύματα ιδεών δέν υπάρ
χουν, πνευματικές τάσεις τό ίδιο. Ή  δη
μοσιογραφία, τό άεροκοπάνισμα, ή πολι
τική τών προσωπικών, τά επιγράμματα 
είναι ή μόνη μας δράση τήν εποχή ποΰ 
αρχίζει νά μεστώνη ό άντρας ποϋ μάς 
έδειξε άνθρώπους στήν Ευρώπη ό κ. Πα- 
λαμάς. Δέ γράφει δμως θέατρο. 'Ο  Π αλα- 
μάς τού' θεάτρου πεθαίνει είκοσιοχτώ χρο
νών πριν δώση δ,τι θά μπορούσε άσφαλώς 
νά έδινε. Ό  Γιάννης Καμπύσης π ρ ώ τ ο ς  
σέρνοντας τή λαμπάδα άπό τό Μάτεσι συγ
χρονίζει τό έλληνικό δράμα μέ τούς Κ ο ύ ρ 
δους, τή Φάρσα τής Ζ ω ή ς ,  τή Μ ϊς  ' Ά ν 
να Κ ο ύ ξ λ ε ϋ ,  εργα άνισα, μά εργα έλλη— 
νι*ά, παρ’ δλη τους τή σοσιαλιστική ιδεο
λογία, έργα ποϋ άνοιξαν δρόμο. Ή  έμπνευ- 
CT) τοϋ Καμπύση αποκρυσταλλώνεται στό 
Α α χτυ λ ίδ ι  τή ς  Μ ά να ς ,  ποϋ εξαϋλώνει την 
τέχνη του συνδυάζοντας τήν ποίηση καί 
τήν όαορφιά τών παραμυθιών μας μέ τήν 
*ΙΓ> αγωνιώδη κραυγή τοϋ πόθου τοϋ
Αραιού, δταν σκίζει τά στήθεια τού καλλι

τέχνη πού λαχταρεΐ νά φτάση «τήν απά
τητη κορφή».

Αλλά ό καθαρευουσιανισμός δέ χάνει

καιρό, παρ’ δσο νοιώθει πού θά πλαντάξΐ). 
Ή  τελευταία του μπαμπεσιά είναι ή κατηγο
ρία τού Καμπύση πώς ήταν μαλλιαρός. 
Αύτή ή λέξη, άνόητο καλαμπούρι ένός άνό- 
ητου δημοσιογράφου, κατάντησε βρισιά 
στήν Ελλάδα. Δέν έφτανε περισσότερο νά 
χαντακωθή ενας άπό τούς πειό αγνούς 
καί πειό πονεμενους δραματικούς μας συγ
γραφείς στόν επιπόλαιο καφενόβιο ρωμηό.

Καί μέ τό κλείσιμο τοΰ αιώνα άνοίγει 
τό Βασιλικό θέατρο. Δέν πιστεύω νά έχη 
ποτέ γραφή στά δραματικά χρονικά άντι- 
καλλιτεχνικώτερη σταδιοδρομία. Ώρισμένως 
τό κράτος δ,τι έγγίση τό κάνει σάν τά μού
τρα του. Στό έρημο Βασιλικό θέατρο διά— 
βήκαν καί μορφώθηκαν ίσως θεατρίνοι πού 
τίμησαν κατόπι τό έλληνικό θέατρο, αλλα 
ή αύλοκολακεία καί ή κοσμικές συναθροί
σεις τών ψευτοαριστοκράτηδων κάθε άλλο 
μπορεί νά είναι παρά πυρήναε καλλιτεχνικής 
παραγωγής και έξέλιξης. Καθαρευουσα, 
άρχαΐα έργα, μεταφράσματα, άντιγραφές, 
ψι-υτοδημιουργίες, Κοκλέν καί Σάρες Μπερ- 
νάρ μπορεί νά πέρασαν άπό τό Βασιλικό 
θέατρο. Α λ η θ ι ν ή  ελληνική δημιουργία δέ 
βλέπω. Τό άληθινό έλληνικό θέατρο δεν 
μπορεί νά δημιουργηθή έκεΐ ποΰ διευθύ
νουν δανικά άνάχτορα. υπασπιστές, μεγα- 
λειότατοι, άρχικαγγελάριοι καί βλακοπρι- 
γκηπίσκοι. Τό ελληνικό θέατρο, τού οποίου 
ή άνάγκη άρχίζει πειά νά γίνεται αισθητή, 
ιδρύεται ταπεινά άπό τόν Κώστα Χρηστο- 
μάνο πού μπήγει στήν 'Ομόνοια τής παρά- 
γκες τής Νέας Σκηνής. Γιά λίγα, ^πολύ 
λίγα δυστυχώς χρόνια, άπό τό 1904 ώς τό 
1910 σχεδόν, στόν έλληνικό θεατρικό ορί
ζοντα άναφαίνονταιέργα ποϋ κάμνουν δλους 
δσοι άγαποΰν τήν ελληνική σκηνή νά ραγίση 
άπό χαρά ή καρδιά τους Θυμούμαι σ ’ αύτή 
τήν περίοδο μέ τί άγαλλίαση, νέοι τότε 
στήν Αλεξάνδρεια χαιρετίσαμε τό άριστούο- 
γημα πού λέγεται Π ε τ ρ ο χ ά ρ η δ ε ς .  Τό 
δραματικό δαιμόνιο χαμογελά στούς δρα 
ματικούς καί οί τρεις τέσσερες σημερινοί 
ποΰ κάπως έΕέχουν στό άχαρο έλληνικό 
συγγραφικό θεατρικό ορίζοντα έχουν γρά- 
ψη εκείνη τήν εποχή τά καλλίτερά τους έρ
γα. Ακολουθούν πολέμοι. δυστυχίες, πολι
τικές άθλιότητες, εθνικές άναξιοπρέπειες. 
Ή  έπιθεώρηση καί ή δπερέττα —  ή ελλη
νική πειά— περνούν γιά άριστουργήματα.
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Οί μεταφραστές μετά τό τέλος τοΰ μεγά
λου πολέμου διαγωνίζονται ποιός θά κακο- 
μεταφράση περισσότερα έργα σέ λιγώτερο 
διάστημα. Ά ντί νά κυττάζουμε κάτι νά κά
μουμε, καραδοκοΰμε νά πρωτοαγαράσουμε 
δ,τι θαρρούμε πώς έχει επιτυχία στήν Ευ
ρώπη, γιά νά μήν τό άγοράση δ συναγω
νιστής μας και χάσουμε τό κελεπίρι. “Ε
νας θίασος ειδοποιείται στό καρύκευμα τών 
παριζιάνικων άερολογημάτων, άλλος στήν 
τουρσή κάθε γερμανικής φοΰσκας Κανένας 
τους, σέ μιά έποχή, ποΰ ή σκηνοθεσία χά
ρις στής εργασίες τών Γκόρντον Κρέϊγκ, 
Ράϊνχαρτ, Μέϊερχολτ, άρχιζε νά πέρνη 
σπουδαιότατη σημασία, δέ συλλογίστηκε νά 
έξετάση άλλο τι άπό τή ρουτίνα τών εμπο
ρικών θεάτρων τών ευρωπαϊκών μεγάλο- 
πρωτευουσών. “Οταν ή κολοσσιαία αμερι
κάνικη προσπάθεια, από ενα θέατρο ποΰ 
ήταν μηδέν, κατώτερο άπό τό δικό μας 
στό 1880, δείχνει συγγράφεις σάν τούς κ. 
κ. Ο ’Νήλ, Έ λμερ Ράϊς, Ντράϊζερ ποιός 
συλλογιέται νά μελετήση τά έργα τους; 
Τό ό'νομα τοΰ κ. Πιραντέλλο, αν δέ γελοιέ- 
με, πρώτος εγώ τό τύπωσα σέ άθηναίϊκο 
περιοδικό. Στάς ίοστεφάνοτις πειό γνω
στός ήταν ό κ. Βερνέϊ παρά ό μεγάλος 
Φρανσουά ντέ Κυρέλ. Π ώς είναι, δυνατόν 
νάναι άλλοιώς τά πράματα μέ τέτοιου θια- 
σάρχες καί κριτικού; .σάν τούς σηιιερνους ; 
’Ήθελα νάξερα σέ ποιά χώρα έκτος άπό 
τήν Ελλάδα βρίσκεται ό θεατρώνης ποΰ 
θά πή σέ'να νέο έ'λληνα συγγραφέα.—  «Τί 
νά σοΰ παίξω τό έργο σου, άφοΰ άμα μά
θουν οί κριτικοί πώς είσαι ρωμηός θά σοΰ 
τό χτυπήσουν αλύπητα ; » !

