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Υ πάρχει ή δέν υπάρχει κάποια αληθινή 

κίνηση πρός τά μπροστά στή λογοτε
χνία μας; Δέν συζητούμε γιά τήν Τέχνη 
μας γενικά, γιατί κανένας δέν μπορεί νά 
τής άρνηθή μιά κίνηση καθαρά πρωτοπο
ριακή. Μά στή λογοτεχνία μας β ρ ω μ ά ε ι  
β ά λ τ ο ς !  Νάν τά λέμε καί νά μήν ξεροκοκ- 
κινίζουμε. Ή  « Π ρ ω τ ο π ο ρ ία » αγωνίζεται 
νά βρή καινούργια λυρικά ταλέντα μέ κά
ποια προσωπική φλέβα, μά δέν βλέπει 
σπουδαία πράμματα. Υπάρχουν κάποιες 
φλέβες, μά προχωρούν νωθρά. Λαβαί
νουμε δμως καί πολλούς άλλους στίχονς, 
μά αυτοί δέν μάς ενδιαφέρουν. Μπορού
σαν νά δημοσιευτοΰν σέ τόσα άλλα περιο
δικά.... Μονάχα τό διήγημα καί τό καλλι
τεχνικό πεζογράφημά μας γενικά αρχίζει 
νά μάς δίνη κάτι καινούργιες χρωματιές, 
κάτι κάινοΰργιες άπόδοσες. Αύτή τήν 
άχνήν αυγή &ά τ ή ν  κ ά μ ο υ μ ε  κ ά π ω ς  νά  
φ α ν  ή . Γ ι’αύτό στό ερχόμενο φυλλάδιό μας 
θά δημοσιεύουμε μερικά νέα διηγήματα, 
πού έχουμε στά χέρια μας. Πιστεύουμε πώς 
αξίζουν νά προσεχτούν.

** *

Τόν ’Απρίλη λοιπόν τοΰ 1931 ί>ά γιορ
τάσουμε τό στήσιμο τοΰ μνημείου τοΰ 

ποιητή Rupert B rooke' στή Σκύρο. ΤΙ 
γιορτή θάχη πλατύτατο νόημα. Θάναι 
γ ιο ρ τ ή  ά φ ιε ρ ω μ έ ν η  «α τ ή ν  Ά & ά ν α τ η  
Π ο ίη ο η » .  Ή  Παγκόσμια Έπιτροπή τοΰ 
γιορτασμού θέλει νά τής δώση ένα τέτοιο

νόημα καί δουλεύει γι’αύτό. Τό μνημείο 
πού θά  στηθη γιά τιμή τοΰ ’Άγγλου 
ποιητή, μά μέ τό νόημα τής τιμής στήν 
παγκόσμια ποίηση, είναι τό έργο τοΰ γλύ
πτη μας κ. Μιχ. Τόμπρου, πού δημοσιεύ
ουμε. Ή  φωτογραφία τραβήχτηκε μέσα 
στό ατελιέ του άπό τό πήλινο πρόπλασμα. 
Τό έργο τελικά θ ά  χυθή σέ χαλκό καί θά 
έκτεθη στό Βέλγιο καί στήν Αγγλία, πρίν 
στηθή στή Σκΰρο.

Σ ’αύτό τό φυλλάδιό μας δημοσιεύουμε 
άκόμα κ’ ενα άπό τά χ α ρ α χ τ η ρ ι ο τ ιχ ώ -  
τερα  ποιήματα τοΰ B rooke, δπως τό με
τάφρασε ό κ. Δ. Κακλαμάνος.

Η ομιλία τοΰ κ. Φώτου Γιοφύλλη γιά τό 
έ'ργο τοΰ αλησμόνητου Καρυωτάκη, 

πού δημοσιεύουμε σ ’αύτό τό φυλλάδιο, δέν 
είναι μονάχα σύντομος κριτικός χαραχτη - 
ρισμός, μά δείχνει καί πώς ό ποιητής αυ
τός έ π ή ρ ε  μ ο ρ φ ή  κ α ί  σ χ η μ ά τ ισ ε  ά τ ο μ ι 
κ ό τ η τα .  Γ ι αύτό πιστεύουμε πώς ή ομι
λία αύτή είναι πολύ διδαχτική γιά τούς 
νέους πού άρχίζουν νά γράφουν στίχους, 
μά καί γιά μερικούς πού δςν κατάφεραν 
άκόμα νά νιώσουν τήν ποίηση τοΰ δύστυ
χου Καρυωτάκη καί τόν παρεξηγούν στό 

X ου μά κι’  αλλού κι’ ώς τά σήμερα». 
Έπειδή άκόμα γίνεται συχνά λόγος γιά τό 
ποιούς επηρέασε ή άπό ποιούς επηρεάστηκε 
ό Καρυωτάκής, πρέπει νά σημειά>σουμε 
πώς δυό πράμματα είναι καθαρά: 1 ) πώς
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ισχυρά δέν επηρέασε κανένα καί πώς οί 
στίχοι τής Πολυδούρη καμμιά σχέση δέν 
έχουν μέ τήν τέχνη τοϋ Καρυωτάκη και 
2) πώς ό Καρυωτάκης ειχε φανερά μιά 
σοβαρή επίδραση άπό τους τεχνικούς τρό
πους κι’άπό τήν κατεύθυνση σέ νέους δρό
μους πού'δειξε ή ποίηση τοΰ κ. Φώτου 
Γιοφυλλη άπό τό 1916 κ’ υστέρα κα'ι 
πού ζήτησε νέες λυρικές και λυρικοσατυρι- 
κές συγκινήσεις και εικόνες. Μά ό Καρυω
τάκης δέν μπόρεσε νά ξετυλίξη πλατύτερα 
τό έ'ργο του, γιατί στάθηκε μονόπλευρα 
καί θανάσιμα άπαισιόδοξος.

*
*  *

Μιά άλλη ομιλία τοΰ κ. Φώτου Γιο- 
φύλλη, πούγινε στή Λέσχη Καλλιτε

χνών « ’Ατελιέ*, δημοσιεύτηκε στό τεΰχος 
’ Ιουνίου— Ιουλίου 1930 τής « Άλεξαν  
δρινής Τ χνης» τής Κας Ρίκας Σεγκό- 
πουλου. Θέμα της είναι « Τό χιούμορ τοΰ 
Καβάφη». Σ ’αύτή παρουσιάζεται ό τόσο 
προσωπικός και μοντέρνος ποιητής άπό 
τήν άποψη τοΰ εξελιγμένου σατυρικοΰ και 
χιουμορίστα. Καί σήμερα, αν βγάλη κανέ
νας μερικά άγράμματα παιδιά, βέβαια 
κανένας δέν θεωρεί «άνύπαρχτο» τό χιού
μορ τοΰ Καβάφη. Μάλιστα τό χιούμορ 
είναι άπό τά πιό ξεχωριαμένα στοιχεία 
τής ποίησής του Καί, νά, πώς ό κ. Γιο- 
φύλλης τελειώνει τήν ομιλία του :

«Είναι φανερό, Κυρίες καί Κύριοι, πώς 
ό Καβάφης γεννήθηκε λεπτός σατυριστής, 
εξευγενισμένος, ξετυλιγμένος, λουλοΰδι ένός 
κόσμου παραγουρμασμένου. Τό νά βλέπη 
-ή νά ζωγραφίζη τύπους, ιδέες καί κατά- 
στασες σατυρικές ή άλαφρά εύθυμες καί 
άξιες γιά ειρωνεία, μέ τόση φινέτσα καί 
παρατήρηση, είναι σημείο μιάς ποίησης 
<χημερνής, μιάς ποίησης αληθινής καί γιο
μάτης άπό ειλικρίνεια. Τόν Καβάφη δέν 
τόν έφτασαν τά στοιχεία τοΰ λυρισμού ή 
τής σάτυρας πού τοΰ έ'δωκε τό παρελθόν ή 
τό παρόν, μά, ψάχνοντας μέσα σ ’ δλους 
τούς καιρούς καί τούς τόπους, πήρε διά
φορα θέματα, πού τούς έδωσε τήν πνοή 
τής νέας του σύγχρονης τέχνης, τής γιομά
της μέ τό παραγουρμασμένο πνεΰμα τοϋ 
αίώνος. Γ ι ’αύτό ό ποιητής Καβάφης θά 
ζήση».

Δυό ακόμα διαλεχτά άνέκδοτα έργα τοΰ 
μεγάλου μας πρωτοπόρου Ψυχάρη θ α  

δημοσιέψη ή «Πρωτοπορία». Ή  εύγε- 
νικιά Κυρία Ειρήνη Ψυχάρη μάς έστειλε 
άπό τό Παρίσι «Τό στεφάνι τής Μαρ
γαρίτας» (σειρά άπό 49 λυρικά πεζοτρά
γουδα τοΰ Ψυχάρη) καί προσμένουμε 
ακόμα να μάς στείλη καί τό διήγημα « Ό  
κρυψιάρηςν. ’Έτσι άπό τά 7 έργα του 
πού ζώντας ό Ψυχάρης είχε τάξει νά στείλη 
στην «Πρωτοπορία» γιά νά τά δημοσιέψη, 
μπήκανε δύο καί θά μποΰν άλλα δύο. Δέν 
βρέθηκαν μονάχα τό διήγημα « Ό  νοικοκύ
ρης* και οί δυό μελέτες. Γ  ι’ αύτές κ’ έμεΐς: 
γράψαμε άπό εξαρχής πώς «είναι μόνο 
σχεδιασμενες» καί ή Κα Ψυχάρη μάς γρά
φει τω ρ α : «Μοΰ έστάθηκε άδύνστο νά. 
β ρ ώ τ ά  άρθρα πού γι’αύτά σάς είχε μιλή
σει ό άντρας μου. Νομίζω πώς θά  ήτανε 
σχέδια πού δέν βρήκε τόν καιρό νάν 
τά γράψη. Λυπούμαι πολύ». ’Έ τσι γι” 
αύτά πρέπει ν’άπελπ ιστού με.

«Τό στεφάνι τής Μαργαρίτας» καί- 
« Ο κρυψιάρης» θά  δημοσιευτούν α ” 
έρχόμενα φυλλάδια τής «Πρωτοπορίας».

** *

Τά νέα γιά τό Εθνικό Θέατρο ολοένα 
φαίνονται καί πιό ξεκαθαρισμένα. 

Τώρα πάλι μαθαίνουμε πώς μέσα στά δια
λεχτά στοιχεία πού μπήκανε στό Διοικη
τικό Συμβουλιο τοΰ Έθνικοΰ Θεάτρου 
έχει προστεθη κι’ ' ό “Αλκής Θρύλος. Δη
λαδή ένας θεατρικός κριτικός τέλεια συγ
χρονισμένος κ«ΐ μέ καθαρή σκέψη.

** *

Μιαν εύγενικιά χειρονομία, πού τόν 
τιμάει, έκαμε πάλι ό πάντα συγχρο

νισμένος καί φίλος τών γραμμάτων Υ π ου ρ 
γός κ. Γ. Παπανδρέου. ’Έπειτ’ άπό πολλές 
προσπάθειες τής λογίας Κας Μαριεττας 
Μινωτου, ό κ. Παπανδρέου τηλεγράφησε 
στή Ζάκυθο πώς ή Κυβέρνηση διαθέτει 
χρήματα γιά τήν άνέγερση Πανθέου τών 
ΖακυίΗνών πού έδρασαν στόν άπελευθερω- 
τικό άγωνα τού 2 1 , στά Γράμματα καί στήν 
Τέχνη· Τώρα γίνεται προσπάθεια τό Πάν
θεο αύτό νά γένη στό οικόπεδο δπου 
ήτανε τό σπίτι πού γεννήθηκε ό Σολω 
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μός. ’Ελπίζουμε ή ώραία Ιδέα νά πάρη 
γλήγορα σάρκα.

** *

Η Λέσχη τών Καλλιτεχνών «’Α τε
λιέ» είναι έ'να ί'δρυμα πού τιμάει 

τήν ’Αθήνα. Μέ τήν ευκαιρία τής εγκατά
στασής της στό νέο της οίκημα, έχουμε 
υποχρέωση νάν τό τονίσουμε. Μέ τήν 
προεδρεία τοΰ διαλεχτού ποιητή μας κ. Μ. 
Μαλακάση καί μέ τήν προσπάθεια μιάς 
ομάδας καλλιτεχνών καί φιλοτέχνων, ή 
Λέσχη Καλλιτεχνών γίνηκε τό κέντρο χήζ 
πιό διαλεχτής διανοητικής ζωής μέσα 
ατήν ’Αθήνα. Έκεΐ μέσα οί καλλιτέχνες 
κ’  οί λογοτέχνες μαζί μέ τούς φιλότεχνους 
καί μέ τήν διαλεχτότερη κοινωνία μας ζοΰν 
άρμονικώτατα, μιά πραγματικά σύγχρονη 
καί πολιτισμένη ζωή. Αύτό δέν . μπορεί 
παρά νά μάς ένθουσιάζη.

** *

Πέθανε κι’ ό Βέλμος. ’Ήτανε ηθοποιός, 
λογογράφος, ποιητής καί λίγο ζω 

γράφος. Δέν θά  τόν θρηνήσουμε γιά τί
ποτε άπ’ αύτά. ’Ήτανε ηθοποιός πολύ 
συνηθισμένος, λογογράφος καί ποιητής μέ
τριος καί ζωγράφος τής κακής ώρας. Ή 
τανε δμως, δξω άπ’ αύτά, έ'νας τύπος. 
"Ενας άνθρωπος πού έκανε τόν έμπορο ει
κόνων καί τόν έκδοτη περιοδικού —  τοΰ 
«Φραγγέλιου»— , μά μέ τά έπαγγέλματά

του αύτά εΐξερε νά μουτζουρώνη άρκε- 
τές κοινωνικές καί καλλιτεχνικές άνα- 
ποδιές. Κ ’ υπάρχουν πολλές τέτοιες στήν 
’Αθήνα σήμερα. ’Αναποδιές κοινωνικές καί 
καλλιτεχνικές, έκμεταλλεύσεις, βρωμιές και 
άνηθικότητες, πού χρειάζονταν τό πατσα- 
βούριασμα τοΰ Βέλμου. Μά είχε και τά 
έλαττώματά του ό μακαρίτης. Μερικούς, 
άφοΰ τούς έπατσαβούριαζε στά γερά κα
τάμουτρα, έπειτα, χωρίς ν’ ,άλλάξουν κα
θόλου, έσκυβε καί τούς σφόγγιζε μέ την 
ί'δια πατσαβούρα τά πόδια.... Ό  Βέλμος 
καί τό «Φραγγέλιό» του μερικές στιγμές 
μάς ένθθυσίαζαν, μά μερικές φορές^ μάς 
έδειχναν άδυναμίες, μαύρα σημεία και πυ
κνή ομίχλη... Αύτός ήτανε ό Βέλμος.

** *

Ο κ. Μ. Βάλσας μάς έστειλε πάλι μιάν 
άνταπάντηση σέ μιάν άπάντηση τής 

διδας ’Ίρ. Σκαραβαίου. Τό ζήτημα είναι 
τό ίδιο, τής μετάφρασης ένός άρθρου του. 
Πιστεύουμε πώς τό ζήτημα δέν άξίζει νά 
μάς φάη πάλι τόσο χώρο πού πιάνει τό 
γράμμα αύτό, πούναι κι’ άρκετά μεγάλο. 
Γ ι’αύτό θά μάς συμπαθήση νά μήν τό 
δημοσιεψουμε, μέ τήν έλπίδα μάλιστα πώς 
κι’ ό ίδιος θά πιστέψη πώς δέν έχει νά 
χάση μέ τό νά κοπή αύτή ή συζήτηση. 
’Έχει πολύ προσωπικό τόνο καί τόπο μι
κρό θέμα....

Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ  ΝΟΜΠΕΛ
Είμαστε βέβαιοι πώς δσα γράψαμε γιά 

τόν κ. Κωστή Παλαμά είναι πολύ ξάστερα. 
Μονάχα άνθρωποι κακόπιστοι θά επιχει
ρούσανε νάν τά μπερδέψουνε. 'Π  γνώμη 
μας ’είναι μέ δυό λόγια π ώ ς : ό Παλαμάς 
είναι ποιητής μέ άξία, μά τόν κατεβά
ζουν στή συνείδησή μας δσα κάνει γιά 
ν ’ άρέση στούς καθαρευουσιάνους καί 
όσα ξευτελιστικά πράμματα παθαίνει 
κυνηγόντας τό Νόμπελ.

Είναι τολοιπόν πρόστυχη καί άκαρπη 
ή προσπάθεια τοΰ άνθρώπου ή τών άν
θρώπων πού καταγίνονται μέ λύσσα νά 
σκοτίσουν τά πράμματα.

** *
Ό  τύπος τής ’Αθήνας έκατάλαβε τό ζή

τημα καί μάλιστα ή «Βραδυνή», στά φύλ
λα της τής 5  Ιουλίου καί μπρός, έγραψε σέ 
μάκρος δλη τήν ιστορία πού ααη·ρίζει ό 
Ψυχάρης στο «Μαρσύα > κ’ εξήγησε μέ λε
πτομέρειες δσα γινήκανε γύρω στό Νόμ
πελ. Στή συνέχεια μάλιστα δημοσίεψε κ’ένα 
ωραίο σχέδιο κριτικής τής εργασίας του 
Ψυχάρη, γραμμένο άπό τόν ίδιο καί προω- 
ρισμένο νά βοηθήση στή σύνταξη μιάς έκ
θεσης γιά τήν υποψηφιότητά του γιά τό 
Νόμπελ.

Πέρνοντας άφορμή άπό τή συζήτηση,
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εγραψε κ’ ή «Π ρωΐα» τής 6  ’ Ιουλίου ενα 
διάφορο, πού τελείωνε στό συμπέρασμα : 
« Έδώ τό ρεζίλενμα τον Νόμπελ είναι 
πλέον τέλειον». Κα! ή «Βραδυνή» τής 
ίδιας μέρας, ξαναδημοσιεύοντας τό διάφορο 
τής «Π ρωίας», πρόσθεσε: «Καί νά ακε- 
φ&ή κανείς δτι πρόκειται περί μιας ύ·  
ποψηφιότητος ή όποια οϋτε λαμβάνε- 
ται φεΰΐ  χδν ύ π ’ δψιν /»

Ω στόσο, ενφ αυτά εγραφεν ή «Βραδυ
νή» σχετικά μέ τήν υποψηφιότητα τοΰ κ. 
Κ. Παλαμά γιά τό Νόμπελ, στό « ’Έθνος* 
δημοσιεύτηκε τήν 18 ’ Ιουλίου έ'να άρθρά- 
■κι, ποΰ μάς βρίζει καί υποστηρίζει πώς ό 
άρχιμαντρίτης τής Ουψάλας έφρόντισε γιά 
τήν υποψηφιότητα... Καί μέ αρκετήν αναί
δεια θέλει νά πή ακόμα ό άρθρογράφος 
πώς γράφουμε καί «ψέμματα» ! . .  . Πολλή 
ομοιότητα εχει τό άρθρο αυτό μέ τό β ρ ω 
μερό  γράμμα πού έστειλε στή «Νέα Ε στία» 
ό κ. Γ. Κατσίμπαλης, αύτός ό ίδιος πού 
ως προχτές μάς εκανε τό φίλο καί-παρου
σιαζότανε γιά τροαερός καί φοβερός εχτρός 
τοΰ κ. Γρ. Ξενόπουλου. Τά δυό μοναδικά 
πράμματα πού γραφτήκανε ενάντια σ ’  δσα 
έδημοσίεψε ή « Π ρω τοπορία»  είναι φανε
ρό πώς είναι γραμμένα άπό τό ϊδιο χέρι. 
Φαίνεται πώς ό κ. Κατσίμπαλης πιστεύει 
πώς μπορεί νά παίξη τό ρόλο πού τόσο νό
στιμα τοΰ δίνει ό γελοιογράφος μας. Πιά
νει λοιπόν ό Λιονταρής καί γράφει μιά γρα
φή σα| «Νέα Ε στία». Κι’  ό κ. Γρ. Ξενό- 
πουλος τή δημοσιεύει στό φυλλάδιο τής 15 
’ Ιουλίου 1930. ’Ήτανε ένα βρώμικο κατα
σκεύασμα γιομάτο βρισιές ενάντια στήν 
«Π ρωτοπορία» κ’ ενάντια στό συνεργάτη 
μας κ. Μ. Πριονιστή. Αύτό τό γράμμα, πού 
δέν είχε μέσα του κανένα στοιχείο γιά συ
ζήτηση παρά μονάχα χυδαίες βρισιές, έ'δει- 
χνε πώς αύτός πού τδ'γραψε δέν έχει καμ- 
μιά σχέση μέ τή λογοτεχνία. Γ ι’ αύτό είναι 
ανάξιο γιά κάθε συζήτηση. Δέν Άξιζε πα
ρά νά τό στείλονμεστήν εισαγγελία «διά 
τά περαιτέρω».

Έκεΐ δμως πού δημοσίευε ό κ. Ξενόπου- 
λος αύτή τή βρωμισιά, έπρόσθετε άποκάτα) 
πώς δέν θέλει ν’ άνακατευτή στό ζήτημα 
γιατί δέν ξέρει ποιο περιοδικό δημοσιεύει αύ
τά πού κάνουν τόν κ. Κατσίμπαλη ν ’ ά- 
παντήση. Μόλις διαβάσαμε αύτές τίς αρά

δες, σκεφτήκαμε πώς μπορεί πραγματικά ό- 
κ. Γρ. Ξενόπουλος νά μήν ξέρη τί γράψα
με κι’ δμως νά βρή κι’ αύτός τό μπελά του 
άπό τή Δικαιοσύνη. Γι’ αύτό τοΰ στείλαμε 
έ'να αντίτυπο τοΰ προηγούμενου φυλλάδιού 
μας, μαζί μέ τό άκόλουθο γράμμα:

Κύριε Ξενόπουλε,
Επειδή γράφετε πώς δέν ξέρετε ποιό είνε τό 

περιοδικό πού αναφέρει ό κ. Γ. Κατσίμπαλης. 
στό γράμμα του πού δημοσιέψατε στό τελευταίο 
φυλλάδιο τής «Νέας Εστίας», σάς πληροφορώ 
δτι αύτό είναι ή «Πρωτοπορία» καί πώς τό άρ
θρο πού αναφέρει ό επιστολογράφος σας δημο
σιεύτηκε στό φυλλάδιο πού σάς στέλνω. Τό άρ
θρο κείνο δημοσιεύτηκε γιατί συμφωνεί σέ πολ
λά μέ τό «Μαρσύα» τοΰ Ψυχάρη, πού ό κ. Πρι
ονιστής δέν τόν έγνώριζε καθόλου δταν έγραφε 
τό άρθρο του καί πού τόν έδιάβασε μόνο άφοΰ 
έκυκλοφόρησε τό φυλλάδιο τής «Πρωτοπορίας·. 
Γιά τό λόγο αύτό καί γιά πολλούς άλλους άκό
μα εχω τήν βεβαιότητα πώς δέν περιέχει «ψευ- 
δολογή μάτα».

"Οσο γιά τό βρωμερό γράμμα τοϋ κ. Κατσί
μπαλη εχουμε τόν τρόπο, αν θέλουμε, νά ικανο
ποιηθούμε. Υπάρχουν στόν τόπο μας άκόμα καί 
δικαστήρια καί τίμιοι άνθρωποι.

Μ" εκτίμηση 
Φ Ω Τ Ο Σ  Γ Ι Ο Φ Τ Λ Α Η Σ

Αθήνα, 17 ’Ιουλίου 1930.
** *

Ό  κ. Γρ. Ξενόπουλος' απαντώντας στό 
γράμμα μας αύτό, μάς έγραψε:

Άθήναι, 42 Εύριπίδου- 19 ’ Ιουλίου 1930 
Αγαπητέ μου κ. Γιοφύλλη,

Τό γράμμα τοΰ κ. Κατσίμπαλη δέν είναι βρω 
μερό, δέν άνταποκρίνεται δμως στό άρθρο πού- 
σχολιάζει. Γιατί κι’ αύτό δέν είναι στίγμα. Τό 
διάβασα στό τεΰχος τής «Πρωτοπορίας» πού εί
χατε τήν καλωσύνη νά μοΰ στείλετε καί είδα 
πώς έχει άπλώς μερικές ιστορικές άνακρίβειες. 
Ά ν  τό είχα διαβάσει πρίν, δέν θά  έδημοσίευα 
τό γράμμα τοϋ κ. Κ. άλλά θά έγραφα μόνο γι’ 
αύτό τό άρθρο καί θά  επανόρθωνα τά γεγονό
τα. Αύτό θά κάμω στό επόμενο τεϋχος τής 
«Νέας Εστίας».

Τόν κ. Κ.— μή τόν άδικήτε !—τόν παρέφερε ό 
ιερός του ζήλος καί ή λατρεία του πρό, τό πρό
σωπο τοΰ Παλαμά. Έ ν α  τέτοιο αΐσ&ημα μ’ εκα
νε καί μένα νά δημοσιεύσω, άνεξεταστα, τό 
γράμμα του. Τί τά θέλετε, άγαπητέ μου κ. Γιο
φύλλη. Ό  Παλαμάς μάς είναι ιερός. Καί νομί
ζουμε πώς τέτοιος πρέπει νά είναι για κάθε 
"Ελληνα. Γι’ αύτό μάς θυμώνει τόσο καί μάς 
παραφέρνει δ,τι τόν θίγει, ή δ,τι μάς φαίνεται 
πώς τόν θίγει.

Ό σ ο  γιά μένα, μπορείτε νά γράψετε δ,τι θέ- 
θετε, καί γιά τόν άνθρωπο καί γιά τόν συγγρα-
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Ο ΛΙΟΝΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟ  ΕΙΔΩΛΟ

— Μήν γγίξτΐ κανένας τή γυάλα, γιατί θά  τοΰ πάρη ό Διάολος τόν πατέρα 
κοΙ — χ ρ ά π !-  θά  βγάλω τήν ισόβια νάν τόν κατασκευάσω κεφτεδάκια!

