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Η ΩΔΗ “ΕΙΣ ΜΟΝΑΧΗΝ,,

ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

'Όταν ή ’ Αννα - Μαρία - ’Αναστασία 
Γουράτο, Γεωργομίλα, μένοντας πεντάρ
φανη, έπήγε στο μοναστήρι των 'Αγίων 
Θεοδώρων τής Κέρκυρας στις 18 του ’Α
πρίλη του 1829 κ’ έγίνηκε καλόγρηα, ό 
Δ. Σολωμός έγραψε την ωδή «εις Μονά· 
χήν>', για να έγκωμιάση την ωραία πράξη 
τής νέας και καθώς μάς πληροφορεί δ 
Πολυλάς τήν έκυκλοφόρησε αμέσως χει
ρόγραφη.

Τό ποίημα, διαλογικό στη μορφή, έξ- 
ιστορίζεται ολόκληρο μέ τό στόμα των αγ
γέλων.

Φαντάζεται δ ποιητής πώς οί άγγέλοι 
κάτι βαίνοντας από τον ουρανό και μπαί
νοντας στο σύγνεφο τού μοσχολίβανου, 
παρακολουθούνε τή νέα πού πηγαίνει ν’ 
άφοσιωδή στήν ’Εκκλησία και τήν εγ
κωμιάζουνε, κα'ι τήν έγκαρδιο^νουνε, και 
τήν συμβουλεύουνε. Έτσι, από τήν αρχή 
ίσαμε τό τέλος, τό ποίημ’ αυτό αναπνέει 
μέσα σέ μιαν υπερφυσικήν ατμόσφαιρα, 
ανάλογη μέ. τις δμιλίες των υπερκόσμιων 
αγγέλων πού αποτελούνε και τό περιεχό
μενο τού ποιήματος.

Οι άγγέλοι, αφού μπούνε στο σύγνεφο 
τού μοσχολίβανου, υμνούνε τή νίκη τού 
Χριστιανισμού στο πρόσωπο τής νέας, 
πού άρνήΟηκε τα εγκόσμια κι’ αφιερώθη
κε στήν ’Εκκλησία :

«Χριστός Ανέστη», ίφάλλατε 
Μέ τά χρυσά τους χείλη, 
«Χριστός Άνέστη*,  έκάνανε 
Κι άστράφτατε σαν ήλιοι, 
Και λόγια έτραγουδούσανε 
'Εγκάρδια και ΰερμά.

’Έπειτα περιγράφουν? τήν κοσμική κα
τάσταση τής νέας, πού είχε μείνει ορφανή 
από μητέρα και πατέρα, και πού από τον 
πόνο της είχε γίνει χλωμή, και τήν εγκαρ
διώνουνε, δνομαζαντάς την αδερφή :
'Ένας * Αγγελος —

Χαϊρε, αδερφή !· μ’ αρέσουνε 
Της όψης σου οί χλωμάδες. 
Εις τά περίσσια ανάμεσα 
Κεριά και στες λαμπάδες, 
Κάλλιο από ρόδα πιάνουνε 
Της Νύμφης τού Χριστού·

’Άλλος ’Άγγελος —
'Αφού τό άάνατο εκλαψες 
Τής δόλιας σου μητέρας 
Και τού πατρός, σού άπόμεινε 
Μόνος Αυτός παιέρας'

’Άλλος * Αγγελος —
Πάντα περνάει τά σπλάχνα του 
Τό δάκρυ τού ορφανού·

Και τήν εγκωμιάζουνε για τή θεάρεστη 
πράξη της :
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’Άλλος "Αγγελος —
'Ο κόσμος ίρωτεντηκε 
Στά μάτια, ·τή φωνή σου, 
Τά μελετάει συχνότατα, 
Κ' η αγγελική ψυχή σου 
Φωνή και μάτια έγύρισε 
κατά τόν Ουρανό.

Καί ζωγραφίζουνε μέ τά μελανώτερα 
χρώματα τήν κοσμικότητα μέ τήν «πικρή 
καί φοβερότατην ανεμοζάλη της, μέ τ*  άρ
ματα καί τούς αίματωμένους της θρόνους 
καί μέ τις συμφορές της», άντιπαραβάλ- 
λοντας σ’αύτή τόν θρίαμβο τής μονά ικής 
ζωής, δπου κατεβαίνει ό Χριστός στά εί" 
ρατά της, δπου μελετάει κανένας τά ·λ- 
λη τής Παράδεισος καί δπου δέ φ*  ει 
παρά μονάχα ό αντίλαλος τής τρικι, ία, 
τής κοσμικότητας.

Σά νά μήν ύπαρχε τόπος καί χρόνος, 
περιγράφουνε τό χάος πού ειτανε πριν 
τής Δημιουργίας, έξι στορίζουνε τήν εγκό
σμια ζωή, δπου «"Ερως καί Χάρος πάν
τοτε δουλεύουνε, ώς πού ό Καιρός ό γέ
ροντας νά χάση τά φτερά του», βλέπουνε 
τήν νέα στήν ΰστερην ώρα της, βλέπουνε 
τό λείψανό της, άκούνε τά κόκκαλα τών 
νεκρών νά τρίζουνε μέσα στούς τάφους 
τους καί ν’ άνυπομονούνε γιά τήν ή μέρα 
τής 'Ύστερης Κρίσης, άκούνε τή σάλπιγγα 
τής Δεύτερης Παρουσίας, καί περιγρά- 
φουνε τή θριαμβευτική ανάσταση τής νέ
ας, τήν όποιαν ψάλλουν δλοι μαζί :

Τά μάτια της αστράψανε 
Τον τάφου άπό την κλίνη. 
Κοίτα ! πετιέται ολόχαρη 
Και μες στό λάκκο άφίνει 
Τους μόσχους τοΰ μαγιάπριλον, 
Που δεν υπάρχει πλιό·

Ή δλη αυτή υπερφυσική έξιστόρηση 
γίνεται μέ μιά φυσικότητα, πού θαρρεί 
κανένας πώς περιγράφονται πράγματα 
γνωστά, τής συνειθισμένης ζωής. 'Η ζωη
ρότητα μάλιστα καί ή παραστατικότητα 
τής περιγραφής τών υπερφυσικών πραγ
μάτων δίνουνε τήν εντύπωση πό)ς δ ποι
ητής δέν τάπλάσε μέ τή φαντασία του, μά 
πώ; τά παρηκολούθησε συντελούμενα καί 
τά έπερίγραψε άπό τό φυσικό’ κυρίως τήν 
τελευταία στροφή πού πνέει ολόκληρη 
άρωμα ύπεργήϊνο καί πνευματικό · 'Η νέα 

άνασταινόμενη καί βγαίνοντας άπο τόν τά
φο, άφίνει μέσα τούς μόσχους τού Μα- 
γιάπριλου, δ,τι υπέρτερο εΐχεν δ κόσμος 
στήν υλική του υπόσταση, επειδή, σαν 
υλικοί καί γήινοι, μέ τή Δεύτερη Παρου
σία, δέν υπάρχουνε πιά.

'Π τέχνη αυτή, νά παρασταίνη τά υπερ
φυσικά μέ φυσικήν άληθοφάνεια, καί τής 
όποιας αξιοθαύμαστα δείγματα θά μάς 
δώση αργότερα, μάς φανερώνουνε τήν 
ισχυρή φαντασία τού ποιητή, καί μάς φέρ
νει στό νού τήν καταπληχτική τέχνη τού 
Δάντε, τού μεγάλου εκείνου δασκάλου 
στή φυσική παράσταση τών υπερφυσι
κών, χωρίς μέ τούτο ή τέχνη τού Σολω
μού νά παρουσιάζη στοιχεία μιμήσεως, 
επειδή αυτή δέν προέρχεται άπό εξωτερ κό 
τεχνικό μηχανικόν υπολογισμό, μά πηγά
ζει δλόκληρη άπό τις βαθειές δυϊστίκ·ς 
πεποιθήσεις τού ποιητή. (*)

Άπ’ τό περιεχόμενό του, βλέπουμε πώς 
τό ποίημα δέν έχει μόνο θρησκευτικό χα- 
ραχτήρα, μά βασίζεται δλόκληρο στό χρι
στιανικό δογματισμό καί στή σχολαστική 
φιλοσοφία, τής όποιας δ Σολωμός ειτανε 
βαθύς γνώστης και θερμός δπαδός εκείνη 
τήν εποχή. 'II θρησκευτικότητα αυτή τού 
ποιήματος τό πλησιάζει προς τή μαντσο- 
νική ποίηση, άπό τήν όποιαν δ Σολωμός 
δέν είχε μείνει ανεπηρέαστος στή νεότητά 
του, χωρίς όμως τό πλησίασμ’ αυτό νά 
θίγη τήν πρωτοτυπία τού ποιήματος, ή 
νά μειιόνη τήν άξία του όποιαδήποτε σύγ
κριση μέ τή μαντσονική ποίηση, γιατί, 
χωρίς αμφιβολία,άν εΐχ ευτυχήσει ό Μαν- 
νσόνης νά γράψη τό άναφερόμενο ποίημα, 
δέ θά μπορούσε μόνο νά καυχιέται γιατί 
τώγραψε, μά μπορεί νά τό θεωρούσε καί 
μίαν άπό τις πιο ευτυχισμένες επιτυχίες του.

Άν τώρα μερικεύσουμε τό θρησκευ
τικό χαραχτήρα τού ποιήματος αυτού, κι’ 
άν τού άφαιρέσουμε τά υπερφυσικά καί 
μεταφυσικά του στοιχεία, πού οσο κι’ άν 
είναι δεμένα μέ τήν ουσία τού ποιήματος, 
αποτελούν ώςτόσο ενα είδος πλαίσιου, ένα 
είδος φορέματος μέ τό όποιο εμφανίζονται 
οί ιδέες τού ποιητή μέσα στά έποχικάδρια, 
τότες βλέπουμε πώς το ποίημ’ αυτό δέν 
εινε παρά ένας ύμνος καί μιά υπεράσπιση

Σημ. (*)  — Βλέπε : <*Η  εσωτερική συνθε- 
τικότητα τοΰ Λάμπρου» — «Παρασκήνια» — 
Χρόνος Γ' — Τεύχος 11. Δεκέμβρης 1926.— 

της μοναχικής ζωής κ’ ενα αλύπητο μα" 
στίγωμα τής πολυτάραχης κοσμικότητας : 
αισθήματα ανθρώπινα αρχαιότατα, παρου- 
σιαζόμενα συνεχώς κάτω άπό φιλοσοφικά 
ή θρησκευτικά διαφορετικά συστήματα.

"Ενας Άγγελος —
Γλυκό ναι της Παράδεισος
Νά μελετάς τά κάλλη.

"Αλλος Άγγελος —
Πικρή ναι η φοβερώτατη
Τοΰ κόσμου ανεμοζάλη'
Μόν εδώ φθάνει ό αντίλαλος, 
Λε φθάνει ή τρικνμιά.

Άλλος Άγγελος —
’Εδώ ό Χριστός στά όνείρατα
Σ' εσένα κατεβαίνει·

Άλλος Άγγελος —
“Εκεί ταράζουν άρματα
Και θρόνοι αιματωμένοι

’Άλλος ’Άγγελος —
Εδώ ευτυχία και θρίαμβος'

Άλλος Άγγελος —
Εκεΐ ναι συμφορά.

Στό σημείο λοιπόν αυτό, δπου τόσον 
έντονα εκφράζονται οί γνώμες τού ποιη
τή, ή κριτική δέν έπρεπε νά παραμελήση, 
μά είχε τήν υποχρέωση νά ζητήση τό προ
σωπικό στοιχείο καί τό προσωπικό ελατή
ριο πού έμπνεύσανε τό ποίημα καί πού 
υπαγορεύσανε στον ποιητή τήν άνάγκη νά 
τό κοινοποίηση άμέσως μόλις τώγραψε.

* * *
Ή ώδή «Εις μοναχήν», έγράφηκε λίγο 

έπειτ’ άπ’ δταν ό Δ· Σολωμός έπαράτησε 
τή Ζάκυνθο κ’ εγκαταστάθηκε στήν Κέρ
κυρα. Ποιοι λοιπόν λόγοι έσυντελέσανε 
γιά νά εγκατάλειψη δ ποιητής τήν πατρίδα 
του καί τούς άγαπητούς του ; Ό Πολυ- 
λάς μάς λέει τά άκόλουθα ·

«’Εν τοσούτφ δ Σολωμός αίσθάνετο τήν 
άνάγκη ν’ άφιερωθή δλος είς τή μελέτη 
τής Τέχνης, καί επειδή έβλεπε δτι είς τήν 
πατρίδα του, ανάμεσα εις πολλαΐς σχέσε^. 
κα συγγενικαΐς καί φιλικαίς,ήταν δύσκολο 
γι αυτόν νά άπομονωθή δσον ήθελε, έπέ- 
ρασε (1828) εις τήν Κέρκυρα».

Τούτο στήν ουσία του είναι άληθινό, 
γιατί δ Σολωμός αγαπούσε πολύ τήν Τέ
χνη του καί δέν ιΐταν ευτυχισμένος παρά 
δταν έσ^γκεντρωνότανε τελείως στον εαυ
τό του κι’ άφοσιωνότανε στήν αγαπημένη 
του ασχολία. Καί λίγο άργότερ’ άπ’ δταν 
έπήγε στήν Κέρκυρα, τήν ευτυχία του αύ 
τή πού ένοιωθε μέσα στήν απομόνωσή 
του, τήν εκφράζει θαυμάσια σέ μιάν επι
στολή του προς τό φίλο του Γεώργιο Μαρ- 
κορά : «Είναι γλυκό στήν ησυχία τού μι
κρού δωματίου του νά φανερώνη κανείς 
δ,τι μέσα λέγει ή καρδιά». Καί δλη ή ζωή 
του είναι ασφαλώς μιά τάση προς απο
μόνωση, προς άπομάκρυνση άπό τις κο
σμικές ασχολίες’ ναί, μάή αιτία πού τόν 
άπομάκρυνε άπό τή Ζάκυνθο δέν είναι 
απλώς «γιατί μέσα στις συγγενικές καί φι
λικές σχέσεις δέν έμπορούσε ν’ άπομονώ- 
νεται δσο ήθελε» μά γιατί πικρότατα γε
γονότα καί συγκρούσεις οικογενειακές τού 
άφαιρέσανε τελείως τή γαλήνη.

Κατά τό 1828, ένφ έμενε δ ποιητής 
στό ίδιο σπίτι μαζί μέ τό μικρότερον ά- 
δερφό του, τό Δημήτρη, έκείνος στό κά
τω πάτωμα κι’ δ Δημήτρης στό επάνω, 
ήρθε σέ ρίξη μέ τόν άδερφό του γιά τήν 
άκόλουθην αιτία : Ό Διονύσιος εΐχεν στό 
διαμέρισμά του μιάν άποθήκη, κι’ επει
δή έφύλαξε σ' έκείνη διάφορα πράματά 
του άξίας, γιά νάναι βέβαιος γιά τήν άσ- 
φάλειά τους, έκαμε ιδιαίτερο κλειδί καί 
τήν έκλείδωσε*  X) Δημήτρης έβαλε τότε 
τόν υπηρέτη του κ' έσπασε τήν κλειδα
ριά. Ό Διονύσιος, γιά ν’ άποφύγη τά με
γαλύτερα, έστειλε μιάν αναφορά στό Δι
οικητή τού Νησιού καί τού ζητούσε νά έ· 
νεργήση νά μήν τού ξαναγίνη παρόμοια 
προσβολή άπό τόν υπηρέτη τού άδερφού 
του· 'II αναφορά αυτή δημοσιεύεται ολό
κληρη μεταφρασμένη στήν καθαρεύουσα 
άπό τόν κ. Λ. Ζώη στό «Πανηγυρικό 
Τεύχος» πού τυπώθηκε τό 1902 στά τυ
πογραφεία Παρασκευά Λεώνη, Αθήνα, 
καί τελειώνει έτσι :

Προσέρχομαι προς υμάς, άξιότιμε 
Κύριε, δστις, ώς εκ τής θέσεώς υας καί 
φύσει άγαπάτε τήν ησυχίαν έκάστου καί 
ζητώ, ϊνα, άντικαθισταμένου τού κλεί
θρου, μή δεχθώ καί πάλιν τήν ύβριν νέ- 
αρ πυπημάτων τή παρουσίφ υπηρέτου, 
π, ιν» τής δποίας ή αυθάδεια, εάν δέν



29329$

κτυπηθή, θά έπαναληφθή βεβαίως και 
εις τήν θύραν τοΰ κοιτώνος μου».

Ό Διονύσιος, βλέποντας πώς δέν έ
μενε άλλη λύση γιά νά σταματήσουν οί 
προστριβές μέ τόν άδερφό του, έπειτ’άπό 
λίγε; ημέρες έπαράδωσε τό κλειδί τοΰ δι
αμερίσματος του στό συμβολαιογράφο Γε
ώργιο Δροσόπουλο, και σέ λίγο διάστημα 
έμοίρασε μέ τόν άδερφό του τήν πατρική 
του περιουσία. Ό κλήρος έδωσε στό Δη
μήτρη τό κάτω πάτωμα τοΰ σπητιοΰ καί 
στό Διονύσιο τό επάνω. Ό Διονύσιον έ- 
ζήιησε άπό τον αδερφό του νά τοΰ παρα- 
δώση τό διαμέρισμά του, μά ό Δημήτρης 
προφασιζόμενος πώ; δέν τόν εχωροΰσε τό 
κάτω πάτωμα, έζήτησε καί έλαβε τρίμη
νη προθεσμία δσο νά βρή κατάλληλο σπί
τι γιά νά μετοικήση μέ τήν οίκογένειά του. 
'Όταν έπέρασε ή τρίμηνη προθεσμία, ό 
Δημήτρης εξακολούθησε νά δύστροπή καί 
νά μήν παραδίνη τό σπίτι στό Διονύσιο 
καί σά νά μήν έφθανε αυτό, δταν ό Διο
νύσιος έπήρε κάποιον άγγλο νά έπιθεω 
ρήση τό σπίτι γιά νά τοΰ τό νοικιάση, δ 
άδερφός του δέν έπέτρεψε στόν ξένο νά 
μπή μέσα στό σπίτι. Βλέποντας δ Διονύ
σιος νά θίγονται τά συμφέροντά του άπό 
τό μοχθηρό πείσμα τοΰ άδερφοΰ του, ά- 
ναγκάστμκε στις 27 τοΰ Σεπχέμβοη τοΰ 
1828 νά καταφυγή στά δικαστήρια, καί 
τέλος, στις 19 τοΰ Νοέμβρη τοΰ ίδιου 
χρόνου, αηδιασμένος καί άγαναχτισμένος, 
διορίζοντας γενικούς επιτρόπους στις υπο
θέσεις του καί στήν περιουσία του, έπα- 
ράτησε τή Ζάκυνθο κι’ έπήγε στήν Κέρ
κυρα, επιθυμώντας ζωηρότερα παρά ποτέ 
ν’ άποχτήση τήν άγαπητή του γαλήνη.

Τέτοια εΐταν ή ψυχική κατάσταση τοΰ 
ποιητή δταν ή Γεωργομίλα έγινε καλό- 
γρηα, καί δ Σολωμός, παίρνοντας ευκαι
ρία άπό τ<» ασήμαντο εκείνο γεγονός, έ
γραψε τό άναφερόμενο ποίημα, δπου έξέ- 
χυσε δ/όκληρη τήν άντιπάθειά του πρός 
τήν πολυτάραχη κοσμικότητα, πού δλοι 
της οί αγώνες κι’οι προσπάθειες μοιραί
α); έχουνε νά καταλήξουνε στό θάνατο. 
Καί τό σημείο αύτό δέν παραλείπει δ ποι
ητής νά τό τονίση εξαιρετικά : καί λέει 
γιά τόν κόσμο, γιά τή Δημιουργία :

Μες στα κρύφια της γνώσης του 
Τη Κτίση έμελετοΰσε,

Γιά νάναι τον λιγόζωρυ 
Ανθρώπου η κατοικία*

Καί άμέσως θυμίζει χαμηλότερα
Φρίχτζ/ ναι η ώρα που άνθρωπος 
Βαρειά ψνχομαχμ.

Ο Πολυλάς, παραβλέποντας τό προ
σωπικό αύτό στοιχείο τοΰ ποιήματος, τό 
κρίνει άπό καθαρής ποιητικής άπόψεως 
καί κάνει μερικές λεπτομερειακές παρατη
ρήσεις, πού κατά τό μεγαλύτερο μέρος 
τους είναι σωστές, δμως τοΰ διαφεύγει ή 
κεντρική γραμμή τοΰ ποιήματος, πού εί*  
ναι τό εγκώμιο τής μοναχής ζωής καί τό 
μαστίγωμα τής κοσμικότητας.

Τό γεγονός αύτό παρασέρνει τόν Πο- 
λυλά νά παραβλέψη καί μιά δεύτερη ση
μασία τοΰ ποιήματος, κοινωνική αύτή, 
πού ίσως νά μή φαίνεται καθαρά, μά πού 
δ ποιητής ασφαλώς τήν έπεζήτησε, καί 
πού άναντιρήτως σ αύτήτ οφείλεται καί ή 
δημοσίευση τοΰ ποιήματος άμέσως μόλις 
τώγραψε. Καί δ Πολυλάς τή δημοσίευση 
τής ωδής τήν άποδίδει στήν καλλιτεχνική 
της αρτιότητα*  ιδού τί γράφει :

« . . . . ολίγον καιρό άφοΰ έφθασε εις 
Κέρκυρα έγραψε κ*  έδημοσίεψε χειρόγρα- 
φην τήν ωδή τή; Μοναχής, άπό τήν δ- 
ποία φαίνεται δτι κανένα ποιητικό ύψος 
δέν τόν έδειλίαζε».

Ω; τόσο, καθώς θά δείξουμε χαμηλό
τερα, ή ωδή αύτή δέν είναι στερημένη τε
χνικών σφαλμάτων, καί δέν έμεινε ανεπε
ξέργαστη άπό τόν ποιητή*  πράμα πού ση
μαίνει πώ; δ ποιητής δταν τήν έδημοσί- 
ευσε ούτε τελείως ικανοποιημένος τεχνικώς 
εϊτανε, ούτε νά τήν άφήση άνεπεξέργαστη 
στό μέλλον έσκόπευε’ άλλως τε ή τάση τοΰ 
Σολωμοΰ νά επεξεργάζεται πολύ τά ποι- 
ήματά του καί νά τούς μελετάη τή μορφή 
έρχεται σέ άντίφαση μέ τή βιάση του νά 
δημοσιεύση άμέσως τήν ωδή μόλις τήν έ 
γράψε, καί φανερώνει πώς δχι ή καλλιτεχ
νική άρτιόιητα, μ*  άλλος λόγος έκαμε τό 
Σολωμό νά τήν κοινοποιήση άμέσως. Καί 
δ λόγος αύτός είναι ή τάση του νά θέλη 
μέ τήν ποίησή του νά γίνη δ καθοδηγη
τής τοΰ κοινωνικού αισθήματος, καί νά 
καυτηριαζη ή νά έγκωμιάζη δρισμένα ε
πίκαιρα κοινωνικά γεγονότα, δίνοντας έ
τσι στήν ποίησή του δχι μονάχα έπικαιρι- 
κό χαραχτήρα, μά καί κοινωνικό. ’Έκαμε 

δηλαδή τό ίδιο καί μέ τήν ωδή «Εις 
Μοναχήν», πού έκαμε μέ τή «Φαρμακω
μένη», δταν έδηλητηριάστηκε ή φίλη του 
Μαρία Παπαγεωργοπούλου, τό ίδιο πού 
έκαμε μέ τό σατυρικό «Τό δνειρο», δταν 
άπόθανε δ τρομερός τοκογλύφος ’Αντώνι
ος Μαρτινέγκος, καθώς κ<«ί μέ τόν «"Υμνο 
εις τήν ’Ελευθερίαν» πού έδωσε κι’ έδη- 
μοσίευσε δ Σπυρης δ Τρικούπης γιά νά 
έγκαρδιώση τούς αγωνιστές τής Έπανα 
στάσεως’ καί ίσως νά μήν εϊτανε ξένη άπό 
τήν ψυχή του ή κρυφή ελπίδα νά δείξη τή 
ματαιότητα τών κοσμικών καί μοχθηρών 
αισθημάτων τοΰ μικρότερου αδερφού του.

♦ 
* *

Λίγο ψηλότερα είπαμε πώς ή ωδή 
«Εις Μοναχήν» δέν εϊτανε στερημένη τε
χνικών σφαλμάτων, καί δέν έμεινε άνεπε
ξέργαστη άπό τόν ποιητή. Ποιες τώρα καί 
πόσες εϊτάν οί τεχνικές άτέλειες τοΰ ποιή
ματος δταν δ ποιητής τό5δωσε στή δημο
σιότητα, δέν είμαστε σέ θέση νά ξέρουμε 
γιατί ποτέ δέν έδημοσιευτήκανε άντίγρα- 
φ.χ εκείνης τής έκδόσεως. Τό σημερινό ό
μως κείμενο, προερχόμενο άπό τά χειρό
γραφα τοΰ ποιητή, δέν παρουσιάζει μο
νάχα φραστικές μεταβολές, μά καί στιχουρ- 
γικά σφάλματα, πού πιθανότατα τό κεί
μενο τή; πρώτης δημοσιεύσεως νά μήν 
τά είχε.

Ή ωδή αύτή είναι γραμμένη σέ μιάν 
έξάστιχη στροφή, άποτελούμενη άπό τρεις 
δεκαπεντασύλλαβους χωρισμένους στά ή- 
μίστιχά τους καί άπό τά δποία τά τρία 
πρώτα ήμίστιχα τών δεκαπεντασύλλαβων 
τά οχτασύλλαβα, τονίζονται πάντα στήν 
ποοπαραλήγουσα, ενώ τό τελευταίο άπό 
τι': έξη ήμίστιχα είναι έξασύλλσβο καί το
νίζεται στή λήγουσα. Ή στροφή αύτή ά- 
νήκει σ’ εκείνες πού έμεταχειρίστηκε ύ 
Μαντσόνης καί ή στιχουργία της είναι κα
θαρά ιταλική. Τώρα, δ τελευταίος στίχσς 
τής στροφής αύτής, τεχνικώς πρέπει νά δ- 
μοιοκαταληχτή πάντα μέ τόν τελευταίο 
στίχο τής άκόλουθης στροφής, σέ τρόπο 
πού κάθε δυό στροφές ν’ άποτελοΰνε ένα 
σύμπλεγμα. Αύτό πρέπει νά γίνεται κα
νονικά, διαφορετικά είναι σφάλμα στι- 
χουργικό, καί μάλιστα όχι άσήμαντο.

Ό κανόνας δμως αύτός δέ βαστιέται 
ώς τόσο σέ τρία μέρη τής άναφεοόμενης 
ώδής. π.χ.Ό τελευταίος στίχος τής πρώ

της στροφής, δμοιοκαταληχτεί μέ τόν τε
λευταίο τής δεύτερη; : «Κινάει στην εκ 
κλησιά^ καί « Εγκάρδια και άερμά» της 
τρίτης μέ τής τέταρτης, τής πέμπτης 
μέ τής έχτη:, τής έβδομης μένει ξεκάρ
φωτος * « Κατά τδν ουρανό Επειτα 
πάλι, δ τελευταίος στίχος τής δγδοης δ- 
μοιοκαταληχτεϊ μέ τόν τελευταίο τής έν*  
νατη:, τής δέκατης μέ τής ενδέκατης, τής 
δωδέκατη; μένει πάλι ξεκάρφωτος : «Τά 
στηίϊια σου νεκρά». "Επειτα, δμοιοκα- 
ταληχτεϊ δ τελευταίος τής δέκατη; τρίτης 
μέ τόν τελευταίο τής δέκατης τέταρτης, 
καί ο τελευταίος τής δέκατης πέμπτης 
στροφή; μένει πάλι, ξεκάρφωτος ’ «Που 
δεν υπάρχει πλιό^·

Στά τρία αύτά σημεία ό ποιητής πέ
φτει φανερά σέ στιχουργικό λάθος’ μά ε
μείς πού έχουμε διαπισττόσει τίς μεγάλες 
στιχουργικές γνοόσεις τοΰ Σολωμοΰ, κα
θώς καί τήν τεράστια στιχουργική του 
εύκολία, μάς εΐταν άδύνατο νά παραδεχ
τούμε πό)ς ύ Σωλομός έπεφτε σέ στιχουρ- 
γικά λάθη καί ή πεποίθησή μας αύτή μάς 
άνάγκασε νά ερευνήσουμε λεπτομερέστε
ρα τό πράμα. *Ετσι,  σέ μιά σημείωση 
τοΰΠολυλά, εύρήκαμε τήν πηγή τών στι- 
χουργικ ον αυτών σφαλμάτων. Καί γρά
φει δ Πολυλάς :

«Τούτη ή ωδή έτυπ ί)θηκέ πολλαίς 
φοραίς (έπειτα πού κυκλοφόρησε χειρό
γραφη), άλλά μέ πολλά σφάλματα».Επί
σης χαμηλότερα γράφει στήν ’ίδια σημεί
ωση : «'Η ωδή ευρέθηκε εις τά χειρόγρα
φα ώς τήν έθεσα είς τό κείμενο, μέ ταίς 
εξής παραλλαγαίς, ή δποίαις δμως είναι 
τοΰ πρώτου σχεδιάσματος».

Στις παραλλαγές λοιπόν αύτές υπάρ
χει καί μία παραλλαγή τής δωδέκατης 
στροφής, πού δ τελευταίος της στίχος τε
λειώνει έτσι ’ Γ Από μείνε νεκρό και 
πού άν άντικαταστήσουμε τή στροφή τοΰ 
κειμένου μέ τή στροφή τής παραλλαγής, 
τότε άποκατασταίνονται τά δύο τελευ
ταία στιχουργικά λάθη, καί οί στροφές 
άκολουθάνε αύστηοά τούς στιχουργικούς 
κανόνες, γιατί ή δωδέκατη στροφή δέ θά 
μένη ξεκάρφωτη, μά δ τελευταίος της στί
χος θά δμοιοκαταληχτή μέ τό ν τελευταίο 
στίχο τής δέκατης τρίτης : < Άπόμεινε 
νεκρό» καί « Την ύστερη άγροικώ * και 
τής δέκατης τέταρτης στροφής δ τελευ-
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ταϊος στίχος ί)ά όμοιοκαταληχτή μέ τον 
τελευταίο στίχο τής δέκατης πέμπτης.

’Έτσι βλέπουμε πώς τό μόνο στιχουρ- 
γικό λάθος πού απομένει, είναι τής έβδο
μης στροφής, πού μόνη μένει ξεκάρφο)- 
τη, καί δέν είναι απίθανο νάχη παραλει- 
φθή μία ολόκληρη στροφή, πού γιά κά
ποιο λόγο δέν εύρέθηκε γραμμένη στ?) δο
κίμιο πού βρέθηκε στά χειρόγραφα τού 
ποιητή. Μάλιστα, μπορούμε νά πούμε και 
μέ κάποια βεβαιότητα, πώς, τό λάθος 
αύτό οφείλεται στόν ϊδιο τόν ΙΙολυλά, 

πού δέν έπρόσεςε στό στροφίκό σύστη
μα τού ποιήματος, γιατί άν έπρόσεχε σ’ 
αύτό κ’ έπαρατηροΰσε τις στιχουργικές 
ανωμαλίες τού ποιήματος, ασφαλώς θά- 
χε βρει είτε τη στροφή πού έλειπε, είτε 
τήν αιτία τού σφάλματος, μέ τά διάφορα 
έντυπα πού είχε στά χέρια του, δπου βρι
σκότανε τυπωμένο τό ποίημα, καί κυρί
ως ιιέ τά διάφορα χειρόγραφα αντίγραφα 
πού εμείς είναι αδύνατο πιά νά συγκεν
τρώσουμε.

ΓΕΡ. ΣΠΑΤΑΛΑΣ
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Μπορώ, πάνω στό σκούξιμο γιά τήν αιώνια δίκη 
πού θά κινάει τά θύματα μπροστά στό Θειο ή Πλάνο, 
φτερώνοντας τήν άτολμη τών άλλων καταδίκη 
μπορώ νά πέσω βροντερός καί νά πεθάνω.

Κάλιο, παρά τρεμάμενος νά ίδώ τό άστροπελέκι 
πού θά μέ κάψει άνώφελα κι' άξήγητα, νά πώ 
πά)ς πέφτω στής άνάγκης μου τό άστραφτερό πελέκι, 
σκαλί γιά τόν άνθρώπινο μελλοντικό σκοπό.

ΟΜΗΡΟΣ ΜΠΕΚΕΣ

Η ΠΟΙΗΣΗ:

ΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙ

Βοούν — πάνω άπ την άβουλη τών μικροτήτων φάρα 
βοούν οί θυμοί μου, οί ανώτατοι κι άκρότατοι θυμοί. 
Μά ή λίμνη της σοφίας μου τόν ήλιο επιθυμεί : 
«Νάναι η βλαστήμια άξέραστη κι άξέσπαστ' ή κατάρα,

φτάνει, μου λέει, στή ρίζα σου νά βρίσκεις τό νερό 
και στήν κορφή σου τή σκεπή γερή στό άδρύ χαλαζι. 
Καί γίνε ό ανήμπορος κισσός που ζεί γιατί άγκαλιάζει* . 
Μά αίσθάνουμαι πώς εϊμ' εγώ πλατάνι — και μπορώ

Μυριόκλωνες οί ρίζες μου ρουφούν σ' ανήλια βάθη 
τής κολασμένης λάσπης μας τό ακάθαρτο ζουμί. 
Κοπάδια σκουληκόμορφα, τρυπούν καί σπούν τά πάθη 
τό σάπιο που μου δόθηκε προγονικό κορμό

Γι' αυτό καί τά τεντοιματα τών νεύρων^ γιά νά κρούσή ' 
στήν άρπα που εχω στήν καρδιά χρυσούς ~ ίλα^ ·ούς· 
Γι' αυτό καί τά τινάγματα προς τά ύψη, γω > άκούσω 
μέσ' απ' τους κρύφιους ουρανούς τους ευαγγελισμούς.

Μά τό γαλάζιο τό 'Άπειρο γελάει, κουφό στόν πόνο.
Πάνω άπ τόν πόθο τό άφταστο πυργώνει μακρυνό. 
Μόνο στό σύρσιμο ή χαρά τό ταπεινό. Καί μόνη 
στής άνταρσίας τή χαρά βροντάει τόν κεραυνό.

Μή θέλεις — νά τό φοβερό τής βούβας του ευ αγγέλλω · 
Α γνόησε σάν άμμουδιά τού πέλαου τόν καιρό, 

καί σάν τό ρόδο που άνθισε τή νύχτα, έτσι τό γέλιο. 
Μά αίσθάνουμαι πώς είμ' εγώ πλατάνι — καί μπορώ·

CHARLES BAUDELAIRE:

ΜΙΚΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΕ ΠΕΖΟ
VI

ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΙΜΑΙΡΑ ΤΟΥ

Σέ μολυβί άπό κάτω ουρανό, σέ μιά 
μεγάλη γεμάτη σκόνη πεδιάδα χωρίς δρό
μους, χωρίς χλόη, χωρίς ούτ’ ένα άγκά- 
θι ή καν τσουκνίδα, συναπάντησα πολ
λούς ανθρώπους πού βάδιζαν σκυφτοί. Κα
θένας τους ήταν φορτ -'νος στή ράχη 
μιάπελώρια Χίμα, α, βα ,ά σάν ένα σακ- 
κι αλεύρι ή κάρβουνα ή σάν πανοπλία 
ρωμαίου στρατιώτη. Μά τό τερατώ*  κο 
θηρίο δέν ήτανε βάρος αδρανές· απεναν
τίας έπερίζωνε καί καταπίεζε τόν κάθε 
άνθρωπο μέ τά έλαστικά καί δυνατά του 
πλοκάμια· άγκιστρωνότανε μέ τά μα- 
κρυά του νύχια στό στήθος τού υποζυγίου 
του καί τό μυθικό του κεφάλι ξαπερνούσε 
τό μέτωπο τού άνθρώπου σάν τις φριχτές 
έκείνες περικεφαλαίες πού φορούσαν οί 
αρχαίοι πολεμιστές έλπίζοντας νά έπαυ- 
ξήσουν έτσι τόν τρόμο πού έχτρού.