*
* *

Στό τωρινό χάος ποΰ δέν μπορούμε καί 
νά τό ζοΰμε καί νά τό καλοκρίνουμε είναι 
φυσικά πολύ δύσκολη καθώς τό είπαμε 
μιά επισκόπηση. Θά τελειώσω θίγοντας 
τέσσερα σημεία : α) τού; παληούς θεατρι
κούς συγγραφείς ποΰ είχαν επιτυχίες καί 
ζούν άκόμα, ικανοί νά δημιουργήσουν ανώ
τερα έργα, β) τούς νέοΐ'ς ή άπαιχτους, γ) 
τήν άνάγκη ή ό'χι ενός έθνικοΰ θεάτρου, δ) 
τό ρόλο τής Έταιρείίχς τών Ελλήνων θεα
τρικών συγγραφέων.

Δέν παρέλεηρα νά τονίσω πώς οί πα- 
ληοί δ,τι έδωσαν τώδωσαν καί στά καλλί

τερα χρόνια τής Νέας Σκηνής. Πρώτος 
εγώ αποκαλύπτομαι στό έργο τους ποΰ σέ
βομαι. ’Ά ν  τούς πούμε συνολικά πώς σή
μερα δέν είναι δ,τι ήταν έδώ καί 2δ χρό
νια, αύτό δέ σημαίνει πώς θέλουμε νά τούς 
υποβιβάσουμε. Τούς κάνουμε εκδούλευση. 
Διαπιστώνουμε μιά αλήθεια πού οί ίδιοι 
αναγνωρίζουν κατά βάθος. Μέ στενόχωρε! 
κάπως, γιά δσους δέν ονομάζω καί τών 
οποίων αγαπώ τά έργα, νά διαπιστώσω 
π ώ ; μ όνος  δ κ. Χόρν άπό τούς παληούς, 
παρ’ δλη τήν ηλιθιότητα μερικών κριτι
κών, ερευνά στό δραματικό δρίζοντα καί 
προσπαθεί νά νεωτερίση. Μένει πάντα 
νέος. Α διάφορο αν έχη ή ό'χι θεατρικές 
έπιτί’χίες τού ταμείου ή τής τέχνη;. Του
λάχιστον δέ γράφει σήμερα «κομεντί» καί 
αύτό είναι σπουδαίο. Στό σημείο ποΰ κα
ταντήσαμε πρέπει πριν άπό κάθε τί νά 
άποφύγωμε τήν μετριότηια στήν οποία 
δυστυχώς έναβρύνονται εκείνοι πού έπρεπε 
νά μένουν δδηγοί μας. Καλλίτερα ένα 
σκόνταμα μπροστά παρά ή στασιμύτητα. 
Ό  κ. Χόρν είναι ό μόνος πρωτοπόρος τής 
γενεάς του.

Οί νέοι... τί νά τούς πή κανείς ; Χρειά
ζεται νά μελετήσουν τήν τεχνική ποΰ τούς 
λείπει καί νά μάθουν νά γράφουν ελληνι
κά. Είναι ή ελπίδες. “Η θά κάνουν μεγάλα 
πράματα, ή θά σαπίσουν στήν μετριότητα. 
Γιά τήν ώρα έδειξαν έ'να. τόν κ. Μπόγρη 
ποΰ μέ τ’ Ά ρ ρ α β ω νιά σ μ α τα  πήρε μεγάλη 
ευθύνη, νά κρατήση στά έρχόμενά του δη
μιουργήματα τό ϊδιο επίπεδο. Οί νέοι πρέ
πει νά έξακολουθούν τής καλλιτεχνικές τους 
εκδηλώσεις σάν αύτές στό θέατρο τοΰ ΙΙαγ- 
κρατιοΰ, δσο φτωχές καί άν είναι σέ απο
τελέσματα. Πρέπει επίσης νά άλληλοσεβα- 
σιούν καί νά μή δείχνουν τής περσυνές 
τους ασχήμιες σέ παραστάσεις συναδέλφων. 
Π ώς θά μπορέσουνε νά επιβληθούν δταν 
οί ϊδιοι δίνουν τό παράδειγμα τής προστυ
χιάς ; Οί νέοι πρέπει νάνοίξουν τά μάτια 
τους νά δούν τί γίνεται έξω, ό'χι γιά νά τό 
μιμηθούν, παρά γιά νά καταμετρήσουν τής 
δυνάμεις τους καί νά δούν σέ τί μπορούν 
κι αύτοί νά νεωτερίσουν.

"Οσο γιά τό Ε θ ν ικ ό  θέατρο  θά είναι 
ή χειρόιερη κουταμάρα, αν ή Κυβέρνηση 
πετάξη παράδες γιά νά γηροκομήση δλους 
τούς αυτόκλητους «πατέρες τοΰ ελληνικού
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θεάτρου» ποΰ μοιράστηκον κι’ δλας τά πι
θανά όφφίκια. Εθνικό θέατρο είναι μιά 
κούφια έκφραση ποΰ σημαίνει ρουσφέτια, 
χατήρια, προσωπικό καί τά ρέστα. Τό Ε 
θνικό θέατρο θά είναι ή χειρότερη βλα
κεία ποΰ θά γίνη στόν τόπο μας γιά νά 
σκοτωθή τό ελληνικό μελλούμενο θέατρο 
καί νά βασιλέψη ή μετριότητα. Οί νέοι γιά 
νά παιχτούν άπό τούς γέρους θά γράψουν 
έργα σάν τά δικά τους. Ό  φαβοριτισμός 
θάντικαταστήση τήν άμιλλα τών αξιών. Ή  
κυβέ,ρνηση άν θέλη πραγματικά νά βοηθή- 
ση τό θέατρο νά μή dcoay παράδες' α ; 
περιοριστή πρός τό παρόν νά μήν τοϋ  π ά -  
ρη  παράδες τού θεάτρου μέ τήν αισχρή καί 
ανήθικη φορολογία τών θεαμάτων. Τό 
εθνικό θέατρο είναι μιά κοροϊδία. Ποιός 
είναι σκοπός του ; Νά καλλιεργηθή τό δρα
ματικό τάλαντο; καλλιεργούνται τέτοια 
πράματα ; Μόνο του Αποτέλεσμα, αν άκό
μη λειτουργήση ίδεωδώς, θά είναι νά διαι
ώνιση μιά μετριότητα. Μά αύτή ακριβώς 
δέ θέλουμε. ’Έχουμε άνάγκη άπό μεγαλο
φυείς θεατρικούς συγγραφείς καί αύτονς 
δέν τούς γεννούν τά κυβερνητικά διατάγ
ματα καί ή ταχτικές γιά έκτακτες συνεδριά
σεις επιτροπών. Μήπως δ Σοφοκλής άνα- 
δείχτηκε άπό κανένα εθνικό θέατρο; μή
πως ό Σέξπιρ, πού κινδύνευσε τό κεφάλι 
του στήν απολυταρχία τής Ε λισάβετ; δ 
Κορνέϊ ίσως, δταν τό Παρίσι είχε δυο 
θέατρα δλα κι’ δλα, γιά ό ’Ίμπσεν, βοη- 
θήθηκαν άπό εθνικά θέατρα ; ’Ά ς  άφί- 
σουμε τής κοροϊδίες καί ας είμαστε ειλι
κρινείς μέ τούς εαυτούς μας.

