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<5ι<χβ<*?«
Ας φ ορέσουμ ε κ ’ έμεΐς τό στεφ άνι  

τής δάφ νης και τής έλιας κ ι ’  δς 
άνεβοϋμε στά  ρ ιζοβ ούνια  τώ ν  Φ αιδριά- 
δων. Π «με κ’ έμεΐς πρός τήν Πυθία στε
φανωμένοι μέ τά κλωνάρια τοΰ ’Απόλλω
να και τής ’Αθήνας. Ή  λατρεία κ’ ή καλ
λιέργεια τής Τέχνης και τή: Σοφίας μας 
σπρώχνουν καί πρός τά έκεΐ, γιατί έμεΐς 
τίς Δελφικές 'Ε ορτές  δέν τίς νιώθουμε 
σάν έ'να πανηγυρισμό περικλεισμένο μέ τά 
•δρια τοΰ τόπου καί τοϋ χρόνου. Γιά μάς, 
■γιά τήν « ΙΙρω τοπορία», γιά "ίή σημερινή 
μας διανοητική καί καλλιτεχνική ζωή, οί 
Εορτές αυτές, ποΰ δημιούργησε ή μεγάλη 

λυρική φυσιογνωμία τοΰ Ά γ γ ε λ ο ν  Σ ικ ε- 
λ ιανον, είναι κάτι τι ποΰ δέν περιορίζεται 
οΰτε στά σύνορα τής λατρείας τής ’Αρχαιό
τητας, οΰτε στά σύνορα μιάς Ελλάδας, δσο 
πλατειά κι’ αν νοηθή ή εννοιά της. Γιά μάς 
οι Δελφικές *Ε ορτές σ υμ β ολ ίζουν  τά  
π,ιό πλατειά  νοήματα, αγκαλιάζουν τή 
διανόηση πού αρχίζει από τόν ’Ορφισμό 
καί φ τά νει ώς τή ν  π ιό  μ οντέρνα , ώς 
τή ν  π ιό  μελλοντιστική  άκόμα έκδήλωσή  
της, ενω μένη  μέ τή ν  καλλιτεχνική δ η 
μ ιουργία  και μ ’ δλες της τίς άνησυχίες. 
Γι’ αύτό κ’ ή «Π ρ ω το π ο ρ ία » ,στεφανωμένη 
μέ τά κλωνάρια τής δάφνης καί τής έλιάς, 
πανηγυρίζει τίς Δελφικές 'Ε ορτές.

* *

Κακά τά ψέματα. Τι τά θέλετε... "Οσο 
κι’  αν φωνάζουν οί προσεχτικοί καί 

κοσμικοί διανοούμενοι πώς πρέπει νά ξε-

τάζη κανείς τά ζητήματα χωρίς ν ’ άνακα- 
τεύη τά πρόσωπα καί τά προσωπικά, αύτό 
κατά δυστυχία, δέν μπ ορεί νά γένη . Τά 
πρόσωπα κάνουν τά πράμματα. Οι άνθρω
ποι τά δημιουργούν δλα. Θέλουμε τώρα νά 
μιλήσουμε γιά τό Εθνικό Θέατρο. Καλός 
καί άγιος ό νόμος πού ψηφίστηκε γιά τήν 
ίδρυσή του. Σιοστός, προσεχτικός, λαμπρός 
μέ μιά λέξη. Μά ποιοι θά μπούνε στή 
1 αμελή επιτροπή καί ποιοι στό 5μελί 
συμβούλιο ; Ά π ’ αύτούς κρέμονται δλα. 
Αυτοί θά χαράξουν τό .δρόμο πού θ ’ άκο- 
λουθήση τό Εθνικό Θέατρο. Αύτοί θά 
κάμουνε τό δραματολόγιο, αυτοί θά διαλέ
ξουν ηθοποιούς, αυτοί θά  διορίσουν τούς 
ρεζισαίρ καί τούς άλλους υπάλληλους τοΰ 
θεάτρου. Π ώς μπορούμε τό λοιπόν νά συ
ζητήσουμε πρίν διοριστούν οΛ’ τά τά 20 
πρόσωπα ; Άκοΰμε νά ψιθυρίζονται μερικά 
ονόματα, μά τά πιό πολλά άπ’  αύτά γενάνε 
τήν εντύπωση πώς τό ’Εθνικό Θέατρο 
# ά  πάη ατό Διάολο σ ούμ π ιτο , μόλις 
άνοιξη . Έμεΐς δμως δέ θέλουμε τίποτα νά 
πιστέψουμε άκόμα. Προσμένουμε τούς διο
ρισμούς.

** *

Τάκο με ρόιδο ή Έπιτροπή τοΰ γιορτα
σμού τής Εκατονταετηρίδας! Χωριστά 

άπό τίς αξιοθρήνητες ντροπές τοΰ Στα
δίου, έπαιξε μπροστά σέ μερικούς τζαμπα
τζήδες καί σέ άδεια καθίσματα δυό παμπά
λαιες ό'περες κ’ ετοιμάζεται τώρα νά συνε- 
χίση τό θαυμάσιο αύτό έργο τη ς! Ποΰ
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είναι ή μελέτη τής εργασίας τών εκατό 
χρονώ τής Νέας Ελλάδας, πού έπρεπε νά 
γένη επίσημα; Ποΰ είναι μιά γιορτή μέ 
γενικό λαϊκό πανηγυρισμό ; Ποΰ είναι κάτι 
ανθρώπινό, παστρικό κα'ι κάπως τής προ
κοπής; Κι’ δμως τό Κράτος ξ ο δ ε ύ ε ι  τά  
ώ ρ α ία  λ ε φ τ ο υ δ ά κ ια  μ ας γ ιά  τ ίς  ά θ λ ιό -  
τη τες  αυ τές ,  για τά χάλια καί τά χαλάκια, 
που λέγονται «Έ ορταί τής Έκατονταετη- 
ρίδος» ! Μ ή  χ ε ιρ ό τ ε ρ α  !

** *

Μεγάλη συγκίνηση στό λογοτεχνικό μας 
κόσμο γεννήσανε φέτο τά βραβεία 

τής ’Ακαδημίας. Καί τά χρηματικά βρα
βεία είναι πολύ εξευτελιστικά καί ή βρά
βευση άπό τήν ’Ακαδημία είναι μιά τιμή 
πολύ αμφίβολη, γιατί μέσα σ ’ αύτή οί λο- 
γοτέχνες  ̂είναι πολύ λίγοι κι’ αύτοί μέ πολύ 
παλιές αντιλήψεις. Γιατί λοιπόν λογοτέχνες 
σοβαροί νά  ̂συζητούν γι’ αύτά τά πράμ
ματα ; Γιατι ακόμα κι’ ό κ. Ξενόπουλος— λο
γοτέχνης μέ αληθινή έργασία— νά κάνη 
σά μικρό παιδάκι ή μικρό σκυλάκι, πού τοΰ 
δώσανε μιά κλωτσιά; Δέν τοΰ αξίζει τέτοιος 
έξευτελισμός καί λυπούμαστε πολΰ. "Οσο 
γιά τή βράβευση τών διηγημάτων τοΰ κ. 
’Αχ. Κύρου,ή « Π ρ ω τ ο π ο ρ ία » έδημοσίεψε 
μιά σχετική κριτική τοΰ βιβλίου στό φυλ
λάδιο τοΰ περασμένου Δεκέμβρη. ’Από 
τότες είχαμε μάθη πώς τό βιβλίο αύτό θά 
τό βράβευε ή ’Ακαδημία καί γι’ αύτό τό 
κρίναμε αρκετά λεπτομεριακά. I Ιαρουσιά- 
σαμε τόν ανήθικο καί πρόστυχο άρριβισμό 
τής ουσίας.του και τήν άθλιέστατη γλώσσα 
του. Τώρα μαθαίνουμε πώς ή ’Ακαδημία 
τό βράβευσε π ρ ό  π ά ν τ ω ν  γ ιά  τή  γλώ σ σα  
το υ  /  Πρέπει νά συλλυπηθοΰμε τούς κ.κ. 
’Ακαδημαϊκούς γιά τό α ισ χ ρ ό  γ λ ω σ σ ικ ό  
του ς  γ ο ϋ σ το .  Φαίνεται δμως πώς ή βρά
βευση γίνηκε καί γ ιά  νά  χ τ υ π η θ ή  ή Δ η 
μ ο τ ικ ή .  Αλλιώς οί κ. κ. ’Ακαδημαϊκοί θά 
μπορούσανε να βραβεύσουν ένα άπό τά 
διηγήματα καί μυθιστορήματα τοΰ Δημο
σθένη Βουτυρά, τοΰ Νίκου Νικολαΐδη, τοΰ 
Στρατή Δουκα, τοΰ Θράσου Καστανάκη, 
τοΰ Ν. Κατηφόρη καί άλλων δέκα του
λάχιστον πού βγήκανε μέσα στό 1929 καί 
πού ήτανε πολύ ανώτερα λογοτεχνήματα 
άπό τά «Ό νειρα» τοΰ κ. ’Αχ. Κύρου. Μ ά  
x l  μ π ο ρ ε ί  νά  κ ά μ η  ή νά  κ α τα λ ά β η  μ ιά

’Α κ α δ η μ ία  κ α θ α ρ ε υ ο υ σ ιά ν ικ η  κα'ι άρ~  
τ η ρ ιο σ κ λ η ρ ω τ ικ ή ,  π ο ύ  κ α τ ά φ ε ρ ε  ν ά  
δ ι α φ θ ε ί ρ η  κ α ί  νά  ρ ε ζ ι λ έ ψ η  κ '  έ’ν α  Κ ω -  
σ τή  Π α λ α μ α ;

** *

Δυό από τους πιό γέρους στό ταλέντο 
καί συγχρονισμένους στήν αντίληψη 

καλλιτέχνες μας αγωνίστηκαν γιά τό Μνη
μείο πού θά στήσΐ] ή Κυβέρνησή μας στό 
Πιρότ τής Σερβίας: ο ’Α ν τ ώ ν η ς  Σ ώ χ ο ς  
κ ι  ο Μ ιχ α λ α κ η ς  Τ ό μ π ρ ο ς .  Μέσα σ ’ ρλα 
τα έργα που έλαβαν μέρος στό διαγιονισμό, 
η αντίληψη ολου τοΰ καλλιτεχνικά μορφω
μένου μας κόσμου ξεχώριςε τά προπλά
σματα τών δυό αύτών γλυπτών. Μά ή Ε 
πιτροπή έφερε πρώτο τό έργο τοΰ κ. Α. 
Σώχου καί αποφάσισε νά παραγγείλη καί 
τήν εκτέλεσή του. Στόν κ. Μ. Τόμπρο έδω
σε μονάχα ενα χρηματικό βραβείο. Τό 
εργο τοΰ κ. Σώχου έκρίθηκε ανώτερο 
άπό άποψη άρχιτεχτονική. Είναι πρωτό
τυπο και νειοτεριστικό στό μεγαλόπρεπο 
σύνολό του. Τήν άρχιτεχτονική του υπεροχή 
τήν αναγνωρίζει^ κι’ ό κ. Τόμπρος, βάζει 
όμως ανώτερο τό γλυπτικό μέρος τοΰ δικού 
του απο το γλυπτικό μέρος τοΰ έργου τοΰ 
κ. Σωχου. Εμάς το νέο καί ρωμαλέο σύ
νολο τοΰ μνημείου τοΰ κ. Σώχου μ α ς έ ν -  
θ ο υ σ ι ά ζ ε ι .  Μα καί τήν τέχνη τοΰ κ. Τόμ- 
πρου τ ή ν  έ κ τ ιμ ο ΰ μ ε  κ α ϊ  τή  θ α υ μ ά 
ζ ο υ μ ε .  Οπως θά τή θαυμάση κι’ ό καλ
λιτεχνικά μορφωμένος κόσμος μας μέ τό 
ξόανο τοΰ Δία στις Δελφικές Εορτές, μέ 
το μνημείο τοΰ Μπρούκ στή Σκΰρο καί μέ 
άλλα έ'ργα του.

** *

Η  ̂ιδέα τής έφαρμογής τοΰ Λατινικού 
Αλφάβητου στή γλώσσα μας δσο 

πάει καί κερδίζει έδαφος. Σ ’ αύτό τό φυλ
λάδιό μας δημοσιεύουμε σχετικό άρθρο τού 
καθηγητή τοΰ Πανεπιστήμιου τής ’Αθήνας 
κ. Νίκου Χατζηδάκη, πού άπό τούς πρώ
τους υποστήριξε καί υποστηρίζει τήν εισα
γωγή τοΰ Λατινικού ’Αλφάβητου. Στό άρ
θρο^ του συζητεΐ καί μερικά σημεία τοΰ 
ζητήματος μ έ  π ο λ ύ  φ ω τ ε ιν ή  κ α ϊ  ξ ε κ α 
θ α ρ ι σ μ έ ν η  ά ν τ ίλ η ψ η .  Ελπίζουμε πώς 
και το άρθρο αύτό θά συντελέση στήν 
πρακτική εξέταση τοΰ ζητήματος.
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Μέσα στόν περασμένο μήνα κι’ άλλοι 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί καί λογο

τέχνες μάς έδήλωσαν πώς κι’ αύτοί είναι 
σύμφωνοι στήν αλλαγή τοΰ άλφάβητου. 
Μά πιό πολύ μάς έσυγκίνησε καί μάς έδω- 
κε θάρρος στόν άγώνα μιά επιτροπή άπό 
μαθητές τοΰ Γ '. Γυμνάσιου Πειραιώς, πού 
ήρθε στά γραφεία μας καί μάς έδήλωσε 
πώς πολλοί μαθητές τοΰ γυμνάσιου είναι 
μαζί μας στόν άγώνα, γιατί βλέπουν τή 
μεγάλη πρακτική σημασία τής άλλαγής. 
Χαιρόμαστε πού βλέπουμε καί τά έ λ π ι -  
δ οφ όρ α  ν ιά τ α  στό πλευρό μας! Μά καί 
πολλοί άπό τούς παλιότερους, δέν κάνουν 
καμμιά αντίδραση στό ζήτημα τής εφαρ
μογής τοΰ Λατινικοΰ ’Αλφάβητου. Καί, νά, 
τί γράφει ό κ. Γρ. Ξενόπουλος στήν αλλη
λογραφία τοΰ φύλλου τής 5 ’Απρίλη τής 
« Δ ιά π λ α σ η ς  τ ώ ν  Π α ί δ ω ν » :

«Γιά τό ζήτημα αύτό, δτι δηλαδή πρέ
πει νά γράφουμε καί μεΐς μέ τό λατινικό 
αλφάβητο, είπα κι’ άλλοτε τή γνώμη μου, 
πού κάποιος πάλι μέ ρώτησε. Είναι βέ
βαια μιά τολμηρή ιδέα καί δυσεφάρμοστη. 
’Έχουν δμως τούς λόγους τους εκείνοι πού 
τήν προτείνουν. Κι’ ό κυριώτερος ένας 
λόγος πού μέ κάνει καί μένα σκεπτικό, 
είναι δτι δλοι οί πολιτισμένοι λαοί τοΰ κό
σμου, πού άποτελοΰν σά μιά οικογένεια, 
γράφουν μέ τό ίδιο άλφάβητο, στο οποίο 
σιγά-σιγά προσχωροΰν κι’ δσοι ακόμη θέ
λουν νά περνοΰν γιά πολιτισμένοι, ν’ ανή
κουν σ ’ αύτή τήν οικογένεια. Ακόμα, βλέ
πεις, κι’ ή Γερμανία, πού άλλη φορά μετα
χειριζόταν αποκλειστικά τό γοτθικο, το 
εθνικό της άλφάβητο, τώρα αποκλειστικά 
μεταχειρίζεται τό λατινικό. Κι άφοΰ μια 
Γερμανία αναγκάσθηκε"νά παραδεχθή ένα 
τέτοιο νεωτερισμό γιά νά κάμη τή γλώσσα 
της προσιτότερη στούς άλλους Ευρωπαίους, 
φαντάσου πόσο πιό αναγκαίο είναι γιά 
τούς μικρότερους λαούς, τούς ανατολικούς, 
μέ τίς τόσο απρόσιτες γλώσσες. 'Ως τωρα, 
άπ’ δλες αύτές, —  τούρκικα, γιαπωνέζικα, 
ρωσσικά, περσικά, εβραϊκά κτλ.— η δική 
μας ήταν πιό γνώριμη, εξ αιτίας τής 
άρχαίας πού τή μάθαινε, λίγο ή πολύ, 
κάθε μορφωμένος Εύρωπαΐος. Δυστυ
χώς δμως, μέ τήν πρακτική εκπαίδευση, 
τ’ αρχαία ελληνικά στήν Εύρωπη άρχισαν

νά καταργοΰνται" καί σέ λίγο, ένα ελληνικό 
κείμενό, πού οπωσδήποτε σήμερα τό συλ
λαβίζουν, τόκουτσοδιαβάζουν, θά φαίνεται 
στούς Εύρωπαίους, καί τούς πιό γραμμα
τισμένους, σαν κινέζικο. Αύτό πρό πάντων 
τό κακό θέλουν νά προλάβουν δσοι προ
τείνουν νά παραδεχθούμε καί μεΐς τό λατι
νικό άλφάβητο, πού είναι σήμερα στόν 
κόσμο τόσο κοινό, δσο ήταν, έδώ καί δυό 
χιλιάδες χρόνια, τό ελληνικό. Ούτε «ντρο
πή» λοιπόν είναι, ούτε «ταπείνωση» καθώς 
γράφεις. Είναι μιά ιδέα συζητήσιμη σάν 
κάθε άλληΑ ** *

Ο συνεργάτης μας κ. Μ. Βάλσας μάς 
έστειλε άπό τό Παρίσι τό ακόλουθο 

γράμμα:
Παρίσι, 19. Γ'. 1930.

Φίλε κ. Γ  ιοφύλλη,
Σάς ευχαριστώ γιά τή σημασία που δώ 

σατε στό άρθρο μου (τό πρώτο) γιά τό λα- 
τικό άλφάβητο, δημοσιεύοντάς το oto πε- 
ριδικβ σας. Επίσης καί γιά τής σημειώσεις 
ποΰ τό συνώδευαν, ποΰ ξεχώριζαν απο την 
καθιερωμένη συνήθεια τής ύβρεολογίας, 
χαραχτηρικό τής ελληνικής ας πούμε κριτι
κής τών άντιφρονούντων.

Γιά νά κατανοηθή εντελώς τό πνεύμα 
μου σάς στέλλω δλη τή σειρά τών άρθρων 
μου (τριών) στή μετάφραση ποΰ μπήκε 
στόν «Ά γώ να » τοΰ Παρισιού, τής οποίας 
έρριξα μιά ματιά στής διορθώσεις.
" Επιτρέψετε με τώρα μερικές άντιπαρα- 

τη ρήσεις:
1) Τήν «έλλειψη άπό σοβαρότητα» στό 

άρθρο τοΰ κ. Φιλήντα δέν τή βρήκα εγώ, 
παρά ή μεταφράστρια τοΰ άρθρου μου, ή 
οποία τή γαλλική λέξη “ absurdite., μετά-, 
φράζει αμέσως παρακάτω «παραλογισμός». 
Κανένας γάλλος ή γλωσσομαθής (δχι άπό 
αύτούς πού γράφουν πρίζ-ντέ-βύ, λεβέ-ντε- 
ριντώ, μπουντουάρ, ζέν-πρεμιέ καί άλλα 
εξαμβλώματα ejusdem  farinae) δέ θά  μ 
έκλάβη διαβάζοντας τό κείμενό μου, σά νά 
θέλω νά υποβιβάσω τόν κ. Φιλήντα.^ Ή  
λέξη absurdite σημαίνει Ά τοπο, δπως 
λέμε «διά τής εις άτοπον απαγωγής» στη 
γεωμετρία, δηλαδή πώς τό ζήτημα έτσι 
καθώς προβάλλεται δέν έχει τή θέση του. 
Μάλιστα έξηγοΰμαι καί λέγω πώς γιά μάς



ή ανάγκη αλλαγής τής ορθογραφίας μπο
ρεί νά φανή σάν άνάγκη αλλαγής άλφαβή
του. Έ ξ  άλλου δλη ή παρακάτω παράγρα
φος στό γαλλικό κείμενο εξηγεί πλέρια τήν 
ιδέα μου. Στή μετάφραση δέ λογαριάζω 
μερικές παραλείψεις, ανακρίβειες, ακυριολε
ξίες καί τά ρέστα. Στήν πολύγλωσση Ε λ 
λάδα είναι μοιραία ή γλωσσική ανακρίβεια 
και στις μεταφράσεις. Μολαταύτα ευχαρι
στήσετε ιδιαίτερα εκ μέρους μου τή δεσποι
νίδα Σκαραβαίου —  τής οποίας παρακο
λουθώ τά κινηματογραφικά άρθρα μέ πολύ 
ένδιαφέρο —  γιά τήν άχαρη δουλειά που 
καταπιάστηκε.

Θά σάς παρακαλεσω θερμότατα αν νο
μίσετε πώς τά δυό άλλα άρθρα μποροΰν 
νά ενδιαφέρουν τούς αναγνώστες σας νά τά 
δημοσιεύσετε άπό τήν Ισώκλειστη ελληνική 
μετάφραση τοϋ Ά γ ώ ν ο ς ..

2) Στήν παρατήρησή σας αριθμός ϋ  λέτε 
πώς «δειλιάζω®. Θαρρώ πώς ένας άνί)ρω- 
πος ποΰ ειχε τό θάρρος μέ τήν υπογραφή 
του, φαρδειά πλατεία, τόσο σέ άρθρα· ΰσο 
και σέ θεατρικά έργα, δημοσιευμένα κι’ 
δλας, σάν τό « ‘ Υπουργικό Σ υ μ β ούλ ιο »  
και τήν « Ί ε ρ ω ο ύ ν η »  να  χτυπήση τήν 
τριπλή βρωμιά, κυβέρνησης, στρατιωτισμοΰ 
κα! παπάδων, κάθε άλλο είναι παρά δειλός. 
Σέ ζητήματα τόσο οοβαρά  σάν τό προ- 
κείμενο κάθε αύτοσχεδίαση είναι έγκλημα. 
Οί Τούρκοι και οί Ρώσσοι δέν έ'χουν φιλο
λογικά μνημεία σάν τά δικά μας (εννοώ 
άρχαΐα) γιά νά πολυσκεφθοΰν ν αλλάξουν 
τό άλφάβητο τους. Γιά τους Γιαπωνέζους 
δέ ξέρω. ’.Ίσως σείς καλύτερ’ άπό μένα.

Ά ς  κανονιστή ή διεθνής προφορά τοϋ 
λατινικοϋ αλφάβητου και βλέπουμε. Άλλά 
και πάλι έγώ δέ βλέποι τί κέρδος ίΙάχουμε: 
μόνο ζημιές βλέπω. Συγχωρήσετε τή στρα
βό μάρα μου.

Θά μέ υποχρεώνατε πολύ νά δημο
σιεύατε αυτές τής γραμμές. ΙΙιστέψετέ με 
δικό σας μέ τιμή περισσή. μ ,  Β Α Λ ΣΑ Σ

Μέ τή διασάφιση πού κάνει ό κ. Βάλ- 
σας τής λέξης “absurdite,, δείχνει πώς δέν 
θέλει νά θίξη ή νά ύποβιβάση τόν κ. Μ. 
Φιλήντα, ούτε τή σημασία και τή σοβαρό
τητα τής συζήτησης. Αύτό ειν’ ευχάριστο 
και τόν τιμάει. 'Ωστόσο επιμένει στούς 
«δισταγμούς του. Αύτή τή }£ξΐ]«διατάζω»,
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δ λαός ξέρουμε πώς τή λέει « δε ιλ ιά ζω ». 
Καί σ ’ αύτή τή σημασία τή γράψαμε. Γι’  
αύτό δέν έπρεπε ό κ. Βάλσας νά τήν πάρη 
γιά προσβολή. Ξέρουμε καί τήν εργασία 
του και τό θάρρος του. Και βέβαια δέν 
θά τόν θεωρούσαμε ποτέ δειλό , μέ τήν 
άρχαία σημασία τής λέξης.

*
* *

Λάβαμε καί τ’ άκόλουθο γράμμα: 
Αγαπητή ΙΙρίοτοπορία»,

Γιά τήν πρωτοβουλία σου στό ζήτημα 
τής λατινικής άρφαβήτας μόνο παινέματα 
σοϋ στέκουνε. ’Έννοια σου, προχώρα μπρος 
καί θά μας έχης δλους μαζί σου, δλους 
όσων τά μυαλά δέν είναι σκεπασμένα 'μέ 
τή σκουριά τής αντίδρασης’ τους προοδευ
τικούς μάλλους λόγους.