φέα. Δέν θεωρώ καί τόν εαυτό μου ... ιερό, καί 
ποτέ δέν θυμώνω μέ τέτοια. Γι’αύτό μένω 
πάντα μέ φιλία.

Γ .  Ξ Ε Ν Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ

Υ.Γ. -· Κ ’ εν’ άλλο, γιά νάμαστε τελείως εξη
γημένοι. Δυό πράγματα δέν έσκέφθηκα ποτε 
στή ζωή μου : νά γίνω αύτοκράτορας τής Κί
νας καί νά πάρω τό βραβείο Νόμπελ. Κατα τή 
γνώμη μου, τό βραβείο αύτό, γιά νάχη άξία καί 
γιά νά στέκεται στό ύψος του, πρέπει νά δίνε
ται σέ παγκοσμίως γνωστούς κι’ άναγνωρισμέ-

νους λογοτέχνες, δπως είναι σήμερα ο Παλα
μάς. Έ γώ δέν είμαι καθόλου, μά καθόλου. 
Κι’ οϋτε θά  γίνω ποτέ, άφοΰ δέν έγινα ώς σή
μερα. Τελείωσε! γ. =.

Πραγματικά στό φυλλάδιο τής «Νεας 
Ε στίας» τής 1 Αύγουστου 1930 διαβά
σαμε τ’άκόλουθα:

Για ενα άρθρο·
Μάς έστειλαν καί διαβάσαμε τό άρθρο ποΰ
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στιγμάτισε ό κ. Γ. Κατσίμπαλης μ’ ενα γράμ
μα του στό προηγούμενο τεΰχος τής «Νέας 
Εστίας». Είναι στήν «Πρωτοπορία» μέ τήν 
υπογραφή τοϋ, κ. Πριονιστή. Όμολογοΰμε δτι 
αν τό είχαμε διαβάσει, δέν θά  δημοσιεύαμε τό 
γράμμα, άλλά μόνο θά σχολιάζαμε καί θάνα- 
σκευάζαμε τό άρθρο. Γιατί δέν είναι δά καί 
τόσο φριχτό, δσο μάς τό παράστηκε ό κ. Κα
τσίμπαλης, παραφερμένος άπό τή λατρεία του 
στό πρόσωπο τοΰ Παλαμά. Δέν τόν αδικούμε 
δμως, γιατί ένα τέτοιο αίσθημα έκαμε καί μας 
νά δημοσιεύσουμε άνεξέταστα τό γράμμα του 
εκείνο. Τί τά θέλετε! Ό  Παλαμάς μάς είναι 
Ιερός, νομίζουμε πώς πρέπει νά είναι ιερός καί 
γιά κάθε Έλληνα, καί τό παραμικρό ποΰ γράφε
ται έναντίο του, μάς θυμώνει καί μάς παραφέρει.

‘Ο κ. Πριονιστής λοιπόν διηγείται στό άρθρο 
του τό Ιστορικό επεισόδιο—άς τό ποΰμε ετσι— 
μεταξύ Παλαμά καί Ψυχάρη γύρω στό βραβείο 
Νομπέλ. Φαίνεται δμως πώς δέν τό ξέρει ή δέν 
τό θυμάται καλά. Κι’ ιδού, μέ λίγα λόγια, πώς 
έγινε Ό  Ψυχάρης μάς είχε πει τότε καθοίρά 
πώς ήθελε νά πάρη τό Νόμπελ—γιά τήν Ε λ 
λάδα καί γιά τήν ’Ιδέα—καί μάς είχε παρακα- 
λέσει νά συντάξουμε μιά σύσταση πρός τή 
2 ουηδική Ακαδημία καί νά τήν υπογράψουμε 
όλοι. Ο Παλαμάς ποτέ δέν μάς είχε πει πως 
ήθελε νά πάρη τό Νομπέλ αύτός, ούτε ξέραμε 
τοτε (1925) πώς κάποιοι φίλοι του είχαν άρχί- 
σει σχετικές ενέργειες. Γ ι’ αύτό πήγαμε πρώτα- 
πρώτα νά μάς ύπογράψη τή σύσταση γιά τόν 
Ψυχάρη ό Παλαμάς, απαράλλαχτα δπως θά  
πηγαίναμε πρώτα-πρώτα στόν Ψυχάρη, άν μάς 
ζητοΰσε ό Παλαμάς παρόμοια ενέργεια.

Βρήκαμε τόν Ποιητή στό γραφείο του, ό 
Καλομοίρης κι’ έγώ, καί τοΰ παρουσιάσαμε τό 
έγγραφο. Άρνήθηκε νά τό ύπογράψη, λέγοντας 
πως ήταν ολωσδιόλου άναρμόδιος, δπως άλλο 
τόσο είμαστε καί μεΐς" γιατί συστάσεις γιά τό 
λογοτεχνικό βραβείο Νομπέλ, μάς εξήγησε, δέν 
έχουν τό δικαίωμα νά κάνουν παρά οί λογοτέ
χνες ποΰ τό πήραν ήδη, οί Λογοτεχνικές Άκα- 
δημίες καί μερικές άλλες (ορισμένες έπίσημες 
οργανώσεις. Τίποτε άλλο δέν μας είπε ό ΪΙα- 
λαμας, οϋτε εναντίον τοΰ Ψυχάρη, ούτε γιά τόν 
εαυτό του, ούτε πώς έπρεπε τάχα νά προτιμη
θούν γιά τό πλούσιο αύτό βραβείο φτωχοί «οι
κογενειάρχες» (!), δπως λέει ό κ. Πριονιστής. 
Τίποτε απολύτως. Ά λλ ’ αύτό πού μάς είπε 
ηταν τόσο σωστό, ώστε δχι μόνο δέν έπιμεί- 
ναμε στήν αίτησή μας, άλλά παραιτηθήκαμε 
κι’ άπό τήν Ιδέα νά πραγματοποιήσουμε αύτή 
τή σύσταση, βέβαιοι πώς δέν θά κάναμε παρά 
μιά γκάφα. Καί τό είπαμε στόν Ψυχάρη κα
θαρά : «Είμαστε αναρμόδιοι. Ό  Παλαμάς δέν 
υπογράφει. Γιά τόν ίδιο λόγο δέν πρέπει νά 
υπογράψουμε ουτε μεΐς*.

Φυσικά, ό Ψυχάρης φαντάσθηκε άμέσως άλλα 
τών άλλών: 'Ο Παλαμάς άρνήθηκε νά ύπο- 
γράψϊ|, γιατ’ ήθελε τό Νομπέλ γιά τόν έαυτό 
του, καί μάς τράβηξε καί μάς μέ τό μέρος του. 
Ά π ό  τότε χρονολογείται ό φοβερός έκεΐνος 
θυμός τοΰ Δασκάλου έναντίον τοΰ Ποιητή, κα

θώς κι’ έναντίον τοΰ Καλομοίρη καί—λιγάκι— 
έναντίον μας. Ό σ ο  γιά τόν Άλκη Θρύλο (τόν 
Αξιοθρήνητο τοΰ «Μαρσύα», τής «τραγοκωμω
δίας» πού έγραψε κατόπι ό Ψυχάρης άπάνω 
σ’ αύτό τό επεισόδιο καί πού δημοσιεύεται με
ταθανάτια στό ίδιο τεΰχος τής «Πρωτοπορίας»), 
ο Δάσκαλος έθύμώσε έναντίον του, γιατί δταν, 
άλλοι φίλοι, τοΰ έπρότειναν νά ύπογράψη τή 
σύσταση, ό Άλκης Θρύλος τοΰ άποκβίθηκε 
όρθά-κοφτά: «Δέν θεωρώ τό Ψυχάρη άξιο γιά 
τό λογοτεχνικό Νομπέλ, γιατί, δέν είναι κα
θαυτό λογοτέχνης. Ά ν  πρόκειται νά τό δώσουν 
σ ’ "Ελληνα λσχοτέχνη, άν θέλουν ποιητή, είναι 
ό Παλαμάς' άν θέλουν πεζογράφο, είναι ό Ξε
νόπουλος».

Μήπως άπ’ αύτό, πού ειπώθηκε, νομίζομε, 
μπροστά του, ό κ. Πριονιστής γράφει τώρα 
πώς «μερικοί άλλοι» υποστηρίζουν τή δική μας 
υποψηφιότητα ; Ασύστατα πράγματα καί πολύ 
κωμικά! Τό λογοτεχνικό Νομπέλ, γιά νάχη 
άξία καί νά κρατιέται πάντα στό ΰψος του, 
πρέπει νά δίνεται σέ λογοτέχνες, δχι γνωστούς 
απλώς στόν τόπο τους — οποιαδήποτε θέση 
κι’ άν κατέχουν στή Λογοτεχνία του — άλλά 
καί ηαγχοομίω ς ανεγνωριομένους. Καί τέτοιος 
ση μέρα, από τούς "Ελληνες, δέν είναι π αρά . 
μόνον ό Κωστής Παλαμάς. Αύτός θά  τό πάρη, 
κι’ αύτός πρέπει νά τό πάρη, γιά νά τιμηθ-fj 
κ’ ή Ελλάδα καί τό Νομπέλ.

*
* *

" Ε τ σ ι  κ ι  ό κ. Γ ρ .  Ξ ε ν ό π ο υ λ ο ς  β ε 
β α ι ώ ν ε ι  δλα δσα έ 'γρα ψ εν  ό κ. Μ ι χ .  
Π ρ ιο ν ισ τ ή ς ,  δξω μονάχα άπό μιά φράση, 
αύτή πού μιλέΐ γιά οικογενειακές ανάγκες 
και γιά προίκα, μά πού τήν αναφέρει 
κι’ ό Ψυχάρης στό «Μ αρσύα» του.

Ε π ε ι τ ’ ά π ό  δλον αύ τό  τό Ό'όρυβο 
το ϋ  κυ ρ  — Λ ιο ν τ α ρ ή ,  π ο ύ  κ α τά ν τη σ ε  
σ ’ έ'να « π ο ύ φ '», ε ί ν α ι  φ α ν ερ ό  π ώ ς  
δσα  1 ρ ά φ ε ι  ό μ ε γ ά ι ο ζ  μ α :  Ψ υ χ ά ρ η ς  
ατό  « Μ ι ρ σ ύ α » κ ι ’  δσα δ ιη γ ή & η κ ε ν  δ κ. 
Μ ι χ .  Π ρ ιο ν ισ τ ή ς  μ έ ν ο υ ν  ά τ ρ ά ν τ α χ τ α  
στή  ϋ 'εση  τυυς.

*
* *

Νά τώρα τί γράφει κι’ ό κ. Πριονιστής: 
’Α γ α π η τ έ  μ ο υ  Γ ιο φ ύ λ λ η ,

"Οταν μού ζήτησες νά σοΰ γράψω, τί 
ήξαιρα γιά τήν υπόθεση Παλαμά— Νόμ
πελ— Ψυχάρη, και σούστειλα τό άρθρο μου 
εκείνο πού αναστάτωσε δλη τήν κλίκα Π α- 
λαμά σέ βεβαιώ πώς δέν είχα σκεφτεΐ κα
θόλου πώς έκανα αντιπολίτευση σέ μερι
κούς πού είτε μέ συμφέροντα, είτε μέ υπο
χρεώσεις συνδέονται μέ τόν έπικηρυγμένο
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άπό τούς φίλος του γιά τό Νόμπελ ποιητή.
Έ γώ , έγραψα δσα ειπωθήκανε καί άνα- 

φερθήκανε στόν Ψυχάρη, μάρτυς μου ό 
«Μαρσύας» και ή ανήσυχη αύτή τή στιγμή 
■ψυχή τοΰ Ψυχάρη.

Ά ς  μοΰ συχωρεθεΐ πού αναφέρω γιά 
μάρτυρα τήν ψυχή τοΰ μακαρίτη, άλλά 
φαντάζεσαι πώς είναι δυνατό νά μήν έχει 
λάβει μέρος αύτές τής μέρες στήν υπόθεση 
κ’  ή ψυχή ή τόσο ευγενική, ίπποτική, μά 
και μαχητική γιά τήν αλήθεια, πάντοτε και 
μόνο γιά τήν αλήθεια, ψυχή του ;

Φαντάζεσαι πώς θά'χουνε βρει ησυχία 
στόν ύπνο και στό ξύπνιο τους οΐ κολα
σμένοι πού ούτε ε’ίχανε ούτε θά'χουνε ποτέ 
τό θάρρος τής γνώμης τους γιά μικροσυμ- 
φέροντα;

Λοιπόν καθαρά, ξεκάθαρα τό ζήτημα 
μπαίνει, έ'τσι:

"Ο,τι ειπώθηκε στόν Ψυχάρη, αύτό εί
ναι βέβαιο, (δέν ξεχνώ ούτε τόν υπαινιγμό 
τοΰ Καλομοίρη πού είπε: «Φροντίζει δ 
γέρος γιά τήν προίκα τής κόρης του»).

Βέβαια αν δέν τό ειπε ό Παλαμάς, τότε 
είπανε εκείνοι ψέμματα, ποιος ξαίρει γιατί 
και πώς.

"Οσο γιά τόν κύριο Κατσίμπαλη, αυτόν 
τόν νέο Βαγιάνο τοΰ Παλαμά, τόν πληρο
φορώ  πώς τό Νόμπελ δέν παίρνεται ούτε 
μέ δικολαβικές στριψοδικίες, ούτε μέ λεφτά, 
ούτε και μέ βρισιές, μά ούτε και μέ τόν 
Ουψάλα του.

Τό Νόμπελ δίνεται σέ άνθρώπους πού 
έχουνε πραγματική φιλολογική άξία. Φαν
τάζομαι πώς εξηγήθηκα πιά καλά κι δτι 
κάθε συζήτηση συμφέρει στούς ενδιαφερο
μένους νά πάψη πιά γιατί νά μήν ξεχνούν 
δτι τά γραμμένα είναι γραμμένα κα! κά
ποια ισχύς νόμου μπορεί νά τά ξεδιαλύνη 
καί νά βάλη κάθε μασκαρά στή θέση του.

Μέ άγάπη
M IX .  Π Ρ Ι Ο Ν Ι Σ Τ Η Σ

Υ. Γ. Διορθώνω μιά ανακρίβειά μου 
γιά τόν κ. Πετροκόκκινο: τήν εποχή εκείνη 
έ'λειπε ταξίδι. ** *

Σχετικά μέ τό υστερόγραφο τοΰ κ. Μιχ. 
Πριονιστή λάβαμε κ’ εμείς τό ακόλουθο 
γράμμα τοΰ σεβαστού μας φίλου κ. Δ. 
Πετροκόκκινου:

Α θή να  15 ’ Ιουλίου 1930 
Φ ίλ ε  Κ ύ ρ ι ε  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ,

Στό ά'ρθρο τοΰ Κ ηρίου Μιχ. Πριονιστή 
« Ό  Ψυχάρης καί τό Νόμπελ» ποΰ δημοσίεψε 
ή «Πρωτοπορία» (φυ?Λ. 6 —7 ’Ιουνίου — 
Ιουλίου 1930 σ. 172-4) υπάρχει κάποια 
ανακρίβεια σχετικά μέ μένα.

Τήν υπόθεση αύτή τοΰ βραβείου Νόμ
πελ δέν έγνώριζα διόλου πρίν άπό τό 
Νοέμβριο τοΰ 1925, δταν τήν έμαθα άπό 
τόν ίδιο τόν Κο Πριονιστή. Ούτε ό Ψυ
χάρης μοΰ μίλησε γι’ αύτήν, αν καί τόν 
έβλεπα κάθε μέρα άπό τόν καιρό ποΰ 
έφτασε έδώ ώς τόν καιρό ποΰ έφυγε γιά 
τά Νησιά— κ’  έγώ γιά τό έξωτερικό— ούτε 
κανένας άλλος.

Σάν έγύρισα άπό τό έξωτερικό τό Νοέμ
βρη τοΰ 1925 ό Ψυχάρης ειχε φύγει- 
Πήγα στό γραφείο τοΰ Κου Πριονιστή, 
στή στοά Φέξη έ'να πρωΐ καί τόν ρώτησα 
νέα γιά τόν Ψυχάρη. Ό  Κος Πριονιστής 
μοΰ ειπε πώς ό Ψυχάρης ειχε ψυχραθεί 
μαζί του ένεκα ακριβώς τοΰ βραβείου 
Νόμπελ καί μοΰ διηγήθηκε τήν υπόθεση. 
Δέν μπήκα σέ καμμιά έπιτροπή ούτε πήγα 
στοΰ Κου Παλαμά.

Θά μέ υποχρεώσετε δημοσιεύοντας τό 
γράμμα αύτό στό έρχόμενο φύλλο τής 
«Πρωτοπορίας .

Μέ πολλή τιμή
Δ .  Π .  Π Ε Τ Ρ Ο Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ

** *

’Έτσι, καί μέ τή συζήτηση αύτή, δεί
χνεται φανερά γιά μιά άκόμα φορα πως 
μέ βρυσιές και συκοφαντίες δέν πέφτει 
τίποτα πού ναναι πραγματικότητα. Ούτε 
οί υποψίες κ’ ή βρωμερή σκέψη τών δια
φόρων Λιονταρήδων μπορούν νά μάς πα
ραστήσουν στό μορφωμένο κοινο αλλιώτικα 
παρά δπως έμεΐς έκφραζόμαστε. Τό έργο 
τοΰ Παλαμά τό έχτιμοΰμε καί δέν κάνουμε 
καμμιά προσπάθεια «νά μειωθή ή άξία 
του». Ή  συζήτηση γίνεται σ’ άλλη περιοχή. 
Κ ι ’ δ π ο ιο ς  ε ί ν α ι  τόσο ά γ ρ ά μ μ α το ς  ώ σ τε  
νά μ ή  μ α ς  κ α τ α λ α β α ίν η  ή τόσο κ α κ ό 
π ισ τ ο ς  ώ σ τ ε  νά  δ ια σ τ ρ ε β λ ώ ν η  δσα γ ρ ά 
φ ο υ μ ε ,  κ α λ λ ίτε ο α  ε ί ν α ι  ν ά ν  τό β ο υ -  
λ ώ ν η .  «Η Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ ΙΑ »
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Ο ΚΑΡΥΩ ΤΑΚΗ Σ ΣΥΓΧ ΡΟ Ν Ο Σ ΠΟΙΗΤΗΣ
('Ο μιλία π ον  γίνηχε τις 16  τ '  ’Απρίλη 1 9 3 0  στήν « Π ανεπιστη

μιακή Α ίσχ η », στό φιλολογικό μνημόσυνο τοϋ ποιητή Κώστα Καρνω- 
τάχη, π  ον τ ’ οργάνωσε τό Λογοτεχνικό τμήμα τοϋ  « Συνδέσμου φοι
τητών Νομικής Σ χ ολ ή ς».)

Ά ν  κι’ δλοι πιστεύουν πώς οι ποιητές 
καβαλάμε ενα μυθικό φτερωτό παλιάλογο 
καί περπατάμε μ’  αύτό στά σύγνεφα, 
ώστόσο μπορώ, Κυρίες καί Κύριοι, νά σάς 
διαβεβαιώσω πώς κ’ εμείς είμαστε άνθρω
ποι πραχτικοί. Καί τό δτι αγαπάμε τήν 
ποίηση καί γενικά τήν ομορφιά τής Τέ
χνης δέν είναι σημείο πώς δέν ξέρουμε τήν 
πραχτική ζωή. "Απεναντίας μάλιστα, επειδή 
ξέρουμε καλά τή ζωή, τίς μικρότητές της 
καί τίς αηδίες της, διαλέμε δ,τι δμορφο 
υπάρχει σ ’ αύτή. Καί βρίσκουμε πιό δμορ- 
φη άπό τήν πεζή ζωή τή χαρά τής λυρι
κής δημιουργίας, τό άνέβασμα στις εύγενι- 
κότερες καί λεπτότερες καλλιτεχνικές ατμό
σφαιρες. Ξέρουμε τολοιπόν πολύ καλά τήν 
πραγματικότητα. Γι’ αύτό ξέρουμε καλά 
πως πολύ λίγοι άνθρωποι γουστάρουν μέ 
είλικρίνεια τή λυρική ποίηση. Κι’ όλονένα 
μαλιστα λιγοστεύουν. Αύτό είναι φανερό 
καί γνωστό. Μποροΰν νά σάς τό ποΰν δλοι 
οί βιβλιοπώλες, δταν τούς ρωτήσετε.

Τό μεγάλο κοινό δέν διαβάζει τή λυρική 
ποίηση. Δέν τή νοιώθει γιατί έχει φΰγη 
μακριά άπό τήν αντίληψή του κι’  άπό τό 
λαϊκό γοΰστο. Μά καί τό καλλιτεχνικά μορ
φωμένο κοινό δέν τή διαβάζει γιατί τή βα- 
ρυέται. Πόσους άναγνώστες έχουν οί εκα
τοντάδες τών λυρικών συλλογών πού τυ
πώνονται κάθε χρόνο στήν Ελλάδα; Πολύ 
λίγους. Ό  πιό πολύς καλλιτεχνικά μορφω
μένος κόσμος τίς βρίσκει μονότονες, άτονες, 
σαχλές. Αύτή είναι ή πραγματικότητα. Γιατί 
νά κρυβόμαστε πίσω άπό τά δάχτυλά μας;

Ή  λυρική ποίηση ειν’ έ'να είδος άνώ- 
τατης πολυτέλειας. Είναι τό άχρηστο καί 
τό περιττό, πού δέν έ'χει κανένα λόγο νά 
ύπάρχη δταν δέν είναι εξαιρετικό, δταν 
μοιάζει μέ κάτι άλλο, δταν δέν μάς δίνει 
κάτι καινούργιο καί δέν μάς συγκινεΐ μέ 
άλλιώτικο τρόπο τήν κάθε φορά. Γ ι’ αύτό 
τά λυρικά δημιουργήματα πού αρέσανε 
χτες, σήμερα ξεφτίσανε καί παλιώσανε κ’ ή 
κάθε μίμησή τους είναι πιό περιττή καί

πιό βαρετή άπό τά πρωτότυπα. Κάθε δο
κιμή στά ίδια χνάρια, κάνει τό λυρισμό πιό 
άποκρουστικό.

Η άνάγκη τολοιπόν τοΰ ξανανιώματος 
στή λυρική ποίηση είναι τεράστια. Κ ’ ή 
ζωγραφική νιώθει βαθειά ίδιαν άνάγκη, 
μά ό'χι τόσο άπόλυτα. Γιατί έ'χει καί κά
ποια πραχτική χρησιμοποίηση σά διακο- 
σμητική ή βοηθητική τέχνη τής ιστορίας 
κ.λ.π. 'Η  μουσική δμοια, κι’ δταν δέν ξα
νανιώνεται, έ'χει μιά χρησιμότητα συμπλη
ρωματική καί πραχτική. Μά ή λυρική ποί
ηση; Γ  ιά ποιό σκοπό δουλεύει, δταν δέν εί
ναι πάντα καινούργια, πάντα αλλιώτικη, 
πάντα κάθε φορά άλλιώς χρωματισμένη καί 
χαραχτηρισμένη; Γ ι’ αύτό ή λυρική ποίηση 
ή θά ξανανιώση ή θά πεθάνη.

Αύτό τό ξανάνιωμα κηρύχνει ή πρωτο
ποριακή επανάσταση. Μονάχα ή εξαιρετική 
ποιητική έργασία, μέ καινούργιο δικό της 
χαρακτήρα, μέ ξεχωριστή άτομικότητα τήν 
κάθε φορά, μέ προσωπικό χρώμα, μονάχα 
αύτή μπορεί νά ζήση. Δέν έχουμε πιά άνά
γκη άπό ποιητές πού νά φκιάνουν σωστούς 
στίχους μέ δύσκολες ρίμες καί νά μάς ξα- 
ναλένε δμορφα τίς χιλιοειπωμένες εικόνες. 
Εχουμε άνάγκη άπό ποιητές μέ άτομικό

τητα, μέ καθαρά χαραγμένο δικό τους δρό
μο, μέ εργο προσωπικά χρωματισμένο. 
Ενας τέτοιος ξεχωριστός δημιουργός ήτανε 

6 Καρυωτάκης. Γ ι’ αύτό τ ’ αξίζουν εξαιρε
τικές τιμές.

** *
’Από τό γυμνάσιο τό μάθαμε καί τό ξα- 

ναλέμε τόσες φορές πού τό αηδιάσαμε πιά, 
τό μασάμε καί τό ξαναμασάμε κάθε φορά 
πού τύχη κουβέντα, πώς «poeta nacit». 
Μ ’ αυτό τάχα θέλουμε νά δείξουμ’ εμείς οί 
ποιητές τήν υπεροχή μας; Θέλουμε νά 
ποΰμε τάχα πώς κ’ οί Λατίνοι αναγνωρί
ζανε πώς έμεΐς είμαστε θεϊκιά ράτσα, γεν
νημένοι γιά μιάν άνώτερη λειτουργία, ό 
«περιούσιος» λαός, οί ούρανοκατέβατοι κ*
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οί προφήτες; Κι’ δμως,— τί τά θέλετε, Κυ
ρίες μου καί Κύριοί μου— κανένας δέν γεν
νιέται έτοιμος, ψημένος καί ξεφουρνισμέ- 
νος ποιητής. Φκιάνεται κι’  αύτός. Μπορεί 
νάναι ετοιμασμένος άπό πολλές προδιαθέ
σεις, άπό κληρονομικότητα, άπό τά γύρω 
του κ.λ,π., μπορεί νά'χη καί κάποια κρυμ
μένη φλέβα μέσα του. Μά ή φλέβα αύτή 
σιγά-σιγά φανερώνεται. Κι’ ό Σολωμός, 
καθώς ξέρουμε, έγραψε άρκετούς στίχους 
άνάξιους προσοχής στήν αρχή, μά σιγά- 
σιγά γοΰρμασε κ’ έφτασε στά γνωστά θαυ
μαστά κομμάτια τών « ’Ελεύθερων Πολιορ- 
κημένων». Κι’ ό Παλαμάς πώς άρχισε καί 
ποΰ έφτασε κατόπι;...