Τό κράτος δέ θά βοηθήση τό θέατρο 
μονάχα μέ τήν κατάργηση τών σχετικών 
φόρων. Ή  θεατρική μας νομοθεσία θέλει 
αναθεώρηση άπ’ τό άλφα ώ ; τό ωμέγα 
της. Τό κράτος δμως δέν μπορεί νά μαν-

τεύση τής ανάγκες ιού θεάτρου καί νά^εχ- 
τιμήση τής τωρινές του συνθήκες. Αύτή 
ή δουλειά είναι δ ρόλος τής Εταιρείας τών 
Θεατρικών Συγγραφέων (δίχως νάποκλείω 
τάλλα επαγγελματικά σωματεία) τής οποίας 
έχω τήν τιμή νάμαι ό ιιόνιμος αντιπρόσωπος 
στό Διεθνή Σύνδεσμο Εταιρειών Συγγρα 
φέων. Ή  Εταιρεία μας δέν πρέπει μόνο 
νά μαζεύη καί νά μοιράζη ποσοσιά Ενα 
τέτοιο ίδρυμα, τού οποίου έχουν προεδρεύ- 
ση άνθρωποι σάν τόν κ. Λάσκαρη ποΰ 
πλούτησε τό ελληνικό θέατρο μέ τόσα έργα 
καί μέ τήν ιστορία του, έχει καί εύγενέ- 
στερο σκοπό. Πρώτη άνάγκη σήμερα είναι 
νά ένεργήση νά γίνουν τά κατάλληλα δια
βήματα στό Κοινοβούλιο νά παύση τό 
σκάνδαλο τών παίζόμενων ξένων άνοητο- 
γραφημάτων καί πορνογραφημάτων στό 
άθηναϊκό θέατρο. Αρκετά εκατομμύρια 
τσέπωσαν οι « ειδικοί» εις βάρος τής κα
λαισθησίας τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Ή  Ε τ α ι
ρεία τών Συγγραφέων πρέπει νά είσηγηΟή 
στήν κυβέρνηση νομοσχέδιο τή; αναλογι 
κής καταμέτρηση; τών παιζομένων ξένων 
έργων. Τέιοιο μέτρο είναι μόνη σωτηρία 
ό'χι μόνον τοΰ ήδη γραμμένου ελληνικού 
θεάτρου, άλλά καί εκείνου ποΰ θά γραφή 
άπό τούς νέους. Θάναι μιά σωτηρία, μιά 
εγγύηση γιά το μέλλον καί μια διάσωση 
τής αξιοπρέπειας μας. "Αμα έπιτευχθή τέ
τοιο πράμα θάρθη ή σειρά Άλλων. Τό ελ
ληνικό θέατρο θά λυτρωθή καί θά προο- 
δεύση μονάχα ά'μα κανανοηθή ή άνάγκη 
μιάς ελληνικής ι'ϊεατρικής «πολιτικής». Ά λ 
λοιώς καί στά 2030 εκείνος ποΰ θά γράψη 
γιά τή θεατρική διακοσιετηρίδα τοΰ νεοελ
ληνικού κόσμου, αμφιβάλλω αν θάχη νά 
πή εύχαριστότερα πράματα άπό μένα.

Παρίσι 24. Β’ . 1930.
Μ Β Α Λ ΣΑ Σ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩ ΓΡΑΦ ΙΚΗ
ΑΠΟ ΤΟ  1830 Ω Σ  ΤΟ  1930

Οί Θεοτοκόπουλοι δέν γεννιώνται βέβαια που περασανε απο τότες που η νεα Ελ-
κάθε μέρα. Τό Ελληνικό αίμα έναν μο- λάδα γίνηκε ανεξάρτητη. Μά ούτε μιά ενι-
νάχα μπόρεσε νά ξεπετάξη μέσα στό μά- αία καί αυτόνομη Νεοελληνική ζωγραφική
κρος τών αιώνων. Γι’ αύτό δέν θ άπαντή- δέν θά βρούμε. Ματαια θα ψάξουμε, αν
σουμε τέτοια θαύματα στά εκατό χρόνια θελησΟυμε να προσδιορίσουμε καποια ομα-
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δικά γνωρίσματα μιάς ζωγραφικής μέ δι
κό της χαραχτήρα. Θά προ σπάθή σου με το
λοιπόν νά ξεχωρίσουμε μονάχα τίς διάφο
ρες γενικές γραμμές, πού ακολούθησαν τά 
έ'ργα τών Ελλήνων 'ζωγράφων μέσα στά 
έκατό αύτά χρόνια. Δηλαδή θά ξελαγαρί
σουμε τά σύνορα άπό τίς ξένες επιδράσεις 
μέσα στά έ'ργ’ αύτά. . .  Ω στόσο θ ’ απαν
τήσουμε καί μερικά γερά ταλέλ'τα ζωγρά
φων, πού θ ’άφίσουν κάτι μέσα στήν ιστο
ρία τής ζωγραφικής.

*
4 * *

Ά ς  βρεθούμε έκατό χρόνια πίσω. Στό 
1830. Τή στιγμή πού ή Ελλάδα γένεται 
ανεξάρτητο κράτος υπάρχουν "Ελληνες ζω 
γράφοι ; Μή ζητάτε τέτοια λοΰσα σ’ έ'να 
έ'θνος, πού μόλις έβγήκε άπό τό αίμα. Ού
τε στ Ανάπλι θά βρήτε κάτι τέτοιο, ούτε 
στήν Αθήνα, πού πέντε χρόνια κατόπι γί
νηκε πρωτεύουσα. Ω στόσο ή Έφτάνησο, 
κάτω άπό τήν Αγγλική προστασία τότες, 
ειχεν άκόμα δυό ζωγράφους, πού παίξανε 
μεγάλο ρόλο στόν καιρό τους. 'Ο έ'νας ήτα
νε ό Ζακυθινός Νικόλας Καντούνης, πού 
ζωγράφισε πολλές εΙκόνες σ’ έκκλησιές τής 
Ζάκυθος καί δυό μεγάλες στήν Πλατυτέρα 
τής Κέρκυρας καί πού πέθανε τό 1834. Ό  
άλλος ήτανε ό Κερκυραϊος ΙΙαϋλος Π ροσα- 
λέντης, προσωπογράφος μέ φήμη, μά καί 
γλύπτης καί δάσκαλος τής ζωγραφικής καί 
τής γλυπτικής μαζί. 01 δυό αύτοί ζωγράφοι 
ήτανε καλοί τεχνίτες, μά δέν είχανε τίποτα 
καθαρά προσωπικό ή χαραχτηριστικάΈλλη- 
νικό στά εργα τους. Κ ' οί δυό ήτανε παιδιά 
τής ’Ιταλικής τέχνης. Ό  ΙΙροσαλέντης 
σπούδασε στήν Ιταλία, μά κι’ ό Καντούνης 
πήρε διδάγματα άπό τήν εργασία τοϋ Κου- 
τούζη καί τών Δοξαράδων, πού ήτανε φρού
τα τής Ιταλικής ζωγραφικής.

Αληθινά κ’ ή λογοτεχνία στήν Έ φ τά 
νησο κείνο τόν καιρό συγγένευε μέ τήν 
Ιταλική. Μά ή ζωγραφική δέν ξεχώριζε σέ 

τίποτα. Ούτε τή διαφορά τής γλώσσας είχε 
— δπως τήν είχε ή λογοτεχνία·—μήτε πού 
ή αγιογραφία διατηρούσε πιά τίποτα άπό 
τήν παλιά Βυζαντινή παράδοση.