Έ χ ω  δμοκ νά σοϋ γράψω καί τό εξής: 
ΤΑ ρά γε τά  κεφαλαία τί χ ρ ε ιά ζο υ ν τα ι ;  
Γιά μπελάς τών τυπογράφων, τών γραφιά
δων, τής γραφομηχανής καί τών κακό μοι
ρών τών μαθητών ; ’Άντε λοιπόν συμπλή
ρωσε τό έργο. Ά ς  μήν υπάρχουνε στό νέο 
άρφάβητο. Είπαμε κάθε περιττό νά λείψη. 
’Άστους τούς αρνητές τής πρόοδος, αστούς 
νά σκούζουν. Ποιος τούς ακούει;

Τελειώνοντας, αγαπητή «Πρωτοπορία», 
σοϋ εύχομαι τό έργο σου νά πάη άπρό- 
σκοπτα μπρος καί νά σέ διαβάσουμε γλή- 
γορα μέ λατινικά. μ .  Κ -Σ .

’Αθήνα στις 22)ο)ίίΟ.
Κ ή πρόταση γιά τήν άπλοποίηση αύτή 

γιατί νά μή συζητηθή ; Μέ τήν κατάργηση 
τών κεφαλαίων θά βγούμε βέβαια άπό τήν 
όμοιομορφ ία  με τίς άλλες ευρω παϊκές  
γλώ σσες. Μά δέν βλάβει νά συζητηθή κι’ 
αύτή ή γνώμη μαζί μέ ολόκληρο τό ζήτη
μα τής αλλαγής τοϋ ά?νφάβητου.

** *

Η Κυρ ία Ψυχάρη μάς έστειλε καί τό 
δεύτερο άπό τά άνέκδοτα έργα τοϋ 

μεγάλου μας πρωτοπόρου Ψυχάρη. Είναι 
μιά διαλογική σάτυρα μέ τίτλο «ό  Μ αρ- 
αύας>>. Σ ’ αύτή σατυρίζονται μερικοί πρό- 
στυχοι υπολογισμοί καί μερικοί μαΰροι λε- 
κέδες στούς χαραχτήρες άνθρώπων, πού ή 
τέχνη τους τούς έχει πολύ ψηλά στήν υπό
ληψή μας. Ό  « Μ αρσύας» θ ά  δημοαί- 
ε υ θ ϋ  ατό έρχόμενο φυλλάδιο.

 ---------  — ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Σ Ι Κ Ε Α Ι Α Ν Ο Σ
(Φ ω τογραφ ία  N elly’ s)



ΣΥΝ ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΣΗ ΓΗ ΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΛΦ ΙΚΗ ΠΡΟΣΠ ΑΘΕΙΑ  

(Δ Ε Λ Φ ΙΚ Ε Σ  Ε Ο Ρ Τ Ε Σ  1930)

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Στην έχτασην ολόκληρης της Γ η ς άπό 
τήν ίδια σύστασή της, σκορπισμένοι σύμ
μετρα, υπάρχουνε προαιώνια κάποιοι τό
ποι, ποΰ συνθέτοντας ώς έκφραση δυναμι
κή, σε πλαστικότητα ιερή και μέ εντατική 
αχτινοβολία τό ζωντανό Μυστήριο δλης της 
ωραιότητας και δύναμής της, βάνουνε τόν 
άνθρωπο κάθε καιροϋ καί κάθε λαοϋ σέ 
αποκαλυπτική επαφή τής ίδιας του ψυχής 
με την Ουσία και, την ’Αλήθεια ακέριου 
τοΰ πλανήτη.
, Ή  αποκαλυπτική ωστόσο αύτή επαφή 
εξεφυλιστηκε μες στους αιώνες καί στίς 
μέρες μας άτρόφησε τρομαχτικά.

Αλλά στούς καιρούς ποϋ γιά τόν άνθρω
πον ή Γη εϊτανε άκόμα αύτή ή βάση τής 
βαθύτερης του γνωριμίας μά τή Ούσία, 
αυτοί οι τόποι ειταν τά φωτεινότερα ση
μάδια τής πορείας του πρός τή γνωριμιά 
τοϋ έαυτοΰ του κ’ οί κυριότεροι σταθμοί 
τών λαών στή γνωριμιά τους αναμεταξύ 
τους. Φυσικά λοιπόν οί τόποι αύτοί τίς 
εποχές εκείνες, έγινόντανε «όμφαλοί», «ιε
ρά», ̂ «ναοί». Κι’ άπό παντοΰ οί τόποι αύτοί 
•κι’ αύτοί οί Ναοί, αντιπροσώπευαν ό κα
θένας μέ τήν πολλαπλήν ενότητά του δλους 
τούς άλλους καί ό έ'νας μέ τόν άλλο, άντα- 
ποστέλλαν τήν ιδιαίτερη τους πρόθεση καί 
δράση, ώς μιά άπόμακρην ύπόκωφην ηχώ.

Κι απ τις Ινδίες, απ το Θιβέτ, άπ’ τή 
Χαλδαία, άπ’ τό ’ Ιράν, άπ’ τή Συρία, άπ’ 
τήν Αίγυπτο, απ’ ,τήν ’Αραβία, άπό τόν 
Αίμον, απ ολοΰθε, η μυστική αύτή ηχώ, 
άγωνιζώνταν νά ύψωθή καί ν’ απλωθεί ώς 
μια φωνή ολοκάθαρη σ ’ ολόκληρο τόν κό
σμο, ώς ή πνιγμένη κάτου άπό τήν πίεση 
■και το θράσος τών «αμύητων» τυράννων, 
■καθαρή φωνή τής Μάνας Γής.

Γη μητρική λοιπόν αύτή φωνή, σέ σχε
τικά άπείρως καθαρότερο ρυθμό Χρησμό 
καί Λόγο, ξέρουμε πώς κατορθώσανε (γιά 
λόγους ποΰ παρέλκει έδώ ή ανάπτυξή τους) 
■νά τήν αποδώσουνε άρτιότερα άπό δποιο- 
δηποτε άλλο τής παγκόσμιας αρχαιότητας 
Ιερό , συγκεντρικά, οί Ελληνικοί Δελφοί.

Τί το παράδοξο λοιπόν, αν σήμερα όποϋ 
ή φωνή τής Γής από παντοΰ, ζητεί νά 
διαρθρωθεί καί πάλι κάπου ελεύθερα, έγκυ
ρα καί ζο)ντανά, ξαναγυρίζει στούς Δελφούς 
ώσάν πρός έ'να φυσικό της προαιώνιο δέ
κτη, ωσάν πρός έ'να μοιρασμένο πάλι μέ 
την ώρα πυκνωτή της, γιά νά γίνει στίς 
ημέρες μας καί πάλι άπό θαμπή ιαχή πα
γκόσμια, Άπολλώνειος Λόγος, πράξη όλό-
αγνη, κεντρικός Δημιουργικός Ρυθμός;** *

’Αλλά τί εινε τάχατε οί Δελφοί, γιά νά 
τραβήξουν μόνοι τους ώς λέω, σάν έ'να 
άμεσο ό'ργανο τής ϊδιας Γής, τή δυνατό
τητα νά έκφράσουνε καί πάλι ’Απολλώνεια 
αύτή τήν ώ ρ ’ αύτή τόν ενδιάθετο παλμό της;

Γ ιά νά τό νιώσου μεν αύτό, πρέπει λοι- 
πον πολυ πιό πέρα· κι άπό τή συγκεντρω
μένη ιστορική τους αχτινοβολία, νά συνταυ- 
τιστοΰμε πρώτα μέ τό πνεΰμα καί τόν τόνο 
θύτης τής φυσικής τους έκφρασης καί δύ
ναμής τους. Ά λλ ’ αύτό δέν είναι βέβαια 
βολετό γιά τόν καθένα. Γιατί άπλούστατα 
ανάμεσα άπ’ τό Δελφικό τοπίο κι’ από τό 
σύγχρονο άνθρωπο (χωρίς σέ τοΰτο νά 
εξαιρώ ού'τε τό χωριάτη όποΰ ζεΐ μερόνυ
χτα μαζί του), βρίσκεται υψωμένο κάποιο 
εμπόδιο ποΰ τ ’ άνέθρεψαν αιώνες απομά
κρυνσης τοΰ Γένους, άπ’ τήν άμεση καί 
ισότιμη μέ τήν ανθρώπινη ψυχή ενατένιση 
τής φύσης.

Καί στο Δελφικό τοπίο, ποΰ άποδίδει 
ακριβώς εκπληκτικά τόν αύστηρότερο ίε- 
ραρχικο δεσμό όποΰ μπορεί νά υπάρχει 
μεταξύ τοΰ πνεύματος, τής Φύσης καί τοΰ 
Α νθρώπου, τό έμπόδιο αύτό γιά τόν αμύ
ητο καί γιά τόν άπροπαράσκευον, ορθώ 
νεται οπως βέβαια πουθενά, τόσο απλά, 
τόσο κυρίαρχα, κ’ επιβλητικά. Γιατί ακρι
βώς στή ζωτική καί πλαστική τους σύνθεση 
εκδηλώνεται, ή καλλίτερα νά πώ, υποδου
λώνεται μια «προμελέτη», όποΰ μιάζει δτι 
εύρίσκεται έξω, καί πραγματικά εύρίσκεται 
εξω, άπό τό συνειρμό δλου τοΰ συνειθι- 
σμένου τρόπου καί τής σκέψης καί τής
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ζωής μας. Μιά τεράστια «προμελέτη» ποΰ 
έχει σχέση μοναχά μέ τήν προσπάθεια 
τοΰ τί πρέπει ν’ άνε ό άνθρωπος στόν 
κόσμον κι’ δχι βέβαια μοναχά έκείνου ποϋ 
είναι.

** *
’Α ν  λοιπόν σέ τέτιο γνήσιο Γήϊνο στίβο 

ποΰ στό πείσμα τοΰ καιροΰ καί τών θανά
των, διατηρεί μέ τήν άρχέτυπη μορφή του, 
ώς είπα, τόν πιό άξιο ίεραρχικο δεσμό τοΰ 
Πνεύματος, τής Φύσης καί τοΰ Ανθρώπου, 
επιζητώ νά ξαναβάλω γιά μιά πληρη επα
νεκτίμηση ’Αξιών άπό τή Βάση, καί τήν 
Τέχνη καί τή Σκέψη καί τό Κΰρος, άν στό 
επίπεδο αύτό δπου μοιραία και θείκα πρα
γματοποιείται ή Συνθήκη τοΰ Διονύσου 
καί τοΰ Απόλλωνα γυρεύω νά σηκώσω τό

Ναό τής Αναγέννησης τοΰ Ανθρώπου, 
μέ τό Δωρικό Πανεπιστήμιο ποΰ ό σκοπός 
του θέλει εινε, νά συνδέσει τήν πραγμα
τική πνευματική άριατοκρατία τοΰ κό
σμου, με τήν Ιερή υποσυνείδητη Αρι
στοκρατία τών μαζών, αν δπως είπα άπ 
τήν αρχή, σάν άνθρωπος ποΰ άγάπησα καί· 
γνώρισα τή Γή, φιλοδοξώ νά βάλω παλι 
σέ αποκαλυπτική επαφή τόν Ά νθ ρ ω π ο  
μέτήν Ουσία καί τήν Αλήθεια άκέριον τοΰ 
πλανήτη, είμαι τάχα έξω άπ την αξίωση, 
άπό τήν πραγματικότητα, κι’ άπ τή βαθύ- 
τερην άλήθεια αυτών τών ημερών;

Αλλά σ’ αύτό δέν δικαιούμαι βέβαια ν 
απαντήσω άκόμα ούτε έγώ, άλλά ούτε καί 
κανένας άλλος, δσο υπάρχει ή Πίστη, 
ή Πράξη κι’ ό Καιρός.

ΟΙ Φ Ε Τ Ε ΙΝ Ε Σ  Δ ΕΛ Φ ΙΚΕΣ Ε Ο Ρ Τ Ε Σ

Στήν άντίληψή μας καί στή σκέψή μας 
οί Δελφικές Ε ορτές δέν παρουσιάζονται σάν 
κάτι εποχικό καί τοπικό. Τό Έ ρ γ ο  αύτό 
γιά μάς είναι κάτι τι τόσο πλατύ, πού 
μπορεί νά ξαπλωθή καί ν’  άγκαλιάση δχι 
μονάχα τό ν ’Ομφαλό τής Γής καί τήν Ε λ 
λάδα άλάκερη, μά καί δλη τήν πολιτισμέ- 
νην άνθρωπότητα. Είναι κάτι τόσο μακρύ 
χρονικά πού μπορεί νά δέση τήν άρχαιό- 
τατη ’Ορφική Μυστηριακή παράδοση μέ τίς 
πιό σύγχρονες λαϊκές καλλιτεχνικές εκδηλώ
σεις. Δένει τίς ομάδες καί τούς λαούς άνά- 
μεσα άπό βουνά καί θάλασσες και αναμε- 
σα από τά πάθη καί τίς δχτρητες τών χι
λιετηρίδων.

Ό  Ά γγελος Σικελιανός, δ άρχηγός αυ
τής τής λαμπρής προσπάθειας κάνει στήν 
προηγούμενη σελίδα τοΰ φυλλαδίου τούτου 
μιάν εισήγηση, δπου δίνει τίς γενικές γραμ

μές γιά νά όδηγηθή ο πολιτισμένος εορ
ταστής στήν ούσία αύτών τών Ε ορτών.

'Ωστόσο ή προσπάθεια αύτή γενικά θέ
λει νά σταθή όδηγητής καί σημείο Μυστα
γωγικής άγωγής γιά νά προετοιμαση το 
στίβο μιάς άνώτερης μελλοντικής συνάντη
σης. Γ  ι’ αύτό ή Δελφική ’Ιδέα δέν μάς 
άφίνει άδιάφορους. Είναι γιά μάς μια 
δράση γιά πρωτοπορική εκδήλωση, γιά 
αύριανή, γιά μελλοντιστική δράση.

Σχετικό μέ τήν δλη Δελφική Δράση 
είναι τό σχέδιο γιά το Δελφικό Πανεπι
στήμιο, πού, βασισμένο στά ιδανικά τής 
Ανθρωπότητας, θά προσπαίΙήση νά δη- 
μιουργήση στή διανοητική περιοχής μιά 
νέα δράση κ’ έτσι νά στήση νέους τρόπους 
μόρφωσης παγκόσμιους καί ελεύθερους από 
αύταρχισμούς καί άπό πολιτικούς καί πνευ
ματικούς συμβατισμούς.
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'Έ να μέρος άπό τήν δλη εκτέλεση τής 
Δελφικής Ιδέας είναι οί Δελφικές Εορτές, 
πού αντιπροσωπεύουνε ένα άπό τά συστή
ματα τής προσπάθειας. Σύμφωνα μ’αύτό, 
ή άποστολή τής τέχνης πού κυριαρχεί σ ’ 
αύτές έιναι νά διαφιοτίζη εξαιρετικά τήν 
Παγκόσμια κοινωνική συνείδηση και νά 
τής ύποβάλη τήν έπείγουσαν άνάγκη μιάς 
υπέρτατης Συνθήκης, ποΰ καλούνται νά 
υπογράψουνε αυθόρμητα δλοι άνεξαίρετα 
οί λαοί τής Γης.

Τό γενικό καλλιτεχνικό περιεχόμενο τών 
Εορτών καί ιδιαίτερα τά εργα πού άνα- 

παρασταίνονται σ ’ αύτές διαλέγονται καί 
άνεβάζονται γιά τό μεγάλο αύτό σκοπό.

Δέν έχουν οί Δελφικές 'Εορτές μέσα 
τους μονάχα τήν προσπάθεια ν’ άποκαλυ- 
φθοΰν τά κΰρια σημεία τοΰ Ελληνικού 
πολιτισμοΰ μέσα στούς αίώλ'ες, μά και τή 
γενικώτερη προσπάθεια τής ένωσης δλων 
τών πολιτισμένων λαών σέ μιά κοινή δρά
ση άνώτερου πολιτισμού.

** *
Οί φετεινές Δελφικές Εορτές είναι οί 

δεύτερες ποΰ δίνονται στόν ίδιο χώρο. 
Εφέτος όμως θά δοθούν σέ τρεις σειρές 

δηλαδή θά ξαναγίνουν τρεις φορές άπό 
τήν άρχή. 'Η  πρώτη σειρά θά  είναι τις 1, 
2 καί 3 τού Μάη, ή δεύτερη τίς 6, 7 καί 8 
καί ή τρίτη τίς 11, 12 καί 13.

Σέ κάθε σειρά άπό τρεις μέρες ή γενική 
γραμμή στο πρόγραμμα θανε τούτη:

Π ρώ τη  μέρα : Τό πρωΐ επίσκεψη τοΰ 
αρχαιολογικού χώροι’ τών Δελφών, μέ οδη
γία αρχαιολόγων Ελλήνων καί ξένων. Τ ’ 
άπόγιομα παράσταση τοΰ Προμηθέα Δε
σμώτη ; τοΰ Αισχύλου στό άρχαΐο θέατρο.

Δεύτερη μ έρα : Τό πρωί επίσκεψη τής 
Εκθεσης Λαϊκής Τέχνης, Ελληνικοί χοροί 

και τραγούδια. Τ ’ άπόγιομα παράσταση τών 
«Ίκετίδων» τού Αισχύλου.

Τρίτη μ έρα : Πυθικοί άγώνες στό άρ
χαΐο στάδιο τών Δελφών.

Δηλαδή δλο τό πρόγραμμα άποτελεΐται 
άπό δυό παραστάσεις άρχαίών Ελληνικών 
έργων, άπό σωματικούς άγώνες, άπό Ε λ 
ληνικούς χορούς καί τραγούδια, άπό τήν 
’Έκθεση Λαϊκής Τέχνης καί άπό τήν επί
σκεψη στις αρχαιότητες τών Δελφών.

Τ ά δυό έργα τοΰ Αισχύλου, πού θά

δοθούν σέ μετάφραση στή σημερνή μας 
γλώσσα, έ'χουν μελετηθή μέ προσοχή καί 
θ ’άποδοθοΰν μέπολλήν άκρίβεια. Ό  Π ρο
μηθέας Δεσμώτης» έχει διαλεχτή νά παίχ
τη, γιατί, σύμφωνα' μέ τό πρόγραμμα, 
«φαντάζει άκόμα νά ύποτάζη στήν πνευ
ματική του σημασία, δχι μόνο τή μοχθοΰ- 
σα γενεά τοΰ Ίαπετοΰ, άλλά δλες τίς αν
θρώπινες γενεές ’Ανατολής μαζί καί Δύσης, 
όποΰ βρίσκονται είτε σέ τυφλό είτε σέ εν
συνείδητον άγώνα νά έπιγνώσουνε στή γην 
άπάνω τέλος τόν εαυτό τους σέ μιά πλή
ρη καί σύμφωνη δημιουργική προσπά
θεια». Έ πειτα οί «Τκέτιδες τοΰ ίδιου 
τραγικοΰ έ'χουν διαλεχτή νά παιχτοΰν για
τί «παριστάνουν τή συνάντηση δυό λαών, 
τοΰ Αιγυπτιακού καί τοΰ Έλληνικοΰ, όχι 
άπάνω σ ’ ένα έπίπεδο πολιτικό, άλλά στό 
καθάριο επίπεδο θρησκευτικότητας καί άν- 
θρωπισμοΰ καθολικών ».

Τά δυό έ'ργα θά παιχτούν μέ σκηνοθε
σία σχεδιασμένη άπό τόν άρχιτέχτονα καί. 
συνεργάτη μας κ. I'. Κοντολέοντα. Στή 
διακόσμηση τού άρχαίου Δελφικοΰ θεάτρου 
έχει συνεργαστή καί ό γλύπτης κ. Μιχ. 
Τόμπρος, πού έδημιουργησε γιά τίς «Ίκέ- 
τιδες τό άρχαϊκό ξόανο τού Δία, ενα έργο· 
ρωμαλέας καί τολμηρής δημιουργίας.

** *
Οί σωματικοί άγώνες κ’  έπίδειξες θά γέ- 

νουν μέ προσπάθεια νά δειχτή μιά συνολι
κή γραφικότητα. Θά οργανωθούν παρου- 
σιάσματα καί περάσματα άπό πεζούς καί 
καβαλάρηδες μέ άρχαίαν Ελληνικήν εμ
φάνιση, μά καί παρουσιάσματα καί άγώ
νες σύμφωνα μέτά σημερινά άθλητικά συ- 
νήθεια καί μέ τά λαϊκά μας έθιμα.

Μά καί τά τραγούδια κ’ οί χοροί, πού 
θ ’  άποτελέσουν μέρος τών Δελφικών Ε ο ρ 
τών, θάναι λαϊκά καί σύμφωνα μέ τίς ση
μερινές Ελληνικές συνήθειες καί θά βγοΰν 
άπό τήν ϊδια λαϊκή ψυχή, πρωτότυπα καί 
άνόθευτα

*
* *

Ή  ’Έκθεση τής Λαϊκής Τέχνης θά 
μείνη ανοιχτή άπό τίς 28 τοΰ ’Απρίλη ώς 
τίς 15 τοΰ Μάη. Αύτή τή φορά οργανώ
νεται άπό τήν «Εταιρία Φιλοτέχνων»· καί 
διευθύνεται άπό τήν είδικώτατη μελετή-
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τρια τής Λαϊκής μας Τέχνης Κυρία 'Αγγε
λική Χατζή μιχάλη. "

Ή  έκθεση αύτή άποβλέπει στήν εκτί
μηση καί άναζωογόνηση τής Λαϊκής χειρο
τεχνίας καί σχήν οικονομική καί ηθική 
ενίσχυση γιά τήν πρόοδο τών διαφόρων 
καλλιτεχνικών βιοτεχνιών. II σημασία της 
έκθεσης αύτής έχει σχέση μέ τή μεγάλη 
σπουδαιότητα τής Λαϊκής Τέχνης γενικά. 
Οί διοργανωτές της ξέρουν καλά τή σχετι
κή κίνηση πού γίνεται σ ’ δλους τούς πολι
τισμένους λαούς σήμερα. Ξέρουν καλά πώς 
στά τελετ’ταΐα συνέδρια που έγιναν μέ την 
πρωτοβουλία τοΰ τμήματος τής Διεθνής 
Πνευματικής,Συνεργασίας τής Κοινωνίας 
τών Ε θνών, σχι μονάχα αναγνωρίστηκε 
πώς ή Λαϊκή Τέχνη μπορεί νά βοηθήση 
πολύ τήν ανάπτυξη στούς διαφόρους λαούς 
τοΰ πνεύματος τής στενής συγγένειας με
ταξύ τους, μά μελετήθηκε καί αντικειμενικά 
σάν ένας νέος κύκλος έρευνας. ’Αφοΰ είχαν 
έρευνηθή πρίν ή γλώσσα, ό θρύλος, τό 
παραμύθι, τό τραγούδι, ή μουσική κ.λ.π., 
άποδείχτηκε πώς οί πραγματικές σφαίρες 
τής Λαϊκής Τέχνης είναι ένα σύμπλεγμα 
άπό προβλήματα-καλλιτεχνικά, χειροτεχνικά

ομίζει τωρα

καί οικονομικά μέ αυθυπαρξία, μά καί μέ 
πλούσια σημασία.

Ξεκινώντας άπό τήν συναίστηση αύτής 
τής μεγάλης σημασίας τής Εκθεσης τής 
Λαϊκής Τέχνης, οί οργανωτές της σκέφτη- 
καν νά συνδυάσουν μέ τήν άλλη πνευμα
τική καί καλλιτεχνική δράση τών Δελφικών 
Ε ορτών καί τό πνεύμα τής νευ'ιτερης Έ λ- 
ληνικής ψυχής, δπως καθαρά το εκφράζει 
ή διακοσμητική τέχνη.

’Έ τσι οργανώθηκε ή ’Έκθεση, πού γι- 
25' σπίτια στό Καστρί.