Έρώτησα έναν άπό τούς άνθρώπους 
αυτούς πού πήγαιναν έτσι. Μ’ άποκρίθη. 
κε πώς δέν ήξαιρε τίποτα,ούτε αυτές ούτε 
οί άλλοι, μά πώς βέβαια κάπου θά πη. 
γαίνανε άφού άκατανίκητη άνάγκη τούς 
έσπρωχνε στό δρόμο τους.

Περίεργο κι’άξιοσημείωτο πράμα: Κα
νείς άπό τούς στρατολάτες’αύτούς δέν φαι
νότανε όργισμένος μέ τό άγριοθηρίοτόκρε- 
μασμένοάπ’τό σβέρκοτουκαίκολη μμένοστή 
ράχη του. Θάλεγεκανείς μάλιστα πώς τόθε- 

ωρούσε μέρος τού έαυτού του. "Ολα αύτά 
τά κουρασμένα καί σοβαρά μούτρα δέν έ
δειχναν καμιάν άπελπισία. Κάτω άπ’ τόν 
έκνευριστικό θόλο τούρανού, μέ τά πόδια 
βουτώντας σέ σκονισμένη γής θλιμμένη 
σάν τό στερέωμα, πεζοπορούσαν μέ τήν 
καρτερικήν έκφραση αύτών πούνε κατα
δικασμένοι νά έλπίζουν παντοτεινά.

Καί ή συνοδεία πέρασε πλάι μου καί 
χώθηκε στά βάθη τού όρίζοντα έκεΐ πού 
ή στρογγυλεμένη έπιφάνεια τού πλανήτη 
κρύβεται άπό τήν περιέγεια τού άνθρώπι- 
νου βλέμματος.

Καί γιά μερικά λεπτά πείσμωνα θέ
λοντας νά κατανοήσω τό μυστήριον αυτό. 
Μά γρήγορα ή άκαταμάχη Αδιαφορία 
σωριάστηκεν άπάνω μου καί μέ σύντριψε 
πιότερο άπ’ δ,τι ήταν έκεινοι μέ τις κα- 
ταθλιπτικές τους Χίμαιρες.

XXXVI

ΠΟΘΩ ΝΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΩ

Δυστυχές ίσως ό άνθρωπος μά εύτυχής 
ό καλλιτέχνης πού τόν σπαράζει ό πόθος. 
Φλέγομαι νά ζωγραφίσω εκείνην πού μού 
παρουσιάστηκε γιά τόσο λίγο καί πού 
χάθηκε τόσο γλήγορα, σάν ένα ωραίο 
κάτι άλησμόνητο π'άφησε πίσω του ό ταξι
διώτης γοργοδιαβαίνοντας μέσα στή νύχτα. 
Πόσο έχει κηόλας καιρό πού έξαφανί· 
στηκε!

Είναι ωραία καί πιό πολύ άπό ώραία: 
είναι καταπληχτική. Σ’ αυτήν άφθονεί τό 
μαύρο κΓ δ,τι έμπνέει είναι νύχτιο καί
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βαθύ. Τά μάτια της είναι δυό άντρα όπου 
σπινθηρίζει αόριστα τό μυστήριο καί τό 
βλέμμα της λαμπυρίζει όπως ή αστραπή ; 
είναι μια ανάφλεξη μέσα στα σκότη

Θά τήν παρομοίαζα μέ μαϋρον ήλιον άν 
μπορούσε νά νοηθή άστρο μαύρο πού νά 
χύνη φως καί ευτυχία. Μά περισσότερο σέ 
κάνει νά σκέπτεσαι τή σελήνη πού χωρίς 
άλλο θά τήν σημάδεψε μέ τήν έπίφοβη 
έπίδρασή της· όχι δμως τήν λευκή σελή
νη των ειδυλλίων, πού μοιάζει μέ ψυχρή 
νύφη, μά τήν όλέθρία καί μεθυστική σε. 
λήνη τήν κρεμασμένη στά βάθη μιανής 
νύχτας θυελλώδικης πού τήν σπρώχνουν 
τά νέφη πού τρέχουν όχι τήν ειρηνική 
καί διακριτική σελήνη πού έπισκέπτεται 
τόν ύπνο των αγνών άνθρώπων, άλλά 
τήν σελήνη τή βίαια ξεριζωμένη άπ' τόν

ούρανό, τήν νικημένη κ’ έπαναστατημέ- 
νη, πού οί θεσσαλές μάγισες έξαναγκά. 
ζουν νά χορεύη στήν περίτρομη χλόη.

Στό μικρό της μέτωπο ένοικούν ή έπί- 
μονη θέληση κ’ ή άγάπη τής λείας. Έν 
τούτοις στό κάτω τού άνησυχητικού αύτού 
προσώπου όπου ρουθούνια αεικίνητα ρου. 
φ-.ΰντό άγνωστο καί τό άδύνατο, ξεσπά μέ 
χάρη ανέκφραστη τό γέλιο ένός μεγά
λου στόματος κόκκινου, καί λευκού, καί ά_ 
πολαυστικού, πού κάνει νά Ονειρεύεσαι τό 
θαύμα των ύπέροχων άνθών πού βλα
σταίνουν σέ κάποια ύφαιστιώδικα έδάφη.

ΕΙνε γυναίκες πού έμπνέουν τόν πόί>ο 
νά τοίς νικήσης καί νά τοίς άπολαύσης*  μά 
αύτή σου γεννά τόν πόθο νά πεθάνης κάτ’ 
άπ’ τό βλέμμα της.

Μεταφραστής ΑΡΙΣΤ. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗΞ

ΑΛΛΟΙ....

Αλλοι ας γυρνούν ταξιδευτές στών θαλασσών τά πλατια 
για νά μαζέψουν θησαυρούς νά χτίσουνε παλάτια’
Αλλοι άς γυρεύουν χρήματα κι' άλλοι άς ζητούνε γνώση 

κι άλλοι άς σωριάζουν τ’ αγαθά ξεχνώντας νά τά τρώσΓ 
Άλλοι άς ποθούνε γυναικών νά κάνουν καταχτήσεις κΓ 
άλλοι άςζπασχίζουν βασιλείς νά γίνουνε τής Φύσης.

Εγω έχω και πορεύομαι : Μια κόρη, ένα σπιτάκι 
καί δυο τρεις φίλους γκαρδιακούς πού πίνουμε κρασάκι.

ΘΕΑΤΡΙΝΑ

Π κέ σου νά*μήν  μπιστευτής, καλέ μου, τήν καρδιά σου 
σε μια γυναίκα πού πατά στού Θέατρου τό σανίδι.
Σάν κωμιοδία τής σκηνής θά βλέπη τό αϊστημά σου 
κι’ άν δεν φαν ή σου αδιάφορη, θε νά σέβρή παιχνίδι.

Κι άν κλάψη κάποιες γιά οέ καί πει πώς σούχει πίστη, 
ποτέ σου να μήν βασιστής στά δάκρια της εκείνα.
Δεν ξαίρεις άν τά λόγια της κι’ ή άγάπη πού σ’ ώρκίστη 
τάπε ή γυναικεία της ψυχή γιά τάπε ή Θεατρίνα.

ΑΡ. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗΣ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ

[ Ό «Φιλότεχνος» θέλοντας νά δώση στους Νέους πού νοιώθουν κάποιαν πνοή τήν ευκαιρία 
νά έκδηλώσουν τις σκέψεις του. έβαλε στό πρόγραμμά του άπ’ τήν αρχή σχετική διά
ταξη (Πρόγραμμα § 5 καί τεύχος Β' σζλ. 63.—Κύτταξε: Ζ 185, ΗΘ 228). Σήμερα πα
ρουσιάζομε άλλους δύο νέους φίλους μας. Τόν κ. Γιάννη Μίχα (Μιχαλόπουλο) πού μενει 
στά Τρίκκαλα καί είναι νεότατος καί τόν Τόλη Παγάνη (’Αποστ. Γ. Κολτσιδόπουλο) απο 
τό Βόλο, φοιτητή στά Νομικά, πρόεδρο τής φοιτ. Συντροφιάς, πού έχει γράψει καί τυ
πώσει μερικά διηγήματα του ίσαμε τιόρα σ’ ’Εφημερίδες καί Περιοδικά.]

Ευχόμαστε νά διύση καρπούς ή ένέργειά μας αύτή καινά γίνη τό περιοδικό μας τό κίνητρο 
μιας ευγενική; άμιλλας μεταξύ των Νέων λογογράφων καί νά τούς τονώση στον ευγενι
κό τους αγώνα τού Καλού.]

“ΓΩ νέοι, ώ πρωτοξύπνητοι στό φως, χαρές του ’Απρίλη, 
’Από τούς πράσινους κορμούς γίνοντ’ οί Ασπροι στύλοι j 
Στη χιόρα έσεΐς οί λειτουργοί και οί λατρευτάδες είστε. 
Δέν φτάνει' έμπρός γιά τούς Θ<ούς. ώ νέοι, καί πολεμήστε!,, 

(Εκατό Φωνές) Π·

ΛΙΓΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ....

Σάν πήγε μεσάνυχτα, κλείσανε τήν 
πόρτα κΓ οι γυναίκες μιά κοντά τήν άλ
λη μέ χασμουρητά τραβηχτήκαν σιις κά- 
μαρές τους μ’ ένα συρτό καί τεμπέλικο 
βάδισμα.

Στήν αυλή μέ; στό δυνατό φώς τού 
φεγ/αριού, ή ΒασΓική, σκυφτή στήν το- 
λούμπα πλένουνταν. Είταν γεμάτη σα- 
πουνάδες. Κάποια στιγμή, σάν τέλειωσε, 
μέ τά μάτια κλειστά καί μέ τά χέρια α
πλωμένα μπάς καί σκοντάψει, άρχισε νά 
περπατάει, μά σταμάτησε, έπιασε τά μά
τια της, κ’έβαλε μιά φωνή.

— Νίνα, δώσε μου τό πεσκίρι μου 
καί στραβώ θηκα. Πανα θεμάτο αυτό τό σα- 
πούνι, σά βιτριόλι καίει τό πρόσωπο.

Φάνηκε ή Νίνα στό κατώφλι τής 
πόρτας, κρατώντας απλωτό στά χέρια 
της ένα πολύχρωμο πεσκίρι.

Σάν είδε τή Βασιλίκι] στ ή μέση τής 
αυλής, έβαλε τά γέλοια. Τήν κοροΐδευε.

— Βρέ Βασίλω, νάχες κΓ ένα πιατά- 
κι Θάκανες τήν τύχη σου, έτσι καθό)-. εί
σαι μέ τά μάτια θεόκλειστα, ίδια ζη’πά
να μοιάζεις.

Κείνη σάν τ’ ακούσε, τής κακοφάνη- 
κε. Νά τήν πει ζητιάνα, πού ακούστηκε 
αυτό ;

— Τή γλώσσα σου νά φας, παλιο- 
βρώμα- Ζητιάνα μιυρή εϊταν ή μάνα σου. 
Τσιμπλιάρα. Κακόν καιρό νάχεις.

Καί τράβηξε ώς τό σκαλοπάτι.
CII Νίνα, άκούγοντάς την, θύμωσε. 

Τής πέταξε τό πεσκίρι καί μορφάζοντας 
πήγε μέσα. Κάτι ψιθύριζε.

— Δέ φταις εσύ, εγώ πού σούκανα 
τή δούλα. Κασιδιάρα. Νάχα όρεξη καί νά 
μή νύσταζα, νά σού δείξω εγώ ποιανής 
ή μάνα είταν ζητιάνα.... Παλιογαϊδούρα. 
Άκούς εκεί....

Κι’ έκλεισε μέ κρότο τήν πόρτα της.
CH Βασιλική σά σκουπίστηκε ανέβη

κε στό σαλόνι."Ετριβε ακόμα τά μάτια της.
— Ά..·.ά. .. μωρέ τσούξιμο κΓ αυτό 

τό σαπούνι, κόντεψε νά μέ στραβ οσει. 
Μά καί κείνη ή βρώμα τί σού λέει.’Εμυι- 
ζα μέ ζητιάνα. ΙΙού ζητιάνα νά καταν
τήσει’... Καί ξάπλωσε στον καναπέ. ’Έβ
γαλε ένα τσιγάρο κι’ άνάβοντάς το άκου- 
μπησε τά πόδια της σέ μιά καρέκλα.

βΗ Βασιλική....
..... Ζύγωνε πιά τά σαράντα. Εϊταν 

μιά κοντόχοντρη καί άσκημη γυναίκα. 
Κάτ’απ' τό σαγόνι κρέμουνταν τά κρε- 
ατά τη: πλαδαρά. Στό δεξί της μάγουλο 
είχε μιά χοντρή κρεατοεληά. Εϊταν ή υ
πηρέτρια τού σπιτιού. Αύτή φρόντιζε 
γιά τό φαί, γι ι τις δουλιές τού σπιτιού 
καί πολλές φοοές σάν έλειπε ή μαμά, άλ
λαζε καί τις μάρκες. Εϊταν πιά τής εμπι
στοσύνης. Σέ τίποτε δέν άνεκατεύουνταν 
οί γυναίκες άν δέν τήν ρωτούσαν πρώτα.
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Αυτή θά ρωτούσαν γιάτά φορέματα τους, 
για τούς άντρες τους και γιά δλα τους τά 
ζητήματα. Κι’ αυτή ή μαμά, δταν 
τύχαι\ε τίποτα, σάν τή ζητούσαν στήν ά’ 
στυνομία, αυτή συμβουλευόταν.Κι’ αυτή 
πιά πονούσε τό σπίτι καί μέ περκράνεια 
χαμπόσες φορές, σάν έστεκε στό πόδι τής 
μαμάς, μάλλωνε τις γυναίκες γιά νά δεί
χνει πώς κΓ αυτή κάτι είναι εκεί μέσα. 

Σηκώθηκε. ’Άρχισε νά σουλατσάρει.
Στάθηκε κάποια στιγμή Κάτι σκεφτότα
νε. Κατέβηκε κάτου. Πήγε σέ μιά πόρτα. 
’Έπιασε τό πόμολο. Άφουγκράστηκε.

— Κοιμάσαι Όρτάνς ; Καμμιά άπάν
τηση Περίμενε λιγάκι κΓ ύστερα ξανα- 
ρώτησε πιό φωναχτά. Καί τόρα δέ δόθη
κε καμμιά απάντηση Πήρε απόφαση.

’Ί Ισπρωξε σιγανά τήν πόρτα καί στό 
μισάνοιγμα έβαλε τό κεφάλι της. Κοίτα
ξε μέσα. Σκοτάδι.

’Ανάλαφρα άκούγονταν ενα βυγγητό. 
Τό ροχάλισμα βαρύ καί άταχτο μ’ έναν 
ρόγχο πούξεχύνουνταν μές τήν ησυχία τής 
κάμαρης.Σούφρωσε τά μούτρα της Μπή
κε μέσα κΓ άναψε τό φώς, "Υστερα ζύ- 
γιοσε στόκρεββάτι. Στό στρώμα εϊταν ξα
πλωμένη μιά κοπέλλα μικρόσωμη, μέ τό 
πρόσωπο κατακόκκινο. Φαινόταν νά κοι
μάται καί τό στήθος της γυμνό άνεβοκα- 
τέβαινε ρυθμικά μέ βιάση 'Έβαλε τό χέ
ρι της στό κεφάλι, άνασήκτοσε τά λιγοστά 
μαλλιά τη: καί τής έπιασε τό μέτωπο. 
"Εκαιγε.

— Μωρέ ζεματά-ι Τό άαοιρο ψήθη
κε στον πυρετό. Καί βγήκε όξω.

Σέ λιγάκι ξαναγύρισε ή Βασιλική.Ά
πό κοντά της ερχότανε καί μιά άλλη γυ
ναίκα γυμνή, κΓ αυτή άπ’ τόν ύπνο.

Εϊταν ή Ελένη, μι/ πολύ παληά γυ
ναίκα τού σπιτιού.ΊΙ Βασιλική κρατού
σε μιά λεκάνη μέ νερό.Μέσα είχε δυό πα
νιά. Πήρε τό ενα, τό στράγγισε καί τ' 
άκού ιπη-εστό κε ράλι τής άρρωστης. Γύ
ρισε ύστερα στήν άλλη.

— Κάηκε τό κακόμοιρο στον πυρετό. 
Α ύριο πι.έπει νά πάω στό γιατρό πρωί. Ξαί - 
ρεις τί γίνεται μ' αύτήν τήν άρρώστεια ; 
Τρείς μέ;ε: καί νά κρατάει ό πυρετός.

ΚΓ ή άλλη τήν άκουγε προσηλωμένη. 
Κάποια στιγμή κοίταξε τήν άρρωστη πού 
άναδεύουνταν στό στρώμα. "Ενας βήχας 
ακούστηκε, μακρόσυρτος, ξερός καί τά 

μάτια της θόλωσαν. Τίναξε τά χέρια της· 
Αές καί πνίγουνταν. Τής δώκαν νερό. Κι’ 
ύστερα βυθίστηκε στον πρώτο της ύπνο.

Σάν πέρασε λίγη τυρά, ή Ελένη γυ
μνή καθώς εϊταν κρύωνε- Κοίταξε γύρα 
της. Τό δωμάτιο εϊταν όμορφα στολισ
μένο. Στους τοίχους είχε δυό τρεις μπάν- 
τες, ενώ τό κρεββάτι ολοκάθαρο, μέ τούς 
μπερντέδε; του, λές κΓ εϊταν νυφικό 
στις πρώτες μέρες τού γάμου. Όλόγυρα 
είχε λιγοστές καρέκλες.Πάντο στό τραπέζι 
εϊταν άραδιασμένα χίλια δυό μικροπράμ- 
ματα Στό ταβάνι σέ μιά γωνιά, κράτη, 
ιιένη ιι’ένα θαλασσί φιόγκο,μιά είκόνατής 
Παναγίας σέ χαρτί, σάν αυτές πού που
λάν οί καλογέροι στά πανηγύρια. Στους 
τοίχους κάμποσες φωτογραφίες κοριτσι- 
ών καί τής ’ίδιας τής Όρτάνς, ΤΊ Ε
λένη πήρε μιά ζακέττα τής Όρτάνς καί 
καί τήν έρριξε στις πλάτες της. Καθίσαν. 
ΤΊ Βασιλική τήν έβλεπε καί κουνούσε τό 
κεφάλι της. Μίλησε ή Ελένη.

— Τό άμοιρο. Σάν πρωτόρθε σέ μέ’ 
να άρχισε νά λέει τά βάσανά του. Σάν τό 
άκουγα, καίγουνταν ή καρδιά μου- Μικρό 
τό βρήκαν, τό ξεγέλασαν κι’ ύστερα πήρε 
τήν κακή τή στράτα, τό δικό μας ριζικό.

— ...,Μούλεγε πι'ος δταν τήν προδώ- 
σαν.,.τήν πήγαν στό γιατρό, τής βρήκε 
τήν άρριόστεια καί μέ συνοδεία τή στεί- 
λαν στού Γσουγκρού.Σά θυμάμαι πού μού- 
λεγε τάδάκρυα πούχυνε μές στή βάρκα σάν 
τήν μπαρκάρανε. Στό λιμάνι εϊταν μα 
ζιομένοι λιγοστοί χασομέρηδες κΓ όσοι 
βλέπαν άπό ιιακρυά τρέχαν κΓ αυτοί. Κ ’ 
δταν άρχισε ή βάρκα νι. τραβάει γιά τό 
βαπόρι κΓαύτή άναλύνουνταν σέ δάκρυα, 
άρχισαν άπ' τό μουράγιο νά τήν κοροΓ 
δέβουν καί νά τής πετούν κουβέντες βρώ
μικε; ενώ ό χωροφύλακας δίπλα της, μέ 
τό όπλο ανάμεσα στά γόνατά του, χαμο
γελούσε... Σά γιατρεύτηκε τή φέραν έδώ. 
Καί νάσου τό έρηιιο νά κοίτεται δώ χ<ί- 
μου άρρωστο...

Καί σάν τελείωσεν ή Ελένη έμεινε 
σάν άφαιρημένη Σηκώθηκε.

— Τί νάσούπώ βρέ Βασιλική.Έμάςή 
ζωή μας έτσι είναι. Δίνουμε στούς άλλους 
τή χαρά μας καί μεϊς μένουμε άχαρες, ά
τυχες,<ός πού νά έρθει τήςκαθεμιάς μας ή 
ώρα. Καί τότε.... "Ενα στρώμα χώμα καί 
πάει καλιά μας.··.

ΚΓή Βασιλική σάν νά Λαραδέχουνταν 
κούνησε τό κεφάλι της κι’ αυτή καταφα" 
τικά. Γύρισε ύστερα, άλλαξε τό βρεμμένο 
πανί καί σηκώθηκε.

— Άντ# νά πηγαίνουμε καί μεϊς καί 
πήγε μία ή ώρα. Θέλιο νά ξυπνήσω πρωί 
γιά τό γιατρό.

Σβύσαν τή λάμπα καί μέ σιγανά βή
ματα βγήκαν άπ’ τήν κάμαρη. Καί χώ
ρισαν,

"Ενας πετεινός έκείνη τήν ώρα δια- 
λαλούσε άπ’ τό γειτονικό σπίτι.

Σάν ήρθε τ’ άαάξι γιά τό Νοσοκο
μείο. όλε; οί γυναίκες κατέβηκαν στήν 
αυλή. ΤΙ Βασιλική' μαζί μέ τήν'Ελένη, 
σέ λιγάκι βγάζαν τήν Όρτάνς άπ*  τό δω
μάτιό της. Τό πρόσωπό τη; εϊταν κατα- 
κόκκινο. Γήν κρατούσαν άπ' τίς μασχάλες 
Γύρισε τό βλέμμα της στί; γυναίκες. Τις 
χαιρέτισε δλες μέ μιά θολή ματιά, μέ μιά 
βαθειά έκφραση πόνου. Στό βλέμμα της 
φαινόταν μιά αίτηση βοήθειας. ΚΓ άπο 
κοντά της, σάν έφυγε τ’αμάξι, ξεχύθηκαν 
οί ευχές τών γυναικώνγιά τήγατρειά της.

Κι*  οί μέρες περνούσαν. Οί γυναίκε; 
κάθε μέρα, σάν έρχουνταν ή Βασιλική 
λές καί κρέμουνταν άπ’ τά χείλια τη;. ΚΓ 
έκείνη πάλε, έπερνε τό περήφανο ύφος 
της, γιάκάποια στιγμή, άκουμπούσε στον 
καναπέ καί σιγά σιγ z μ’ άλλαγμένον τόν 
τόνο της, έξιστορούσε τά νέα άπ' τήν 
Ορτάνς. Σάν έφτανε στό τέλος, πάντα 

στά μάτια της φαινόντουσαν δάκρυα. ΚΓ 
όλες οί γυναίκες μαζί της άρχιζαν τίς 
εύχέ; τους ενώ τά στήθεια του; τά βά
ραινε ή θλίψη καί άπό καμμιά ξέφεύγε 
κάποια φράση...

— Τήν κακομοίρα τήν Όρτάνς...
Καί τό σπίτι ολόκληρο λές καί βρι

σκόταν μές στή θλίψη. Κανένα χαμόγελο 
πιά δέν άντηχούσε. Μιά παγερή πνοή δι- 
αχύνουνταν. ΚΓ δταν βρίσκονταν οί πε
λάτες απορούσαν κι' αυτοί πώς υπήρχε 
τέτοια συμπόνοια άνάμεσα στις γυναϊ- 
κε; αυτές. Μ άπ’ δλες πιό πολύ κοβότα
νε ή Ελένη. Αυτή πάντα σάν πιό παληά 
καί πιό λογική έπερνε δλα τά πράμματα 
στά σοβαρά. ΚΓ έτσι πολλές βοαδυές, 
σά? πήγαιναν οί άλλες νά κοιμηθούν,αυ
τή κάθονταν κάμποση ώρα μέ τή Βασι
λική κΓ άφού μιλούσαν γιά λίγη ώρα, ύ
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στερα βουβαίνονταν κ<ζί οι δυό μέμιά ο
δυνηρή εγκαρτέρηση, ζωγραφισμένη στό 
πρόσωπό τους, (ώσπου κΓ αυτές νυστάζαν 
Καί καθίό; χώριζαν, πάντα ή Ελένη έ
βγαζε μιά φράση, λές κΓ άπό (ώρα παι- 
δεύουνταν νά τή φκιάσει.

— ’Έτσι θά χαθούμε όλες μας. Καμ- 
μιά άπό μάς δέ ιθά δει τή χαρά...·

Καλονύχτιζε κΓ έφευγε.

Μεγάλη Παρασκευή άπόγεμα.
... Οί καμπάνες άπό (ώρα σκορπούσαν 

τούς θλιμμένους ήχου; των. Μιά μονότο
νη συμφωνία πού πίεζε τήν καρδιά, τήν 
ανάγκαζε νά κλειστεί σέ μιά οδύνη γιά 
τό χαμό ’Εκείνου...

Στούς δρόμους οί γυναίκες καίτά παι
διά μέ λουλούδια στά χέρια τρέχαν δώθε 
πέρα στις έκκλητιέ; γιά νά δούν τούς ’Ε
πιτάφιους ΚΓ οί καμπάνες μέ τόν πέν
θιμο ήχο τους συνόδευαν τούς ύμνους 
τών παιδιών :

«Αίγενεαί αί πάσαι..,.»
πού μαζωμέ να στις γωνιές, άνοιωθα,άμέ- 
ριμνα, μέ τή προσμονή τής πομπής, τρα
γουδούσαν τούς ύμνους.

Βράδυαζε. Τό σπίτι εϊταν ήσυχο. ’Ε
κείνο τό βράδυ δέ φάνηκε μήτε ένας πε 
λάτης κΓ έτσι οί γυναίκες καθισιές στό 
σαλόνι μ’ άνοιχτό τό παράθυρο τού δρό
μου κοιτάζαν τούς διαβάτες.

Ή Βασιλική δέν εΐχεν έρθει άκόμα.
Περίμεναν άπό (ώρα. "Ολες τους ξαί- 

ραν πώς ή Όρτάνς πήρε τόν κάτου δρό
μο, καθώς έλεγε ή Βασιλική. Καί σ' όλες δι - 
ακρίνουνταν μιά ανησυχία, μιά νευρικό
τητα.

Κ<ίθε λίγο ή Ελένη κατέβαινε στό δρό
μο καί κοίταζε μακρυά, ώς έκεϊ πού έφ
τανε τό μάτι της. Δέν φαινόταν. ΚΓ ά- 
νέβπινε βαρειά-σιγανά τις σκάλες.

ΙΙέοασε λίγη (ώρα άκόμα. ’Ακουστή <ε 
ή πόρτα. "Ολες τρέξαν στή σκάλα. Σάν 
έφτασε ή Βασιλική άπάνου, ή άναπνοή 
της εϊταν πιασμένη, τό στήθος της άνε- 
βοκατέβαινε βιαστικά. Στάθηκε μιά στιγ
μή στήν κορφή τής σκάλας. Τό πρόσωπό 
της εϊταν χλωμό, μερικέ; τρίχες πέφταν 
άκατάστατα στά μάγουλά της, ενώ μιά 
μικρή σειρά πού ξεκινούσε άπ’ τά μάτια 
της έδειχνε πώς είχε κλάψει. Πήρε μιά 
βαθειά άναπνοή. Γύρισε τό βλέμμα της
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γύρα καί ύστερα φάνηκαν δυο δάκρυα στα 
μάτια της.

— Πέθανε, ψιθύρισε. Καί ρίχτηκε πά- 
νου σέ μιά καρέκλα. Γιά κάμποση ώρα, 
μιά σια)πή βάραινε τή σάλα.

Σάν πέρασε λίγη (.ώρα, δλες οί γυναίκες 
περιτριγύρισαν τή Βασιλική κι’ άρχισαν 
νά τή ρωτούν :

— Πότε πέθανε ; II ός πέθα.ε ; Πότε 
Οά τή θάψουνε ;

Καί κείνη άρχισε σιγά — κομπιαστά 
ν’ άνιστορεί τό πώς πέθανε ν ή Όρτάνς..

— Αύριο τό πρωΐ στις δέκα θά τή θά
ψουνε. Θά πάω γιά τελευταία φορά νά 
παρασταθώ. Τό κακόμοιρο τό κορίτσι, 
σά συλλογίζουμαι μέ πιάνει φρίκη.

Καί σκέπασε τό πρόσωπό τη; μέ τά 
χέρια τη;. Ή σιωπή απλώθηκε βαρεία 
στή σάλα.... Πέρασε έτσι κάμποση ώρα. 
Ανέβηκε ή μαμά. Σάν τις είδε όλε; έτσι 
κατσουφιασμένες, σ cάθηκε.

— Τί γίνεται ; Τί στέκεστε έτσι ;
Οί γυναϊνες τήν κοίταζαν σάν ·άφαι- 

ρημένες . Ή Βασιλική γύρισε. Τήν κοί
ταζε κατάμματα.

— 'Η Όρτάνς πέθανε ...
’Έμεινε λιγάκι ακίνητη. Σ τά ύστερα 

γυρνώντας στις γυναίκες:
— Θεός σχωρέσ' την... Ζωή σέ λόγου 

μας. Καί τραβήχτηκε στήν κάμαρη της.
Σάν κλείστηκεν ή πόρτα τη;, ή Ελένη 

σά νά ξυπνού ιε κείνη τή στιγμή άρχισε νά 
ψιθυρίζει, ενώ τό βλέμμα της εϊταν χαμένο 
στο ανοιχτό παράθυρο, μέ μισόκλειστα 
μάτια, λέ; κ’ εΐθελε νά φτάσει τόάπειρο.

— νΕτσι δλες μας. Μιά κοντά τήν άλ
λη θά διαβούμε. Κανένα; δέ θάρθει νά 
κάψει ένα κερί στο χώμα μας, κανένας δέ 
θά χύσει ένα δάκρυ γιά τό χαμό μας. Καί 
θά μά; ξεχάσουνε κεί χάμου, ανάμεσα 
στά χορταριασμένα μνήματα. Κάποια μέ" 
ρα θά σκάψουνε γΓάλλουνού τάφο, ύστε
ρα από χρόνια, καί τότε; Οά βρούνε λι
γοστά κόκκαλα, άσπρα, φαγωμένα καί δί- 
χω; νά ξαίρουν τίνος εϊταν, θά τά πετά’ 
ξουν σέ μιά γωνιά...

Καί τό βλέμμα τη; εξακολουθούσε νά 
μένει ριγμένο στο παράθυρο, ενώ οί γυ
ναίκες σκυφτές, γυρτέ;, κοίταζαν τό πά
τωμα-

— Νά τής πάμε λίγα λουλούδια, έκοψε 
τή σιωπή ή Βασιλική.

— 'Ένα στεφάνι. Μιά μεγάλη άσπρη 
κορδέλλα πού θά γράφει πώς τής τό πάμε 
έμεΐς... Στάθηκε.

— Μά πάλι τί θά γράφει ή κορδέλλα; 
Μπρος κορίτσια, δώστε μου παράδες. Ί1 
καθεμιά τό ρεφενέ της. Τις κοίταξε ξανά. 
'Όλες στραβομουτσούνιασαν.

— Καϋμένη Βασιλική, ξαίρεις πώς έχω 
πνιγεί στά έξοδα, δέν έχω, βάλε εσύ γιά 
μένα καί Οά σού τά δώκω άμα Οά πάρω. 
Κ' ή ’Αγγελικά τράβηξε κατά τήν κάμα
ρη τής μαμάς.

— Καί γώ βρε Βασιλική, είπε ή Νίνα 
τόρα μέ τό φόρεμα πού φκιάνω δέ μου*  
μείνε δεκαράκι. *ΆνεΙχα..  ’Άς διώκουν οί 
άλλε; κι’ άμα πάρω, θά δώκτο καί γώ τό 
ρε ρενέ μου. Κι έφυγε κι αυτή

Σιγά-σιγά ή μιά κοντά τήν άλλη πήγαν 
στο δωμάτιο τής μαμάς δλες κΓ έτσι στή 
σάλα δέ μέναν παρά ή Βασιλική μέ τήν 
'Ελένη πού εξακολουθούσε νά μένει στήν 
ίδια στάση Κάποια στιγμή κοιτάχτηκαν. 
Καί στών δυονών τά μάτια φάνηκαν δά
κρυα.

CII Ελένη πήγε κοντά στή Βασιλική. 
Έσκυψε.Άπ'τήν κάλτσα της έβγαλε λίγα 
λεφτά. Τάδωκε. Τήν κοίταζε, στά μάτια...

— Πάρε λίγα λουλούδια Βασιλική κΓ 
ένα κερί. Ό Θεός νά τή σχωρέσει. Ε
μείς δέν είμαστε γιά μεγάλα πράμματα. 
Τις βλέπεις. ’Ακόμα δέν πέθανε ή Όρ
τάνς καί μαλλώνουνε μέσα ποιά θά πάρει 
τήν κάμαρή της. *Ακου  τες ... Λίγα λου
λούδια,άς είναι καί δακράκια.Σκόρπισε τα 
στον τάφο της. Ό Θεός νά τή σχωρέσει.

Καί μέ σιγανό-συρτό βήμα άρχισε νά 
κατεβαίνει τή σκάλα.

Άπ’ τή μισάνοιχτη πόρτα τής μαμάς, 
ερχόταν οί φωνές τών γυναικύν, ενώ πιό 
δυνατά άπαντούσεν ή ίδια ή μαμά :

— Μή μέ σκοτίζετε. Περιμένω μιά 
καινούργια γυναίκα άπ’ τήν 'Αθήνα. ’Ε
κείνη θά πάρει τό δωαάτιο τής μακαρ·- 
τισσα; τή; Όρτάνς. Σωπάστε.

Κι’ οί καμπάνες ξακολουθούσαν νά ξε
χύνουν τούς θλιμμένου; κ<χί μελαγχολι- 
κούς των ήχους, ενώ απ’τ’ ανοιχτό παρά
θυρο άμυδρά έφταναν οί ύμνοι τών παι
δί ύν τού δρόμου...

<..’Εν τάφφ σέ κηδεύει...»
Βόλο; 1927

ΒΑΣΟΣ ΜΠΟΡΑΝΤΑΣ

ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

Μ ή μέ ταράζεις στην γλυκεία που μένω ανυπαρξία 
κι οπού δέν έρχεται πότες αίσθημα εριστικό 
τά μου χτυπήσει σιγανά την πόρτα με αγωνία, 
κι όπως τά πάντα εξέχασα πάω νά λησμονηθώ.

Τά ρόδα σου μή ξεφυλλάς μπρος στήν αργή ψυχή μου' 
μέ αβέβαιου αίσθημα γιά μέ τή νειότη μή σκορπάς 
φοβούμαι μήπως μεθυστώ κι άναφτεριάσει ή ορμή μου 
και πάω πίσω από τόνειρον έκεϊ που εσύ θά πας.

'Ο πειρασμός που νείρεται στις κόρες τών ματιών σου 
ένα υγρό) ρόδο ρουμπίνι στά χείλη σου κρέμα 
• .*θέ  νά μέ πάρουν οι διπλές φιεροΰγες τών χεριών σου 
κι ή άγάπη κύμα ηδονικό θέ νά μέ πλημμύρα.

Κι υστέρα κάποιο πρωινό μονάχος θ άπομείνω 
και -θά γυρεύω σε ώς παιδί που έμεινεν (όργανό 
πώς ί)ά διψιω- πόν πόνο μου νά δροσιστώ ίέά πίνω 
και τί] ζωή μου πού έχασα και σένα ίέά πονώ·

VEN1T ELECTA ΜΕΑ

Ηρίέες καίέώς δροσιά αυγινή σέ ξεραμένο κήπο 
μέσα στ!) νύχτα μου, ώς Αυγή, και μου έδωσες τό χέρι 
όχι ώς παιδούλα, ερωτικό που πρωτονοιώίέει χτύπο, 
μά σά γυναίκα, τής ζωής πού όλους τούς πόνους ξέρει.