*
* *

Λίγο αργότερα, σάν ή ελεύθερη 'Ελλάδα 
έ'νιωσε τήν ανάγκη νάχη καί τό λοΰσο τής

ζωγραφικής, έφτασαν στήν ’Αθήνα μερικοί 
μέτριοι τεχνίτες άπό τή Γερμανία καί τή 
Γαλλία κι αργότερα κι’ άπό τήν ’ Ιταλία. 
Αύτοί στόν τόπο τους ήτανε άπό τούς πιό 
παρακατιανούς, μά στήν ’Αθήνα κάμανε τήν 
τύχη τους καί μάλιστα αύτοί πρώτοι διδά
ξανε δώ καί τή ζωγραφική στό Πολυτε
χνείο, πού ήτανε τότες στήν οδό Πειραιώς, 
έκεΐ πού τώρα είναι τό «Ώ δεΐο Α θηνώ ν». 
Οί τυχοδιώχτες αύτοί, ό'χι μονάχα διδά
ξανε κακή ζωγραφική στήν ’Αθήνα, μά 
φυτέψανε πρώτοι καί τήν καταστρεφτικήν 
εκείνην άντιπάθεια γιά τή Βυζαντινή* τέ
χνη καί παράδοση. Αύτή ή αντιπάθεια 
άργότερα έκαμε τήν ’Αθηναϊκή κοινω
νία νά πετάτ) κάθε χαραχτηριστική Βυζαν
τινή εργασία καί νά προσκυνάη κάθε Φρά- 
γκικη έλεεινότητα. Γιά κάμποσα χρόνια τό 
λοιπόν οί σκιτζήδες αύτοί τής Δύσης έστρά- 
βωναν τό ζωγραφικό γούστο τοΰ άμοιρου 
φρεσκολευτερωμένου κοινού...

’Έτσι άπό τότες ή προσοχή τής Ελλη
νικής κοινωνίας έγύρισε κατά τίς ζωγραφι
κές σχολές τοΰ Μονάχου καί τοΰ Παρισιού 
καί γιά τά τελευταία χνάρια τής Βυζαντινής 
παράδοσης άπόμεινε μονάχα ή περιφρόνη
ση. Μά καί τά χνάρια κείνα πιά είχανε 
σβύση. Ή  Έφτανησιώτικη ζωγραφική ή 
τανε καθαρή Ιταλική κ’ ή Αγιογραφία τοΰ 
Ά γ . ’Ό ρους έ'βγαζε τώρα πιά μονάχα άν- 
τίγραφα άπό Ρούσικα ή Φράγκικα κονί- 
σματα. . .

** *
Αύτή ή κατάσταση βάσταξε στήν Ά θ ή - 

τα καί σ δλη τήν Ελλάδα σαράντα ολάκε
ρα χρόνια. Έλληνας ζωγράφος άξιος κά
πως νά τόν προσέξη κανένας δέν έφάνηκε 
ώς τήν εποχή πού παρουσιάστηκε ό Ν. 
Γκίζης. Ό  Ντηνιακός αύτός ζωγράφος 
σπούδασε στό Πολυτεχνείο τής Αθήνας 
καί κατόπι στήν Ακαδημία τοΰ Μονάχου 
ώς τό 1871. Ειν’ ό πρώτος πούδωσε ζω 
γραφικά ήθογραφικά έ'ργα μέ χαραχτήρα 
Ανατολίτικο, ή καλλίτερα νεοελληνικό. Α π ό 

τό 1873 ώς τό 1880 παρουσίασεν έ'να πλή
θος τέτοια έ'ργα. Ά ν  κ’ ήτανε δμως ηθο
γράφος, ξέφευγεν άπό τόν ξερό ρεαλισμό. 
Άργότερα, άπό τό 1886, άρχισε νά κάνη 
συνθέσεις μέ άρχαΐες ελληνικές απόπειρες. 
Μά τραβώντας σ ’ έ'να τέτοιο δρόμο, γίνη-
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κε στό τέλος διακοσμητικός ζωγράφος. Ή  
«Α ποθέω ση τής Βαυαρίας» (1895) είναι 
έ'νας τέτοιος' 'διακοσμητικός θρίαμβός του. 
Μά πιό πολύ άτομικό χαραχτήρα δείχνει στά 
τελευταία του έ'ργα: « Ή  δόξα τών Ψαρών» 
«Νέος Αιών», «Χαρά», «Πνεΰμα τοΰ πό
νου»— δλα πιό πολύ διακοσμητικά παρά 
στερεά ζωγραφικά.— Ό  Γκίζης έ'ζησε ώςτό 
1900, δημιουργώντας χωρίς διακοπή ώς τίς 
στερνές στιγμές τής ζωής του. ’Ήτανε άλη- 
θινά γερό ταλέντο καί πνεΰμα ανήσυχο. Μά 
ή επίδραση τής Γερμανικής τέχνης τοΰ και
ρού του κ’ ή ρωμαντική διάθεση έπηρρέα- 
σαν καί τήν ήθογραφική καί τήν διακο- 
σμητική του εργασία.

Παιδιά τής σχολής τοΰ Μονάχου είναι 
κι ό Νικηφόρος Λύτρας κι ό Γ. Ίακω - 
βίδης. Ό  πρώτος συνθέτης μέ δυνατή φλέ
βα καί μέ ζωηρή διάθεση νησιώτη ήθο- 
γράφου. Ό  δεύτερος μέ γερή τεχνική, μά 
πιό λίγο συνθέτης. Καί πιό πολύ Γερμανός. 
Οί δυό αύτοί ζωγράφοι έπηρρεάσανε πολύ. 
Διδάξανε πολλά χρόνια ζωγραφική στό Π ο
λυτεχνείο καί δυναμώσανε τήν επίδραση 
τής Γερμανικής ζωγραφικής στόν τόπο μας.

Παράλληλα, μά λιγότερο, έδούλεψε κ’ ή 
επίδραση τοΰ ΙΙαρισιοΰ. Ό  Ράλλης κι’ ό 
Ξυδιάς είναι άπό τά πρώτα της φρούτα.

Μά κ’ ή Ιταλική σκλαβιά ξακολούθησε 
στήν Έφτανισιώτικη ζωγραφική. Μπο
ρούμε νά σημειώσουμε τό Χαρ. Παχύ, τό 
Σ. ΙΙιζάνη καί πλήθος άλλους.

** *
"Οπως καί πρίν, δμοια καί στά 30 τε

λευταία χρόνια, ή ζωγραφική μας βολοδέρ
νει ανάμεσα στίς διδασκαλίες καί στίς μι
μήσεις τών σχολών καί τών τρόπων πού

μάς έ'ρχονται άπό τό Μόναχο, άπό 'τό Π α
ρίσι κι’ άπό τή Ρώμη. Χιλιάδες καί μυ
ριάδες πίνακες φκιάνονται μέσα σέ μιά 
ίσοπέδωση καί τραβάνε στό δρόμο τής 
άπελπισμένης μετριότητας....

Μέσα σ’ αύτή τήν ίσοπέδωση ξεχώρισαν 
κάποιες άναλαμπές, μά οί ισχυρές προσω
πικότητες άργησαν πολύ νά φανούν. Φά
νηκαν κάποιες τέτοιες άναλαμπές μέ τόν 
Π. Λεμπέση, μέ τά θαλασσινά τοΰ Κ. Βο- 
λωνάκη, τού Β. Χατζή, τοΰ Αίμ. Π ροσα- 
λέτη, μέ τά πορτραΐτα τοΰ Νίκου Ν. Λύ
τρα καί μέ κάποια τοΰ Γ. Ροϊλοΰ...

** *
Κι’ ας έρθουμε τώρα στή σημερνή μας 

ζωγραφική. Ά π ό  τούς ζωγράφους πού 
ζοΰνε σήμερα άναφέραμε ως έδώ μονάχα 
τόν Ιακωβίδη. Πόσους άκόμα θά μπορού
σαμε ν’ άναφέρουμε; Μέ κάποιες άναλαμπές 
ή μ ελπίδες, άρκετούς. Αύτό είναι κάτι πολύ 
ευχάριστο. Δείχνει πώς πάμε πρός τήν ωρι
μότητα. 'Ωστόσο άν ζητήσουμε τήν καθαρή 
ξεχωριστή άτομικότητα, τήν ώριμασμένη 
δημιουργική προσωπικότητα, τότες πρέπει 
νά σημειώσουμε δώ  τρία ονόματα:

Δ. Γαλάνης,
Γ. Γουναρόπουλος,
Κ. Παρθένης.

Ό  δημιουργός τής άγνής κι’ άπολυτρω- 
μένης ελληνικής προσπάθειας στό ξΰλο καί 
στό χρώμα, ό υπερρεαλιστής πού πιάνει τά 
αιθέρια οράματα, κι’ ό μάγος διακοσμητής 
είναι οί τρεις δημιουργοί πού μπορούν 
αύτή τή στιγμή νά σημειωθούν ώς τά πιό 
λαμπρά σημεία τής σύγχρονης Ελληνικής 
ζωγραφικής.