Στήν ’Έκθεση γίνανε, δεχτά κάθε είδος 
πράμματα τής διακοσμητικής τέχνης, δπως 
καλλιεργιέται στήν Ελλάδα, σέ άργαστήρι ' 
ή σέ σπίτι, μά πάντα άπάνω σέ ντοπιο 
σχέδιο. ’Έ τσι μαζεύτηκαν πράμματα άπό 
δλα τά μέρη τής 'Ελλάδας. Τά πιό πολλά 
παρουσιάζονται μαζί καί κατά τόπους. Μά 
μερικά τμήματα έχουνε δβθή χωριστά κα
θένα σ’ ένα βιοτέχνή, ή τεχνίτη : χρυσικό ή 
έλληνοράφτη κ.λ.π. Έ πειτα δλα τά εργα
στήρια χειροτεχνίας πού βρίσκονται στήν 
Ελλάδα έχουν στήν έκθεση χωριστά τμή
ματα.

’Έχουν έκτεθή: υφαντά τοΰ άργαλιοΰ.
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ντόπιες φορεσιές, χαλιά και κιλίμια, κεντή
ματα, σταμπάτα, ξυλόγλυφτα, μουσικά όρ
γανα, αγγειοπλαστικά, χρυσικά καί αση
μικά, μπρούντζινα καί άλλα μετάλλινα, πέ
τσινα, ψαθοπλεχτικά, χάντρινα εϊδη κ.λ.π.

Γενικά ή έκθεση δίνει μιά εικόνα δλης 
τής σημερνής πραγματικής Λαϊκής μας Τέ
χνης, σ ’ δλους της τούς κλάδους. Λείπουν 
μονάχα έπιπλα.

4.000.000 περίπου κομμάτια εχει ή έκ

θεση αύτή. 'Όλα 'Ελληνικά, δλα νέα, δλα 
σύγχρονα. Καί δλα γενικά πουλιούνται.

Οί 'Εορτές ί)ά συμπληρωθούνε μέ τήν 
προσεχτικήν επίσκεψη στά Δελφικά Ιερά, 
στό Μουσείο καί στά διάφορα ερείπια. 
Έ τσ ι οί επισκέπτες \̂ ά μπορέσουν μέ τή 
σειρά τών Εορτών καί μέ τήν προσκύνη
ση τών αρχαιοτήτων νά μπούν στή Δελ
φική ’Ιδέα.

Φ Γ

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟ Υ  ΑΛΦ ΑΒΗ ΤΟ Υ ΜΑΣ
Ειν’ εύχάριστο, πώς άρχισε νά γίνεται 

συζήτηση γιά τό αλφάβητό μας. Είμαι ενας 
άπό τούς πρώτους, πού προφορικά υπο
στήριξα τήν άνάγκη τής αλλαγής τοΰ αλ
φάβητου μας, καί τήν εισαγωγή τοΰ λατι
νικού αλφάβητου, πολύ πριν καί άπό τόν 
κ. Γληνό. Σκέφτηκα πολύ πάνω στό ζήτη- 
μ ’ αύτό καί θά μποροΰσα νά κάμω ολό
κληρη πραγματεία. Μ ά— γιά σήμερα του
λάχιστο ! —  προτιμώ νά συνοψίσω μέ λίγα 
χτυπ η τά  λόγια δλο τό ζήτημα, καιΐώς τό 
βλέπω εγώ.

Τό αλφάβητό μας, δταν πρωτόγινε (καί 
δέν τό φτιάσαμε μεΐς δηλ. αί αρχαίοι Έ λ 
ληνες, παρά οί Φοίνικες, μόνο 2— 3 γράμ
ματα προσθέσανε εκείνοι) ήταν κατάλληλο 
βέβαια, γιά ν’ άποδίδη τήν προφορά τών 
φτόγγων τής γλώσσας καί βέβαια ή «ορ
θογραφία» ήταν τότε φ ω νητικ ή  δηλ. δέν  
υπ ή ρχε  « όρθογρα φ ία ».

Μά, καθώς είναι γνωστό, μαζύ μέ δλα 
ποΰ «ρέουν»— κατά τόν ’Ηράκλειτο —  
«ρέει» καί ή γλώσσα. Περάσανε άπό τότε 
ώ ς τώρα, ούτε λίγα ούτε πολλά, 3 χιλιάδες 
χρόνια κι’ άπάνω. 'Η  γλώσσα καί οί φτόγ- 
γοι τής αλλάξανε σημαντικά, ένφ τό άλφά
βητο έμεινε' αποτέλεσμα : τέλεια αδυναμία 
τού αλφάβητού μας ν’ άποδώση τή σημε
ρινή μας φωνητική καί συγχρόνως γέννηση 
μιάς «ιστορικής» ορθογραφίας, δηλ. τά μαρ
τύρια τών (5 φθόγγων ί, τών 2 e, τών τό
νων κτλ. πού ξέρουμε. Θέλουμε δηλ. τώρα 
μ έ'να παλιω μένο, σκουριασμένο ό'ργα- 
νο  νά γράψουμε τή σημερινή μας γλώσσα! 
Τί πρέπει νά γίνη ; νά εξακολουθήσουμε 
ακόμη τό ίδιο σύστημα; Έπιχειρήματα 
ύπ έρ : ή παράδοση, ή συνέχεια τής φυλής,

το σέβας προς τους προγόνους μας, πώς 
θά διαβάζουμε τ’ αρχαία κείμενα; κτλ. κτλ. 
Έπιχειρήματα βέβαια, πού έχουν κάποια 
σοβαρότητα, δταν τά πρωτοσκεφτή κανείς, 
μά πού πέφτουν αμέσως μπροστά στά 
στά έπιχειρήματα κατά, πού είναι τόσο δυ
νατά, ώστε μόνο ένας λαός πατρολογικά 
συντηρητικός δέν θά  τά δεχότανε:

Ά ν  πρέπη νά σεβόμασθε τήν παράδοση 
καί τούς π ρογόνους μας πρέπει δμως πο
λύ περσότερο ν’ αγαπούμε τούς άπ ογό-  
νους  μ α ς : καθήκον κάθε γενεάς είνα ι 
νά  εύκολύνη  καϊ νά  άπλουατερεύη , δσον  
μ π ορεί, τή  ζω ή  γιά  τή ν  έπόμενη  γ ε ν ε ά !  
Τό σημερινό χάσιμο καί ή ζημία τοΰ 
έθνους μας μέ μόνο τήν «εκμάθηση» τής 
ορθογραφίας (τήν άνέφιχτη άλλωστε) είναι 
τόσο σημαντικά, πού μόνο τυφλός δέν θά 
τό έ'βλεπε. Σέ πόσα χρόνια θέλετε νά υπο
λογίσουμε τόν καιρό, πού τό παιδί καταγί
νεται γιά νά μάθη (νά μή  μάθη δηλ.) τήν 
ορθογραφία ; θέλετε δ, θέλετε 4 μόνο ; Καί 
πόσο μέρος τής εγκεφαλικής του δύναμης 
αφιερώνει σ ’ αύτή ;

Κι δμως οί Σέρβοι έχουνε τέλεια φ ω 
νητική  γραφ ή, καθώς καί οί 'Ισπανοί, οί 
Πορτογάλοι καί σχεδόν  καί οί ’Ιταλοί 
καί οί Γερμανοί καί οί Σκανδιναβοί.

Αν θελησοτιμε λοιπόν νά ξυπνήσουμε 
καί νά ρίξουμε τόν συντηρητισμό μας, τί 
πρέπει νά γίνη ; Νά κάμωμε έ'να άλφά
βητο  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν ΙΣ Μ Ε Ν Ο , π ού  ν ’ άπ ο- 
δίδη  τέλεια καϊ Μ Ο Ν Ο  Μ Έ Ν Α  Τ Ρ Ο 
Π Ο  κάθε φ τόγγο  τής γλώ σσας μας. 
Π ώς τώρα μπορεί νά γίνη αύτό; Υ π ά ρ 
χουνε πολλοί τρόποι. Οί κυριώτεροι είναι 
οί Ιξής:
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α '.) Μπορούμε νά διατηρήσουμε τό άλφά
βητο μας, καί νά προσθέσουμε ή καλύτερα 
νά τροποποιήσουμε μερικά γράμματα, εϊτε 
μέ διακριτικά  σημεία (π. χ. γιά τό φθόγ
γο b νά γράφωμε β κτλ., δπως κάνει τό 
Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελευθερουδάκη), 
είτε μέ δπ οιοδή π οτε άλλον τρόπ ον  θελή- 
σουμε. Ή  καί νά πάρουμε άπ’ ευθείας 
άπό τό λατινικό άλφάβητο τά b, d κτλ.

β '.) Μπορούμε δμως καί νά πάρουμε ολό
κληρο τό λατινικό αλφάβητο καί νά τοΰ 
κάμω'με μιά προσαρμογή  (adaptation) 
στή δική μας φωνητική, προσθέτοντας, δπου 
χρειάζεται, μερικά διακριτικά  σημεία (στι
γμές ή γραμμές κτλ.) (’Έ τσι έκαμαν άπό 
τούς Σλάβους οί Δυτικοί, πού ήρθαν σέ 
μεγαλύτερη επαφή μέ τόν εύρωπαϊκό πολι
τισμό, δηλ. οί Πολωνοί, οί Τσεχοσλοβάκοι 
καί οί Κροάτες).

Ά π ό  τούς δύο αύτούς τρόπους προτιμό
τερος είναι ό δεύτερος γιά πολλούς λόγους: 

α '.) Γιατί τό λατινικό άλφάβητο είναι σέ 
χρήση σχεδόν άπό ολο το ν  πολ ιτισμ ένο  
κόσμο  (δλη ή Ευρώπη, έχτός άπό τήν Ρ ω σ- 
σία, τή Σερβία, τή Βουλγαρία' δλ’ ή Α μ ε 
ρική καί οί Άγγλ. άποικίες κτλ.) καί δέν 
θ ’ άργήση Υσως νά γίνη παγκόσμιο.

β '.)Τ ό  καί σπουδαιότερο γιά μάς: Πίσω 
άπό τήν άγάπη στήν παράδοση κτλ. κρύβεται 
μέσα μας —  ίσως υποσυνείδητα —  ένας ε
γωισμός: έχουμε συνειθίσει νά γράφουμε
έτσι καί άμα δούμε γραμμένο: π.χ. «γλό- 
σα» ή «τόν άνθρόπον» μάς πιάνουν τά νεύ
ρα μας, δηλ. παράγεται μέσα μας ένας κα
ταναγκασμός δυσάρεστος" μα τί είναι αυτός 
ό καταναγκασμός μιάς γενεάς μπροστά στήν 
ά φ άνταστη  ευκολία  μέ τήν οποία οί ερ
χόμενες γενεές θά γράφουν τήν γλωσσά 
τους; Δέν είναι λοιπόν αύτό ένας άπαίσιος 
— κι’ άς είναι καί υποσυνείδητος κάπως —  
εγωισμός; Τί κέρδος σέ χρήμα καί σέ και
ρό (καθώς γράφει καί ό κ. Φώτος Γιοφύλ- 
λης) καί τί οικονομία έγκεφαλικής έργασίας 
γιά τά παιδιά μας!

Μέ τό λατινικό δμως άλφάβητο φεύ
γει αμέσως κάθε ζήτημα δπτικής δ υ 
σαρέσκειας  ένφ συγχρόνως ε’ισάγεται ή 
φ ω νητικ ή  γραφή. Ά ς  προστέσουμε ά
κόμη καί τούτο: Ά ν  ή Κοινωνία τών 
Ε θν ώ ν  δέν έφρόντιζε μόνο γιά τά χαρτέ
ν ι α  «Σ ύ μ φ ω να »  μά καί γιά τά σύμ φ ω να  
(καί τά φωνήεντα) τής γλώσσας, \θά είχε

έ'να πολύ ωραίο στάδιο νά δράση : νά κά- 
μη μιά διεθνή επιτροπή, πού νά καταγρά- 
ψη καί νά βρή σύμβολα (γράμματα) γιά 
δλους  τούς φτόγγους όλων  τών (εύρωπαϊ- 
κών τούλάχιστο) γλωσσών, αύτοί νά είσαχ- 
θοΰν επίσημα σ’ δλα τά έθνη καί άπό αύ
τούς νά έκλέγη κάθε έθνος δσους τού χρειά- 
ζουνται, γιά ν ’ αποδώση τούς δικούς του 
ήχους,τούς δέ άλλους νά μεταχειρίζεται μό
νο, δταν θά θέλη νά γράψη ξένα ονόματα 
(κύρια ή τοπωνυμικά κτλ.). Έ τ σ ι  δέν θά . 
γράφουμε π. χ. Γκαΐτε τόν Gothe, άλλά 
G ote, παίρνοντας τό διεθνές τότε δ  κτλ.

Τέλος ώς πρός τήν προσαρμογή τοΰ αλ
φάβητου, αύτή βέβαια χρειάζεται νά γίνη 
μεθοδική καί ύστερ’ άπό μελέτη. Στό σύ
στημα, πού προτείνει ό κ. Γ  ιοφύλλη ς, βρί
σκω κάπως ελαττωματικό τήν πρόσθεση 
τής τελείας πάνω άπό τά t g  καί d (γιά τά 
d, γκ καί ντ), γιατί εύκολα μπορεί νά ξεχα- 
στή ή νά συγχιστή μέ τά σημάδια. . .  τής 
μυίγας! Θά προτιμούσα κάτι πού νά δια- 
κρίνη πιό χτυπητά ( ι). Δυστυχώς δμως έχου
με βέβαια υπεραρκετό καιρό γιά νά τά 
κανονίσουμε αύτά! Είναι τόσο ριζωμένο 
τό συντηρητικό αΐστημα μέσα μας!

Θά ήτανε μολαταύτα, νομίζω, καλό νά 
κάμουμε κ ’έ'να π είραμ α , γιά νά δούμε καί 
τήν οπτική έντύπωση, πού παράγει και 
λοιπόν ορίστε έ'να ποίημα (μεταχειρίζομαι 
έ'ναν μόνο τόνο).

M E R O M EN O S G L A R O S
Me papjes perpatas m es’ tin avli, 
glare, pu ta ftera su exune k o p s i;
T  om orfo esi, perifano puli 
Trisdskim o papi mjazis stin opsi.
Pes mu, itoxe mu, eki pu san papi 
T on  viirko djaskelizis oli mera,
Den se pernai pot6 su mj astrapi 
Ρόθιι ja tu pelagu ton aj£ra? 
la petagm ’ apo pano ap ’ to pani 
T is varkas, k j’apo kim at'afrism ena?
-  A x, η ό! me mja psili mu lei foni,
Ma pos, me ta ftera mu ta kom ena?

'Αθήνα, 12 τοΰ Μάρτη τοΰ 1930
Ν ΙΚΟΛΑΟ Σ Χ Α Τ Ζ ΙΔ Α Κ Η Σ

(1) Σημείωση  « Π ρωτοπορίας» . — Έ δώ  γιά
παράδειγμα ό κ. Ν. Χατζηδάκης σημειώνει εξη 
ψηφιά δικής του έφεϋρεσης γιά νά δί ίχνονν τηΰς 
φτόγγους τ, γ, δ καί θ. γκ ντ. Μά γιά λόγους 
τεχνικούς άναγκαζόμαστε νά τά παραλείψουμε.
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(Γ ενικ ά  γ ιά  τήν άρχιτεκτονική  μας καί Ιδιαίτερα γιά  
τήν αρχιτεκτονική  τής 'Α θήνας. — Ίβ τορ ία  και κρίσεις.)

Ή  νεοελληνική Ιστορία τών σημαντι
κότερων πόλεων τοΰ έλευίίεραιθέντος ελλη
νικού βασιλείου άπύ αρχιτεκτονικής και 
μορφολογικής άπάψεως αρχίζει μετά τύ 
1833, γιατί επί φραγκοκρατίας καί τουρκο
κρατίας δλες οί πόλεις φυτοζοοΰσαν ερει
πωμένες καί καταστραμένες κάτω άπύ τή 
βαρεία μεσαιωνική νύχτα, γιατί 6 κατα
χτητής καθόλου-δέν ενδιαφέρονταν νά κο- 
σμίσει τίς πόλεις μέ μνημεία, μέγαρα ή 
κοινωφελούς σημασίας κτίρια, έχεύς άπύ 
τά κάστρα, τά τείχη, τήν άγορά, τύ σπίτι 
τοΰ τοπάρχου καί τίς φτωχικές συνοικίες 
τοΰ λαοΰ.

Ή  Α θή να  κηρύχθηκε πρωτεΰονσα τοΰ 
ελληνικοί βασιλείου κατοϊΐιν έπιί)υμίας 
τοΰ Ό θ ω ν ο ς  τον Σεπτέμβρη τοΐ' 1834, 
οπότε καί γίνεται ή βιαστική μεταφορά καί 
εγκατάσταση τών επισήμων απύ τύ Ναύ
πλιο. Ή  ’Αθήνα είχε τότε οκτώ χιλιάδες 
κατοίκους καί περιοριζότανε γύρο» άπύ τύ 

Ί  Υζόκαστρο, Βλασσαροϋ καί Πλάκα καί 
ήτανε περικλειόμενη άπό τά μισοκαταστρα- 
μένα μεσαιωνικά τείχη.

’Ή δη άπύ τύ 1833 ό Ό θ ω ν  ειχεν όπο- 
στείλει ιούς άρχιτέκτονες Κλεάνθη καί Σ ά - 
ουβερτ, πού έξεπόνησαν τύ πρώτον σχέδιο 
καί ρυμοτομικύ δίκτυο τής πρωτεύουσας. 
Τύ πρώτο καί σημαντικό λάθος τών Βαυ- 
αρών ήτανε δτι χαράξανε τή νέα πόλη 
πάνω στά ερείπια τής παληΰς, χωρίς νά 
ενεργήσουνε πρίν πλήρη άνασκαφή καί 
εμφάνιση τών παληών μνημείων τών 
’Αθηνών τής κλασσικής άρχαιότητος καί 
τής βυζαντινής εποχής, γιατί ή αρχαία 
πόλη είχε προ πολλοΰ καταχωσθή, κα
θώς καί ή είσοδος τής Άκοοπόλεως καί 
τά κάτω άπ’ αυτήν μνημεία άπύ χώματα 
καί προμαχώνες. Στο νά χαραχθεΐ ή και
νούργια πόλη πάνω στην παληά, συνετέ- 
λεσε πολύ καί ή βιαστική μεταφορά τής 
πρωτεύουσας, ή μεγάλη ανάγκη οικημάτων 
πού προέκυψε καί ή πρόχειρη γιαυτύ τύ

λογο επισκευή τών παληών μισοκαταστρα- 
μένων σπιπών τής παληΰς ’Αθήνας. Γιατί 
πάντως κι’ άφοΰ άπο'φασίσθηκε νά δρι- 
σθεΐ πρωτεύουσα ή ’Αθήνα θά μποροΰσε 
ή νέα πόλις νά χαραχθεΐ εξω άπύ την πα
ληά, λ.χ. πρύς τά Πατήσια, κι’ αύτό είναι 
ασφαλώς λάθος τών Βαυαρών.

“Ενα χρόνο άργότερα ό άρχιτέκτων 
Κλέντσκε έλαβε. εντολή καί έτροποποίησε 
τό αρτιότερο εκείνο . σχέδιο, περιορίζοντας 
καί άπλουστεύοντάς το επειδή τύ χαραχτή- 
ρισαν μεγαλεπή βο/.ο. Τύ πρώτο εκείνο 
σχέδιο όριζε τόπους γιά άνάκτορα, υπουρ
γεία, διοικητικό κέντρο, μητροπολιτικύ ναό, 
θέατρο, αγορές, στρατώνες, νοσοκομεία, 
κήπους κ.λ.π. καί ήτανε πιύ μελετημένο καί 
άνετο, ενώ συγχρόνως έπρονοοΰσε καί γιά 
μελλοντική εξέλιξη τής πόλεως.

Μέ τύ καινούργιο τροποποιημένο σχέ
διο ή πρωτεύουσα περιορίστηκε άπύ τήν 
όδύ Αδριανοΰ μέχρι τήν όδύ Πανεπιστη
μίου καί άπύ τύ εργοστάσιο φωταερίου μέ
χρι τήν λεωφόρο Αμαλίας. Συγχρόνως λά
βαινε πρόνοια καί όριζε δτι τύ τμήμα τής 
παληΰς πόλεως ποΰ βρισκότανε πάνω 
στούς αρχαιολογικούς χώρους επρεπε ν’ 
άπαλλοτριωθεΐ άπύ τύ Δημόσιο, γιά νά γί
νουν άνασκαφές καί μετά πάρκα καί περί
πατοι. Δυστυχώς επειδή τό έλληνικύ δημό
σιο ποτέ δέν.είχε τά άπαιτούμενα οικονο
μικά μέσα, αύτο τύ σχέδιο έ'μεινε άνεκτέλε- 
στο μέχρι σήμερα, οπότε πιά στούς ’Αμε
ρικανούς θ.\ ανήκει ή τιμή δτι εμφανίσανε 
τήν-’Αθήνα τοΰ ΙΙερικλέόυς.

Το 1834 άρχισαν πάνω στήν ’Ακρό
πολη οί εργασίες γιά τίς άνασκαφές καί 
γιά τήν εμφάνιση καί διατήρηση τών άρ- 
χαίων μνημείων από τούς Klenze, άρχαι- 
ολόγο Ross, Schaubert καί Hansen, πού 
άπαλλάξανε τήν ακρόπολη άπύ τούς βαρει-. 
ούς προμαχώνες, πού στή μεσημβρινή της 
ιδίως πλευρά καλύπτανε σχεδύν δλα τά 
Προπύλαια καί τύν ναό τής ’Απτέρου Νί
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κης, τύν όποιο ξαναχτίσανε ολόκληρο άπό 
τύ σκορπισμένο υλικό του.

Μετά τύν καθαρισμό τής ’Ακροπόλεως, 
άρχισαν άπύ τύ 1844 μέχρι τύ 1878 οι 
μελέτες άποτυπώσεως τοΰ Παρθενώνος καί 
λοιπών μνημείων μέ τούς ξένους αρχαιο
λόγους Pennerthome, Penrose κ.λ.π. οί 
οΛοΐοι φανέρωσαν τούς νόμους αρμονίας 
καί διαιρέσεως τών αρχαίων μερών τοΰ 
ναού, καθώς λ.χ. δτι ορισμένα κομμάτια τής 
κολώνας αποτελούν γεωμετρική καμπύλη. 
Οί- άρχαιολογικές εργασίες εξακολούθησαν 
μέ τήν εμφάνιση τοΰ Θεάτρου τοΰ Ή ρ ώ - 
δου (1848) καί τής στοάς τοΰ Εύμένους 
άπύ τύν Πιττάκη στά 1830 καί τύν Βειιΐό 
στά 18Γ>2. Στά 184Γ> ελευθερώνεται άπύ 
πή γαλλική σχολή τύ μνημείο τοΰ Αυσι- 
κράτους, τύ όποιον επιδιορθώνεται άργό
τερα στά 1.S78 καί 18! 12. Στα 18(32 μια 
πρωσσική έπιτροπή (Struck κ.λ.π.) καθά
ρισε τύ Έρέχθειο καί τύ Διονυσιακύ θέα
τρο, δπου οί εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι 
τύ 1886 μέ τήν αρχαιολογική μας σχολή 
καί τύ γερμανικό ινστιτούτο. Στά 1862 άρ- 
χίζουλ' οί άνασκαφές στύν Κεραμεικύ άπύ 
τήν αρχαιολογική σχολή μας, δπου τύ μέ
ρος άνασκάβεται βαθύτερα στα 1907 μέ τή 
δαπάνη τής ’Ακαδημίας τού Βερολίνου με 
τούς άρχαιολόγους Brueckner καί Struck.

Τέλος άπύ τύ 1864 ό Εύστρατιάδης καί 
■άπύ τύ 1885 ό Καββαδίας συμπληρώ
νουνε όλο σχεδόν τύ εργο, μέχρι τύ 1894, 
οπότε μέ τον σεκτμο jtou απείλησε τότε 
μερικώς τύν Παρθενώνα άρχίζουν μέ τύν 
έ'λληνα αρχιτέκτονα Μπαλάνο καί μέ τήν 
συνεργασία τών ξένων Magne, Durm καί 
Penrose ή επιμελής στερέωση καί άνα- 
στύλωση τοΰ Παρθενώνος και τής βο
ρεινής ιδίως πλευράς του.