ΙΙάρε με’ δός μου τήν παληάν ύιπλοϊκή γαλήνη
κι (ϊφού ή ζωή είναι έτσι πικρή δώσε μου καν την πλανιμ 
πού άν στήν ψυχή μου τίποτε καλό δέν έχει μείνει 
ΐ’ά μή μαδήσιο τού στερνού μου ονείρου τό στεφάνι.

Νά κλάψω άσε με ώς παιδί μέσα στά δυό σου χέρια, 
γίνου ώς μητέρα μέ άσωστην άγάπη ή σά μκ\ φίλη 
πονετική, πού τή ίέερμή ψυχή της δίνε·, ακέρια 
κι είναι ώς πηγή ελεητική τά λ()για της, τά χείλη.

Βόλος Γ. ΑΝΘΟΥΣΗΣ

Α Γ Α Π Q....

Αγαπώ κάί)ε παληό, πού άπαλοσβύνει 
και βουτιέται (ίφιονο στού καιρού τή σκόνΐ) 
και τήν ό)ρα τού βραδιού μι*  άπλερη γαλήνη, 
κάτι ώσάν μυστήριο λες τό σαβανώνει*

Σάς παληές άς γειτονιές φτωχικά ρημάδια
μέ τούς μαύρους τοίχους των τούς χορταριασμένους 
κάποια Κάστρα μές τ' άχνά τού Φλεβάρη βράδια, 
Γίγαντες άπο καιρό πίσω ξεχασμένους.

Σ1 όλοπράσινες κορφές κάποιες έκκλησούλες 
χρόνους αλειτούργητες και λησμονημένες 
και σέ μώλους ρημικούζ τις παληές βαρκούλες, 
πού σέ μι άκρη τού γυαλού λυώνουν σαπισμένες.
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Αγαπά) κάθε παληό, πού άπαλοοβυτει 
καί βρυτάται άφωνο οτ.ου καιροί' τη οκονη, 
κάι)ε ιιιά φτωχή φυχίμ που άπλερη γαλήνη 
στο αργό της οβυοιμο γύρα) της απλώνει

Τρίκχαλα ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΕΙΑ
Σ’ ΕΝΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ....

— Ω! Αννα ! Πόσο ο’ αγαπώ και πό
σο σέ ποθώ πάντα

Στό τραπεζάκι της δέν καθόταν παρά 
τέσσερις : Εκείνη, ό άντρας της, ή μητέ 
ρα της και ένα; φίλος του άντρός της· 
Εκείνη ήτανε μιά νέα γυναίκα είκοσι 
οχτώ χρόνων πολύ ωραία καί πολύ θελκτι
κή. Ό άντρας της ήταν ένας πενηντάρης 
χοντρός καί πλούσιος κΓ ό φίλος του ένας 
εξηντάρης άκόμα πιο πλούσι >; και μέ με
γάλη πέραση στον ισχυρό κόσμο. Γούτο 
τόν καιρό σχεδίαζε μέ τό' άντρα της ιιιά 
επιχείρηση πού θά τ< ύς άφινε στουδ η χ 
κέρδη. ’Από τήν ώρα πού ήοθ χνε δέν κά
ναν άλλο παρά νά τά σιγολένεοί δυό τους 
πάντα γιά τό ίδιο θέμα, τά ίδια πράματα 
χωρίς νά υπάρχει τίποτα τό ένδιαφέρο γιά 
τούς τριγύρω- Μάλιστα ό μοναδικός λόγος 
πού δ άντρας τη; είχε καλέσει τό φίλο 
του στο κοσμικό αυτό κέντρο ήταν γιά νά 
τόν περιποιηθίϊ καί νά τόν καλοπ.άτει κι’ 
άπάνω έκεΐ νά βρεΐ τήν ευκαιρία νά τά 
ξανασυζη: ήσουν καί νά τά συμφ ον ή τουν 
μέ τήν ησυχία τους. Ή μητέρα τη; είχε 
αναπαυμένη τή συνείδησή της γιά τήν 
έξοχη αποκατάσταση τής κόρη; τη; καί γι’ 
αυτό τόρα μ’ δλη της τήν ησυχία καί μέ 
τά φασαμέν διαρκώ; σιά μάτια κοίταζε 
τό κόσμο τριγύρω, σάν νά μήν ήθελε νά 
χάσει τίποτα. Γύρω τους τά τραπεζάκια 
γεμάτα κόσμο ήταν βυθισμένα σ’ ένα υπο
βλητικό μισοσκόταδο πού τό αραίωνε μο
νάχα ο^χρη ή λάμψη τού γ-μάτου φεγ
γαριού καί τά λιγοστά χρω ιαπσμένα λαμ
πιόνια τά κρυμένα μέσα άπό τί; χαριτω
μένες χόλωνες τού καλοκαιρινού αυτού χο
ρευτικού κέντρου.

..Μόλις μπορούσενάξεχωρίσει λίγατρα’ 
πεζάκιπ πιό κάτω έκιΐν >ν. Ητον πολύ νέ
ος εκείνος, ΐσω; μικρότερος κι’ ά τ’ αυτή. 
Τό μ°λχροινό πρόσωπό του μέ τά ευγενι

κά χαραχτηριστικά καί παθητικά του μαύρα 
μάτια είχε μιά ξεχωριστή γοητεία. Τον 
ήξερε άπό καιρό, δταν άνύπαντρη άκόμα 
μπορούσε μέ πιό πολλή ευκολία νά βρίσκε
ται σέ φιλικά σαλόνια καί νά συχνάζει σέ 
κοσμικά κέντρα. Μάλιστα λίγο καιρό προ
τού άρραβωνιαστεΐ ένα δυνατό φλερτάκι 
είχε γεννηθεί μεταξύ τους. Άπό τόν και
ρό δμω; πού παντρεύτηκε καί δέν φαινό
ταν πιά συχνά στον κόσμ) τόν έβλεπε πο
λύ άραιά, κάποτε στό δρόμη σπανιότερα 
σέ κανένα σπίτι. Άπο τό παληό φλερτάκι 
δέν είχε μείνει βέβαια παρά ένα φιλικό 
χαιρέτισμα — πού τό έπέτρεπε κ’ ή άπο 
πριν γνωριμία u>v μέ τόν άντρα της — 
μά σχεδόν πάντα δταν τόν συναντούσε 
δέν μπορούσε νά κρύψει άπ<) τόν εαυτό 
της μιάν ολοφάνερη ευχαρίστηση καί μιά 
ανεξήγητη ταραχή. ΚΓ αυτά τήν έκαναν 
νά τόν έχει συχνά, πάντα στό νού κΓ δταν 
άκόμα δέν τόν συναντούσε.

Εύθυμους ήχους σκορπούσε τριγύρω ή 
μουσική κ χί στά πυκνά ζευγάρια πού χο- 
ρεύαν μυρωμένο τό βραδυνό αεράκι έφερ
νε θαλασσινή δροτιά- Ε·χε πάρα πολύ 
καιρό νά ρθεΐ σέ χορευτικό κέντρ ) κΓ ά- 
πόψε χωρίς νά ξέρει ακριβώς τό γιατί αϊ- 
σ θα νό ταν μιά περ ίεργ η σ r εναχώρ ι α μέ σα τη:.

Ό μαιτρ άνάγγειλε τό νούμερο μιά; 
ξ χκουστή; Ισπανίδας χορεύτρια; σέ μιά 
π χρωδία άπό άνατολίτικους χορού;. Μο
νάχα τά κόκκινα λαμπιόνια είχαν μείνει 
άναμένακχί μέσα στό ήδ πιστικό εκείνο 
φώς ρυθμικά πρόβαλε ή Ισπανίδα χορεύ
τρια. Σφιχτά τυλιγμένο στό φιδένιο τη; 
σώμα ένα λαμέ φουστάνι, ά ρινε νά φαί- 
ν ινται καθαρά οι αβρές του γραμμμέ; 
σάν στήν γυμνή τελειότητά τους. Τ'άριστε- 
ρό της χέρι ελαφρά ακουμπισμένο στή 
μέση άφινε ν x φαίνεται ολόκληρος ό γυ
μνός της κατάλευο; ώμος. Καί τ’ άλλο 
απαλά σηκωμένο ώ; τό κεφάλι, τό σκε
πασμένο κΓ αυτό μ’ ένα δμοιο λαμέ, πού 
δέν άφινε νά φχίνεται παρά ένα λεπτό 
προσωπάκι μέ δυό μεγ ίλα φωτεινά μάτια 

κΓ ?να μικρό κατακόκκινο στόματά<ι. Ό 
χορός της ήταν ένα ηδονικό μεθύσι ρυθ
μού. Αργά νωχελικά βήματα διακομμένα 
άπό γρήγορα ρυθμικότατα τρεμούλα τής 
κοιλιάς, τού στήθους, τού κεφαλιού. Τής 
υποβλητικής μουσικής κάθε μιά νότα ήταν 
καί μιά της κίνηση, κάθε της κίνηση καί 
μιά άνεκπλήρωτη ήδονή. ΚΓ δ διπλός 
αυτός ρυθμός τού χορού καί τής μουσικής 
απαλή καί μεθυστικιά σκορπούσε τριγύρω 
μιά γλυκεία Ανατριχίλα πού έκανε τά κορ
μιά νά σκυρτούν καί νά λιγώνουν άπό 
ένα πόθο χιμαιρικό κι άνεκπλήρωτο. Α- 
συναίστητα γύρισε κ’ είδε τόν άντρα της 
νά εξακολουθεί πολύ σιγά τή μονότονη 
συζήτηση μέ τό φίλο του. Λάγκασε μέ 
πόνο τά χείλια σέ μιά κρυφή σκέψη πού 
τής πέρασε. Τί άπόλαυση μπορούσε νά 
τή: δίνει αυτός δ περασμένος πιά γέρο.-, 
πού δέν σκέφτεται τίποτα άλλο άπό τά 
χοήματά του καί τί; επιχειρήσει: του στό 
ώριμο γυταικεΐο της σώμα πού σκυριάιΐ 
άπο πόθο ; Κι δμως έναοθε μέσα της τό 
σο καλά αυτόν ιόν απέραντο κΓ άσβυστο 
πόθο γιά τή ζαιή, τήν κύηση καί τήν ήδο
νή Χωρίο νά τό θέλει γύρισε τά μάτια 
της στόν άλλον πού βρισκόταν λίγα τρα
πεζάκια πιό κάτω. Ήταν αφοσιωμένος 
στήν ίσπανίδα χορεύτρια κΓ έτσι λ« ξά 
πού τόν έβλεπε έτιωθε τό πόθο καί τή 
θέρμη τού νεανικού του κορμιού νά ζω
γραφίζονται στό πρόσωπό του καί στά φω
τισμένα του μάτια. Καί μηχανικά μέ ηχ 
της έκαιε τή σύγκριση. Ξανακύταξε τήν 
Ισπανίδα χορεύτρια καί τά πράγματα θο- 
λώσαν στό μυαλό της. Εκείνη, ή χορεύ
τρια, εκείνος, άνακατευτήκαν κι υστέρα έια 
αγκάλιασμα γεμάτο πόθο κΓ ένα αχόρτα
γο φιλί, πού μουδιάζει το σώμα καί τό λι
ποθυμάει άπό ηδονή·... Ανατρίχιασε καί 
τινάχτηκε άπότομα. ΤΙ Ισπανίδα ευτυχώς 
τελείωνε καί άνοιξαν περισσότερα φώτα.
Ο άντρας της κΓ ό φίλος του τώρα χει 

ροκροτούσαν παρασυρμένοι άπό τούς άλ
λους. ΤΙ τζίχζ-μπάντ άρχισε ένα γοργό 
κΓ εύθυμο φόξ. Νόμισε ~»ώς δ ήχος του 
θά τής έκανε καλό κοί θά . ν ησύχαζε ά
πό τής περίεργες σκέψεις. Είπε κάτι σι ή 
μητέρα της, μά ή συνομιλία κόπηκε γρή
γορα· Δέν μπορούσε πια viz ησυχάσει. Κάτι 
περίεργο γινόταν μέσα της, κάτι κοιμι
σμένο ξυπνούσε.

() κατοποό; χορός ήταν έ/α ήρεμο 
μεθυστικό ταγκό- Εκείνος τής χαμογέλα
σε άπό μακριά μέ μιά παράκληση, πλη
σίασε στό τραπέζι τη:, χαιρέτισε δλους καί 
τή ζήτησε νά χορέψει. Δέχτηκε μηχανικά. 
Σηκώθηκε, μάτά πόδια τη; τόρα ένιωσε π ώ; 
τρέμαν. Νόμιζε πώ; κάτι κακό πήγαινε νά 
κάνει. Καλλίτερα νά μή δεχίταν, νά προ
φασιζόταν κάτι. Τόρα ήταν άργα γιατί 
βρισκόταν κΓ δλας απαλά φυλακισμένη 
στήν άγκαλιά του.’Έκαναν λίγουζ γύρους. 
Πόσο ήταν τόρα ευχαριστημένη. Καλά 
πού δέν τού άρνήθηκε. ’Ένιωθε τό κορ
μί του γεμάτο ζωή καί παλμό ν’ άκουμ- 
πάει σ’ δλόκληρο τό δικό της, κΓ αυτή ή 
απαλή επαφή, ή έλαφρή μυρουδιά καί οί 
μεθυστικοί ήχοι τού ταγκό τήν πλημμυ- 
ρούσαν μέ μιά βαθύτατη ευχαρίστηση. 
Πόσο ωραία ήταν τ ίρα στήν άγκαλιά του, 
έτσι δπως λίγο πριν φαντάστηκε βλέπον
τας τήν Ισπανίδα χορεύτρια. Καταλάβαινε 
τήν καρδιά της νά χτυπάει δυνατά, τό μυαλό 
τηςνά μήν μπορεί νά δουλέψει κανονικά καί 
νά ποθεί γιά κάτι τό αισθηματικό, τό ε
ρωτικό. Πώ: θάθελε σάν άλλοτε νά τής 
χ|)ΐ’θύριζε εκείνα τά τρυφερά ερωτικά λο- 
γάκία έτσι απαλά, απαλότατα -σάν να μι
λούν οί ψυχές—στ’ αυτί. Καί σιχ νά τού 
μετάδωσε τήν επιθυμία της, εκείνος τήν 
άγκάλισε λίγο πιό μέσα, έφερε το οώμά 
τη; πιό κοντά στό δικό του καί τά δάχτυ
λά του μέ τής σφίξαν τό χέρι.

— ΤΩ Άννα ’. πόσο σ’ άγαπώ καί 
πόσο σέ ποθώ πάντα ’

Σφίχτηκε μέ δύν χμη κοντά του καί δέν 
απάντησε. ΤΙ καρδιά τη; χτυπούσε δυνα
τότερα — ίσο»; άπό χαρά, ΐσω; ατό χρό- 
βο — κι ένιωθε το παλμό τη: μέσ<ι στό 
μυαλό 1ης· Καλά - καλά δέν θυμάται τά 
πιχρακάτω. Μονάχα πό>: χορέψανε πολύ 
καί πώς εκείνος τής είτε πάλι τά μεθυ
στικά εκείνα λογάκια, αταλ<ί, ά ιαλότατα 
— σάν νά μιλούσαν οί ψυχές — στ ούΓι 
κΓ δταν ή μουσική τελείωσε είχε δεχτιΐ 
τό ραντεβού του.

Γύρισαν στό τρ χπΓζάκι τους. Ο άντρας 
της μέ τό φίλο του συζητούσαν ακόμα 
ήπυχο γιά τί; επιχειρήσεις τους κΓ ή μα
μά τη: εξακολουθούμε νά κοιτάζει τριγύρω 
τον κόσμο μέ τά φαυ.αμέν στά μάτια.

Βόλος. Ιούνιος 1927.
ΤΟΛΗΣ ΠΑΓΑΝΗΣ
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Ε.'
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ Ρ-Ω (*)

(Άπό τή Συλλογή κ. Γεωργ. Φ. Σαμσαρέλλου, ’Αγυιά-Βύλος)
Ράμος.

1. Ράμος καί Ραμούοηςκαί τά παιδιά τοϋ Ράμου.
Ερμ Γ ιά άνθρώποτς πού μοάζοι ν στις ίδιόομές ίου;·

Ράφτης.
1. Ό τρελλδς δ ράφτης μακρυνή ή κλωστή, 270

'Ερμ Μέ μακρυνή κλωστή ράβει κανείς δυσκολάπερα. Αλλη παροιμία 
χαρακτηρίζει τούς τεμπέληδες ώς μεταχειριζομένους μακρυά κλωστή.

Ρημάζω.
1. Ιΐοϋ πας έρμο βιό ; ΙΙάω νά ρημάξω κι’ άλλα.

Σεβντάς.
1. Είνε σεβντάς δέν είν’ τσορβάς.

Τσορβάς, είδος φαγητού. Ερμ. Πρόκειται για καϋμούς, για σοβαρές 
λύπες, κι’ δχι γι’ αστεία.

Σημειωμένος.
1. Άπο ά/θρωπο σημειωμένο προκοπή μήν καρτερής.
2. Είδες άνθρωπο στραβό ; Τον έχει ό Θεός σημειωμένο.

Ερμ. Κοινή λαϊκή αντίληψη γι’ αυτούς πού έχουν φυσικό ελάττωμα.
Σιγαλός.

1. Στό σιγαλό ποτάμι σήκω.ε ψηλά τά ρούχα. 275
Ερμ Ομοια μέ τήν ανάλογη κοινή παροιμία*  Απο σιγαλό ποτάμι 

νά φοβάσαι.
Σιμίτι.

1. Σά σ μίτι μέ ρεπάνι.
Ερμ Γιά κάτι πού ταιριάζει, πού συνδυάζεται μ’ άλλο. Αλλού λενε 

σάν κουλούρα μέ τυρί.
Σιτάρι.

1. Σιτάρι πεσμένο άμπάρι γεμισμένο.
'Ερμ °Οταν τά στά/υα γέρνουν άπ ιό β ιρος τών κόκκων προμυτήεται 
καλέ] εσοδεία (συγκομιδή) καί θά γεμίσουν τ αμπάρια (χτισιά μεγάλα 
κιβώτια πού γεμίζονται άπό τά γεννήματα).

(*)  Κύτταξε φύλλα 1,2.3,7,8,9, ΟΙ παροιμίες ξεδιαλέχτη>.αν άπό τετράδιο τοΰ κ. Γ.Φ. 
Σααιισαρελλου, πού τις μάζεψε στήν Άγυιά. Ζαγορά καί Βόλο, τί; περισσότερες 
ό ίδιος. Τά ξεκαΟάρισμα καί τήν κατάταξη έκανε ό κ. Άριστ. Βεκιαρέ?.ης πού 
έρμήνεψ3 μερικές άπό τις λιγότερο γενικά συνειθιζόμενες καθιυς κι’ άπ’ όσες δέν 
είναι προφανές τό νόημά τους.

— Ή παροιμία άρ. 4 περιλαβαίνεται στον Πολίτη : Άκαμωσιά. 2.

Σκάζω.
1. Κρύψ’ τά δικέλια νά σκάσουν οί Εργάτες.

Άγυιας. Ερμ. Θά σιεναχωρεθούν οί εργάτες ίΐού δέν θά βρουν ιά Ερ
γαλεία νά δουλέψουν. Ειρωνικά.

Σκόρδο.
1. Ούτε σκόρδο έφαγε ούτε σκορδιές μυρίζει.

Ερμ. Άλ άλογη μέ τή γνωστή παροιμία:Οΰτε γάτα ήτανε ούιε ζημιά έκανε.
Σκοτάδι.

1. Είν’ αλάργα τδ σκοτάδι, κλεισ’ τά μάτια νά το δής. 280
Σκύλος.

1. Άνάφερες τδ σκύλο πάρε καί τδ ξύλο.
2. Ό κακός ό σκύλος φέρνει τδ λύκο.
3. Σκυλιά άπο δυδ μαντριά τρώγονται.

ΣπαΦί.
1. Μύγα στό σπαθί τ’ δέν άκκουμπάει.

Λάρισας 'Ερμ. Δέν ανέχεται τήν παραμικρή προσβολή.
Σπασμένος.

1. Στό σπασμένο τδ σακκί θέλεις βάλε θέλεις μη. 285
Σπίτι.

1. Ό λογαριασμός τοϋ σπιτιού δέ βγαίνει στδ παζάρι.
Ερμ. Τά έ»*  οϊκω μ ή έν δήαφ.

Σπρώχνω.
1. Ηθελα >ά πέσω καί καλά πού μ’ έσπρωξες.

Συνάχι
1. Δώδεκα μήνες δεκατρία συνάχια.
2. Σάν πεθάνω άπό συνάχι, τύφλα νάχη ή πανούκλα.

Συντροφικός.
1. Τδ συντροφικό τδ βώδι εύκολα τδ τρώει δ λύκος. 290

Σώγαμπρος.
1. ’Από σώγαμπρο καλλίτερα.

Οί σ όγαμπροι, οί παντρευόμενοι πού μένουν μέ τά πεθερικά τους, 
δέν πεjvovv καλά. Γ1Ι παροιμία λέει πο5ς : τήν αλεπού τήν έγδερναν ζων’ 
τανή καί τή ρωτούσαν <πυς είσαι;» κΓ αύιή άπυκρίίίηκεν «άπό σ·ύ- 
γαμπρο καλλίτερα».

ΣωτηριανοΙ.
1. Δώδεκα Σωτηριανοί δεκατρία τσιμπούκια.

Άγυιά;. ΣωτηριανοΙ, ένοοίτες τής Αγίας Σωτήρας. Π αροιμία
ανάλογη μέ τήν κοινή .’ Δώδεκα ρωμηοί δεκατρείς γνώμες.

Τόκος.
1. Λύσαξεν ό τόκος κ’ έφαγε τή μάνα.

Μάνα, τό κεφάλαιον·
Τόπος.

1. ΊΙ πέτρα στον τόπο της είνε βαρύτερη.
Τραβώ.

1. Τράβα μΐ, λαλά μ’, κ·.’ άς κλαίω 295
Αγυιας. Λαλάς, ύ θείος.
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Τρελλός.
1. Ελάτε γ-.ωστικοί νά φάτε τοΰ τρελλοΰ το βιος.

Τρώγω.
1. Άνοιξε τά μάτια νά φας κομμάτια.
2. Τρώει και μέ τις δυο μπούκες.

Τσάκνα.
I. Τσάκνα μπάμπαλα δαυλιά καμένα.

Έρμ Γι αυτούς πού ?ένε ασυναρτησίες.
Τσαλί

1. Κάποιο; τραβούσαν στά χαλιά και κείνος πήαινε στά τσαλιά. 3C0 
Τσαλί, ή πείρα, τά χαλίκια. Έρμ Γι’ αύιοΰς ποΰ έχοντας άλλες συνή
θειες δέν μπορούν νά συμμορφωθούν μέ καλλίτερες συνθήκες.

Τσέλιγγας.
1. Τι έχουν τά κλαδιά καί σειώνται ;

— Τσελιγγάδες παν’ καί ξυώνται.
Τσιγκούνης.

1. Ό Τσίγκου/ης χάνε: μά δέν κερδίζει.
Τυρί.

1. Καλδ τυρί σέ σκύλινο δερμάτι.
Ερμ. Καλό περιεχόμενο σέ ακατάλληλο περικάλυμμα.

Φαγάς.
1. Απ’ τον τσ μπρή βγάζεις άπ’ τον φαγά δέ βγάζεις. 

Άγυιάς. Τσιμποής, ό φιλάργυρος.
Φακή.

1. ΤΙταν ή φακή λιοβή τήν έφαγε καί το μαμούδι. 305
Λιοβή, λωβή, κακή; ποιότητας. Μαμούδι, μαμούνι. Ερμ ’Ανάλογη μέ 
τή γνωστή κοινή παροιμία : ’ΊΙτανε στραβό τό κλίμα τιοφαγε κι' ό 
γάιδαρος.

Φίλος.
1. Φίλος τον φίλον έκραζε κι’ δ νοικοκύρης έσκαξε.

Φοβούμαι.
1. Φοβούμουν καί φοβέριζα, ξάμωνα και τις έτρωγα.

Φτάνω.
1. Έφτασε στή γειτονιά μας, θ’άρθ’ή καί στήν αφεντιά μας.

Φτηνός.
1. Ίο φτηνό το κρέας το τρων’ οί σκύλοι.

Φτύνω.
1. Νά φτύσω απάνω φτώ τά μούτρα μου

νά φτύσω κάτω φτώ τά γένια μου. 310
Φτώ, Φτύνω. Στή Θεσσαλία ή προστακτική : φύισ, φτύσε.

Φτωχός.
1. θέλησ ό φτωχός νά χορέψη κι’ έσπασε τό νταούλι.
2. Τόν φτωχό τόν βρήκες στή λάσπη βούτα τον πάρα μέσα,
3. Τού φτωχού το βρέσιμο γιά βελόνα γιά καρφί.

Φυλάγομαι.
1. Άπό κείνο πού φυλάγεσαι δέν Μ γλυττόσης.
2. Φυλάχτηκ’ άπ’ τό λύκο καί μ’ έφαγ’ ή αρκούδα. 315

Φωνάζω.
1. "Οταν φωνάζαν τούς παππούδες μας γιά σταφύλια. αύ:οί μαζεΰαν 

τσάπουρνα.
Τσάπουρνα, βατόμουρα- Έρμ. Γιά τού;προγόνους τού; όχι προβλεφτικούς.

Χαζός.
1. Τό χαζό καί τό χωριάτη ξένοι πό/οι τούς γεράζου/.

Χαζός, ό ανόητος, μωρός. Ούσιαστ: ή Χαζομάρα.
Χαλκιάς.

1. Ό χαλκιάς μέ το στιβαχτή δέν κάνει.
Άγυιάο. Χαλκιάς, ό σ.δηρουργός. Στιβαχτής, πού σιιβάζει τά μπαμπάκια.
Έρμ Ανάλογη μέ τό μυί)ο άνΟρακέως καί γναφέως.

Χέρια.
1. Μέ το στόμα άοα - μάρα μέ τά χέρια ξεραμάρα.

Έρμ· Μέ τό στόμα επιτρέπονται αστεία, μέ χειρονομίες όμως όχι.
2. Τά χέρια ντροπιάζουν τό πρόσωπο. 320

Χορταίνω.
1. Ό Θεός πού μέ χόρτασε καί δέ μέ ξεσαγώνιασε.

Χού(γ)ι.
1. Ό λύκος τήν τρίχατ’ αλλάζει τό χούι τ’ δέν τ’ άλλάζει 

Χούι, συνήθεια.
Χουζούρι.

1. Ε’χ’ δ σκύλος τήν πείνα τ’ ε’χε καί τδ χουζούρι τ’.
Χώρια.

1. ΤΙ καλημέοα της άχώρια.
2. Μαζί κουβεντιάζουμε άχώρια καταλαβαίνουμε. 325

Ψάρι
1. Τά ψάρια στο γιαλό καί τά κρεμμύδια τριμμένα.
2. Ψάρια στδ γιαλό πόσο τήν δκά.

Ψύλλος.
1. Γιαύτδ έκαψα τήν κάπα μου νά μή μέ τρων’ οί ψύλλοι.
2. Καίει τδ πάπλωμα γιά τον ψύλλο.

Ψυχή.
1. Ή ψυχή μ’ στό βρακί μ’ πάει 330

Έρμ- Άπό τόν φόβο.
Ψωμί.

1. Δικό τους ψωμί τρων’ καί ξένες έννοιες έχουν.
"Ωρα.

1. Αειψε άπό μιαν ωρα κακιά νά ζήσης χίλια χρόνια.
"Ως.

1. *Ως  πού νά σκώση τό ’να πόδι τ’ άλλο τό τρώει ό λύκος.
2. 'Ως τδ γιόμα τό ψοφάει ώς τό βράδι τό βρωμάει. 334
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ -ΤΕΧΝΕΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1927

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ:

Η ΓΛΩΣΣΑ
ΕΙΝΕ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΚΟΠΟΣ

Γιά το πολύπαθο καί τδ πολυσυζητούμενο 
κι έντελώς άγνωστο από τούς ένενήντα πέντε 
στους εκατό μορφωμένους "Ελληνες, γιά τό 
γλωσσικό ζήτημα, μ*  όσα κι άν είπιό- 
θηκαν ώς τ ϊ τιάρα, δέν έλέχθηκαν όλα όσα 
πρέπει κι’ όπως πρέπει. Θά ήταν, όμως, 
καθαρή ματαιοπονία τό νά επιχειρήσει 
κανείς τώρα πιά νά φωτίσει όσους δέν θέ
λησαν, ή όσους δέν μπόρεσαν, νά νιώσουν τήν 
ουσία τού ζητήματος —τήν αύταπόδειχτη. δη
λαδή, ανάγκη ν’ άναδειχθεϊ τό ταχύτερο γρα
φτή γλώσσα τού ’'Εθνους, καλλιεργούμενη μέ 
συνειδητή προσπάθεια, ή όμιλουμένη από ό
λους τούς "Ελληνες γλώσσα, γιά νά κατορθοό- 
σει μιά μέρα καί τό Σχολείο μας ν’ αρχίσει 
έκτελιόντας τόν προορισμό του τό μορφωτικό. 
Καί θά ήταν άσκοπης κακίας επίδειξη τό νά 
προσπαθήσει κανείς νά ταράξει τήν μακαριό
τητα τών αγαθών, οί όποιοι απορούν μέ τά 
καμώματα μερικών αδιόρθωτων, πού καταγί · 
νονται ακόμα μέ τό γλωσσικό καί μιλούν γι’ 
αναρχία γλωσσική καί γιά καλλιέργεια γλώσ
σας, αφού οι εφημερίδες γράφουν πιά μιά τόσο 
ώραία γλώσσα. κΓ αφού ή ΙΙάγκαλος Άκα- 
δηιιία θά τό λύσει κι’ αύτό τό ζητηματάκι. 
Τέλος θά φιγουράριζα γι’ απλοϊκός άν κατα
γινόμουνα νά υποστηρίξω αύτό πού πιστεύω— 
πώς δείχνονται ανόητοι κι*  επιπόλαιοι έκεϊνοι 
άπό τούς οπωσδήποτε μορφωμένους οί όποιοι 
θεωρούν υπεύθυνο τό γλωσσικό ζήτημα, πού 
ύφίσταται τώρα καί δυο χιλιάδες χρόνια, 
γιά τό μασωνισμό, ή τόν κομουνισμό, ή τόν

ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΘΕΩ
ΡΕΙ ΕΘΝΙΚΟΝ Ο.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ.

ΣΟΛΟΜΟΣ

αθεϊσμό, ανθρώπων εντελώς έλεύθέρων νά- 
χουν τήν όποια πίστη θέλουν καί νά προτι
μούν τήν όποια γλώσσα τούς αρέσει — τήν κα
θαρεύουσα ό μασώνος, τή δημοτική ό άθεος, 
τήν εσπεράντο ό κομουνιστής.

Γιά τά παραπάνω, λοιπόν, άς μιλούν οί 
άμύντορες κι’ αμύνονται οί μαλιαροί. Μέ τά 
λίγα λόγια μου θέλω νά καταστήσω φανερή 
μιά συστηματική παρανόηση, πού γίνεται με
ταπολεμικά τού γλωσσικού ζητήματος, καί μιά 
παραπλάνηση πού έπιζητεϊται μέ τό ζήτημα 
τώρα τελευταία. Γιατί ενώ άπό τή φύση του 
κι άπό τήν ιστορία του, τό γλωσσικό ζήτημα 
είνε εντελώς άσχετο άπό τά κόμματα κι άπό 
τϊ συμφέροντα οποιοσδήποτε κοινωνικής τά- 
ξεως. όιιως προσπαθούνε νά τό σχετίσουν όχι 
πλέον οί άντίπαλοι τή; δημοτικής, ούτε οί 
αύτολεγόμενοι κομμουνισταί, μά μερικοί κα
λοπροαίρετοι νεαροί δημοτικισταί, οί όποιοι 
στή μεταπολεμική διανοητική ακαταστασία, 
παρερμηνεύοντας ευγενικές τάσεις μεγάλων 
άνθρωπιστών, θεώρησαν καθήκον τους έπιβε- 
βληιιένο άπό τό νεωτερισμό, νά έγκαταλείψουν 
τόν ίσιο δρόμο τό χαραγμένο άπό τούς προγε
νέστερους δημοτικιστάς, πού οδηγούσε στήν 
προκοπή τού Συνόλου, άποδεχόμενοι άπόκοτ·ς 
θεωρίες δυσαρεστημένων μυαλώντή; Ευρώπης.

Καί οί καλοί νέοι, χωρίς νά τό θέλουν καί 
χωρίς νά τό νιβόσουν, άρχισαν μιμούμενοι δου
λικά τή σοβιετική διαλεχτική καί κατάντησαν 
νά δογματίζουν : Ιον) "Οτι ή ζωντανή γλώσ
σα δέ θά ε’ισαχθεί στό σχολείο, καθώς τό έπι- 

βάλλει τό πνευματ.κό συμφέρον τή; αδικούμε
νη; τάξ·ως, όσο δεν αναπτυχθούν καί δέν τό 
ζητήσουν επιτακτικά αυτοί οί ίδιοι οί αδικού
μενοι. 2ον) "Οτι οί αστοί δημοτικισταί. που 
προσπάθησαν ν’ άποδ ·χθ ΐ τό Κράτος τή δη
μοτική γλώσσα καί δεν τό επέτυχαν, άποδ ί- 
χθηκαν ούτοπισταί, γιατί πίστ-υαν ότι ή άστι- 
κή διοικούσα τάξη μπορούσ ■ νά παραδ -χθ ϊ 
πράγμα, άν όχι άντίθ το άπό τό συμφέρον 
της. μά πού τής είναι αδιάφορο, άφοΰ τά παι
διά αύτή; τής τάξεως μορφώνονται οπωσδή
ποτε στ’ άνοότερα σχολεία καί με τήν καθα
ρεύουσα. Γι’ αύτό λοιπόν κι’ αυτοί σά δημο- 
τικισταί, πού θέλουν μέ τά σωστά τους νά 
βοηθήσουν τήν έπικοάτηση τή; δημοτικής, καί 
σάν άνοιχτομάτηδες. πού δέν εννοούν νά ένερ- 
γούν σάν ούτοπισταί. άφότου κατάλαβαν, ότι 
ή δημοτική γιά νά επιβληθεί πρέπει νά ύπο- 
στηριχθεϊ άπό μιά ένδιαφερόμενη κοινωνική 
τάξη, θά προσπαθήσουν νά όργανιόσουν καί 
νά μορφώσουν τήν έργατοαγροτική άδικού- 
μενη τάξη, ώστε στό τέλος αύτή, σύμφωνα μέ 
τί πνευματικά της συμφέροντα ένεργώντας, νά 
επιβάλει στό σχολείο τή δημοτική.

Οί άγαθοί νέοι λησμονούν στον ενθουσια
σμέ) τους, όσο δέν παρανοούν, τό ό.τι ή άνα- 
γνώριση άπό τό έθνος ώς γλώσσας του τής 
δημοτικής ζητήθηκε καί θά ζητηθεί άπό κάθέ 
άνθρωπο, πούχει τά μυαλά του στον τόπο τους 
σά μέσο, γιά νά μορφωθεί καί νά προκόψει 
τό Σύνολο, κι όχι σά σκοπός πού πρέπει 
όπως - όπως νά πραγματοποιηθεί κι*  άν πρό
κειται ό τόπος νά ζημιωθεί.