(Μάρτης 1930). ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ

Η ΠΕΡΑΣΜ ΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Ό  περασμένος χρόνος δέν απέδωσε στό φιλο

λογικό στάδιο μεγάλα πράματα στήν ’Ιταλία. 
Ρωμάντσα, διηγήματα, ποιήματα, δλας σχεδόν 
στέκονται στήν ίδια ρουτίνα τής κοινοτυπία καί 
τής ξηρότητας. Οί κριτικοί αποκαρδιωτικά γρά
ψανε γι’ αύτή τήν κατάσταση πού άθελα τους 
τούς άπομακρΰνει άπό μίαν εντατική προσοχή 
γιά καλύτερο αΰριο. Είναι άνώφελο νά στέκει 
κανείς στήν αναμονή γιά μιά πνευματική άνά- 
ταση τής ’Ιταλίας, στή στιγμή πού μπορεί νά 
περιμένη χρόνια. Ώ ς τόσο μέσα στήν αρνητική

υπερπαραγωγή, τέσσερα βιβλία πού πιό κάτω 
αναφέρουμε. Τό S ole  a p icco  τοΰ Cardarelli, 
τό R um on  τοΰ Ignis, I I  tram onto d e l  gra n d e  
A ttore  τοΰ D 'A m ico  καί: C’era  i l  a ia vo lo , 
o m on c ’era  il  d iavolo  ? τοΰ R osso  d i San  
S econ d o .

** *
Τό βιβλίο τοΰ Καρνταρέλι πήρε τό βραβείο 

τοΰ φιλολογικού συλλόγου Bagutta τόν περασμέ
νο Γενάρη ϋστερ’ άπό συζητήσεις καί ζωηρές δια-
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ιιάχες. Τόν κατηγόρησαν οί έχθροί του πώς δέν 
έ'χέι νά παρουσιάσει ενα «όγκον εργασίας», γιατί 
τό βιβλίο του αύτό άποτελεΐται άπό μικρά κομ
μάτια. Τόν κοίταζαν μέ δυσπιστία καί ειρωνεία. 
Τ ώρα μέ τό βραβείο, πού τόλμησε νά υποστη
ρίξει φανατικά ό γνωστός στήν Ελλάδα άπό τίς 
Φωσκολιανές γιορτές, Vergani, στράφηκαν σ ’αϊτ- 
τόν δλοι μέ βλέμμα άναγνωρήσεως.

Ό  Καρνταρέλι στό σύνολο τών έργων το υ : 
Viaggi n e l Tem po, m em orie  della  tnia in- 

fc in z ia  καί τό βραβευμένο (’ ), άγγίζει νέες χορ
δές, δίνει μία χαραχτηριστική φάση στους καλλιτέ
χνες καί συγγραφείς. Είναι ό εισηγητής κάποιου 
νέου ρυθμού, νέας μορφής στήν ποίηση. Τό βι
βλίο του είναι άπό τά λίγα πού θά ζήσουν. Δέν 
άποτελεΐται άπό διαβατάρικα θέματα, καί άκα- 
Φόριστες νοσταλγίες, "Ολα τοιι τά έργα συνέ
χονται θαυμάσια μεταξύ τους. Ή  τέχνη του 
μεστώνει, άποδεχόμενη άδιάκοπα νέες τελειό
τητες, συγκρατεΐ όμως πάντα τήν πρώτη τους 
δύναμη. Ή  άτμόσφαιρα πού κυκλώνει τό βιβλίο 
είναι ταιριαχτή μέ τόν εσώτερον άνθρωπο ποϋ 
απεικονίζει.

** *
R um on  (2). Γίνηκε τελευταία πολύς λόγος γιά 

τό θεατρικόν αύτό έργο, πού σά νά σκεπάζεται άπό 
κάποιο μυστήριο. Σ ’ ένα τεράστιο έ'ργον άπό 
468 μεγάλες σελίδες μέ μιά μυστηριώδικη γλώ- 
σα, σάν ένα κράμμα λατινικής καί ιταλικής. Τά 
λόγια γλυστροΰν υποβλητικά. Πρόκα λεΐ εντύ
πωση, σέ φέρνει στό ρωμαϊκό κόσμο πού περι
γράφει, σέ κάνει νά συμμετέχεις άθελα μαζί. 
Οί φράσεις του είναι βαλμένες σέ τέτοιο τρόπο 
σά νά συνέχονται μεταξύ τους άπό άνώτερους δε
σμούς ρυθμού καί ήχου. Σ ά  νάναι φτειαγμένες 
άπό ατσάλι, προξενούν μίαν ισχυρήν εντύπωση, 
έχουν κάτι τό σκληρό, τό άγριο.

Ό  συγγραφέας είναι κρυμμένος μέ τό ψευδώ
νυμο Ignis καί άποκαλεΐ τό έργο του Carmen 
Solutum. Είναι εμπνευσμένο άπό τό μϋθο Ρ ώ
μου καί Ρω μύλου, ώς ένας ύμνος στήν αίωνία 
πόλη γιά τή θεία προέλευσή της. Άπάνω στή 
φωτιά τοϋ χρησμοΰ φτερουγίζει ή προφητεία τής 
νέας πόλεως.

Ό  Ρώμος θαυματουργεί. Ό  θάνατος τοϋ Ρω- 
μύλου δέν είναι άδελφοκτονία, είναι μία θυσία 
γιά τήν πατρίδα, μία θυσία άναγκαία, γιά τήν 
οποίαν ό Ρώμος φρικιάζει. Ό  χρησμός βγαίνει 
άπάνου στή μάχη των δύο αδελφών. Ό  Ρώμος 
είναι ό νικητής, δίνει τόνομα τής νέας πόλης 
άναγραμματίζαντας τή λέξιν Am or : Roma. Ό  
χρησμός γίνεται' πιά ιερός ύστερ’ άπό τό. αΧμα 
πού τόν βάφει, γίνεται τό άγιο χρίσμα μιάς πο
λεμικής Μοίρας. "Ο,τι καθιερώνεται κείνη τή 
στιγμή θά μίνει γιά πάντα στούς αιώνες.

Θεωρήθηκεν ώς έργον εθνικό καί ό Μουσσο- 
λίνι τό έθεσε ύπό τήν πνευματική προστασία του.

* *

(!) II sole a P icco - Edit. Longanesi 19 2 9 .
(2) Ig n is  - Rumon. Tragedia - Libreria del 

Littorio. Roma.

Tramonto del grande attore (3).
Ό  Silvio d 'A m ico σ’ αύτό τό έργο του θέ

λησε νά παρουσιάσει τόν ξεπεσμό τού σύγχρονου 
ήθοποιού. ’Από διάφορα επιχειρήματα φτάνει 
στό συμπέρασμα πώς μένει ουσιαστικά ανέκ
φραστα ένα έργο τέχνης. Οί ήθοποιοί, χωρίς ευ
συνειδησίαν έτσι σάν γραμμόφωνο, έπαναλαμβά- 
νουν μηχανικά τό κάθε τι. Σ ’αύτούς θά σκεφτό- 
ται ή Ντοΰζε όταν έ'λεγεν άγαναχτησμένη τό 
περίφημο: «Γιά νά σώσωμε τό θέατρο πρέπει νά 
τό καταστρέψωμε. Πρέπει νά εξολοθρευτούν θεα
τρίνοι καί θεατρίνες. Αύτοί κάνουν τήν τέχνη 
αρνητική».