"Εδώ οφείλουμε νά επαινέσουμε τύ 
πρόγραμμα καί τύ έργο τών ελ/.η νοιν αρ
χαιολόγο»' καί άρχιτεκτόνων, πού άνέλα- 
βαν τύ έργο τής άναστυλώσεως τοΰ ΙΙαρ- 
θενώνος καί λοιπών μνημείων, οί οποίοι 
άναστήλωσαν μόνο τά μέρη εκείνα ποΰ τα 
υλικά τους εύρέθησαν κατα τύ πλεΐστο 
σκορπισμένα καί μέ ελάχιστες προσθήκες, 
άντιθέτιύς μέ τήν ιταλική μέθοδο, ποϋ κά
νει εμφάνιση καί άπαρτίωση τοΰ μνη
μείου έστω καί άν αύτύ διεσωθη μέχρι

σήμερα μονάχα τύ μισύ ή καί λιγώτερο.
Συγχρόνως μέ τίς άρχαιολογικές εργα

σίες ανοίγονται οί δρόμοι Έρμοΰ, ’Αθή
νας καί Αιόλου μέ τήν κατεδάφιση πα
ληών σπιτιών, χαράζονται οί νέοι δρόμοι 
Σταδίου, Πανεπιστημίου καί Μητροπό- 
λεως καθώς καί οί περιφερικοί δρόμοι 
’Ακαδημίας, Λεωφόρου ’Αμαλίας καί Διο
νυσίου ’Αρεοπαγίτου. Φυτεύονται παντού 
δέντρα καί κήποι καί άρχίζουν νά κτίζων- 
ται τά δημόσια κτίρια. Στά 1832 ιδρύεται 
ή Έ θν. Βιβλιοθήκη, μέ τή δαπάνη τοΰ 
κεφαλωνίτη ευεργέτη Βαλλιανου, καί ή 
οποία κτίζεται άργότερα σύμφωνα μέ τά 
σχέδια τοΰ αρχιτέχτονος Χάνσεν, καί πού 
είναι έ'να ώραΐο οικοδόμημα δωρικοΰ ρυθ
μού καί ενα άπύ τά καλλίτερα στολίσματα 
τής ’Αθήνας.

Στά 1837 άρχίζουν νά κτίζονται τά 
Παλαιά ’Ανάκτορα σύμφωνα μέ τά σχέδια 
τοΰ βαυαρού άρχιτ. Γαιρτνερ, πού είναι 
έ'να ογκώδες καί επιβλητικό χτίριο παλαιοΰ 
ρυθμού, κι’ άπύ τύ όποιο άν άφαιρέσει 
κανένας τίς δωρικές καί ίιονικές κιονοστοι- 
χίες. στίς εισόδους του και τή μεγάλη αί
θουσα χορού σέ πομπηϊανύ ρυθμό, τύ 
υπόλοιπο είναι ένα άρκετά άπλύ άρχι- 
τεκτονικύ χτίριο. Συγχρόνως ή βασίλισσα 
’Αμαλία κατέβαλε όλη τή δραστηριότητα 
της γιά τύν έξωραϊσμύ τής πόλεως καί έ'να 
μεγάλο δείγμα τής φιλοκαλίας της είναι ό 
Βασιλικός Κήπος, πού έσχεδίασε ό γερμα- 
νύς Schm idt καί έπέβλεψε προσωπικώς 
ή ίδια.

Στά 1836 αρχίζει να κτίζεται τύ ’Α ρ 
σάκειο, κατά τά σχέδια τοΰ άρχιτέκτονα 
Καυταντζόγλου. Ω στόσο ή πρύς τήν όδύν 
Σταδίου προσθήκη γίνεται άργότερα άπύ 
τύν έλληνα Δημάδη. Τύ ’Αρσάκειο άρ- 
χιτεκτονικώς δέν ενθυμίζει καθολου τα 
κατοπινά μελετημένα έ'ργα τοΰ Καυταν- 
τζόγλου. Στά 1837 επίσης άρχίζει νά κτί
ζεται τύ Πανεπιστήμιο κατά τά σχέδια τοΰ 
δανοΰ άρχιτέκτανα Hansen. Στύ χτίριο 
αύτό, ποΰ είναι ενα άπύ τά καλά κοσμή
ματα τών ’Αθηνών, έγιΐ’ε καί ό πιύ πετυ
χημένος μεταχειρισμύς τής πολυχρωμίας, τύ 
δέ προστώο του, πού ναι ιωνικού ρυθμού, 
είναι διακοσμημένο μέ ελαιογραφίες τοΰ 
ζωγράφου Ράλ, πού παριστάνουν τήν άνα-
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γέννηση τών επιστημών καί τών τεχνών. 
Τόν ίδιο επίσης χρόνο γίνεται ή ίδρυση 
τής Αρχαιολογικής Εταιρίας και στά 1842 
κτίζεται τό ’Αστεροσκοπείο μέ δωρεά τοΰ 
Σίνα, συγχρόνως δέ αρχίζει νά κτίζεται ή 
Μητρόπολη, πού απαρτίσθηκε μερικώς 
άπό υλικά 70 κρημνισθέντων έκκλησιδιών 
καί τήν οποίαν διεκόσμησε ό αρχιτέκτονας 
Boulanger.

Στά 1843 κτίζεται τό Βαρβάκειο καί 
στά 1846 Ιδρύεται ή γαλλική άρχαιολογική 
σχολή μέ τούς πρώτους αρχαιολόγους της 
Beule, A bout, Coulange κ.λ.π. τής οποίας 
έ'ργα είναι οί άνασκαφές στούς Δελφούς, 
Δήλο, Θήρα, ΠτφΌ, Μαντίνεια, Τεγέα, 
Θεσπιές, Μυστρά κ.λ,π. Στά 1859 αρχίζει 
νά κτίζεται ή ’Ακαδημία μέ δαπάνη τοΰ 
Σίνα κατάτά σχέδια τοΰ αρχιτέκτονα Θεοφ. 
Χάνσεν τοΰ νεωτέρου καί μέ τήν επίβλεψη 
τοΰ Τσίλλερ. Τό κτίριο αύτό, ίωνικοΰ ουίΙ- 
μοΰ, εΐναι έκτελεσμένο άπό Πεντελικό μάρ
μαρο καί τό θέμα του άναπαριστάνει αρ
χαίο κτίριο μέ κλασσικά μοτίβα, κοσμείται 
δέ στά αττικά του μέ ανάγλυφες μαρμά
ρινες μυθολογικές παραστάσεις, πού είναι 
έ'ργα τοΰ Δρόση, καθώς καί όλα τά αγάλ
ματα τοΰ ’Απόλλωνος, ’Αθήνας, Πλάτίονος, 
Σωκράτους καί Σίνα. Οί τοίχοι τής μεγά
λης αιθούσης τών συνεδριάσεα>ν κοσμείται 
μέ οκτώ μεγάλες τοιχογραφίες μέ θέμα τόν 
Προμηθέα, έ'ργο τοΰ ζωγράφου Γκρίν- 
πενκερλ.

Στά 1862 αρχίζει νά κτίζεται τό Πολυ
τεχνείο μέ δωρεά τών πατριωτών Στουρ- 
νάρα, Τοσίτσα κ.λ,π. κατά τά σχέδια τοΰ 
αρχιτέκτονα Καυταντζόγλου. Τό κτίριο, 
κτισμένο άπό στιλπνό καί ωραίο Πεντελικό 
μάρμαρο, άπαρτίζεται άπό δυό άπομεμο- 
νωμένες πτέρυγες δωρικοΰ ρυθμοΰ, πού 
σχηματίζουνε προπύλαια, καί άπό έ'να κεν
τρικό κτίριο μέ δυό ύπερκειμένους ρυθ
μούς, δωρικό καί ιωνικό, καί είναι έ'να 
άπό τά πιό πετυχημένα έ'ργα ποΰ έκτελέ- 
σανε οί έ'λληνες αρχιτέκτονες εκείνης τής 
εποχής.

Στά 1866 άρχίζεινά κτίζεται τό Εθνικό 
Μουσείο, πού είναι έ'να κτίριο σέ κλασσικό 
ρυθμό καί μέ προπύλαια σέ δωρικό. Ή  
αρχιτεκτονική καί ή διαίρεσή του μελετη
μένη ώστε νάχει καί κατάλληλο φωτισμό.

Σήν ίδια περίπου εποχή άρχισε νά κτί
ζεται καί ή Βουλή κατά τά σχέδια τοΰ 
άρχιτ. Boulanger σέ κλασσικό ιωνικό 
ρυθμό, μά πού ύστερε! όμως καί σέ γε
νική κατάλληλη εσωτερική διαίρεση καί σέ 
έμφάνιση άνάλογη τοΰ Πανεπιστημίου καί 
λοιπών. Στά 1872 μπήκε ό {θεμέλιος λίθος 
τοΰ Δημαρχείου μέ δαπάνη τοΰ Συγγροΰ,*τά 
σχέδια τοΰ οποίου μελέτησε ό άρχιτέκτων 
Κάλκος. Στά 1873 μπήκε κι’ό θεμέλιος λίθος 
τοΰ Δημοτικού Θεάτρου, πού τελειωτικά 
άρχισε νά κτίζεται τό 1882 κατά τά σχέδια 
τοΰ γάλλου άρχιτ. Ζιράρ.

Στά 1875 άρχίζουν οί μεγάλες άνασκα
φές τής ’Ολυμπίας μέ δαπάνη γερμανών 
καί άπό γερμανούς άρχαιολόγους (Curtius,. 
A dler, D oerpfeld  κ.λ,π.) πού φανέρωσαν 
τούς μεγάλους θαμμένους θησαυρούς τής 
μεγαλύτερης προόδου τής κλασσικής ελλη
νικής τέχνης. Στά 1876 ό Σλήμαν αρχίζει 
στις Μυκήνες τίς άνασκαφές, πού συνεχίζουν 
άργότερα ό Σταματάκης καί ό Τσούντας.

Στά 1880 γίνεται ή σιδηροδρομική 
ένωση τής ’Αθήνας μέ τόν Πειραιά, 
ή ήλεκτροκίνηση όμως γίνεται στά 1904. 
Στά 1887 κτίζεται τό Ζάππειο κατά τά 
σχέδια τοΰ Θεοφίλου Χάνσεν, στά 1890 
κτίζονται τά νέα ’Ανάκτορα καί στά 1895 
γίνεται ή άναμαρμάρωση τοΰ Σταδίου μέ 
δαπάνη τοΰ ’Α βέρωφ άπό τόν έλληνα άρχιτ. 
Ά ν . Μεταξά, όπου τό 1896 γίνονται οί 
πρώτοι ’Ολυμπιακοί άγώνες, πού τόσον 
ενθουσιασμό έσκόρπισαν τήν έποχή εκείνη 
στόν τόπο μας.

Τό 1898 ό ά'γγλος άρχαιολ. Evans άρ- 
χίζει νά εμφανίζει μέ τίς άνακαλύψεις του 
στήν Κρήτη τό παλάτι τοΰ Μίνωος καί 
έναν ολόκληρο άγνωστο κόσμο, όπου καί 
εξακολουθεί νά εργάζεται μέχρι σήμερα. Τό 
1905 άρχίζει τίς εργασίες του στήν Α κ ρό 
πολη τό Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο, 
καί στά 1906 άρχίζουν οί άνασκαφές τής 
Σπάρτης άπό τήν άγγλική άρχαιολ. σχολή.

Στήν περίοδο τής πρώτης δυναστείας 
έγιναν άρκετά έ'ργα στήν ’Αθήνα, πού δια
κοσμήθηκε μέ νέους δρόμους, ώραία ιδιω
τικά κτίρια εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ. 
άλλά κυρίως διακοσμήθηκε μέ τίς μεγά
λες δωρεές τοΰ άφισαν οί έ'λληνες ευεργέ
τες Συγγρός, Ά βέρω φ , Ζάππες, Σίντχς,
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Τοσίτσας, Βαλλιάνοι, Στουρνάρας, Μπενά- 
κης κ.λ.π. καί στούς οποίας οφείλονται τό 
περισσότερο τά ωραία κτίρια πού κοσμούν 
τήν Α θήνα.

Ά π ό  τά υπόλοιπα κτίρια εκείνα πού 
μπορούμε άκόμα νά αναφέρουμε ιστορικώς 
είναι τά επόμενα. Εκκλησίες : Αγ. Ειρήνη 
(πρώτη Μητρόπολη), Ά γ . Κωνσταντίνος, 
'Αγ. Διονύσιος (άρχιτ. Καυταντζόγλου), 
Άγγλικανική εκκλησία (1840). Ιράπεζες: 
’Εθνική, Λαϊκή (1927). Θέατρα: Δημοτι
κό, Βασιλικό (1901). Νοσοκομεία: Εύαγ- 
γελισμός (1884), Συγγροΰ, Δημοτικό, ’Ερυ
θρού Σταυρού (1927), Έλενας Βενιζέλου, 
(1929). Σχολές : Εύελπίδων, Αρσάκειο, 
Κολλέγιο Ψυχικού (1927), εργαστήρια Π α
νεπιστημίου στό Γουδι (1929 θεμελιωση). 
Μέγαρα : Συγγροΰ (Πολ. Γραφείο), πρί- 
γκηπος Νικολάου (Petit Palais), Σλήμαν 
(Ίλίου Μέλαθρον — πομπήϊανού ρυθμοΰ 
μέ τήν ώραία του loggia), Μετοχικόν, τά 
κτίρια τών ξένων άρχαιολογ. σχολών καί 
τά νεώτερα ξενοδοχεία. Ά κόμα τούς σταθ
μούς Πελοποννήσου καί Λαρίσσης, τά Υ 
πουργεία ’Εξωτερικών καί Παιδείας, τίς 
πλατείες Όμονοίας, Συντάγματος, Ζαππείου 
κλπ., τίς λεωφόρους Συγγροΰ, Ά κροπό- 
λεως, Αμαλίας, Αλεξάνδρας, Πατησίων, 
Κηφισσιας, Βουλιαγμένης, τίς Βιβλιοθή
κες : ’Εθνική, Βουλής, καί Γεννάδειο (1928, 
άπό μάρμαρο τής Πεντέλης), τό Βαρβά- 
κειο, Ταχυδρομείο, Α γορά  κλπ.

***
Αύτά όσον άφορά τό ιστορικό μέρος. 

Τώρα εξετάζοντας γενικώτερα τή ρυμοτο
μία καί τή μορφή τής Α θήνας παρατη
ρούμε ότι, εκτός άπό τήν αδικαιολόγητη 
καί κακή τοποθέτηση τής νέας πόλεως^ά
πάνω στήν παληά, εκτός άπό τή ματαίω
ση τοΰ πριότου καλλίτερου σχεδιου διά τού 
νεωτέρου τοΰ Κλεντσκε, και έκτος απο τις 
διάφορες προσθήκες, τροποποιήσεις και 
άλλαγές π ο ύ  έγιναν κατά καιρούς, και αλ- 
λα αίτια συνέτειναν στόν κακό σχηματισμό 
τής πόλεως.

Μερικά άπ’ αύτά είναι ότι εφαρμόσθη
κε ένα ελαττωματικό καί πολυ απλο, χωρίς 
και*μιά γενικώτερη σύνθεση, σχέδιο, δεδο
μένου ότι εφαρμόσθηκε το σύστημα των 
παραλλήλων καί καθέτων απλώς δρόμων,

χωρίς νά χαραχθούν καθόλου σχεδόν άκτι- 
νοειδείς ή περιφερικοί δρόμοι. Τό μέγα 
αύτό ελάττωμα καθώς καί ή έλλειψη ενός 
γενικού προγράμματος τοΰ σχεδίου τής 
πόλεως, πού νά προβλέπει τίς διάφορες 
κάθε φορά επεκτάσεις, οφείλεται στήν κα
κή πολιτεία τοΰ Κράτους, πού χωρίς κανέ
να πρόγραμμα, προχώρησε μέχρι τό 1916 
στήν έγκριση 78 χωριστών τμημάτων σχε
δίου, τά όποια δέν είχαν μεταξύ των σχε
δόν καμμιά προσαρμογή, επικοινωνία και 
σύνδεση άπό γενικότερη άποψη. Σ ’ αυ
τά προστεθήκανε ή επέκταση τών καθέτων 
δρόμων κι’άπάνω στις πλαγιές τών λόφων, 
ή έλλειψη μεγάλων λεωφόρων προσπελα- 
σεως καί συνδέσεως τών διαφόρων τμημά
των τής πόλεως, μά πρό παντός ότι, εκτός 
άπό τό σχέδιο Καλλιγα, πού κι’ αύτό κατηρ- 
γήθη πριν άκόμα άρχίσει να εφαρμόζεται, 
κανένα μέχρι σήμερα δέν μπόρεσε νά άπο- 
φασισθεΐ ώς οριστικό καί βάσιμο, καί πού 
κάθε φορά άπαρεγκλίτως νά εφαρμόζεται.

Τό Κράτος τό όποιον ένέκρινε τήν ανα
τροπή τού σχεδίου Καλλιγα, εχει την ι>πο- 
ύποχρέωση νά μελετήσει ενα αλλο ενιαίο 
καί γενικό πρόγραμμα μέ προδιαγραμμε- 
νη τή θέση όλων γενικώς τών δημοσίων 
κτιρίων καί τό όποιον κατα καιρούς καί 
άναλόγως τών χρηματικών μέσων νά πραγ
ματοποιείται τμηματικά κάθε φορά, καί 
όχι μονομερώς καί εντελώς εμπειρικά και 
σπασμωδικά νά λαμβάνεται κάθε φορά 
άπόφαση ποΰ θά άνεγερθοΰν η Γερουσια, 

τά δικαστήρια, ή στρατιωτική πόλη, οί 
φυλακές κλπ.

Ή  Α θή να  επί πλέον στερείται πλατειών, 
άλσών, λεωφόρον, άρτιου τροχιοδρομικοΰ 
δικτύου, ενιαίου δικτύου υπονόμων, φωτι
σμού, υδροληψίας κλπ., σχολείων, αγορών 
καί τόπων ελευθέρων διά κοινής ώφελείας 
κτίρια εις τά διάφορα τμήματα τής πολεως. 
Ά κόμα ούδεμία φροντίδα έλήφθη μέχρι σή
μερα γιά τήν κανονική καί καλλιτεχνική 
εμφάνιση τ ή ζ  ττολεοος x c t i  την j t q c k k x q i x o -  

γή τών ιδιωτικών κτιρίων πέριξ των πα
λαιών ή τών εξαιρετικής σημασίας κέντρων, 
άπό άπόψεως έμφανίσεως ρυμοτομικού δι
κτύου καί διαστάσεως τών οικοδομημάτων.

Τό τελευταίο δέ καί μεγαλιιτερο πλήγμα 
κατά τών Α θη νώ ν κατέφερε ή άστοχη
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πολιτική τής Έπαναστάσεως τοΰ 1922 
πού έγκατέστησε ολόκληρο πληθυσμό προ
σφύγων, μέσα και γύρω απ’ τήν ’Αθήνα 
καί μέ τέτοιο πρόχειρο τρόπο ποΰ σήμερα 
σέ ορισμένα μέρη τής πόλεως ή φτώχεια, 
ή ακαθαρσία και ή τσιγγανοποίησις προσ
φέρουν καθημερινό θέαμα στούς επισκέ
πτες καί στούς κατοίκους τής ’Αθήνας. 
’ Επί πλέον προσετέθηκε κ’ ή όλεθρία πο
λιτεία τή ς ’Αεροπορικής Ά μυνας πού κατά- 
στρεψε μέ τήν κακή έκμετάλευσή τους δλα 
τά υπό τήν δικαιοδοσίαν της μέρη τριγύρω 
απ ’ τήν Α θή να  καί έντελώς ιδιαιτέρως τα 
παράλια τής Αττικής άπ’ τό Παληό Φά
ληρο μέχρι τήν Βουλιαγμένη, επιτρέπον
τας τήν εγκατάσταση σέ άθλιες παράγκες 
-εστιατόρια πού κατάστρεψαν δλη τή γοη
τεία τής παραλίας εκείνης καί τέλος ή 
σπασμωδική πολιτική τοΰ Κράτους πού 
ενέκρινε νά ξεφυτρώσουν κυριολεχτικά οί 
απειράριθμοι άντικαλαισθητικοί οικοδομι
κοί συνοικισμοί σ’ δλο τό λεκανοπέδιο 
τής Αθήνας, ίσαμε κι’ άπάνω στούς πρώ
τους λόφους τοϋ Ύμηττοϋ, πού κατέστρε
ψαν δλη τή γαλήνη, τήν αρμονία καί τήν 
ομορφιά τής εξοχικής φύσεως.

Τά ιδιωτικά κτίρια τής Α θήνας παρου
σιάζουνε μεγάλη απλότητα καί ομοιομορ
φία. Μόνο τήν τελευταία δεκαετία καί ιδίως 
μετά τόν πόλεμο ή νεώτερη αρχιτεκτονική 
προσπάθησε καί έπεζήτησε νέες εκφράσεις 
καί προσαρμογή πρός τό σύγχρονο αίσθη
μα τής εσωτερικής άνέσεως καί τών απαι
τήσεων τής συγχρόνου οικοδομικής.

Έ κ τής έλλείψεως γενικού προγράμματος 
καί τής άπολύτου ελευθερίας διά τήν μορ
φήν τών ιδιωτικών κτιρίων ή Α θή να  
στερείται τής ενιαίας έμφανίσεως τών 
οικοδομών στήν εξωτερική τους πρόσοψη, 
πράγμα πού άλλοΰ ιδίως στούς κεντρικούς 
δρόμους επιβάλλεται κ’ έ'τσι μέ τήν ομοι
ομορφία επιτυγχάνεται μεγαλύτερη έπιβλη- 
τικότης καί Ισομετρία στούς ό'γκους.

Έ ν α  άπό τά μεγαλύτερα τής συγχρόνου 
αρχιτεκτονικής τών πόλεων είναι ή χάραξη 
τής ρυμοτομίας μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά 
ξεχωρίζωνται τα ιστορικά μνημεία καί τά 
•σημαντικής άξίας νεώτερα κτίρια. Καί

στό μέν κεντρικό καί παλαιό τμήμα τής 
Ά θηνας (σχέδιον Κλέντσκε) έλήφθη πρό
νοια γι’ αύτό κ’ έτσι χαράχθηκε ή οδός Έ ρ - 
μοϋ λ. χ. ούτως ώστε νά παρουσιάζει τήν 
Καπνικαρέα καί νά καταλήγει στήν πλα
τεία Συντάγματος μέ τή Παλ. Ανάκτορα 
στό βάθος. ’Έ τσι τά ιστορικά μνημεία 
ελεύθερα καί εμφανή, γίνονται ορατά καί 
Λροοπτικώς καί φαίνονται σά στολίσματα 
τής πόλεως.Ό Κλέντσκε γύρω άπό τήνΌ μό- 
νοια έχάραξε δέσμη δρόμων, δρισε δρό
μους περιφερικούς (Αρεοπαγίτου, Αμαλίας 
κλπ.) καί έφρόντισε τά διάφορα δημόσια 
κτίρια δπως τό Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη, 
Πολυτεχνείο, Μητρόπολη, κλπ. νά τοπο- 
θετη θοϋν σέ κατάλληλη οπωσδήποτε θέση, 
πράγμα γιά τό όποιο καθόλου δέν έφρόν- 
τισαν στά διάφορα σχέδια έπεκτάσεως τής 
πόλεως πού ένέκριναν.

Ό ,τ ι άναφέραμε γενικά γιά τήν Α θ ή 
να τίς περισσότερες σχεδόν φορές τό ξανα
βλέπουμε καί στις διάφορες επαρχιακές πό
λεις, μέ μερικές διαφορές καί μέ κύρω γνώ
ρισμα δτιδλες εμορφώθηκαν σχεδόν στήν 
τύχη, χωρίς ένα γενικό πρόγραμμα καί σχέ
διο άπό γενικώτερη άποψη πού νά κανο
νίζει τή γενική ρυμοτομία καί τή σύνδεση 
κάθε πόλεως.

Εξαίρεση μόνον παρουσιάζει ή Θεσσα
λονίκη, πού ένεκα τής πυρκαϊάς πού τής 
κατέστρεψε ενα μεγάλο τμήμα προ δωδε
καετίας περίπου, ήταν δυνατόν νά γίνει μιά 
ευρωπαϊκή πόλη μέ τό σχέδιο πού μελέ
τησε ή τότε έπιτροπή καί πού μονάχα με
ρικά έθορμόσθηκε, καί ιδίως δσον άφορά 
τή ρυμοτομία τοϋ νεωτέρου τμήματόςτης, 
πού είναι άρκετά μελετημένη.