Αύτή ή θριαμβική καμπύλη τοΰ λυρικού 
άνεβάσματος στόν Παρνασσό πιό πολυ 
φαίνεται στόν Καρυωτάκη. Ξέρω καλά άπό 
ποΰ άρχισε καί ποΰ έφτασε. Γ ιατί είχα τήν 
τύχη νά τόν πρωτοπαρουσιάσω στό κοινό, 
δηλαδή νά τοΰ δημοσιέψω γιά πρώτη φορά 
στίχους του, μά καί γιατί ξακολούθησα νά 
τόν παρακολουθώ καί νάμαι φίλος του ως 
τό τόσο τραγικό καί πρόωρο τέλος τής ζω 
ής του . . .

Θά σάς φέρω δεκαφτά χρόνια πίσω. 
Στό καλοκαίρι τοΰ 1913. Ή μουνα τότες 
άρχισυντάχτης στήν «Ελλάδα», στο λαικο 
περιοδικό τοΰ κ. Σπύρου Ποταμιανου, που- 
βγαινε δυό φορές τή βδομάδα. ’Έ τσι λά
βαινα ταχτικά χειρόγραφα μέ στίχους από 
έ'να σωρό νέους καί κορίτσια. Καί τά πιό 
καλά, «έγκρινόμενα», τά τυπώναμε στό 
φύλλο. Άνάμεσα στούς νέους αύτούς ήτανε 
κείνη τήν εποχή κι’ ό κ. Σπΰρος Παναγιω- 
τόπουλος (πού τότες έμενε στό Ά ργος), ό 
κ. Ά γγελος Βαρβαγιάννης (τώρα βουλευ
τής καί διευθυντής τοΰ Εμπορικού Ε π ι
μελητήριου), ό κ. Ά δαμ . Παπαδήμας, ό κ. 
Αγησίλαος Λεβέντης (κατόπι άξιωματικός 
τοΰ πυροβολικού), ό κ. Πότης Ψαλτηρας 
(ό κατόπι «σχηματικός» ποιητής).. . Μαζί 
μ’ αύτούς καί μ’ εκατοντάδες άλλους, έστελ
νε στίχους καί κάποιος «Κων. Γ. Καρυω
τάκης». Μά τά ποιήματά του δέν φαινόν
τανε άκόμα άξια προσοχής. Στίχοι συνηθι
σμένοι κ’ έννοιες πολύ κοινές...

Κείνη τήν εποχή άνοίξαμε καί μιά φιλο
λογική συζήτηση στήν «'Ελλάδα» μέ τίτλο: 
«Τόπο στούς νέους». Τό γνωστό τροπαρι:

οί νέοι λογοτέχνες ζητούσανε νά βγάλουν 
άπό τή μέση τούς παλιούς. Τολμηρές καί 
άγριες άπαντήσεις έ'μπαιναν γραμμή σέ 
κάθε φύλλο. Ή ρ θ ε  καί μιά τοΰ άγνωστου 
αύτοΰ Κων. Γ. Καρυωτάκη. ’Ήτανε συμ
βιβαστική καί συντηρητική καί ξεχώριζε 
τά δίκια τών παλιών καί τών νέων. Ή  
άπάντηση αύτή δέν μούκαμε καμμιά ξεχω
ριστή έντύπωση, μά τή δημοσίεψα μαζί μ’  
άλλες στό φύλλο τής 1 τοΰ Σεπτέμβρη τοΰ
m 3 .   ̂ ·

'Ο άγνωστος νέος ώστόσο έξακολουθοΰσε 
μ’ έπιμονή νά στέλνη ποιήματα. ’Έτσι 
βρήκα κ’ έ'να υποφερτό γιά τήν «Ελλάδα» 
καί τό'βαλα στό φύλλο τής 31 τοΰ Ό κ τώ - 
βρη 1913. Εΐν’ αύτό:

Σονέζζο
Τά φύλλα κιτρινίσανε και πέφτωντας στό χώμα, 
ξεχύνονται σ* αφάνταστο σ' άπότρελλο χορό.
Τά λουλουδάκια κλείσανε τό ΰεϊκό τους στόμα 
και γέρνουν ά&ελα στη γή—κοπάδι ΰλιββρό·

Ό  ήλιος ποϋ άλλοτε, ποϋ χ&ές, προχ&ες άκόμα 
έσκό^πιζε τό γελοίο του, ψηλά, τό λαμπερό 
σκυΰρώπασε καί επνιξε τ* ολόχρυσο του χρώμα 
στά μολυβένια σύννεφα ποϋ πέρα *κεΐ Φωρώ.

*Η ΰάλασσα έφούσκωσε κι* εΰέριεψε τό κϋμα, 
στό πεζοδρόμι η βροχή χτυπάει ρυ&μικά 
καί τοϋ διαβάτη βιαστικό άκούγεται τό βήμα.

*Απ' τη βροχή έτρόμαξαν »* ά&ώα χελιδόνια 
καί σάν πετάνε φαίνεται πώς λενε μυστικά : 
«εμπρός, εμπρός νά φύγουμε αρχίσουνε τα χιόνια >

** *
Κείνη τήν εποχή- ό Καρυωτάκης ̂  ήτανε 

μόλις 17 χρονώνε. Μαθητής άκόμα. Α ρ γ ό 
τερα σπούδασε Νομικά στό Πανεπιστήμιο 
τής Α θήνας καί πήρε καί τό δίπλωμά του.

Ώ στόσο κι’ δταν ήτανε στό Γυμνάσιο 
κι’ δταν σπούδαζε στό Πανεπιστήμιο ξα· 
κολούθησε νά γράφη στίχους, πολλούς πολ
λούς στίχους. Κι’ δλο κ έ'στελνε στήν « Ελ
λάδα», δπου τοΰ δημοσίευα κάπου-κάπου 
καί τό 1913, καί τό 1914 καί τό 1915. 
Κείνη τήν έποχή τόν έγνώρισα κι από 
κοντά. ’ Ηταν έ'νας μικρόσωμος κοντός κι 
άδύνατος νέος, μέ ντροπαλές κινήσεις, με
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ωχρό πρόσωπο καί μέ βαθειά καί φοβι
σμένα μ άτια ... Μιλούσε λίγο καί σπάνια...

Άργότερα, τίς 3 τοϋ Γενάρη 1916, Κυ
ριακή, ώρα 4 1)2 τ’ άπόγιομα δόθηκε μιά 
«φιλολογική καί μουσική προεσπερίς τοϋ 
μουσικοφιλολογικοϋ συλλόγου « ’Αρμονία» 
εν τή εύρυτάτη αιθούση τοΰ Μεγάρου τοϋ 
Συλλόγου τών Έμποροϋπαλλήλων», δπως 
έγραφε τό πρόγραμμα. Τά πιό πολλά νού
μερα τής γιορτής ήτανε μουσική. ’Ήτανε 
καί δυό φιλολογικά. Δηλαδή μιά εύθυμο- 
λογική ομιλία τοϋ κ. Στέλιου Χιλιαδάκη, 
καί ποιήματα τοΰ κ. Κ. Καρυωτάκη, προε- 
δρεΰοντος τοΰ Συλλόγου— απαγγελία τοϋ 
ίδιου. ’Αληθινά ή μουσική μας διασκέδασε, 
άκοΰσαμε χαμογελόντας καί τ’ αστεία τοΰ 
κ. Χιλιαδάκη, μά ή απαγγελία τοϋ ώχροΰ 
νέου έστάθηκε κάπως βαρετή. ’Ήτανε πολλά 
τά ποιήματα κι’ ό'χι εξαιρετικά κ’ ή απαγ
γελία «τοϋ ίδίου» τά χαλοΰσε αρκετά... 
Κι’ δταν τέλειωσε ή γιορτή κ’ είδαμε άπό 
κοντά τόν ωχρό ποιητή, καταλάβαμε πώς 
είχε νιώση πολύ βαθειά μιά κρυάδα άπό 
τήν αδιαφορία ποϋ άφισαν στό κοινό τά 
ποιήματά το υ ... ’Από τότες δέν έμαθα ν’ 
απάγγειλε πιά ποιήματά του ό Καρυωτά- 
κης σέ δημόσια συνάθροιση ...

Δέν έπαψε δμως νά γράφη. Κι’ όλονένα 
εμέστωνε μέσα του ή ποιητική φλέβα. Οι 
στίχοι του έγινόντανε πιό ώριμοι καί πιό 
ωραίοι καί τά νοήματά του όλονένα πιό ει
λικρινή καί πιό καινούργια. Κι’ δίαν, τρία 
χρόνια κατόπι, τό 1919, έβγαλε τήν πρώ
τη του ποιητική συλλογή « Ό  πόνος τοΰ 
ανθρώπου καί τών πραγμάτων», είδαμε 
πώς είχε δίκιο ό ώχρός νέος νά έπιμένη. 
Είχε πιά ιιεστιόση. Ή τανε ποιητής. Έ σύν- 
ιθετε θλιβερά, πένθιμα' καί απαισιόδοξα 
τούς ήχους του κ’ έπλαθε πιά τόν εαυτό 
του ξάστερα μέσα σ ’ αύτό τό βιβλίο.

Καί τώρα συλλογίζομαι: Δέν πρέπει ποτέ 
ν’ απελπίζουμε τούς νέους. Γιά νά μπορή 
νά δημοσιευο τ’ άγουρά του ό Καρυωτά- 
κης, προχώρησε καί ώς τά γοΰρμα του. Καί 
συλλογίζομαι άκόμα πώς δέν πρέπει οί νέοι 
ποιητές νά πιστεύουν πώς είναι επαινετικό 
γι’ αυτούς τό νά γράφουν λίγα. ’Απεναν
τίας μάλιστα πρέπει νά γράφουν πολλά. 
Νά γυμνάζουν αδιάκοπα τόν εαυτό τους. 
"Ολοι οί καλοί τεχνίτες προχωρούν καί ωρι

μάζουν δουλεύοντας. Μόνο πρέπει νά δη
μοσιεύουν λίγα οί νέοι. ’Ακόμα κ’ οί γέροι. 
Κανένας δέν έχει υποχρέωση νά διαβάζη 
τίς αποτυχημένες δοκιμές μ α ς ...

Τόν «Π όνο τοΰ ανθρώπου καί τών 
πραγμάτων» ακολούθησε κατόπι νέα συλ
λογή, τά «Νηπενθή», πού βραβεύτηκέ στό 
Φιλαδέλφειο Διαγωνισμό καί βγήκε σέ βι
βλίο τό 1921. Κατόπι άραιά-άραιά δημο
σίευε ποιήματα σέ περιοδικά καί τό 1927, 
λίγους μήνες πρίν άπό τόν τραγικό θάνατό 
του, έ'βγαλε σέ βιβλίο τό ωριμότερο καί 
καλλίτερο έ 'ργοτου: «Ελεγεία καί σάτι
ρες». Τό άξιολογώτερο εργο τοΰ Καρυω
τάκη, τό χαραχτηριστικό καί ατομικά χρω
ματισμένο είναι αυτές οί δυό συλλογές.

** *

Σέ τοΰτα τά δυό βιβλία άπό τό'να μέρος 
ξεπετιέται ό σύγχρονος λυρικός, μέ τή μον
τέρνα φλέβα τή δηλητηριασμένη άπό τήν 
απαισιοδοξία, άπό νευριάσματα, άπό μαύ
ρες σκέψεις κι’ άπό σκεπτικισμό γιά δλα 
καί άπό τάλλο ό σατυρικός καί ό ειρωνικός 
ποιητής, πού άγωνίζεται νάν τά σκεπάση 
δλα μέ τό πικρόχολο χαμόγελο, νάν τά 
σβύση κάτω άπό τήν πιό λεπτή κ’ ευγενική 
κ οροϊδία ... ’Ανάμεσα σ ’ αυτές τίς δυό εκ
δηλώσεις παλαίβουν τά ποιήματά του.

Στά "Νηπενθή» τό σατυρικό στοιχείο 
δέν παρουσιάζεται άκόμα καί μόνο μιά λε
πτή είρωνία άρχίζει νά γλυκοχαράζη. “Ολα 
τά ποιήματα τής συλλογής είναι ποτισμένα 
μέ τό φαρμάκι τής απαισιοδοξίας. Στήν 
αρχή ό ποιητής παρουσιάζει τούς στίχους 
του καί μάς λέει πώς «πηγαίνουν μέ χαμό
γελο πικρό»,

«Καί ρεύουνε καί σβύνουν καί ποτέ 
δέν παύουνε σιγά-σιγά νά κλαϊνε.»

Μιλεΐ έ'πειτα γιά τήν ευγένεια καί φαί
νεται νά τή νκόθη μόνο μέ τόν πόνο πού, 
δταν έρθουν οί πικροί χρόνοι, θά τόν κάμη 
ά'ρπα καί θά τόν πή τραγούδι...

Εμφανίζει τούς Δόν-Κιχώτες μέ τή μά
ταια πληγή καί θρηνεί γιά τούς ποιητές 
«πού τούς μαραίνει ή μοχθηρία τών αν
θρώπων, πού πνέει σά λίβας». ’Ακολουθεί 
ή «Μπαλάντα στούς άδοξους ποιητές τών 
αιώνων», έ'να ποίημα πού τό συμπαθώ 
εξαιρετικά καί τό ξαναδημοσίεψα στήν
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«’Ανθολογία τών Νέων Ποιητών». Στή 
μπαλάντα αύο'ι κλαίει ό ποιητής γιά τούς 
παραγνωρισμένους καί ά'δοξους ποιητές, 
πού περνούνε καί χάνονται δοσμένοι στήν 
τραγική απάτη πώς τούς καρτερεί ή Δόξα. 
Μά ή κυρία αύτή έχει αλλού δουλειά...

Κ ’ έ'πειτα στή μελαγχολική «Σκιά τών 
ωρών» ό ποιητής θρηνεί γιά τό άσκοπο 
πέρασμα τής ζωής μέσα στά βιβλία, γιά 
τόν χαμό τής νιότης, καί φωνάζει «τρελλέ, 
τρελλέ, πού έγέρασες καί νέος ποτέ δέν 
ήσουν».

Μά δέν τοΰ φέρνει κλάψα μονάχα τό 
άσκοπο χάσιμο τής ζωής. "Ομοια καί τό 
φεγγάρι τόν κάνει νά κλαίη. Καί πάλι στό 
ποίημα «Γραφιάς» ξαναγυρίζει στό θρήνο 
γιά τόν καιρό καί τόν κόπο τόν χαμένο 
στό «αχάριστο τραπέζι» τοΰ γραφείου...

"Οταν κατόπι νοσταλγεί καί θυμάται τά 
περασμένα, βρίσκει πώς ήρθαν δλα μοι
ραία καί άκόμα κι’  ό πόνος του έστάθηκε 
στείρος. Καί κλαϊνε οί θύμισες. Κι’ άκόμα, 
καί σάν συνθέτει ποίημα στόν "Υπνο, τε
λειώνει έ'τσι:
«Γλυκά νά κοιμηθούμε σάν παιδάκια, 
πού δλη τή μέρα κλάψαν κι’ άποστάσαν».

Καί δέν φαντάζεται μονάχα τόν εαυτό 
του δοσμένον στή θλίψη καί στήν κλάψα. 
Γράφει καί γιά τήν Έκείνη του πώς οϋτε 
δ έρωτας, οΰτε ή φιλία, οϋτε τό μίσος του 
τής φέρνουν παρηγοριά. . .  Κ ’ ή θλίψη 
απλώνεται άκόμα πλατύτερα μέσα στή 
φύση. Στήν «Ε σπ έρα» του βλέπει καί 
τάστρα νά «ζυγώνουν σάν καϋμοί άπό 
πέρα»... Καί ή άγάπη του άκόμα «ξεχυλά» 
σά δάκρι. . .

"Ολα, δλα, δλα περνούν άπό τό πρίσμα 
τής άπαισιοδοξίας καί μετουσιώνονται σέ 
πόνο, σέ κλάψα, σέ θρήνο, σέ όδυρμό . . .

** *

Ή  πίκρα κ’ ή απαισιοδοξία, μά ενω
μένη τώρα καί μέ κάτι σουβλερά χαμόγελα 
γιομίζουν καί τά ποιήματα τής πιό ώριμης 
συλλογής του «Ελεγεία καί σάτιρες». Έ δ ώ  
ή μοντέρνα του ποίηση έ'χει πιά πάρη τήν 
κατασταλαγμένη της τελική μορφή. Μιά 
μορφή λαμπρά καλλιεργημένη καί αισθη
τικά λεπτότατα έργασμένη. Φτάνει αύτή 
Μ-ονάχα ή συλλογή γιά νά τοποθέτηση τόν

Καρυωτάκη στή σειρά τών ποιητών πού 
έ'χουν ισχυρή ατομικότητα καί γι’  αύτό θά  
ζήσουν.

"Ολο τό βιβλίο αύτό σά νάναι βουτη- 
μένο στό φαρμάκι. Οί στίχοι έ'χουν μιά 
ευγένεια καί μιά λεπταισθησία εξελιγμένη, 
ραφιναρισμένη, μοντέρνα, μέσα άπό τά 
φύλλα του στάζει ή τραγική καί θανάσιμη 
απαισιοδοξία. Κι’ δταν αύτή τύχη νά 
λείπη, μιά πίκρα καί μιά θλίψη βγαίνει 
στίς όμορφώτερες στιγμές. Είναι έ'να βι
βλίο ποιητή «πεισιθανάτου», πού έχει 
πείση τόν εαυτό του πώς ό θάνατος πρέπει 
νάρθη. Ά π ό  ·τόν πρόλογο τοΰ βιβλίου ό 
ποιητής συλλογίζεται τό θάνατο καί τήν 
«Υστεροφημία». «Μπορεί νά μείνουν, 
γράφει, κάποιοι στίχοι μας, δέκα μονάχα, 
κ αθώ ς:
Τά περιστέρια πού σκορπούν οί ναυαγοί

[στήν τύχη
κι δταν φέρουν τύ μήνυμα δέν είναι πιά

[καιρός».
Κ ’ έ'πειτα μέσα σέ δμορφους στίχους, σέ 

γοητευτικές στροφές, περνάνε εικόνες 
μαύρες καί θλιβερές. Ό  ποιητής συλλογί
ζεται πώς αύτός είναι ό κήπος ό άλλοτε ευ
τυχισμένος, πού τώρα δμως έ'χει ταφή στ’ 
άγκάθια καί άντίς άηδόνια έ'χει φίδια. 
Περνάει έπειτα ή «αιώνια θλίψη», ή ιδέα 
τοΰ ποιητή πού φαντάζεται πώς «σά νάχη 
πεθάνη άπό καιρούς», ή σκέψη πώς «ή 
ζωή φέρνει καθημερνό θάνατο καί χολή»...

Βαδίζει τώρα ό ποιητής πρός τήν κατα
στροφή, πρός τό «άπόλυτο Μηδέν». 
'Ωστόσο, σά σύγχρονος άνθρωπος, δέν δι
στάζει νά χαρή νευρικά μερικές χαρές. Κι’ 
άκόμα καί μερικές στιγμές γαλήνης. ’Έτσι, 
σάν περαστικά, σημειώνει δυό άρχικά αγα
πημένου του ονόματος καί άποκάτω τό τε
τράστιχο τούτο:
«"Ενα σπιτάκι απόμερο, στό δείλι, στόν

[ελαιώνα,
μιά καμαρούλα φτωχική, μιά βαθειά πολυ

θρόνα,
μιά κόρη πού στοχαστικά τόν ούρανό κοι

τάει,
ώ ; μιά ζωή πού χάνεται καί μέ τόν ήλιο

[πάει!»
Ή  γλύκα κ’ ή θλίψη έδώ είναι μαλακά.
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ήρεμα. "Οχι νευρικά. Μά σέ λίγο πάλι οί
σκέψες το υ :
«άλογα μαΰρα, θίασος Ιπποδρομίου, πε-

[τοΰνε».
Δυό παιδιάτικα ποιήματα, μέσα στήν 

κακία τοΰ γΰρω κόσμου βουτημένα, λάμ
πουν φωτεινά κα! γλυκά. Μά ή θλίψη, τό 
σπλήν, ή άπογοήτεψη προχωροΰν, προ- 
χωροΰν, δένουν τά πάντα . . .

Πιό έντονη κα! πιό πικρή ή άπογοή- 
τεψή του ξεσπάει στά σατυρικά του. Σ α - 
τυρίζει τή Λευτεριά τών δολλαριοΰχων αν
τίκρυ στή Λευτεριά τών θυμάτων τη ς ... 
Σατυρίζει τό κατάντημα τής Ελλάδας κα
τόπι άπό τή Μικρασιατική καταστροφή κα! 
τις λαϊκές μάζες μέ τά μικροσυμφεροντάκια 
τους. Μέ μιά «αποστροφή» γιομάτη δηλη
τήριο σατυρίζει ένα συνηθισμένο γελοίο 
τΰπο τής σημερνής γυναίκας, «τά ανυπο
ψίαστα μηδενικά πλάσματα— κα! γι’ αύτό 
προνομιούχα ! . . .»

Παρουσιάζει σά σάτυρα κα! τό Μιχαλιό 
του. Μά αύτός ό δΰστυχος είναι ενας ήρω- 
ας χωρίς νά τό θέλη, χωρίς νά τό μάθη 
ποτές. Γελοίος κι’ δ μ ω ςή ρ ω α ς ... Τρομερά 
χρωματισμένη καί ξεγυμνωτικά σύγχρονη 
είναι κ’ ή σάτυρα τοΰ σνόμπ. Κ ’ ο'ι « Ιδα
νικό! αύτόχειρες» είναι ή κοροϊδία τής αυ
τοκτονίας, δπως τήν εξευτέλισε ή μόδα. 
"Ολα είναι έτοιμα, μά κείνος πού αποφά
σισε ν’ αύτοχτονήση είναι βέβαιος πώς θ ’ 
άναβάλη ! . . .

Δέν ξεχνάει νά σατυρίση ό ποιητής μας 
κα! εαυτούς κα! άλλήλους . «'Όλους μαζι» 
δσοι εκστρατεύουνε γ>ά τις ομοιοκαταληξίες 
κα! γιά τή δόξα καί πού δταν άποτύχουν 
φαντάζονται πώς είναι θύματα τοΰ περι
βάλλοντος καί τής εποχής, πού δέν τούς 
νιώθει τάχα ... Κ ’ .ή «Σταδιοδρομία» έχει 
ανάλογο θέμα.

Τραγική στήν ακινησία της καί στή 
στοϊκότητά της είναι ή σάτυρα «Δημόσιοι 
υπάλληλοι». Παροχισιάζονται σάν μυαλά 
άπολιθωμένα, σάν μηχανές, σάν ηλεκτρικές 
στήλες. Δέν σκέπτονται τίποτε πιά οί άν
θρωποι αυτοί, παρά μονάχα τά κείμενα 
τών νόμων καί δέν κάνουν τίποτε παρά 
μονάχα,σάν πάψουν νά είναι μηχανές, αγο
ράζουν κάστανα ... Αυτές τίς ετεροκίνητες 
μηχανές τίς έγνώριζε πολύ καλά ό ποιητής.

Τίς ειχε κάθε μέρα στό πλάϊ του,— αλλοί
μονο!

'Η  συλλογή κλείνει μέ τήν τραγική σά
τυρα τοΰ σύγχρονου θανάτου. Είναι τό 
ποίημα «Δικαίωσις». Τό τραγοΰδι μένει 
αδέσποτο καί τά γέλια τοΰ κόσμου μαζι μέ 
τό σφύριγμα τοΰ άνεμου τοΰ κρατούν τό 
ίσο, ενώ ό ποιητής τής μοντέρνας ζωής 
πεθαίνει γελόντας δσο ποτέ του . . .  Κα! τε
λειώνει τό ποίημα μέ τήν αΰτοειρωνία, μέ 
τήν πικρόχολη σάτυρα καί τοΰ θανάτου 
άκόμα:
«Ό τα ν  άργά θά πέρνουμε τό δρόμο, 
ή παρουσία μου κάπως θά  βαραίνη 
— πρώτη φ ορά— σέ τέσσερων τόν ώμο.

"Υστερα, κα! τοΰ βίου μου τήν προσπάθεια 
αμείβοντας, τό φτιάρι θά μέ ραίνη. 
ώραΐα ώραΐα μέ χώμα καί μέ αγκάθια.»

** *
Ή  ποίηση τοΰ Καρυωτάκη ξεκίνησε 

σιγά-σιγά άπό τό παλιό μονοπάτι τοΰ λυ- 
ρισμοΰ, συντροφιασμένη πάντα μέ τήν 
άπαισιοδοξία. Θάλεγε κανείς πώς ό ποιη
τής αυτός είχε τόν πεσιμισμό μέσα στό 
αίμα του. Ώ στόσο προχωρώντας έφτ'γεν 
άπό τήν παλιά φόρμα τού λυρισμοΰ, ξέχα- 
σε τά ξεβαμένα λουλούδια καί τά χωρίς 
άξία καί σημασία πιά χιλιοτριμμένα στολί
δια καί γίνηκ’ ένας ποιητής τέλεια σύγχρο
νος. “Ολα τά σημάδια καί τά στίγματα τού 
μοντερνισμού ζοΰν καί κινούνται μέσα στους, 
στίχους τών δύο τελευταίων συλλογών του. 
Ό  λυρισμός, πού μ’ άγωνία σπαρταράει 
μέσα στή μεταπολεμική εποχή μας καί ζη 
τάει καινούργιους δρόμους γιά νά έκδηλω- 
θή, ανταμώνεται αρμονικά μέ τήν πικρή 
είρωνία κα! μέ τήν καυστική σάτυρα. Τό 
χρωμάτισμα τοΰ γύρω κόσμου γένεται μέ 
τά πιό μοντέρνα μέσα κ’  οί στίχοι παιγνι- 
δίζουν σύμφωνα μέ νέες άντιλήψεις. Μά 
κα! τό πιό βαθιό κοίταγμα τών πραγμά
των κατορθώνεται μέ τή συγχρονισμένη 
λυρική σκέψη. Πολύ δμως ώμά κι’ απαι
σιόδοξα.