Εΐν’ ένα δόγμα πού τό είπαν, άπό χρόνια πρίν, 
όλοι οί μεγάλοι ήθοποιοί τής ’Ιταλίας. Ό  Μον- 
τένα, ό Ρικομπόνι, ό Περούτσι κ,λ. κ.λ. Ό  
D ’Am ico άρνεΐται άπολύτως πώς μπορεί νά έρ- 
μηνευθεϊ ένα έργο. Παρουσιάζει καθένα νέο θέμα, 
μιά ποικιλία έρμηνείας σύμφωνα μέ τό γοϋστο 
τοΰ καθενός ήθοποιού. Ό  ηθοποιός έχει κι’αύ- 
τός τήν άτομικότητά του, δέν βλέπει ένα έργον 
όπως πραγματικά είναι, μά μέσ’ άπό τό πρίσμα 
τής δικής του σκέψης. Τό ποικίλλει, τό ξανα- 
φτειάνει σάν δικό του. Γι’αύτό βλέπωμε καί στούς 
κριτικούς τόσον ανόμοιες γνώμες άπό τόν ένα 
αιώνα, στόν άλλο. Ο Σαίκξπηρ τοϋ Βολταίρ 
είναι τάχα ό ίδιος τοΰ Ούγκώ; “Οσο μεγαλύτε
ρος είναι ό ηθοποιός τόσον υποφέρει άλλοιώσεις 
ό συγγραφέας. Ό  W ilde είπε, πώς οί ήθοποιοί 
μάς δίνουν τούς Άμλέτους τους καί όχι τόν 
πραγματικόν ’Αμλέτο τοΰ Σαίκξπηρ στήν ούσία 
’Αμλέτος τοΰ Σαίκξπηρ δέν υπάρχει.

Γιά τοΰτο καί ό Reinhardt συμπεραίνει πώς: 
μόνο στόν ήθοποιό καί όχι στό συγγραφέα ανή
κει τό θέατρο.

Ό  D ’Am ico, έτσι ή άλλοιώς, μιμούμενος τό 
κήρυγμα τοΰ Croce φτάνει στά άκρα. Οί διά
φοροι ρόλοι μένουν πάντα ανέκφραστοι.

Γιά τήν ’Ιταλία ό τύπος τού μεγάλου ηθο
ποιού ολοένα έκλείπει.

’Ελπίζει πώς κάποτε, ύστερ’ άπό πολύ σκοτά
δι ξαναφαίνεται ένα φώς. ’Ίσως προετοιμάζεται 
ένα όλότελα νέο θέατρο.

*
* *

C'era il diavolo ο non c'era il diavolo ? (4)
θ ά  μπορούσε νά πει κανείς πώς ό συγγρα

φέας ένα σκοπόν έχει, νά έκφράσει τό άνέκφρα- 
στο, νά δώσει μορφή σχηματοποιημένη σέ μερι
κές ψυχικές αλήθειες άκαθόριστες, πού δύσκολα 
μπορεί κανείς νά χαράξει σέ διήγηση. Στόν εσώ
τερο κόσμο κάθε άνθρώπου υπάρχει πάντα κάτι 
τό ακαθόριστο, κάτι τό φευγαλέο. Αύτό φαίνεται 
έξαφανίζεται όταν ζητάς νά τό σφίξεις στό στενό 
πλαίσιο τής άφήγησης. Ό  συγγραφέας ζητά 
αύτό νά τό υπερνικήσει καί συχνά τό καταφέρνει 
πιτυχημένα. Συχνά ανοίγει νέους κόσμους, πνευ
ματικούς ορίζοντας αναπάντεχους, σά νά σηκώ
νεται ξάφνου μιά μαγευτική αύλαία σ’ ένα δω-

(3) Silvio D Am ico - Tramonto del grande 
attore- Mondatori Milano. 19 2 9 .

(4) Rosso di San Secondo —C'era il diavolo 
o non c ’era il diavolo? Treves 19 2 9 .

ΘΕΑΤΡΟ
— ’Ελεν&έρα Σκηνή  — Θίασος Κ οτοπούλη.
Β· Κ ιρσόν καί Ά .  Ο ν σ π έ ν σ κ ι « ' H  Σκον- 

ριά» .  Δράμα σέ τρεις πράξεις κ ι ’ εννιά εικόνες 
μέ πρόλογο ( μεταφραστής ι Ά β η να  Σαραν- 
τίδη).

Μέ τό έργο αύτό ή «’Ελευθέρα Σκηνή» ένε- 
καινίασε τήν β'. περίοδό της. Πρίν ν’ άρχίση ή 
παράσταση ή Κα Μαρίκα Κοτοπούλη βγήκε στό 
προσκήνιο καί είπε μερικά ώραΐα και μετρημέ- 
llllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
μάτιο πού στήν άρχή μάς φαινόταν άχαρο καί 
πληχτικό. Βγάζουμε μιάν άπό τίς χαραχτηριστι- 
κώτερες σελίδες.

Μάς συμβαίνει, τό παράδοξο φαινόμενο νά 
βρισκόμαστε στή θέση νά [ΐποροΰμε ν’ άπολά- 
ψουμε μιάν ώρα στή ζωή μας, όταν αύτή ή ώρα 
έχει περάσει. Γιατί πριν νά περάσουνε οί εικό
νες τών πραγμάτων άπό τήν ευαισθησία μας, 
μεσ’ άπό τήν άναγκαίαν έπεξεργασία σέ μιά 
ίσορροποιη μένη κατάσταση, νά οργανωθούν στό 
μυαλό μας καί νά σχηματίσουμε ολοκληρωμένη 
μιά κατάσταση, ή ώρα αύτή έχει περάσει. Συχνά 
θ ’ άκούσεις νά λένε : αγαπημένε Edward, ’Άχ νά 
μπορούσα νά ξαναζήσω τή ζωή μου. Μά καί αύτό 
είναι μιά πλάνη. Γιατί είναι αυταπάτη νά πι
στεύεις πώς έχεις ενσαρκωθεί τήν αίσθηση μιάς 
ώρας περασμένης τής ύπάρξεώς μας. "Οταν 'νο
μίζουμε πώς τό κατορθώσαμε, πραγματικώς δέν 
κάναμε άλλο άπό τοϋ νά δημιουργήσωμε κατά τό 
δικό μας τρόπο έκείνη τήν ώρα,' έκεΐνα τά γεγο
νότα. ■>

Άλλοτε ό συγγραφέας άφ’ήνεται στήν πιό αχα
λίνωτη φαντασία σέ μιά πικρήν ειρωνεία. Βάζει 
για δεύτερο τίτλο στό έργο του : Τώρα διασκε
δάζω. Τίποτε πικρότερο άπό αύτή τή διασκέ
δαση, πού είναι καί νά περιμαζεύει γιά νά περι- 
γράψει όλες. τίς θλίψεις τοΰ άνθριόπου άπό τ ’ 
αδιάκοπο μαρτύριο τής ζωής. Ό  συγγραφέας 
Μάς παρουσιάζει μερικές ώρες τής ζωής του. 
Είναι σελίδες αύτοβιογραφίας, μιά προσπάθεια 
για νά παρουσιάσει τήν πραγματική ψυχική κα- 
τασταση. πού μόνη δημιουργεί τήν άλήθεια στήν 
τέχνη. Μιλάει γιά τήν άμορφη νέα γυναίκα πού 
εκούσια αφήνει τήν άγάπη της, γιατί δέν μπορεί 
να νοιώσει πόσος μικρός εγωισμός περικλείνεται 
στο πάθος ένός ποιητή ή ένός άνθροιπου ποϋ- 
ζησε πολύ.

Ή  τέχνη τοΰ San Secondo δυναμώνει ή 
σβύνεται στήν προσπάθεια νά περιγράψει τίς έσιύ- 
^ερες αύτές άλήθειες πού άντιπροσωπεύουν τήν 
υπαρξη τής ψυχής μας καί τόσον εύκολα γλυ-
°τροΰν.

Μ Α Ρ Ι Ε Τ Τ Α  Μ ΙΝ Ο Τ Ο Υ

να λόγια γιά τήν προσπάθεια τής «Έλευθέρας 
Σκηνής». Τί έκανε ώς τώρα καί τί θά κάνη. 
Σ ’ ένα σημείο τού λόγου της, άφοΰ απαρίθμησε 
τό πώς θ ’ άνεβάση τραγωδίες τοΰ αρχαίου μας 
θεάτρου, έργα ξένα τής πρωτοπορίας κι’ άλλα, 
έπρόστεσε πώς θ’ άνεβάση έπίσης μέ χαρά έργα 
συγχρόνων 'Ελλήνων. Καί τότε τό ακροατήριο 
έξέσπασε σ’ ακράτητα χειροκροτήματα. Τό γεγο
νός μιάς τέτοιας ετυμηγορίας τής κοινής γνώμης 
είναι σημαντικώτατο καί πολύ εύοίωνο. Περισ
σότερο ευοίωνο άπό τήν υπόσχεση τής Κας Κο
τοπούλη. Καί μάς φάνηκε πώς τά χειροκροτή
ματα έκεΐνα μάλλον ήσαν διαμαρτυρία γιά τήν 
μέχρι τώρα παραμέληση τών σύγχρονων θεατρι
κών έργων τοΰ τόπου μας. "Υστερα άπό τόν 
πρόλογο αυτόν ή αύλαία άνοιξε μπρός σέ μιά 
σάλα κατάμεστη άπό θεατές.