Τελειώνοντας τή βιαστική αύτή άναδρο- 
μή τής ιστορίας τής αρχιτεκτονικής καί τής 
μορφής Ιδίως τής Α θήνας καταλήγουμε 
στό συμπέρασμα πώς γιά νά γίνει μιά πό
λη κανονική καί ωραία χρειάζεται προ 
παντός ή μελέτη καί εφαρμογή ένός γενι- 
κοΰ συνθετικοΰ προγράμματος γιά τή ρυ
μοτομία καί τή μορφή τους πού νά εξα
σφαλίζει τήν πρόοδο καί τήν άνάπτυξή 
της καί σέ μεταγενέστερες εποχές.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ΚΑΨ ΑΜ ΓΓΕΛΗ Σ
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Η Γ Λ Υ Π Τ Ι Κ Η  Σ Τ Α  Ε Κ Α Τ Ο  ΧΡ ΟΝΙ Α
(1830 — 1930)

Ελάχιστα πράγματα, σχεδόν τίποτε γεν
ναίο καί προσωπικό, δέν έχει νά έπιδείξει 
ή γλυπτική μας, ιιέσ’ στά εκατό χρόνια πού 
περάσανε. Καί άν έξαιρέσουμε τά τελευ
ταία έργα τοϋ Χαλεπά, «τά μετά τή σιω
πή του», δπως τά ονόμασα σέ σχετικό άρ
θρο μου, «τό Παραμύθι τή; Πεντάμορφης», 
«ή Ά θη νά» καί άλλα, καί τό διαρκώς εξε
λισσόμενο έργο τοϋ Τόμπρου, ή γλυπτική 
μας εμφάνιση περιορίζεται σέ περισσότερα 
ξόανα, παρά σέ έργα μέ πλαστικήν αντίλη
ψη καί συνθετικότητα.

Στό παρελθόν ακμάζει μιά γενιά άπό 
τεχνίτες πού κατατρίβεται στόν ψευτοκλα- 
σικισμό. Κατόπιν έρχεται μιά άλλη, πού 
σύμφωνα μέ τά ίσχύοντα τότε αισθητικά 
γεύματα, προσπαθεί νά συγχρονισθεΐ, 
πέρνοντας στή δοΐ’λειά της ώς πρότυπο, 
δχι τούς αρχαίους θεούς καί ήρωες, άλλά 
τόν άνθρωπο. Στό βάθος μένει κι’ αύτή τό 
ίδιο, ψεύτικη καί κούφια, δπως καί ή προη
γούμενη τοΰ Κόσσου, τοΰ Δρόση καί τών 
Φυταλών, άν καί προάγει τό σύστημά της. 
Στή δεύτερη αύτή περίοδο σημειώνονται 
τά ονόματα τοΰ Βιτσάρη,Χαλεπά, Βρούτου 
καί Φιλιππότη. Καί τέλος έρχόμεθα στήν 
τελευταία περίοδο, τής οποίας τήν κηδεία 
είδαμε στις μέρες μας, μέ έργα ρητορικά 
καί απαίσια (τά περισσότερα δέν εινε διό

λου υπερβολή αν τά ποΰμε βιναυσουργη-' 
ματα), δπως εινε δλα σχεδόν δσα στηθή- 
κανε ή πρόκειται νά στηθούν ώς ηρώα σέ 
διάφορα μέρη τής Ελλάδος έξ άφορμής 
τοΰ δεκαετούς πολέμου.

Τήν ώρα τούτη ή γλυπτική αντιπροσω
πεύεται άπό μερικά ταλέντα. Εινε άνάγκη 
νά τά αναφέρω ; Τό Νεκροταφείο καί οί 
Δημόσιοι κήποι ας αποθανατίσουν τό ονο- 
μά τους. Ό  καθένας στήν περίπτωση τού
τη, γιά νά μή φανεί άπληροφόρητος ή 
δ,τι δήποτε άλλο, πρόθυμα θά είχε νά 
παραθέσει διάφορα γνωστά και άγνωστα 
ονόματα καί έργα. Έ γ ώ , θά περιορισθώ 
νά σημειώσω τό δνομα ένός τεχνίτη : τοΰ 
γλύπτη Μ. Τόμπρου. Ό  τεχνίτης αυτός 
έχει έργο σύγχρονο, μέ αντίληψη προχωρ 
μένη.

’Έ τσι έγώ βλέπω τή γλυπτική, στά εκα
τό χρόνια πού περάσανε. Καί περάσανε 
τόσο άγονα γιά μιά τέχνη ! πού ή άλήθεια 
της, περισσότερο άπό κάθε άλλη πηγάζει 
άπ’ ευθείας άπ’ τό φώς κι’ άπ’ τό έδαφος 
ετούτο πού εινε απόλυτα πλαστικό. Ή  
γνώση αυτών τών στοιχείων τήν καταδι
κάζει σήμερα. Στάθηκε ξένη, άκόμη καί 
εχθρική, στή σοφή καί ήρεμη δυναμικό
τητα τους.

Α Ν Α Σ Τ Α ΣΙΟ Σ  Δ Ρ ΙΒ Α Σ

Ο ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ό  εορτασμός τής Εκατονταετηρίδας 
τής νέας Ελλάδας μάς δίνει μιά πρώτης 
τάξης εύκαιρία, κοντά στήν ανακεφαλαιω
τική ιδέα πού θά δ (όση ή «Πρωτοπορία» 
τοΰ τί έκανε ή πατρίδα μας μέσα στά 
εκατό αύτά χρόνια, στή διανοητική καί 
καλλιτεχνική ζωή, νά κάνωμε μέ. τή σειρά 
μας μιά γοργή επιθεώρηση τών τριάντα 
τελευταίων χρόνων, μέσα στά όποια πρω- 
τοφάνηκε καί εξελίχτηκε ό Κινηματογρά
φος στόν τόπο μας, δπου ή ευεργετική

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Μ ΕΣΑ Σ Ε  30 ΧΡΟΝΙΑ

αύτή τέχνη γιά ολάκερη τήν ανθρωπό
τητα, προωρίστηκε νά παίξη σημαντικώ- 
τατο ρόλο, γιά λόγους πού θά έξετάσωμε 
πιό κάτω στήν άνάσκοπησή μας τούτη.

Ή  έ'βδομη τέχνη πρωτόειδε τό φώς στά 
1893, χάρη σέ μιά εφεύρεση τών Γάλλων 
άδελφών Λουμιέρ, πού ήτανε έργοστασιάρ- 
χες κατασκευής φωτογραφικών ειδών. Στήν 
Ελλάδα δμως πρωτοπαρουσιάστηκε μο
νάχα στά 1900, άπό τούς αδελφούς Ψυ- 
χούλη. Μετά έντεκα ολάκερα χρόνια είσα-
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γωγής καί έκμετάλευσής 'ξένον ταινιών, 
τό ρωμέϊκο δαιμόνιο, έβάλθηκε νά φτιάξη 
ντόπιες ταινίες γιά νά μή μείνη πίσω άπό 
τίποτα. Τό φιλότιμο, βλέπετε...

Ετσι, η πρώτη προσπάθεια κατασκευής 
ελληνικής ταινίας έγίνηκε στά 1911 άπό 
τόν Μπεχατώρκα πού «έγΰρισε» τήν 
«Γκολφω» τοΰ Περεσιάδη, μέ δπερατέρ 
τόν Μαρτέλλι καί κάποιον άλλο ποΰ μοΰ 
ξεφεύγει τ ’ όνομά του αύτή τή στιγμή. 
Στά 1915 μέ 1916 γινήκανε άκόμα δυό 
απόπειρες κατασκευής ταινιών. Οί τίτλοι 
τους: «Σπυριντιόν Κβό Βάντις;» καί ό 
«Λεπενιώτης Μασίστας». Τήν ίδια πάνω 
κάτω εποχή, ιδρύθηκε καί ή «Ντάγκ- 
Φιλμ» τών Γαζιαδηδων καί ό κινηματο
γραφικός Οικος τοΰ Λέστερ.

Στά 1917 έσημειώθηκε μιά άλλη προσ
πάθεια κατασκευής ταινίας άπό τόν άκού- 
ραστο Δήμο Βρατσάνο καί μερικούς άλ
λους, μέ τον τίτλο *ό ’Ανήφορος τοΰ Γολ
γοθά». Τά πολιτικά γεγονότα δμως τή δια- 
κοψανε αρον-α$ον, άπάνω στά εννιακόσια 
μόλις μέτρα της, γιατί απελάθηκε ό καλλι
τεχνικός διευθυντής τής ταινίας Ζοζέφ Χέπ, 
στη Σκύρο, πάνω στήν πολιτική άναμπα- 
πούλα τών Νοεμβριανών, γιατί ήτανε Έ λ- 
ληνο-Ούγγρος.

Στά 1921, ό Βρατσάνος πάλι στή μέση, 
έκανε την «Προίκα τής Άννούλας» ένα 
δραματάκι 750 μέτρων μέ τήν Κοΰλα και 
τήν ’Άννα Ζερβού, τήν Ξαβερία Κανελ- 
λοπούλου, τόν Κοντογιάννη καί τό Ρον- 
τήρη, καί μιά μονόπραχτη κωμωδία μέ τόν 
τίτλο Όί^ δυό τυχεροί». Μετά άπό λίγα 
χρόνια, ό Βρατσάνος έπραγματοποίησε 
ένα άλλο δράμα, «Τής Μοίρας τ’άποπαΐδι», 
πού ήτανε δυόμιση χιλιάδες μέτρα, μέ 
πρωταγωνίστρια τήν Χανίδου, καί δέν ξα- 
νάκανε πιά άλλη.

 ̂ Ά π ό  τά 1925 καί πέρα, ό ένας μετά 
τόν άλλο, κινηματογραφιστές καί επιχει
ρηματίες βαλθήκανε νά κάνουνε ταινίες. 
Ό  Μαδράς, ό Καμινάκης, ό Λελούδας, ό 
Τσακύρης, ό Καβαφάκης, οί Α δελφοί Γ α 
ζιάδη, κ’ έχει ό Θεός πόσοι άκόμα θά 
κάνουνε ντόπιες πραγματοποιήσεις. Ό  
συναγωνισμός βέβαια δέν βλάφτει. Έ νάν- 
τια, έχουμε τή γνώμη πώς ώφελεΐ πάρα 
πολύ, όταν τά μέσα πού μετέρχονται οι

συναγωνιστές είνε θ εμ ιτά , αποβλέποντας 
στόν άγαθό σκοπό τής υπερίσχυσης μέ τήν 
τελειοπ οίηση .

Είπαμε καί ξανάπαμε, άκόμα καί στό 
πρρπερασμένο μας φυλλάδιο πόσο μεγάλη 
κ επιταχτική εινε ή άνάγκη νά πάρουμε έπ ΐ 
τέλονς ατά σοβαρά  to ζήτημα τοΰ Κινη
ματογράφου στόν τόπο μας, δπου μεταπο
λεμικά-—άλλοίμονο ί—  δλα παίρνονται στό 
«σορολοπ» άμα λείπει ό παράς πού μόνος 
έπιβάλλει καταστάσεις καί οντότητες, άλλά 
πολύ συχνά καί μετριότητες...

 ̂Δέ θα  θέλαμε λοιπόν ν’ άναμασήσωμε 
τά ίδια γιά πολλήν ώρα. Θ ’ άρκεστοΰμε 
μονάχα νά έπανάλάβωμε, δτι τό Κράτος 
εινε ό νεκ ροθάφ της  τής μεγάλης τέχνης 
τοΰ αιώνα μας, μέ τήν άστοχη καί άντε- 
θνικοτατη φορολογική πολιτική του, πού 
κάνει τό κεφάλαιο νά φεύγη προτροπάδην 
καί έμποδίζει τόν καλλιτέχνη νά έργαστή 
άν δέν έχει λεφτά, άφοΰ τά έλλειπέστα μέσα 
του τόν καταδικάζουνε νά περιορίζεται σέ 
κακομοίρικες πραγματοποιήσες πού κάθε 
αλλο παρα ανυψώνουνε τή χαμηλότατη 
άλλως τε στάθμη τοΰ ελληνικού Κινηματο
γράφου.

Κι’ δσο τά χρόνια περνάνε, τό πράμμα 
καταντάει άληθινά αποκαρδιωτικό, άφοΰ 
δέ βλεπουμε νά διορθώνεται ή κατάσταση.

Ειδικά δέ στόν τόπο μας, ή σταδιοδρο
μία τού Κινηματογράφου έχει ιδιαίτερα 
μεγάλη σημασία άπό άπειρες απόψεις, 
ιδιαίτερα ομως, άπό άποψη έθνική καί 
προπαγανδιστική. ’Έχουμε τόσα ιστορικά 
θέματα γι’ άποθανάτιση μέ τά όποια θά 
τιμούσαμε τή μνήμη τών ήρωϊκών προγό
νων μας καί ταυτόχρονα θά διδάσκαμε 
τους άπογόνους ρ,ας νά συνεχίσουνε τό 
ηρωικό απελευθερωτικό ’Έ ργο τών προ
πάππων μας, πού ποιος ξέρει ποια ελλη
νική γενεά θ ’ άξιωθή νά ϊδή τόν επίλογό 
του, τόν όποιο ολόκληρη ή φυλή μας ονει
ρεύεται έδώ κ’ έξη αιώνες, ώστε νά θλιβώ- 
μαστε και να κοκκινίζωμε άπό ντροπή σάν 
άναλογιστούμε δτι αύτές τίς εύλογημένες 
μέρες πού γιορτάζεται ή εκατονταετηρίδα 
τής άνεξαρτησίας μας, ό Κινηματογρά
φος, ξένος άπό κάθε σχετική εθνικιστική 
κίνηση, δέν έχει νά προσφέρη τίποτε στήν 
έλληνική ιστορία, έχτός άπό τήν άπο-
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θανάτιση μερικών μονογυαλοφορούντιον 
Υπουργών πού θά  παραστοΰνε στις διά
φορες δοξολογίες καί θά βγάλουνε λόγους 
πολύλογους, γιά τά χρονικά τής «νεοελλη
νικής εθιμοτυπίας», δχι δμως καί γιά τήν 
εξυπηρέτηση τής ιστορίας.

Ά λλά μήπως ή προπαγανδιστική άποψη 
τοΰ Κινηματογράφου, στήν οποία κανένας 
άπό τούς μακάρια κοίμώμενους «Ιθύνον
τες» δέν έσκέφτηκε νά έκμεταλλευτή σάν 
καλός πατριώτης, (άποδείχνοντας μέ τή 
στάση του πως εινε εντελώς το αντίθετο), 
παρουσιάζει μικρότερο στάδιο εκμετάλ
λευσης;

Μά, ευλογημένοι κινηματογραφιστές που 
κλαίγεστε, καί σύ μεγαλεπίβουλο Έλληνικό 
Κράτος, πού δέν έγύρεψες ποτέ ψύλους 
στάχυρα, πώς θά έλκύσετε περιηγητές αν δέ 
γίνη μιά συστημοτοποιημένη κινηματογρα
φική έργασία άπό τούς πρώτους μέ την 
ηθική άλλά καί μέ τήν υλική ενίσχυση τού 
δευτέρου, γιά τήν άποθανάτιση τών αρ
χαιοτήτων μας, τών φυσικών καλλονών 
μας, τοΰ λαμπρού μας ήλιου και τών αμέ
τρητων θρύλλων που ομορφαίνουν την 
ιστορία τής Πατρίδας μας; Π ώς θά  μά
θουνε οί ξένοι, (πού δσο παει μάς απαρ- 
νοΰνται περισσότερο), οτι η Ελλάδα μας 
δέν εινε μονάχα λήστοκρατούμενη χώρα 
δπως τήν περιγράφουνε τά ξενα χιοτιμορι- 
στικά φύλλα, χάρη στήν άφιλοτιμία τού 
δικού μας σοβαρού τύπου, ή, δτι οί συγ
κοινωνίες μας άπό τή μιά ως τήν άλλη 
άκρη τής Ελλάδας, δέν γίνονται μέ τό γάι
δαρο, δπως πρόσφατα άκόμα σατυριζε 
ένας ξένος δημοσιογράφος που επισκέ- 
φτηκε τήν ’Ή πειρο;

Κ ’ άκόμα, δσοι άγνοοΰνε ολοκληρωτικά 
δτι ή Ελλάδα υπάρχει στό χάρτη, πώς θά 
τό μάθουνε, αν δέν δούνε στον κινηματο
γράφο τίς Καρυάτιδες ή (!) την Μις Ελ
λάδα (καί Ευρώπη); Δέν εινε λοιπον και
ρός νά έκμεταλλευτοΰμε τόν Κινηματο
γράφο, άντί ν’ άφήσωμε τον ξενο κινημα
τογράφο νά μας εκμεταλλεύεται;

Παράλληλα πρός δλα αύτά, υπάρχουνε 
καί ευχάριστα πράμματα νά λεχθούνε.
Έ  σημειώθηκε τόν προπερασμένο μήνα 
μιά έλληνική κινηματογραφική έφεύρεση 
μεγάλης σκοπιμότητας, δφειλόμενη στόν 
Ούγγρο-Έλληνα κινηματογραφιστή κ. Ζ ο 
ζέφ Χέφ ποΰ ανακάλυψε ένα μηχάνημα μέ 
τό όποιο θά  προβάλλωνται οί ξένες ομι
λούσες καί ηχητικές ταινίες, μά καί οί ντό
πιες αύτοΰ τοΰ είδους, άμα, εννοείται, αρχί
σουνε νά πραγματοποιούνται καί τέτοιες 
στήν Α θήνα. Δυστυχώς δέν παρακολού- 
θησα τις σχετικές δοκιμές τού περασμένου, 
μήνα, γιά νά μπορέσου νά άποφανθώ γιά 
τό σοβαρότητα τής εφεύρεσης. Μ ^βε
βαίωσαν δμως οί παριστάμενοι, δτι ή άπό- 
δοση τής φωνής τοΰ οξύφωνου μας κ. 
Έπιτροπάκη πού έτραγούδησε σέ μιά φ ω 
νοταινία, παρμένη άπό τόν ίδιο κ. Χέπ. 
ποϋ προεβλήθηκε μέ τό μηχάνημα τής κα
τασκευής του, ήτανε πρώτης τάξης, συγκρι- 
νόμενη μέ τήν άπόδοση τής φωνής τών 
ξένων φίλμ, παρλάν, τά όποια, δταν έδο- 
κιμάστηκαν μέ τό μηχάνημα τοΰ κ. Χέπ 
δέν έχασαν τίποτα άπό τήν άρτιότητα τής 
άπόδοσής τους. Τό μηχάνημα τοΰ κ. Χέπ 
εινε απλό στή χρήση του, καί καθόλου δα
πανηρό, πράμμα πού μέ κάνει νά προ- 
βλέψω δτι τελειοποιούμενο θα  επικράτηση 
άπόλυτα στή λοιπή Ελλάδα, αν δχι καί 
στήν Α θήνα.

Τώρα, άν τά πενιχρά μας κινηματογρα
φικά στοιχεία δέν έχουνε καλές φωνές, ή 
καί φωνές άκατάλληλες γιά ν’ άποδοθοΰνί 
άπό τό μηχάνημα, (π. χ. σάν τή φωνή τής 
Κας Αλίκης), υπάρχουνε καί μερικές καλ- 
λιτέχνιδές μας πού μαζύ μέ τ άλλα αξιό
λογα προσόντα τους, έχουνε κ’ ένα άνεχτί- 
μητο τέμπρο φωνής, σάν τήν Κα Σαγιάν- 
νου-Κατσέλη, άπό τήν οποία, τόσο ο βου
βός δσο κι’ ό κινηματογράφος που μιλεΐ, 
άναμφισβήτητα μπορεί νά περιμενη πολύ 
μεγάλα πράμματα.

ΙΡ ΙΣ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ
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Ν Ε Α  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

ΕΙΚΩΝ Ε ΙΚΟ Σ ΙΤΡ ΙΕΤΟ ΥΣ  ΝΕΟΥ ΚΑΜΩΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΦΙΛΟΝ ΤΟΥ ΟΜΗΛΙΚΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΝ

Τελείωσε τήν εικόνα χθες μεσημέρι. Τώρα 
λεπτομερώς τήν βλέπει. Τόν έκαμε μέ γκρίζο 
ροϋχο ξεκουμπωμένο, γκρίζο βαθύ· χωρίς 
γελέκι καί κραβάτα. Μ' ένα τριανταφυλλί 
πουκάμισο- ανοιγμένο, γιά νά φανεί καί κάτι 
άπό τήν έμορφιά τού στήθους, τοϋ λαιμού.
Τό μέτωπο δεξιά ολόκληρο σχεδόν
σκεπάζουν τά μαλλιά του, τά ώραία του μαλλιά 
(ώς είναι ή χτενισιά ποΰ προτιμά έφέτος).
Υπάρχει ό τόνος πλήρως ό ηδονιστικός 
ποΰ θέλησε νά βάλει σάν έκανε τά μάτια, 
σάν έκανε τά χείλη . . .  Τό στόμα του, τά χείλη 
πού γιά έκπληρώσεις είναι έρωτισμού εκλεκτού.

17 Ά π ρ. 1928.

Μ ΕΡΕΣ ΤΟΥ 1909, ΊΟ, ΚΑΙ Ί1.
Έ νός τυραννισμένου, πτωχοτάτου ναυτικού 
(άπό νησί τού Αιγαίου Πελάγους,) ήταν υίός. 
’Εργάζονταν σέ σιδερά. Παληόρουχα φορούσε. 
Σχισμένα τά ποδήματά του τής δουλειάς κ' έλεεινά.
Τά χέρια του ήσαν λερωμένα άπό σκουριές καί λάδια.

Τό βραδυνό, σάν έκλειε τό μαγαζί,
άν ήταν τίποτε νά έπιθυμεΐ πολύ,
καμιά κραβάτα κάπως άκριβή.
καμιά κραβάτα γιά τήν Κυριακή,
ή σέ βιτρίνα άν είχε δει καί λαχταρούσε
κανένα ώραίο πουκάμισο μαβί,
τό σώμα του γιά ένα τάλληρο ή δυό πουλούσε.

Διερωτώμαι άν στούς άρχαίους καιρούς
εϊχεν ή ένδοξη ’Αλεξάνδρεια νέον πιό περικαλλή,
πιό τέλειο άγόρι άπό αυτόν —  πού πήε χαμένος :
δέν έγινε, εννοείται, άγαλμά του ή ζωγραφιά·
στό παληομάγαζο ένός σιδερά ριχμένος,
γρήγορ’ άπ’ τήν έπίπονη δουλειά,
κι άπό λαϊκή κραιπάλη, ταλαιπωρημένη, είχε φθαρεί.

6 Δεκ. 1928.
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ΩΡΑΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΙ ΑΣΠΡΑ ΩΣ ΤΑΙΡΙΑΖΑΝ ΠΟΛΥ
Μπήκε στό καφενείο όπου έπηγαιναν μαζύ.
Ό  φίλος του έδώ  πρό τριώ μηνών του είπε,
«Δέν έχουμε πεντάρα. Δυό πάμπτωχα παιδια
ή μ ε θ α — ξεπεσμένοι στά κέντρα τά φθηνά.
Στό λέγω φανερά, μέ σένα δέν μπορώ  ̂
νά περπατώ. Έ νας άλλος, μάθε το, με ι,ητει».
Ό  άλλος τού είχε τάξει δυό φορεσιες και κάτι 
μεταξωτά μαντήλια -  Γιά νά τόν ξαναπαρει
έχάλασε τόν κόσμο, καί βρήκε είκοσι λίρες.
Ήλθε ξανά μαζύ του γιά τές είκοσι λίρες
μά καί, κοντά σ’ αύτές, γ ώ  τήν παληα φιλία,
γιά τήν παληάν άγάπη, γ ώ  τό βαθυ αίσθημα των.—
Ό  «άλλος» ήταν ψεύτης, παληόπαιδο σωστό 
μιά φορεσιά μονάχα τού -είχε κάμει, κσι 
μέ τό στανιό καί τούτην, μέ χίλια παρακαλια.

Μά τώρα πιά δέν θέλει μήτε τές φορεσιές,
καί μήτε διόλου τά μεταξωτά μαντήλια,
καί μήτε είκοσι λίρες, καί μήτε είκοσι γροσια.

Τήν Κυριακή τόν θάψαν, σ τ ε ς  δέκα το πρωι.
Τήν Κυριακή τόν θάψαν: πάει εδδομας σχεδόν.