Βέβαια όποιος έχει πεισθεί. πώς ό σοσια
λισμός μάς χρειάζεται γιά τήν προκοπή μας 
οφείλει νά γίνει σοσιαλιστής. Καί τότε, άφού 
σκεφτ ΐ σά σοσιαλιστής, μπορεί νάνε είτε κα
θαρευουσιάνος, είτε δημοτικιστής. Δουλειά δι
κή του. Μά ποτέ ό δημοτικιστής πού νιώθει, 
πώς ό τόπος μας θά διαλυθεί μέ τήν πρόωρη 
άποδοχή σοσιαλιστικών άρχών, ποτέ δέ θά 
συμπαθήσει στό σοσιαλισμό, γιά νά βοηθήσει 
έτσι τήν επικράτηση τής δημοτικής. Γιατί γιά 
τό δημοτικιστή τόνάξιο τού ονόματος, ή γλώσσα 
—τό είπαμε— δέν είνε σκοπός, μά μέσο γιά τό 
καλό τού Συνόλου. Ή παραννόηση λοιπόν πού 
δείχνει τό μέσο γιά σκοπό είνε έπικίνδυνη κΓ 
έπρεπε νά ξεκαθαρισθεί.

Μά τάχα είνε αληθινό τό λεγόμενον, ότι 
τό σημερινό Κράτος θ’ άντισταθεϊ πάντοτε 
στήν άποδοχή τής Δημοτικής ; ΚΓ ότι μιά 
κοινωνική τάξη πού θ’ άποκτούσε συνείδηση 
τού πνευματικού συμφέροντος της θά μπορού
σε νά τήν επιβάλει ;

Αί ! λοιπόν, κύριοι Διαλεχτικοί ! δλ*  αυτί 
είνε παιγνίδια λέξεων όσων δέν τολμούν νά 
κοιτάξουν κατάματα τά ζητήματα. ’Από μέ
ρος μου άντί νά μιλώ γιά ξένες έγνιες. άντί 
νά χωρίζω τόν κόσμο σέ άστούς καί σέ άστεί- 
ους. ξαναριότησα τόν εαυτό μου : Ή Δημοτι
κή είνε καλλιεργημένη γλώσσα σέ βαθμόν ώ
στε νά έπαρκεϊ σέ όλες τις άνάγκες τις πνευ
ματικές τού "Εθνους ; ΚΓ άν δέν είνε, ήταν 
σωστό καί δυνατό νά τήν αποδεχτεί τό Κρά
τος ; ΚΓ άν ήθελε τό Κράτος νά τήν έπιβάλει, 
τάχα θά μπορούσε νά έπιβάλει μιάν ανέτοιμη 

γλώσσα. ένα πράγμα δηλαδή πού δεν υπήρχε;
Στά ερωτήματα αυτά ή συν ίόησή μου. συ

νείδηση παλιού yai πιστού δη ιοτικιστή. μά 
κΓ ανθρώπου συνηθι σμένου νά μήν έθ λοστρα- 
βώνται, άπάντησ.· κατηγορηματικά : "Οτι τό 
Κράτος δέν μπορούσε ούτ-’ νά παραδεχθεί,ού
τ · νά επιβάλει όσο κΓ άν τό ήθ λε. μιά γλώσ
σα καλλιεργημένη σημαντικά άπό τή λογο
τεχνία. ώστε νά έπαρκεϊ γιά έ·\α μέρος πνευ
ματικών (Αναγκών, άλλά μιά γλώσσα πού μό
νο καλλιεργούμενη μέ τό μι-ταχείρισμα γιά 
χρόνια κΓ άπό πολλούς καί καλούς θά μπορεί 
νά έπαρκέσει γιάόλ·ς τίς άνάγκες. 'Επομέ
νως τό Κράτος άπό σήμερα κι’ άν σύσσωμο 
τό ήθελε δέ θά μπορούσε νά επιβάλει γ/ώσσα 
ανέτοιμη. Αντίθετα άμα ή γλώσσα »ιέ τό με- 
ταχείρισμα έτοιμασθεϊ—προτού τό Κράτος νά 
τό θελήσει καί χωρίς ·νά τό ρωτήσει κανείς— 
ή γλώσσα θά έχει ιιόνη της άπό τ ι πράγματα 
επιβληθεί. ’Απόδειξη πώς ή ετοιμασμένη ήδη 
λογοτεχνική. ή άρκετή καί γιά τίς πνευματικές 
άνάγκες τού Δημοτικού Σχολείου, μ’ όλη τήν 
άντίδραση καί μπήκε στό Δημοτικό Σχολείο 
καί δέ θά βγει ποτέ, μολονότι υπάρχει δίπλα 
της μιάν άλλη γραφτή γλώσσα — βέβαια τε
χνητή— μά επαρκέστερη ακόμα σήμερα γιά 
τίς έπιστημονικές άνάγκες.

"Οπως τό σημερινό Κράτος, τό ίδιο θά 
πάθαινε καί τό ίδιο θάκανε τό όποιοδήποτε 
σοσιαλιστικό ή κομουνιστικό καθεστός. όσο 
ή γλώσσα δέν θά ήταν έτοιμη, γιατί μέ δι- 
χτατορικά τού προλεταριάτου διατάγματα ού
τε καλλιεργούνται, ούτε μορφιόνονται, ούτε 
επιβάλλονται γλώσσες.

Γιά τό ό.τι. λοιπόν, δέν έγινε παραδεχτή ή 
γλώσσα ώ; τώρα.δέ φταίει ούτε τόάστικόΚρά- 
τος. ούτε ή άδιάφορη προς τά πνευματικά 
συμφέροντα τών άδικούμενων άστική τάξη, μά 
φταίει ή άνετοιμασία τής γλοόσσαε. Καί στό 
μέλλον θά φταίνε όσοι δημοτικισταί θά ζητούν 
ή γλώσσανά γίνει παραδεχτή μ’ έπιβολή κομ
ματική ή ταξική, άντί νά συμβουλεύουν καί 
νά έργάζονται καί οί ίδιοι συστηματικά, μεθο
δικά. μ’ έπιμονή καί μ’ έπιμέλεια νά καλλιερ
γηθεί ό γραφτός λόγος, πού σάν έτοιμασθεϊ 
μόνος του θά επιβληθεί χωρίς τής κοινωνικής 
παραλυσίας τ’ άταξικά φαινόμενα.

"Οποιος δέν κατόρθωσε νά δεϊ αυτά τά πο
λύ άπλά θά πεΐ πώς παραννοεϊ τό ζήτημα τό 
γλωσσικό.

Κι’ όποιος τά είδε, κι’ όμως ζητεί ταξικές 
επιβολές, θά πει πώς θέλει νά παραπλανήσει 
τούς άφελέστερους.

Τό ό.τι ή γλώσσα άμα έτοιμασθεϊ θά έπι- 
βληθεϊ μόνη της δέν ισοδυ^αμεϊ μέ τό ό,τι 
καί ή Κρατική κατ’ άρχήν άποδοχή κι’ ό φω
τισμός ό σχετικός τής Κοινωνίας δέν είνε όφε- 
λιμότατα στοιχεία υποβοηθητικά τής καλλιέρ
γειας τής γ/πόσσας. ΚΓ έπομένως τής συντο- 
μεύσεως τού χρόνου μέ τή συνειδητή βοήθεια 
τής ετοιμασίας της.

Τούτο ακριβώς είχαν επιχειρήσει μέ τήν 
προπαγανδική μέσα στήν κοινωνία ένέργειά 
τους οί παλιοί δημοτικισταί.

ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
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ΟΙ λογοτεχνικοί διαγωνισμοί δέν δημιουρ
γούν τούς συγγραφείς καί πολύ λιγότερο τίς 
μεγαλοφυΐες. Φιλολογικοί διαγωνισμοί έγειναν 
άπειροι στήν Ελλάδα καί ύποτιμήθηκαν στήν 
κοινή συνείδηση, ϊσως γιατί αναμένονταν άπό 
αύτούς κείνο πού δέν μπορούν νά δώσουν. Βέ
βαια ή απαίτηση δέν εΐταν εντελώς συνειδητή’ 
δέν εΐταν δυνατό νά άνθέξει σέ μιά λογική της 
εξέταση, άλλ’ ή λογική έξέταοη δέν έπεμβαί- 
νει πάντα, κι*  ό κόσμος περίμενε συναισθημα
τικά οί διαγωνισμοί νά τού άποκαλύψουν ιόν 
συγγραφέα τόν ολοκληρωμένο κι’ εξαιρετικό 
πού θ(ϊ προξενούσε κατάπληξη καί θά συγκλό
νιζε. Κ’ έπειδή οί διαγωνισμοί δέν παρουσία
ζαν ένα τέτοιο συγγραφέα πού θά επιβάλλον
ταν ώς δόξα τής Ελλάδας, ή κοινή γνώμη δυ- 
σπίστησε στούς διαγωνισμούς. νΑπειρα έχουν 
γραφεί εναντίον τών διαγωνισμών’ συχνά το
νίστηκαν τά πενιχρά τους αποτελέσματα.

Νομίζω ότι άμα έχτιμηθούν ψύχραιμα οί 
δυνατότητες τών διαγωνισμών θά ύπερνικηθεΐ 
ή δυσπιστία. Οί διαγωνισμοί δέν έχουν τήν ι
κανότητα νά κάνουν θαύματα, νά κατασκευά
σουν έναν ξεχίυριστό συγγραφέα δταν δέν υπάρ
χει. Μπορούν δμως νά βοηθήσουν τήν εξέλιξη 
καί τήν ανάπτυξη ένός ταλέντου. Κι’ αύτό εί
ναι σημαντικό. ’Άς μή ζητούμε τ’ αδύνατο. 
"Αμα άφομοκόσο ιε τί; αξιώσεις μας μέ κείνο 
πού μπορεί νά έχπληρωθεϊ. πιστεύω πώς θ’ 
άντιληφθούμε ότι ή συμβολή τών διαγωνι
σμών στήν πρόοδο τής Αοχοτεχνίαςμας μπορεί 
νά είναι πολύτιμη...

Σήμερα πιστεύεται περισσότερο άπό ποτέ 
πώς τό ταλέντο δέν είναι μόνο θεόπνευστο: τό 
ταλέντο βέβαια γεννιέται άλλά καί γίνεται’ τό 
ταλέντο δέν έχει πάντα μέσα του τή μοιραία 
δύναμη νά υπερνικήσει δλες τίς έναντιότητες 
καί νά μήν καταπνίγει μέσα σ’ ένα περιβάλλον 
ακατάλληλο γιά τήν άνάπτυξή του. ’'Απειρες 
δυνάμεις χάνονται γιατί δεν καλλιεργήθηκαν. 
Τό ταλέντο γιά νά ολοκληρωθεί πρέπει νά ζή- 
σει σέ μιά άτμόσφαιρα πού νά μήν τού είναι 
υπερβολικά άσφυχτική, πού νά μήν μαραίνει 
τούς χυμούς του. Τίποτε δέν είναι πιό ολέθριο 
γιά ένα ταλένο παρά μιά ατμόσφαιρα αδιαφο
ρίας καί σιωπής γύρω του. παρά νά παραμένει 
γιά πάρα πολύν καιρό εντελώς άγνωστο. Φυ
σικά δέν εννοώ δτι ένας συγγραφέας ή ένας 
καλλιτέχνης πρέπει μόλις έμφανιστεί νά ανα

γνωριστεί καί νά προκαλέσει τό γενικό ενθου
σιασμό. Κάθε άλλο. Συχνά κι’ αύτή ή παρεξή
γηση. κι’ αύτή ή επίθεση, δταν είναι άδικες, 
δημιουργώντας τήν ανάγκη τής αντίδρασης καί 
τής πάλης εντείνουν τό ποσό καί τό ποιο τής 
παραγωγής. Κείνο πού επιβάλλεται είνε ένας 
συγγραφέας νά αίστανθεϊ δτι τό έργο του δι- 
αγείρει κάποιο ένδιαφέρον καί κάποιες συζη
τήσεις. ότι έχει μιά κάποια απήχηση. "Ενας 
συγγραφέας πρέπει νά αίστανθεϊ δτι τό έργο 
του ζεί. καί ότι δέν άπονεκρώνεται μέσα στό 
συρτάρι. νΑλλωστε ό ίδιος συγγραφέας θά 
κρίνει καί θά έχτιμήσει τό έργο του μόνον ά
μα τό δεϊ νά εμφανίζεται δημόσια. "Ενα έργο 
δέν γράφεται γιά νά απομονωθεί, μόνο αφού 
έμφανιστεί στό περιβάλλον γιά τό οποίο πλά
στηκε. δηλαδή στή δημοσιότητα, θά χρωματι
στεί με τό αληθινό του φώς. "Ενας συγγρα
φέας θά κατανοήσει τϊ λάθη τού έργου του 
καί θά τϊ διορθώσει, καί θά ανανεώσει τόν 
εαυτό του. καί θά τόν τελειοποιήσει μόνον 
αφού παρουσιάσει τό έργο του στό κοινό.

Βέβαια γιά έναν ποιητή, ή γιά έναν συγ
γραφέα διηγημάτων, μυθιστορημάτων, λογο
τεχνικών ή αισθητικών μελετών, δέν παρουσι
άζει ή εμφάνιση τών έργων του. μάλιστα στήν 
'Ελλάδα, πελώριες δυσκολίες. Έκδίδεται στήν 
Ελλάδα ένας δυσανάλογος αριθμός περιοδι
κών πούτϊ περισσότερα είναι πάντα πρόθυμα νά 
δεχτούν σχεδόν χωρίς κανέναν έλεγχο όποιαδή- 
ποτε ύλη τούς προσφέρνεται. Άλλά κι’ αύτή 
πάλι ή υπερβολική ευκολία ελαττώνει καί κά
νει σχεδόν μηδαμινό τό κύρος τής υποστήρι
ξης. τής άλλωστε σχεδόν πάντα μόνον ήθικής 
καί σχεδόν ποτέ κ’ υλικής, πού χαρίζουν τά 
περισσότερα περιοδικά στό συγγραφέα πού 
παρουσιάζουν. Τά περισσότερα νεοελληνικά 
περιοδικά είναι πολύ ύποτιμημένα στήν κοινή 
συνείδηση, διαβάζονται άπό έναν πολύ περιο- 
ρισμένον αριθμό αναγνωστών, καί ίσως σ’ αύ
τή τήν ελάχιστη έπαφή τού νεοέλληνα συγγρα
φέα μέ τό κοινό νά πρέπει νά άναζητήσομε 
τήν κυριότ-ρη αιτία τή; τόσο θλιβερής στασι
μότητας τόσων πολλών συγγραφέων μας.

Αέν πρόκειται δμως έδώ ν’ ασχοληθώ μέ 
τήν τύχη τών συγγραφέων τών οποίων τά έρ
γα προορίζονται γιά τό περιοδικό ή τό βιβλίο. 
Σήμερα μάς ένδιαφέρει αποκλειστικά ό θεα
τρικός συγγραφεύς’ αύτός συναντά ασυζήτητα 

συχνά δυσκολίες πολύ μεγάλες γιά νά δεϊ ζων
τανεμένο ένα του έργο. Τό θεατρικό έργο δέν 
μπορεϊ νά ζήσει αλλού παρά απάνω στή σκη
νή’ άμα τό διαβάζομε τό φανταζόμαστε, τό 
διαισθανόμαστε, δέν έπικοινωνούμε άμεσα μέ 
την ολοκληρωμένη του υπόσταση. Τό θεατρι
κό έργο έξω άπό τό θέατρο είναι ένας έξόρι- 
στος, ένας μεταφυτεμένος σ’ ένα χώμα πού 
τού είναι ξένο....

Δυστυχώς ή παράσταση ένός θεατρικού έρ
γου απαιτεί πολλά έξοδα καί πολλούς κόπους. 
Δέν είναι δυνατό ν’ άναλάβουν πάντα τά έξο
δα καί πολλούς κόπους. Δέν είναι δυνατό ν’ 
άναλάβουν πάντα τά έξοδα αύτά θέατρα πού 
είναι ιδιωτικές έπιχειρήσεις καί πού αναγκα
στικά άποβλέπουν σέ άμεσες έπιτυχίες. Ζητούν 
ή τό δνομα τού συγγραφέα νά είναι κι’ δλας 
γνωστό άπό προηγούμενά του έργα, ή τό έργο 
νά παρουσιάζει κάτι πού σχεδόν να έξασφαλί- 
ζει ότι θά αρέσει, ώστε νά είναι άπό πριν σί
γουρες όσο είναι δυνατό περισσότερες πιθα
νότητες έπιτυχίας. "Οσο κι’ άν όσυναγωνισμός 
μέ τούς ξένους συγγραφείς είναι υπέρ τών δι
κών μας συγγραφέων, γιατί τϊ έργα τους πλη
ρώνονται δυστυχώ; φθηνότ-ρα.τά Ιδιωτικά θέ
ατρα διστάζουν νά κάνουν πειράματα παρου
σιάζοντας συγγραφείς πού δεν έχουν άκόμα έ- 
πιβληθεϊ καί τών οποίων τϊ έργα προσφέρ
νουν προπάντων μελλοντικές υποσχέσεις. Τ»ϊ 
ιδιωτικά θέατρα διστάζουν να προσφερθούν 
γιά νά διδαχτ-ϊ ό συγγραφεύ; εις βάρος τους. 
Συχνά κατακρίθηκαν γιά τή δειλία τους αύτή. 
Νομίζω ότι ή κατακραυγή είναι άδικη. ’Έχω 
τήν έντύπωση ότι τά ιδιωτικά μας θέατρα 
καί μάλιστα μερικά θέατρα Νέων, τϊ τελευ
ταία χρόνια προσπάθησαν είλικρινά ν’ άνε- 
βάσουν όσο μπορούσαν περισσότερα έργα νέ
ων κι’ άγνωστων συγγραφέων. Άν ή έκλογή 
τών έργων δέν εΐταν πάντα επιτυχημένη κι’ 
άν τό άνέβασμα δέν εΐταν πάντα όσο τέλειο 
θα έπρεπε γιά νά μήν υποδειχτούν τά έλατ- 
τώματα καί νά έξαρθούν οΐ αρετές, τό λάθος 
δέν είναι τόσο τών θεάτρων μας όσο τών 
συνθηκών μέσα στις οποίες είναι άκαγκασμένα 
νά εργαστούν.

Μόνον ένα θέατρο επιχορηγημένο. πού θά 
έχει πιά τήν υποχρέωση νά διαβάζει όσα χει
ρόγραφα τού στέλνονται κι’ άπορρίχνοντας κά
θε τι ανάξιο μέ αλύγιστη αυστηρότητα, νά υ
ποστηρίζει κάθε ταλέντο, έστω κι’ άνώριμο. 
τό οποίο θά διακρίνει νά άναφαίνεται, μόνο 
τό ’Εθνικό θέατρο θά δώσει μιά πραματική 
ώθηση στήν άνάπτυξή τών θεατρικών συγγρα
φέων. Τό ’Εθνικό Θέατρο είναι απαραίτητο 
νά ιδρυθεί πρώτο: γιά νά μ ή μαραθεί εντελώς 
τό νεοελληνικό θέατρο πού μέσα στί; σημερι
νές συνθήκες πού τό περιβάλλουν ολοένα ξε
πέφτει άπό τόν καλλιτεχνικό του προορισμό, 
δεύτερο: γιά νά ένισχυθούν κι’ αυτοί οί άνα- 
γνωρισμένοι ήθοποιοί καί συγγραφείς πού άν 
καί φτασμένοι ταλαιπωρούνται μέσα στήν α
θλιότητα τή; σημερινή; θεατρικής κατάστασης, 
καί τρίτο: γιά ν’άναφανούν καί ν’ άναδειχτούν 
νεες δυνάμεις ηθοποιών καί συγγραφέων. Μέ 
τήν εύκαιρία τής έδώ συγκέντρωσής μας νο
μίζω πώς πρέπει νϊ υπενθυμίσομε στόΚράτος
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ότι όσοι πονούν τό ελληνικό θέατρο καί όσοι 
εργάστηκαν γι’ αύτό, δέν έκφράζουν πιά άπλά 
καί μόνο μιάν εύχή’ άπαιτούν άπό τό Κράτος 
πού έχει τήν υποχρέωση νά υποστηρίξει τήν 
Τέχνη, νά ιδρύσει τό ’Εθνικό Θέατρο. Φτά
νουν πιά τϊ λόγια, τά μεγάλα σχέδια πού πα
ραμένουν στό χαρτί καί οί κούφιες υποσχέσεις.

Τήν υποστήριξη τή στηριγμένη σέ μιά α
μερόληπτη άλλά καί φωτισμένη κρίση πού τό- 
jo πολύ τή στερούνται οί νέοι μας θεατρικοί 
συγγραφείς καί πού τήν έχουν τόσο άνάγκη, 
είναι χρόνια τώρα πού αίστάνθηκε ή Εταιρία 
τών Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων τήν υ
ποχρέωση νά τήν προσφέρει. Τό 1913 προκή
ρυξε τόν πρώτο διαγωνισμό μονόπραχτων έρ
γων καί παρόμοιοι διαγωνισμοί έγιναν καί τό 
1911 καί 1915. Στούς διαγωνισμούς αύτούς 
βραβεύθηκαν έργα τών κ. κ. Π. Δημητρακο- 
πούλου, Θ. Ζωΐοπούλου. Σ. Βερνουδάκη.’Ηλ. 
Βουιερίδη, I. Παπαμιχαήλ, τής Κας Ζωιοπού- 
λου, κι’ ένα δικό μου.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή δέν μπορώ νά μήν 
άναλογιστώ δ) η τή συγκίνηση τής έποχής ε
κείνη; τού πρώτου βραβείου. ’Αργότερα κι*  
άν άκόμα έπιτύχαμε κάτι, παραμένομε πάντο
τε ανικανοποίητοι κι’άπογοητεμένοι. γιατί άν- 
τιλαμβανόμαστε πάρα πολύ φανερά ότι τό κάτι 
εκείνο πού έπιτύχαμε υστερεί απελπιστικά άπό 
κείνο πού σχεδιάσαμε κι’ έπιθυμήσαμε. ’Αν
τιλαμβανόμαστε ολοένα πώς τό αριστούργημα 
πού ονειρευτήκαμε νά γράψομε δέν τό γράψα
με καί πιθανόν νά μή τό γράψομε ποτέ. Μά 
γιά μιά στιγμή τό πρώτο βραβείο μάς έκανε 
νά πιστέψομε στί; έξαιρετικές μας δυνάμεις, 
στό καθήκον μας νά τίς ολοκληρώσομε, μάς 
έδωσε τόν άπόλυτον έκεΐνον ένθουσιασμό πού 
όταν δέν διαρκεϊ πολύ, είναι ώ; πρώτη ώθηση 
μοναδικά γόνιμος. Τή χαρά τού πρώτου νεανι
κού μας βραβείου δέν θά τήν ξανααιστανθούμε 
πιά ποτέ.

eH Εταιρεία τών Έλλήνυ^ν Θεατρικών 
Συγγραφέων είχε σκοπό τή σειρά αύτή τών 
διαγωνισμών νά τήν έξακολουθήσει ταχτικό, 
κάθε χρόνο όχι βέβαια, τό έπαναλαβαίνω. γιά 
ν’ άποκαλύψει μεγαλοφυίες, άλλά γιά ν’ άνοί- 
ξει μέ τό κύρος της τό δρόμο προς τό θέατρο 
σέ νέα ταλέντα μέ μελλοντικές δυνατότητες, 
καί γιά νά περί βάλει τϊ νέα αύτά ταλέντα 
μέ τήν ατμόσφαιρα τή; άναγνώρίσης τής π;>ο- 
σπάθειάς τους πού είναι τόσο άπαραίτητη 
γιά τήν έξέλιξή τους. ΜΙ Εταιρεία είχε άκό
μα σκοπό έπεχτείνοντας τήν ένίσχυσή της νά 
προκηρύχνει διαγωνισμούς γιά πολύπραχτα 
έργα. Δυστυχώς τά σχέδιά της αύτά δέν μπό
ρεσε άκόμα νά τϊ πραματοποιήσει κι’ άπό τό 
1917 άναγκάστηκε νά διακόψει κι’ αύτή τήν 
προκήρυξη τού διαγωνισμού τών μονόπρα
χτων.

’Εκφράζει σήμερα στόν κ. Σαββίδη τί; πο
λύ θερμέ; εύχαρι στί ·ς της καί μαζί φαντάζο
μαι τίς εύχαριστίες όσων έλαβαν μέρος στό 
διαγωνισμό. CO κ. Σαββίδης μέ τή δωρεά του 
φανέρωσ: ένα πραματικό ένδιαφέρον γιά τήν 
πρόοδο τή; νεοελληνικής θεατρική; Λογοτεχ
νίας καί ή Εταιρεία τών Ελλήνων Θεατρικών 
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Συγγραφέων συναισθάνεται βαθύτατα τήν ευ
γνωμοσύνη πού οφείλεται σέ όσους ενισχύουν 
τήν Τέχνη γιατί συνειδητοποίησαν τήν αξία 
της γιά τή ζωή. ΊΙ Εταιρεία τών ‘Ελλήνων 
Θεατρικών Συγγραφέίυν ευχάριστη ακόμα τον 
κ. Σαββίδη γιά τήν έχτίμηση πού τή; 
έδειξε αναθέτοντας σ’ αύτήν τήν προκήρυξη 
και τήν κρίση τοΰ διαγωνισμού.

* *
Δυστυχώ; δέν μπορούμε νά πούμε ότι τ’ 

αποτελέσματα τού διαγωνισμού ικανοποιούν 
κι’ αύτές τις πολύ μετρημένες, όπως τό εξή
γησα. απαιτήσεις. Στο διαγωνισμό στάλθηκαν 
23 έργα. Άπ’ αύτχ ή Κριτική Επιτροπή,πού 
άποτελέσθηκε από τον κ.Λάσκαρη. τόνκ. Χόρν 
καί μένα. βράβεψ3 κι*  επαίνεσε τά 4 σχετικά 
καλύτερα. Δέν είναι αριστουργήματα, άλλά ή 
Επιτροπή δέν περίμενε αριστουργήματα, καί 
δέν είναι αύτό πού τής δίνει μιά κάποια άπο- 
γοήτεψη. Δέν τήν απογοητεύει ούτε εξαιρετι
κά. άν καί βέβαια δέν τήν ικανοποιεί τό ότι 
κι*  αυτοί οί συγγραφείς τών βραβεμένων κι*  
επαινεμένων έργων δέν έδειξαν πώς είχαν κάτι 
καινούριο καί δικό τους νά πουν. ή πώς ανα
ζήτησαν τουλάχιστον καινούριες φόρμες."Ενα; 
μόνον άπ’ αύτούς τούς 4 συγγράφει; φανέρω
σε μιά τάση κάπως προσωπική. Οί άλλοι όλοι 
ασκέστηκαν νά ξαναχύσουν σέ καλούπια πολυ- 
μεταχειρισμένα θέματα γνωστά. ’Έμειναν πι
στοί στήν τεχνοτροπία πού θέλει περισσότερο 
νά περιγράφει παρά νά μετουσιώιει τήν πρα- 
ματικότητα’ στήν τεχνοτροπία δηλαδή πού 
τήν ονομάζομε ρεαλιστική καί πού σήμερα σέ 
όλες τί; προηγμένες Λογοτεχνίες χρεωκόπησε 
αφού έξαντλήθηκε. Θά εϊταν πολύ πιο ευοί
ωνο γιά τό μέλλον τών συγγραφέων αυτών άν 
διακρίνονταν στά έργα τους λιγότ^ρη προσπά
θεια έμμονή; σέ παλιότερα πρότυπα καί πε
ρισσότερη αναζήτηση, έστω κι*  άκαταστάλαχ- 
τη. περισσότερη ανησυχία, περισσότερη φαν
τασία, έμπνευση καί ποίηση, περισσότερος α
ναβρασμός καί παλμός, περισσότερη δημιουρ
γικότητα. Άλλ’ ό.τι επιζήτησαν οί συγγραφείς 
αυτοί τό κατόρθωσαν: δέν απομακρύνθηκαν 
από τού; παραδεγμένους κανόνες καί παρουσί
ασαν έργα μέ λογικό εί μό. πού έχουν σύνθε
ση κι’ άρχιτεχτονική. κι’ ακόμα καί μιά λεπ
τότητα. κι*  αρκετέ; αρετές στίς λεπτομέρειες’ 
τά έργα τους στέκονται στή σκηνή. Έτσι όσο 
κι’ άν στερούνται τά έργα αύτά από πρωτοτυ
πία. κι’ από κάθε προσπάθεια βαθύτερης δι
είσδυση; μέσα στο ανθρώπινο έγό) καί μέσα 
στά ανθρώπινα προβλήματα. ή ’Επιτροπή τά 
έκρινε άξια νά διακριθούν. Τά έργα αύτά θά 
τά αναλύσω πλατύτερα αργότερα.

‘Η Επιτροπή άπογοητεύθηκε κύρια από τό 
ποιο τών άλλων σταλμένων έργων. Ξεχώρισε 
τά 4 πού βράβεψε κι’ έπαίνεσε χωρίς καμιά 
δυσκολία καί χωρί: καμιά συζήτηση. "Ενα 
μόνον από κ είνα πού δέν έγκρίθηκαν παρουσι
άζει αρκετά μεγάλα λογοτ χνικά προσόντα καί 
είναι γρααένο μ’ αισθητική, άλλ’ είναι εν
τελώς ξένο στις άξκόσει; τού θεάτρου. ’Ίσιος 
μιά τεράστια έπιείκια να μπορεί νά θεωρήσει 
ότι άκόμα 4 έργα είναι, μέ άπειρες επιφυλά

ξεις, οπωσδήποτε άνεχτά’ιιάτ’άλλα14 στέκουν 
σ’ ένα επίπεδο απελπιστικά χαμηλό. Είναι 
φανερό πιο; οί συγγραφείς τους όχι μόνο δέν 
ξέρουν νά εκθέσουν τά διανοήματα τους, άλ- 
λά δέν ξέρουν σχεδόν ούτε νά σκέπτωνται... 
"Ενα πυκνό νεφέλωμα θολώνει γι’ αύτούς 
κάθε άντίληψη άνθρώπινη; ψυχολογίας καί 
άμα ζητούν νά καταπιαστούν, όπως συμβαίνει 
άρκετ ί συχνά, μέ κοινωνικά προβλήματα επι
κρατή ή άπόλυτη σύγχηση καί τό χάος.

Είνε βαθύτατα θλιβερό, καί φαντάζομαι 
ότι δέν πρέπει νά περάσει απαρατήρητο τό 
φαινόμενο 14 διαγωνιζόμενοι μέ άξιιόσεις 
συγγραφέως νά παρουσιάζουν μιά τέτοια βα
σική παρεξήγηση κι’ άγνοια όχι μόνο τή; Τέ
χνη; άλλά καί τή; Ζωής γύρω τους. Καθένας 
δέν μπορεί φυσικά νά είνε δημιουργός, άλλά 
καθένας μπορεί όταν έλαβε μιά σχετική μόρ
φωση νά σχηματίζει αντιλήψεις πού νά είναι 
τουλάχιστο λογικές καί ισορροπημένες. Προο
ρισμός τού Σχολείου είνε νά διόσει αυτή τήν 
ικανότητα καί νά σχηματίσει άνθροιπους πού 
νά μην είνε ανερμάτιστοι. Κι*  επειδή υπάρχει 
πολύς φόβος οί 14 αύτοί δήθεν συγγραφείς νά 
άντιπροσωπεύουν τήν πνευματική κατάσταση 
ενός μεγάλου μέρους τής νεολαίας, νομίζω ότι 
είνε καιρός νά στραφούμε προς τον κυρτότερο 
υπαίτιο, τό Σχολείο, καί νά συγκινηθούμε, 
καί νά συγκλονιστούμε άπο τήν άνεπάρκεια 
τή; έκπαίδευσής μας.

Μέσ*  άπο τον κυκεώνα τής ασυναρτησίας 
ξεχωρίζουν μόνο δύο κάπως πιο φωτεινά καί 
παρήγορα σημεία. Πρώτο : ’Ακόμα καί οί 
πιο στερημένοι από κάθε ταλέντο δήθεν συγ
γραφείς, έχουν απαλλάξει τό ύφος τους άπο 
τί; υπερβολές καί τις επιφανειακές καί κού
φιες λυρικές εξάρσεις τού ψευτορωμαντισμού. 
‘Ο ψευτορωμαντισαός τουλάχιστο στη φράση 
έχει ξεπεραστεΐ. Οί αστήριχτες θέσεις γρον- 
θοκοπιούνται στο σύνολο τού έργου’ ή κάθε 
μιά φράση ξεχωριστλ έχει συχνά μιά κάποια 
φυσικότητα, άνεση καί ζωή.

Δεύτερο : "Ολοι οί διαγωνιζόμενοι έγραψαν 
στή δημοτική. ’Ελάχιστοι, ένα; δυο τό πολύ, 
έγραψαν τί; υποσημειώσεις καί τις σκηνικές 
οδηγίες στήν καθαρεύουσα’ ό διάλογος όμως 
είνε παντού δηιιοτικός. Κι’ ό κ. Βουτιερίδης 
πέρσι στήν εισήγησή του γιά τό Διαγωνισμό 
τών Διηγημάτων τού Ζηκάκη είχε τονίσει τήν 
επικράτηση αυτή τής δημοτικής. ‘II δημοτική 
γλιυσσα δέν παρουσιάζει όμως δυστυχώς άκό
μα καμιά ομοιομορφία. Κάθε συγγραφέα; α
κολουθεί δικές του παραλλαγές τή; γραμμα
τικής καί τής ορθογραφίας. Κι’ αρχίζω νά 
φοβούμαι ότι πρέπει νά τό πάρομε απόφαση. 
Ή γλιυσσα μας είνε άπλσστη ακόμα’ βρίσκε
ται άκόμα στήν περίοδο τού σχηματισμού της’ 
κι’ επειδή στήν εποχή μας ό λόγος γράφεται 
πολύ περισσότερο καί γιά χρήσεις πολύ πιο 
ποικίλες παρ’ ό,τι γράφονταν στήν εποχή τού 
Ronsard. Dante καί Λούθηρου, όπόταν κατα
στάλαξε ή λαϊκή γλιυσσα στί; δυτικές χώρες, 
φοβούιιαι πϊυς σέ μάς ή γλιυσσα μιάπούδέν κατα
στάλαξε τότε. σήμερα θ’ αργήσει πολύ νά κα
θορίσει τούς κανόνες της. ’Αντίθετα άπο άλ- 
λυτινές μου πεποιθήσεις, αρχίζω σήμερα νά 

φοβούμαι ότι είνε ίσως αυθαίρετη, εκβιαστι
κή. ο.λλά καί ούτοπιστική ή προσπάθεια τής 
διαμόρφωση; άπό σήμερα ενός αυστηροί’ τύ
που δημοτικής. ’Αντιλαμβάνομαι φυσικά πόσο 
μιά τέτοια ρευστή κατάσταση δυσκολεύει τή 
διδασκαλία τή; δημοτική; στά σχολεία’ άντι- 
λαμβάνομαι άκόμα πόσο; κίνδυνος υπάρχει νά 
όδηγήσ -ι σέ μιαν αναρχία ή έγκατ/λειψή τής 
γλιυσσα; στο προβληματικό γούστο τού κάθε 
συγγραφέα’ κι’ όμως ένας συγγραφέας δέν 
μπορεί νά περιοριστεί άπό κανόνες πού είναι 
επιστημονικά συμπεράσματα ατόμων κι’ όχι 
δημιουργήματα τή; κοινή; συνείδησης. Άς 
άρκεστοϋμε άκόμα γιά καιρό νά ίκανοποιού- 
μαστ όταν έξογκιόνεται ή τάση προς τή δη
μοτική. έστω κι’ άν ή δηιιοτική πού επικρα
τεί είνε εντελώς άκατάστατη. "Υστερα άπό 
χρόνια χρήση; τη; θά παραμείνει ό.τι άπό τί 
διάφορα πειράματα τών συγγραφέων άνταπο- 
κρίνεται τό περισσότερο στί; ζωτικές κι’ αι
σθητικέ; άξιώση; τοΰ κοινού, καί θά διαρμο- 
φωθούν οί κανόνες.