Τό έργον τών Κιρσόν καί Ούσπένσκι είναι 
πολύ νέο καί είχε έπιτυχία όπου παίχθηκε πλήν 
άπ’ τή Μόσχα, όπου μέ δυσφορία ακούστηκε. 
Γιατί είνε ένα έργο βγαλμένο μέσα άπό τή σύγ
χρονη σοβιετικύ Ρωσσία, γραμμένο άπό προ
λετάριους, πού όμως χτυπφ άλύπητα τις παρα
νομίες τών μπολσεβίκων. Τόσο οί συγγραφείς 
όσο καί οί ήρωες τοΰ έργου, είνε έπαναστάτες 
ένθουσιώδεις οπαδοί τοΰ μπολσεβικισμοΰ, μά 
είναι διανοούμενοι καί δέ χωνεύουν ούτε τίς 
υπερβολές, ούτε τίς παρανομίες ποΰ γίνονται 
έν όνόματι τής ιδεολογίας τους, πού διάςροροι 
έπιτήδειοι καίάριβίστες τήν διασύρουν. ΓΙροχω- 
ροϋν στόν έλεγχό τους μέχρι τό σημείο νά χτυ
πήσουν καί τήν ιερότητα τού έργάτη (θανάσιμο 
έγκλημα στή σοβιετική Ρωσσία) λέγοντας : Κι ’αν 
ένας έργάτης άκόμα, είναι έκφυλος, θά τόν σα
ρώσουμε κι’ αύτόν. (Καί σ' αύτό έπίσης τό ση
μείο τό κοινό τής πλατείας ξέσπασε σ’ άκράτητα 
χειροκροτήματα).

Οί διάλογοι τοΰ έργου είναι θαυμάσιοι. Ά βία - 
στοι καί λεπτότατα ψυχολογημένοι. Ί σ ω ς  τό σύ
νολο τοΰ έργου νά μάς φαίνεται φλύαρο, ίσως 
νά ύπάρχουν σκηνέ? περιττές, πού άτονοΰν τή 
δραματική του γυργότητα. Μ’ αύτό συμβαίνει 
στήν άντίληψή μας έπειδή είμαστε θεατές ένός 
άλλου τύπου καί άγνοοΰμε τίς λεπτομέρειες τής 
σύγχρονης Ρωσοικής καθημερινότητας. Γιά τούς 
Ρώσσους θεατές οί ήθογραφικές αύτές, λεπτο
μέρειες δέ θάνε παραπανίσιες.

Τό έργο άνεβάστηκε μέ πραγματική ευσυνει
δησία, χωρίς νά κοπή καμμιά τεχνική λεπτομέ
ρεια. "Ενας δίκαιος έπαινος άξίζει στις σκηνο
γραφίες τοϋ κ. Κλιόνη -καί στήν ώραία μετά
φραση τής Κας Σαραντίδη. Ή  εκτέλεση τών 
ήθοποιών πολύ μελετημένη. "Ολοι καλοί. Ή  
Κα Κοτοπούλη ήταν αντάξια τοΰ έαυτοΰ της. 
‘ Εξαιρετική μνεία θά έπρεπε [νά κάνουμε γιά
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to  δυνατά παίξιμο τοΰ κ. Γληνοΰ (Τερέχιν) 
και τήν ανώτερη αισθητική αντίληψη τής κυ
ρίας Παξινοΰ. Ό  κ. Μινωτής έκαμε άλλο ενα 
βήμα προόδου στήν εξέλιξή του.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Δ Ο Ξ Α Ϊ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΔ Ο ΣΕΙΣ
— Βιβλία.
Δημοσθένη Ν Βουτυρά: 'Στούς άγνωστους 

θεούς». Έν Άθήναις. ’ Εκδοτικός οίκος Δημη- 
τράκου.

Σ. Λευκοπαρίδη : «'Ορίζοντες . . .»  Μυθιστόρη
μα. Εκδοτικός οίκος «Χαραυγή». ’Αθήναι 1930.

Ν. I. Σαράβας. «Μιά πληγή δίχως αίμα». 
Μυθιστόρημα. 'Εκδότης Αριστείδης Ν. Μαυ- 
ρίδης. 'Αθήνα.

Γ. Δημάκου. «'Αέρα, φώς». (ποιήματα). 'Αλε
ξάνδρεια 1930

Διονυσίου Π. Καλογεροπούλου «Τά πρώτα 
τής 'Εθνικής Τραπέζης γραμμάτια τοϋ 1842, 
τά δεκάδραχμα τοΰ 1849 καί ή πρώτη έν Έ λ- 
λάδι παραποίησις. (’ Εκ τής περί Ευθυμίου Κε
χαγιά έκτυπουμένης μελέτης μου)».'Αθήναι. 1930.

Τυμφρηστού. « Ό  ανθρωπιστής». (Ρωμάντσο). 
'Αθήναι. Έκδόται I. Δ. Κολλάρος καί Σια. 1930.

'Εριχ Μαρία Ρεμάρκ. «Τίποτε νεώτερον άπό 
τό μέτωπον». Μετάφρασις έκ τοΰ Γερμανικοΰ 
ύπό Λεωνίδα Δ. Κοτσιφάκου. Βιβλιοπωλεΐον 
Ίωάννου Ν. Σιδέρη. 'Αθήναι.

Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. 
Έ τος  ΣΤ'. ’ Αθήναι 1929.

Λουκιανοΰ. «Ό  σελέμης». Λογοτεχνική από
δοση Ι’ εωρ. Θεμ- Μαλέζου. Έ κδοση Β. Κο— 
μπούγια. ’ Αθήναι 1930.

Μανώλη Η. Φωκιανοΰ. «Φωνές στό άπειρο». 
•Αθήνα. 1930.

Γ. Σ . Δούρα. «’Οχτώ Τραγούδια στόν Ιεχω βά». 
’Αθήνα 1930.

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

τής Πάνος Δ. Ταγκόπουλος. ’ Αθήνα. Μάρτης 
1930 (6).

« ’ Κθνική Έπιθεώρησις τής ’ Ελλάδος». Ιδθήμε- 
ρος έκδοσις Γεν. Διευθυντής Δώρης Κσβαράς. 1 
Μαρτίου 1930 ill) .

«Έλληνίς». Μηνιαΐον περιοδικόν τοΰ Έθνικοΰ 
Συμβουλίου τών Έλληνίδων. Φεβρουάριος 1930(2)

«Έ βδομάς». Εικονογραφημένη επιθεώρηση. 
’ Αρχισυντάκτης Ντόλης Νίκβας. ’Αθήναι. 6 Μαρ
τίου (126), 13 Μαρτίου (127), 20 Μαρτίου (128) καί 
27 Μαρτίου (12*).

«Ελληνική έπιθεώρησις». Μηνιαΐον περιοδι
κόν. ’ Επί τής ύλης: Ά π . Ν. Μαγγανάρης. Μάρ
τιος 1930. (Τεΰχος 268).

«Εκδρομικά». Μηνιαία έκδρομική έπιθεώρη- 
σις. ’ Αρ. 10. Μάρτιος 1930.

« ’ Αλεξανδρινή Τέχνη». Διευθύντρια Ρίκα Σεγ· 
κοπούλου. ’ Αλεξάνδρεια. Χρ- Δ’ , τεΰχος Ιο. 
(’ Ιανουάριος 1930).

«Αί Μοΰσαι». Φιλολογ. καί Ιστορικόν περιο
δικόν Ιδθήμερον. Ίδρυτής-διευθ. Λ. X . Ζώης.