Στήν πτωχική του κάσα τού έβαλε λουλουδια, 
ώραία λουλούδια κι άσπρα ώς ταίριαζαν πολυ 
στήν έμορφιά του καί στά είκοσι δυο του χρονιά.

"Οταν τό βράδυ έπήγεν —  έτυχε μιά δουλειά, 
μιά άνάγκη τού ψωμιού του -  στο καφενειον οπου 
έπήγαιναν μαζύ : μαχαίρι στήν καρδια του
τα μαύρο καφενείο όπου έπήγαιναν μαι,υ.

3 Ό κτ. 1929.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ
ΟΙκίας περιβάλλον, κέντρων^, συνοικίας
πού βλέπω κι όπου περπατώ- χρόνια καί χρονιά.

Σέ δημιούργησα μές σέ χαρά καί μές σέ λύπες . 
μέ τόσα περιστατικά, μέ τόσα πράγματα.

Κι’ αίσθηματοποιήθηκες όλόκληρο, γιά μένα.
9 Δεκ. 1929.
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„ Ο ΚΑΘ ΡΕΠ ΤΗ Σ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
Τό πλούσιο σπίτι είχε στήν είσοδο 
εναν καθρέπτη μέγιστο, πολύ παλαιό- 
τουλάχιστον προ ογδόντα  έτών αγορασμένο.

Ενα έμορφότατο παιδί, υπάλληλος σέ ράπτη 
(τές Κυριακές, ερασιτέχνης αθλητής), 
στέκονταν μ’ ένα δέμα. Τ ό  παρέδόσε 
σέ κάποιον τοϋ σπιτιού, κι αύτός τό πήγε μέσα 
νά φέρει τήν άπόδειξι. 'Ο  ύπάλληλος τοϋ ράπτη 
εμεινε μόνος, καί περίμενε.
Πλησίασε στόν καθρέπτη καί κύττάξονταν 
κ' έσιαξε τήν κραβάτα του. Μετά πέντε λεπτά 
τοϋ φέραν τήν άπόδειξι. Τήν πήρε κ’ έφυγε.

Μά ό παλαιός καθρέπτης ποϋ είχε δει καί δει, 
κατά τήν ΰπαρξίν του τήν πολυετή, 
χιλιάδες πράγματα καί πρόσωπα· 
μά  ̂ο παλαιός καθρέπτης τώ ρα χαίρονταν, 
κ έπαίρονταν ποϋ είχε δεχθεί έπάνω του 
τήν άρτιαν έμορφιά γιά μερικά λεπτά.

3 Φεβρ. 1930.

Κ- Π. Κ Α Β Α Φ Η Σ

ΣΧΗΜ ΑΤΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ
Κι’ ό νοϋς σά  νά  ξαλίξεται ... 

Θ ολό  περνά τό μάτι 
Σέ σκάρτο σκαλοπάτι.

Τ ά  πόδια συντυχαίνουν 
Ως π άσφαλτη μιάν ώ ρα  

Κι ώ  ! πόσα νοϋ μακραίνουν,
Π ολλά  δέ βλέπει τώρα 

Τ ό φώς κι άντίο μάτια.
Μά στά -ψηλά θαμπώνει 

Γάτος στά σκαλοπάτια.
Νάτος καί σκαρφαλώνει 

Χ οχλά  -ψηλά ν' άνέβει— .
’ Ε μπρός!— νερό στό λέβη.

- ^ Σ ο ν έ τ τ ο  τ ο ΰ  τ υ χ ε ρ ο ϋ  (ά κ ό μ α  ά ν  θ έ λ ε τ ε  : Τ ο ϋ  Ν α η ο λ έ ο ν τ α  Β ο ν α π ά ρ τ η  
το υ  π ρ ώ τ ο υ  ί) κ α ι  το υ  ν ε ό π λ ο υ τ ο υ  τή ς  γ ε ιτ ο ν ιά ς  σας).

« π  ■ Π Ο Τ Η Σ  Ψ Α Λ ΤΗ ΡΑ Σ
Ζημ. «Π ρ ω το π ο ρ ία ς .» -Λ  6 σονέττο αύτό διαδάζετα» ά*ό τά κάτω πρός τ' ά*άνω.

. Ν
άτος 

! γ'κρεμοτσακίξεται!...

B E E T H O V E N
Ή  σάλα  μισοσκότεινη, μέ τίς βαρείες κουρτίνες,
Μ’ άνθη πού ξεψ υχούσανε στά βάξα  τά παληά.
Τοϋ πιάνου έρρίχναν τά κεριά θαμπές τριγύρω ακτίνες.
Τ όν  κάθε κρότο έπνίγανε τά τρίδιπλα χαλιά.

Σιγά σάν κύμα στό γιαλό, πού λίγ-ο λίγο άφρίϊ,ει 
Τίς πρώτες νότες άρχισες καί κύλισες σιγά 
Πνιγμένες σάν παράπονο, σάν όνειρο πού άρχίξει,
Κρυμμένου πόνου μυστικό, πού ξάφ νω  ήχολογά.

Κ ί οί τόνοι έδυναμώνανε, κί ανέβαινε ή πλημμύρα 
Τ ώ ρ α  τό κλάμμα έβούϊξε όλόπικρο, βαρύ 
Κ’ έσπαρταροϋσε κ έτρεμε όλη τοϋ πόνου ή λύρα 
Σ ά  στήθος πού ραΐζεται, βογ'γά καί λαχταρεί.

Βουβός ένανουρίστηκα στήν πένθιμη άρμονία,
Στίς νότες πού μέ σπαραγμό κυλούσαν στή σειρά
Ποιά θλίψη τάχα έγέννησε τήν τόση τρικυμία >
ποιό τής ψυχής μαρτύριο, ποιά μαύρη συμφορά ;

Σ ’ έκύτταξα· στό μέτωπο είχες μιά λάμψι ξένη 
Σ τά  μάτια τά ύπερκόσμια μιάν άγ-νωστη φωτιά.
Μοϋ έφάνης σάν τής Μουσικής τή Μ οϋσα λυπημένη,
Ιέρεια στήν έμπνευση καί κόρη στή ματιά !

”Ω ! τό βαθύ παράπονο, τόν άγνω στο τόν πόνο 
Πού ό συνθέτης έχυσε βαθύ σάν στεναγμό 
Ή  τέχνη σου, σάν μάγισσα μοϋ έγνώρισε καί νοιώνω  
Τής λύπης του τό μυστικό, τόν άγνω στο καϋμό !

’ Ελπίδες, πόθους, όνειρα ρ κόσμος τοϋ είχε σβύσει 
Πικρή ξωή  τοΰ έκόστισε φαρμάκι στήν καρδιά 
Καί μιά στιγμή πού ό πόνος του τήν τέχνη είχε ξυπνήσει 
Χύθηκε τό παράπονο σέ νότες μιά βραδυά !

. . . Μά λίγο λίγο έσβύνανε τά κλάμματα κ’ ή ξάλη 
Σ άν  τήν ήχώ πού ξέμακρα σέ ράχη άργ'ά κυλά.
Κι’ όταν τό πιάνο έσώπασε καί γύρισες καί πάλι 
Βρήκες χλωμή τήν όψ·η μου, τά μάτια μου θολά.

Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ι Α = =     —  , * * = :153
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Γ Ε Λ Ι Α

...Δέν ήρθαμε ν' ανάψουμε καντίλι 
τοϋ ο ’ίχτου, μήτε ψ αλμό στήν καλωσύνη, 
μήτε καί ύμνο στή ζωή  πού δίνει 
καί τής χαράς καϊ λύπης τό φυτίλι 
τό απέθαντο· βαθειά νά  μεγαλύνει 
τόν Κύριον ή ψυχή κ’ οί τόσοι σκύλοι 
καί τή ζα5ή τήν τρίσβαθη άς άγάλει 
ό λογ-ισμός· ί'διοι ήρθαμε, τό άτσάλι

τής λεφτέργιάς ν' άργάσουμε πού μήτε 
φωτιά ζητάει, μφ-ε καί βοήθια 
καμιά σέ άφτό ποτές δέ θέλει βρήτε. 
Ά π ό  τά βάθητά μου καί τά στήΟια 
τά δυνατά πού άντιβουΐζουν π ιή τε  
ώ σ ά  σπηλιά, έσένα, άπλή άλήθια, 
λαλά) καί σ’ έσέ όλάκαιροί, τρανή μου 
πικρή πηγή, δίνομαι τώρα, γή μου.

’Ίσκιοι, νεράκια καί νερώ ν πηλάλα 
κι’ απάνεμη ήσυχία άπ ά  στή χλόη 
καί μοναξιά  πού στήν ψυχή λέει Χάλα 
μόνο ιού Ψίθυρου λεπτότατο άχολόϊ. 
Στά δάθητα τώ ν ίσκιων τά μ εγάλα 
κΓ άθόρητα ποΰ τό δικό μας σόϊ 
άποτραβάει γι’ άνάπαψη, δέν  έχω 
τό δίκιο ν’ άκουμπήσω: Ά λ λ ο  δέν τρέχω.

Τί μέσα έδώ  τή γή άγρικώ την όλη· 
Τοΰ δουλεφτάρη τοΰ άβγουστου τήγλύκά 
γρικώ πού τή ζωή γιομίζει τη όλη 
μέ λόγο  πού σταλάζει σάν τά σύκα 
τά γεν οτά , τό άδρύ τό δροσοβόλι 
τής άνοιξης δπου κερνάει τή σφήκα 
μ’ άγριο καλύκι, τό βαρύ τό βόλι 
τής χειμονιάς· μά τήν όκνιά ποτές μου 
καί μέσα έδώ  δέ θέλησα. Έ σύ , πές μου,

πού άκούραστο μαγέβεις καί γκρεμίζεις 
μέ τό τρελό τραγούδι σου τόν κάθε 
θεόν ή άλ λάχ  καί δύναμη ποτίζεις 
σκέψης αιώνιας δπου λέει μ ά θ ε  
καί τρύγα  καί τή γής καρπό γιομίζεις, 
τρελό τζιτζίκι, πές μου το τό κάθε 
βαθύ σου κήρυγμα. Μ έσα στήνέρημία 
μάς πήρε τό φτινόπωρο' τήν κρύα

(Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  ΤΑ)

λ ά λ α  τοΰ άνέμου τή βοερή άρμονίζω  
στή θλίψη μου (τοΰ Διόνυσου τό θρήνο 
τόν άγ-αθό πού μοιάζει) καί τήν πίνω 
χωρίς κανένα δάκρυο νά ποτίζω 
τή σκληρή γής.
μονάχα άργό, περήφανο άναδίνω  
τραγ-ούδι τής σιγής.

(Τ Ρ Α ΓΟ Υ Δ Ι)

Μά σά θά πάς πιό μέσα θά γρικήσεις
τότες βαθιάν, αιώνια πνοή·
καί θάσαι— φύλλα, κ λώ νια ! —μέσ’ στής

[Βρύσης
τήν πιό βαθιά ζωή.
Καί τότες γερακιού φτερά μήν πάρεις 
στή βρυσομάνα γιά νά  ξαναπάς· 
γιατ’ οί νεράιδες— τέλια πλέον έχάρης;—  
είν’ ή ψυχή τής έρημιάς.

Καί ή κλαψιάρα ή έτιά 
ή έτιά πιά τραγουδίστρα 
θά σοΰ σφυράει σά  ξωθιά 
καί καλαμοσφυρίστρα.,..

Χ Ρ · ΤΣΑ Π Α Λ Α Σ

Π άρε φτερά τοΰ γερακιού 
καί πέταξε στή βρύση 
πού μέσα στή νυχτιά άγροικάς 

πιό δυνατά 
νά κροταλάει, τή βρύση.
Καί πιάσε μέ συντρόφισες 
νεράιδες τό κοντύλι 
στή βρυσομάνα τής χαράς 
πού δέ μολέψ αν σκύλοι.

Μή στά ψηλά πετάς· στις όχτες σύρε 
πού κατρεφτίζουν καλαμιές· έκεΐ 
τού φτινοπώρου ό άέρας πήρε 
μιά μουσική.

Καί σάν έκεΐ θά πάς δπου σοΰ γείρει 
ή έτιά τά μουρμουρήματα νά  πεϊς 
πώς τραγουδάει τό μέγα πανηγύρι 
τής σιωπής.

ΛΟ ΓΟ ΤΕΧΝ ΙΑ
—E tu d e d escrip tiv e  du p a r ler  M aniot  

m erid ion a l κλπ. ~ E .D e  B occa rd , ed iteur. 
I ,  ru e  d e M ed ia 's  —P a r is  V ie. I(J2Q.

Μέ τούτον? τόν τίτλο ό Γάλλος καθηγητής κ. 
Andr6 Mirambel, διάδοχος κιόλας τοΰ μακα
ρίτη τοΰ Ψυχάρη στή Σχολή τών ’Ανατολικών 
γλωσσών στό Παρίσι, έβγαλε ενα τόμο τυπωμέ- 
νονε μέ πολυτέλεια καί άφιερωμένανε στό Δά
σκαλό του τόν Ψυχάρη. Τό βιβλίο άφτό κάνει 
τιμή στό συγγραφέα του' βλέπουμε μέ τί προ
σοχή καί μέ τί άγάπη είνε γραμμένο. ’Αρχή 
αρχή έχει ένα χάρτη τής Μάνης εκτός κειμένου, 
γιατί τό νέο βιβλίο περιγράφει τά έθίματα τής 
Μάνης καί προπάντων τή γλώσσα της. Σέ ξε
χωριστό λοιπόν πρόλογο άναφέρνει δλους ποΰ 
έγραψαν οπωσδήποτε γιάφτή τή διαλεχτό. πού 
κανένας βέβαια ώστα τώρα δέν έχει γράψει σο
βαρά τίποτε τό σωστό γιά δάφτη.

Έπειτα σέ εισαγωγή άρκετά μεγάλη, πού βα
στά σέ 46 σελίδες τοΰ βιβλίου, άναφέρνει μέ 
λεφτομέρεια δσους έξερεβνήσανε άφτή τή χώρα 
άπό τόν παλιό καιρό ’ίσα μέ σήμερα καί περι
γράφει συντομότερα τή γεωγραφία της καί τήν 
ιστορία της καί εκτενέστερα τή λαογραφία της, 
νά ποΰμε, δηλαδή τά ήθη καί έθιμα τών κατοί
κων της, τό χαρακτήρα τους, τίς κατοικίες τους, 
τήν τροφή τους καί γενικά τήν κοινωνική καί 
τήν εθνική τους ζωή.

Την εισαγωγή άφτή τή δημοσίεψε (εξόν τή 
γεωγραφική της έπισκόπιση) τό'περιοδικό «Νέα  
Ε σ τ ία »  στά φυλλάδια 1 καί 15 ’ Απριλίου 1930 
κατά μετάφραση τοΰ κ. Μιχαήλ Δ. Στααινό- 
πουλου. ’Από κεΐ, καί πέρα δ γλωσσολόγος κ. 
Mirambel, περιγράφει μέ πολλή επιστημονική 
προσοχή καί μέ μεγάλη φινέτσα, πού δέν είνε 
βέβαια δουλειά τοΰ καθενός, τό Ελληνικό γλωσ
σικό ιδια>μα τών Μανιατών. Τό πρώτο μέρος 
ανήκει στη φωνητική του’ έκεΐ λοιπόν είνε νά 
θαμάξη κανείς τήν αντικειμενικότητα τοΰ ξένου 
επιστήμονα, πού δέν επηρεάζεται μήτε άπό τήν 
άρχαιοφιλία του, μήτε άπό τίς μελέτες του γιά 
τή νέα μας γλώσσα, άλλά περιγράφει τό Μα
νιάτικο ιδίωμα, δπως τάκουσε κιδπως τό γν(ί>- 
ρισε καί τό μελέτησε άπό τή ζωή μέ δική του 
άντίληψη, χωρίς νά μεσολαβήσουν τά βιβλία.

Μιλεΐ λοιπόν πρώτα γιά τόν τονισμό του οδη
γώντας τόν αναγνώστη γιά τήν ένταση, γιά τή 
μουσικότητα καί γιά τήν ποσότητα άκόμα τοΰ 
τόνου μέ ξεχωριστά φθογγόσημα τής Μουσικής.

Κατόπιν μιλεΐ γιά τό ω  πού προφέρνεται ώς 
ου στό Μανιάτικο τό Ιδίωμα (εξόν τίς λέξες καί 
φράσες πού περάσανε σάφτό άπ’ τά κοινά νεοελ

ληνικά). Επίσης μιλεΐ γιά τό ν  πού ή προφορά 
του : ου χωρίς άλλο σάφτό τό ιδίωμα είναι άπο- 
μεινάρι άπό τήν αρχαία προφορά. ’Ακόλουθα 
κάνει λόγο φαρδιά γιά τό τονισμένο καί τό άτονο 
ι καί γιά τά παθήματα τοΰ δεύτερου αύτουνοΰ, 
πού γίνεται δηλαδή μισόφωνο ία>τ ή καί όλότελα 
σύμφωνο ούρανικό γ2 καί τέλος γιά τάποδέλοιπα 
φωνήεντα. Σέ άλλο πάλι τμήμα τοϋ βιβλίου μι
λάει γιά τά σύμφωνα καί γιά τή γειτονική τους 
επίδραση στούς διπλανούς τους φθόγγους, άφτοϋ 
λοιπόν περιγράφει μέ πολλή προσοχή τήν προ
φορά τών λαρυγγικών κ, γ, χ, ξεχωρίζοντάς τα 
άπό τά ούρανικά χ», γΐ, χ2, πού τά τελεφταία 
άφτά στό Μανιάτικο τό Ιδίωμα δέν προφέρονται 
δπως στήν κοινή νεοελληνική" γιά τοϋτο σημα- 
δέβει τά ψηφία τους μέ μιά τελεία άπό πάνου 
περιγράφοντας, δσο είναι βολετό τελειότερα, τήν 
προφορά τους κιάκόμα δείχνοντας τή διαφορά 
τής προφοράς τους στούς διάφορους τόπους τής 
Μάνης κιάλλων Ελληνικών χωρών άπό τά κοινά 
νεοελληνικά μέ εικόνες τοΰ τεχνητό» ούρανίσκου, 
πού εφαρμόζουν άπό καιρό οί Γάλλοι φθογγο- 
γράφοι με μεγάλη επιτυχία.

Κατόπι μιλεΐ γιά τά μυτόπνοα σύμφωνα, τήν 
επίδρασή τους στούς κατοπινούς φθόγγους καί 
τήν εξαφάνισή τουςι επίσης μιλεΐ γιά τά παθή
ματα τών άλλων συμφώνων άπό τή γειτονική 
τους συνεργιά.

Στό δέφτερο μέρος τοΰ βιβλίου του, δηλαδή 
τό τυπικό, μιλεΐ μέ μεγάλη άκριβολογία γιά τούς 
ξεχωριστούς τύπους τών πτωτικών καί τών ρη
μάτων καί τών άκλίτων μερών τοΰ λόγου, που 
μεταχειρίζουνται στό Μανιάτικο τό ιδίωμα. Στό 
τρίτο μέρος πάλι τοϋ βιβλίου του δηλαδή τό 
συνταχτικό περιγράφει, ωραία τίς συνταχτικές 
Ιδιοτροπίες τοϋ Μανιάτικου λόγου, πού ξεχωρί
ζουν άπό τά κοινά νεοελληνικά καί τελειώνει τό 
βιβλίο του μέ ένα συμπέρασμα, πού δείχνει δλες 
τίς διαφορές τών φθόγγων, τών τύπων καί τής 
πλοκής τοΰ λόγου τών Μανιατών άπό τά κοινά 
νεοελληνικά.

Σέ μερικές βέβαια άπό τίς εξήγησες» πού θέ
λει νά δώσει στά γλωσσικά φαινόμενα δέ συμ
φωνώ μαζί του' λ. χ. τό α πριν άπ’ τό μ  δέν 
αφομοιώνεται σέ άλλο μ άλλά μόνο σέ χορδοη- 
χερό ζ, γιατί τό μ  δέν είνε βέβαια σάν τό ν, 
πού άφομοιώνεται μέ κάθε σχεδόν άκόλουθό του, 
ώστε ό τύπος λ. χ.: ό πατέρα μοΰ  δέν προέρ
χεται άπό τό ό πατέρας μ ο υ )' & πατέραμμου) 
δ πατέραμου, ούτε τό : δό μου  άπό τό δός 
μου )δόμ μ ου) δόμου κλπ. άλλά είμαστε άναγκα- 
σμένοι νά τά δεχτοΰμε κατ’ άναλογία άπό τά 
πληθυντικά : ό πατέρας μας) 6 πατέρα μας κλπ. 
μέ τήν άποσιώπηση τοϋ πρώτου α γιά άνο- 
μοίωση. Τώρα αν στό Μανιάτικο τό ιδίωμα
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άποσιωπάται τό τελικό ς σέ κλιτές καί σέ άκλι- 
τες λέξες άφτό βέβαια είναι άλλο φαινόμενο, 
ποΰ θέλει βέβαια φαρδί ξεδιάλυμα καί δέν είναι 
έδώ ό χώρος μας αρκετός γιά νά μιλήσουμε' 
’ίσως άφτό γίνει άργότερα. ’ Επίσης (σελ. 175) 
τό τραβήματα δέν είναι βέβαια τό τραβήαματα, 
δπου τό ο )ζ  αφομοιώνεται τάχα σέ μ πρίν 
άπ’ τό μ' ό τύπος τραβήματα γίνεται άπό τό 
τραβήγματα μέ τήν άποσιώπηση τοΰ γ πρίν άπ’ 
τό μ, πρβλ. πράγμα) πράμα, τάγμα) τάμα, 
βρεγμένος) βρεμένος,πνιγμένος) πνιμένος κλπ. 
πού είναι πολλά. Άκόμα στά βόϊδι ρόϊδι (σελ. 
125) τό ’  πρίν άπ’ τό δ είναι τής κανονικής υπο
κοριστικής κατάληξης — ίδι, άστε τύ μισόφωνο 
I υπάρχει άπ’ τήν άρχή καί δέν ξεπροβάλλει 
ένεκα τό ακόλουθο <5. Γιά τά : θ ά  ιδώ θ ά  διώ 
κλπ. (βλ. Φιλήντ. Γ Γ Ε, β', 115 καί Γραμ. 
§ 331 — 337). Πρίν άπ’ τό δ αναπτύσσεται βέ
βαια .ό φθόγγος ι, μά τά παραδείγματα είναι 
άλλα. λ.χ. χαμαδός) χαμαϊδός, (έδάνη) :  άδάνι) 
άϊδάνι (=ειδος σταφύλι, Άντρο), συνοδέβω) 
σννοϊδέβω, κακαδον) κακαϊδον,πηγάδι) πηγάϊ- 
δι (Άν. Κρήτη) κλπ. Απεναντίας συμφωνώ 
άπόλυτα μαζί του στόν τόπο δώνω  άπ’ τόν άό- 
ριστο εδωκα' πρβλ. τάρχ. τοϋ Αλκαίου άποσπ. 
2 0 , 2) πώνω  άπό τόν παρακείμενο πέπωκα  
(Φιλ. Γραμ. § 1579). Επίσης έρμήνέβει ώραΤα στό 
μακρινός) μακρενός τό ι)ε  άπ’ τήν επίδραση 
τοΰ πρωτυτερνοϋ ρ, πρβλ. θεώ ρητον) θεώρετον  
(Μηλιαράκη Διγενή) στ. 2278), Χαρικλιό) Χα- 
ρεκλιό (Σαραντακλησιές), άπορριξίμ ι) άπορρε- 
ξίμι, olio di ricino: ριτσινόλαδο) ρετσινόλαδο 
(Γ Γ Ε. γ'. 58) κλπ.

Μά έδώ τώρα ό λόγος μας δέν είναι ποϋ 
συμφωνοϋμε καί ποϋ δέ συμφωνούμε μέ τό συγ
γραφέα γιά τής ερμηνείες μερικών γλωσσικών 
φαινομένων τής νέας Ελληνικής' έδώ σκοπός 
μας είναι νά τονίσουμε τήν παρατηρητικότητα 
καί τήν προσοχή του στίς λεφτομέρειες τοϋ ιδι
ώματος πού περιγράφει, κιάκόμα τή στοργή του 
σάφτουνούς πού τό μιλοϋνε, καί σόλα τά φανί- 
σματα τής ζωής τους, καί γενικά την ξεχωρι
στή κλίση του στή νέα Ελληνική γλώσσα, πού 
εινε τιόρα καί καθηγητής της μέσα στό Παρίσι.