Άλλά καί πάλι ή νίκη τή; δημοτικής θά 
είνε μιά νίκη χωρί; καμιά άξια, άν ή δημοτι
κή αντικαταστήσει μόνο επιφανειακά καί μορ
φικά την καθαρεύουσα. Οί άγωνισιές τού δη
μοτικισμού δέν φαντάστηκαν ποτέ τήν άλλαγή 
μόνο γλωσσική· άποβλέψανε σέ μιά άναγέννη- 
ση πολύ πιο ουσιαστική. ‘II γλώσσα δέν υπήρ
ξε τόσο σκοπός γι’ αυτού; όσο μέσο... ’Ελπί
σανε πιυς σέ μιά γλιυσσα ζωντανή, πού φανε
ρώνει άναγλυφικά όλα τϊ νοήματα, δέν θά 
μπορούσαν νά εκφραστούν οί άνόητ$ς κενότη- 
τ·ς πού χαραχτηρίζουν τούς καθαρευουσιάνους 
συγγραφείς καί πού οί δημοτικιστές τις άπο- 
δίνανε στί; παρεξηγήσεις πού έπιτρέπει μαά 
γλιυσσα νεκρή καί χωρί; ά·ιεση άπήχηση. Οί 
δημοτικιστές ελπίσανε πιο; άμα οί νεοέλληνες 
θ’ άποχτούσαν τό πηγαίο γλωσσικό τους όρ
γανο θ t λυτρώνονταν άπό τήν ολέθρια ευκο
λία ν’ άραδιάζουν λέξεις χωρίς περιεχόμενο. 
Δυστυχώς τά 14 τουλάχιστον άπό τά 23 έργα 
πού στάλθηκαν στο διαγωνισμό, καθώς κι’ ά
πειρα δήθεν λογοτεχνικά δημοσιεύματα πού 
έκδίδονται κάθε τόσο σέ βιβλία καί περιοδικά, 
δείχνουν πιο: τό κακό έχει άποχτήσει πιά ρί
ζες πολύ βαθύτερες.

Δέν μ’ άρέσει διιως κι*  ούτε είνε σωστό νά 
εκφράζομαι δογματικά καί χωρίς άποδείξεις. 
Θά προσπαθήσω λοιπόν όσο ιιπορώ πιό σύν
τομα. γιά νά μήν καταντήσει άνιαρό. νά άνα- 
λύσω άν όχι όλα, τουλάχιστο τά περισσότερα 
άπό τά μονόπραχτα πού διαγω'ίστηκαν ώστε 
νά δικαιολογηθεί ή κρίση τή; ’Επιτροπής

Ή Επιτροπή άναγκάστηκε καί πριν άκόμα 
τά διαβάσει ν*  άπορρίψει 7 έργα γιατί δεν εί- 
σαν σύμφωνα μέ τούς όρους τού διαγωνισμού. 
Πέντε έργα παρ’όλο τό ρητό όρο ότι τό όνο
μα τού συγγραφέα πρέπει νά είνε κλεισμένο σέ 
φάκελλο σφραγισμένο, ώστε νά τό αγνοεί ή 
Επιτροπή, είχαν το όνομα γραμμένο απάνω 
στό χειρόγραφο. Τά έρ/α αύτά είνε 1 καί 2) 
«Φονιάδες» καί «eH Δικαστική Πλάνη» τού 
ίδιου συγγραφέα. 3) «Οί τίμιοι άνθρωποι» 4) 
■«’Από τον οίστρο στήν παραφροσύνη». 5) «ό 
’Άτιμος». Δυό άπ αύτά τά έργα, «οί Φονιά

δες» καί «ό Άτιμος», παραβαίνουν κι’ έναν 
άλλο κύριο όρο τού διαγωτισμού : δέν είναι 
μονόπραχτα. άλ/ ά πολύπραχτα. Τον ίδιον αυτόν 
όρο τόν παραβαίνουν καί δυό άκόμα έργα · 
«Οί Τρουβαδοΰροι» καί τό «’Αδερφικό Κρεβ- 
βάτι».

‘Ομολογώ πιυς μού είνε σχεδόν άδύνατο νά 
καταλάβω πώς άνθρωποι άποφασισμενοι νά 
λάβουν μέρος σ’ ένα διαγωνισμό δεν κοπιά
ζουν νά διαβάσουν καί νά κατανοήσουν τούς 
όρους του καί νά συμμορφωθούν μ’ αύτούς. 
Δύο άπό τούς συγγραφείς πού άπορρίχτηκαν 
γιά τή δεύτερη αίτια προσπάθησαν, είνε άλή- 
θεια. κάπως νά συμμορφωθούν : ονομάζουν 
τό έργο τους μονόπραχτο μέ πολλές είκό'ες. 
«Οί Τρουβαδοΰροι» άναγράφονται ώς μονόπρα
χτο καί ξετυλίγουν σέ πάνω άπό δέκα εικόνες 
καί σέ αφόρητα πεζολογικούς στίχουσ μιά δή
θεν λυρική τραγωδία πού παίζεται στήν εποχή 
τής φραγκοκρατίας’ εμφανίζονται ιππότες, 
τρουβαδοΰροι, μάγισσες.νεράιδες, στοιχειό’ ε
ρωτικές μηχανορραφεΐες, άνακατεύονται μέ 
σχέδια κατάχτηση; κάποιου θρόνου. "Ολα ά
νακατεύονται μαζί τόσο πού ό άναγνώστης δέν 
παρακολουθεί πιά τίποτε. Διατηρεί μόνο τήν 
εντύπωση πώς ό συγγραφέας επηρεασμένος άπό 
ίπποτικά άναγνώσματα δέν κατόρθωσε, παρ’ 
όλη τήν τάση του προς τό καταπληχτικό. νά 
δείξει τίποτε άλλο παρά πως στερείται έχτελώς 
άπό κάθε δημιουργική φαντασία καί ποιητική 
ικανότητα. Δέν μπόρεσε όχι μόνο τίποτε νά ά- 
ναπλάσει. άλλά και τίποτε νά ξεκαθαρίσει άπό 
τά διαβάσματά του. Σέ κάθε σχεδόν σελίδα 
τού κειμένου άλλάζει ό τύπος τής δράσης, δη
λαδή ή εικόνα. Φαττάζονται πραματικά ορι
σμένοι συγγραφείς τήν Κριτική Επιτροπή τό
σον άφελή ώστε νά ξεγελαστεί άπό τήν άλλα
γή μιας λέξης καί νά μήν ξέρει ότι άπαράβα- 
τος κανόχας τού μονόπραχτου είνε νά μήν ξε- 
φύγει άπό τήν ενότητα τοπου καί χρόνου ; Τό 
μονόπραχτο. όπως τό σοννέτο στήν ποίηση, είνε 
τό ποιο αυστηρά πειθσρχημένυ σέ άλύγιστους 
κανόνες θεατρικό είδος Μόλις ξέπεράσει τήν 
ενότητα τόπου καί χρόνου. । πορεί φυσικά νά 
είνε ένα πολύ άξιόλογο θεατρικό έργο, άλλά 
παύει αμέσως νά είνε μονόπραχτο. ‘Η απαραί
τητη οιιγκέντρωση άποτελεΐ άλλιος τε την κύ
ριά του δυσκο· ία.

‘Η ’Επιτροπή δέν είχε βέβαια καμιά υπο
χρέωση νά διαβάσει καί νά κρίνει τά έργα τά 
αντίθετα προς τούς όρους τοΰ διαγωνισμού. 
Έν τούτοις άπό ευσυνειδησία, άν καί ή έλλει
ψη προσοχής προς τούς όρους είνε κι’ όλας 
αρκετά ένδειχτική τής έλάχιστης σοβαρότητας 
τών συγραφέιυν, διάβασε κι*  αύτά τά έργα. 
"Οσο κι άν φαίνονταν άπίθανο ίσως ν’ άνα- 
κάλυπτε αναμεταξύ τους ένα έργο π·.ύ δέν θά 
μπορούσε βέβαια νά τό βραβέψει. άλλά γιά τό 
όποιο θά έπρεπε νά πεί έναν επαινετικό λύγο. 
Οΐ άπαισιόδο^ες δμως προβλέψεις της δέν δια- 
ψεύστηκαν. Καί τά επτά έργα πού άπορρίχτη
καν συγκαταλέγονται μεταξύ τών 14 πού γι*  
αύτά μίλησα πριν μέ τόση άπογοήτευση.

Ό συγγραφεύ; τών «Φονιάδων» καί τής 
«Δικαστικής Πλάνης» θά διάβασε πιθανόν 
πολλά έργα Grand Guignol. Τά έργα τοΰ 



314 315

Grand Guignol δέν μπορούν ποτέ νά θεωρη
θούν αυστηρά λογοτεχνικά, άλλά στό είδος 
τους μπορούν νά παρουσιάσουν μιά αρτιότητα. 
Δυστυχώ; ό συγγραφεύς τών «Φονιάδων»καί τής 
«Δικαστικής Πλάνη;» δένκατάλαβε πι'ος ή έντύ- 
πωση τής φρίκης προκαλιέται μόνο μ3 ένα πο
λύ μετρημένο κι3 έντατικό crescento και μέ 
τό> περιορισμό τής τραγικότητα; μέσα σέ κά
ποια όρια. Κάθε υπερβολή μετατρέπει αμέσως 
τό ρίγος σέ γέλιο.

Θά σάς διηγηθώ τήν υπόθεση τών Φονιά
δων : Ένα κορίτσι ερωτεύτηκε. Εϊταν πολύ 
ελεύθερο' ό συγγραφέας βρίσκει τήν ευκαιρία 
νά διακηρύξει τις ιδέες του εναντίον τή; ελευ
θερίας τών κοριτσιών. Ό έρως αυτός είχε συ
νέπειες. Τό κορίτσι είναι απελπισμένο*  άν μά
θει ό πατέρα; της. πού τήν πιστεύει απόλυτα 
τίμια, τί τής συμβαίνει ασφαλώς θά τή σκο- 
τώσει. Τό κορίτσι πηγαίνει σέ μιά γυναίκα*  
έκείνη δέχεται νά τί) βοηθήσει, άλλ3 αφού τήν 
εκμεταλλευτεί. Οί γιατροί πληρώνονται τόσο 
ακριβά γιά τέτοιες επεμβάσεις... Ή δεύτερη 
εικόνα γίνεται στήν αίθουσα τών εγχειρήσεων. 
Τό κορίτσι είναι πλαγιασμένο μέ τό πρόσωπο 
σκεπασμένο. Ή γυναίκα τής ύποσχέθηκε πώς 
ό γιατρός δέν θά δει τό πρόσωπό της’ τής δί
νει χλοροφόρμι. *0  γιατρός έρχεται’ αρχίζει 
ή εγχείρηση. Τό κορίτσι παθαίνει αιμορραγία’ 
πεθαίνει. Ό γιατρός απελπισμένος τής ξε
σκεπάζει τό πρόσωπο. Τήν αναγνωρίζει’ είναι 
ή κόρη του. Αύτοχτονεϊ.

Μέ τήν ίδια υπερβολή στήν έξωτερική 
τραγικότητα πού θέλει νά είναι συγκλονιστική 
καί είναι μόνο ρηχή, καί σχεδόν κωμική, καί 
μέ τήν ίδια έλλειψη εσωτερικού παλμού είναι 
γραμμένο καί τόδράμα«Άπδ τόν Οίστρο στην 
Παραφροσύνη.» e0 διάλογος σέρνεται στεγνός 
χωρίς μιά φράση πού νά ξεχωρίζει άναγλυφι- 
κά. "Ενας συγγραφέας γιά νά γράψει θέλει νά 
δεΐ ανθρώπους γύρω του νά ζήσουν τό μυθι
στόρημα πού διανοήθηκε. Θέλει νά ψυχολογή
σει σπάνω σέ ζωντανά πρότυπα. Δέν θέλω νά 
άρνηθώ πό)ς ή υπόθεση παρουσιάζει κάποια 
πρωτοτυπία καί κάποια έκμεταλλεύσιμα στοι
χεία. άλλ’ οί δυνατότητες ένός έργου δέν άρ- 
κούν. Ό συγγραφέας λοιπόν πού βρίσκεται 
μεταξύ Οίστρου καί Παραφροσύνης αφού εξέ
θεσε πλατιά τό σχέδιό του σέ κάτι φίλους του 
ώστε νά μήν παραμείνει τίποτε ακατανόητο 
γιά τό θεατή ή τόν αναγνώστη, κάνει κόρτε 
στή νύφη του. Έκείνη δυσανασχετεί’ ή γυναίκα 
του ζηλεύει. Γιά νά μελετήσει ακόμα περισσό
τερο τήν αγωνία τών δύο γυναικών ό συγγρα
φέας άναγγέλνει πό>ς ό γυιός του πέθανε Ή 
γυναίκα του παθαίνει συγκοπή’ ακολουθούν 
άρκετές άλλες παρόμοιες τραγικές σκηνές καί 
στό τέλος ό συγγραφέας παραφρονεί.

’Αρκετά λεπτότερο καί μέ μιά τάση εσωτε
ρικότερη. είναι τόδράμα οί«Τίμιοι Άνθρωποι» 
Τρεις άντρες έκμεταλλεύονται ένα κορίτσι. e0 
πατέρας τό έξεβίασε. τιόρα θέλει νά τό παν
τρέψει μ3 έναν υπάλληλό του πού θά ωφελη
θεί άπ3 αυτόν τό γάμο’ ό γιος πού άλλοτε α
γαπούσε τό κορίτσι καί ήθελε νά τό παντρευ
τεί. θέλει τιάρα κι’ αύτός νά τό απολαύσει ώς 
ερωμένη του. Τό κορίτσι τού; περί φρονεί καί 

τού; τρεις, δέν είναι όργανο κανενός, έχει κΓ 
αυτή δικαίωμα στήν ανεξαρτησία καί στήν 
ελεύθερη διάθεση τού έαυτού της. Δυστυχώς 
κι’ αύτές οί ιδέες βγαίνουν πολύ θολές καί μέ 
πολύ δυσκολία άπό τήν υπόθεση όπως τήν 
πλέκει ό συγγραφέας. ’Έχει προοδευτικές τά
σεις άλλ’ έντελώς άκαταστάλαχτες καί θολές. 
*0 διάλογος είναι χαλαρός’ τά πρόσωπα άπ- 
αγγέλνουν άδιάκοπα θεοορίες πού δέν τίς έ
χουν συνειδητοποιήσει καί πού παραμένουν 
σ’ ένα πυκνό νεφέλωμα. Οί σκηνές διαδέχον
ται ή μιά τήν άλλη χωρίς σειρά. Άλλ3 όπωσ- 
δήσοτε τό έργο αύτό έχει στό σύνολό του καί 
στό διάλογό του μιά κάποια ευγένεια.

Ή ευγένεια αυτή λείπει έντελώς άπό τόν 
« Άτιμο »καί τό«’Αδερφικό Κρεββάτι».Τά δυό 
αυτά δράματα πλέκονται γύρω άπό τήν ϊδια 
περίπου υπόθεση. 'Ο ’Άτιμο; άφού απόλαυσε 
μιά προσφυγόπουλα τήν πουλεϊ σ3 έναν οίκο 
άνοχής. Μέσα στό πρόσωπο τού’Άτιμου ό συγ
γραφέας φαίνεται νά θέλει νά καυτηριάσει ό
λους τούς έχμεταλλευτές καί τή σημερινή κοι
νωνία. Παρ’ όλο τόν έπαναστατικό του άνα- 
βρασμό, διατηρεί όμως μιάν απόλυτη ιδεαλι- 
στική πίστη στή μοιραία τιμωρία τών κακών 
ανθρώπων καί στήν άμοιβή τή; άρετής. Ή 
άντίληψή του γιά τόν τελικό θρίαμβο τής η
θική; είναι σχεδόν είδυλλιακή. Αναγκάζομαι 
νά τό έπαναλάβω: τά κοινωνικά προβλήματα 
αντιμετωπίζονται τό πιό συχνά μ3 ένα μυαλό 
έντελώς συγχισμένο. Μέσα στον οΐκο άνοχής 
ή προσφυγόπουλα έμεινε τίμια, γιατί μόλις πή
γε έκεϊ τήν έρωτεύτηκε ένας τίμιος έργάτης πού 
άποφάσισε νά τήν πάρει γυναίκα του’ φροντίζει 
τώρα νά προμηθευτεί τά χρήματα γιά νά τήν 
έξαγοράσει.Έν τώ μεταξύ έρχεται ένας μπρά
βος τής γειτονιάς πού όλο μιλεϊ γιά τήν άκα
τανίκητη δύναμή του καί πού ζητεί νά έκβιά- 
σει τήν προσφυγοπούλα. Άλλ’ ό τίμιος έργά
της έπιστρέφει όσο είναι καιρός άκόμα, έπιτί- 
θεται στον μπράβο, τόν ρίχνει κάτω, κι’ ό 
μπράβο; μόλις αντιλαμβάνεται τόν έαυτό του 
νικημένο ^ι’ άδύνατο, μετανοεί γιά όλα τά 
πριν του αμαρτήματα*  θά γίνει κΓ αυτός τί
μιος άνθρωπος· Στην τρίτη πράξη ό ’Άτιμος 
πού μέ διάφορες αισχρές πράξεις έγινε τιάρα 
πάμπλουτος, μαθαίνει ότι ή μητέρα του κι’ ή 
άδερφή του βρίσκονται σέ κάποιο χωριό’ χρό
νια τιάρα είχε χάσει τά ίχνη τους. Φτάνουν 
απόψε σπίτι του καί προς τιμή τους ετοιμάζει 
μιά μεγάλη υποδοχή. Καλεϊ τόν άμαξα του’ 
είναι ό άλλοτε μπράβος πού έγινε τίμιος άν
θρωπος κ’ έργάζεται σέ τίμιες δουλειές. Καλεϊ 
καί τόν τίμιο έργάτη μέ τή γυναίκα του. ’Έρ
χεται ή μητέρα μόνη. "Εχασε τήν κόρη της 
στήν καταστροφή τής Μικράς Ασίας κΓ έμα
θε μόνο πι'ος τό κορίτσι ήρθε στό Βόλο—εΐνε 
ή πόλη όπου διαμένει ό "Ατιμος — άλλά δέν 
μπόρεσε ποτέ νά τό ξαναβρεϊ. Ό ’Άτιμος αρ
χίζει ν’ άνησυχεϊ.Μόλις παρουσιάζεται ό τίμι
ος έργάτης μέ τή γυναίκα του. ή μητέρα ανα
γνωρίζει τήν κόρη της κι’ ό Άτιμος τήν έρω- 
μένη του πού τήν πούλησε. Μόλις καταλαβαί
νει ότι είναι άδερφή του αύτοχτονεϊ.

Στό«’Αδερφικό Κρεββάτι» μιά εικόνα μάς 
δείχνει πώς ένα; άντρας βγαίνει μελαγχολικός 

άπό τό σπίτι του, συντριμένος άπό τήν είδηση 
τής μικρασιατικής καταστροφής κΓ άπό τήν 
έλλειψη πληροφοριών γιά τήν οίκογένειά του*  
στήν άλλη εικόνα συναντά στό δρόμο ένα κο
ρίτσι’ έχει άνάγκη άπό παρηγοριά’ μ' ένα τα
ξί οδηγεί τό κορίτσι σ’ ένα σεπαρέ. Στό σε- 
παρέ μεθούν, τό κορίτσι τού κλέβει τό πορτο
φόλι του κι’ ύστερα τόν πηγαίνει σπίτι της. 
Τό άλλο πρωί τό κορίτσι συγκινιέται καί τού 
διηγιέται πώς ξέπεσε έτσι. -Ασφαλώς ξέπεσε 
μέ μιά καταπλ,ηχτική ταχύτητα άφού αμέσως 
έμαθε καί νά κλέβει έπιτήδεια πορτοφόλια. 
Φταίει ή μικρασιατική συμφορά. Σ’ έναν άτέ- 
λιωτο μονόλογο τό κορίτσι περιγράφει,έντελώς 
άχρωμάτιστα, μέ άπειρες ασήμαντες λεπτομέ
ρειες, ολόκληρη τήν καταστροφή τής Σμύρνης. 
Σιγά-σιγά ό άντρας καί τό κορίτσι αναγνωρί
ζονται’ είναι άδέρφια. Ό συγγραφέας έχει τή 
διάκριση καί μπορώ σχεδόν νά πώ καί τήν αι
σθητική νά διακόψει έκεϊ τό δράμα του καί 
νά μή τό φορτιάσει μ’ ένα αίματωμένο τέλ,ος. 
Τί θά γίνει ύστερα δέν μάς τό λέει βαριά. ’Άς 
τό φανταστούμε. Τό μοναδικό όμως αυτό προ
τέρημα τή; άκαθόριστης λύσης δέν εινε αρκε
τό γιά να άντισταθμίσει τά πελώρια ψυχολο
γικά. σκηνικά, κι’ άκόμα καί λογικά έλαττιό- 
ματα τού έργου. 'Ολόκληρος ό διάλογος είναι 
ανυπόφορα άτονος.

Είναι αληθινά θλιβερό ότι ή τεράστια μι
κρασιατική τραγωδία δέν συγκίνησε βαθύτερα 
καί δημιουργικότερα, καί δέν κατόρθωσε νά 
έμπνεύσει έναν παλμό πιό έσωτερικό καί πιό 
έντονο. Δέν άρνιέμαι πι'ος κι’ ένας αίμομιχτι- 
κός έρωτας μπορεί απαλλαγμένος άπό κάθε 
μελοδραματικό στοιχείο νά άποτελέσει τό θέ
μα ένός δράματος έσωτερικά δονισμένου. Άλ- 
λά δυστυχώς οί συγγράφεις τών έργων πού τώ
ρα ανάλυσα είδαν τήν υπόθεσή τους έντε
λώς έπιφανειακά, σάν μιά περιπέτεια καί μόνο.

Κι’ άλλο ένα μονόπραχτο ό «Δαίμονας»πε- 
ριστρέφεταιγύρωάπό τόν προσφυγισμό.Ή υπό
θεση καί ή εκμετάλλευση τή; υπόθεσης είναι ί
σως κάπω; λιγότερο μελοδραματικές, άλλ’ όχι 
λιγότερο ανόητες. Μιά προσφυγική οικογένεια 
κάθεται σ’ένα ξενοδοχείο.'Ο πατέρας κι’όγιός 
βγαίνουν έξω. Τό κορίτσι μένει μόνο. Εισορ
μά ένα; άντρα;. Κάποτε στή Σμύρνη ό πατέ
ρα; τού κοριτσιού τού είχε χαλάσει μιά δου
λειά του. Άλλά τιάρα είναι πλούσιος. Κυνηγά 
τό κορίτσι γιά τό έξαναγκάσει νά τόν παν
τρευτεί. "Οταν γίνει γυναίκα του θά τήν πά
ρει στήν Εύρώπη. μακριά άπό τούς δικούς 
της, καί έκεϊ θά είναι έλεύθερος νά τήν τυ- 
ραννεϊ γιά νά τήν έκδικηθεϊ. Τής λέει καθαρά 
όλα τ ϊ σχέδιά του. Τό κορίτσι φυσικά αντι
στέκεται. Επιστρέφει ό πατέρας’ θυμώνει’πε- 
τά τόν άντρα άπό τό παράθυρο. «Πατέρα,βγά
λε γρήγορα τά παπούτσια σου», φωνάζει τό 
κορίτσι, «καί πέσε στό κρεββάτι. "Οταν έρθει 
ή Αστυνομία πρέπει νά νομίσουν ότι εϊσαι 
άρρωστος». Απορούμε γιατί γιά τόν ίδιο λό
γο δέν πλαγιάζει κΓ αυτή. Άλλ’ έρχεται μιά 
υπηρέτρια πού τούς ησυχάζει. Καμιά υποψία 
δέν θά γεννηθεί. Ή υπηρέτρια άναγγέλνει ότι 
ένας άντρας έπεσε άπό τό πλαγινό παράθυρο.

Παρ’ όλη τήν πικρία πού προκαλεΐ ή τόση 

κουφότητα είναι δυνατό νά μή χαμογελάσομε;
Όμοια διασκεδάζομε, κάπως μελαγχολικά, 

καί μέ τό ή «Ζωή είναι άλλη». Σ’ αύτό δρά
μα παίζει μεγάλο ρόλο ό μπολσεβικισμός, ό
πως τουλάχιστον τόν φαντάζεται ό συγγρα
φέας. Κάποια γυναίκα μέ αιμα τσιγγάνικο 
στις φλέβες της συνενοεϊται με τή Ρωσσική 
Πρεσβεία στάς Αθήνας γιά τήν άποκατάστα- 
ση τών τσιγγάνων. Δέν θέλει οΐ ομόφυλοί της 
νά περιφέρονται πάντα πλάνοι*  πρέπει κΓ αύ- 
τοί νά ιδρύσουν Κράτος. Κάποια άλλη τσιγγά- 
να ρίχνει τά χαρτιά καί προμυνά ένα θάνατο. 
Ή γυναίκα μέ τό τσιγγάνικο αιμα συνοδεύεται 
άπό ένα νέο πού οί τσιγγάνοι τόν έκλεψαν ό
ταν εϊταν μωρό καί τόν άνάθρεψαν*  άνάλαβε 
έτσι ύποχρειόσεις άπέναντί τους. Είναι κΓ αύ
τός στήν υπηρεσία τή; Ριοσσική; πρεσβείας. 
'Υπάρχει στό δράμα καί μιά άθηναία πού, ό
πιο; τό τονίζει ό συγγραφέας, γράφει άρθρα 
στον « Αγώνα τής Γυναίκας.» 'Η Ρωσσική πρε
σβεία παρατήρησε τή σοσιαλιστική χροιά αυ
τών τών άρθρων καί τήν έπρόσλαβε κΓ αύτήν 
στήν υπηρεσία της. Ό νέος ό κλεμένος άπό 
τούς τσιγγάνους, κάνει κόρτε στήν άθηναία 
πρώτα μέ σκοπό νά τήν παρασύρει μέ τό μέρος 
τών τσιγγάνων άλλ3 ύστερα έριυτ-ύεται ειλι- 
κρινά. Μόλις ερωτεύεται μετανοεί γιά τή δια
γωγή του. Δέν θέλει πιά νά είναι κατάσκοπος, 
πληρωμένος, νά έργάζεται ύπουλα καί κρυφά. 
'Υπάρχουν τόσα τίμια έπαγγέλματα. ’Εκμυ
στηρεύεται τήν αλλαγή μέσα του στήν Αθη
ναία. Πρέπει καί έκείνη ν3 άλλάξει ζ<οή. «'Η 
ζωή είναι ά)«λη». Πρέπει ν’ άπολυτρωθούν ά
πό τόν άγώνα τών τσιγγάνων κι’ άπό τούς 
μπολσεβίκους. Άλλ3 ή γυναίκα μέ τό τσιγγά- 
νικο αίμα, κρυμμένη πίσω άπό ένα μπερντέ. 
άκούει κι’ αύτή τα λόγια τού νέου. Δέν θά α
νεχτεί κείνο πού θεωρεί προδοσία. Καί καθώς 
είναι μεθυσμένη άπό χασίς—γιατί πίνει καί 
χασί;—όρμά καί σκοτώνει τό νέο.

Οί Συγγράφει; τού «Κατηγορητήριου» καί 
τού «Στέφανου» εΐνε πιθανόν νά φαντάζονται 
ότι έκφράζουν διανοήματα πολύ βαθιά. Ό 
συγγραφέας μάλιστα τού «Κατηγορητήριου» 
παραθέτει έναν μακρότατο πρόλογο όπου εξη
γεί στον άναγνιόστη όλες τί; αλληγορίες καί 
όλα τά πολυσύνθετα σύμβολα τού έργου του. 
Δυστυχώ; οφείλω νά ομολογήσω ότι παρ’ όλες 
τί; έπεξηγήσεις αύτές καί τί; προσπάθειες πού 
κατέβαλα, μού στάθηκε έντελώς άδύνατο έστω 
καί άμυδρά νά καταλάβω τί άραγε θέλησαν 
νά έκφράσουν οί συγγράφεις τών δύο αύτών 
έργων, πού άραδιάζουν μιάν άτέλειωτη σειρά 
λέξεων. ΚΓ εΐνε κρίμα γιατί στό «Κατηγο
ρητήριο» υπάρχουν σκηνές όπου ξαφνικά μάς 
σταματά ένας διάλογος πολύ ζωηρός, πολύ πα
ραστατικός καί χρωματισμένος’ τέτοιου’ σπιν
θήρες δέν άναδίνει ό διάλογος σχεδόν κανενός 
άλλου έργου πού διαγωνίστηκε. Άλλ’ οί φω
τεινές αύτές στιγμές πνίγονται έντελώς μέσα 
στό πέλαγος τής συνολική; ασυναρτησίας.

Τό σύστημα τού έπεξηγηματικού προλόγου 
τό διανοήθηκε κι3 ό συγγραφέας τού δράματος 
«Πολύ αργά». Έκεϊνος μάλιστα ζητεϊ ό πρό
λογος νά έκτυπωθεϊ καί νά μοιραστεί πριν άπό 
τήν παράσταση μαζί μέ τό πρόγραμμα στούς



316

317θεατές. ώστε νά μπορέσουν νά κατατοπιστούν 
στήν υπόθεση. Φαίνεται δτι ό συγγραφέα; θά 
βρήκε υπερβολικά δύσκολο νά αναπτύξει τήν 
υπόθεση μέσα στήν πλοκή τού δράματος κι*  
ανακάλυψε αυτόν τόν τρόπο πού είναι βέβαια 
πρωτότυπος. γιά νά ξεφύγ-ι άπό τήν αδυναμία 
του. Ό πρόλογος λοιπόν μάς έκθέτ ι μέ άπειρη 
πολυλογία σέ τρία πυκνογραφημένα χειρόγρα
φα πώς ένας πατέρας δέ θέλησε νά παντρευ
τεί ή κόρη του μέ τόν άντρα πού άγαπούσε 
καί τήν άποιιάκρυνε στην έξοχή. ’Εκεί τό κο
ρίτσι άρρώστησε. κι*  ό πατέρα; πού αίστάν- 
θηκε κι*  αύτός τόν εαυτό του πολύ άρρωστο, 
βλέποντας τήν επιμονή της. ένέδωσε' χωρίς 
άκόμα νά τής τό πει έγραψε ένα γράμμα πού 
καλεί τό νέο νά έρθει. "Οταν άρχίζει ή δράση 
ό στρατιώτης. γιατί ό πατέρας είνε άξιωμα- 
τικός. άναγγέλνει στήν υπηρέτρια τή σπου
δαία είδηση. fO στρατιώτης καί ή υπηρέτρια 
αγαπιούνται, καί τά 4)5 τών σκηνών τού δρά
ματος δέν μάς δείχνουν τίποτε άλλο παρά τό 
κόρτε τού στρατιώτη στήν υπηρέτρια καί τά 
νάζια τή; υπηρέτριας πού άλλοτε ένδίνει καί 
άλλοτε αντιστέκεται. Στό τέλος ό νέος έρχε
ται. άλλ’ είνε πιά πολύ αργά. γιατί λίγα δευ
τερόλεπτα πριν φτάσει, τό κορίτσι πέθανε 
άπό μαρασμό, κι’ ό πατέρας πέθανε κι’ αύτός 
άπό συγκοπή !

"Οπως θά τό παρατηρήσατε, ό θάνατο; 
προσφέρνει σχεδόν τή μοναδική λύση όλων 
τών μολάπραχτων πού υποβλήθηκαν στό δια
γωνισμό. Είνε ελάχιστα. 4—5 τό πολύ, τί ιιο- 
νόπραχτα πού δέν τ «λιώνουν μ’ έναν ή καί μέ 
δυο θανάτους πού προέρχονται είτε άπό άρρο')- 
στεια. είτε άπό αύτοχτονία. είτε άπό φόνο. 
Δέν πρέπει δμως ν’ άποδώσοιιε τή λύση αύτή 
σέ μιά εξαιρετικά μελαγχολική διάθεση τών 
νέων συγγραφέων πού οδηγούνται άπ’ αύτήν 
στήν ταφολατρεία. Δέν είνε δυνατό νά διακρί- 
νομε καμιά τέτοια καθορισμένη κατεύθυνση. 
CO θάνατος δέν σφιχτοπλέκεται πουθενά εσω
τερικά μέ τήν εξέλιξη τού έργου, δέν άναβλύ- 
ζει άπό μέσα άπό τό έργο σάν μοιραία κι’ 
άδυσσώπητη ανάγκη· επεμβαίνει απλά καί ιιό- 
νο γιατί όταν παρουσιάζεται έτσι άπό τά έξω. 
σχεδόν αύθαίρετα. σχεδόν σάν άπό μηχανή; 
θεό:. είνε ασφαλώς ή ευκολότερη λύση. Είναι 
πολύ πιό δύσκολο γιά ένα συγγραφέα άπειρο, 
μέ καθόλου ή μέ μέτριο ταλέντο, νά υποδεί
ξει άόριστα τήν προέχταση τή; δράση: άφού 
κλείσει ή Αύλαία*  είνε πολύ πιό δύσκολο νά 
υποδειχτεί δτι μετά, τό τρικύμισμα τού δρά
ματος ή ζωή πού γιά λίγο κλονίστηκε θά συ- 
νέρθει. θά ξαναπάρειτί; παλιές τη; συνήθειες, 
θά αφομοιώσει τί; μεταβολές τη: καί θά εξα
κολουθήσει όπως εϊταν πριν κι’ όπως είναι 
πάντα. eO θάνατος πού τά τελκυν-ι δλα καί 
κλείνει τό δρόιιο σέ κάθε περιπλοκή είναι τό
σο πιό απλός. ’Άς μήν αναζητούμε στή λύση 
τού θανάτου άλλο νόημα παρά τό νόημα τής 
πιό εύκολης λύσης.

*Άν τά μονοπραχτα πού διαγωνίστηκαν φα
νέρωναν έναν παλμό πιό πηγαίο καί πιό δη
μιουργικό. πού θά έδειχνε δτι τά ύπαγόρεψε 
μιά άνάγκη εσωτερική, θά άξιζε νά παρατη
ρήσομε πολύ περισσότερο άπό τή λύση τού 

θανάτου τό δτι στό διαγωνισμό στάλθηκαν 
σχεδόν μόνον δράματα. Θά άξιξε νά προσέξο
με μιά έντονη κλίση πρός τήν τραγικότητα πού 
άποκλείνει τό γέλιο ή καί τή γαληνεμένη 
θειόρηση πού μπορεί νά χαμογελάσει μέ κά
ποια ειρωνεία αντιμετωπίζοντας σκεπτικά κι’ 
δ.τι τό περισσότερο σπαράζει. Μά δπω; τό 
είπα, είνε τόσο φανερό πώς τά περισσότερα 
μονόπραχτα δέν γράφτηκαν επειδή οί συγγρα
φείς τους αίστάνθηκαν μέσα τους υποχρεω
μένοι νά εκφραστούν, άλλά γράφτηκαν μόνο 
επιφανειακά καί τυχαία.επειδή οί συγγραφείς 
θέλησαν οπωσδήποτε κάτι νά γράψουν, πού 
είνε αδύνατο νά στηρίξομε απάνω τους όποια- 
δήποτε γενικά συμπεράσματα γιά μιά ομαδι
κή ψυχολογία πού τήν άντιπροσωπεύουν οί 
συγγραφείς. ’Επίσης, δπως φαντάζομαι δτι 
άρκετ ί καθαρά φάνηκε, δέν μπορούμε νά σχη
ματίσουμε γιά τις κοινωνικές άλλά καί καλλι
τεχνικέ; τ ισεις τών περισσότερον συγγραφέων 
άλλη εντύπωση παρά πέος δέν έχουν συνειδη
τοποιήσει καμιά τέτοια τάση. ’Ίσως μέ πολύ 
κόπο νά μπορούμε νά διακρίνομε κοντά σέ 
μιάν απόλυτη στασιμότητα στό έπίπεδο τής 
Τέχνη;.μιά κάποια κλίση πρός τά προοδευτικά 
κοινωνικά ρεύματα. ’Αλλ’ ή κλίση αύτή είναι 
τόσο πολύ μόνο συναισθηματική, διατελεί σέ 
τέτοια άγνοια τών πραγματικών απαιτήσεων 
τής προοδευτικής εξέλιξης καί συνυφαίνεται 
μέ μιά τέτοια έμμονή σέ παλιές άντιλήψεις 
καί σέ παλιές αξίες πού δέν μπορεί νά γίνει 
γι’ αύτήν κανένα; σοβαρός λόγος.