Κ α! στό μοντέρνο τρόπο πού κοιτάζει 
τόν κόσμο ό Καρυωτάκης, μά καί στό στί
χο καί στά τεχνικά του παιγνίδια έχει κα* 
θαρή δική του προσωπικότητα. Δέν μοιά
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ζει μέ τούς άλλους γΰρω. Μερικοί τόν συγ
κρίνουν μέ τόν Καβάφη. Βέβαια καί κείνος 
έχει δικό του τρόπο στό κοίταγμα τής ζω 
ής κ’ έχει αντίληψη λεπτή, ευγενική καί 
μοντέρνα τοΰ κόσμου. Ό  Καβάφης δμως 
ξέρει νά βλέπη καί ώραΐο τόν κόσμο. Στά 
ποιήματα του απαντάμε κι’ όμορφους έφη
βους καί υπέροχα ευγενικά αισθήματα καί 
λαμπρές παρατάξεις καί τελετουργίες, καί 
ουρανούς μέ γαλάζιο ανοιχτό χρώμα, καί 
λάμψεις καί δόξες, κι’ άκόμα καί ματαιοδο- 
ξίες, δοσμένες ειρωνικά, μά υμνημένες σάν 
ομορφιές κι’ αύτές. ’Αντίθετα δμως ό Κα
ρυωτάκης δέν παρουσιάζει τίποτα λαμπρά 
φωτεινό καί ευχάριστα ευθυμο. Ξεχύνει 
τήν ευγενική κα! συμπαθητική του λυρική 
διάθεση μονάχα μέ τρόπους πεσιμιστικοΰς, 
θρηνητικούς, παραπονιάρικους ή πικρά ει
ρωνικούς καί σατυρικούς. 'Π  πίκρα του γιά 
τή μορφή τοΰ κόσμου είναι ατέλειωτη, 
άδιάκοπτη. Ψάλλει γλυκά κ’ ευχάριστα, μά 
ψάλλει κακομοιριές. Στολίζει μέ τέχνη, μά 
στολίζει τήν παρακμή, τήν επίδειξη τής 
παρακμής. . .

Μέσα στήν ποίηση τοΰ Καρυωτάκη νοι
ώθουμε τήν πνοή μιάς ψυχής άρρωστης, 
νευραστενικής, πού πάσχει άπό τήν άρρώ- 
στεια τοΰ αιώνα. Οί νευρικές ανησυχίες κυ
ριεύουν τό πνεΰμα κι’ άκολουθοΰν μαζί οί 
έξαψες τής στιγμής, οί περαστικοί κ’ οί 
ραφινάτοι έρωτες, οί σφοδρές κ’ οί παρά
ξενες συγκινήσεις κ’ έπειτα ή άπογοήτεψη 
γιά δλα. Τό χάος!
". Φαίνεται πώς ό ωχρός ποιητής μας, μέσα 
στις περιπλανήσεις τής σκέψης του καί τής 
μελέτης του, άντίκρυσε τή ζωή δπως τήν 
ειδε καί τή χρωμάτισε ό Σοπενχάουερ κ4 
έπειτα αύτό τό μαΰρο δραμα τό συνειδητο
ποίησε σέ τέχνη. Βλέπει τόν κόσμο άπό 
κακή μεριά. Πολύ ώμά. ’Αποφεύγει κάθε 
ομίχλη, κάθε ρόδινο σύννεφο, ποΰ μάς δί
νει τίς γοητευτικές φρεναπάτες. Μά δέν 
χαίρεται καί τίς πραγματικές χάρες, τίς χα
ρές τής ζωής. Δέν τίς γγίζει καθόλου. Δέν 
θέλει νά τίς ξέρη κάν.

Πολλοί είπανε πώς ό καλλιτέχνης πρέπει 
στό βάθος νάναι ένας αισιόδοξος. Καί βέ
βαιά αύτό είναι μιά άνάγκη γιά νά ζήση 
καί νά δημιουργήση. Ό σ ο  κι’ αν δη- 
μιουργή πράμματα απαισιόδοξα, ή απαι

σιοδοξία δέν πρέπει νά φτάνη ώς τό βά
θος τής ψυχής του, γιατί στό τέλος θά τόν 
καταφάει κι’ αυτόν τόν ίδιο. Στόν Καρυω
τάκη δμως ή απαισιοδοξία έφτανε ώς τό 
βάθος τής ψυχής του. Τόν κατακυρίευε καί 
τόν έτρωγε, τόν έφθειρε σιγά-σιγά. ’Έτσι 
ή ζωή τοΰ ποιητή έπαψε νάχη ευχαρίστησες. 
“Εγινε μιά πληχτική καί σαχλή συνήθεια: 
«Π οιά θέληση θεοΰ μάς κυβερνάει;
Ποιά μοίρα τραγική κρατάει τό νήμα 
τών άδειων ημερών πού τώρα ζοΰμε 
σάν άπό μιά κακή, παλιά συνήθεια;» \

Έ νοιω θε πιά ό ποιητής τόν κόσμο σάν 
ένα μαΰρο χάος. Χωρίς πίστη κι’ άγάπη 
γιά τίποτε, χωρίς κανένα «έρμα». Ποΰ θά 
πήγαινε; «Θά βροΰμε, ρωτάει, τουλάχιστον 
τό βυθό τής άβΰσσου;».

Γιά κεΐ πήγαινε. Καί τόν βρήκε!
** *

Λίγους μήνες άφοΰ δημοσίεψε τό βιβλίο 
ποΰχε κι’ αύτό τό ποίημα, έδωκε τό βίαιο 
τέλος σήτ ζωή του.

Π ώς νά ζοΰσε π ιά ; Π ώς νάβρη μιάν 
«ικμάδα» ζωής, άφοϋ ό ίδιος έβγαλε άπό 
τήν έννοια τής ζωής κάθε ιδέα ομορφιάς 
καί άπόλαυσης κι’ άκόμα καί κάθε ευχάρι
στη αυταπάτη;...

Κ ’ είναι πιό μεγάλη ή τραγικότητα τής 
ζωής καί τοΰ θανάτου, γιατί ό Καρυωτάκης 
μποροΰσε νά μήν είναι δυστυχής. Γιατί στά 
μάτια ένός άλλον πραγματικά δέν ήτανε. 
Είχε ένα ισχυρό ταλέντο— «θείο δώρο πο
λύτιμο»— κι’ ού'τε ή πάλη τής ζωής τόν 
πίεζε έξαιρετικά. Ή τανε δημόσιος υπάλλη
λος καί αισθανόντανε βέβαια πώς αυτό 
τοΰ δυσκόλευε πολύ τή δράση καί τήν πα
ραγωγή. Κι’ δμως γιατί νά μήν πασχίση 
νά λεΌτερωθη άπό τή δημόσια υπηρεσία; 
Ή  αλήθεια είναι πώς τό κακό δέν έρχόντα- 
νε άπό τά γύρω του. Έφώλιαζε μέσα στήν 
ψυχή του. ’Ήτανε πάντα άνήσυχος, νευρα
στενικός, μελαγχολικός. Τίποτα δέν τόν ευ
χαριστούσε. Έπασχε. Ώ στόσο πάντα έψα
χνε γιά τήν τέχνη κα! κατάφερε νά γένη 
ένας ποιητής σύγχρονος. Στή ζωή δμοος 
ήτανε πάντα άπογοητευ μένος, θλιμμένος, 
απαισιόδοξος...

Θυμάμαι τώρα κα! τή στεγνή κι’ ώχρή 
μορφή του μέ τό καθρέφτισμα μιάς άνή-
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συχης σκέψης στά μάτια καί μέ τή σκυθρω- 
πάδα στό πρόσωπο, πού κάποιες στιγμές 
τήν έκοβε μ’ ενα σαρκαστικό, πικρό, οδυ
νηρό χαμόγελο.

Θυμάμαι άκόμα πού μιά μέρα, λίγους μή
νες πριν άπό τό θάνατό του, λέγαμε γιά τήν 
άνανέωση τών λυρικών θεμάτων στή σύγ
χρονη ποίηση καί βρίσκαμε πώς δλα τά 
θέματα έ'χουν λυρισμό, φτάνει νά ξέρη ό 
μοντέρνος ποιητής νά τόν βρή. Μιλήσαμε 
καί γιά τά πιό αρνητικά σέ άπόδοση θέ
ματα. Παίζοντας φέραμε άξαφνα μπρος 
γιά θέμα μιά μαδημένη κόττα ... Κι’ δμως 
ή ψυχή του είχε πιά γίνη δμοια μέ τά άρ- 
νητικά αύτά θέματα . . .  Δέν μπορούσε πιά 
ό ποιητής ν’ άντλήση άπ’ αύτή λυρική δρο
σ ιά ... Τήν είχε δηλητηριάση! Π ώς λοιπόν 
νά ζήση περισσότερο ό ποιητής; ’Έτσι 
έφτασε γρήγορα στό τέλος του. Σάν τό'- 
μαθα, συνθεσα τούτο τό σονέτο:

•Θυμάσαι πού ζητούσες γιά ν’ άντλήσης 
ποίηση πό μιά κόττα μαδημένη ;
•Καί πίστεψες πώς μπόριες νά φυσήσης 
δροσού λα σέ μιά ζήση ξεραμένη ;

Ά π ’ δλα γύρω μέσα σου άπομένει 
τό φαρμάκι, πού ζήταες νά τό χύσης 
σέ στίχους —κ’ ήσαν τόσο πικραμένοι!
Μά ήταν γραμμένο πιά καί ν’ άπαυδήσης.

Δύστυχε, πώς βουτούσες στά βαθειά μας 
κ’ ήξερες νά ξεσκίζης μιά χαρά 
τά σπλάχνα μας, ν’ άνοίγης τήν καρδιά μας

μόνο μέ χαμογέλια σουβλερά !
Μά στράγγιζες στό τέλος τόν αγέρα 
καί λυτρωτής σου στάθηκε μιά σφαίρα!

Φ Ω ΤΟ Σ ΓΙΟ Φ ΥΛΛΗ Σ

Ρ Ω Τ Ο Υ Σ Ε  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ά π ’ τό γραφεΐον δπου είχε προσληφθεϊ 
σέ θέση ασήμαντη καί φθηνοπληρωμένη 
(ώς όκτώ  λίρες τό μηνιάτικό του : μέ τά τυχερά) 
βγήκε σάν τέλεψ εν ή έρημη δουλειά 
ποϋ όλ ο  τό απόγευμα ήταν σκυμ ένος: 
βνήκεν ή ώ ρ α  έπτά, καί περπατούσε άργ ά  
καί χάζευε στόν δρόμ ο.— Έ μορφος· 
κ' εν δ ια φ έρω ν : έτσι ποϋ έδειχνε φθασμένος 
στήν πλήρη του αισθησιακήν άπόδοσι.
Τ ά  είκοσι έννιά, τόν περασμένο μήνα τά είχε κλείσει.

’ Εχάζευε στόν δρόμο, καί στές πτωχικές 
παρόδους ποϋ οδηγούσαν πρός τήν κατοικία του.

Π ερνώντας έμπρός σ' ένα μαγαζί μικρό 
δπου πουλιούνταν κάτι πράγματα 
ψεύτικα καί φθηνά γιά εργατικούς, 
είδ' έκεΐ μέσα ένα  πρόσωπο( είδε μιά μορφή 
δπου τον έσπρω ξαν  καί είσηλθε, καί ζητούσε 
τάχα νά  δει χρωματιστά μαντήλια.

Ρω τούσε γ ιά  τήν ποιότητα τώ ν μ α ντη λ ιώ ν 
καί τί κ ο σ τ ίζο υ ν  μ έ  φωνή π ν ιγμ ένη , 
σχεδόν σδυσμένη άπ’ τήν έπιθυμία.
Κι άν άλ όγα  ήλθαν ή άπαντήσεις, 
άφηρημένες, μέ φωνή χαμηλωμένη, 
μέ ύπολανθάνουσα συναίνεσι.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

"Ο λο κα ί κάτι έ λ ε γ α ν  γ ιά  τήν π ρ α γμ ά τεια  — ά λ λ ά  
μόνος σκοπός: τά χέρ ια  τώ ν ν ’ ά γ γ ίζ ό υ ν  
έπά νω  άπ' τά  μ α ντήλ ια ' ν ά  πλη σιάζουν 
τά  πρόσωπα, τά  χε ίλ η  σάν τυχαίως" 
μ ιά  σ τιγμ ια ία  στά μέλη έπαφή.

Γρ ήγορ α  κα ί κρυφά, γ ιά  ν ά  μή νο ιώ σ ει 
ό καταστηματάρχης πού στό βάθος κάθονταν.

15 Μαίου 1930.
ΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΑΝ

Κ α τά ντησα  σ χεδ ό ν  άνέστιος καί πένης.
Α ύτή ή μο ιρα ία  πόλις, ή 'Α ν τ ιό χ ε ια
δλ α  τά  χρήματά μου τάφ αγε :
αύτή ή μο ιρα ία  μ έ  τό ν δαπανηρό της βίο.

Ά λ λ ά  ε ίμ α ι νέος κα ί μ έ ύ γ ε ία ν  άρίστην.
Κ άτοχος τής έλληνικής θαυμάσιος
(ξέρω  κα ί παραξέρω  ’ Α ριστοτέλη, Π λάτω να-
τί ρήτορας, τί ποιητάς, τί δτι κ,ι ά ν  πεις).

' Ά π ό  στρατιω τικά έχω  μ ιά ν  ιδέα,
κ’ έχω  φιλίες μέ άρχηγούς τώ ν μισθοφόρων.
Ε ίμ α ι μπασμένος κάμποσο καϊ στά διοικητικά.

Σ τήν Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια  έμ ε ιν α  έ ξ ι μήνες, πέρσι- 
κάπως γν ω ρ ίζω  (κ’ ε ίν α ι τούτο χρήσιμον) τά έ κ ε ΐ :  
τού Κ α κ ερ γέτη  βλέψ εις, καί παληανθρωπιές, κα ί τά λοιπά.

Ό θ ε ν  φρονώ  πώς ε ίμ α ι στά γεμ ά τα  
έν δ εδ ε ιγμ έν ο ς  γ ιά  ν ά  υπηρετήσω αύτήν τήν χώ ρα , 
τήν προσφιλή πατρίδα μου Σ υρία .

Σ ’ δτι δ ο υλ ειά  μ έ β ά λ λ ο υν  θά πασχίσω 
ν ά  ε ίμ α ι στήν χώ ρα  όφ έλιμος. Α ύτή  ε ίν ’ ή πρόθεσίς μου. 
"Α ν  πάλι μ ’ έμ π οδίσουνε μέ τά συστήματά τους—  
τούς ξέρ ο υ μ ε τούς προκομένους : νά  τά λέμε τώ ρα ; 
ά ν  μ ' έμ ποδίσουνε, τί φταίω έγ ώ .

Θ’ άπευθυνθώ πρός τό ν  Ζ α δ ίνα  πρώτα, 
κι ά ν  ό μωρός αύτός δ έν  μ' έκτιμήσει, 
θά π ά γω  στόν άντίπαλό του, τό ν  Γρυπό.
Κ ι ά ν  ό ηλίθιος κ ι αύτός δ έν  μ έ  προσλάβει, 
π ηγα ίνω  παρευθύς στόν Ύ ρ κ α ν ό .

0 ά  μ έ θελήσει πάντω ς ένας άπ’ τούς τρεϊς.

Κ ’ ε ίν ' ή συνείδησίς μου ήσυχη 
γ ιά  τό άψήφιστο της έκλογής.
Β λά π το υν κ’ ο ί τρεϊς τους τήν Σ υρ ία  τό ϊδιο.

'Α λ λ ά , κατεστραμένος άνθρωπος, τί φταίω έγώ .
Ζητώ ό ταλαίπω ρος ν ά  μπαλοθώ.
"Ας φ ρόντιζα ν οί κραταιοί θεοί 
ν ά  δημ ιουργήσουν έ ν α ν  τέταρτο καλό.
Μ ετά χαράε θά π ήγα ινα  μ ’ αύτόν.

8  Ιουλίου 1930. ‘ Κ . Π.
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ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗ Σ  ΕΠ ΙΟ ΥΣΗ Σ
Κ αμωμένος άπό πηλούς, άπό φθαρτές ουσίες 

ό άνθρωπος, δέν έχει σταθερή ένατένιση, οΰτε ομοιάζει 
άνθρωπος πρός άνθρωπο· σπουδαίες διαφορές τόν κόσμο χωρίζουν.
Γι’ άφτό βλέπεις άλ λον  ν’ άρκεΐται στόν κόσμο
πού μοναχός του δημιουργεί, ένφ  ό άλλος παρέκει
τά περιμένει έξωθεν όλα , εϊτε άπό τόν πλησίον, είτε άπ’ τόν ούρανό.
Πικρά λυπούμαι τό άδύνατο τοΰτο μέρος τώ ν  άνθρώπων.
Κ αμωμένοι δέν είνε όλοι ν ά  θαμπώνονται άπό κάθε στιγμή 
τής ήμέρας ή της νύχτας, άπό κάθε δίπλα τής δημιουργίας, 
άπό κάθε άποσκίαση βουνού, άπό κάθε τροπή τοΰ καιρού.
Γράφω  γιά όσους δέν έχουν τό κράτος ν ά  ξεδιαλύνουν 
τά μεγαλεία τών μικρών πραγμάτων καί τά π ολλά τώ ν όλίγων.
Γι’ άφτούς άπομένει τό μέγα θέλγητρο τής ’ Αναμονής.
Γι’ άφτούς άπομένει ό λαμπρός Ή λιος τής Έπιούσης.
Κάθε νύχτα περιμένουν. Περιμένουν τό μέλλον τής ήμέρας, 
τρέφουν τήν έλπίδα πού θά,τούς κομίση τό μέγα ’ Απρόοπτο, 
τήν άψηλή φαντασία, τή νέα  σπουδή, τό βαθύ πάθος, 
ό,τι κάνει νά σπαράζουν έπί καλού τους ή κακού τους οί ψυχές. 
Φτάνει νά  τούς κομίση κάτι όγκώ δες νέο, άς είνε τραγικό, 
άς είναι άγαθό, μόνο ή φριχτή ήρεμία νά  μήν είνε πιά, 
ή πραϋντική, ή ήρεμία τής βλακείας καί τής άνοστιάς.

ΓΙερνοΰν λοιπόν οί μέρες τω ν  ώς έπί τό πολύ 
τώ ν ταλαιπώρων, χωρίς τό πλήρωμα τής μεγάλης τους 'Αναμονής. 
Στενοχωρηοΰνται φθείρονται· δέν τούς χωράει η γής' 
τούς γίνεται ό ύπνος μισητός, μιά καί δέν θάχει βίαιο 
ξύπνημα ταραχής- παραγνωρίζουνε τήν ηδονή , 
τής θείας Καλύπτρας τού ύπνου, μέ τά σκοτάδια καί τά μάγια, 
άφοΰ γι’ άφτούς δέν θάχη τίς θολές, ύγρές αυγές 
τής προσμονής τους, ούτε τρεξίματα σέ σκολιές 
άτραπούς, άγνωστους δρομίσκους, γι άγωνιώδεις άναζητήσεις.
’ Αφού δέν θάχη τέλος τίποτα, τίποτα πού νά τούς θυμίζει 
ότι πάλλονται, ότι ζοΰν σέ Μέριμνα κρυφή καί δυνατή.

Σιγά σιγά ξεχνάνε έτούτης τής .ομάδας οί έγκαταλειμμένοι 
άνθρωποι, οί σάν παρατημένοι άπό τίς Μοίρες τώ ν Μ εγάλων 
ημερών τής ζωής, τώ ν  μ εγάλω ν  γεγονότων , (ώσάν όλα , 
καί τά πιό ασήμαντα, νά  μήν ήταν ισότιμα μεγάλα) 
ξεχνάνε πώς ξανανθίζει ή ζωή, πώς οί καιροί 
φέρνουν όάσεις πρασινάδας, σάν τό "Εαρ, πού φουντώνει 
άπό φωληές πουλιών τά κούτσουρα τοΰ χιονιού, σάν τό Έ αρ , 
πού ξανατέρπει τή μάβρην ’ Εποχή τής I ής, 
καί ξεχνάνε, άκόμα τό σπουδαιότατο, τή λύση τάιν πάντων, 
πού όσο  ξερή, όσο άνανθη καί άν βγαίνη ή κάθε τους έπιούσα, 
όμως άργά  ή γρήγορα, στό βάθος, κάποια τούς περιμένει, 
μέγ·ιστη Νύχτα ή μεγίστη Αύγή, Σούρουπο ή Μεσημέρι 
πού θά τούς συνεπάρει σέ δίνη στροβιλιστική καί μανιώδη·
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πού θανατείλη καί γι’ άφτούς κάτι πολύ άκέραιο 
ή "Ωρα τοΰ Σβυσίματος καί τοΰ Θ ανάτου, ή "Ωρα τής Ζωής.

Ή  τόσον  έχουν πιά γενή ξεροί, στήν ρόδα  
τής άνίας τους πατημένοι, πού παύσαν ν ά  γνωρίζουν 
τό στοιχείο τοΰ Μ εγαλείου, άκόμα καί στόν Θ ά νατο ; 
'Α κ όμ α  καί στόν Θ άνατό τους; Ή  μήπως φθάσαν, 
πιό πέρα, στό χειρότερο οί πεπωρωμένοι, στήν φαυλότητα 
νά τόν φοβούνται, νά  τύν άπωθούν, νά τόν ξεχνούν, 
έτσι, εξεπίτηδες, κορο'ίδέβοντας καί τούς έαφτούς τους, 
καί τή σφοδρότητα τοΰ πόθου τους, καί πάσα σημασία 
τής μεγάλης τους 'Αναμονής; Ά φ τ ό  δά  θάταν, 
ή έσχατη πλάνη Ή  έσχατη κατάργηση τής έννοιας 
τής Επιθυμίας. Μιά ζωή, στήν έξαρση τής Ματαιότητας, 
πού νά σφραγίζεται έλεεινά μέ τή μουντζούρα 
πάλι τής Ματαιότητας. Ώ , τί οίκτρή κατάντια, άπ' τής οποίας
το δάγκωμά, σώ σε μας ολους, 

1930.

Σ Α Ρ Κ Ι Κ Η
Toute nue les mots d’amour 
decouvrent tes seins et ton cou 
et tes handles et tes paupieres 
pour que les baisers dans les yeux 
ne montrent que toi tout enti£re.

P A U L  E L U A R D

Τ ά  μεγάλα μπλέ άμπαζούρ σκορπούσανε 
ένα φώς γλυκό, άπαλό, γαλάζιο 
κ’ οί καπνοί τών τσιγάρων πού πετούσανε 
καί γιομίζαν τόν άέρα, έξωτικό 
κάνανε τό περιβάλλον, κ' εϊτανε 
σάν ιστόρημα, παληό, φανταστικό.

Τ ά  κομψά τά βάζα  τά κρυστάλλινα 
κάτι λούλουδα, στόλιζαν, πού γεμίζαν 
τήν άτμόσφαιρα βαρειά μιά μυρουδιά— 
πού έρέθιζε —  ώ  ! θέ μου πώς έρέθιζε 
τήν παράξενη βραδυά έκείνη 
τ' αναμμένα μας κορμιά.

Στό τραπέζι άκόμη έμνήσκανε οί μπου-
[κάλες

τής σαμπάνιας άδειανές, γερτές, 
κ οί μισόπιωτες οί κούπες φωσφορίζανε 
μέ τό φώς. Έ ν ώ  σέ κάποια άπ’ αύτές 
μ.' ήδονή μεθυσμένος έπνιγότανε 
άπό ώ ρα  τώ ρα  κάποιος μενεξές.

Είχαν πάψη πιά τά γέλια τά θεότρελλα, 
τά τραγούδια κ' οί άνάκατες φωνές

Θ εέ μου, νά μήν τήν ϊδούμε.
Τ . Κ . Π Α Π Α Τ Ζ Ω Ν Η Σ

Ν Υ Χ Τ Α
πού συνόδευαν χαρούμενα στό πιάνο 
τούς σκοπούς μέ τίς εύθυμες στροφές.

Στή χλιάδα πού παντοΰ ήταν χυμένη 
ή άτμόσφαιρα ήταν πιά ήλεκτρισμένη 
καί τά μάτια μ’ ένα τόνο έρωτικό, 
τούςγυμνούς ρόδινους ώ μουςέκυτάζανε—  
καί τ’ άπλά καί μαλακά πιό έκεΐ ντιβάνια 
πού ένα  ύφος είχαν τόσο έλκυστικό, 
καί πού άνάβανε— ώ  ! θέ μου— πώς ά νά - 
ένα  πόθο σαρκικό, τρελλό.—  [βανε

Τ ά  φώτα τά περσότερα ε ’ίχαν σβύση 
καί στό ήμίφως έκεΐ όλ α  μπερδεμένα 
φαινότανε. Κορμιά πεσμένα 
σέ τρελλή, σέ κτηνώδικη μιά όρμή, 
ή σέ μέθη αιθέρια άγκαλιασμένα, 
κι' άλ λ α  πίσω άπό τά παραβάν κρυμ

μ έν α ...

Κάτι χέρια νευρικά τίς ροδολεφάντινες 
τίς σάρκες χάϊδευαν τις άπαλές, 
νευρικά σχίζαν φορέματα, κορδέλλες 
λύναν, ξέντυναν μέ Σάτυρου όρμές.

Καί ή ώ ρ α  έπερνοΰσε. Ή  τρικυμία
τώ ν σαρκώ ν έκυμάτιζε πυρρή
στό αίθερόφως δύο μπράτσα όλ ο  λαγνεία
δυό όπάλινα στήθη, δύο μηροί
λείοι λάμπανε. Κ’ ή ώ ρ α  έπερνοΰσε...