Μ. Φ ΙΛ Η Ν ΤΑ Σ
ΙΙοδαράδες— ’Αθήνα. Μικρ. Άσίας 12 

★
— Τό λογοτεχνικό μνημόσυνο τον  Κ .Κ α ρνω -  

τάκη. ^
Τό Λογοτεχνικό Τμήμα τοϋ «Συνδέσμου Φοι

τητών ττΐς Νομικής Σχολής» διοργάνωσε ενα 
Φιλολογικό μνημόσυνο τοΰ άλησμόνητου ποιητή 
Κώστα Καρυωτάκη στήν Πανεπιστημιακή Λέσχη 
τίς 6 1)2 τ’ άπόγιομα τής 16 τοΰ Απρίλη. Ή  
μεγάλη σάλα γιόμισε άπό διαλεχτούς λογοτέχ
νες, καθηγητές τοΰ Πανεπιστήμιου, φοιτητές καί 
φοιτήτριες. Πρώτος μίλησε ό φοιτητής κ. I. Ν. 
Βουλγαρίδης, πού μέ μιά σύντομη εισήγηση ε
ξήγησε τούς σκοπούς καί τό δρόμο τοΰ Συνδέ
σμου Φοιτητών τής Νομικής Σχολής κ’ έδωσ 1 
ένα σύντομο χαραχτηρισμό τοΰ Καρυωτάκη. "Ε
πειτα μίλησε ό διευθυντής τής «Πρωτοπορίας

κ. Φώτος Γιοφύλλης μέ θέμ α : ! Ό  Καρυωτά- 
κης σύγχρονος ποιητής . Τήν ομιλία αύτή θά 
δημοσιεύσουμε σέ κάποιο άπό τά ερχόμενα φυλ
λάδια τής ΙΙροίτοπορίας . Μίλησαν άκόμα ό 
συνεργάτης μας κ. Άπ. Ν. Μαγγανάρης μέ θέμα 
τή σάτυρα καί τίς μεταφράσεις τοΰ Καρυωτάκη 
καί ό φοιτητής κ· Γιάννης Κισκήρας μέ θέμα 
τόν πεσσιμισμό τοΰ Καρυωτάκη. ’Ανάμεσα στίς 
ομιλίες ή δίδα Μαίρη Άρβανιτάκη απάγγειλε 
πέντε άπό τά ποιήματα τοϋ άλησμόνητου ποιητή 
καί δυό άπό τίς μεταφράσεις του καί στό τέλος 
ένα άνέκδοτο ποίημα τοϋ κ. Σ. Σκίπη γιά τόν 
Καρυωτάκη.

Μέ τό μνημόσυνο αύτό γίνηκε μιά τιμή πού 
τή χρωστούσαμε σ’ έναν ξεχωριστό ποιητή μέ 
άτομικό χαραχτήρα καί πρωτότυπο έργο. Κ ’εΐναι 
άξιος γιά μύριους επαίνους ό Σύνδεσμος τών 
Φοιτητών τής Νομικής Σχολής πού τό διοργά- 
νωσε. Οί φοιτητές μας έτσι δείχνουν πώς ξέρουν 
νά εκτιμούν τούς ποιητές πού έχουν πραγματική 
άξία.

Η  " Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ι Α , ,

*
— Ή  « ’Ασκητική»  τον Καζαντζάκη.
Λάβαμε τό άκόλουθο γράμμα:

11 τοϋ ’Απρίλη 1930.
Φίλε κ. Γιοφύλλη,

Σάς γνωστοποιώ ένα γεγονός, πού νομίζω, 
πώς δέν είναι πιά προσωπικό, άλλά ζήτημα όλης 
τής διανόησης τοϋ τόπου. Θά θυμόσαστε, δτι 
στά 1 9 2 7  δημοσίεψα στήν « ’Αναγέννηση»  μιά 
φιλοσοφική μελέτη τοΰ Καζαντζάκη «  ’Ασκητική»  
ή « S alvatores  d e i » , εμπνευσμένη άπό βάθειά 
θρησκευτική - φιλοσοφική διάθεση, άνεξάρτητα 
άπό τήν άλλη άξία της. Λοιπόν δέ θά τό πιστέ
ψετε ! ’Έλαβα χτές τό πρωί κλήση άπό τόν εισαγ
γελέα καί παραπέμπομαι έγώ καί ό Καζαντζά- 
κης « i t ’ ά π ’ εν β ε ι ας κλήσεως», δηλ. χωρίς 
ανάκριση καί παραπεμπτικό βούλευμα, νά δικα
στούμε στό Πλημμελειοδικείο στίς 10 Ιουνίου 
<ιεπι χλενασμω τής θρησκ είας». Θαρρώ, πώς 
τό ποτήρι ξεχείλισε. Ά ν  υπάρχει διανόηση σέ 
τοΰτο τόν τόπο καί μάλιστα φιλελεύθερη, δημο
κρατική, ή δ,τι άλλο θέλετε, νομίζω πώς πρέπει 
νά πάρει θέση στό ζήτημα τοΰτο. Καί άν πρέ
πει νά βγαίνουν περιοδικά, πού νομίζουν, πώς 
ύπηρετοΰν τή σκέψη, τώρα θά κριθεΐ. Δέν έχω 
καμιά άμφιβολία, πώς θά πάρετε τό ζήτημα 
δπως τοΰ άξίζει καί θά  προκαλέσετε δλους τούς 
«διανοονμ ενονς»  νά ποϋν τό «παρών».

Μέ πολλή τιμή 
Δ . Γ  Λ Η Ν Ο Σ

Τό έργο αύτό τοΰ Ν. Καζαντζάκη, πού γιά 
τήν έκδοσή του καταδιώκεται κι’ ο συγγραφέας 
κι’ ό κ. Δ. Γληνός, μάς είναι γνωστό καί τδ- 
χουμε μελετήση μέ προσοχή. 'Ωστόσο άπό κα
νένα σημείο του, οΰτε άπό τό σύνολο του βρί
σκουμε πώς θά μπορούσε νά διωχτή «επί χλευα
σμοί τής θρησκείας . Είναι μιά λυρική καί φι
λοσοφική μελέτη, πού ζητάει νά υψώσει τή σύγ
χρονη καί αυριανή διανόηση άπ:ό τόν ωμό ρεα
λισμό στήν έρευνα γιά νά βρή ιδανικότερα καί
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λυρικότερα στοιχεία. Γ  ι’ αύτό, ένψ τό έργο 
έκαμε καλήν εντύπωση στό λογοτεχνικό μας 
κόσμο, δέν άρεσε στούς ξερά καί ωμά υλιστές 
ορθόδοξους κομμουνιστές. Μάς κάνει λοιπόν 
τώρα κατάπληξη πώς μπορεί ένα τέτοιο έργο 
νά καταδιωχτή «έπί χλευασμώ τής θρησκείΛς»! 
Κ’ ελπίζουμε πώς οί διανοούμενοί μας θά κά
μουνε τό χρέος τους σχετικά μέ τό ζήτημ* αύτό. 
Είναι περιττό έμεΐς νά τούς προκαλέσουμε νά 
ποϋν τό «παρών».

Φ Ο Τ Ο Σ  Γ Ι Ο Φ Υ Λ Λ Η Σ  
★

—Γράμμα τον  κ. Γερ. Σπαταλά.
Αγαπητέ φίλε κ. Φώτε Γιοφύλλη,

Έστελα στή «Νέα Εστίαν» τήν άκόλουθην 
επιστολή, πού σέ παρακαλώ πολύ νά δημοσιέψης 
καί στήν «Πρωτοπορία».

Αγαπητή μου «Νέα Εστία»,
Έδιάβασα τήν κριτική τοΰ κ. Κλ. Παράσχου 

γιά τό βιβλίο μου «Ό  Βίος μιάς Ψυχής», καί 
δσο διά γνώμη του γι’ αύτό δέν έχω νά παρα
τηρήσω τίποτε, μιά καί δέν είμαι υπεύθυνος έγώ 
άν δέν καταλαβαίνουνε κι’ άν δέν αισθάνονται 
δλοι οί άνθρωποι μέ τήν ίδια δύναμη. ’Εκείνο 
δμως πού μοΰ κάνει κατάπληξη είναι ή κατη
γορία πού μοΰ κάνει πώς είμαι επηρεασμένος 
άνεπανόρθωτα άπό μερικούς ’ Ιταλούς ποιητές 
τοϋ προπερασμένου αιώνα, μέ τούς οποίους ώς 
τόσο ή ποίησή μου δέν έχει άπολύτως καμμιά 
σχέση. ’Εκτός άν ονομάσουμε σχέση τό ΰψηλό- 
πνοο τής ποίησής μας μέ τό ύψηλόπνοο τών 

Τάφων» τοΰ Φώσκολου, όπόταν ή ποίησή μας 
πρέπει νάχη σχέση μέ τήν ποίηση κάθε ποιητή, 
παλαιοϋ καί νέου, πού δέν ευχαριστιέται στίς 
άπλές αισθηματολογίες, μά ύψιόνεται πρός ανώ
τερους πνευματικούς ορίζοντες. ’Έτσι πρέπει νά 
υποθέσουμε ή πώς ό κ. Παράσχος διαστρέφει 
έπίτηδες τήν αλήθεια, γιά νά κατηγορήση τήν 
ποίησή μου πώς είναι τάχα παλιωμένη ! ή πώς 
αγνοεί παντάπασι τό έργο τών ποιητών πού 
άναφέρνει καί πώς τούς άναφέρνει μόνο καί 
μόνο γιά νά δείξη τάχα ενημερότητα. Κατάπληξη 
επίσης μοΰ κάνει ή ευκολία μέ τήν όποία χαρα- 
χτηρίζει τήν ποίηση τοΰ Φώσκολου,—γιά νά 
παραλείψουμε τούς άλλους δυό,—γιά ρητορική, 
άκαδημαϊκή καί ψυχρή, τή στιγμή π.χ. πού μέ 
τά σονέττα του. λίγα σονέττα στήν παγκόσμια 
ποίηση, μαζί μέ τό άψογο τής μορφής έχουνε 
καί τόσο θερμό αίσθημα. Υποχρέωσή μου λοι
πόν είναι νά ρωτήσω τόν ν.. Παράσχο νά μοΰ 
απόδειξη τόν Ισχυρισμό του καί μέ τά πράματα, 
άλλοιώς, μέ μεγάλη μου λύπη, θά  τόν άποκα- 
λέσω δημόσια κακόπιστο καί άερολόγο.

Μέ πολλήν υπόληψη 
Γ Ε Ρ Α Σ Ι Μ Ο Σ  Σ Π Α Τ Α Λ Α Σ  

Σημ. «Π ρω τοπ ορ ίας». — Δημοσιεύουμε τό 
γράμμα αύτό τοΰ άγαπητοϋ φίλου κ. Γερ. Σπα
ταλά, γιατί δέν είναι δίκιο νά τοΰ άπαγορέψουμε 
τήν άμυνα, οΰτε νά τόν εμποδίσουμε νά διόρ
θωση κριτικές καί γραμματολογικές άνακρίβειες. 
Δέν έδημοσιέψαμε δμως κριτική τοΰ βιβλίου 
του, γιατί τό βρίσκουμε όξω άπό τό δρόμο τής

«Πρωτοπορίας». Τά πιό πολλά άπό τά ποιήματα 
τοΰ τόμου είναι παλιά και ξαναδημοσιευμένα. 
Μόνο πού τώρα δ κ. Σπαταλάς τάχει διόρθωση 
καίτάχει κάμει άψεγάδιαστα άπό μετρική άποψη 
καί γενικά άπύ άποψη φόρμας. Δέν έχει δμως 
καμμιά πρωτοτυπία μέσα του τό βιβλίο αύτό 
τοΰ κ. Σπαταλά. Οί εικόνες άπό τή φύση είναι 
παρμένες μέ πολύ παλιύ καί χιλιομεταχειρισμένο 
τρόπο καί δέν βλέπουμε πώς δένονται μεταξύ 
τους «φιλοσοφικά», δπως πιστεύει ό συνθέτης 
τους. Δέν βρίσκουμε έπειτα στό βιβλίο αύτό καμ- 
μιά καινούργια ίδέα ή ορμή ή τούλάχιστο προ
σωπική τεχνική. Φοβούμαστε πώς ό φίλος κ. 
Γερ. Σπαταλάς θά θυμώση μαζί μας, γιατί, δπως 
βλέπουμε, θεωρεί τήν ποίησή του «ύψηλόπνοη»- 
Μά τί νά γένη;

Η  “ Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ι Α , ,

Ζ Ω ΓΡ Α Φ ΙΚ Η
— Οι εκθέσεις τον Μάρτη καϊ τον ’Απρίλη.
'Γάπαμε τόσες φορές : Γιατί νά κουράζεται τό 

κοινό μέ τόσες πολλές εκθέσεις ; Δέκα πάλι εκ
θέσεις ζωγραφικής γινήκανε μιέσα στούς δύο τε
λευταίους μήνες. Μά γιατί τάχα τόσες πολλές, 
άφοϋ ελάχιστες μάς δίνουν κάτι πραγματικά δη
μιουργικό, κάτι νέο καί πού νά μπορή νά κι- 
νήση τήν προσοχή τοΰ προχωρημένου φιλό
τεχνου :

Τό Μάρτη στίς σάλες τοΰ κ. Στρατηγόπουλου 
είχαμε δυό εκθέσεις πού παρουσιάζουν άληθινό 
ενδιαφέρον. Τοϋ κ. Άστεριάδη μέ τίς άκουαρέ- 
λες του, τίς γιομάτες μέ προσωπική διάθεση καί 
τής δίδας Μαρ. Αναγνοστοπούλου. Ό  κ. Ά γ . 
Άστεριάδης, άν καί πολλές φορές φαίνεται νά 
περπατή σέ ξένα χνάρια, αύτή τή φορά μάς 
παρουσίασε τό άτομικά δικό του. Δηλαδή τήν 
τελευταία του ειλικρινή μορφή. ’Ό ξω  άπό τίς 
άντιγραφές τών άγιογραφιών τοϋ Μιστρά καί 
τοΰ σπιτιοϋ τοΰ Σφάρτς στ’ Άμπελάκια — πού 
καί δλες αύτές οί άντιγραφές περνάνε άπό τήν 
άτομικότητά του — μάς παρουσίασε τά τοπεΐα 
τοΰ Μιστρά, τής Ύ δρας, τοΰ Τρίκερι καί τ" Ά - 
ναπλιοϋ, δλα δοσμένα μένα δικό του μεταχείρι- 
σμα τής άκουαρέλας. Ό  ζωγράφος δέν άντιγρά- 
φει άπλά τό θέμα. Περνάει τά πράγματα άπό 
τήν κριτική τής δικής του διάθεσης. "Ολα τά 
χρώματα εξαερώνονται πρίν ξανάρθουν στό ταμ- 
πλώ κι’ δλα τά σχήματα άλλάζουν κάπως καί 
πέρνουν κάποιες διακοσμητικές ή άναγκαΐες γιά 
τό σύνολο μεταβολές. Αύτή τή φορά δ κ. Ά στε
ριάδης παρουσιάζεται ζωγράφος μέ πιό δυνατή 
άτομικότητά, παρά ποτέ πριν.

Τά έργα τής δίδας Άναγνωστοπούλου, πού τό 
ταλέντο της άπό χρόνια τώρα τδχουμε εκτίμηση, 
τήν παρουσιάζουν τώρα μέ μιά καινούργα ωρι
μότητα. Ή  διάθεσή της στό* Ελληνικό τοπείο. 
πού περνάει τόσο άνετα άπό τήν ψυχή της στήν 
άκουαρέλλα, είναι τώρα τοποθετημένη σέ μία 
τέλεια οργανική συνέχεια. Μά πιό πολύ μάς 
τραβάνε τά πορτραϊτα της. Ή  εΰγένεια τοΰ χρώ-
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ιιατος καί ή ελαφρά διακοσμητική τακτοποίηση 
τών γραμμών καί τών όγκων δίνουν μιά γοη
τεία, πού μονάχα ή ζωγράφος αύτή μάς τήν 
«δωσεν ώς τά σήμερα. Τά πορτραΐτα της κο- 
ριτσιών καί γυναικών γενικά ξεφεύγουν άπό τήν 
απλή αντιγραφή, άπό τό βαρύ καί άχαρο καί 
τραβούν σέ μιά άτομική αντίληψη, γιομάτη ανυ
πολόγιστες ελπίδες.

Ή  έκθεση τής δίδας Μαργαρίτας Φραντζή, 
στις ίδιες σάλες τοΰ κ. Στρατηγόπουλου, ήτανε 
γιά μάς ένα παρουσίασμα άπλερης μαθήτριας, 
πού δέν εΰρηκε τό δρόμο της. Ξέρουμε πώς οί 
κολακίες δέν κάνουν ποτέ καλό σ ' ‘ένα νέο καλ
λιτέχνη πού ψάχνει άκόμα. Γι’ αύτό μιλοΰμε ώμά. 
Μέσα στήν έκθεση αύτή είδαμε λεύτερες προσ
πάθειες άξιες πολλής προσοχής στήν άπόδοση 
τών νησιώτικων τύπων, μά είδαμε καί τοπεία 
επηρεασμένα άπό τίς άντιλήψεις όλων τών σχο
λών άνακατεμενων άπό τόν εμπρεσιονισμό ώς 
τόν πιό προσποιημένο πριμιτιβισμό... Μά είδαμε 
άκόμα καί στίχους τοΰ κ. Καβάφη συνοδευμένους 
μέ κάτι σχέδια πού δέν έλεγαν τίποτα καί δέν 
ήτανε ούτε σχέδια καλοΰ μαθητή... Δέν μπο- 
ροΰμε ν’ άποκλείσουμε τήν ελπίδα πώς ή δίδα 
Φραντζή μπορεί κάτι νά κάμη στό μέλλον. Μά 
άκόμα δέν έχει κατασταλάξη ούτε στό σημείο 
απ’ δπου θά ξεκινηση.

Τόν ’Απρίλη στις σάλες τοΰ κ. Στρατηγόπου
λου άνοιξε έκθεση άπό 24 μεγάλα λάδια καί 
από λίγα σκίτσα τοΰ κ. Σ. Βικάτου. "Αν καί 
στήν έκθεση αύτή υπάρχουν καί τοπεία καί άνθη 
•καί συνθέσεις, δέν βλέπουμε πραγματικά σ ’αύτή 
παρά τόν παλιό γνώριμό μας προσωπογράφο 
Βικάτο. Σύμφωνα μέ τά διδάγματα τής παλιάς 
πιά σχολής τοΰ Μονάχου, πλάθει τά πορτραΐτα 
του μέ τό ζωηρό έκεΐνο έμπρεσιονιστικό ύφος. 
ΚΓ δσο κι’ άν τό σχέδιο τοΰ ξεφεύγει πολλές 
φορές, ώστόσο μπορεί νά δώση τήν έκφραση 
στό πορτραΐτο. Μά δξω άπ’ αύτό, καί προπάν- 
τα>ν γιά τίς συνθετικές του δοκιμές, δέν άξίζει νά 
γένη συζήτηση.

Στόν «Παρνασσό» ό κ. Δ. Μπραέσσας πρώτα 
κι’ ό κ. Λουκάς Γεραλής έπειτα μάς παρουσία
σαν πολλή έργασία. μά χωρίς ξεχωριστό άτο- 
μικό χαραχτήρα, χωρίς ανησυχίες καί νέες προσ
πάθειες. "Αντίθετα ό κ. Μιχ. ΙΙαπαγειοργίου 
(Doris), πού γύρισε τελευταία άπό τό Παρίσι, 
κ’ εξέθεσε στόν Παρνασσό» τά έργα του τόν 
’Απρίλη, έχει πολλές άνησυχίες καί ψάχνει νά 
βρή ατομικό χαραχτήρα. Ό σ ο  κι’ άν θυμίζη τό 
Σεζάν— χωρίς δμως τίς συνθετικές άναζητήσεις 
του—ώστόσο τό ψάξιμό του έχει πολύ ενδιαφέ
ρον. Ό  κ. Παπαγεωργίου παρουσιάζει άπάνω 
άπό 10 0  κομμάτια: λάδια, παστέλ, γκουάζ καί 
σχέδια.. 'Ωστόσο δείχνει πώς τό ταλέντο του,— 
τό ισχυρό καί άναμφισβήτητο,—δέν τδχει καλ- 
λιεργήση άρκετά. ’Άν ένθαρρυνθή καί δουλέψη, 
θά  ίδή πώς έχει μέσα του πολλά νά μάς διόση 
πολύ ανώτερα.

Στό ξενοδοχεΐρ Άνάκτορον Βερσαλλιών» γί
νηκε μιά έκθεση άπό έργα προσφύγων Ρώσσων 
ζωγράφων. Άρκετά έργα είχαν έκτεθή γινόμενα 
άπό διάφορες κυρίες καί κυρίους. Μά τά πιό

πολλά δέν έχουν καμμιά καλλιτεχνική αξία. λίγα 
δείχνουν κάποιες προσπάθειες νά βρεθή κάτι 
άξιο προσοχής, καί κανένα κομμάτι δέν είνε 
άξιο γιά σοβαρή προσοχή. Πολύς ερασιτεχνι
σμός καί παραγωγή πολλών χρωματισμένων 
μουσαμάδων γιά πούλημα...

Ο κ. Έ κ. Δούκας έκαμε έκθεση έργων του 
στο ξενοδοχείο Κεντρικό». Είναι γνωστή ή 
παλιά του έργασία. ποΰ ξαναφαίνεται τώρα χω
ρίς νέες προσπάθειες.
■ Γίνηκε άκόμα στή σάλα τής «Γωνιάς» (Πλα

τεία Κολοκοτρώνη) ή έκθεση έργων ζωγραφικής 
τοΰ κ. Ν. Μελά. Δέν υπάρχει λόγος νά γένη λό
γος γι αύτή στήν «Πρωτοπορία».

Φ Ω Τ Ο Σ  Γ Ι Ο Φ Υ Λ Λ Η Σ

ΓΛ ΥΠ ΤΙΚΗ
— CH  εκθεση τον κ. Ρώκ.
Στήν έκθεση πού άνοιξε τόν περασμένο μήνα 

ο κ. Ρώκ στις σάλες τοΰ κ. Στρατηγόπουλου μάς 
δείχνει τή δύναμη τοΰ ταλέντου του στήν προ
τομή. Ά ν  βγάλουμε λίγα άνάγλυφα, τάλλα είναι 
δλα δημιουργίες άπανω σέ κεφάλια ή σέ πρό
σωπα. Αληθινά αύτή τή φορά ό κ. Ρώκ μάς 
παρουσιάζεται πιό πολύ ώριμος καί πιό πολύ 
πραγματικά γλύπτης παρά ποτέ. Ή  ζθ)ή κ" ή 
έκφραση τοΰ κεφαλιού,δταν μάλιστα ή γλυπτική 
μπορεί καί θέλει νά παρουσιαστη συγχρονισμένη, 
δταν τήν άπόδοση δέν τήν άφίνει ψυχρή μά τήν 
προχωρεί έξπρεσιονιστικά, είναι ένα κατόρθωμα. 
Κι’ αύτό τό κατόρθωμα είναι στό ενεργητικό 
τοΰ κ. Ρώκ· Τό κεφάλι τοΰ γκρουμ, τό κεφάλι 
τοΰ Βτόκου, κάτι γυναικεία κεφάλια μέ διάφορες 
μορφές καί ψυχικότητες, τό κεφάλι ένός ξανθοΰ 
Άγγλου είναι προτομές πού βγήκανε άπό τά χέρια 
ένός γλύπτη άληθινοΰ καί συγχρονισμένου. Μά 
καί τό παίξιμο τών δγκων κ’ ή έκφραση τής 
κίνησης στό άνάγλυφο «Κρητικός χορός > καί μιά 
μάσκα ξύλινη κι’ άλλες μάσκες δείχνουν τήν ώρι- 
μότητα καί τήν άτομική αίσθηση τοΰ κ. Ρώκ. 
Ιδιαίτερα άξίζει νά προσεχτή ή άπόδοση τής 
μορφής, τής φυσιογνωμίας μά καί τής φόρμας 
στήν γλυπτική άναδη μιουργία τής αύτοπροσωπο- 
γραφίας τοΰ Γκρέκο. Ά ν  είχαμε κράτος καλλι
τεχνικά προχωρημένο, ή προτομή αύτή έπρεπε 
άμέσοις νά παραγγελθή στό μπροΰτζο καί νά 
στηθή στήν πατρίδα τοΰ μεγάλου ζωγράφου.