Διαπιστώνω λοιπόν μονάχα, χωρίς νά θεω
ρώ δτι παρουσιάζει κανένα γενικότερο ένδι- 
αφέρον. τό δτι άπό τά 23 έργα πού στάλθη
καν στό διαγωνισμό δυο μόνον είνε κωμωδίες, 
ή τουλάχιστον έχουν αξιώσεις κωμωδίας. Ούσι- 
αστικά δέν έχουν τίποτε τό περισσότερο ή λι
γότερο κωμικό άπό τά δράματα πού άνάλυσα 
ίσαμε τώρα. Οί κωμωδίες συναγωνίζονται μ’ 
αύτά γιά τό βαθμό μηδέν. Οί τίτλοι τών δύο 
κωμωδιών είνε : «’Άχ! οί Γυναίκες» καί «15 
μέρες άντρας». Ή πρώτη μάς δείχνει σ’ ένα 
Hall ξενοδοχείου διάφορους άντρες καί γυναί
κες πού μπαινοβγαίνουν κι’ άλλοτε φλερτά
ρουν κι’ άλλοτε κακογλωσσεύουν ό ένας τόν 
άλλο. Δέν συμβαίνει σχεδόν τίποτε άλλο. Φυ
σικά παραδέχομαι δτι ή υπόθεση δέν είνε εν
τελώς άπαραίτητη σ’ ένα έργο κι’ δτι μπορεί 
εξαίρετα νά γραφεί ένα έργο μέ μιά υπόθεση 
σχεδόν άραχνένια. Άλλά τότε πρέπει νά είναι 
ό διάλογο: άδιάκοπα σπινθηριστός. νά συγκρα
τεί αύτό: δλοτό ενδιαφέρον, καί νά έχει ή κάθε 
φράση Ιδιαίτερο νόημα. Στό «’Άχ! οί Γυναί
κες» δέν άνταλλάζουν τά πρόσωπα αναμεταξύ 
τους παρά άνιαρές. άνούσιες κι’ ασήμαντες 
κοινοτυπίες.

eO συγγραφέας τού «15 μέρες άντρας» θέ
λησε νά σατυρίσει τό Φεμινισμό. Δέ θά ήθε
λα νά φανταστεί κανένας πως δικές μου γνω
στές πεποιθήσεις μέ προδιαθέσανε άσκημα κι’ 
αύστηρά ενάντια σ’ αύτή τήν υπόθεση καί κα
τά συνέπεια καί στό έργο. Κι’ άν άκόμα τό 
ενδιαφέρον μου γιά τήν Τέχνη δέν κυριαρχού
σε άπόλυτα σέ όλες μου τις άλλες πεποιθή
σεις, ούδέποτε θά στοχαζόμουνα πώς ή άξία 

ενός λογοτεχνικού έργου μπορεί νά έχτιμηθεϊ 
•σύμφωνα μέ τό άν τό έργο αύτό εξυπηρετεί 
ή θ.'.1 όρισ ιένου; σκοπού;. Ενα; συγγραφέα; 
δέν έχει ά/λην υποχρέωση παρά νά έκφράσει 
άρτια τόν έσωτερικο του κόσμο, όποιο; κι’άν 
είναι. Ά.λλωστ- θέμα γιά καυστική σάτυρα 
προσφέρνουν μόνο οί ιδέες μέ ζωτικότητα μέ
σα τους. Δυστυχώς ό συγγραφέα; τού «15 μέ- 
ρε; άντρας» δεν κατόρθωσε νά δώσει στί) σά- 
τυρά του καμιά, αρτιότητα’ δέν κατόρθωσε ν’ 
άνακαλύψ-ι καί νά δημ ουργήσει καμιά έξυ
πνο) θέση. Παρουσίασε πολύ κοινότυπα μιά 
γυναίκα πού άντικατ ίστησε τ ’·ν άντρα τη; στί; 
επιχειρήσεις του ένώ αύτός φροντίζει γιά τό 
σπίτι. Καί οί δυο τί κάνουν θάλασσα. Φυσικά 
άφού δέν έχουν κλίση προ; τί; νέες τους άσχο- 
λίες. Ό Φεμινισμό: δεν διανοήθηκ· ποτέ δτι 
ή γυναίκα πρέπ ι ν’ άναλάβει τήν έργασία 
τού άντρα της’ θέλει μόνον ή γυναίκα νά είνε 
έλ -ύτ ρη νά άφιερωθεΐ στό έπάγγελια πού 
τή: άρέσει καί γιά τό οποίο είνε πλασμένη. 
Ή ύπόθ ση ξετυλίγεται χωρίς κανένα crescen
do. ποδοπατώντας άδιάκοπα στήν ίδια θέση. 
’Επαναλαμβάνονται όλο τί ίδια. ϊσα·.ιε πού ό 
δ άντρας καί ή γυναίκα εξαναγκασμένοι άπό 
τήν αποτυχία τού πειράματος επιστρέφουν 
δ καθένα: στή δουλειά του.

Τί τέσσερα έργα πού θ’ άναφέρω τώρα εί
ναι κείνα πού ή ’Επιτροπή θεώρησε κάπως 
περισσότερο άνεχτά. Παρουσιάζουν βέβαια κι’ 
αύτί αρκετή άδυναμία κι’ άρκετί ελαττώματα 
στί) σύνθεση καί στήν άρχιτ εχτονική. κι’άνα- 
ρίθμητ-*ς  άπιθανότητ ·; στηρίζουν τήν υπόθε
ση σέ μιά βάση σαθρή. Δέν θέλω καθόλου νά 
ισχυριστώ δτι τό έργο Τέχνη; πρέπει ν’ αντι
γράφει πιστί τήν αλήθεια τή; Ζωή;. Σκοπό: 
μάλιστα τού συγγραφέα δέν είναι νά μιμηθεΐ 
τή ζωή. άλλά νά τή μετουσιιόσει καί νά την 
άναδη ιιουργήσε· γιά νά εκδηλώσει τό ’Εγώ 
του. Ή ελευθερία δ ιω; αυτί] τού επιτρέπεται 
μονον όταν έχει βαθειά συνειδητοποιήσει τό 
δημιουργικό του δικαίωμα, κι’ όταν ξεφεύγει 
μέ επίγνωση στούς κόσμους τή; φαντασίας 
καί τής ποίηση:. Οί συγγραφείς πού θέλουν 
νά έιιμείνουν στήν προσπάθεια τή; άντικειμε- 
νικότητα; καί στό ρεαλισμό—καί τί 4 μονό
πραχτα πού γι’ αυτί θά μιλήσω τώρα έχουν 
μιά τάση καθαρί ρεαλιστική—είναι υποχρεω
μένοι νά μην παραβιάζουν τί; δυνατότητες 
τής πρακατικότητας. Ενα έργο Τέχνης δέν 
μπορεί νά υπάρξει χωρίς ενότητα.

Τά μονόπραχτα "ή ’Ανταπόδοση». «Δυο Γυ
ναίκες».ή «Κυρά Μαριγώ».καί «ή ’Άρρωστη», 
άφησαν νά είσχωοέσουν στήν τοποθέτηση καί 
στό ξετύλιγμα τής ύπόθεση: άπειρα σηαεϊα 
πού τήν δείχνουν άφύσικη. Παρ’ όλα δμως τά 
βασικά καί σημαντικότατα ελαττώματα τών 
μονόπραχτων αύτών. οί συγγραφείς τους δείχ
νουν δτι οπωσδήποτε προσπάθησαν νά ψυχο
λογήσουν άνθριόπους. Δέν περιπλανιούνται 
μέσα σέ μιά άπειρη κενότητα. Δέν καταπιά
νονται. χωρίς νά τά γνωρίζουν, μέ τί τρικυ
μισμένα κοινωνικά προβλήματα. Ξεκαθάρισαν 
ένα ορισμένο ψυχολογικό πρόβλημα, κι’ δσο 
κι’ άν δέν έπιτύχανε τήν έκφραση, έχουν του

λάχιστον κάτι νά πουν καί ξέρουν ακριβώς τί 
είναι εκείνο πού θέλο.’ν νά πουν. Πρέπει νά 
του: τό άναγνωρίσομε. ’Άλλωστε το τόνισα. 
Τά ί αύτ ί μονόπρακτα απέχουν πολύ άπό τού 
νί είναι καλά’ είναι μόνο σχετικά καλλίτερα 
άπό τί 14. προηγούμενα...

CO συγγραφέας τής «’Ανταπόδοσης» θέλη
σε νά μάς δείξει πως μιά γυναίκα πού αγαπά 
βαθιά τόν άντρα της καί πιστεύει δτι κι’ αύ
τός τήν άγαπά τό ίδιο, σπρώχνεται, άμα μα
θαίνει τήν άπιστια του. νά τόν έζ.δ.κηθεΐ ιιέ 
τόν ίδιο τρόπο. Δυστυχώς ή άποκά.λυηιη αύτί] 
τή; απιστίας γίνεται σέ. μιά κοσμική συγκέν
τρωση κι’ ό συγγραφέας βρίσκει τήν εύκαιρία 
ν’ άφιεροόσει τ ί 3] 4 σχεδόν τού έργου του στή 
δήθεν αναπαράσταση τής συγκέντρωσης αύτής. 
"Ολα τα πρόσωπα συζητούν καί πολυλογούν 
χωρίς κανένα περιορισμό καί μέ λόγια πού 
δέν φαντάζομαι ν’ άνταλλάχτηκαν ποτέ σέ πα
ρόμοια συγκέντρωση. ’Αρκεί ν’ άναφέρω πώς 
κάποιοι γονείς πού θέλουν νά παντρέψουν τό 
κορίτσι τους μέ έναν πλούσιο νέο. τοι~’ προτεί
νουν αύτό τό γάμο τήν πρώτη στιγμή πού τόν 
γνιορίζουν. έντελώς φανερά καί ξεκάθαρα*  τό 
κορίτσι επίσης τού επιτίθεται μ’ έναν τρόπο 
πού θά εϊταν υπερβολικός καί γιά περιβ./λλον 
καταγώγιου. Είναι κρίμα, γιατί ή κύρια ύπό
θεση πού χάνεται έντελώς μέσα στό πέλαγος 
τής δυσαρμονικής πολυλογίας, εϊταν άξια μιάς 
πολύ καλλίτερης τύχης,

fO συγγραφέας τών«Δυό Γυναικών» προσ
πάθησε νά γράψει ένα πολύ ξελεπτισμένο' μο- 
νόπραχτο. Προσπάθησε νά άφήσει νά υπονοη
θούν πολλά περισσότερα άπό κείνα πού λεν τά 
πρόσωπα. Μιά γυναίκα τυραννιέται άπό ένα 
βαρύτατο πόνο*  άγαπά κάποιον χωρίς έλπίδα. 
Ίσαμε τό τέλος δέν άποκαλύπτει φανερά τό 
μυστικό τη;. Δυστυχώς έπειδή έπρεπε ό άνά- 
γνιόστης ή ό θεατής κάτι νά μαιτέψουν άπό 
τό μυστικό αύτό καί τί πρόσωπα τού δράμα- 
τοςεϊνε μόνο τρία.ή γυναίκα μιλεί γιά τόν πόνο 
της καί τό μυστικό της στί) γυναίκα άκριβώς 
τού άντρα πού άγαπά καί γιά τήν οποία θυσι
άζεται. Οσο κι’ άν δέν ξεσκεπάζει τό μυστι
κό της.ό άναγνοόστης τό μαντεύει χωρίς καμιά 
άμφιβολία κι’ άπορεί πώς δέν τό καταλαβαίνει 
καί ή άλλη γυναίκα. Ή σφαλερή βάση άφαι- 
ρεί έντ λώς άγτό τό μονόπραχτο αύτό δλη τη 
συγκίνηση πού θά μπορούσε ειδεμή νά σκορ- 

•πίσει ό άληθινά εύγενικός καί καλαίσθητος του 
διάλογος καί ή άτμόσφαιρα τής μελαγχολίας 
πού τό περιβάλλει.

Ή «Κυρά Μαριγώ» είναι τό δράμα τής 
ζήλειας. 'Ενας άντρας ζηλεύει τόσο πολύ τή 
γυναίκα του πού σέ μιά στιγμή παροξυσμού 
όρμά απάνω της καί τήν πνίγει. Τόν παροξυ
σμό δμως αυτόν δέν τόν προκάλ'εσε τίποτε, άλ
λο παρά μιά αφορμή τόσο άσήιιαντη πού κα
ταντά σχεδόν άνύπαρχτη. Παραδέχομαι φυσικά 
δτι ή ζήλεια δέν πΐ]γάζει πάντοτ 7 άπό μιά αι
τία καθορισμένη*  ό άληθινός μάλιστα ζηλιά
ρης ζηλεύει τό τίποτ·. ζηλεύει τί φαντάσμα
τα πού δημιούργησε ή φαντασία του. Ά> λά 
τί φαντάσματα αύτ ί τί έμψυχώνει*  δίνει στά 
φαντάσματα μιά ζωτικότητα σχ δόν πραματι- 
κή. ΓΟ συγγραφέας τή; «Κυρά Μαριγώς» δέν
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κατόρθωσε νά δώσει στόν ζηλιάρη του αύτή 
τήν έμψυχωτική δύναμη’ ό συγγραφέας δέν 
κατόρθωσε νά είσδύσει μέσα στήν ψυχοσύνθε
ση τοϋ ζηλιάρη και νά μάς ξεσκεπάσει πώς ό 
ζηλιάρης, μεγαλοποιώντας μ’ ένα βαθμιαίο 
crescendo ό τι έπλασεν ό ίδιος, ζεϊ στό τέλος 
πραματικά. γιατί τό πιστεύει, κείνο πού αντι
κειμενικά δέν υπάρχει. Ό ζηλιάρης στήν Κυ
ρά Μαριγό) φτάνει απότομα, κι’ άδικιολόγη- 
τα καί γι’ αύτόν τόν ίδιο, στόν παροξυσμό πού 
σκοτώνει. Ή «Κυρά Μαριγό)» παρουσιάζει κι’ 
ένα άλλο πολύ μεγάλο έλάττωμα. ΉΚυρά Μα
ριγό) είναι ένα πρόσωπο έντελώς δευτερεϋον’ 
είναι μιά γριά υπηρέτρια πού έβαλε ό άντρας 
νά φρουρεί τή γυναίκα του. eO συγγραφέας ί
σιος γιά νά δίκιολογήσει ότι. ακατανόητα γι
ατί. έδωσε τό όνομα της ώς τίτλο στό έργο 
του, αφιερώνει στό ζωγράφισμα τοϋ χαραχτή- 
ρα της αρκετές σκηνές πού παραμένουν έντε
λώς άσχετες καί 'ξένες στήν κυρία υπόθεση. 
Ή Κυρά Μαριγό) άναπαρασταίνεται αρκετά ά- 
ναγλυφικά, άλλά τό έργο στερείται έντελώς 
άπό κάθε ενότητα. Ό διάλογος παραφορτώνε
ται ατό παρεκβάσεις καί πολυλογίες στεγνές, 
βαριές κι’ άπνοες.

Άν έγραφε τήν «’Άρρωστη» ένας συγγρα
φέας κάπως εξελιγμένος είναι πολύ πιθανό νά 
μάς έδινε ένα μονόπραχτο αρκετά άξιόλογο. 
Ενα κορίτσι άρραβωνιασμένο πού άγαπά τόν 

αρραβωνιαστικό της καί πιστεύει σ’ αύτόν, 
αντιλαμβάνεται άξαφνα ότι είνε έρωμένος τής 
δεύτερης γυναίκας τοϋ πατέρα της. Γιά νά μή 
λυπήσει τόν πατέρα της δέν φανερώνει έκεινο 
πού είδε’ κρύβει τόν πόνο της μέσα της καί 
προσποιείται πό)ς αισθάνεται νά τήν κυριεύει 
μιά παλιά καί γιατρεμένη της άρρώστια. Θά 
φύγει μακρυά γιά νά περιποιηθεΐ τόν εαυτό 
της...Ή σκηνή τής έγκαρτερικής απελπισίας 
καί τής σιωπηλής θυσίας τοϋ κοριτσιού υπό
σχεται αρκετά γιά τήν μελλοντική εξέλιξη τοϋ 
συγγραφέα τής «"Αρρωστης». Τή διαπερνά μιά 
εσωτερική καί συγκρατημένη τραγικότητα πο
λύ αισθητική. Δυστυχώς όλες οί πριν σκηνές 
ακολουθούν ή μιά τήν άλλη μέ μιά σειρά ελά
χιστα σφιχτοπλεγμένη. Μερικές μάλιστα σκη
νές, όπως ή σκηνή όπου ό αδερφός τοϋ κορι
τσιού πρόκειται νά μονομαχήσει, δέν έχουν κα
μιά σχέση μέ τό δράμα καί μένουν έντελώς 
ξεκρέμαστες. ΓΟ διάλογοςδέν έχει κανένα ύφος. 
Τό όλο έργο μοιάζει πολύ πρόχειρα καί βια-» 
στικά γραιιένο. "Αν δέν εΐταν τόσο άσχημα 
γραμένο, ή ’Επιτροπή χάριν τής τελευταίας 
σκηνής θά το είχε θεωρήσει αξιον επαίνου ή 
καί βραβείου.

’Ιδιαίτερος λόγος πρέπει νά γίνει γιά τό 
λυρικό μονόπραχτο τό «Άγαλματής Άγάπης». 
Τά πρόσωπά του δέν είνε άνθρωποι’ είναι τά 
αντικείμενα πού βρίσκονται σ’ ένα σαλόνι. 
Μιλούν αναμεταξύ τους τά λουλούδια.μιά οβί
δα πού έγινε βάζο κλπ. Δέν είνε βέβαια ή 
πρώτη φορά πού σ’ ένα λογοτεχνικό έργο έμ- 
ψυχώνονται καί μιλούν τχ πράματα. Τό εύρη
μα αύτό δέν ανήκει αποκλειστικά στόν συγγρα
φέα τού «’Αγάλματος τής Άγάπης». κΓ έτσι 
δέν μπορεί νά θεωρηθεί πρωτότυπο, άλλά δέν 
έχει γίνει κ’ υπερβολική του χρήση. Ό συγ

γραφέας τοϋ «’Αγάλματος τής Άγάπης» δεί
χνει οπωσδήποτε μιά τάση νά ξεφύγει άπό τά 
συνειθισμένα μοτίβα, ν’ ανακαλύψει κάτι και
νούριο, καί γράφει τόν διάλογο τών πραμά
των μέ πολύ αισθητική, μέ πολύ λεπτότητα 
καί μέ άρκετή ποίηση. Ή φαντασία του δέν 
είνε μεγαλόφτερη’ό λυρισμός του είνε μαλιστα 
στιγμές υπερβολικά γλυκός, λιγωμένος καί συ
ναισθηματικός, καί στερείται υπερβολικά άπό· 
κάθε δύναμη, άλλ’ είνε πάντα ειλικρινής. 
"Οποιος ικανοποιείται μέ τήν αρκετά ξεπερα
σμένη τεχνοτροπία τής ώραιοφάνειας, θά γο
ητευτεί ασφαλώς μέ τό παραμύθι πού διηγεί
ται ή οβίδα. Ή οβίδα εΐταν κάποτε τό άγαλ
μα ενός ποιητή’ μά σέ εποχή πολέμου χρειά
στηκαν τό μέταλλο καί έλυωσαν τό άγαλμα 
γιά νά κατακσευάσουν οβίδες. 'Ο συγγραφέας 
βρίσκει τήν ευκαιρία νά έκφράσει μ’ έναν τρό
πο άπό τόν όποιο, γιά τήν αντίληψή μου. λεί
πει πάρα πολύ κάθε νεύρο άλλά πού είνε, τό 
επαναλαμβάνω, ειλικρινής καί λεπτός, τά πα- 
σιφιστικά του Ιδανικά... Τό «Άγαλμα τής 
Άγάπης» είνε ένα χαριτωμένο άφτερο πεζό 
ποίημα. Ή Εταιρεία τών Θεατρικών Συγγρα
φέων δέν προκήρυξε όμως ένα διαγωνισμό ποι
ημάτων. Ζήτησε θεατρικά έργα καί τό «’Άγαλ
μα τής Άγάπης» δέν έχει καμιά σχέση μέ τό 
θέατρο. Δέν τό λέω αύτό γιατί είναι φυσικά 
δύσκολο νά άνεβαστεΐ καί νά παιχτεί ένα έρ
γο όπου τά πρόσωπα είναι πράματα. "Ενα θέ
ατρο εΐλαι υποχρεωμένο νά υπερνικά τις εξω
τερικές δυσκολίες όταν είναι καθαρά τεχνικές, 
καί ή αδυναμία νά άνεβαστεΐ ένα έργο, άν 
αύτό είναι θεατρικό, βαρύνει τό θέατρο κΓ 
όχι τόν συγγραφέα. Κείνο πού άποκλείνει άπό 
τό« Άγαλμα τής’Αγάπης» κάθε δυνατότητα νά 
παρασταθεΐ είναι πολύ πιό ουσιαστικό. "Ολα 
τά πράματα απάνω στή σκηνή δέν έχουν κα
μιά δράση κΓ ούτε κάν κίνηση. Άπαγγέλνουν 
τό τραγούδι τους κι’ έξωτερικά κ’ εσωτερικά 
στατικά. Συζητούν λυρικά. Μόνο στό τέλος έρ
χονται απότομα κι’ απροετοίμαστα δυό άν
θρωποι στή σκηνή. "Ενας άντρας >αί μιά γυ
ναίκα. Μαλλώνουν. ‘Η γυναίκα δέν θέλει νά 
είναι δούλη κι*  όργανο τοϋ άντρα. Ό άντρας 
τής μιλεϊ βίαια. Καθώς όμως δέν πρόφτασε 
νά διαφωτιστεί ή βαθύτερη αιτία τής διαφω
νίας καί ή ψυχολογία τών δύο αυτών προσώ
πων. ό άντρας καί ή γυναίκα μάς παραμένουν 
έντελώς αδιάφοροι. Καθόλου δέν μάς συγκι- 
νοϋν. Παρ’ όλη μάλιστα τήν τάση μου νά 
συμπαθώ πρός τις αδικημένες γυναίκες, οφεί
λω νά ομολογήσω ότι τό παράπονο τής 
γυναίκας, τοϋ οποίου ή αιτία δέν έξηγεΐ- 
ταν κΓ άκούεται σάν ξεκρέμαστο, μού έκανε 
τήν εντύπωση ένός αστείου καπρίτσιου καί δι- 
κιολόγησα μάλλον τόν άντρα... Άλλ’ ό άν
τρας στό θυμό του γλιστρά στό χαλί, παραπα- 
τεΐ’ ζητεί ν ί πιαστεί άπό τό έπιπλο όπου είνε 
ή οβίδα, καί ή οβίδα πέφτει απάνω του εκδι
κητική καί τόν σκοτώνει. Ή τελευταία σκηνή 
θά μπορούσε ν’ άποτελέση τό θέμα ένός ξε
χωριστού μονόπραχτου καί ίσως άν αναπτύσ
σονταν θά έδινε ένα θεατρικό έργο."Οπως πα
ρουσιάζεται άσύνδετη διασπάνει μόνο τήν ενό
τητα τού συνόλου. ’Εξήγησα φαντάζομαι άρ- 

κετά γιατί κανένα άπό τά 14 έργα πού γι’ αύ
τά μίλησα ίσαμε τώρα δέν εΐταν δυνατ) νά 
διεκδικήσει σοβαρά καμιά διάκριση.

Ή ’Επιτροπή θεώρησε άξια έπαίνου τά 
μονόπραχτα : Ό «Νόμος» κΓ ό «Κατάδικος».

Ό «Νόμος» είναι χτισμένος μέ άρτια άρ- 
χιτεχτονική. Κάθε σκηνή, κάθε λεπτομέρεια 
είναι στή θέση της. Τίποτε δέν είναι μακρύ- 
τερο ή συντομότερο άπ’ ό.τι έπρεπε νά είναι. 
Τά πρόσωπα μπαινοβγαίνουν στή σκηνή τήν 
ώρα πού πρέπει καί πάντοτε δικαιολογη
μένα... Οι πράξεις τους καί τά λόγια τους υ
πακούνε σέ μιάν άσφαλτη λογική. Δυστυχώς 
ό συγγραφέας τού «Νόμου» ύποτάζεται μόνο 
στούς θεατρικούς κανόνες, χωρίς υστέρα καί 
νά τούς έξουσιάσει δημιουργικά. Καί οι κανό
νες όταν δέν αναζωογονούνται μέ δημιουργι
κή πνοή καταντούν συνταγές.... βιομηχανικών 
έργων. CO «Νόμος» είναι ένα έργο έντελώς ι
σορροπημένο, άλλά δέν διακρίνουμε μέσα του 
καί τόν παλμό τής έμπνευσης : Κάποιος έπι- 
κηρυγμένος, γιατί σκότωσε άπό άγάπη.κρύβε
ται στό σπίτι τής άδερφής του. Ο άντρας 
της, πού άνήκει στό κόμμα τής αντιπολίτευ
σης κΓ έτσι δέν έχει τχ μέσα νά ένεργήσει 
για τόν κουνιάδο του. τής τό έχει απαγορέψει, 
άλλά ή αδερφική άγάπη είνε ισχυρότερη άπό 
τήν απαγόρευση. Τό μυστικό της τό μάντεψε 
όμως ό εΐρηνοδίκης τοϋ τόπου, πού τήν πο
θεί. Στέλνει μιά γειτονισσα νά τής προτείνει 
νά τοϋ παραδοθεΐ γιά νά μήν προδόσει τόν α
δερφό της. Ή γειτονισσα τής μιλεϊ μέ όλη 
τήν υποκρισία τής δήθεν φιλίας. Ή γυναίκα 
άρνιέται..Αντιστέκεται στήν επιμονή τής γει- 
τόνισσας καί στήν έπιμονή τού ίδιου τού δι
καστή πού έρχεται νά τήν άπειλήσει. Τόν δι
ώχνει’ ίσως όμως χάριν τού άδερφού της ύ
στερα άπό λίγο νά ένδιόσει. *0  άδερφός της 
πού άκουσε τόν αισχρό έκβιασμό δέν θά δε
χτεί τή θυσία της.Θά φύγει άπό τό σπίτι που 
δέν είναι πιά άσυλο γι’ αύτόν κι’ ίσως νά κα- 
τορθιόσει νά γλυτιόσει. Πήδά άπό, τό παράθυ
ρο. ’Εκείνη τή στιγμή έρχεται ό άντρας έξαλ
λος... Ή γειτονισσα γιά νά εκδικηθεί τοϋ συ
κοφάντησε τή γυναίκα του. Είναι βέβαιος πως 
θά βρει στό σπίτι του τόν έρωμένο τής γυ
ναίκας του. Βλέπει μιά σκιά να πηδά άπό τό 
παράθυρο, πυροβολεί, καί σκοτώνει τόν κου
νιάδο του..Τό έργο δέν ξεφεύγειάπό τήν εξωτε
ρική περιγραφικότητα τοϋ ρεαλισμού καί της 
ήθογραφίας. Είναι ρηχό καί χωρίς ποίηση. 
Δέν εισχωρεί καθόλου βαθύτερα στήν ψυχο
λογία τών προσοόπων πού παραμένουν συ ιβα- 
τικά. Δέν άποβλέπει σέ κανένα άλλο νόημα 
παρά νά δραματοποιήσει μια σκηνη άρκετχ 
τυχαία. c0 συγγραφέας δέν είχε μέσα του τί
ποτε δικό του νά πει, άλλά φανερώνει μιά 
γνώση πολύ άξιοπρόσεχτη τών εξωτερικών ά- 
παιτήσεων τής σκηνής. Είναι κύριος τής πλο
κής καί τής σύνθεσυς ένός θεατρικού έργου, 
κι’ έχει καί τό προσόν μιας πολύ γερής λογι
κής’ άν γίνει ποτέ πιό πλούσιος ό εσωτερι
κός του κόσμος θά ξέρει νά τού δώσει μορφή.

*Ο συγγραφέας τού «Καταδίκου» έχει προ
σωπικότητα καί φαντασία. ’Απ’ όλα τά μονο- 
χραχτα πού διαγωνίστηκαν, ό«Κατάδικος» πα

ρουσιάζει. γιά τήν άντίληψή μου, τχ περισσό
τερα πρωτότυπα καί ιδιόρρυθμα στοιχεία. Εί
ναι ένα έργο δροσερό, γεμάτο ορμή καί ζωτι
κότητα πού ξεφεύγει πολύ άπό τ.χ συνειθι- 
σμένα καλούπια.’Έχει κι’ ένα ζωηρό κέφι πού 
τού δίνει έναν τόνο έντελώς ξεχωριστό : "Ενας 
άντρας, χωρίς ιδιαίτερη αιτία, μονο γιατί βα
ρέθηκε τή ζωή, είναι έτοιμος ν’ αύτοχτονή- 
σει. ’Έξαφνα άπό τό παράθυρο εισορμά ένας 
άλλος άντρας Είναι ένας καταδικασμένος σέ 
θάνατο. Αίγο πριν άπό τή θανατική του έχτέ- 
λεση κατόρθωσε νά ξεφύγει άπό τή φυλακή. Εΐ- 
δ 3 άπό τόσο κοντά τόν θάνατο, πού τόν έχει 
τιόρα πλημμυρίσει μιά παράφορη λαχτάρα καί 
λατρεία γιά τή ζωή. Ό πόθος του γιά τή ζωή 
είναι τόσο έντονος πού κατορθώνει νά τόν με
ταδώσει καί σέ κείνον πού εΐταν έτοιμος ν’ 
αύτοχνονήσει. Δέν θ’ αύτοχτονησΐΐ πιί κΓάπό 
εύγνωμοσύνη γιατί ξαναένιωσε τό θέλγητρο της 
ζωής, θά φροντίσει ώστε ό Κατάδικος νά μπο- 
ρέσει νά φύγει άνενόχλητοςγια τό έξωτ -:ρικό. Τό 
έργο τελεκόνει μέ μιά φωνή «Ζητώ ή Ζωή». 
'Ο συγγραφέας τού« Καταδίκου «θέλησε μέ έπί- 
γνωση νά ξεπεράσει τό ρεαλισμό, καί νά, γρά
ψει ένα ύπερεαλιστικό έργο πού δεν τό ονο
μάζει ούτε δράμα, ούτε κωμωδία, άλλά σκη
νικό παιγνίδι. Είναι όμως άκόμα πολύάπειρος. 
Τό μονόπραχτο του παρουσιάζει πολλές σκη
νικές κι’ ούσιαστικότερες ατέλειες. e0 συγ
γραφέας τού «Καταδίκου» δέν κατόρθωσε, ό
σο κι’ άν προσπάθησε, νά ξεφύγει έντελώς 
στούς κόσμους τής φαντασίας καί ν’ απολυ
τρωθεί άπό τή συνήθεια τής θετικής δικιολο- 
γίας κι’ έξήγησης μερικών γεγονότων. Το εί
δος τού έργου του άπαιτούσε ν’ άδιαφορήσει 
γιά κάθε τέτοια έξήγηση. Ζητώντας νά δικιο- 
λογήσει πιος ό Κατάδικος καταδικάστηκε σε 
θάνατο γιά μιά άσήμαντη αφορμή—ό συγγρα
φέας θέλει νά μήν τόν παρουσιάσει εγκλημα
τία κι’ άντιπαθητικό—καί θέλοντας άκόιια νά 
εξηγήσει πώς ό Κατάδικος ξεφυγε από τή φυ
λακή. φυσικά δέν τό κατορθώνει. κΓ υπογραμ
μίζει μόνο τις άπιθανότητες τού έργου. Τά 
έργα τής φαντασίας ξέρουν ότι στηρίζονται 
σ’ άπιθανότητες καί δέν ενοχλούνται νά τις 
διασαφηνίσουν’ τις επιβάλλουν ώς «ίπιθανότη- 
τες. Αδυναμίες παρουσιάζει κΓ ό διάλογος 
τού«Κατάδικου».Παράλληλα μέ τό σπινθηρίστε» 
του brio πού γίνεται Ιδιαίτερα έντονο όταν ό 
ένας άντρας μεταδίνει στόν άλλο τή ιρλόγα 
τή; ζωήσ, παρασέρνεται σέ λυρισμούς, πού ο- 
σο κι’ άν είναι ειλικρινείς κΓ εσωτερικοί,εί
ναι κάποτε παράκαιροι κ’ υπερβολικά πολύλο
γοι. Άλλά τά έλαττοόματα αύτχ είναι λεπτο
μερειακά κι*  ύπερνικοϋνται. Βέβαια εμπόδισαν 
τήν ’Επιτροπή ν’ άπονείμει στόν Κατάδικο τί-' 
ποτέ περισσότερο άπό έναν έπαινο, άλλά κείνο 
πού ενδιαφέρει τή θεατρική Λογοτεχνία είναι 
πώς ό συγγραφέας τοϋ «Κατάδικου»φανερ<όνει 
ένα προσωπικό ταλέντο, πού, δπως πιστεύει, 
δίνει πλούσιες υποσχέσεις γιά τό μέλλον.

Τό μονόπραχτο «Μιά Νύχτα στό Χάνι» 
έχει άτμόσφαιρα. Απάνω του πιέζει βαρια 
μιά πολύ ενιαία διάθεση σκοτεινής καί απει
λητικής αγωνίας. eO συγγραφέας ςέρει ότι 
στήν Τέχνη τό υπονοούμενο έχει μιάν άπηχηση 
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πολύ εντονότερη άπό κείνο πού υπογραμμίζε
ται. καί υποβάλλει πολλά περισσότερα άπ’ όσα 
λέει. Τήν έπαναστατική του ορμή τήν έχει συ
νειδητοποιήσει καί πειθαρχίσει μέσα στήν πε
ριοχή τή; Τέχνη;" δέν τή; επιτρέπει ούτ· στιγ
μή να ξεφύγει σέ κήρυγμα *· Σ’ ένα Χάνι τό 
βράδυ είναι μαζεμένοι διάφοροι άνθρωποι. 
Πίνουν, τρώνε, ετοιμάζονται νά κοιμηθούν. 
'Ο συγγραφέα; δυστυχώ; μακραίνει υπέρμετρα 
την εισαγωγική αυτή σκηνή... Παρουσιάζει 
καί παρα πολλούς ανθρώπους*  δσο κι’ άν εί
ναι στη θέση τους μέσα στήν δλη ατμόσφαιρα 
κι’ δσο κι’ άν τά λόγια τους δέν απομακρύ
νονται άπό τό σκοπό τοΰ συγγραφέα, κι’ επι
ζητούν όλα νά συντονίσουν τη διάθεση τοΰ 
θεατή μέ τή διάθεση τοΰ έργου, ή συσσώρεψη 
τόσων ανθρώπων, τόση; κίνηση; καί τόσων 
λόγων προκαλεϊ μιά σύγχυση στον άναγνώστη, 
καί τήν ίδια σύγχυση θα προκαλέσει καί στό 
θεατή. Ή εισαγωγική σκηνή ξεπερνά τό πλαί
σιο ένό; μονόπραχτου. 'Ο συγγραφέας ξεπερ
νά αυτό τό πλαίσιο, ζητεί δμω; καί νά συμ
μορφωθεί μέ τί; αξιώσεις ένό; μονόπραχτου 
κΓ αυτό γίνεται εΐ; βάρο; τή; ουσία; τοΰ έρ
γου. 'Ο συγγραφέα; δέν μπόρεσε ν’ αναπτύξει 
τή σύλληψή του. κι*  έπ ιδή δέν κατόρθωσε 
καί νά ξεχωρίσει τ'ι κύριά τη; σημεία, κ’ επι
μένει υπερβολικά, γιά ένα μονόπραχτο. στήν 
αναπαράσταση τοΰ π -ριβάλλοντος. τό σύνολο 
άποχτά μιά άσάφεια καί κάτι συνέπεια καί 
μιά ρηχοτητα. "Ο.τι υπάρχει ορμητικό καί 
πρωτότυπό στό μονόπραχτο αυτό, ό συγγρα
φέα; θά μπορούσε σ’ ένα τρίπραχτο έργο νά 
τό ειχ- εκδηλώσει χωρίς καί πάλι νά ξεφύγει 
άπό την περιοχή τής Τέχνη;. Τιάρα, πιθανόν 
κι’ άπό απειρία, στάθηκε ανίκανο; νά κυριαρ
χήσει άπάνω στόν περιορισμό. "Υστερα άπό 
τήν εισαγωγική σκηνή, τήν κύρια δράση τήν 
παρουσιάζει βιαστικά κι’ άδούλευτη. κι’ έτσι 
δσο κι’ άν τήν περιβάλλει πάντα ή αίσθητι- 
κή άτμόσφαιρα τοΰ συνόλου, παραμένει ύπερ- 
βολικί έξωτ-ρική. δέν έ ιβαθύνεται καί γίνε
ται κάπως κοινότυπη. Οί άνθρωποι κουβεντιά- 
ζοντα; στό χάνι διηγήθηκαν πώ; τή βραδιά 
εκείνη αναμένεται στό χάνι κ*  ένα; γέρο; χω
ρικό;. "Ενα; προεστό; τοΰ τόποι» τοΰ έκανε 
δίκη γιά ένα χρέος του. 'Ο προεστό;, άν καί 
τό ποσό εϊταν γι’ αυτόν ασήμαντο. δέν λυπή
θηκε τά γεράματα τοΰ χωρικού καί τόν άνάγ- 
κασ παρ’ δλο τό χειιιώνα. νά έρθει στή πο
λιτεία γιά τή δίκη. *Έξω  βρέχει. Κάποιο; έρ
χεται κι’ άναγγέλνει πώς στό γεφύρι τοΰ πο- 
ταιιιοΰ τό άλογο τού γέρου παραπάτησε καί 
πω; ό γέρο; έπεσε. Σέ λίγο τόν φέρνουν στό 
χάνι νεκρό. "Ενα; άπό τή συντροφιά, πού στήν 
άρχή. δταν οί άλλοι κατηγορούσαν τόν προε
στό. είχε πάρει τό μέρος του. βγαίνει τώρα 
έξω καί τόν σκοτώνει.... 'Η μεταβολή μέσα 
του γίνεται πολύ άπότομη. χωρί; ν’ άντιλη- 
φθοΰμε τήν έσωτερική του πάλη. Τό μονό
πραχτο «Μιά νύχτα στό χάνι» εινε άκόμα πο
λύ άνιόριιιο. Έγκλείνει δμω; μέσα του δυνα- 
τότητ ;. 'Η ’Επιτροπή τοΰ άπονέμει τό δεύ
τερο Βραβείο.