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Τήν σιγή δεν τάραζαν παρά μόνο . Ό λ α  είχαν ώχριάνη.— Τ ό γαλάζιο 
Κάποιοι ήχοι φιλκΰγ παθητικών, ' ήμιφώς, οί μπερντέδες, τά λουλούδια 
άναπνοές άνήσυχες καί γλήγορες καί τό πιάνο τό άνοιχτό κ' οί νότες
στενάσματα αναστεναγμών. πού σά νάπαιζαν βουβά κάτι τραγούδια.,
Τή σιγή δεν τάραζαν παρά μόνο . . ....................................................................
οί ’ Αρμονίες τώ ν μισόγυμνων κορμιών. Α Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Ν Α ΣΗ Σ

Μ Ι Κ Ρ Α  Ε Λ Ε Γ Ε Ι Α
Μ έρα τή,μέρ’ άπό βυθό σ’ άλ λο  βυθό βουλιάζω . .
Δ εν  έχω πάρ’ -άόρατη μιά συντροφιά κοντά μ ου : 
εσένα  πούσαι πιότερο λαφριά κι’ άπ’ τήν άχτίδα

τοϋ φεγγαριού, π’ άσή μ ωσΐ τή γύρω μας κ οιλάδα—
Ά χ ! συντροφιά μου μυστικιά μείνε κοντά μου τώ ρα  !

¥
Π λάι στούς τάφους κατοικώ μέ τούς νεκρούς άντάμα.

— Ποιος θέλει μέ τή σκέψη μου τή μυστικιά νά φτάσει 
έκεϊθε άπό τά μ νή ματα: σέ λογισμούς καί σ’ ά σ τ ρ α !

— Έ γ ώ  ’μαι ένα θλιβό παιδί καί'χύνω  μαύρο δάκρυ.
Σκιά τοϋ τάφου βάστα με νάχω κ' έγώ  μιάν άκρη.

¥
Μιά μολυβένια θάλασσα βαραίνει τήν καρδιά μου.
Δέ βρίσκω Ά ^ άπ η  έδώ  στή γή κ’ είμαι γιομάτος πίκρα!
Π ώς έλαχτάρησα κ’ έγ ώ  τή φ λόγα τοϋ φιλιού σ ο υ !

Κ οπέλλα! δός μου τό φιλί μέ τό παρθένο στόμα, 
νά  νοιώ σω  μιά φ ορά κ’ έγ ώ  πώς δέν ύπήρϊ,α πτώμα.

*
Αιθέριο πλάσμα μουσικό τήν ομορφιά σου δύς μου.—
Δ έ ζέρ ω  τ’ είνε πιό βαθύ σ' όλον  τόν άλ λο  κόσμο, 
άν όχι τό δικό σου φώς τό τριανταφυλλένιο!

'Απόψ ε πουν' όλάργυρο τ' Αύγουστιανό φεγγάρι 
δός μου τόν κρύφιο κόρφο σου καί τοϋ Θεοϋ τή χάρη.

¥
Ώ 1 μέσ’ στή νύχτα τί ζητάς έρημικέ διαβάτη!
Ή  νύχτα πού σέ πλάνεψε δέν έχει νά σοϋ δώσει 
τά μϋρα τά βαρύτιμα πού τίς ψυχές δροσίζουν!

Σοϋ πήρε τή χαρά, τό φώς, τόν ύπνο, τή γαλήνη 
καί, τώρα, μόνος πιά ζητάς παρηγοριά σ’ έκείνη!

♦
Στήν πέτρα άπάνω τήν παλιά ένας διαβάτης κλαίει.
Δ έν  έχει μέσα του καρδιά γιά τόν άπάνω κόσμο.
Σκυμμένος κι' ολομόναχος στόν έαυτό του λ έ ε ι :

/

κ J
Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ ΙΑ :  ...................................................  —  — ~ . . . _____= = 2 1 3

Τί νά  τό κάνω  έγ ώ  τό φώς καί τό γ·αλάζιό 'χρώμα;
Μοϋ φτάνει ένα άστρο νά  φωτά κ’  ένα  κερί άκόμα!

¥
Μόλις καί πιάνω μιά στιγμή ό,τι ποθώ αιώνια.
Ά χ , νιότη μου, γιατί νά ζεϊς, μ’ ένα  σακάτη κόσμο, 
π’ άλλρ  δέν έχει μέσα του παρά τή μαύρην έγνοια!

Δός μου τό χέρι κ' έλα  δώ . —  Στό πέρα περιγιάλι 
είνε γαλάζια  τά νερά καί ή ζωή  μεγάλη.

★
’Έ ρμο νησί παις νοσταλγώ  τήν άφωνη ζωή σου.
’Ά χ ! πουθενά δέν ένοιω σα έτσι βαθιά τόν ήλιο, 
ν ά  μοϋ κοιμίζει τήν καρδιά μ' όλ ο  τό γύρω θάμπος!

Δεμένος σ' άλλους στοχασμούς δέν έχω παρά μόνο 
μιάν εύτυχία μακρυνή γιά σένα, ποΰ νυχτώνω!

Α Ν Α Σ Τ Α ΣΙΟ Σ  Δ Ρ ΙΒ Α Σ

Σ Τ Ο Ν  Ψ Υ Χ Α Ρ Η
Σ έ ξαναεϊδε μέ χαρά τό όμορφο νησί σου, 
πού στό «Τ αξίδι» έψαλες τά πρώτα σου τά χρόνια 
κι' άντήχησ’ ή πατρίδα μας άπ’ τή σοφή φωνή σου, 
πού θέ νά μείνη άθάνατη κι’ άζέχαστη κ’ αιώνια.

Τί κι’ άν  δέν στήθηκεν έδ ώ  άκόμα τ’ άγαλμ ά  Σου, 
πού ή πατρίδα ψήφισε μαρμάρινο νά  βάλη.
Τί κί άν  στερήθηκες σκληρά τά δύο τά παιδιά Σου, 
πού πέσανε ήρωϊκά στή μάχη τή μεγάλη.

«Π αιδιά» σου είν' άμέτρητα σέ όλη μας τή χώ ρα  
γεννήματα τής στέψης σου, πού νιώθουν όλοι τώρα, 
γιατί ό σπόρος φύτρωσε πού έσπειρες στή γή.

Καί μές στή σκέψη όλ ω ν  μας άθάνατη ή μορφή Σου 
στέκει σάν άγαλμ α  ψηλά καί ή σοφή φωνή Σου 
στό δρόμο τόν άληθινό Μ Π ΡΟ ΣΤΑ μάς όδηγεϊ.

(Χίος) γ . ΓΕΩ ΡΓΑ ΚΟ ΤΤΟ ΥΛ Ο Σ

Σ ημ . « Πρωεοτίορίας» . — Ο παλαιός δημοσιογράφος και λογοτέχνης και σήμερα ανώτερος 
'«βιωματικός τοΰ Λιμενικού φίλος κ. Γιώργος Γεωργακό*τουλος, δταν έδώ καί 5 χρόνια ό Ψυχάρης 
Λήγε στή Χίο και τόν γνώρισε, τόσο ένθουσιάστηκε ά«ό τή γνωριμία του ώστε έγραψε τό ποίημα 
αύτό. Οί χαιρετιστήριοι αύτοί στίχοι, δσο κι’ &ν δέν είναι σύμφωνοι μέ τίς απαιτήσεις τής σημερνής 
ποιητικής Τέχνης, είναι δμως μιά ζωηρή φωνή, *ού δείχνει «όσην έαίδραση είχε *άντα τό έργο τοΰ 
ΊΓ υχάρη στούς κύκλους τών διανοουμένων καί μορφωμένων μας.
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Σ Η Μ Ε Ι Α  Τ Ω Ν  Κ Α Ι Ρ Ω Ν
Στις τρεις βρισκόταν στό γραφείο' μιά ευχα

ρίστηση χωρίς νά ξέρει τήν αιτία της.
Ό  καιρός μουντός, συννεφιά' τό κρϋο, σά νυ

στέρι στο κορμί σου. “Εβγαλε τό καπέλο καί σου- 
λάτσαιρνε.

— Λίγη δουλειά απόψε — καί γέλασε ψεύτικα. 
Τράβηξε κάποια τρίχ’ άπ’ τά τσινουρά του" χάϊ- 
δεψε τό μουστακάκι του.

Τοΰ φαινόταν, πώς ήταν σιαγμένος αύτές τις 
μέρες.

—Έ  . . , μά βρέ αδελφέ, δέν μπορ ε κι’ αλ
λιώς. Νά τρως, νά τρως. . Ποϋ πάει τόσο φ ά ϊ ; 
— Μιά γυαλάδα στό πρόσωπό του.

Χάρηκε γιά τό κέφι του. Μά, ύστερα πάλε, ζά
ρωσαν τά φρύδια του :

—Δέ θά βαστάξει. . . αδύνατο. . —
Κ’ εΐχεν έρθει, πρώτος-πρώτος, τ ’ άπόγεμα.
Ξανάκανε λίγες βόλτες στή στενόμακρη κάμαρη.
Έ χωσε δύο - τρία κοντούκια στή θερμάστρα, 

■λ είδε τίς φλόγες π’ άγκαλιάσαν τά ξΰλα καί τόν 
καπνό τους.

Ύ στερ ’ άπό λίγο ή πόρτα άνοιξε. Ένας-ένας. 
έρχονταν οί υπάλληλοι μέ γκριμάτσες, γελαστοί, 
αδιάφοροι.

Τούς πρόσεχε μέ τ ’ ασπράδι τοϋ ματιοϋ.
—Ό  καθένας μέ τά δικά του' τίποτα ξένο.
’Έκανε, άκόμα μερικές βόλτες. Τά γραφεία 

«έν τάξει»'ή  κάμαρη καμίνι. Είδε, πώς ήταν κ’ 
ή σειρά του.

Πήρε τή συνειθισμένη του θέση, ένας άπ’ τούς 
πολλούς.

Τώρα τά μάτια του στά έγγραφα, στά βιβλία. 
Πραχτικά. χάρακες δλαν παίζαν στά χέρια του. 
Κι' ό διπλανός πάλε τά ίδια.

Κι’ ό άλλος παρά κάτω.
Γιά μιά στιγγή γύρισε καί κύτταξε μπρός του' 

πλάι στήν πόρτα. Τόν είδε πάλε τόν Ήλία, χω
ρίς καμμι’ αλλαγή, άπ’ τό πρωί νά γράφη. Μόνε, 
πού τοΰ φάνηκε, έτσι ή μύτη του σαν πιό με
γάλη, πιό κόκκινη. Τόν ξανακύτταξε τόν Ή λία 
πούγραφε βιαστικά κυττάζοντας πότε-πότε, καί 
σενα αλλο βιβλίο, δλο ευχαρίστηση, ήρεμία.

Τόν άγάπησε κείνη τή στιγμή σέ κείνη τή 
στάση.

Τοΰρθε νά σηκωθη καί νά τοϋ χαϊδέψει τό 
χέρι, πού κρατοΰσε τήν πέννα.

Ό  Ήλίας σήκωσε τά μάτια καί τόν κύτταξε 
μ’ επιμονή, σένα σημείο τοΰ προσώπου' έκεΐ. κατ’ 
άπ’ τά ζουλούφια.

— Στάμο, άδυνάτισες αύτές τίς μέρες. Μήν 
είσαι άδιάθετος;

Ό  Στάμος άφησε τήν πίπα πάνου στό ταμπόν' 
έξυσε τό σαγώνι του. Μιά κοκκινάδα στό πρό
σωπό του' καί πιό πολΰ κεΐ κοντά στά ζουλού
φια, πού χτυποΰσαν σάν φλέβες καί κατακόκκινα. 
Έσφιξε τίς μασέλες, έτσι, πού νά φανοΰν διό 

έξογγώματα, δλο αντιπάθεια.
— ’Αδυνάτισα; Πώς τό κατάλαβες ;

■—Νά. . . . ξέρω κ’ έγώ . . .  χμ . . . τό χρώμα, 
σου. τό πρόσωπο · ■ . —

— Δέ βαριέσαι' σημεία τών καιρών.—Τράβηξε 
μιά ρουφηξιά.

Τό δεξί του χέρι, τραβώντας τό συρτάρι, έτρεμε. 
Καί, τοΰ φαίνονταν κόκκινα, πεταχτά, τά γράμ
ματα. Ή θελε νά γράψει μιάν απάντηση στό υ
πουργείο :

— Έχοντες ύπ’ δψει τήν άπό τής 22α; Φεβρου
άριου έ έ. σταλεΐσαν ήμϊν άνακοίνωσιν, κ α ί. . . 
λαβόντες γνώσιν. . . .— Εκείνο τό λαβόντες γνώ- 
σιν», τοΰ φάνηκε, πώς δέν πήγαινε' πήρε μιά γο- 
μαλάστιχα νά τό σβύσει' μουτζουρώθηκαν κι’ οί 
γειτωνικες γραμμές, κ’ έσχισε τήν κόλα μέ μανία!

— Διάβολε..
Ό  Ήλίας γύρισε καί τόν κύτταξε λίγο φοβι

σμένα, τρομαγμένος άπ’ τήν όψη τοϋ Στάμοί'.
Τού φάνηκε, έτσι λίγο, σά νάταν τό πρόσωπο 

του λιγότερο άνθρώπινο . . . Καί, γέλασε, δλο 
λύπη, σάν τόν είδε νά σχίζει τήν κόλα. . .

Ό  Στάμος πάλε ξανάρχισε. . . — Κατόπιν τής 
έγκρίσεως ΰφ’ υμών τοΰ άνωτέρω ποσοΰ πρός 
χρήσιν. . . — Έ σπασε ή πέννα!

—Χμ. . . Έρριξε μιά ματιά στόν Ήλία' έκεΐνος 
έγραφε χαρούμενα, μέ απλότητα, χάρη, γελώντας-

—Πώς αλλάζεις, πώς αλλάζεις, γιά μιά στιγμή. 
—έβγαλε τό μαντϋλι καί σκουπίστηκε στή μύτη 
καί. . κεΐ κάτω άπ" τά ζουλούφια !

’Έρριξε μιά ματιά στό ρολόϊ καί σηκώθηκε- 
Φόρεσε τό παλτό ξαναμμένος.

—Γειά σου, Ήλία. έχω κάποια δουλειά, δέν 
πιστεύω νά πει τίποτα ό διευθυντής. . .

Οί άλλοι τούριξαν έρευνητικές ματιές. Μένα 
δηχτικό μειδίαμα. Βγήκε.

Λιγοστοί διαβάτες' καί ό ουρανός κατάμαυρος, 
άποτροπιαστικός.

Πυκνές ψυχάλες σέ γαργάλειαν. έτσι πού έκρυψε 
τή ρεμπούπλικα κατ’ άπ’ τό παλτό γιά νά μή βρα
χεί. Δέν κυττοΰσε πουθενά' μέ άόριστα βλέμματα 
μόνε, Τά βήματα τών άλλων, ρηχά - παχειά, μέσα 
στό λάσπη. "Ενα παιδάκι κάτι τοΰ φώναξε άπό 
πίσω, πού δέν τάκουσε. Γύρισε καί τό κύτταξε 
μέ μιά γλυκιά έκφραση. . .

Κι’ έτρεχε, έτρεχε. .
Έ ν α  ταξί πέρασ’ άπ έμπρός του, πού λίγο καί 

θά τόν κουρέλιαζε. Ό  σωφέρ τοΰδωσε μιά τύφλα 
άπό μέσα θυμωμένος. Στάθηκε λίγο στό πεζοδρό
μιο' έτριψε τά χέρια μ’ εύχαρίστηοη καί έβαλε 
τό καπέλο.

—Παρά λίγο τ ’ αυτοκίνητο . . ούχ . ούχ . . Τί 
κόσμος θά μαζεβόταν έδώ στήν έρη μιά. — Γέ
λασε. έτσι ήλίθια.—"Ενα μυρμήγγι, είπε.—

Καί, κατάλαβε, πώς πήγαινε στό σπίτι.
Βράδυ, πυκνό σκοτάδι, λάσπες, πιτσιλιές, φώτα. 

Σήκωσε τό γιακά τοΰ παλτού καί ξανατράβηξε 
δλο σκοτεινά.

Σέ μερικά μέρη τό φώς ζυμωμένο μέ τή λά
σπη, έτσι πού φοβόταν νά πατήσει μήν τό λερώσει·

Μιά πένθιμη όψη, κι’ άναρωτήθηκε : Μά, γιατί:

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

γιατί; Πώς έφυγα, έτσι βιαστικά χωρίς νά ρα>- 
τήσω κανένα. Μέσ’ τή βροχή. Γιατί;

Σκόνταψε σέ μιά κυρία καλοντυμένη, μέ έλιά 
στό δεξί μάγουλο καί λουτρ παλτό.

— ”Α . . συγνώμην . . καί τήν κύτταξε μέ λύπη 
καί ντροπή. Εκείνη ούτε γύρισε νά τόν δεϊ.

"Υστερα ξαναρωτήθηκε: μά γιατί; γιατί; Τί 
είμαι:' Έσιαξε τή ρεμπούπλικα στό κεφάλι του, 
διορθώθηκε. Ή  βροχή είχε λιγοστέψει' άπό νο
τιά τά σύννεφα ξέφτιζαν. Ό  Στάμος είχε 
μακρύνει άπ’ τά κέντρα.

Σέ μιά γωνιά διάκρινε τήν πινακίδα κουρείου.
’Άνοιξε καί μπήκε μέ ορμή ψήχοντας.
Γύρισαν καί τόν κύτταζαν δλοι μ’ αύστηρό- 

τητα, εξόν άπ’ τό παιδί.
Έ νας γέρος κοιλαράς· ξυριζόταν' ό άλλος έσια- 

χνε τή γραβάτα. Κάθησε στό τρίτο κάθισμα καί 
κύτταξε στό στενόμακρο κατρέφτη-:

Μιά κιτρινάδα, καί τά μάτια του βουλιχτά' τό 
στόμα, λίγο, έτσι πιό δεξιά, τοϋ φάνηκε.

Έπιασε πάλε τά μαγουλά του τρυφερά.
Έ ρριξε μιά ματιά στόν υπάλληλο, μήπως πρό

σεχε. . . Ξανακύτταξε στόν κατρέφτη : είδε δυό 
έξογγώματα. κεΐ κάτω άπ’ τά ζουλούφια, κάθε 
πού θάχανε βάρος · · ·

—Ουφ . . Έ λα, παιδί, κάνε γλήγορα. Βιάζομαι. 
Μισόκλεινε τά μάτια καί προσπαθούσε νά με
τρήσει τά τριξίματα τοΰ ψαλιδιοΰ. . .

Ύστερα, τ ’ οδήγησε τό παιδί.
—’ Απ’ έδώ νά, κάτω άπ’ τά ζουλούφια' πολύ - 

πολύ καί δώ έπάνω, γιατί μοΰ πέφτουνε βλέπεις.
Τό παιδί έκανε ύποταχτικά.
—Σάς πέφτουνε; Νά ρίχνετε λίγο ξϋδι, σδ 

λουζόσαστε. .·—Τοϋπε.
— Καί, νά μήν τά βρέχετε, γιατί θά  κατσα

ρώσουν, καθώς βλέπω.
Ξανακύτταξε δ Στάμος στόν καθρέφτη.
Τά μαλλιά όμορφοκομμένα' καί τά φαντάστη

κε κατσαρά, δλο ύγεία, έπιβλητικότητα.
Χαμογέλασε πραγματικά, μ’ήρεμία
Σηκώθηκε. Έ βαλε τό παλτό, τόσιαξε μέ τάξη, 

δλο άξιοπρέπεια, κ’ έδωσε ένα τάλληρο στό 
παιδί πουρμπουάρ

Τό κύτταξε μέ γλύκα, στοργή.
— Νάναι δλοι έτσι... σκέφτηκε' καί κοκκίνισε.
Πήρε τό δρόμο τοΰ σπιτιοΰ, χωρίς νά βιά

ζεται, ήσυχα-
Μιά ήρεμία απλωνόταν μέσα του τώρα.
— Είμαι ευτυχής, Καλά, πολύ καλά... χμ—
"Επαιζε τά χέρια του μέσα στις τσέπες τοΰ 

παλτοΰ.
— Ώραία, ώραία, μά...
’Ανέβηκε σπίτι άμίλητος' ή κάμαρή του μέ 

τήν λαμπίτσα συντροφεμένη.
Ξεντύθηκε καί πλησίασε στήν μπολκονόπορτα.
Ή  βροχή εΤχε πάψει πιά.
"Ενας δυνατός άνεμος σφύριζε κι’ έκανε τά 

σύρματα νά χοροπηδούν...
Τό μαγγάλι στό μπαλκόνι άναβε, καί σπίθες-

! '·

«Νάναι δλοι έ τ σ ι . . . »
(Ζωγραφιά Διαμαντή Διαμαντόπουλου).

σπίθες σκορπίζονταν, σάν πυγολαμπίδες καί χά
νονταν μεσ’ τό σκοτάδι. Κι’ δλο ό βορριάς δυ
νάμωνε καί σφύριζε τρομαχτικά.

Γιά μιά στιγμή, άρπαξε ένα κάρβουνο καί 
τόριξε στά πλακάκια καί σκόρπισε ένα πλήθος 
σπίθες, πού φώτισε τό δωμάτιο.

Καί κείνο άρχισε νά σβύνει άπ’ τίς άραιές ψυ
χάλες, πού τό περεχύναν Έσβυνε. έσβυνε.,. Κ ’ 
ύστερα, ξαφνικά, σκόρπισε σόλα τά μέρη σπίθες 
κι’ έπεσε στό δρόμο·

Τάλλα κάρβουνα είχαν χωνέψει
Ό  Στάμος άνοιξε τήν πόρτα καί πήρε μέσα 

τό μαγγάλι, μέ τήν ίδια πλήξη, δπως, σάν έφυγε 
άπ’ τό γραφείο.

—Ούχ, χμ. Τίν’ αύτό πιά, γιατί έτσι; Καί σύ, 
Θεέ μου, γαλήνεψε. Ό  ήλιος πάντα χαροποιεί. 
Ούχ-ούχ.

Σκούπισε τή μύτη του καί κάθησε στό τρα
πεζάκι.

"Έβγαλε, άσυναίσθητα, τό μολΰβι κι’ έκανε 
πάνω στό μουσαμά μπιχλιμπίδια.

'Ύστερα, έκανε κι’ έναν κύκλο, ένα κύκλο σά 
μέ διαβήτη, τεχνικά. Κι' ένα τόξο έκανε.

Ξαπλώθηκε στό κρεββάτι, άκατάστατα, καί 
έκρυψε τό πρόσωπο στις άπαλάμες του.

Δυό δάκρυα τρέχαν, άργά-άργά. δλο θέρμη.
—Μά, γιατί; Γιατί έγώ έτσι; Γιατί; Τί νάχω; 

Τί είμαι; Τί είμαι; — ψιθύρισε.
Τ Α Σ Ο Σ  Α Θ Α Ν Α ΣΙΑ Δ Η Σ



216--------

Μ ΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ
ι

Μέσ’ άπ’ της Τροίας τά έρείπια όρμάει ό Μ ενέλαος 
είς τοΰ Πριάμου τό Π αλάτι μέ τό σπαθί γυμνό, 
τό μίσος δέκα χ ρόνω ν καί τήν τιμή τοΰ βασιλιά 
νά έκδικήση έπάνω στό κορμί της άθλιας μοιχαλίδος.
Μ έσ’ άπό ματοβρεγμένο θάνατο, καπνό, κραυγές
κ' έπειτα μέσα άπό έρημες μεριές,
περνά, διαβαίνει, δρασκελίζει,
στή μυστική τήν κάμαρα γιά νά  βρεθη μπροστά.
Κραδαίνει τό σπαθί κι’ άκράτητος 
πάνω  στήν πλούσια σκιάδα ρίχνεται 
καί σά  θεός φυσομανά.

Ψ ηλά σέ θρόνο ή λευκώλενη Ε λένη  
μονάχη κάθεται, γαλήνια.
Κ’ έκεϊνος δέ θυμούντανε πώς ήταν τόσο όμορφη, 
πώς τό λαιμό της έσκυφτε ώ σ ά ν  τοΰ κύκνου τό λαιμό 
Μιά κούραση τόν έζω σε· πετάει τό σπαθί 
καί πέφτει καί φιλέί τά πόδια της, 
κ' έμπρός της γονατίζει,
Ιππότης τέλειος, σέ τέλεια Βασίλισσα έμπρός.

II

Αύτά σοΰ λέει ό ποιητής. Μά πώς ν ά  είπη
τό μισεμό γιά τήν πατρίδα, καί τήν άτέλειωτη συζυγική ζ ω ή ;
Π ώς νά  σοΰ πη πώς ή λευκώλενη Ε λ έν η  
παιδί κι' άλ λο  παιδί γεννώντας κάθε τόσο, 
σά  στρίγγλα κακορρίζικη κατάντησε 
μέσ' στό παλάτι πού σκεπάζει τώ ρα  ή άρετή;
Γερν<^ ό Μ ενέλαος, φλύαρος καυχησιάρης, 
πού δέκα Τροίες κάθε μέρα καί χαλνά, 
άπό τό μεσημέρι ώς τό βράδυ.
Καί τή χρυσόηχη φωνή έκείνη
δλο καί τή σηκώνει πειό σκληρή,
ν ά  τήν άκούη ό Μ ενέλαος,
πού κάθε μέρα καί κουφίζει πειό πολύ.
Έ τσι γερνοΰν, γερνοΰν κ’ οί δυό τους.

Κ’ έκεϊνος άπορεϊ γιατί νά  γεννηθί],
γιατί στήν Τροία νά πάη,
καί τ' ήθελε πού έρχουντάν ό Πάρις.
’ Εκείνη δλο  κλαίει, μέ μάτια τσιμπλιασμένα,
καί τρεμουλιάζει σύγκορμη,
τό όνομα τοΰ Π άριδος σά μουρμουρίζη.
Κι’ δλ ο  γρινιάζει ό Μ ενέλαος φωνάζει ή Ε λένη .
Κι’ ό Πάρις πλάϊ στό Σ κάμανδρο κοιμάται.

R U P E R T  B R O O K E  
Μεταφραστής ΔΗ Μ . Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Ο Σ

----------------------------------------------------------------- : "^ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
— Ε. Π. Π απανούτσου: ·Π ερι τέχνης·. ’ Αλε
ξάνδρεια—’ Αθήνα 1930.