Ζάκυνθος. 27 Φεβρουάριου (άρ. 850), 13 Μ αρ
τίου (851).

«ΡΛΦ» (RLF— Front litt6 raire ouvrier). So
fia. (Βουλγαρίας). No 8 . (12 Φλεβάρη 1930), 9. 
(19 Φλεβάρη 1930).

Σημ. Άναγγέλνουμε δσα βιβλία καί περιοδι
κό λαβαίνουμε. Κρίνουμε δμως δποια θέλουμε.

— Άναγγέλνονται :
Ά δ . Παπαδήμα : Εισαγωγή στή νεοεολληνική 

λογοτεχνία. (Δοκίμιο).— Τοΰ ίδιου: «’Ηττοπα
θείς» (Νουβέλα). Θά βγοΰν τώρα γλήγορα καν 
τά δύο σέ βιβλία.

οοοοοοι····ιοοοοοο

Η ΑΛΛΗ ΛΟΓΡΑΦ ΙΑ  ΜΑΣ

Σ ’ αυτό τό φυλλάδιο ή «Ζ ω ή τοϋ μηνός»  
περιωρίοτηκε πολύ, γιά νά χωρίσουνε οί τέα- 
οερες μελέτες οί σχετικές μέ τήν 'Εκατονταε
τηρίδα και τό ανέκδοτο εργο τον Ψυχάρη. Ε λ 
π ίζουμε στό ερχόμενο φυλλάδιο νά συμπληρώ
σουμε τά κενά.

— Σ τό ερχόμενο φυλλάδιο ϋ-ά εξακολουθή
σουν οί μελέτες οι σχετικές μέ τήν ‘Εκατον
ταετηρίδα αναφορικά μέ τις άλλες Ω ραίες Τέ
χνες, γραμμένες άπό άλλους διαλεχτούς και ει
δικούς συνεργάτες μας.

— Σ τό ίδιο φυλλάδιο ·&·ά δημοσιέψονμε καί 
μιά μελέτη « Σχετικά μέ τήν άλλαγή τον  άλφά- 
βητού μας·» roC Κα&ηγητή τον  Πανεπιστήμιου 
κ. Νικ. Χατζηδάκη, πού άπό τούς πρώτους 
εχει ύποοτηρίξ·η τήν εισαγωγή τοΰ Λατινικόν 
άλφάβητου στή γλώσσα μας.

— Τό εργο τοΰ κ. Βάσου, πού δημοσιεύουμε 
σέ τοντο  τό φυλλάδιό μας είναι εμπνευσμένο 
άπό τό ποίημα  « Παράκληση»  τον "Όσκαρ 
Ούάϊλντ.

— Σ ’οσα γράμματα χρωστάμε κάποιαν απάν
τηση η ϋ·ά γράψουμε μέ τό ταχυδρομείο η, 
αν δέν είναι βία, στό ερχόμενο φυλλάδιό μας.

Μ Ο Λ ΙΣ  Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η  ,

ΜΕΡΙΚΟΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α  ------ -------------------------

— —  Μ.  Β Ι Σ Α Ν Θ Η
ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ Γ. ΒΑΣΙΣΟΥ 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΑΡΙΣ. Ν. Μ ΑΥΡΙΔΗ Σ

ΑΘΗΝΑ

Π Ο Υ Λ ΙΕ Τ Α Ι  
Σ Ε  ΟΛΑ ΤΑ Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΑ

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

Π0Τ ΠΟΤΛ1ΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Τά βιβλία αύτά πουλιώνται ατό γραφείο τής « Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ ΙΑ Σ »  (Σ τοα  
Φέξη, άρ. 5 9 )  καϊ οτέλονται σ ’ (ίσους μας έμβάσου ν τό αντίτιμο. Τά ταχυδρομικά
έ'ξοδα τά πληρώνουμε εμείς.

Ψ υχάρη. Κωστής Παλαμάς (Μ ελέτη)...................................................... 15.—
Φ ώτου Γ ιοφ υλλη. ’Ανησυχίας (Ποιήματα) . . . . . . . .  15.—

» Τό τραγούδι τής κοντέσσας (Ποίημα) . . . .  10.—
»  Μοντέρνες αγάπες (Ποιήματα) . . . . . .  10.—
» Τό οίμοιρο τό Λολάκι (Μυθιστόρημα) . . . .  15.-r-
»  Ή  Φαρμακωμένη (Δ ρ ά μ α )......................................10.—
» Μαύρη κληρονομιά (Δ ρ ά μ α )................................. 10.—
» Συνθέματα (Π οιήμ ατα).......................................... 15.—
» Ή  τελευταία ώρα τοϋ σονέτου (Ποιήματα) . . 10.—
» Καινοΐ’ργες τερτσίνες (Π οιήμ ατα)........................ 15.—
» Δ ιη γ ή μ α τ α ............................................................  15.—

Γεράο. Σπαταλα. Ό  βίος μιάς ψυχής (Π οιήματα)..............................20 .—
Ν. I. Σαράβα. Μιά πληγή δίχως αιμα (Μυθιστόρημα) . . . 25 —
’Α γγέλου  Κ α οιγόνη . Ή  απλή ζωή (Μελέτη).............................................. 10.—

» Ή  ευτυχία. (Μ ελέτη )................................................. 10'—
Β . Μ εσολογγίτη . Ό  Άκούμας (Διηγήματα)........................................15.—

» Σποραδικά (Π οιή μ α τα )..........................................10.—
Χ ρ ίσ του  Β αρλέντη . Θρύλοι (Π οιήματα)..................................................20.—

» Τό κρυφό στρατί. (Ποιήματα ) .............................. ι ο . -
» Σκέρτσο (Π οιή μ ατα )................... ...........................5.—

Α να σ τά σ ιο υ -Μ ιλ ά νο υ  Σ τρ α τη γοπ ούλ ου . Τζελίκα (Ποίημα) . . 15.—
Γ. Σ η μ η ριώ τη . Ή  κόκκινη πρωτομαγιά ( Δ ρ ά μ α ) .......................15.—

» Στή φίλη μου. (Π οιή μ α τα ).................................. 15.—
’A n . Ν. Μ αγγανάρη. Στόν πρώτο σταθμό. (Π οιήμ ατα).......................10.—

» Τό ταξίδι (Π οιήματα)................................................15.—
Ν τίνου  Α . Μ αυρεπ ή. Ό δηγός ποιητική; (διά νά κάνη ό καθένας

π ο ιή μ α τ α ) ............................................................... 20.—
’Ανθολογία τών νέων ποιητών μας (1 9 0 0 -1 9 2 0 )...................................  20.—
Περιοδικό «Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Σ » (Εγκυκλοπαιδικό καί οικογενειακό πε

ριοδικό μέ εικόνες). Τόμος 1ος. 1921-1922. . 50.—
’Ακατάλληλο ημερολόγιο................................................................................. 10.—

*
Ό  ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ» τοϋ 1929 χαρτόδ. 60.— 
Κ άθε προηγούμενο φυλλάδιο τής «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ»... 5 .—
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TO ΣΑΒΒΑΤ0Ν 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΤΑ Ν Ε Α
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕ
ΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΑ

Μ Ε Γ Α Λ Η  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  : Κ Ω ΣΤΗ Σ ΜΤΤΑΣΤΙΑΣ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

’Από τών στηλών τών «ΝΕΩΝ» Φά έμφανισθή δ,τιτό 
καλύτερον έχει νά έπιδείξη

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ— ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ— ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ— Η ΣΑΤΥΡΑ— Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ— ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ 

- 0  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ— ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ— Η ΜΟΥΣΙΚΗ— Η ΖΒΓΡΑ Φ ΙΚΗ -Η  ΓΛΥΠ ΤΙΚΗ -Η  

=  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Η ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ZQH ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ =

ΤΑ Ν Ε Α
ΕΙΝΑΙ Η Μ ΕΓΑ ΛΥΤΕΡΑ  ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Ε ΙΣ  ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  

Τ Η Σ Τ ΕΧ Ν Η Σ— ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ— ΤΗ Σ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΘΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ Δ ρ α χ . 2

Γ ρ α φ εία : Μ ά γ ε ρ 2 9