Φ .  Γ .

Κ ΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡΑ Φ Ο Σ
— Οί ντόπιες ταινίες π  ον παιχτήκανε στήν 

’Α θ ή να : «Γ ιά  τήν αγάπη τη ς » . «Τ ό  Λαγιαρνί»
"Οπως ξέρει ό αναγνώστης, έχουμε άφθονία 

έλληνικών ταινιών στήν Αθήνα. 'Υπερπαραγωγή 
θά τολμούσαμε νά ποΰμε. Γιατί, γιά σκεφτήτε, 
λίγο πράμα είνε, μέσα σέ λιγώτερο άπό σαράντα 
μέρες νά προβληθούνε έφτά ταινίες, καί άναμε- 
ταξύ τους μάλιστα, ή μιά νάνοι καί ηχητική; 
(Γ Γ αύτή να θά γράψωμε στό ερχόμενο φυλλά
διο). Άλλά άς μιλήσωμε πλατύτερα γιά τήν κάθε
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μιά τους ξεχωριστά, αρχίζοντας άπ’ τήν ταινία, 
«Γιά τήν άγάπη τη ς1.

Ά π ’ τό φίλμ αύτό, κ’ έμεΐς, δπως καί τό κοι
νό. περιμέναμε πολλά πράμματα. Γιατί, διάβολε, 
ή εμφάνιση ένός πολύ καλοΰ τμήματος τής άρ- 
τιώτερης σκηνής τοΰ τύπου μας, τής «Έλεύτε- 
ρης Σκηνής» δηλαδή, φανταζόμαστε δτι θάδινε 
τήν εύκαιρία στά έκλεχτά στοιχεία της, νά εξυ
πηρετήσουνε Ικανοποιητικά τήν έβδομη τέχνη, 
τουλάχιστο στό κεφάλαιο τής υπόκρισής τους, 
άν δχι σέ τίποτα άλλο.

Ή  διάψευσή μας δμως—άλλοίμονο !—ήτανε 
άπ’ τίς σκληρότερες. Κανένας άπ’ τούς ήθοποιούς 
αύτούς δέν μάς ικανοποίησε, έκτός άπ’ τόν κ. 
Άποστολίδη. Είνε ό μόνος πού ήτανε άφελής, 
εκφραστικός καί μετρημένος στις εκδηλώσεις 
του. Έδειξε δηλαδή πως είχε σαφή τήν άντί- 
ληψη τής ριζικής διαφοράς τής σκηνικής τέχνης 
άπό τήν τέχνη τοΰ κινηματογράφου, πού υπάρχει 
άναμεταξύ στις άπαιτήσεις τής καθεμιάς τους, 
άπό τόν ηθοποιό. Τό μακιγιάρισμά του δμως^ 
(δπως καί όλων τών ήθοποιών άλλως τε), οίχ- 
τρότατο.

Γιά τούς άλλους καλλιτέχνες, δηλαδή τούς κ. 
κ. Μινωτή, Γληνό καί Μαμία, περιοριζόμαστε 
νά ποΰμε δτι μάς άπογοητεύσανε. Ό  κ. Μινω- 
τής άνέκφραστος, συγκρατημένος, είχε χάσει τόν 
αύτορμητισμό πού διακρίνει τό παίξιμό του στό 
θέατρο. Ό  κ. Ι’ληνό; υπερβολικός κι άνοικονό- 
μητος σέ χειρονομίες. Ό  κ. Μαμίας στόν τύπο 
πσύ έκανε, δέν ήτανε κακός. Τόν περιμέναμε 
ομως πολύ καλλίτερο.

'Όσο γιά τήν πρωταγιονίστρια κ. Φωτεινή 
Λούη. λυπούμαστε πολύ γράφοντάς της μιά πι
κρή άλήθεια, πού κανένας άλλος δέ βρέθηκε νά 
τής πή πρώτα άπό μάς. 'Ότι δέν είνε γιά κινη
ματογράφο. Γιατί ό τελευταίος, σά βουβή τέχνη 
πού είνε, (τούλάχιστο γιά τήν ώρα στόν τόπο 
μας), άπαιτεΐ περισσότερη έκφραση στή φυσιο- 
γνο>μία, κ" ή Κα Λούη δχι μόνον υστερεί πολύ 
σ ’ αύτό τό κεφάλαιο, άλλά καί είνε ψυχρότατη, 
δίχως ζωή, έκνευριστικά μονότονη. Εμφανίζεται 
δέ, βόσκοντας βόδια μέ άπταιστη μανικιούρ (!) 
και μέ ύφος αύτοκρατορικής πριγκήπισσας, τού
λάχιστο... Πολύ καλή ή Κα Μαρ. Ραυτοπούλου 
στό ρόλο τής μητέρας.

Άλλη άπογοήτεψη μάς προξενεί κ’ ή οίχτρή 
τεχνική τής ταινίας, μέ τή θεοσκότεινη καί κα- 
κοπαρμένη της φωτογραφία, πού δέ διορθώνεται 
παρά σ ’ ελάχιστα μόνο σημεία.

Καί τό σενάριο, στερημένο ολοκληρωτικά άπό 
πρωτοτυπία. Χιλιοδιαβασμένα πράμματα, πού τά- 
δαμε σ’ εκατοντάδες ξένες ταινίες καί σέ πέντε- 
«ξη άπ’ τίς ντόπιες.

Ή  ρεζί έπίσης, δέ φανερώνει μονάχα άμέλεια, 
άλλά κυριολεκτικά άπειρία. Μία άδικαιολόγητη 
συγχυση έπιτρατεΐ στή γενική κίνηση τών πολυ
πρόσωπων σκηνών, στις όποιες, οί ήθοποιοί κυτ- 
τάζονται άναμεταξύ τους, μή ξέροντας τί πρέπει 
νά κάνη καθένας τους, όταν δέ δροΰνε μέ τά 
δυό ή τρία κύρια πρόσωπα, τά όποια πλαισιώ
νουνε. 'Ύστερα, οί σκηνές τών συγκρούσεων μέ 
Τον υποθετικό έχτρό, τρενάρουνε πάρα πολύ. Κι’

ό ρεζισέρ, έξέχασε νά μάς δείξη τούλάχιστο... τή 
σκιά τοΰ άντιμαχόμενου στρατοπέδου, γιά νά 
δώση κάποια αληθοφάνεια στις σκηνές αύτές. 
Μεγάλο κι άσυχώρητο λάθος του. Καί. τό τελευ
ταίο καί τρομερώτερο χαραχτηριστικό τής άβλε- 
ψίας του είνε, τό δτι είδαμε δυό ή τρεις φορές 
τή σκιά τοΰ όπερατέρ τήν ώρα του έγύριξε τή 
μανιβέλα τοΰ άπαρέϊγ του, νά διαγράφεται πάνω 
στις εικόνες πού άποθανάτιζε ! ! !

★
Καί τώρα, άς μιλήσωμε γιά ένα άλλο άπ’ τά 

ντόπια φίλμ πού είδαμε στήν Α θήνα τόν περα
σμένο μήνα, τό Λαγιαρνί».

Είναι ή άλήθεια πως τό τελευταίο κάνει ένα 
σημαντικό βήμα στήν πρόοδο τής τεχνικής τοΰ 
ντόπιου φίλμ, μέ τήν περιποιημένη του φωτο
γραφία. Μειονεχτεΐ ομως σ? πολλές άλλες άπό- 
ψεις του. Καί πρώτα-πρώτα, στή διερμι'ινευση 
τών ρόλων του. πού είνε μέτρια άπ’ τούς δυό 
πρωταγωνιστές, τήν Κα Ρίτα Μυράτ καί τόν κ. 
Ά ρ . Βλαχόπουλο. Κ’ οί δυό τους άνέκφραστοι, 
κ’ οί δυό τους προσποιημένοι, ό κ. Βλαχόπου- 
λος μάλιστα, είνε συχνά καί ύπερβολικός. Δέν 
μάς χαρίζουνε δηλαδή, παρά ελάχιστες καλές 
στιγμές. Είνε ολοφάνερο ότι τούς έλειπε ή άπαι- 
τούμενη «διεύθυνση πού θά έδιόρθωνε ή τού
λάχιστο θά έσκέπαζε τά τρωτά τους, δίνοντάς 
τους τό κατάλληλο κού-ντέ-μαίν. Άλλά άν ό κ.
I. Λοΰμος, πού είνε ταυτόχρονα, σκηνοθέτης καί 
σεναριογράφος τής ταινίας, είχε κάποια πείρα 
τοΰ δυσκόλου επαγγέλματος πού υιοθέτησε, ώρι- 
σμένως θά περιοριζότανε στό νά εμφάνιση τήν 
Κα Ρίτα Μυράτ καί τόν κ. Ά ρ . Βλαχόπουλο, 
σ ’ ένα δεύτερο ρόλο, τούλάχιστο γιά πρώτη 
φορά. Τό συμπέρασμά μας δηλαδή είνε, ότι ό 
παλαίμαχος καλλιτέχνης μας κ. Ά θ . Μαρΐκος, 
έβγαλε άσπροπρόσιυπη τήν ταινία στό κεφάλαιο 
τής υπόκρισης. ’Επέτυχε μιά εμφάνιση εκφρα
στική, συμπαθέστατη καί άπόλυτα συμμορφω
μένη μέ τις άπαιτήσεις τοΰ χωριάτικου ρόλου 
του. Αντίθετα άπ’ τούς άλλους δηλαδή, έχτός 
τοΰ κ. Ν. Βλαχοπούλου, πού μάς · έδωσε ένα 
καλό τύπο ληστάρχου.

Γιά τίς άλλες νέες ταινίες θά γράψουμε στό 
επόμενο.

Ι Ρ Ι Σ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α Ι Ο Υ

Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΕΣ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ
— Βιβλία.
Α. Άργη : «Ή  άρπαγή τ·ή~ Ευρώπης». Μυθι

στόρημα. Αθήνα 1930. ’ Εκδότης Γ. Σαμαρό- 
πουλος.

Μ. Καλλοναϊος : « ’Αγροτικά». (Ποιήματα). ’Α 
θήνα 1930.

Χοόνη Ν. Σαφίδη : «Ή  άγωνία μου μπροστά 
στό θάνατο» (Διήγημα). Άθήναι 1929.

Πέτρου Πικρού : «Ό  άνθρωπος ποΰ έχασε τόν 
έαυτό του». ’Εκδοτικός οίκος Ν. θεοφανίδη καί
2. Λαμπαίαρίδη. Άθήναι.

Θρασυβούλου Σταύρου γυμνασιάρχη : Νεοελλη
νική μετρική. Έν Άθήναις. Βιβλιοπωλεΐον Ί . Ν.
Σιδέρη. 1930
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Κ. Μ. Μιχαηλίδης : ‘Αργύρης Έφταλιώτης.
Ή  ζωή του κα'ι τό έργο του. Έκδοτης "Αριστεί
δης Ν. Μαυρίδης. Αθήνα 1930. (Ξανατύπωμα 
άπό τά «Νουμά»).

Δημήτρη Γολέμη : «Γκρεμισμένες ψυχές». (Ποιή
ματα). Αθήνα. Τύποις : Ρούτση "Ιβράκη. 1930.

"Αγγ. Παπακώστα : Επιγράμματα καί σκέψεις 
"Αθήναι 1930.

Ζωής Σ. Φράγκου, καθηγητρίας, προέδρου 
συλλόγου γονέων "Αθηνών : «Πώς θά μορφώσωμε 
τόν χαρακτήρα των παιδιών μας». Εκδοτικός 
οίκος Κασιγόνη. Αθήναι -  "Αλεξάνδρεια. (Περιο
δικό «Έρευνα». Φεβρουάριος 1930). Πουλιέται 
δρ. 10  στά βιβλιοπωλεία.

Φιλίππου Η. Φιλιππακοπούλου. Εμπορική ναυ
τική π»λιτική. (Μελέτη). Έν Άθήναις. Τύποις 
Έ . καί Ί. Μπλαζουδάκη. 1930.

Ματθίλδης Σεράο «Άτυχη άγάπη». Μετάφρ. 
άπό τά Ιταλικά Μιχ. Πριονιστή. Εκδοτικός οί
κος Ν. θεοφανίδη καί Σ. Λαμπαδαρίδη. "Αθήναι.

Μίλτου Κουντουρά. "Ο Κωστής Παλαμάς καί 
τά Ελληνικά νιάτα (Μελέτη). "Αθήνα. Τυπογρα
φείο «Εστία» 1930.

Ν. Β. Τωμαδάκη. "Από τό Σολωμό στόν Πα- 
λαμά (μελέτη). "Αθήνα. Τυπογραφείο «Εστία». 
1930.

Costis Palamas. “Le Tombeau,,. Traduction 
rythm ie et assonancee par Pierre Baudry. 
A thfines: Librairie Kaufmann. Paris : “Les 
belles - lettres,,. 19 3 0 .

Costis Palamas. “Choix de poesies,,. Tradu
ction en vers par Pierre Baudry. A thdnes: 
Librairie Kaufmann. Paris: “ Les belles let
tres,,. 19 3 0 .

— Λεύκωμα.
Επαμεινώνδα θωμοποϋλου. «"Ανά τά ορη καί 

τάς "Ελληνικάς κοιλάδας*. "Αθήναι 1930. (10 
τριχρωμίες).

— Μουσική,
«Κάτου στό γιαλό». (Κυκλικός χορός μέ τρα

γούδι). Γιά βαρύτονο καί χορφδία μέ συνοδεία 
πιάνου. Γιάννη Φραγκόπουλου. Πρώτη εκδοσις. 
"Αθήναι 20 Μαρτίου 1930. Πωλείται είς δλα τά 
μουσικά καταστήματα. Ιδιοκτησία τοΰ συνθέτου. 
(Τό πρωτοτραγούδησε ό κ. I. Βλυσσίδης).

— Περιοδικά.
«Μουσικά Χρονικά». Ιδρυτής—Διευθυντής Ιω

σήφ Παπαδόπουλος. "Αθήνα. Τεύχος 1 4 -1 5  (Φε
βρουάριος—Μάρτιος 1930).

«ΌΝουμας». "Ακδίδεται κάθε μήνα. Διευθυντής 
Πάνος Ταγκόπουλος. "Αθήνα. 7ο. "Απρίλης 1930.

«Έλληνίς». Μηνιαΐον περιοδικόν τού Εθνικού 
Συμβουλίου τών Έλληνίδων. Τεύχος 3. Μάρτιος 
1930. Τεύχος 4 "Απρίλιος 1930.

«Ελληνική Έπιθεώρησις». Μηνιαΐον Περιοδι
κόν. Έπί τής ύλης: "Απ. Ν. Μαγγανάρης. Τεύ
χος 269. "Απρίλιος 1930.'

«Έβδομάς». Εβδομαδιαία εικονογραφημένη έ -  
πιθεώρησις. ’ Αρχισυντάκτης Ντόλης Νίκβος, άρ. 
130 (3 "Απριλίου), 131 (10 "Απριλίου), 132 (17 "Α
πριλίου), 133 (24 ’Απριλίου) καί 134 (30 ‘Α
πριλίου).

«Νέοι άνθρωποι». Βγαίνει κάθε μήνα. Χρ. Α'. 
φύλ. 2. Μάρτης 1930.

«Εκδρομικά». Μηνιαία έκδρομική έπιθεώρησις. 
Τεύχος 11. ("Απρίλιος 1930).

«Σοσιαλιστική ζωή». Μηνιαίο όργανο τής « Έ - 
\ώσεως Σοσιαλισιικών Σπουδών». "Αρ. 18. Μάρ
τιος 1930.

«Νέος οικογενειακός "Αστήρ». Έπιθεώρησις μό
δας καί έργοχείριον ’ Ιδιοκτήτης καί διευθυντής : 
Παναγ. Γ. Καψιώτης. "Απρίλιος 1930. (Έ τος 2 4 ον, 
άριθ. 4).

«"Ιόνιος ’Ανθολογία». Μηνιαίο περιοδικό.. Διευ
θύντρια Μαριέτα Μινώτου. Ζάκυνθος. "Ετος Δ-, 
άρ. 36. Μάρτιος 1930. Τεύχος άφιερωμένο στόν 
ποιητή Γεράσιμο Μαρκορα. Σελίδες 120. Δρχ. 20.

«Αι Μούσαι». Φιλολογ. καί ιστορικόν περιοδι
κόν Ιδθήμερον. Ιδρυτής—διευθ. A. X. Ζώης. 
Ζάκυνθος. Έ τος 38. "Αρ. 852. 10 ’Απριλίου 1930-

«ΉΝιότη» Δεκαπενθήμερο μαθητικό περιοδικό.
Χίος. 1— 15 Μαρτίου 1930. (άριθ. 1). 15-31 Μαρ
τίου 1930- (άριθ. 2 ).

«ΡΑΦ». (RLF — Front Litteraire ouvrier). 
Sofia (Βουλγαρίας), άρ. 11. (19 Μάρτη 1930). 
12 (26 Μάρτη 1930), 13 (2 "Απρίλη 1930), 14 
(9 ’Απρίλη 1930).

“Der Sturm,,. Heransgeber: Herwarth Wal
den. Berlin. Marz - April. 19 3 0 . (5 —6 ).

Σ ημ. "Αναγγέλνουμε δσα βιβλία καί περιοδικά 
λαβαίνουμε. Κρίνουμε δμως δποια θέλουμε.
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Γεράο. Σπαχαλά. 
Ν. I. Σαράβα.

Β Ι Β Λ Ι Α
ΠΟΤ ΠΟΤΛΙΩΝΤΑ1 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Τά βιβλία αύτά ηονλιώνται στο γραφείο τής « Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ ΙΑ Σ »  (Σ τοά  
Φέξη, άρ. 5 9 )  και στέλονται σ*οσους μας έμβάσουν τό αντίτιμο. Τά ταχυδρομικά 
έξοδα τά πληρώνουμε έμεΐς.
Ψυχάρη. Κωστής Παλαμας (Μ ελέτη)........................... ....  15.—
Φώχου Γ ιοφ υλλη. ’Ανησυχίες (Π οιή μ ατα )....................................  15.—

Τό τραγούδι τής κοντέσσας (Ποίημα) . . . .  10.—
Μοντέρνες αγάπες (Ποιήματα) . . . . . . . .  10.—
Τό άμοιρο τό Λολάκι (Μυθιστόρημα) . . . .  15.—
Ή  Φαρμακωμένη (Δράμα) . . „ ........................... 10.—
Μαύρη κληρονομιά (Δ ρ ά μ α )................................10.—
Συνθέματα (Π οιήματα).........................................15.—
Ή  τελευιαία ώρα τοϋ σονέτου (Ποιήματα) . 10.—
Καινουργές τερτσίνες (Π οιήματα).......................15.—
Δ ιη γ ή μ α τ α ........................................................... 15.—
Ό  βίος μιάς ψυχής (Ποιήματα)............................ 20 .—
Μιά πληγή δίχως αίμα (Μυθιστόρημα) . . . 25.—

’Α γγέλου Κ α σιγόνη . Ή  απλή ζωή (Μελέτη).............................................. 10.—
» 'Η  ευτυχία. (Μ ελέτη )................................................10"—

Β . Μ εαολογγίχη. Ό  Άκοΰμας (Διηγήματα) .  ................................15.—
» Σποραδικά (Π οιή μ α τα )......................................... 10.—

Χ ρ ίσ του  Β αρλέντη . Θρύλοι (Π οιήματα)..................................................20.—
» Τό κρυφό στρατί. (Ποιήματα)  .......................10.—
» Σκέρτσο (Π οιή μ α τα )..............................................5.—

Ά ν α ο τά ο ιο υ -Μ ιλ ά ν ο υ  Σ τρ α τη γοπ ούλ ου . Τζελίκα (Ποίημα) . . . 15 —
Γ. Σ ημ η ριώ τη . Ή  κόκκινη πρωτομαγιά ( Δ ρ ά μ α ) .......................15.—

» Στή φίλη μου. (Π ο ιή μ α τα )........................... *. 15.—
Ά π . Ν. Μ αγγανάρη. Στόν πρώτο σταθμό. (Π οιήμ ατα).......................10.—

» Τό ταξίδι (Π οιήματα).............................................. 15.—
Ν τίνου  Α . Μ αυρεπ ή. 'Οδηγός ποιητικής (διά νά κάνρ ό καθένας

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

ριοδικό μέ εικόνες). Τόμος 1ος. 1921-1922 . . 50.—  
Ακατάλληλο ημερολόγιο. . ............................................................... 10.—
Ό  Τ Ο Μ Ο Σ  Τ Η Σ  « Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ι Α Σ » τ ο ν  1 9 2 9  χ α ρ τό δ . 6 0 . —  
Κ ά θ ε  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο  φ υ λ λ ά δ ιο  τή ς  «.Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ι Α Σ » . . .  5 .—

Η  «Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Σ  
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  Ε Ν Ω Σ ΙΣ » 

('Ε π ίση μ ον  Γραφεΐον Σ υνοικ εσίω ν).
*Έχει τώρα διεΰ&ννσιν στην οδόν Γ λν- 

κώνος άρ. 6  (Πλατεία Δεξαμενής). Τη- 
λέφωνον 5 2  - 6 3 . Άϋ·ήναι.

ΔΙΟ  Ρ Θ Ω Μ Α  
Στό προηγούμενο φυλλάδιο (τ ’ Απρίλη) 

στό άρθρο τού κ. Μ. Βάλσα ξέφυγε ενα 
λάθος: Στή σελίδα 12, στήλη 2, γραμμή 
32 πρέπει νά διαβαστή «συστηματοποιημέ
νη πειά καί 0X1 σποραδική», ένω τυπώθηκε 
κατά λάθος «εχει σποραδική».
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T O  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο  
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ,, Π5ί

Θάναι ενα μαζί γιά τούς δυό μήνες ’ Ιούνιο και ’Ιούλιο 
τοϋ1930  και θά βγή τήν πρώτη τοΰ ’Ιουλίου μέ αριθμούς 6 και 7.

Σ ’ αύτό, ανάμεσα στήν άλλη διαλεχτή ύλη, θά  δημοσιευτή 
κ’ ή ανέκδοτη τραγικωμωδία τοϋ Ψ Υ Χ Α Ρ Η  :

Ο Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ , ,
Σ τό  εργο αύτό, πού τό εστειλε στήν « Πρωτοπορία» ή χήρα 

τοΰ μεγάλου μας πρωτοπόρου Κυρία Ψυχάρη, σατυρίζονται πρόσω
πα και γεγονότα τής φιλολογικής μας ζωής καί ή κίνηση γιά τήν 
κατάκτηση τοΰ βραβείου Ν Ο Μ Π Ε Λ . Μέσα στή σάτυρα διακρίνε- 
ται κ* ή μορφή τοΰ κ. Κ Ω Σ Τ Η  Π Α Λ Α Μ Α .

Μ αζί μέ τό «Μ αρσύα» θά δημοσιευτή κ’ ενα άρθρο μέ 
τίτλο :

“ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ,,
Σ ’ αύτό εξηγούνται μερικά πράμματα σχετικά μέ τό ανέκδοτο 

αύτό εργο τοΰ Ψυχάρη, πού ήρθε επίκαιρα σάν άπάντηση άπό τόν 
τάφο στόν κ. Π αλαμά γιά μερικά λόγια πού εΐπε στή συνέντευξή 
του στήν « Ε σ τ ία »  καί μαζί σάν αποκάλυψη άπό κάποιες παρα- 
σκηνιακές μανοΰβρες.

Σ τ ό  ίδιο φυλλάδιο θ ά  δημοσιευτή κ’ ή μελέτη (τού κ. ΦΩ- 
Τ Ο Υ  Γ ΙΟ Φ Υ Α Α Η :

■

I
u Κ Ω Σ ' Γ Η Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ , ,

Ή  μελέτη αύτή γράφτηκε κατόπι άπό γραφτή παράκληση τοΰ 
περιοδικοΰ τοΰ Κάιρου “La Semaine Egyptienne„ γιά νά 
μπή στό πανηγυρικό τεΰχος πού βγήκε γιά τόν Παλαμά. ‘Ω στόσο 
δέν έδημοσίευτηκε σ’ αύτό. Τ ώ ρα  θά μπή στήν « Πρωτοπορία» 
γιά νά κρίνουν οί άναγνώστες μας γιά ποιο λόγο δέν τήν έδημο- 
σίεψαν εκείνοι πού τήν έζήτησαν.
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