Γιατί νάν τό ξαναποΰμε πώς ή αισθητική 
είναι μιά νέα επιστήμη πολύ λίγο .γνωστή στόν 
τόπο μας; Είναι φανερή ή έλλειψη σχετικής 
εργασίας καί μελέτης Γι’ αύτό ΐίόρα τό νέο 
αύτό βιβλίο τού κ. Ε. Π. Παπανούτσου έρχεται 
σάν ενα μεγάλο φώς στό σκοτάδι. Έ πειτ’ από 
τήν «Τριλογία τοϋ πνεύματος» (μιά φιλοσοφική 
σύνθεσή του σχετική μέ τήν Τέχνη, τήν Ηθική 
καί τήν ’Επιστήμη) έρχεται τώρα μέ τό νέο του 
βιβλίο «Περί Τέχνης » 6 κ. Παπανοϋτσος νά μάς 
κάμη μιά αναλυτική έρμηνία τοΰ πρώτοι' κεφα
λαίου τής Τριλογίας του: τής Τέχνης. Σ ’ αύτό
τό βιβλίο ό συγγραφέας άναλύει καί κρίνει με
ρικά άπό τά πιό μεγάλα προβλήματα τής φιλο
σοφίας τής Τέχνης. 'Αρχίζει μέ τήν έρευνα νά 
βρτ) ποιά είναι ή ορθή μέθοδος τής Τέχνης, 
προχωρεί στά μεγάλα καλλιτεχνικά ζητήματα 
καί φτάνει νά έξετάση στό τέλος καί τί μπορεί 
νάναι πιό άπολυτρωτικό άπό τήν τέχνη πέρα κι’ 
απ' αύτή. Ό  κ. Παπανοϋτσος συζητει πέρνοντας 
γιά βάση τίς γνωστές αισθητικές πηγές: Ruskin, 
Guyau, W ilde, Pirandello, Grosse κ.λ.π. Μά 
τίς πηγές αύτές καί άλλες κάθε φορά τίς ανα
λύει, τίς κρίνει καί φέρνει πάντα καί νέες δικές
του παρατηρήσεις άπό τήν Τέχνη καί τή Ζωή 
καί συγκρίνοντας, άναλύοντας, συζητώντας βγά
ζει συμπεράσματα δικά του, καρπούς ασφαλέστα
της καί συγχρονισμένης μελέτης. Καί. νά, γιά 
παράδειγμα, τό ζήτημα τής Τέχνης σχετικά μέ 
τήν πραγματικότητα. Ό  Ruskin λέει πως^ή ομορ
φιά βρίσκεται πάντα σέ κάτι ποΰ χδδωσε η 
φύση. ’Αντίθετα ό W ilde πιστεύει πως ί) ομορ
φιά είναι μόνο στήν Τέχνη. Κι' δμως ή έρευνα 
τοϋ κ. Παπανούτσου βρίσκει κάτι άλλο: πώς ή 
Τέχνη είναι πιό ολοκληρωτικά δημιουργικη απο 
τή Ζιι)ή. Πέρνει άπό τή φύση, μά δ,τι πέρνει τό 
έρμηνεύει καί τό τελειοποιεί. Έ τσι κάνει πραμ- 
ματα ανώτερα άπό τή φύση. Προχωρώντας μέ 
δμοια κριτική μέθοδο, μέ σύστημα άτράνταχτο 
καί προσωπικό, μάς μιλεΐ γιά τήν ούσία τής 
Τέχνης, γιά τήν εξήγηση τής Τραγωδίας, γιά 
τήν Τέχνη ώς 'έργο. γιά τήν Τέχνη ώς προσπά
θεια, γιά τά κριτήρια τής Τέχνης, γιά τήν Τέ
χνη μέσα στήν πνευματική ολότητα, γιά τήν 
ιστορική τύχη τής Τέχνης, γιά τά σύνορά της 
καί γιά τό ξεπέρασμά της. Ή  έργααία αυτή τοΰ 
κ. ΙΙαπανούτσυ είναι κάτι τι σημαντικώτατο γιά 
τήν ’Επιστήμη τής Αισθητικής στήν Ελλάδα, 
μά είναι καί γραμμένη σέ μιά ωραία δημοτική 
και μ’ ενα ϋφος λαγαρό καί λαμπρό. Είναι δη

λαδή έργο επιστημονικό καί λογοτεχνικό μαζί· 
Αύτή είναι Αληθινή έργασία αισθητικής καί δχι 
τά ελεεινά προχειρολογήματα τής κακής ώρας, 
δλα τά εμπειρικά καί άντιεπιστημονικά. άσυστη- 
ματοποίητα καί άκατάρτιστα φλυαρολογή ματα, 
πού άκοΰνε οί σπουδαστές τής Σχολής Καλών 
Τεχνών ή διαβάζουμε στίς πρόχειρες «αισθητι
κές» μελέτες τών εφημερίδων. Υπάρχει στήν 
Ελλάδα ένας Παπανοϋτσος κι’ δμως διδάσκει 
αισθητική κ. Ζαχ. Παπαντωνίου! Φρίκη!

Φ . Γ.
★

— Βελ. Φρέρη'. Παιδικό Θέατρο. ’Ε κδοτι
κός Οΐκος Δημητράκου. Ά θ ή να ι.

«Ή  συνείδησις», ένας παλιός διάλογος πού 
άπαγγέλνεται στίς εξετάσεις άπό τά παιδιά τών 
κατωτέρων τάξεων τοΰ δημοτικού σχολείου, ξέ
φτισε πιά. Ω στόσο, κάτι παλιές καθαρευουσιάνες 
δασκάλες καί σήμερα άκόμα τόν μεταχειρί
ζονται. "Ετσι τόν άκουσα στίς φετεινές εξετά
σεις ενός δημοτικού σχολειού τής ’Αθήνας Τά 
καϋμέν ι τά παιδιά, μέ τί στόμφο, μέ τί κόπο 
άπάγγελναν τά σοφά καθαρευουσιάνικα διδάγμα
τα! « ’Έχω τήν συνείδησίν μου καθαράν!» τραύ
λιζε κάποιο. Τί θά πή συνείδηση; θά  σκεφθή μέ 
απορία δ μικρός Τοτός, ποΰ φέτος μόλις έβγαλε 
τήν πρώτη δημοτικού. Μήπως καμμιά άκάθαρτη 
λεκάνη, πού έχει άνάγκη άπό πλύσιμο; Μά δέν 
βαριέστε . .  . Ποιός λογάριαζε τέτοιες ψιλοδου
λειές ! Τά παιδιά κάτι έπρεπε νά ποΰν γιά νά 
κλείση κι’ ό φετεινός χρόνος · . · Ω στόσο τόν τε
λευταίο καιρό κυκλοφόρησαν μερικά βιβλία αρ
κετά σύγχρονα καί σέ δημοτική γλώσσα, μα τά 
περισσότερα ύστεροΰσαν τρομερά, γιατί οί συγ
γραφείς δέν κατώρθωσαν νά μπούνε μέσα στό 
πνεΰμα τοΰ παιδιού, στήν ψυχοσύνθεση του, Τό 
σημερινό παιδί ζή σέ διαφορετικό περιβάλλον 
άπό κείνο τής περασμένης γενεάς. Τ ’αύτοκίνητο, 
τ'άεροπλάνο κι’ ή μανία τοΰ άθλητισμοΰ, φέρανε 
κάποια μεταβολή στίς ασχολίες του. Τά παλιά 
είρηνικά παιγνίδια και τ αθωοτατα τενεκεδενια 
τουφεκάκια πετάχτηκαν στά άχρηστα- Στή θέση 
τους τ’αύτοκίνητο και το μικροσκοπικο αεροπλανο 
δώσανε ένα καινούργιο θέλγητρο, και η παιδιά
στικη σκέψη πέταξε καί χάθηκε σ έναν καινούρ
γιο κι’ άγνωστο κόσμο. Πώς λοιπόν νά σταθη 
κ’ ή «συνείδηση* καί οί παρομοιες συμπάθειες 
τής γριάς καθαρευουσιάνας δασκάλας; «Τί) «παι
δικό θέατρο» τοΰ κ. Φρέρη, πού κυκλοφόρησε 
τελευταία, τάβαλε σέ διαθεσιμότητα. Πέταξε τ ’ά- 
ραχνιασμένα παλαιικά ρητά καί μπήκε κατ' εύ- 
θεΐαν στήν ψηχή τοΰ σημερινού παιδιοΰ μέ πολυ 
θεατρική τέχνη καί μέ τό κλειδί τοΰ σύγχρονου 
παιδαγωγοΰ. Ό  συγγραφέας τοϋ έργου μάς είναι
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γνωστός κι’ άπονο μονόπραχτο ποΰ βραβεύτηκε 
στο Σαββιδειο  ̂διαγωνισμό καί παίχτηκε στό 
ΙΙαγκρατι: «Τ’ άραβωνιάσματα τής Νάσης» κι’ 
οπου, κάποια μυστική κλίση πρός τό παιδί καί 
το πνεύμα του, μάς έκανε νά τόν προσέξουμε καλ
λίτερα. Κι’ ομολογώ πώς τό βιβλιαράκι αύτό, 
που κλείνει τρεις μονόπραχτες κωμωδίες, δυο 
δραματακια, μιά φάρσα, έναν χαριτωμένο μονό- 

καθώς κι’ έναν άλλον μέ τραγούδια, μπορεί 
να διαβαστή κι’ άπό^ μεγάλους άκόμα πολύ ευ
χάριστά. Γιατί μέσ' άπ' αυτό περνούνε διάφοροι 
τύποι παιδιών γερά και ζωντανά χαρακτηρισμέ
νοι. —τα μονόπραχτα, ή κίνηση τών προσά>πων 
αρκετα καλή. μά κι’ ό διάλογος γοργός, έξυπνος 
και χρωματισμένος, δίνει τή διάθεση καί ευκαι
ρία στό παιδί νά παίξη σάν άληθινός καλλιτέ
χνης· Ανάμεσα άπ’ αύτά ξεχωρίζουμε τήν κω
μωδία «Οί δημοσιογράφοι*, πού είναι καί μιά 
πολυ ξυπνή σάτυρα μαζί τού σημερινού παιδιού, 
που ακόμη δέ βγήκ’ άπό τ ’ αυγό, κι’ ωστόσο 
σχεδιάζει τήν έκδοση μιάς εφημερίδας, γιά νά 
επιτυχή, οπως λέει κι’ ό μικρός Κωστής. τήν 
κατάργηση τών κλειδιών τών ντουλαπιών, ώστε 
ελεύθερα τά παιδιά ν’ άνοίγουν καί νά τρώνε δτι 
τραβά η όρεξή τους κΓ άκόμη γιά νά κηρύξη 
τον πολεμο κατά τών υπηρετριών, πού προδίδουν 
τα παιδιά στις μητέρες, καί νά έπιτύχη τήν 
αύξηση τού κυριακάτικου χας>τζιλικιοΰ μέ βάση 
τον τιμάριθμο τής ζωής. Οί δημοσιογράφοι», 
λοιπον. είναι μιά κωμωδία δροσερή καί χαριτω
μένη που άπ^ τήν άρχή ώς τό τέλος προκαλεΐ 
τ<ί. γελια  ̂ τού θεατή καί τοϋ αναγνώστη. Ξεχω
ρίζουμε άκόμη τό «Μοδιστράδικο», ένα δραμα- 
τακι πού ζωγραφίζεται χαρακτηριστικά ή διανο
ητική κατάσταση τών κοριτσιών ένός μοδιστρά
δικου μεσα σέ μιά δροσερή κι’ άκατάσχετη φλυα
ρία, που έρχεται νά κόψη άπότομα ή κυρία 

ωτο), σαν αυστηρη δασκάλα, τήν «Επιστροφή», 
που σκορπά μια )επτή δραματική συγκίνηση καί 
το μονολογο ‘ Πρός συγγραφήν θεατρικού έργου», 
που είναι κι αυτός μιά γουστόζικη σάτυρα, πού 
χαρακτηρίζει μιά από τίς μανίες τής εποχής μας. 
που καθ’ ένας φιλοδοξεί νά γράψη έργο γιά νά 
παρη ατέλεια καί νά δείξη καί τό μπογάκι του 
απ τήν σκηνή

I ενικά τό «Παιδικό θέατρο» είναι ένα βιβλίο 
σύγχρονο, δροσερό, χαριτο>μένο καί απαραίτητο 
για σχολικές γιορτές.

★

— Γιώργον Βουγιουκλάκη : « Τό φάντασμα 
τής γυμνής γυναίκας», διήγημα. ’Α θήνα.

« α·?'° 'ί<“ ’τασ·ι,α, τίί? Υ^μνής γυναίκας» είναι ένα 
βιβλίο που διαβάζεται ευχάριστα. Τραβά ή μα
στορική του φράση, καλόηχη καί χαραχτηριστική. 
i ο υφος του, γοργό, πεταχτό, σέ ξεγελά. Ό  κ. Γιώρ
γος Βουγιουκλάκης ξέρει νά διατύπωση τή σκέ
ψη του σάν ώριμος συγγραφέας. ’Απ ' τό βιβλίο 
του λείπουν οί κατά παραγγελίαν κοινωνικές θεω
ρίες, που λέγονται «άφ ’ υψηλού» στά πρωτόλεια 
των αρχάριων συγγραφέων, τά άτελείωτα λυρικά

παραληρήματα  ̂ποΰ σάς φέρνουνε χασμουρητό. 
Μα ωστόσο τό μυθιστόρημα τού κ. Βουγιου- 
κλάκη έχει καί τήν άπογοητευτική του δψη, γιατί 
ο συγγραφέας προσπαθεί μ’ δλα τά μέσα νά έ- 
ρεΟίση τόν αναγνώστη, παραβλέποντας βασικώ- 
τατα σφάλματα στή σύνθεση καί ψυχολογία τοϋ 
έργου. Ό  ήρωάς του είναι ένας νέος είκοσι χρο
νών, πού δέν γνώρισε ποτέ τήν γυναίκα, παρά 
πολυ μικρός είδε γυμνή τή Μαρίτσα, ένα κορι
τσάκι λίγο μεγαλύτερο του πού πλενόντανε στό 
πλυσταριό, κΓ ομως στή φαντασία του, τό δραμα 
μιάς γυμνής ερεθιστικής γυναίκας δέν έλειψε 
ποτε. Τόν παρακολουθούσε στόν ϋπνο μέ όνειρα 
επικίνδυνα, πού τόν έρεθίζανε καί τόν βασανίζανε. 
Τέλος αποφασίζει νά γνωρίση τή γυναίκα, μά 
μόλις τήν πλησιάζει μένει ψυχρός κΓ άπαθής. 
Εκείνη, μιά γυναίκα κοινοΰ σπιτιού, τόν διώχνει 

κι αύτός εξακολουθεί νά βλέπη όνειρα. Στό "τέ
λος από τόν ανικανοποίητο πόθο, τρελλαίνεται 
κι αυτοκτονεί. πέφτοντας σ ένα πηγάδι, άφοϋ 
προηγουμένως ξαναβρίσκει τήν παιδική φίλη του, 
την Μαριτσα, φτισικη πανω στην ιόρα ποΰ κάνει 
αιμόπτυση. Στό μεταξύ διάφορα έπεισόδια, πού 
περνοΰν κατά διαβολική σύμπτωση, γιά νά έρε- 
θίζουνε τάχα τόν ήρωα, έντελώς άπίθανα, γραμ
μένα. ωμα. τοσο που νά σοΰ προκαλοϋνε άηδία, 
οπως ή σκηνή τών κοριτσιών στό Λυκαβηττό, 
και τών αγοριιυν ή άναίδεια στό κρυφό εκείνο 
σπίτι, φαίνονται σάν ξεπίτηδες βαλμένα. Μπορεί 
ο συγγραφέας, έπηρρεασμένος άπό τήν Όσκαρου- 
αίλδικη παραδοξολογία άπ’ τή μιά κι’ άπό τήν 
εγκληματική επίδραση πού αφήνει σέ μερικούς 
νέους η ιδιαίτερη ζωη τοΰ Ουαίλντ, νά σκέφτηκε νά 
πρόσθεση τά έκφυλα έκείνα έπεισόδια πού βα
ραίνουνε το βιβλίο του Μά ό Ούάϊλντ ήτανε 
δυνατός καλλιτέχνης κ ήξερε νά πείθη τόν άνα- 
γνωστη καί στά πιό παράδοξα έπεισόδια, πράμ
μα ̂ που δε μάς δίνει το βιβλίο τοϋ κ. Βουγιου- 
κλάκη I ιατι πώς είναι δυνατό, βγαίνοντας άπό 
το σπίτι του, νά βρίσκεται άμέσως κι’ άδικαιο 
λογητα. μπροστά σέ ερεθιστικές σκηνές, πού φυ
τρώνουνε ξαφνικά σά μανιτάρια. ΚΓ έπειτα, έκείν’ 
η άρρωστη πού ξαναγυρίζει στό τέλος, άφοΰ 
δεν αναφερεται παρά πολΰ άμυδρά στήν άρχή, 
μικρό κοριτσάκι στό πλυσταριό καί λίγο άόρΐΛ 
στα, φαίνεται σάν επεισόδιο κολημένο μέ τό τσι
ρίσι μονάχα. Μά καί κείνη πάλι ή σκηνή τοΰ 
γέρου, πού γλύφει τα αίματα τής άρρωστης κό
ρης του σαν νάτανε κρασί κοκκινέλι, πολύ άηδε- 
στάτη, φριχτή κι’ άψυχολόγητη. Γιατί, δσο με
θυσμένος κι αν είναι κανείς, τόσο πού νά μήν 
ξερη τί τοΰ γίνεται, η ίδεα πως μπορεί νά προσ- 
βληθη κι ^αυτος απ την ιδια άρριόστεια, τό έν
στικτο πιά, τόν διάιχνει μακρυά τρομαγμένον. 
Παρ δλη όμως τήν ψευτιά καί τήν αίσχρογρα- 
φική διάθεση πού βασιλεύει στήν πλοκή καί τήν 
ψυχολογία τού έργου, ο κ. Βουγιουκλάκης δείχνει 
πως εχει ταλέντο καί πώς, άν θελήση νά δού
λεψη δίνοντας προσοχή στά παραπάνω ψεγάδια, 
θα μάς δωση κάπως άξιοπρόσεχτη δουλειά
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ΘΕΑΤΡΟ
Θέατρο Κυβέλης (Θ ίασος ' Α ργυροπ ούλου).

Δ. Ίωαννοπούλου <ieH  πόρτα  χαι το παραθν
ρο»  (έργο σέ 3 πράξεις).

Σέ μιά οικογένεια νεοπλούτων παρεισφρύει 
ένας τυχοδιώκτης ποΰ κάνοντας τόν χρηματιστή 
πολιορκεί τήν κόρη γιά τήν προίκα της. Ενας 
υπάλληλος τοΰ πατέρα της ομως, έντιμος κι̂  έ
ξυπνος, ποϋ τήν άγαπά, θέλει ν’ απαλλαγή απο 
τόν ψευτοχρηματιστή και νά τόν αποκαλυψη. Ο 
Ιδιος δμως είναι τελείως άδρανής κΓ ανίκανος 
γιά κάϋε πράξη. Γι’ αυτό μπαίνει από το παρα- 
ιΊυρο ενας λωποδύτης, ο οποίος^ είναι κατά τύ
χην γνώριμος τοΰ υπάλληλου άπο το στρατό και 
προσφέρεται νά τόν βοηΦηση Αφ ενός αναγνο) 
ρίζει τόν ψευτοχρηματιστή ώς τρόφιμο τής 1 1 α- 
ληάς Στρατώνας, ά φ ’ ετέρου ό ϊθιος κάνει τον 
Ισπανό διπλωμάτη καί ξεμουρλαίνει την κορη 
καί στό τέ?^ος αποκαλύπτεται γιά νά δώση στην 
κόρη νά έννοήση ποσον ευκολοπιστη είναι και 
πόσο άδικο κάνει νά μήν προσέξη τόν υπάλληλο 
πού είναι έτοιμος ν’ αύτοκτονήση γι’ αύτήν ’Ε
κείνη τή στιγμή άκούγεται ένας πυροβολισμος 
άπό τόν κήπο ν ’ ή κόρη πεφτει στην αγκαλιά 
τοϋ πιστού υπαλλήλου.

Τό έργο αύτό είναι φάρσα κ εν τουτοις εχει φι
λοσοφία, κοινωνιολογία, δραματικοτητα κ·τ λ. 
Δέν είναι έργο κατασταλαγμένο. Καί δμως εχει 
ώριμη θεατρικότητα, έχει φίνο πνεΰμα σέ ορ ι
σμένα σημεία τού διάλογου, εχει ακομα^καί πρω
τοτυπία στήν υπόθεση. Ό  λωποδύτης δμως πού 
μιλά σάν πούρος διανοούμενος είναι πολύ σο- 
λοικος. Γιατί τότε νά μήν παρουσιαστή έτσι ποΰ 
νά δικαιολογώνται οί γνώσεις του; Ο Γιάννης, 
ό υπάλληλος, όλότελα παραμελημένος στήν ψυ
χολογία του- Ά φ ’ ενός παρουσιάζεται άνθρωπος 
μέ άρχές κι’ άφ’ ετέρου κουτεντές, άδρανής, έρω- 
τοχτυπη μένος άντιπαθητικα. Ιουναντιον ο ψευ- 
τοχρηματιστής κι’ ή ψευτοαδελφη του πολυ καλά 
δουλεμμένοι.»

Τό έργο αύτό δέν είναι τό πρώτο τοΰ νεου 
συγγραφέα κ. Ίωαννοπούλου. Ουτε και είλ'αι άρ
τιο. Μολαταύτα δείχνει τήν πίστη τού συγγραφέα 
στή δουλειά του καί προοιωνίζει ασφαλώς τήν 
επικράτησή του σέ έργα τύπου - βουλεβάρτων . 
Ό  κ. Ί ω . φαίνεται πώς κάνει προσπάθεια νά 
γράψη γιά τόν πολυ κοσμο. Αδιαφορεί για τη 
σοβαρή τέχνη. Είναι κι αυτη μια άποψη. Και 
θά  έπιτύχη έφ’ οσον επιμενει κ εργαζεται Είναι 
ό δεύτερος, μετά τόν κ. Μπόγρη, νέος συγγρα
φέας ποΰ άρχίζει νά στεφανώνεται στ αμφίβολα 
σανίδια τής σκηνής. Ή  έκτέλεση ήταν ευσυνεί
δητη (Κα καί Κος Άργυρόπουλος, Κα Γαϊτα- 
νάκη).’Ολίγο υπερβολικός σέ ωρισμένα σημεία ο 
κ. Ροΰσος, πολΰ στό ρόλο του για πρώτη φορα 
ό κ· Ίωαννίδης καί όλότελα άδικη μένος καί έξω 
άπό τόν ρόλο του ό κ. Καηοϋσο:. ποΰ έδινε την 
έντύπωση δτι κατείχετο ύπό οργής» Ά π ό τόν 
κ. Ευθυμίου περιμένουμε περισσότερα.

★
Θέατρο Παγκρατίου (Θ ίασος Λ αϊκόν θ εά 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ^---------------------- -
= 2 1 »

τρου 'Α θηνώ ν). « ‘ Ο Κύκλωπας» , σατυρικό 
δράμα τον  Ε υριπ ίδη.

Στό Ιίαγκράτι, στή σκηνή τοΰ ήρωϊκοΰ «θεά
τρου τών νέων», εγκαταστάθηκε φέτος το Λαικο 
Θέατρο Αθηνών δημιουργημένο απο τον κ. 
Ρώτα μέ σκοπό ευσυνείδητης καλλιτεχνικής δι
δασκαλίας έργων γιά τήν διαπαιδαγώγηση και 
ανύψωση τοϋ θεατρικού αισθήματος του λα,ου. 
Ή  σκηνή τοΰ Παγκρατιοΰ μέ τήν ευκαιρία αυτη 
μεταβλήθηκε ριζικά, έγινε στενόμακρη, απέριττη, 
καί δίνει πολύ καλήν έντύπωση.

Ή  έναρξη έγινε μ ' έναν προλογο, σε είδος 
lever de rideau, δπου αναπτύσσεται διαλογικα ο 
σκοπός τοΰ νέου θεάτρου. Μά τόσο φλύαρα και 
άπρόσεχτα. ποΰ έκανε γενικά κακή εντύπωση Α
στεία καί πληχτική. Μετά τόν προλογο εδοϋηκε 
ό «Κύκλωπας» μέ τή γνωστή άριστουργηματική 
μετάφραση τοϋ Πάλη. κακομεταχειρισμένη σε
ιιερικά σημεία. , _

Ή  έκτέλεση, τηρούμενων των αναλογίων, ήταν, 
γιά μάς τουλάχιστο, ικανοποιητική. ’Εκείνο που 
καθαρά διακριτότανε ήταν ή προσπαθεια της 
εύσυνειδησίας καί τής παστρικής δουλειάς τοσο 
άπό τά κύρια πρόσωπα δσο και απο τα μέλη 
τοΰ χοροϋ. Κάνουμε ξεχωριστή μνεία για τον κ. 
Κατράκη, ποϋ μά; έδωσε έναν πολυ κα,λο Οδυσ- 
σέα Μερικές μάσκες τοΰ χορόΰ ηταν εξαίρετες. 
Διαφωνοΰμε δμως ριζικά μέ την εμφάνιση τού 
Κύκλωπα καί τήν φωνητική τού ηθοποιού που 
διαλέχθηκε γιά νά τόν άποδώση Η αρχαϊκή 
μουσική υπόκρουση όφειλομενη στον κ· 1 · ιΐα- 
παδόπουλο καί έκτελεσμένη άπό ένα θ(ΐποε και. 
ένα κόρνο (άρπα;) ακούστηκε ευχάριστα.