Τό πρώτο βραβείο τ’ άπονέμει στό μονό

πραχτο δράμα «'Η Νύχτα τής Πρωτοχρονιάς».
Ή υπόθεσή του δεν παρουσιάζει τίποτε 

τό εξαιρετικά πριοτότυπο. "Ενα; άντρας βγήκε 
έξω τή νύχτα τής Πρωτοχρονιάς. Ή οίκογέ- 
νειά του. πού τόν περιμένει νά γυρίσει γιά νά 
γιορτάσουν τόν ερχομό τοΰ καινούριου χρό
νου. ανησυχεί. ’'Αλλοτε εϊταν παίχτη; καί 
τώρα πού άργεϊ ή οικογένεια φοβάται μην πα
ρασύρθηκε πάλι.... 'Ο άντρα; επιστρέφει σέ. 
λίγο χλωμό;, ταραγμένο;. 'Η γυναίκα του μαν
τεύει. Κρύβουν δμω; καί οί δυό τήν άγωνία 
του;. Ή γιορτή διεξάγεται μ’ ένα πένθιμο 
κέφι. Στό τέλο; ό άντρα; αύτοχτονεϊ.... Ή 
υπόθεση είνε κοινή, άλλ*  ό συγγραφέας κατορ
θώνει άρκετά πλούσια νά τήν ανανεώσει... Τό 
δλο έργο είνε γραμένο μέ μιά πάρα πολύ άξι- 
οπρόσεχτη ευγένεια, λεπτότητα, καί στιγμές 
άκόμα καί μέ ποίηση. Μά; υποβάλλει καί μάς 
μεταδίνει πολύ εσωτερικά τό crescendo τής 
άγωνία;. Κάθε λεπτομέρεια εινε στή θέση τη; 
καί είνε δικιολογημένη. Μεταφερόμαστε μέσα 
στήν άτμόσφαιρα τή; οικογένειας πού θέλει 
νά χαρεϊ καί πιέζεταιάπό μιά τραγική άπειλή... 
Κάθε πρόσωπο άναπαρασταίνεται άναγλυφικά. 
'Ο άντρα;, ή γυναίκα, ή γιαγια, όπαποΰςπού 
εινε μισοπαράλυτο; καί κουφός καί μιλεϊ μό
νο μέ άναρθρες φωνές, τά παιδιά, όλα τά πρό
σωπα. ζοΰν μπροστά μα; μέ τί; διαφορετικέ; 
άποχρώσει; κι’ άπηχήσεις πού έχει μέσα τους 
τό κοινό δυστύχημα πού τά περιβάλλει δλα... 
Τό έργο σκορπά μιάν άρκετ ά βαθιά συγκίνηση 
καί σέ πολλές φράσεις.πού ξεχωρίζουν μ’έναν 
ιδιαίτερο παλμό, κοίσέ μερικέ; σκηνές διακ,ρί- 
νομε πραγματικά ευρήματα. Ό άντρας δταν 
επιστρέφει άπ’έξω άντί γιά τά δώρα πού εί- 
χενύποσχεθεΐ νά φέρει, φέρνει μόνον έναν κα
ραγκιόζη. Αυτόν μόνον κατόρθωσε ν’ άγορά- 
σει πριν άπό τήν καταστροφή,... Ό καραγκιό
ζη;. δπω; δλοι οί καραγκιόζηδες, έχει χαραγ
μένο στό ασθενικό του πρόσωπο ένα χαμόγελο 
σπαραχτικού σαρκασ ιού. 'Ο συγγραφέα; τό 
υποδείχνει πολύ λεπτά. Πολύ μετρημένα, πο
λύ εσωτερικά. χωρί; καθολου έπιδειχτικά νά 
τό έπιβάλλει. άφίνει τόν άναγνώστη καί τόν 
θεατή νά μαντέψουν πώ; δ καραγκιόζης έγ- 
κλείνει τό σύμβολο τού έργου. Μέσα στό εύ
ρη· ια τοΰ καραγκιόζη πού γίνεται ποιητικό 
πρόσωπο, αναγνωρίζομε μιά δημιουργική ικα
νότητα τοΰ συγγραφέα πού μπορεί νά δώσει 
έργα πολύ ανώτερα κι’ άπό τή «Νύχτα τής 
Πρωτοχρονιά;».

Ή «Νύχτατή: Πρωτοχρονιά;» δέν άνοίγει 
γιά τή Νεοελλην«νή Θεατρική Λογοτεχνία και
νούριους. άπάτητου; δρόμους, μά θά σταθεί, 
φαντάζομαι, ανάμεσα στά μονόπραχτα πού κι*  
δλα; υπάρχουν, σάν ένα πολύ έκλεχτό καί ξε
χωριστό κομψοτέχνημα.

Ή Εταιρεία τών Ελλήνων Θεατρικών 
Συγγραφέων θά φροντίσει στό διάστημα τοΰ 
καλοκαιριού νά παιχτούν σέ μιά πανηγυρική 
παράσταση τά 4 μονόπραχτα πού έπαίνεσε καί 
βράβεψε ώστ? καί οί συγγραφείς τους νά δοΰν 
ζωντανεμένο τό έργο τους, καί τό κοινό νά 
μπορέσει νά έπικυριόσει τήν κρίση της.

Καί τώρα τό τελικό συμπέρασμα. Ξέρω δτι 

είναι συνήθεια οί τέτοιες είσηγήσεις νά τελει
ώνουν μ’ έναν έπίλογο διθυραμβικό καί μέ 
μιά έπίκληση προς τό μέλλον. Δυστυχώς ή ευ
τυχώς δέν μ’ άρέσουν τά σχηματοποιημένα 
καλούπια. ’'Αλλωστε δέν θεωρώ σωστό υπερ
βολικά νά επιβάλλονται τ ά πορίσματα. Τή συ
νολική καί λεπτομερειακή εντύπωση τής 
’Επιτροπής φαντάζομαι δτι άρκετά τήν ύ- 
πέδειξα μιλώντας στήν άρχή γενικά γιά 
τά μονόπραχτα πού διαγωνίστηκαν. Προσ
πάθησα ύστερα δσο αντικειμενικότερα μπο
ρούσα νά αναλύσω τήν υπόθεση. τί; άρε- 
τες καί τά έλαττώματα τοΰ κάθε μονόπραχτου 
χωριστά. Νομίζω δτι τώρα δέν μού μένει τί
ποτε άλλο παρά, αφού συγχαρώ πολύ θερμά έκ 
μέρους τή; 'Εταιρείας τών 'Ελλήνων Θεατρι
κών Συγγραφέων τούς συγγραφείς πού επαι
νέθηκαν καί βραβεύθηκαν, καί άφού έπαναλά-

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ:

Χωρίς Πρωταγωνίστριες.— Δικά μας καί 
ξένα έργα.— Ή Δεσπ. Άγγ. Κοτσάλη.

Χωρίς τήν παραμικρή άμφιβολία χειρότε
ρη θεατρική περίοδο άπό τή φετεινή δέν έχει 
ξανασημειωθή.

Δέν ήμουνα ποτέ άνεπυφύλακτα θαυμαστής 
τών δύο πρωταγωνιστριών τή; σκηνή; μας, 
Κυβέλη; καί Κοτοπού.λη, καί γι’ αυτό δέν λι
βάνισα τό παίξιμό του; άνεξέλεγκτα. ούτε μ’ 
άρεσε άπόλυτα ό τρόπος τή; έργασίας τους. 
'Όμως, δίαν έπαιζαν, μαζί μ’ ένα σωρό ρου
τινιάρικα έργα, ξεπηδούσε καί κάποιο πού εί
χε έστω καί μακρυνή συγγένεια μέ τήν Τέχνη, 
κι’ έτσι βρίσκαμε κάτι νά πούμε γιά τό έργο 
καί τό παίξιμο.

Φέτος ή Κυβέλη λείπει καί καθώς λένε οί 
ιιυη·ιένοι θά λειψή γιά πάντα άπό τή σκηνή. 
eH Κοτοπούλη άφησε τό θίασό τη; στόν κ. 
Μυράτ γιά νά ξεκουραστή.

’Απέχουν ?.οιπόν άπό τή σκηνή κι’ οί δυό 
πρωταγωνίστριες, κι’ έτσι τά έργα—πού νά 
πάρη ή οργή πάντα έχουν πριότους γυναικείους 
ρόλους--κουτσαίνουν απελπιστικά. 'Ο κόσμος 
συνειθισμένος στό θεατρικό μονοπώλιο, δηλ. 
νά βλέπι] τήν Κυβέλη καί τή Μαρίκα στά 
πρώτα μέρη, δέν μπορεί νά παραδεχτή πώς 
μπορούν νά κρατήσουν τό βάρος τή; πρωτα
γωνίστριας ήθοποιές πού πάντα μείνανε στή 
γωνιά γιατί έτσι σύιιφερε στήν έπιχείρηση.

Γι’ αυτό δλα τά έργα πού πρόβαλαν ώς τά 
τώρα, παρουσίασαν μιάν άνυπφόορη άνισότη- 
τα στό παίξιμο.δπου τό ανδρικό στοιχείο έδει
ξε καταφανή υπεροχή. "Ωστε., ζητούνται πρω
ταγωνίστριες ;

Γιά τό Θεό, όχι...Αυτή ή τρόμε ή μάστι
γα, πού έμπόδισε τό θέατρο νά πάη μπρος, 
είνε πειά καιρός νά έξαψανιστή.

’Εκείνο πού μάς λείπει, καί πού τό ποθούν 

βω τις ευχαριστίες της στόν κ. Σαββίδη, ν*  ά- 
φήσω τό ακροατήριο μόνο του νά στοχαστεί 
ποιές σκέψεις προκαλεϊ γιά τή σημερινή πα
ραγωγή τής θεατρικής μας Λογοτεχνίας καί 
γιά τις μελλοντικές της δυνατότητες ό φετει- 
νός διαγωνισμός τών μονόπραχτων έργων.

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ

Υ. Γ. "Υστερα άπό τήν εισήγηση, ανοίχτηκαν άπό 
τόν πρόεδρο τής ‘Εταιρείας τών Ελλήνων Θεατρικών 
Συγγραφέων, κ. Λάσκαρη, οί φάκελλοι πού περιείχαν 
τά ονόματα τών βραβευμένων κι’ έπαινεμένων συγγρα
φέων, Συγγραφείς τοΰ μονόπραχτου ή “Νύχτα τήςΠρω- 
τομαγιάς,, είναι οί κ,κ.Κωστής Βελμ,ύρας καί ’Ίσαντρος 
’Άριο, τοΰ μονόπραχτου ‘‘Μιά Νϊ»χτα στό Χάνι,, ό κ. 
’Λντίοχος Κυπριλέων, τοΰ “Κατάδικου,, ό κ· Χατζή- 
αποστόλου, καί τοΰ “Νόμου,, ό κ· ’Λλ, Μ. Λιδωρίκης·

Λ Θ.

δλοι δσοι ένδιαφέρονται ά\υστερόβουλα γιάτή 
σκηνή μας, είνε ένα καλό σύνολο πειθαρχη- 
μένο. άπό τό όποιο προ πάιτων νά λείπουν τ ϊ 
φουσκωμένα ονόματα μέ τά Ό καί 'Π, γιατί, 
όπως τ’ άπόδειξεν ή πείρα, αύτά τά ονόματα 
γενήκανε τάφοι γιά τούς άλλους παράγοντες, 
πού μ’ άλλη μέθοδο εργασία;, μπορούσαν νά- 
χουν πάρει καλλίτερη έξέλιξη.

Μά... ά; σταματήσω ώ; έδώ, γιατί αύτό 
τό ζήτημα θά πάρη δρόμο, πού χωρί; άλλο 
θά ξεπεράση τά δρια τού σημειώματος μου, 
σάν εκτεθούν αλήθειες πού έμειναν ώς τώρα 
ανομολόγητες.

Καί τώρα γιά τ ά έργα πού παίχθηκαν :
Γενική χρεωκοπία... Άνοητογραφήματα, 

προχειρογραφήματα, γονατογραφήματα. Κρί
μα μεγάλο νά χαραχτούν έστω καί λίγες γραμ
μές. Κατώτερα άπό κάθε κριτική. Αυτά γιά 
τά ξένα έργα.

Άπό τά δικά μα; τό πρώτο πού ξεμύτισε, 
στό θίασο τής Άλάμπρας μέ τόν άνοστότατο 
τίτλο «ό Παξιμόδος» τούκ. Μπόγρη, κουτρου- 
βαλιάστηκεν αξιοθρήνητα, χωρίς έλπίδα— ευ
τυχώς — νά ξαναντικρύση τά φώτα τού προ
σκηνίου... ’Ήτανε άπόπειρα σάτυρα;. μά τόσο 
ξεκάρφωτη καί ψόφια, πού είνε ζήτημα άν 
θά μπορέση ποτέ νά ίδή σκηνή; πρόσωπο ό 
συγγραφέας τη;, γιά ένα τέτοιο αμάρτημα.

Δεύτερο έλληνικό έργο παίχτηκε στά «Διο- 
νοσια» τού κ. Στζφ. Δάφνη «Τό τραγούδι τής 
καρδιάς».

Μά τήν αλήθεια— άς μέ συμπαθήση ό φί- 
?.σς μου—δέν μπορώ νά νοιώσω γιά πιό λόγο 
κόπιασε νά φέρη στό φώς έργο, πού δέν πρόσ- 
θεσε τό παραμικρό ενεργητικό στή γνωστή 
μονόπραχτη δραματική παραγωγή του. Βέβαια 
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υπάρχουν πολλές υποθέσεις πού μά; αρέσουν 
καί στοχαζόμαστε πώ; είνε καλές γιά δραμα
τοποίηση. Έλα δμως ποΰ ή έρμη ί] δραμα
τική τέχνη δύσκολα χαρίζει ένδυμα γάμου....

Τό κυριώτερο —καί τό χειρότερο— έλάτ- 
τωμα τών δικών μα; θεατρικών συγγραφέων 
είνε ότι αγαπούνε τόσο πολύ τά έργα τους, 
ώστε δέν αποφασίζουν, πριν τά έμφανίσουν 
στή σκηνή, νά τχ κυττάζουν καί λιγάκι αντι
κειμενικά. δηλ. νά φανταστούν για μιά στιγμή 
τόν εαυτό τους θεατή. Κ’ έτσι θυμίζουν τήν 
ιστορία τή; κουκουβάγιας, πού βρήκε πώς τό 
παιδί τη.’ είχε τά καλλίτερα μάτια, άκόμη κι’ 
άπό τό παιδί τού λαγού !

Μέσα σ’ αύτή τή σαχαρική θεατρική ξε
ραΐλα ξεχώρισε σάν όαση χλοερή ή παράστα
ση τής ’ΙΙλέκτρας τού Ευριπίδη. πού δόθηκε 
στό θέατρο Ήριύδου τού ’Αττικού άπό τή 
δεσποινίδα ’Αγγελική Κοτσάλη. τή μόνη πού 
έμεινε πιστή στήν αρχαία τ αγωδία. καί μερι
κούς ευσυνείδητους εκτελεστές. Μ’ δλες τί; 
άναπόφευκτε; άτέλειέςτη;. αύτή ή παρυταση 
ενθουσίασε τόν κόσμο.πού βαρέθηκε νά βλέπη 
τά διάφορα ξένα καί δικά μας εξαμβλώματα.

Δέν πρέπει νά ξεχάσω καί τήν έπιθειόρηση 
τού Μωραϊτίνη πού παίζεται στό θέατρο Κυ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ:

Μιά βιρτουόζα κι’ ένας δάσκαλος.
Έγύρισε άπό τό Βέλγιον ή δεσπ. Σοφία 

Ποιμενίδη. φέρνοντας «τήν πιό μεγάλη τιμη
τική διάκριση πού μπορούσε νά ονειρευτή μα
θητή;»—είνε τά λόγια τού Soir τού Βελγίου— 
δίπλωμα βιρτουοζιτέ παμψηφεί μέ τά συγ
χαρητήρια τής ’Επιτροπής.

Ή δεσπ. Ποιμενίδη. παλαιόν μέλο; τού 
Συλλόγου Φιλοτέχνων Βόλου, πρώην μαθήτρια 
τού πολύτιμου συνεργάτη μας καί καθηγητή 
τού βιολιού κ. Βασίλη Κοίτη, όπιο; είνε τι
μή καί καμάρι μα; τιόρα. είνε προορισμένη νά 
γίνη μιά δόξα τή; Έλλάδο:. μιά ϊσω; παγκό-

Σ. ΠΟ1ΜΕΝΙΔΟΥ
Γεννήθηκε στό Βόλο στά 1907 άπό πατέρα 

Τραπεζούντιο καί μητέρα Βελγίδα. Πέντε χρό
νων μικρούλα έκλαιγε άμα άκουγε βιολί. Έ- 
ξήμισυ χρόνων άρχισε μαθήματα μέ μόνο της 
δάσκαλο τόν κ. Β. Κόντη καί σέ λίγους μή
νες μέσα παίζει ολόκληρο κοντσέρτο τού Seizt 
άπ’ έξω μέ τέχνη, τουπέ καί έκφραση μεγάλης 
άρτίστας.

’Από τ τες ή πρόοδος τη; ήταν άλματική 
τόσο πού σέ τέσσερα πέντε χρόνια μέσα, κατα
πιάνεται μέ τά κοντσέρτα τού Mozart, Bruch, 
τήν Follia τού Corelli, κοριτσάκι μόλις δώδεκα 
χρόνων καί προκαλεϊ τό θαυμασμό τού Λυκού- 
δη. τού Marsick κ Λ.π. πού ήρθαν άπ’ τήν ’Α
θήνα γιά νά ακούσουν τί; έξετίσεις τη; καί 
γράφουν μέ ένθουσιασμό γΓ αυτήν.

’Αφού τελείωσε τοίς εγκυκλοπαιδικές τη: 
σπονδές άφοσιώθηκε εντελώς στό βιολί καί 

βέλη; άπό τό θίασο Δράμαλη- ΙΙατρίκιου. Ξε
κουράζει τόν κόσμο μέ τήν εύχάριστη σάτυρα.

Άν θέλετε καί μιά σοβαρή πληροφορία: 
μέσα στό στάρι τού Ελληνικού Μελοδράματα; 
φύτρωσαν καί μερικά ζιζάνια. Αύτό μαρτυράει 
τό πρωτόκολλο πού υπογράψανε οι περισσότε
ροι καλλιτέχνες γιά ν’ άποκρούσουν τόν κίν
δυνο πού τούς απειλεί, μέ τήν προστασία (;) 
πού σκέπτονται νά τούς επιβάλλουν μερικοί 
μεγαλοξενοδόχοι συνεταιρισμένοι μέ τραπεζί
τες. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι άφού καθτυς φαί
νεται γιά τήν ώρα εμπόδισαν νά ψηφιστή κά
ποια φορολογία, άπό τήν οποία θά έπερνεένα 
μερίδι » καί τό Εθνικό Θέατρο γιά νά ΐδρυθή. 
τιόρα θέλουν νά πάρουν τό κτίριο — πριόην 
Βασιλικό Θέατρο — γιά νά φέρνουν ξένους λυ
ρικού; θιάσους, νά προκαλούν συρροή ξένων 
κ.λ.π. κ.λ.π. καλά καί συμφέροντα.

Τιόρα άν αύριο-μεθαύριο ά,κούσετε πώς οι 
άρβυλοποιοί ζητούν νά πάρουν τήν ’Ακαδημία 
γιά \ά τήν οργανώσουν. δέν πρέπει ούτε γιά 
μιά στιγμή νά παραξενευτήτε.

Δέν σά: (ραίνεται πώς περπατάμε μέ τό 
κεφάλι, καί σκεπτόμαστε μέ τά ποδιά ;
’Αθήνα ’Ιούνιος Γ.·:7

Ι1ΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ

σμιας φήμης καλλιτέχνις. κι’ ό «Φιλότεχνος» 
είνε ευτυχής πού δημοσιεύει τό παρακάτω ση
μείωμα γιά νά γνωρίση την δεσπ. Ποιμενίδη 
στό ελληνικό κοινό, γιατί στόν μουσικό κό
σμο πού άπό καιρό παρακολουθεί τήν θριαμ
βευτικέ) τη;έξέλιξη,είνε πια πολύ γνωστή. Μα
ζί μέ τόσημείωμα γιά τή δεσπ. Σοφία ΙΙοιμε- 
νίδη τυπώνουμε κι’ ένα γιά τόν καθηγητή κ. 
Β. Κόντη, πού είχε τή χαρά καί τήν ικανο
ποίηση να ίδή πόσο ή μαθήτριά του έδικαίω- 
σε τίς προσδοκίες του.

κάθε χρόνος πού περνά είναι κ’ ένα σύνολο 
άπό θριάμβους σέ δλες τίς συναυλίες πού λα
βαίνει μέρος.

Τό μνημονικό της απέραντο ξαίρει όλη τη 
φιλολογία τού βιολιού σέ κοντσέρτα. στούντια 
κλπ. άπ’ έξω—ή ευκολία πού μάθαινε αφάν
ταστη. καί ή ψυχραιμία της παροιμιιόδης: κά
ποτε ένώ έτοιμαζούντανε νά παίξη. πέφτει 
ή ψυχή βιολιού της. καί ιιέ ψυχραιμία αρ
πάζει τό πρώτο βιολί πού ηύρε μπροστά τη- 
καί παίζει ολόκληρο τό πρόγραμμα (κοντσέρς 
το Βιετάν καί Φάουστ τού Βενιάφσκη) σάν 
νά μήν συνέβηκε τίποτα.

Στά 1923 σέ είκοσι μέρες μέσα, παρουσιά
στηκε στό ’Αθηναϊκό κοινό μέ δυό ολόκληρα 
ρεσιτάλ, μέ τή συμμετοχή της ώς soliste σι 
δύο Λαϊκές Συναυλίες καί στήν τιμητική τού’ 
Boutmkoff. ’Ακόμη πιστεύουμε νά ενθυμούνται 

πολλοί τόν θριαμβιί της καί τά ενθουσιώδη 
άρθρα ολοκλήρου τού τύπου.

Στί 1924. μέ τή συνοδεία τού καθηγητή 
τη; πάντα κ. Κόντη, καί μέ τή πολύτιμη ήθι- 
κή καί υλική υποστήριξη τού εύγενέστερου καί 
άλτρουϊστικώτ :ρου τέκνου τού Πηλίου καί 
σεμνού τή; Τέχνη: ιεροφάντη. πού πρωτο
στάτη πάντα σέ κάθε μεγάλο, ωραίο καί Ιδα
νικό. -τού ζωγράφου Γ. Κοσμ.- πηγαίνει στό 
ξακουστό καί μοναδικό γιά τή Σχολή τού Τό
ξου. Ώδεϊο τών Βρυξελλών (Ecole d’ Archet) 
καί μπαίνει στήν τάξη τού κ Mathieu Crickboom 
άντάξιου διάδοχου τού Thomson, τού Leonard 
τού Joachim, τού Ysaye. καί σέ εννέα ιιήνε: 
μέσα, κονκουράρει καί βγαίνει ή πρώτη ιιέ 
premier prix avec la plus grande distinction (49 
points στά 50).
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ :

ΣΟΦΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ

Μά δέν άρκέστηκε σ’ αύτό καί έπειτα άπό 
δυό χρόνια άκόμη μελέτης, άφού έδωσε κον
τσέρτα καί έθριάμβευσε στί; Βρυξέλλες καί 
στήν Αμβέρσα, πήρε φέτος τήν Ιην ’Ιουλίου 
τό δίπλωμα τής βιρτουοζιτέ παμψηφεί μέ συγ
χαρητήρια τής ’Επιτροπής. (Prix de virtuosite a 
I’ unanime avec felicitations du Jury).

Δυό λέξεις παρμένες άπό κριτικές τού Βελ
γίου άρκούν νά τήν χαραχτηρίσουν.

«Ή δεσπ. Ποιμενίδη. γράφει τό Etoile Beige, 
είνε καθ’ δλα άξια τής μεγάλης τιμητικής δι- 
ακρίσεως πού έλαβε γιατί έχει δλες τίς αρετές 
τής μεγάλης βιρτουόζας : ήχο καθαρό, άκρί- 
βεια καί αυτοπεποίθηση χαρακτηριστική στό 
παίξιμο καί έκφραση τελείως μουσική, χωρίς 
Κανένα ψεγάδι. Παίζει μέ απλότητα καί χάρη 

ζηλευτή.χωρίς καμιά ψευτοεπίδειξη καί τσαρ- 
λατανισμό’ γιαυτό δλο τό ακροατήριο ξέσπασε 
μετά τό παίξιμο της στϊ πιό ενθουσιαστικά 
χε ι ροκρο τ ή:: ατα...»

Καί ό αύσητρός κριτικός τής «Soir», ό Tinel. 
γράφει μεταξύ τών άλλων τά εξής: «Τό Adagio 
τού κοντσέρτου τού Μένδελσων άκοδόθηκε μέ 
τήν πιό δ ιορφη σονοριτέ πού άκούσαμε ίσαμε 
τ όρα καί ένα αίσθημα άπό τά πιό καθαρά καί 
ειλικρινή. Τό τοξάρι της άφαντάστως αιθέριο 
καί ποιητικό, τραγοιίδησε μπορούμε νά πούμε 
τή γαλήνια καί άγγελονείρεφτη μελωδία τού 
Andante τού κοντσέρτου σέ μί τού Bach—πού 
έβύθιζε τόν Debussy σέ ένα υπερκόσμιο ρεμ
βασμό καί θρησκευτική μυστικοπάθεια—καί ή 
τρομερή καί καταθλιπτική Chaconne τού Bach 
μέ τήν απόδοση της τή γιοιιάτη άπό μιά συ
νεχή σοβαρότητα—δπως καί πρέπει—μάς έδει
ξε τόν βαθμό τή; συνεχούς της αντοχής καί 
δυνάμεως.»

Καί τ:λειά>νουμε μέ απόσπασμα άπό τήνϋθ· 
rnidre Heure: «ή Σοφία Ποιμενίδη έχει μπρο
στά τί]; λα ιπρό ιιέλλον βιρτουόζας βιολινίστρι- 
ας. Είνε νέα καί πραγματική αρτίστα καί μπο- 
ρ ϊ. άν θέλη. τό δίπλωμα τη: νά τό στολίζη 
πάντα μέ δάφνες».

Β. ΚΟΝΊΕΣ
Έ/εννήθηκε στήν ’Ήπειρο και τοις εγκυ

κλοπαιδικές του σπ »υδές έτέλειωσε σ-ήν Μεγά
λη τού Γένους Σχ ·λή τού Φαναριού τής Πόλης, 

’ΙΙοθε καπ··πιν στήν’Λθήνα καί ένεγράφηκέ 
στήν ίατοική Σχολή τού Πανεπιστημίου καί 
στο Ώδεϊ »ν γιά βι«>λί, πού ατό μικρός αγα
πούσε, καί έπαιζε αύτοδίδακτος, καί μολονότι 
έφτασε στό τέρμα τών Ιατοικών του σπουδών 
ιοί: έγκατα/είπει καί άφοσκόνεται στό βιολί.

Καθηγητή: του, ό Frank Choisy (διευθυ-’τής 
καί ιδρυτής, τιόρα, τής Ecole populaire oe Musique 
στή Γε\εύη) στό βιολί, καί ό Paque στά θεωρη- 
τι<ά. αρμονία, κοντραπούντο κ?π.

Έλαβε παναριστείαν σ’ δλα τά μαθήματα 
στά 19 '4 καί τό πρώτο βραβεΐον μέ δίπλωμα 
soliste καί άσγυρούν ιιετάλλιον Άνδρέα καί Ί- 
φιγ. Συγγροΰ.

Πρατάσει τού μακαρίτη Ρογγότη, μουσικού 
εφόρου, τού κ. Σπ. Σπυρίδη αντιπρόεδρου κλπ. 
καί μέ θερμή σύσταση τού διευθυντή τού ’Ω
δείου Αθηνών κ. Νάζου «ώς τού μόνου καταλ
λήλου» έρχεται καί αναλαβαίνει τήν διδασκα
λία τού βιολιού καί τών θεωρητικών μαθη
μάτων στή Μουσικέ) 'Εταιρία Βόλου. Μετά 
τήν διάλυσή της διατηρούνε μέ κοινή καί α
δερφική συνεργασία τής κ. Τσολάκη, επίσης α
ριστούχου διπλωματούχου καί μέ άργυρούν με- 
τάλλιον τού ’Ωδείου ’Αθηνών, έπί σειράν ε
τών τό Ώδεΐον Βόλου, καί μετά τήν διάλυσή 
του, έξακολουθεϊ τήν τόσον καρπόφορη διδασ
καλία του σιήν γνωστή Σχολή τού βιολιού 
μαζί μέ τήν γυναίκα του, επίσης τελειόφοιτη 
(πιάνο) τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών κ· Κική Κόντη, 
τό γένος Ποιμενίδη, άδερφή τής Σοφίας.

Γιά τή δράση τού κ. Κόντη πού είνε ίσως 
ό κύριος μοχλός κάθε μουσικής μας κίνησης 
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στό Βόλο, δέν θά πούμε άλλο. Θ4αναφέρουμε 
μόνον ολίγους μαθητές του γνωστούς : Τόν 
Ώριέμαν. τόν Δούραν, τήν Οίκονομάκη (τώρα 
τίλοιόφοιτη του Ώδ:·,ίου Αθηνών), τόν μακα
ρίτην Μπαντιδόπουλο καί τήν Σοφίαν Ποι- 
μενίδη. Μά κι’ έπειτα άπό τέτοιους μαθητές, 
ακούραστος διδάσκει π ίντα καί οι εφετ ινές 
έξετάσυς τή; Σχολής του δίνουν ελπίδες φα
νερές καί γιά άλλα ταλέντα... Διευθύνει καί 
είνε ό κύριο; μοχλός τής Μαντολινάτας καί 
τή; Χορωδίας τών Φίλο μουσών Βόλου καί επί 
σειράν ετών διηύθυνε τήν Φιλαρμονικήν τού 
’Ορφανοτροφείου καί τήν Φιλαρμονικήν Βό
λου.

Ήταν άπό τούς κύριους μοχλούς τού πρώτυ- 
που Σχολείου τού Δελμούζου, όπου έδίδασκε 
τό άσμα καί άπό τά 1918 καί εφεξής είνε κα
θηγητής τής Ωδική; στ ι Σχολεία της Μέ
ση; Έκπαιδεύσεως. Γιά τή σχολική του δρά- 
ση μαρτυρούν οί σχολικές γιορτέ: καί συναυ
λίες πού δίνει κάθε τόσο καί τά άσματά του 
(διασκευές καί πρωτότυπα) πού ιοαγουδεΐ δλη 
ή Θεσσαλία.

Τελειώνοντας αυτές τοίς λίγες σημειώσεις 
γιά τόν πολύτιμον αυτόν καλλιτέχνη, πού μας 
κάνει τήν τιμή νά είνε καί μουσικό; συνεργά
τη; μα;, άρκούμαστε στί λίγα λόγια τού Crick
boom : «Είνε βέβαιον ότι ή δεσπ. Σ. Ποιμενίδη 
δέν θά έφθανε τόσο γλήγορο στη κορυφή τών 
καλλιτεχνικών της σπουδών εάν δέν είχε λάβει 
τά τόσο καρποφόρα μαθήματα τού κ. Κόντη 
καθηγητή qui joint aux connaissancss pe

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ :

Εκθεση δεσπ. N. Γεωργιάδη.
Ή έμφάνιση νέων καλλιτεχνών προκαλει 

πάντα ζωηρό τό ενδιαφέρον μας. ’Άν έξαι- 
ρέση κανείς μερικούς άπό τούς παλιούς πού 
έχουν τή δύναμη ν’ άνανεώνωνται, οί άλλοι 
μοιραία παύουν σιγά-σιγά νά μά; ενδιαφέ
ρουν. Μά κάθε έμφάνιση νέου καλλιτέχνη 
μα; κινεί τήν προσοχή. ’Αρκ.-ί νά έμφανίζη 
κάποιαν άτο ιικοτητα. κάποια ίχνη προσωπι
κού χαρακτήρα. νΕτσι κ’ ή άθόρυβη καί σε
μνή έμφάνιση τή; νεώτατης ζωγράφου δεσπ. 
Ναυσικάς Γεωργιάδη έτράβηξε τήν προσοχή 
μας. Καί δχι άσκοπα. Ή νέα ζωγράφος 
άνοιξε μιά έκθεση άπό 34 έργα τη; στή σάλα 
τού ξενοδοχείου «Σπλέντιτ», μόλις έκλεισαν 
ή γελοιογραφική έκθεση τού κ. Noir. Άπό 
τά έργα της αυτά τά 9 είναι έλαιογραφίες καί 
τά υπόλοιπα παστέλ, καθώς καί μερικά σχέ
δια μέ μολύβι μέ λίγους χρωματικούς τόνους 
πτστέλ. Τά περισσότερα είναι τοπεια τής Θεσ
σαλονίκης. όπου έμεινεν ή ζωγράφος, καί τής 
Κασσάνδρας, μά υπάρχουν καί μερικές νατούρ- 
μόρτ. κυρίως φρούτα.

’Άξιο Ιδιαίτερης προσοχή; είνε τό πώς ή 
δεσπ. Γεωργιάδη εργάζεται τό παστέλ. Δίνει 
άφοβα μέ τό παστέλ τη; καί τούς σκούρους 
τόνους καί προχωρεί στήν άπόδοση μιά; 
ατμοσφαιρικής προοπτικής. Έτσι δίνει πολύ

dagogiques les plus 
toujours en eveil et de

0tendues un esprit 
plus vif interet pour

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ·

B. ΚΟΝΤΗΣ

tout ce qui concerne notre art.
AP. BEK.