★
— Γ. Σημηριώτη  « Τό Φ ονικό» ηθογραφικό  

δράμα σέ 3  πράξεις.
Ή  Φιλιώ, πού είναι κόρη μιάς φτωχής εργα

τικής οίκογενείας, μένει έγγυος κΓ ό αδερφός 
τηο. πού μόλις βγήκε άπό τή φυλακή, το μα
θαίνει καί τή διώχνει άπό τό σπίτι για να μ,ην 
άτιμαστή ή τιμή του. Τό κορίτσι πεταγμενο 
στούς δρόμους καταφεύγει σ ένα κοινο σπίτι για 
νά ζήση· 'Ύστερα άπό κάμπ;οσους μήνες ο προ
κομμένος άδελφός της. ά ε ρ γ ο ς  τώρα, τήν συναντά, 
σ ' αύτό τό σπίτι καί τή σκοτώνει για να ^ελε- 
κιάση όλότελα τήν τιμή του. Τό δικαστήριο τον 
αθωώνει. Αύιή είναι ή κεντρική υπόθεση του 
έργου ποΰ βέβαια δέν άποτελεΤ κανένα νεο θεμα 
ούτε καί μιά ιδεολογική θέση γιά δραμα. 1 ι. 
αύτό κΓ ό χαρακτηρισμός τής ήθογραφιας στε- 
κει καλίτερα. Άνάμεσα άπό τήν κεντρική αυτη 
υπόθεση περνάν καί άλλοι τύποι αντιπροσωπευ
τικοί: ό κεφαλαιοκράτης, ό  σοσιαλιστής φοιτη
τής, ή πιστή μνηστή κ λ.π. καί μία έλαφρα σο
σιαλιστική πνοή. Άλλά όλα αύτά επεισοδιακα. 
χωρίς ν’ άναλυθοΰν χωρίς ν’ άναπτυχθοϋν, προ- 
πλασίιατικά· ’Έτσι τό έργο καταντά περιγραφικό, 
όπλο άφήγημα μέ δλα τά εύρήματα τής σχολής 
Μπατάϊγ, καλό γιά ένα λαϊκό Ακροατήριο, ογί 
δμως καί ήθοπλαστικό γιά τό ακροατήριο αυτό, 
δπως καί γιά κανένα άλλο. Τό έργο είναι αισχρό 
άπό άπόψεως κοινωνικής ήθικής και μάλιστα
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Ελληνικής τέτοια;- Παρουσιάζει τόν αιώνιο τύπο 
τοΰ κρεμανταλά κι1 άεργου άδερφοΰ ποΰ ξυπνάει 
τό φιλότιμο του μόνον δταν ή αδερφή του βρεθή 
μ’ ένα παιδί στήν κοιλιά καί τότε ή τήν ανέ
χεται γιά νά τόν χαρτζηλικώνη ή τήν σπρώχνει 
στό δρόμο τής πορνείας καί στό τέλος τήν σκο
τώνει διά λόγους τιμής καί τό ελληνικό δικα
στήριο αθωώνει τέτοιους παλιανθρώπους. Μά ό 
συγγραφέας γιά νά χτυπήση τήν προστυχών 
αύτή, γιά νά άποτρέψβ παρόμοια κοινωνικά εγ
κλήματα, τότε μόνον θά ήταν συγχωρητέος γιά 
τήν κοινότητα τοΰ θέματός του, δταν έκαυτηρίαζε 
τόν τύπο του, τόν άδελφό δηλαδή καί τόν έχωνε 
Ισόβια- Τότε τό έργο του θά ήταν ήθικό, εκπο
λιτιστικό κι’ άπό τήν πλευρά τής Ελληνικής 
ήθογραφίας, πρωτότυπο. 'Αλλιώτικα τό έργο κα
ταντά ασυμπαθές γιά τήν ήθική τών διανοουμέ
νων, παρ’ δλα τά αναμφισβήτητα θεατρικά του 
προσόντα, τή σκηνική του οικονομία, τό διάλογό 
του, τή γλώσσα του, τις λεπτομέρειες του, γιά 
τά όποια είναι άξιος παντός επαίνου ό κ. Σημη- 
ριώτης. Πρώτης τάξεως ή σκηνή τοΰ οίκου άνο- 
χΐ|ς μέ τόν ώμό ρεαλισμό της. Καί θά  ήθελα 
νάσαν έκεΐ θεατές οί αρμόδιοι πού επιμένουν νά 
συντηροΰν στήν Αθήνα παρόμοια σπίτια καί νά 
παρουσιάζουν τό κράτος ώς επίσημο προαγωγό, 
τή στιγμή ποΰ κάθε πολιτισμένο κράτος έχει 
πιά καταργήση τό φριχτό αυτό στίγμα τοΰ άν- 
θρωπισμοΰ. Μόνο ό Σαντούρας τά λέει πολλά 
στόν πρόεδρο τοΰ δικαστηρίου κι αρχίζει νά 
καταντφ νούμερο έπιθεωρήσεως Μά ή φλυαρία 
του μπορεί εύκολα νά κοπή.

Γ ιά τήν εκτέλεση θέλουμε καί πάλι νά επαι
νέσουμε τήν ευσυνείδητη προσπάθεια τοΰ Λαϊ
κού θεάτρου ’Αθηνών, πού προσπαθεί νά πα- 
ρουσιάση παστρική καί φιλότιμη έργασία. Μά 
ιδιαίτερος έπαινος γιά τήν ερμηνεία τοΰ άνωτέ- 
ρω  έργου πρέπει νά γίνη γιά τήν δίδα Μαρσέλ- 
λου καί τόν κ. Φαρμάκη, καθώς καί γιά τίς 
δίδες Σταυρίδη καί Νικολάου καί τούς κ κ· Ζ ω 
γράφο καί Ταλάνο.

★
— Σαββίδειος διαγωνισμός 1930 .
Άπό τόν θίασο Παγκρατίου έδόθηκαν τά δύο μο- 

νόπραχτα πού βραβεύθηκαν στό φετεινό Σαββίδειο 
άπό τά 12 πού ύπεβλήθησαν- Τήν κριτική εισήγηση 
■διάβασε πριν άπό τήν παράσταση ό κ. Άχ- Κύ- 
ρου. Ανεξάρτητα άπό τ’ άλλα στοιχεία τη;, ήταν 
γραμμένη πολύ εύχάριστα καί γι’ αυτό δλη ή 
documentation της ακούστηκε μέ αδιάπτωτο 
ένδιαφέρον άπό τόν κόσμο

Τά δύο έργα πού έβραβεύθηκαν ήσαν οί 
Αρραβώνες τής Νάσης > (κομεντί μονόπραχτη) 

τών κ. κ Μιχ. ’Αναστασίου καί Βελ. Φρέρη (α' 
βραβείο) κι’ ή κωμωδία «Ή  κυρία κάνει σπόρ 
τοΰ κ Κροντηρά (β' βραβείο).

Καί τά δύο έργα είχαν τά έλαττιόματά τους. 
Έν τούτοις παρουσίαζαν τόσα βιώσιμα στοιχεία 
ποΰ ή εμφάνισή τους ήταν ικανοποιητική καί ευ
οίωνη. Κατά ένα περίεργο τρόπο καί τά δύο εί
χαν γιά θέμα τόν γυναικείο αθλητισμό. Στό πρώτο 
έργο διαγράφεται ή γυναικεία διανοητικότης τοΰ

παλιοΰ καιροΰ έ^προσωπευομένη άπό δύο θείες 
γεροντοκόρες καί ή διανοητικότης τής νέας γυ
ναίκας, ποΰ επιδίδεται στόν αθλητισμό, έχει κα
ταργήσει τούς τύπους καί τή σεμνοτυφία, κάνει 
φίλους ελεύθερα κ.λ.π . καί πού έκπροσώπεΐται 
άπό μιά νεαρώτατη ανεψιά- Καί τίς δύο δμως 
άντίθετες αύτές διανοητικότητες υπάρχει ένα κοινό 
πράγμα ποΰ τίς συνδέει- Ό  έρωτας. Εκείνο πού 
ξεχωριστά σημειώνομε σ ' αύτό τό έργο είναι ή 
ευγένεια πού σκορπίζουν οί συγγραφείς άπάνω 
σ ’ δλα τά πρόσωπα- Κι’ αύτό είναι κάτι πού 
έξαγνίζει καί ήμέρεύει τήν ψυχή μας, άγριεμμένη 
άπό τήν προστυχιά τής εποχής. Εύχάριστα επί
σης ακούστηκε ή σύγκριση τοΰ τερραίν τοΰ τέν- 
νις μέ τήν παλαίστρα τής ζωής. Μιά μικρή φι
λοσοφία καθόλου κακή. Απαράμιλλη σ ’ αύτό τό 
έργο ήταν ή κ Αντιγόνη Αλεξάνδρου πού έδη- 
μιούργησε τόν τύπο τής γεροντοκόρης μέ τά 
σβυσμένα ροιμαντικά όνειρα. Χαριτωμένη επίσης 
ή δ. Ά ννα  Σταυρίδη στό ρόλο τής άνηψιάς. Τό 
μόνο κακό πώς ήταν μιά κόπια τής Κυβέλης. 
Γιατί αύτή ή συνήθεια τής δουλικής αντιγραφής, 
ποΰ έχουν μερικοί ήθοποιοί μας; Μ ήπως προέρ
χεται άπό τό δτι στερούνται όλότελα άπό προ
σωπικότητα κι’ άπορροφώνται χωρίς αντίσταση 
άπό τήν επιρροή τοΰ πρώτου καλλιτέρου τους 
καλλιτέχνη; Τό ’ίδιο θάλεγα—μά δχι τόσο άπό- 
λυτα—καί γιά τόν κωμικό κ· Ματθαίο πού έπαιξε 
στό δεύτερο έργο καί πού ενφ έχει άρκετό τά
λαντο παρουσιάζει έν τούτοις μίμηση τοΰ κ. 
Χέλμη.

Τό δεύτερο έργο «Ή  Κυρία κάνει σπόρ », πού 
είναι μία σάτυρα τού γυναικείου άθλητισμοΰ, είναι 
θεατρικώτερο άπό τό πρώτο, άλλά έχει πολλές 
χοντροκοπιές κ ’ ένα άσυγχώρητο ελάττωμα δτι 
τελειώνει άψυχολόγητα κι’ αντιθεατρικά ’Εκείνη 
ή έντός δευτερολέπτων γνωριμία—έρως κεραυνο
βόλος—άναχώρηση δέν δικαιολογείται άπό τίποτε. 
Αντίθετα ό θεατής περιμένει τήν έπιστροφή 
τής «κυρίας πού κάνει σπόρ» κ ’ επάνω σ ’ αύτή 
τήν έπιστροφή έπρεπε νά γίνη τό τέλος.

★
’Ιωάννας Μπουκουβάλα t « Οί προξενήτρες»  

(κωμωδία τρίπραχτη, βραβείο καλοκαιρινέ ί ον  
διαγω νισμ όν).

Γ ιά μιά φορά άκόμα έπιστοποιήθηκε ή 
χρεοκοπία τών διαγωνισμών κ’ ή άπόλυτη δυσ
πιστία πού πρέπει νά τούς έχουμε. Τήν υπό
θεση τοΰ έργου άποτελεΐ τό θέμα τής παν
τρειάς τών κοριτσιών τής μικροαστικής τάξης. 
Μιά κυρία χήρα πού θέλει νά παντρέψη τίς κό
ρες της μαζεύει γύρω της τίς προξενήτρες- Ή  
μιά είναι άπό τά στρο>ματα τοΰ λαοΰ κ ’ ή άλλη 
είναι μιά γρηά κυρία πού καυχιέται πώς είναι 
μεγάλης οίκογενείας. Κι’ οί δυό έχουν ύπ’ δψει 
τους τόν ϊδιο γαμπρό, τοΰ δποίου τό μόνο ελάτ
τωμα είναι πώς θέλει νά παντρευτή άπό έρωτα 
κι’ δχι άπό προξενιά. Άκούγωντάς το ή υποψή
φια νύφτ^ τόν γνωρίζει καί τόν κατακτφ λέγον- 
τάς του πώς είναι μιά φτωχή μοδιστροΰλα. Οί 
προξενήτρα. ποΰ άγνοεΐ δλα αύτά, τόν καλεΐ σέ 
τσάι στό σπίτι τής μητέρας τών κοριτσιών γιά
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νά γνωρίση τή νύφη. Ό  νέος έρχεται στό· σπίτι 
γιά νά δηλώση δμως δτι αγαπα μια μοδιστρσιλ ι.
Τότε ή υποψήφια νύφη βέβαιη πως την 
πραγματικά, βγαίνει άπ την κρυψώνα της και 
πεφτει στήν άγκαλιά του. Κι έτσι μενουν ολοι

ε% Γ ί ρ ^ ’ τό έίναι μιά ήθογραφική κωμωδία 
μ’ ενδιαφέρουσα υπόθεση Η πρώτη πράξη 
ακούγεται άβίαστα καί με πο/.υ ενδ.αφεοονΕΙναι 
άιΐΌΥΉ Σημάδι φωτεινό για το νεοελληνικο ιίεα 
τρο^ Η συγγοαφεύς έχει χρησιμοποίηση την 
Χ α τ ή ρ η σ ή  της καί τή γυναικεία της ιδιότητα 
γιά' νά μάς δώση σκηνές που σπάνιο, ενας αν

Μ > α Τ Τ ι5 » »4 > »
τής πριότηο Εκείνη η περίεργη 
πατέρα, ποΰ χωρίς να ξερή το κοριτσι. εκβιαζ 
τό νιό του νά τό πάρη, απειλώντας πως αλλιώς 
θά τόν άποκληρώση ’Εκείνη η| γε

λόγητη πιά άποδοχή άπό τόν νέο το,ν προτα- 
σεων "τής προξενήτοας νά πάη να δη α λο κο
ρίτσι τή στιγμή που με δυσκολία χ η τη^ 
πρόταση τοΰ πατέρα του, _ ε μια ^  ,in-
)ι<ήδτι στοινεΐα τής αποτυχ1»?· Η ' πρ -η “  
νίζει μέ μιά θαυμασία πάλι σκηνη του τσαγιού» 
γιά νά τελειο'ιση δμως κατά τρόπον π α ι ^ Η  
άτονώντας συνάμα καί την κεντρική Ιδεα της

κουβάλα έδειξε ώς τόσο πώς τά 
στοιγεΐα τής ζωής ποΰ τά ξέρει καλα μπορεί λα 
τ’ άποδώση θεατρικά. Μά γιατί ν ανάμιξη στοι- 
νεΐα π ο Π έ ν  κατέχει καί νά χαντακώση το εργο 
της; Ά ν  έπερνε έ'να συνεργάτη ανδρα, θα  εφτιανε 
ένα πολύ ώραΐο θεατρικό εργο- ,

Οί εκτελεστές δλοι ήσαν κατ αρχήν αμελέτη
τ ο ι  Ε ντούτοις πρέπει νά ομολογήσουμε το δη
μιουργικό παίξιμο τής δ- Μ α ρ σ έ λ λ ^ π ο υ  εκρεα-

U . S A T *
Γ κ ^ Μ αρινάκ η οΌ  κ Ταλάνος τείνει νά μιμηθη 
τό Βεάκη. Τί είναι τελοσπάντων το κακο αυτο 
τών μιμήσεων !

— Ά γ γ . Σ η μ ν ρ ιώ τ ν  ΙΙρόλογος στην « Ά -  
ατραία»  κ α ί  «Γάμοι τον  Ρ ω μανόν».

τ& ΙΠ & ΤΖ& Ι 7 % ζ .  5* W*» 
** 'A S S
2 -τους  ̂ [ ς .  0)αγωχερο, υφος
(πατριάρχης Λλεξως) | Χέλεια άψυ-
χομιτατζη και το παι,ιμ ^  ft
χολογητο κι ,! .. «διάβολε» πού ασφα-

δ  μετά τή δηλητηρίαση δ άλογος πρεπ* να συν-

τομευθή. 'Όλοι οί ήθοποιοί ήσαν αμελέτητοι 
καί στά δύο έργα. Μιά εξαίρεση μπορεί να- 
γίνη μόνο γιά τόν κ· Ρωτα και τήν κ Βανδη 
(Βιτσιώρη)

— Χρνοάν&ου Καραμονζη «Τ ά  κυκλώματα» 
(Δράμα κοινωνικό οε 4  π ρά ξεις ).

Σέ μιά οικογένεια άρχοντοξεπεσμένη, μέ κο
ρίτσια τής παντρειάς ο ένας άδελφός κερδίζει 
κάποιο διαμφισβητούμενο οίκογενειακο μεταλ
λείο. γίνεται χρηματιστής καί δίνει σ ολο του 
τό σπήτι ένα τραίνο πολυτελούς ζωής. υ  άλ
λος διιως αδελφός θεωρεί τήν κατασταση αυτη 
ψεύτικη, συμβατική, άνήθικη. διαφωνεί στην 
ιδεολογία τους καί προβλέποντας την καταστρο
φή φεύγει. Ή  ζωή τής οίκογενείας εξακολουθεί 
μέσα στή χλιδή, άλλά ό χρηματιστης αδελφός 
μπλέκεται σ’ επικίνδυνες επιχειρήσεις, καταστρε- 
φεται. πέρνει καί τήν προίκα τών αδελφών του 
μέ π λ α σ τ ο γ ρ α φ ί α ,  φυλακίζεται καί η οικογενεια 
βυθίζεται στήν άπόγνωση. Τότε επιστρεφει ο 
ίδεολόγος αδελφός, μαζεύει τήν οικογένεια, του,, 
δίνει κουράγιο καί τούς περνει και φ ε υ γ ο υ ν  ^για 
νά ξαναφτιάσουν τή ζωή τους μέ ολιγωτερες αξιώ
σεις καί περισσότερη εντιμότητα στην εργασία.

Τό έργο είνε τό πρώτο τοΰ συγγραφεως και 
κοινό μενο επιεικώς παρουσιάζει αρκετά προσοντα, 
καλό διάλογο καί καλή γλώσσα. Ή  υπόθεση του 
δαως τραβάει πολύ σέ περιττολογίας ετσι που 
δύσκολα καταλαβαίνει ό θεατής τις λεπτομερείς.

Ά π ό τήν εκτέλεση ξεχωρίζουνε το ικανοποιη
τικό παίξιμο τής δ. Μαρσέλλου και του κ 
Κατράκη καθώς και του κ. Ματθαίου και τ ιν 
δ. Σταυοίδου στούς μικρούς τονν ρολους.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Δ Ο = Α Σ

Κ ΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡΑ Φ Ο Σ
Γ Α ν χ έχουνε αρκετά καΰυοτεοηοτ], ώαιάοο 

κρί,·ονμε οωατό ra δ?]μοοιέψοομε ΐ-ί κριτικές των 
τελενταίω,· "Ελληνικών ταινιών που παι/τηκαν 
οι',IV Ά&ήνα, γιατί ε>< πάντα ενύιαφερο η παρα
κολούθηση τής ’ Ελληνικής παραγωγής 
Μά επεα άπό τ ί ταινίες αντε, Λε._ εφα, ,/κα 
άλλες ’ Ελληνικές ώς την ωρα. Να ιδουμε τι 
παοουσιάσΐ) ό χειμώνας πιά .. ·/

.Τ ό  όνειρο τοϋ γλύπτη · ποΰ έπαίχτηκε μο- 
νάνα μιά μέρα στήν ’Αθήνα, γιατί καποια πρα- 

του έπαθε μιά σοβαρή βλάβη στην πρεμιερα, 
ώηρισιιένως ήτανε ^τό . ,Λ λ ίτ ε ρ ο  έλληνικοφιλμ 
άπ’ δσα είδαιιε ώς τώρα, γιατί συνδυαζε τη  ̂
πρωτοτυπία τής ύπόθεσης, το καλλιτεχνικό αΛ·ε-

ποΰ είνε ό λ ο κ λ η ρ ω τ . κ ά  ό δη,ιιουργος του * Ονεί
ρου τοΰ γλύπτη», μιά ποΰ είναι δ σεναριογράφος 
δ σ κ η ν ο θ έ τ η ς  καί ό κυριωτερος ερμηνευτης του. 
Υποδεικνύεται κάτω άπ’ τήν τριπλή αυτήν ιδιό
τητά του. ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης^ 
όποιου ή δουλειά, είνε άξια καθε προσοχής. 

Έχτός τών περιποιη μένων ^εσωτερικων της
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ταινίας, (ποϋ έγυρίστηκε ολόκληρη σ ’ αμερικάνι
κο στούντιο, μέ πρωταγωνιστή καί σκηνοθέτη 
τόν κ. Τέλεγκαν, έξόν άπ' τόν πρόλογό της, ποΰ 
«πραγματοποιήθηκε στήν ’Αθήνα μέ όπερατέρ 
τόν κ. I. Χέπ), τοϋ επιδέξιου ντεκουπάζ τών σκη
νών της, τής τόσο πετυχημένης εκλογής τών 
καλλιτεχνών ποΰ πλαισιώνουνε τόν κ. Τέλεκμαν, 
καί τής πολύ καλής φωτογραφίας της, ή ταινία 
αυτή παρουσιάζει ενα μεγάλο ακόμα πλεονέχτη- 
μα συγκρινόμενη μέ τίς άλλες ντόπιες: πρω το
τυπία, πού έγκειται ακριβώς στήν δμορφη 
ιδέα ποΰ έχρησίμεψε γιά βάση τής υπόθεσης. 
Στό όνειρο τοΰ καλλιτέχνη, δηλαδή. Άλλά στή 
διαμόρφωση τής ιδέας αυτής, νομίζομε δτι ό κ. 
Τέλεγκαν έπρεπε νά δώση άλλη λύση. Θά ήτα
νε αίφνης προτιμώτερο νά βλέπαμε τόν φαντα- 
σιόπληχτο καλλιτέχνη, ή νά τρελλαίνεται μετά 
τό ξύπνημά του, ή τουλάχιστο, νά άμαρταίνη 
στό ξετύλιγμα τοΰ ονείρου του, δταν είδε στόν 
ΰπνο του τό μαρμάρινο διμιούργημά του νά εν
σαρκώνεται. Ή  άποψή μα; αύτή γεννιέται άπ’ 
αύτά τά ψυχολογικά διδόμενα ποΰ παρουσιάζει 
ή ψυχοσύνθεση τοϋ φαντασιόπληχτου καλλιτέχνη, 
ό  όποιος βλέπει μ άλλο πρίσμα τήν εκδήλωση 
τής ζωής. Μένει δηλαδή άνεξήγητο γιά μάς, 
πώς, ό Απόστολος, ύπακούοντας σέ νόμους θε
σπισμένους γιά τούς κοινούς θνητούς, τούς οποί
ους οί προνομιοΰχες διάνοιες σάν τή δική του 
σαρκάζουνε, φέρεται σάν τόν τελευταίο άστό, άφί- 
νοντας τή Γαλάτεια του νά έπανέλθη στην άψυ
χη κατάστασή της, ένώ τό άδύνατο τής ενσάρ
κωσης καί έμψύχωσής της, έστάθηκε ώς τώρα ή 
άφορμή τής άρρωστημένης του λατρείας πρός 
τό άψυχό του δημιούργημα.

Ή  ύποκρινομένη τή Γαλάτεια, μοναδική γι’ 
αύτό τό ρόλο. Ώραιοτάτη δέ. ’Έπερνε πλαστι
κές πόζες πολύ αΐστητικές καί μελετημένες. Κα
λή κ’ ή ύποκρινόμενι) τή γυναίκα τοΰ γλύπτη. Ή  
πρωταγωνίστρια τοϋ προλόγου Δνίς Βασιλειάδου, 
δέν είναι κακή στή σύντομη εμφάνισή της, σάν 
έρασιτέχνιδα ποϋ είναι καί ποϋ άτενίζει τύ φακό 
γιά πρώτη φορά.

Ό  Πώλ Τέλεκμαν δμως, είνε καλλύτερος άπ’ 
δλους τους. Είνε ή ψυχή τής ταινίας*. Παίζει λε
πτά, φυσικά, εκφραστικά. Τά χαλάει λιγάκι στό 
στή σκηνή τοϋ παροξισμοΰ ποΰ τόν κυριεύει 
δταν άντικρύζει τό άγαλμα τής Γαλάτειάς του, 
μετά τό ξύπνημά του.

Τό συμπέρασμά μας δηλαδή είνε. δτι « Τό 
δνειρο τοΰ γλύπτη», εΐναι τό μοναδικό ποϋ θά 
[ΐποροΰσε νά παιχτή στό έξωτερικό χωρίς νά 
ρεζιλευτούμε.

+
«Ο ί Ά  πάχη δες των Ά θ η νω ν  > είνε ή δγδοη 

φετεινή ντόπια ταινία κ’ ή πρώτη ελληνική «ή- 
χητική». Καί φυσικά, σάν τέτοια, κατώρθωσε 
νά ζωογονήσΐ) τό εξαντλημένο ένδιαφέρον τοϋ 
κοινοΰ άπ ’ τή μετριότητα τών προκότοχών της 
ντόπιο>ν βουβών ’ταινιών.

Τό σενάριό της τραβηγμένο άπ’ τή μεγαλύτε
ρη σκηνική έπιτυχία τής λαϊκής μας ήθογραφίας, 
δηλαδή τούς Άπάχηδες- , άπ’ τόν ίδιο τό συγ

γραφέα της κ. Γιάννη Πρινέα, ξετυλίγεται γοργά 
καί παρακολουθιέται μ’ ένδιαφέρο άπ’ τό θεα
τή, γιατί καί τό ψαλλίδισμα τών άλληλοδιαδό- 
χων σκηνών γίνεται επιδέξια, σέ τρόπο ποϋ νά 
μή τραβάνε σέ μάκρος, πράμμα ποϋ συντελεί 
στήν εύχάριστη παρακολούθηση τής υπόθεσης 
τής ταινίας. (’Εξαίρεση έκάνανε, μονάχα ελάχι
στες σκηνές, σάν έκείνη τής ταβέρνας καί μιά 
δυό άλλες).

Ή  σκηνοθεσία τοϋ κ. Δ. Γαζιάδη, είνε εξαι
ρετικά προσεχτική καί περιποιημένη. Περιλαβαί
νει δέ καί μερικές κωμικές σκηνές, πολύ πρω
τότυπες στίς έπινοήσεις τους.

Ή  φωτογραφία τοϋ κ. Μιχ. Γαζιάδη, δέ συγ- 
κρίνεται μέ καμιανής άλλης ταινίας τής «Ντάγκ*. 
παρουσιάζοντας μιά άξιοσημείωτη πρόοδο, όφει- 
λομένη ίσως καί λιγάκι στούς πολύ καλούς φω
τισμούς.

Τό ήχητικό μέρος τής ταινίας δέν είναι ικα
νοποιητικό, άν εξαιρέσομε τήν καλή έχτέλεση 
τής μουσικής υπόκρουσης καί τήν άνάλογη άπό- 
δοσή της. Τά τραγούδια έξαφνα, δέν παρουσιά
ζουνε κανένα συγχρονισμό μέ τήν κίνηση τοϋ 
ηθοποιού, πάνω τήν οθόνη. Κάποτε δηλαδή, 
ακοΰμε τή φωνή τοϋ Κυριακοϋ ένώ αύτός χασμου
ριέται ή πίνει ή εχει κλειστό τό στόμα, στό πα
νί. Άλλά καί οί λοιποί ήχοι δέν αποδίδονται 
καθαρά, (δρα καί κρότος τοΰ τραίνου, αύτοκι- 
νήτου κ.λ.π.)

Άξιοπρόσεχτο πλεονέχτημα τής ταινίας αύτής, 
είναι κ’ ή  ̂ λαμπρή της ύπόκριση άπό μέρους 
τής Κας Σαγιάνου—Κατσέλη, τοΰ κ. Π. Έπι- 
τροπάκη καί τοΰ κ. Γιάννη Πρινέα. "Ολοι τους 
πρώτης τάξης. (Ό  καθένας βέβαια στό είδος 
του).

Η πρώτη, μάς έδωσε ένα τύπο αίστηματικής 
κοπελίτσας συγκινητικό στήν απλότητα καί τόν 
αύτορμητισμό κάθε του έκδήλωσης, χωρίς νά 
ξεχάσωμε καί τή μεγάλη της έκφραστικότητα, 
καί τίς όμορφες κ’ ευγενικές κινήσεις της. Ό  
δεύτερος, έστάθηκε κ’ έκεϊνος έκφραστικός, παί
ζοντας μ' αξιοσημείωτη κ’ αύτός λεπτότητα τό 
συμπαθητικό του ρόλο. "Οσο γιά τόν κ. Πρινέα, 
θάξιζε.νά γραφούνε πάρα πολλά. Είνε έ'νας τυ- 
πιστας πρώτης δύναμης. Στούς άλλους ρόλους 
άρκετά καλοί οί άλλοι ήθοποιοί, μ’ έπί κεφα
λής τον Κυριάκό καί τήν Μαντινειοϋ. Κι’ ό Χρι- 
σιόφορίδιις (πατέρας) καλός. Ή  κόρη δμως όχι 
σπουδαία.

Ι Ρ Ι Σ  Σ Κ Α Ρ Α Β Α Ι Ο Υ

Δ ΙΑΚΟ ΣΜ Η ΤΙΚΗ
— Βαλκανική εχθεοη  λαϊχής τέχνης
Μέ τήν ευκαιρία τής Α' Βαλκανικής Διάσκε

ψής οργανώνεται έδώ έκθεση τής λαϊκής διακο- 
σμητικής τέχνης τών έξι Βαλκανικών λαών (Ά ρ - 
βανιτάδων, Βουλγάρων Ελλήνων, Ρουμάνων, 
Σέρβων καί Τούρκων). Ή  έκθεση θ ’ άνοιξη τήν 
9 τοϋ Όχτώβρη καί θά μείνη άνοιχτή ώς τό 
τέλος τοϋ ίδιου μήνα. Ή  οργανωτική έπιτροπή 
τής Διάσ^ψης άνάθεσε τή διεύθυνση τής έκθε
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σης στό είδικώτερο πρόσωπο πού έχουμε για τή 
λαϊκή διακοσμητική, δηλαδη στήν Κυρία Αγγ 
Χατζή μιχάλη- Ή  έπιτυχία αύτή μάς κάνει νά 
προσμένουμε τήν έπιτυχία δλης τής έκθεσης. 
Βέβαια δέν ξέρουμε άκόμα τή διάθεση πού θά 
δείξουν οί 6 λαοί τής Βαλκανικής, μά δέν πι
στεύουμε νά μή θελήσουν νά δείξουν δσο μπο
ρούν πιό τέλεια τά είδη τής λαϊκής τους δια.- 
κοσμητικής 'Η  έκθεση αύτή θάχη εξαιρετική 
καλλιτεχνική καί έθνολογικη σημασία Μπορεί 
άκόμα καί πολιτική. Μ αυτη θά ιδοΰμε τα κοι
νά στοιχεία πούχουνε οί 6 γειτονικοί λαοί στη 
λαϊκή τους τέχνη, μά καί τίς καλλιτεχνικές καί 
αισθητικές διαφορές, που οί εθνογράφοι κ οι 
αισθητικοί ξέρουνε ποσο είναι διδαχτικές για να 
συγκρίνουμε τούς ίδιους τους λαούς και τίς <5 χ ε
σείς ή τίς διαφορές τους. Θά γίνη άφορμή ή 
έκθεση αύτή νά μάθουμε τήν καλλιτεχνική ψυχή 
τών γειτόνων μας καί τόσα άλλα πολύ διδαχτικά 
πράμματα. Τήν προσμενουμε λοιπόν άνυπομονα

Φ .

Η ΞΕΝ Η  ΖΩΗ

ΡΩΜΗ
— Ή  Ίταλιχή Άχαδημία.
Ό  διανοούμενος κόσμος τής Ιταλίας φώναζε, 

διαμαρτυρόταν γιά τήν πίεση τής ιταλικής διά
νοιας άπό τή διχτατορία τοϋ Μουσολίνι. Οί εχ
θροί του βρίσκανε έ'να γερό επιχείρημα εναντίον 
του: «Τό πνεΰμα δέν πρέπει νά πειΰαρχεΐται άπύ 
τό πολιτικό φρόνημα. ‘Η διάνοια πρέπει νάχει 
μία δράση αύτόνομη, ελεύθερη- Δέν μπορεί νά 
ναπνεύσει, >ά έκτυλιχθεϊ, άμα πιέζεται νά δουλέ
ψει στερεότυπα, σάν τόν έργάτη πού έχτελεΐ μη
χανικά τή δουλειά τών χεριών»· Κατηγορούσαν 
άκόμη πώς ή ακόρεστη δίψα του για τόν πλοΰτο 
τόν έκανε νά παραμελεί τό άλλοτε περίβλεπτο 
στίς ώραΐες τέχνες παρελθόν τής πατρίδας του. 
Πραγματικά ή ’Ιταλία με τ άπειρα νευφτειαίτμενα 
εργοστάσια της δίνει όψη βιομηχανική, μια 
πρόοδο μόνον ύλικη. Στα τελευταία χρονιά στο 
πνευματικό επίπεδο βέβαια δέν παρουσιάζει ξε
χωριστήν άνθιση. Ή  πραγματική ύπαρξη πνευ
ματικού όργασμοΰ λείπει.

’Ά ς  δούμε δμως τώρα πώς έξέθεσε τίς άπόψεις 
του γιά μιάν ώθηση στήν πνευματική άναγέννηση 
τής ’Ιταλίας ό Μουσουλίνι από τήν εδρα τής Ιτα
λικής Ακαδημίας, πού άριθμεΐ ζωή  ̂ λίγων μο
νάχα μηνών· Τό πρόγραμμα αληθινα ιδεώδες αξι- 
ζει γιά πρότυπο. Τίς άναφερουμε περιληπτικά, 
μαζί μέ κείνες τοϋ προέδρου της Ιι,εντιλε, πού 
είναι ό μεγαλύτερος φιλόσοφος τής σύγχρονης 
’Ιταλίας μαζί μέ τόν Κρότσε καί 6 άναμορφωτής 
τοϋ έκπαιδευτικοΰ προγράμματος στή χωρα του-

« Ή ’Ιταλική Ακαδημία, είπεν δ Μουσολίνι, αντι
προσωπεύει τήν ολότητα της ιταλικής διανοιας. 
Σκοπός της νάναι νά τιμάη τά γράμματα σύμ

φωνα μέ τήν άξία τους. ν’ άποδίνει παρόμοια 
τόν έπαινο στόν προλετάριο, στό φτωχό δσο καί 
σέ κείνον πού έχει συγκρατημένες ιδέες. Μήπως 
καί στή λαϊυή τάξη δέν είναι έμπιστεμένο μεγάλο 
μέρος τής προόδου τοϋ Έ θνους; Πρέπει λοιπόν 
κι’ αύτό ν’ άντιπροσωπεύεται άξιολογα στήν Ακα
δημία. Κύριοο σκοπός τής Ακαδημίας είναι νά 
μήν άφήνει <fri| γωνιά άγνώριστους τούς νέους 
πού έχουν πραγματικό ταλέντο. "Οσοι άπ’ αύτούς 
μ’ άληθινό ταλέντο, μέ πραγματική έμπνευση, 
ζωντανεύουν τήν Ιερή φλόγα τής τέχνης νά βρί
σκουν ύποστηρίξη άπ αύτή Στούς αιώνες, στίς 
χιλιετηρίδες τής Ιταλικής Ιστορίας πρέπει ή 
Ακαδημία να βλέπει ένα μόνο διακριτικό γιά 
νά παρέχω τήν υποστήριξή τη ς : Τή σφραγίδα 
τής μεγαλοφϋίας. Ή  Ακαδημία τής Ιταλίας δέν 
πρέπει νάναι μιά βιτρίνα άπό γνωστές φόρμες 
πούφτασαν σ ’ ένα σημείο καί άπ’ έκεΐ νά μήν 
μπορεί νά τούς κουνήσει κανείς. Μέσα σ ' αύτή 
θά βρίσκονται άνθρωποι δλων τών σχολών, κάθε 
κλάδου- Δίπλα στούς αντιπροσωπευτικούς τύπους 
τής περασμένης γενεάς θά  είναι έκεΐνοι τοΰ μέλ
λοντος. Δέν μπορεί νά είναι μονόπλευρη. Μπο
ρεί νά φαντασθή κανείς τήν Ακαδημία σάν τό 
φάρο τής δόξας, πού δείχνει τό δρόμο καί τό λι
μένα στούς πλέοντα; στόν ώκεανό τοΰ πνεύματος. 
Στήν Ακαδημία είναι τύ ίδιο τό "Εθνος μέ τίς 
παραδόσεις του, τό παρελθόν του, τή βεβαιότητα 
γιά τό μέλλον»-

M A P .  M IN .

Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΕΣ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ
Άναγγέλνουμε οσα βιβλία χαί περιοδιχά λα

βαίνουμε. Κρίνουμε ομως οποία θέλουμε .
— Βιβλία
Χρ. "Εσπέρας : Ό  Άνατόλ Φράνς κοινωνικός 

κοιτικός. ’Εκδοτικός οίκος «Χαραυγή». Άθήναι 
1930.

’Αποστόλου Γ. Κωνστανχινΐδου : Ή  έκατοντα- 
ετηρίς τοΰ Αίγυπτιώτου Ελληνισμού καί τδ 
μέλλον του. Διάλεξις γενομενη έν τή αιθούση 
τοΰ Ελληνικού Συλλόγου «Απόλλωνος» τή Ίύ\ 
Φεβρουαρίου 1930. Άνατύπωσις έκ τοΰ μηνιαίου 
περιοδικού «Πανόραμα». Έκδοσις τοϋ βιβλιο
πωλείου «Γράμματα». Αλεξάνδρεια Μάιος 1930.

Παύλου Παλαιολόγου: «Έφημερίδες .. ’Εκ
δοτικά καί τυπογραφικά καταστήματα Αδελφών 
Γεράρδων. Άθήναι.

Γιώργος Βιουγιουκλάκης: * Τό φάντασμα τής 
γυμνής γυναίκας». (Διήγημα). Αθήνα 1930.

Κων. Παπαρρηγοπούλου: Τά διδακτικώτερα 
πορίσματα τής Ιστορίας τοϋ Ελληνικού έθνους. 
(Β'τεύχος) Εκδοτικός οίκος Α. Κασιγόνη. Ά θ ή 
ναι-Αλεξάνδρεια- (περιοδικόν «'Έρευνα» Μάϊος- 
Ίούνιος 1930). Πωλείται δρ.20 στά βιβλιοπωλεία-

Π Ν. Καραβία: «Ή  νύχτα μέ πολύχρωμα
φώτα». ’Εκδότης A- I- Ράλλης. Άθήναι

Βελ. Φρέρη: Παιδικό θέατρο. (Μονόπρακτα 
δραματάκΐα, κωμωδίες, φαρσοΰλες, μονόλογοι καί 
τραγούδια γιά μιά πλήρη σχολική εορτή). Μου-
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σική καί στίχοι Μαρίκας Βελ. Φρέρη; ’Εκδοτι
κός οίκος Δημητράκου. Άθήναι 1930.

Μ. D eily : «Σκλάβος τής αγάπης». Ρωμάντσο. 
Μετάφραση Μιχ. Πριονιστή. 'Εκδοτικός οίκος 
«Αριστοτέλης» Άθήναι

Μ. D elly : «Ή  μοιραία γυναίκα» (La fin d une 
Walkyrie) Μετάφρ. Μιχ Πριονιστή ’Εκδοτικός 

. οίκος Ν Θεοφανίδη καί Σ ΛαμπαΛιρίδη. Ά θη- 
ναι.

Ματθίλδης Σ ερ ά ο : «Άτυχη άγάπη». Μετα- 
φρασμένο από τά Ιταλικά Μιχ Πριονιστή Εκ
δοτικός οίκος Ν. Θεοφανίδη καί Σ. Ααμπαδα- 
ρ.ίδη. Άθήναι

Γ. Χρ Μόδη : «Στά Μακεδονικά βουνά». (Ή  
ζωή τών ανταρτών) Ιστορικές εντυπώσεις. ’Εκ
δότης A. 1. Ράλλης. Άθήναι 1930

Γ. Θεοδιόοου Μόδη: «Στά μπουντρούμια» 
(Διήγημα). ’Εκδότης A. I Ράλλης. Άθήναι 1930.

Μ. Valsa: Le meurtre des enfants de M6 d£e 
chez N6ophon et ehez Euripide. Extrait de 
l’“ A cropol„, revue du monde hellenique. Le 
Puy. 1930

** *
— Περιοδιχά.
«'Ελληνική Έπιθεώρησις» Μηνιαϊον περιοδι

κόν- Άθήναι· Διευθύντρια Ευγενία Ζωγράφου. 
Έπί τής δλης Άπ. Ν. Μαγγανάρης Τεΰχος 272 
(’Ιούλιος 1930).

«Έλληνίς». Μηνιαϊον περιοδικόν τοΰ Έθνικοΰ 
Συμβουλίου τών Έλμηνίδων. Άθήναι Έ τος  Γ. 
Τεΰχος 6-7 (’ Ιούνιος—’Ιούλιος 1930)

«Νέοι Ά νθρω ποι». Βγαίνει κάθε μήνα. Α θ ή 
να. Φυλ 5 (Ίούνης 1930).

«Έβδομάς».Εβδομαδιαία εΐκΟΊογρ ίψημέλη έ πι- 
θεώρησις. Αρχισυντάκτης Ντόλης Νίκβας Ά θ ή 
ναι Ά ριθ. 142. 143, 144, 145, 146, 147, 148. 
149. 150 (’Ιούλιος καί Αύγουστος 1930)

«Πρόσωπα καί μάσκες». Φυλλάδα γιά θέατρο 
καί τέχνη Ό ργανο τοΰ «Λαϊκοΰ θεάτρου Α θ η 
νών». Λιευθυντής Β. Ρώτας. Άθήναι. Άριθ- 1 
(20 ’Ιουνίου 1930)

«Ό  φοιτητής» Δεκαπενθήμερον δργανον τών 
σπουδαστών Ά ρ. 8 (9 ’Ιουνίου 1930).

«Σοσιαλιστική Ζωή». Μηνιαίο όργανο τής 
Ένώσεως Σοσιαλιστικών Σπουδών. Αθήνα. Χρ. 
Β'. άρ. 21 ( Ιούλιος 1930), 22 (Αυγουστος 1930).

«Εθνική Έπιθεώρησις τής Ελλάδος». Δεκα
πενθήμερος έπιθεώρησις. Διευθυντής Άγγελος 
Καστάνης. Άθήναι ’ Έτος Β'. άριθ. 25 (16 Ιο υ 
λίου 1930), άρ 26 (2 Αύγούστου 1930).

«Ή  ήχώ τής Κεφαλληνίας* Μηνιαϊον περιο
δικόν. Άθήναι. Έ τος 3ον άρ 26 (Μάιος 1930). 
28 ("Ιούνιος— ’Ιούλιος 1930).

«Ίόνιος Ανθολογία». Μηνιαίο Ίστορικο —φι
λολογικό καί καλλιτεχνικό περιοδικό. Διευθύν
τρια Μαριέττα Μινώτου. Ζάκυνθος. Παράρτημα 
Α'. (’Ιούλιος 1930)

«Κυκλάδες». Μηνιαίο λογοτεχνικό καί καλλι
τεχνικό περιοδικό, έκδιδόμενο στή Σΰρο. Διεύ
θυνση : Ρίτα Μπούμη, Κατίνα Μπάϊλα. Βίκτωρ 
Παπαδάκης. Ά ρ . 2 (1 ’Ιουλίου 1930), 3 (1 Αϋ
γούστου 1930).

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

<Άί Μοΰσαι». Φιλολογ. καί ιστορικόν περιοδι
κόν δεκαπενθήμερον. 'Ιδρυτής — Διευθυντής Λ. 
X. Ζώης. Ζάκυνθος. Ά ρ . 855 (22 Ιουνίου). 856 
(4 ’ Ιουλίου), 857 (18 Ιουλίου), 858 (1 Αύγουστου). 
859 (20 Αύγούστου).

« Αλεξανδρινή Τέχνη». Μηνιαίο λογοτεχνικό 
καί καλλιτεχνικό περιοδικό. Διευθύνεται άπό τήν 
Κα Ρίκα Σεγκόπουλου Αλεξάνδρεια. Χρ. Δ', 
άρ. 6—7 (Ιούνιος— ’Ιούλιός 1930).

“Libre,, Directeur Louis Roussel. Mont 
pellier (France) N0 9 2  93  (Juin--Juillet 19 30 ).

«ΡΑΦ» (PLF. Front Litt6 raire ouvrier). S o 
fia (Βουλγαρίας), άρ. 15. 16, 17, 18, 19 (16 καί 
30 Απρίλη. 21 καί 31 Μάη καί 18 Ίούνη).

“New Masses,,. A  magazin of workers and 
litterature. New York. Vol. 5 . N. 12  (May 
193°)· ** *

— 9Α ναγγέλνονται.

Γεράσιμου Σπαταλά: «’ Αντίλαλοι» (ποιήματα). 
Δραχ. 20.

Γκόργου Φιλαλ"θίδη : «Ή  Χίμαιρα» (ποιητικό 
εργο).

Η Α Λ Λ Η Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ  ΜΑΣ
Παρακαλοϋμε τούς λίγους εχείνους συνδρο

μητές μας ποϋ χρωστούν τη συνδρομή τους νά 
λάβουν τήν ευγενική χαλωσννη νά μας τή στεί- 
λουν με ταχυδρομική επιταγή, άφού χρατήαουν 
τά ταχυδρ. έξοδα. Αλλιώς θ ά  πιστέψ ουμε πώς  
δέν θέλουν νά λαβαίνουν τήν « Π ρωτοπορία» 
χα'ι θ ά  πάψωμε πιά νά τή στέλνωμε.

Κον Γιάννην ’Ακρίταν, Καβάλλαν. Σάς
φχαριστοΰμε θερμά γιά τά συγχαρητήριά σας 
στήν «Πρωτοπορία».— Κ ον Στίχον. Λαμπροί οί 
ελεύθεροι στίχοι σας ! Μέ άλλους λόγους: « Ά π ό  
τήν πόλιν έρχομαι καί στήν κορφή κανέλλα καί 
βγάζω τό καπέλλο μου νά μή φανή ή όμπρέλλα». 
— Μ ήτσον Καπ. Βόλο. Σάς φχαριστοΰμε γιά 
τά ένθουσιαστικά σας λόγια. ’Έχετε μεγάλο δί
κιο γιά τό σχηματισμό πού μάς γράφετε στή 
δημοτική. Άκόμα καί στά βιβλία τοΰ δημοτικού 
σχολείου σήμερα βρίσκετε τούς τύπους Άγα- 
μέμνονας, Σόλωνας κ.λ.π. Τό ποίημά σας άγου- 
ρο. Πρέπει νά έργαστήτε μέ μεγαλύτερη προ
σοχή κ’ έπιμονή.— Γ. Τ Βαμβ. Δέν είναι τόσο κα- 
λόγιά τήν «Πρωτοπορία».—Γιονέλλην. Κ’ οί ιδέ
ες καί ό τρόπος πού ξετυλίγονται στούς στίχους 
κοινά πράμματα καί συνηθισμένα. Τό πεζό δεί
χνει πώς θά  μπορέσετε νά γράψετε καλά, γιατί 
έχετε όμορφη γλώσσα καί τρόπο ζωηρό κ' εύ- 
χάριστο— Ν. Κεφ. Σαλονίκη. Είναι μιά αύτο- 
ρεκλάμα, πού δέν έ'χει καμμιά άλλη βαθύτερη 
σημασία. 'Ωστόσο είναι πολύ σωστή ή παρατή
ρησή σας : «Τ  δτι δέν άλλαξε καθόλου τή φόρ
μα της ή «Νέα Εστία» αύτό θά πή πώς λείπει 
στό διευθυντή της ή άνησυχία κείνη τοΰ λογο
τέχνη γιά τό καλλίτερο».

ΣΤΟ  ΕΡ Χ Ο Μ ΕΝ Ο  
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ,, 

ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ

5 ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΝΕΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ,
— Ξ Ξ Ξ  Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α  =  -

■— bd ♦ ̂  gg;cx— ----

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΟΠΙ 
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ,, ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ :

ΜΕΛΕΤΕΣ : Αίμ. Ριάδη, Μ. Φιλήντα, Γ. Σιδέρη, A. I. Στ. κ. λ. η'
ΠΟΙΗΜΑΤΑ : Φώτου Γιοφνλλη, Αίμ. Ριάδη, 'Άριατον Νάση, Ν. Δα

μιανόν, Στ. Σιδέρη κ. λ. η.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ £ργων τών X. Ρ. Χιμένεϋ·, Στ. Γιααένιν, Vitserbland, 

Cl. Farrere, Λ. Στογιάνωφ κ. λ. π.

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΤ Ψ Τ Χ Α Ρ Η

“ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ,,
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ

(Πεζα τραγούδια)

ϋ·ά μηή οτήν «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» καί βγή καϊ ah ξεχωριστό βιβλίο.
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Β Ι Β Λ Ι Α
n o r  ΠΟΤΛΙΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Γεράα. Σπαταλά. 
Ν. I. Σαράβα.

Τά βιβλία αύτά πονλιώνται ατό γραφείο τής « Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ ΙΑ Σ »  (Στοά: 
Φέξη, άρ. 5 9 )  και στέλονται σ ’ οοους μας εμβάαουν τό αντίτιμο. Τά ταχυδρομικά  
έξοδα τά πληρώνουμε έμεΐς.

Ψυχάρη. Κωστής Παλαμάς (Μ ελέτη).......................................................15.—
Φ ώτου Γ ιοφύλλη.  ’Ανησυχίες (Π οιή μ α τα )........................................ 15.—

» Τό τραγούδι τής κοντέσσας (Ποίημα) . . . .  10.—
» Μοντέρνες αγάπες (Π οιήμ ατα)........................10.—
» Τό άμοιρο τό Λολάκι (Μυθιστόρημα) . . . .  15.—
» Ή  Φαρμακωμένη (Δ ρ ά μ α ).................................10.—
» Μαΰρη κληρονομιά (Δ ρ ά μ α )............................ 10.—
» Συνθέματα (Π οιήματα)..................................... 15.—
» Ή  τελευταία ώρα τοϋ σονέτου (Ποιήματα) . . 10.—
» Καινουργές τερτσίνες (Π οιήματα)................... 15.—
» Δ ιη γ ή μ α τ α ....................................................  15.—

Ό  βίος μιάς ψυχής (Π οιήματα).......  .2 0 .—
Μιά πληγή δίχως αίμα (Μυθιστόρημα) . . . 25.—

’Α γγέλου  Κ ασιγόνη.  Ή  απλή ζωή (Μελέτη).............................................. 10.—
» Ή  ευτυχία. (Μ ελέτη )......................................... 10.—

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

Χ ρ ίσ το υ  Βαρλέντη.  Θρύλοι (Π οιήματα).................................................20.—
» Τό κρυφό στρατί. (Π οιήμ ατα).......................10.—
» Σκέρτσο (Π οιή μ α τα )..........................................5.—

‘Α να σ τά σ ιου -Μ ιλ ά νου  Σ τρατη γοπ ούλ ου .  Τζελίκα (Ποίημα) . . . 15.—
Γ. Σ η μ ηριώ τη .  Ή  κόκκινη πρωτομαγιά ( Δ ρ ά μ α ) ................. 15.—

» Στή φίλη μου. (Π ο ιή μ α τ α )............................. 15.—
Ά π .  Ν. Μαγγανάρη.  Στόν πρώτο σταθμό. (Π οιήματα)....................... 10.—

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

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

μέ εικόνες). Τόμος 1ος. 1 92 1 -19 22 ........... 50.—
’Ακατάλληλο ήμερολόγιο................................................................................. 10.—

*
Ό  ΤΟΜ ΟΣ ΤΗΣ  « Π ΡΩ ΤΟ Π Ο ΡΙΑΣ» τοΰ 1 9 2 9  χαρτόδ. 6 0 .—  
Κάθε προηγούμενο φυλλάδιο τής «Π ΡΩ ΤΟ Π Ο ΡΙΑΣ » . . .  5 .—
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