χαραχτηρηστικά τήν εντύπωση τής βαρειάς 
ατμόσφαιρας τή; Θεσσαλονίκη;, τον μουντόν 
άέρα τών Μακεδονικών κάμπων, τήν παλλύ- 
μενη άτμόσφαιρα όλων τών ωρών τή; ημέ
ρα;... Οί Βυζαντινές έκκλησιές, τϊ. παλιά 
τουρκοσπιτα καί τϊ δρομάκια τή; Θεσσαλονί
κης. μά καί οί ακρογιαλιές καί οί κάμποι τής 
Μακεδονίας, παρουσιάζονται μέ όλες τίς αρ
μονικές τους ομορφιές.μέσα στή γνήσια άτμό- 
σφαιρά τους, μέ μέσα έντελώς ιδιότυπα καί 
προσωπικά. *Άν  καί ή ζωγράφος είναι νειό- 
τατη, είναι φανερό πώς έχει δική της ψυχή καί 
άρχίζει νά παρουσιάζη προσωπικό χαραχτήρα.

Στί; έλαιογραφίες της έχει μιά πολύ ένδι- 
αφέρουσα μελέτη τών χρωματικών τόνων, μιά 
άπόδοση ατμόσφαιρας ρωμαλέα καί γενικά έ
ναν ύγιέστατον εμπρεσιονισμό.

Τά φρούτα της είναι δροσερά, έχουν άλη- 
θινή ζωή καί δείχνουν ότι ή νέα ζωγράφος έ
χει μελετήσει πολύ καί μ’έπιμονή γιά νά φτά- 
ση στά ωραία εύρήματά της. στήν τόσο λαμ
πρή άπόδοση τών τόνων.

Γενικά ή έκθεση αύτή έπροκάλεσε τό εν
διαφέρον τού καλλιτεχνικού μας κόσμου καί 
μάς παρουσίασε μιά ζωγράφο Ιδιότυπη και μέ 
πολλές έλπίδ-ς γιά ένα πλατύ μέλλον.

Φ. ΠΟΦΥΛΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΟΓΡΑΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Ή Πτολεμαϊκή ’Αλεξάνδρειά, πού χάρη 
στή φιλομουσία τών τριών πρώτων βασιλέων 
της. είχε καταστεί, τό πιο περίφημο καί άξιό- 
λογο κέντρο τών Γραμμάτων, καί πού υστέρα 
άπόαϊιόνων γόνιμη δράση, οί εσωτερικές διαμά
χες και έριδες μεταξύ εθνικών καί χριστιανών, τό 
διέλυσαν όριρτικά πλέον μέ την πυρπόληση 
τών Βιβλιοθηκών καί μέ τού; διωγμούς τών 
φιλοσόφων τού Σεραπείου. φαί.\εται νά άνα- 
γεννιέται στις ήμερες μας, όπως ό μυθικός 
Φοΐνιξ άπό τήν τέφρα του.

Καί δέν έχει μέν νά παρουσιάση σήμερα τίς 
περιώνυμες βιβλιοθήκες τών χρόνων εκείνων, 
έχει όμως νά επίδειξη λογίους, . επιστήμονες, 
θεολόγους καί καλλιτέχνες, οί όποιοι καί τό 
Ελληνικόν όνομα τιμούν με όσα έργα παρου
σίασαν έως τιάρα, καί ελπίδες παρέχουν για 
μιά πιο λαμπρή καί καρπόφορη εξέλιξη.

ΘΑΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ
Είνε ή καλλιτέχνις πού σάν άλλος Προ

μηθέας χαρίζει στον αισθητικό κόσμο τό έν
θεο εσωτερικό της πύρ, έξωτερικευμένο στούς 
άπειρους πίνακες της, πού εύτύχησαν ν*  άπο-

ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ :

ΘΑΛΕΙΑ ΦΛΟΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΕΜ.

λαύσουν σέ εκθέσεις οί μεγαλείτεοες πόλεις τού 
νέου καί τού παλαιού κόσμου. Καιάγετ ιι άπό 
τήν Κωνσταντινούπολη, πού πρώτη έγνοιρισε κ' 
εξετίμησε τό καλλιτεχνικό της τάλαντο. Τίς 
σπουδές της τίς έκαμε στό Μόναχο καί στό

Ή Ελληνική Άλεξάντρεια αρχίζει νά έπα- 
νακτά τήν παληά της αίγλη καί φήμη καί νά 
τραβά τήν προσοχή, ιδιαίτερα κάθε ρωμηού, 
πού ένδιαφέρεται γιά τήν πνευματική πρόοδο 
τού ’Έθνους του. όπως καί νά προκαλη τήν 
’Εθνική ύφεοηφάνεια σέ κείνους πού τόσο 
άξιέπαινα αντιπροσωπεύουν τό Ελληνικό Κρά
τος στό εξωτερικό.

’Έχοντας ύπ’ όψει νά πραγματευτούμε 
αργότερα σέ ξεχωριστές μελέτες γιά τήν Ποί
ηση, τό Διήγημα καί μυθιστόρημα, τό Θέατρο, 
τή Μουσική, τήν Κριτική, τή Δημοσιογραφία 
κ.λ.π. τών συγρόνων Αίγυπτιωτών Ελλήνων 
λογιών καί. καλλιτεχνών, αρχίζομε τό πρώτο 
μας σκιαγραφικό σημείωμα πάρουσκίζοντας 
πρώτα τούς "Ελληνες ζωγράφου; τής Αλε
ξάνδρεια; :

Παρίσι, κ’ έγκατεστάθηκε οριστικά στην ’Αλε
ξάνδρεια άπό τά 1907, ’Εργατική καί πολύ πα
ραγωγική δέν έπαψε άπό τήν αρχή τής καλλι
τεχνικής της εμφανιστώ; χά παρέχη τακτικά 
στούς φιλότεχνους πλουσιότατες καί πάντα 
ανανεωμένες εκθέσεις. ’Έτσι έχουν γνωρίσει 
έργα της σέ έκθέσεις, έκτος άπό τήν Αλεξάν
δρεια καί τό Κάϊρο. οί μεγαλύτερες πόλεις τής 
Γερμανίασ» Γαλλίας, Ιταλίας καί. Αμερικής, 
δπως καί ή ’Αθήνα καί ή Κωνσταντινούπολη. 
’Έλαβε μέσος σέ διάφορες διεθνείς εκθέσεις 
(Bordeau. Roma) ό δε Καλλιτεχνικός Σύλλο
γος Thuringen Kunstler verein τής Weimar α
γόρασε άρκετά έργα της. ’Αλλά καί ανάκτορα 
καί επίσημες πινακοθήκες στολίζονται άπό 
δικούς της πίνακες.

Τήν άξια τής διαπρεπούς καλλιτέχνιδος 
έπιμαρτυρούν οί ενθουσιώδεις κριτικές πού 
έχουν δημοσιευθεΐ στις έγκριτώτερες εφημερί
δες καί περιοδικά τών χωρών πού έπισκέφθη- 
κε σκορπίζοντας τό ανέσπερο καί γλυκό φώς 
του δαιμόνιου πυρός πού εγκλείει ή καλλιτε
χνικέ] καί ευγενική της ψυχή.

Εκείνο πού χαραχτηρίζει τήν υπέροχη τέ
χνη της είνε ή υπερβολική ακρίβεια στό σχέ
διο. Γιά τήν έπιτυχή απόδοσή του είνε πρό
θυμη ν’ άδιαφορήοη καί γιά τό χρώμα, *Εχει  
μεγάλη μόρφωση, είνε ευσυνείδητη στήν τέχνη, 
καί ακαδημαϊκή στήν εκτέλεση. Μέ δυό λόγια 
είνε άπόλυτα άκριβής καί τά βλέπει όλα στή 
θέση τους. Άπό τό έργαστήριό της. γεμάτο 
πάντα μαθητές καί μαθήτριες έχουν βγει καλ
λιτέχνες μέ αξιώσεις δικαιολογημένες.

Δ, ΛΙΤΣΑΣ
Γεννήθηκε στις Σπέτσες τό 1884 κι’ έχει 

έγκατασταθή στήν Αίγυπτο άπό εικοσαετίας. 
Σπούδασε στό Πολυτεχτεϊο ’Αθηνών στήν έπο- 
χή τού Νικηφόρου Λύτρα καί διακρίνονταν α
νάμεσα στούς συμμαθητές του.
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Δυνατός μελετητής τής ανατομίας καί του 
φωτός, παρ’όλη του τή μεγά)η επιτυχία στήν 
προσωπογραφία, λατρεύει τό τοπειο στήν με
λέτη τού οποίου έχει έπιδοθή μ’ όλη του τήν 
ψυχή.’Ισορροπημένος έμπρεσιονιστής καί κολο- 
ρίστας σπάνιος, μπορεί νά θεωρηθή ό "Ελλην 
Μονέ. Στήν εξελιξη του τόν έβοήθησε τό φώς 
ή ζέστη κι ό ιδιαίτερος χαραχτήρας τού Αι
γυπτιακού τοπειου καί προ παντός ή υγρή ατ
μόσφαιρα τής Αλεξάνδρειάς. ’Απ’ όλους τούς 
Ελληνες ζωγράφους είναι ό μόνος πού κατιόρ- 

δ'ωσε ν ,αποδοση την ατμόσφαιρα καί τό φώς 
τής Αίγυπτου. Η τελευταίες μελέτες του πά
νω στην Αλεξανδρινή δύση, είναι ποιήιιατα 
μεγαλόπνοα. Σ’ όλα του τά έργα τίποτα τό έκ-
ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ·.

ΘΛΙΜΜΕΝΗ ΨΥΧΗ ΘΑΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

ζητημένο. Ζωγραφίζει γιά νά έκφραση τή συγ
κίνηση πού προκαλεΐ ή φύση, »ιέ τήν ειλικρί
νεια πού διακρίνει τούς πραγματικούς καλλι
τέχνες.

’Από πολλά χρόνια έχει έγκαταστήσει στό 
εργαστήριο του Σχολείο Ζωγραφικής, στό ό
ποιο φοιτούν μαθητές καί μαθήτριες κάθε έθ- 
νικότητας. Έχει δικό του σύστημα διδασκα
λίας καί φημίζεται γιά ιή μεταδοτικότητά του. 
Μαθητές του υπήρξαν όλοι σχεδόν οί νέοι ζω
γράφοι τής ’Αλεξάνδρειας. "Ελληνες, ’Ιταλοί. 
Σύριοι, ’Ισραηλίτες καί Αιγύπτιοι.

Ό Λίτσας έκτιμάται εξαιρετικά όχι μόνον 
άπό τήν ομογενή παροικία, άλλά καί άπό ολό
κληρη τήν διεθνή κοινωνία τής Αλεξάνδρειας. 

eO ξένος τύπος, καί μάλιστα ύ Γαλλικός καί ό 
’Ιταλικός,συχνά βρίσκει αφορμή νά δημοσιεύη 
άρθρα εγκωμιαστικά γιά τό έργο τού δικού 
μας «μαιτρ», πού πολύ δίκαια, θεωρείται ένας 
άπ’ τούς ολίγους ζωγράφους πού άπέδωκαν 
τίσο πιστά καί εμπνευσμένα τήν ’Ανατολή.

ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΙΜ-ΠΑΠ)

Νέος,μόλις 33 ετών.Σπούδασε φυσικές επι
στήμες στή γενέτειρά του Αθήνα." Υστερα έπι- 
δόθηκε συστηματικά σ’αισθητικές μελέτες καί 
στή ζωγραφική κοντά στό θαλασσογράφο Β. 
Χατζή. ’Έργα του. γιά πρώτη φορά εξέθεσε 
στήν Ε' ΠανελλήνιονΈκθεση Αθηνών τού1921.

Τά σχέδια του. τί διακρίνει ελευθερία 
γραμμής καί δυνατός χαραχτηρισμός. Τό σχέ
διό του γενικά είναι συνθετικό, τό δέ χρώμα 
του μάλλον διακοσμητικό.

Στήν ’Αλεξάνδρεια εγκαταστάθηκε άπό τό 
1922 καί οί τελευταίες μελέτες του, πάνω στό 
Αιγυπτιακό τοπειο άποδεικνύουν πώς αίσθά- 
νεται εξαιρετικά τό χρώμα. Είναι ένας άπό 
τούς ζωγράφους πού βλέπουν, καί τόν ένδια- 
φέρει πιό πολύ τό φώς παρά τό σουζέ.

Θεωρείται, χάρη στή μεγάλη του α’ισθητι- 
κή μόρφωση, ένας άπό τούς καλλίτερους άλλά 
καί αυστηρότερους καλλιτεχνικούς κριτικούς.

Στό έργο του φαίνεται καθαρά μιά ευεργε
τική επίδραση τού φίλου του Δ. Λίτσα. Χάρη 

στήν επίδραση αυτή, άπέφυγε άκρότητες νεω
τεριστικές στις όποιες είχεν άπό χαραχτήρα ι
διαίτερη κλίση, καί χωρίς νά δεσμεύση τήν 
όρμητικότητα τής ιδιοσυγκρασίας του, δέν ά- 
πομακρύνεται άπό τήν κλασική άντίληψη τής 
τέχνης άν καί δέν σέβεται πολύ τήν άκαδημα- 
ϊκή σχολή.'Ο Μίμης είναι έμπρεσιονιστής καί 
περισσότερο καλλιτέχνης παρά τεχνίτης.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ

Νέος ’Αλεξανδρινός, μαθητής τού καλλιτέχ
νη Δ. Λίτσα. Άπό δεκαετίας μένει στό Πα- 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ :

^Σ^ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΑΡΑΒΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ρίσι, όπου έπιδόθηκε στήν ξυλογραφία. Τά 
έργα του τά διακρίνει εύσυνειδησία καί στα
θερότητα γραμμής. Ή προσωπογραφίες του 
μιλούν κατ’ ευθείαν στην ψυχή τού έξασκη- 
μένου νά βλέπη θεατή. Στήν ξυλογραφία πού 
κατάγινε μέ θέρμη καί άγάπη κατεχει θέση ε
ξαιρετική καί τό έργο του έχει πολύ εκτιμηθή. 
ΝΙΚΟΣ ΓΩΓΟΣ

Άλεξαντρινός. πήρε τϊ πρώτα μαθήματα 
τής ζωγραφικής τό 1915 στό εργαστήριο τού

Γιάννη Κεφαληνού, μαθητή τότε τού καλλι
τέχνη Δ. Λίτσα. Στά 1919 έγκαταστάθηκε στό 
Παρίσι, όπου κ*  έμεινε ώς τό 1925. Σ’ αυτά 
τά χρόνια εξακολούθησε τίς σπουδές του δια
δοχικά στήν <£cole Nationale des Beaux Arts» 
μέ καθηγητή τόν Cormon, στήν «Ecole Sup. 
de Dessin de la Ville de Paris» μέ τόν Duville 
Daniel, στήν «£cole des Arts Decoratifs» μέ τόν 
Canard καί στήν «Academie de Peinture Colla- 
rossi» μέ τόν Michelet. ’Εξέθεσε στό «Salon 
d’ Automne» τό 1923.

Δ. ΛΙΤΣΑΣ
"Οταν έπέστρεψε στήν Άλεξάντρεια. όπου 

καί μένει μέχρι σήμερα, έξέθεσε στήν αίθου
σα τών «Γραμμάτων» έργα του στί όποια 
υπερτερούσε τό σχέδιο πάνω σέ γυμνό.

eO Γώγος εΐνε νέος άκόμα καί μόλις άρχί- 
ζει νά έκδηλιόνεται. Τόν διακρίνει τό αίσθημα 
καί αγαπά ύπερβο/ικά τήν τέχνη.Περιφρονών- 
τας κάθε μετριότητα, κυνηγά νά συλλάβη τό 
μεγάλο τό δυνατό. Εΐνε ή περίοδος τών άνησυ- 
χιών, τήν οποία διέρχεται ό καθένας, πού σέ-
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βεται τόσο τήν τέχνη δσο καί τό κοινόν στο 
όποιον απευθύνεται.

Τον μποέιι άλλά καί κοινωνικό Νικο τον 
στενάχωρε! ό ζωγράφος, ό καλλιτέχνης, καί 
θέλει νά δηιιουργήση καί νάέπιβάλη τό Γώ- 
γο. Θά τό κατορθώση ; Τά τ λ ■ ταϊα του έρ
γα. τουλάχιστο, μας δίνουν πολλές γι’ αύτ > 
ελπίδες.
ΜΗΚΗΣ ΜΑΤΣΑΚ1Σ

Κατάγεται άπό τά Μύρρα τή: Λυκίας τής 
Μικρά; ’Ασίας άπ’ όπου οΐ γονεί: του τον
ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ :

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ : ΦΕΛΑΧΟΣ

μετάφ ·ραν στήν Άλεξάντρεια τό 1931 σάν 
ήταν άκόμα νήπιο. Τή ζωγραφική έδιδάχθηκε 
άπό τον καλλιτέχνη Δ. Λίτσα επί πέντε συνε
χή χρόνια. "Υστερα πήγε στο Μόναχο καί μπή
κε στήν ’Ακαδημία τών Καλών Τεχνών μέ 
έξοδα τού φιλομουσυυ Ιϊρόεδρου τή; 'Ελλη
νικής Κοινότητας της Άλεξάντρειας κ. Μικέ 
Σαλβάγου. Στην ’Ακαδημία καθηγητές του 

υπήρξαν οι Schinnerer καί Hugo Freiher Von 
Habermann μέ τή σύσταση τών οποίων τού 
παρεχωρήθηκε Meisteratelier,

Σέ μια άπό τί; έσωτ:ρικές τής Ακαδημία; 
εκθέσεις, διακρίθηκαν τρία έργα του. Στήν 
Άλεξάντρεια βρίσκεται άπό πέρυσι καί ή έκ- 
ί) σή του στή Galerie Haul (39 Ίαν.—15 Φεβρ. 
1927) έσυρε τήν προσοχή τών φιλότεχνων. 
Είχαν έκτεθή 11 έλαιογραφίες καί 60 σχέδια.

Ή τεχνοτροπία του νεοκλασική, τό δέ χα- 
ραχτηριστικό του μιά επαινετή προσπάθεια 
μ,ελέτης. Τά περισσότερα άπό τά σκίτσα του 

Δ. ΑΙΤΙΑΣ

τέλεια στην απόδοση καί δυνατά ψυχολογη
μένα. Ό Ματσάκις είνε νέος ακόμα, παρέχει 
όμως ελπίδες δυνατής έξελίξεως. άρκει νά 
έπιμείνη στί) μελέτη καί νά μη βιαστή γιά ν’ 
άνεβή απότομα ψηλά, μέ κίντυνυ νά γκρεμιστή.
Κ. I. ΑΓΓΕΛΌΠΟΥΛΟΣ

Είνε Βολιώτη; καί μέλλουσα ίσως δόξα τής

ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ :

Η ΚΟΡΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΤΥΓΥΡΟ ΚΑΠΕΛΟ ΜΗΚΗξ ΜΑΤξΑΚΙΣ
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Θεσσαλίας. Στήν Αίγυπτο ήρθε μόλις 11 έτών 
κατά τό 1915. Μετά πέντε χρόνων βιοπάλη στό 
εσωτερικό επέτυχε νά γνωριστώ τό 1925 μέ 
τόν καλλιτέχνη Δ. Αίτσα. eO τελευταίος έν- 
θ θυσιασμένος γιά τό καλλιτεχνικό υλικό πού 
ηΰρε. τόν παρέλαβε στό εργαστήριό του δπου

ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ :

Δ· ΛΙΤΣΑΣ ΣΚΙΤΣΟ ΜΙΜ· ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

επί πέντε συνεχή χρόνια δέν έπαψε νά τόν δι- 
δάσκη καί νά τοΰ παρουσιάζη κάθε λίγο καί 
νέους δρόμους. νέους καλλιτ χνικούς ύρίζοντ ς. 
Τόν Σεπτέμβριο τού 1925 ο αδελφός του. δι
κηγόρο; στήν Άλεξάντρεια. αφού έπείσθηκε 
πια. τόσο άπό τί: βεβαιώσεις τοϋ καθηγητή 
δσο καί άπό τις ώ: τότε εργασίες του. πιυς 
πραγματικά πρόκειται για. έναν πρώτου μεγέ
θους καλλιτεχνικόν αστέρα, τόν έστειλε στήν 
Καλλιτεχνική Ακαδημία στό Μόναχο, δπου κ’ 
εύρίσκεται μέχρι σήμερα.

Οί προβλέψεις τοΰ καλλιτέχνη Αίτσα δέν 
άργησαν νά έκδηλωθοΰν σέ πραγματικότητα. 
Τό περιοδικό «Jugend» άδρά πληρώνοντας ά-

ΕΑΛΗΝΕΪ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ:

ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κλισέ τοϋ Περιοδ· “ό Φάρος,, τής * Αλεξαντρείας 

ναδημοσιεύει το νέο του έργο «ΤΙ Παριζιάνα 
τών Καμπαρέ» στό έξώφυλλο (τ υχους άρ. 35. 
192G). Είνε σχεδιαστή: Άκαδη ;αϊκός μέ με

ΕΧΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΙΓΥΙΙΤΟΥ :

ΑΥΤΟΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ κ· Ε· ΜΑΡΑΓΚΟΣ <ΚΕΜ·

άπό τριετίας τή γαλλική σατυρική εφημερίδα 
«Maalesh». Ή λεπτή του σάτυρα. τόσο στά 
σχέδια δσο καί στό κείμενο, τόν ανύψωσαν πο
λύ στή συνείδηση όλου τοΰ άναγνωστικοΰ κοι
νού τή; Αίγυπτου. Ή τελευταία του μάλιστα 
έκθεση γελοιογραφιών στό Κάιρο, έτιμήθηκε 
άπό τόν βασιλέα καί εού; υπουργού: του. οί 
όποιοι όχι μόνον τήν έπισκέφθηκαν καί άγό-

γάλη εκτέλεση στό σχέδιο ώστε να δίνη όγ
κους. τόνου; καί άξιε:. Άπό τόν Άγγελόπου- 
).ο περιμένουμε έργα αθάνατα. έργα πού νά 
δοξάζουν κοντά στό δικό του καί τό Ελληνικό 
όνομα.
KIMQN Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΣ (ΚΕΜ)

"Υστ ·ρα άπό πολλών έτών ζωή στήν Ευρώπη 
έπέστρεψε στήν Άλεξάντρεια. δπου κ*  εκδίδει 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑ ΤΟΠΕΙΑ ·. ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΥΘ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ρασαν καί έργα του. άλλά καί στά άνάκτορα 
καί τά γραφεία τοΰ πρωθυπουργού τόν έκά- 
λεσαν ιδιαιτέρως, πράγμα πού άποδεικνύει τήν 
έξαίΓ τική προς αυτόν εύνοια κ’ έχτίμηση.

Ίϊόμοιότητα τών σατυριζομένων τύπων του 
είνε ”<ιταπληχτική. αφάνταστη δέ δταν λάβη 
κανείς ύπ*  δψει του. πέος δλοι σχεδιάζονται ά
πό μνήμη;καί μέσα στό κομψό εργαστήριο του.

Ν. ΠΑΠΠΑΣ

Ή καλλιτεχνική του έκδήλωση άρχίζει άπό 
τά χρόνια πού φοιτούσε στό γυμνάσιο. Οίπα- 
ληοί του συμμαθητές θυμούνται άκόμα τά 
έξυπνα σκίτσα του πάνω σέ σκηνές μεταξύ κα
θηγητών καί μαθητών. "Υστερ*  άπό τέσσερα 
χρόνια στήν Ευρώπη. εγκαταστάθηκε οριστικά
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Ε Λ/ΧΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΑΙΓΫΠΓΟΥ .

Κ. ΡΩΜΑΝΌΣ

Μένει στο Κάιρο καί εκδίδει άπό δώ καί 
είκοσι χρόνια σχεδόν τό γνωστό εβδομαδιαίο 
σατυρικό περιοδικό του «Σφίγξ».

κωμικά, άστ ία. Ή περισσότερη καλλιτεχνική 
του έργασία είνε σκορπισμένη σ’ ευρωπαϊκά 
περιοδικά.

ΜΗΚΗΓ ΜΑΤΣΑΚΙΣ
Κλισέ ‘"Ισιδος,, ^Αλεξεν: ρείας

στήν Άλεξάντρεια τιάρα καί τρία χρόνια. Είνε 
αύτοδίδακτος καί δμως έχει γριμιιή μέ αϊστη- 
μα καί βλέπει δλα τά πράγματα χαρούμενα.

ΕΛΛΗΝΕΣ ZQI ΡΑΦΟΙ ΑΙΙΎΙ1ΤΟΥ :

ΝΙΚΟΣ ΓΩΓΟΣ (photo racine· alexandrie)

ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΆΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ .

Ν, ΠΑΠΑΣ :

Μοναδικός στό είδος του. σατυρίζει δλα 
τά κοινωνικά καί πολιτικά γεγονότα τής έβ- 
δομάδος μέ πολλήν ευφυΐα, διάθεση καί λε
πτότητα.

’Έχει ελεύθερη γραμμή καί δίνει κίνηση 
στις γελοιογραφίες του.

’Αλεξάνδρεια Μάϊος 1927

ΑΥ ΓΟΣΧΕΔΙΑΓΜ Α ΠΗΛΙΟΣ ΖΑΓΡΑΣ

I ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ·.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΛΕΑ

ΜΊτανε κατά σύμπτωση μιά γαλανή μέρα 
πού βρέθηκα στήν όμορφη σάλα τής γνωστή; 
στό Μόναχο γαλερίας Πάουλους. "Ενας ευγενι
κός σιωπηλός κύριος μάς πέρασε σάν τού δεί
ξαμε τήν τιμητική κάρτα μας στή μεγάλη Licht- 
saaI - σάλα τοϋ φωτός. Τά παχιά ταπέτα δέν 
αφήνουν ν’ ακουστεί κανένα; θόρυβος. Έκεϊ 
μέσα είναι ναός τής Τέχνης καί δλα είναι ε’ι- 
ρηνικά κι’ δλα συγκρατημένα. Καί τό στόμα 
κλειστό καί οΐ χειρονομίες βασταγμένες. Μόνο 
τά μάτια είναι ορθάνοιχτα καί ή ψυχή γονατι- 
σμένη προσεύχεται καί σιγοτραγουδεϊ ένα μυ
στικό μοτίβο στήν εξαιρετική αισθητική. Ή- 
τανε γιά μένα μιά καλή μέρα. Όξω ή'λιος. 
στή σάλα ήλιο;, στί; φροντιστικά κρεμασμέ
νες εικόνες ήλιος, στό έσώψυχο ήλιο;. “ΙΙτανε 
μιά μέρα ελληνική. Καί μού φάνηκε σά νάφευ- 
γα πάλι ταξίδι άπό κάπιο ελληνικό περιγιάλι 
γιά μάκρυνες χώρες, σάν ήρτε διακριτικά ό 
σιωπηλός κύριος γιά νά μάς αναγγείλει πέος ή 
ώρα πέρασε. «Dem gluecklichen schlaegt keine 
Stunde»—γιά τόν έφτυχισμένο δέ χτυπά ή ώρα. 
Καί είμαστε έφτυχισμένοι αληθινά σά νά βρι
σκόμαστε ξαφνικά στήν πατρίδα μα;.—’Ώ ! νά 
κι’ ό κόρφο; τής Γέρας νά κι’ ένα τζαμί, φιό- 
ναζε κάθε τ»σο ή μικρή μου αδερφή...

Ό Μαλέα; ξέρει νά αιχμαλωτίζει τό φώ; 
στούς πίνακές του. Τό σκορπίζει σ’ αυτούς 
καί τό κάνει νά διεφθύνεται κατ’ έφθείάστήν 
ψυχή. Είναι κολορίστας άπ’ τούς πιό άρι- 
στακρατικούς. Είτε στήν Ελλάδα, είτε στήν 
Αίγυπτο, είτε στήν Τουρκία ζουγραφίζει, ξέρει 
νά αποδίδει τί; λεπτές διαφορές στό φώ; καί 
στό χρώμα. Ό Μαλέα; τί; σκέπτεται. τις αι
σθάνεται καί τί; ζουγραφίζει τί; εικόνες του. 
Ζουγραφίζει όχι μονάχα μέ τό χέρι καί τό 
μάτι παρά καί μέ τό στοχασμό καί μέ τήν 
καρδιά. Οι «Δελφοί» του είναι γεμάτοι άπό 
μεγαλόπρεπη σκέψη. Οί κορφές τών δέντρων 
πέφτουν βαριές σά νά φέρουν στά φύλλα τους 
άκόμα τήν Πυθική μαντεία τή διφορούμενη. 
Στό «Θερμό»του, τάσημένια κορμιά τών Ιτιών 
γεμόζουν τά γύρω μ’ ασημένιες σπίθες καί στ’ 
«Ανατολίτικο*  του, ό μιναρές ξεφωνίζει τό 
«ϊλα Αλλάχ» καί τό αιωνόβιο δέντρο παραμι
λάει στά παραμύθια τού Σεβάχ Θαλασσινού...

*Άς πούμετώρα κάμποσα άπό κείνα πού είπα
νε άλλοι πιό καλοί καί πιό έμπειροι καί πιό ση
μαντικοί άπό μάς. Έμεϊς τάδαμε μέ τά ελληνικά 
μας |ΐάτια καί τή φωτόλουστη ελληνική ψυχή 
καί ενθουσιαστήκαμε. Μά καί οί τεχνοκρίτες 
εδώ πού είναι σοφοί καί αυστηροί στις κρί
σεις τους έδειξαν τόν ένθουσιασμό τους στά 
φύλλα τους. *Ητανε  γιά μάς τούς "Ελληνες 
τού Μονάχου ένας θρίαμβος έπί άρκετές μέρες 
πότε στή μιά πότε στήν άλλη εφημερίδα νά 
διαβάζουμε άρθρα μέ τήν έπιγραφή «Ein griechi- 
echer Maier in Muenchen >,

’Ακόυσα τί; κρίσεις τού Γεν.Προξένου τής 
Ελλάδος Φον Μπάσερμαν μέ τό Χάνφστέγκελ 
(Hanfstengel) διεφθυντή τών Μουσείων τού Δή
μου Μονάχου: «Είναι έκπληχτική ή δύναμη τού 
Μαλέα στό χρώμα. Μπορούμε να τόν ονομά
σουμε «Kuenstler in der Lichtarnonie»; Καλλιτέχνη 
τών αρμονιών τού φωτός».

ΌΡίχαρντ Μπράουνγκαρτστήν «’Εφημερί
δα τού Μονάχου» γράφει μετάξι» τών άλλων :

«Μέσα σέ όλες άωτέ; τις έργασίες είνε φα
νερή ή επιτυχία μιας μακροχρόνια; προσπά
θειας νά φέρει τό ουσιώδες ενός μοτίβου μέ. 
σχηματικά καί χρωματικά στοιχεία σέ μιά έφ- 
χαριστούσα ζωντανή φόρμα.» Παρακάτω τόν 
λέει «έπιδέξιο γνώστη μέ ωραίο γούστο».

Ό Βάϊςτεχνοκριτικόςτήςέφ. «Νέες ειδήσεις 
τού Μονάχου» γράφει: «Μιά τελειότηταστήν ο
ποία τό ποιητικό παρουσιάζεται σέ ένα έπιδέ- 
ξια χρωματιστά καί διακοσμητικό ρυμθό. Με
ρικές εΙκόνες πρό πάντων, μέ τήν προοπτική 
του; δπωςτό νησί*Σαντορίνη».  «Νάξο;», «Πη- 
γ.ιδι καί Τζαμί» είναι πολύ υποβλητικές. ’Ε
ξαιρετική εντύπωση κάνει τό έργο«’Ολυμπία». 
Καί τελειώνοντας λέγει κάτι πολύ νόστιμο 
παραποιώντας τό γνωστό ρητό τού Γκέτε : 
«Dans Land der Griechen mit der Seele suchend»-τή χώ
ρα τών Ελλήνων ζητώντας μέ τή ψυχή... «Κι’ 
έτσι δ θεατή; μπορούσε μεταβάλλοντας τό κλα
σικό μας ρητό, νά ζητά τή χώρα τών Ελλή
νων μέ τά μάτια».

Ό Σμίντ στό «Βαβαρικό Ταχυδρόμο» :«*Η  
αξιοσημείωτη άφτή έκθεση είναι σάν ένα ση
μαντικό ντοκουμέντο τής ροπής στή Τέχνη τής 
νέας έλλ. ζωγραφική; τού παρόντος». Ωραία 
επίσης γράφει καί ή «Βαβαρική Κρατική έφη- 
μερίδα»: «'Η δημιουργία τού Μαλέα είναι ά- 
φάνταστα ενδιαφέρουσα καί ελκυστική. Μιά 
θαβμάσια κυριαρχία τού κολοριστικού στοι
χείου, άνείπούτη βεβαιότητα τής γραμμής, μιά 
όχι μαλθακή άλλά άνθίζουσα φαντασία, τού 
δίνει τήν δυνατότητα νά κάνει νά μάς 
μιλάνε τά τοπεϊα καί τά κτίρια του. ’Ερ
χόμαστε τόσο κοντά σ’ άφτά τά άπό μάς 
απομακρυσμένα αντικείμενα, γιατί ό δημιουρ
γός τους τά ζουγράφισε μέτόση αφοσίωση σάν 
αγαπημένα του πρόσωπα. Φέβγοντας παίρνου
με μαζί μας τά διάφορα άφτά οράματα κατα- 
τάσσοντάς τα μαζύ μέ κείνα πού μένουν άλυω- 
τα μέσα στή θύμησή μας».

Κι’ έπειτα έρχεται ή «Βραδυνή Μονάχου— 
Άουξμπούργκ» κι’ άλλες ένα σωρό πού πάβω 
νά άναφέρω γιατί θά γρινιάζει ό συντάχτης 
πού άναγκάζεται νά διαθέσει τόσο χώρο. 
Καί είναι μιά άπ’ τις άπόλυτες ανάγκες νά 
τάχει καλά κανείς μ’ άφτόν τόν κύριο σά μά
λιστα νιώθει κάποτε τήν άνάγκη νά βλέπει 
τδνομά του τυπωμένο σάν καλή ώρα τόρα.

Σ1ΤΣΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ



ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ
“ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ,,

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΩΚΟΣ

[Άπό τό Παρίσι έλάβαμε τήν μαύρη 
είδηση πώ; ό λόγιο; καί ζωγράφος καί ιδιαί
τερός μα; σεβαστό; φίλο; Γεράσιμο; Βώκο; 
έπέθανεν έκεΐ αιφνίδια στις 29 τοΰ ’Ιουνίου. 
eO επιμελητή; τοΰ «Φιλότεχνου» έδημοσίευσε 
τότε στόν «Ταχυδρόμο» τοΰ Βόλου σημείωμα 
γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ αλησμόνητου καλ
λιτέχνη. άπό τό όποιον τυπώνουμε έδώ τό τε
λευταίο μέρος πού περιέχει άγνωστες γιά τούς 
έκτος τοΰ Βόλου πληροφορίες γιά τή ζωή καί 
τί; αντιλήψεις τών τελευταίων του ετών].* . , , * *Στϊ 1921τό φθινόπωρο, συνάντησα ξάφνου 
τόν Βώκο στό Βόλο/Ο μακαρίτης Κιυστας Ά- 
θανασάκη; έ μάζευε τότε τού; λίγους τοΰ Συλ
λόγου τώνΈρασιτεχνών σ’ ένα δωμάτιο, πού- 
χε παραχωρήσει ή κ. Τσολάκηστό τότε ’Ωδείο 
Βόλου, καί προετοίμαζε εορτές καί θεατρικές 
παραστάσεις, όντας καί ό μακαρίτης άπό τ’ 
άνήσυχα έκεΐνα πνεύματα πού δέν μπορούνε 
νά καθήσο.’ν στ’ αυγά τους κοιτάζοντας τόν 
εαυτό τους, τήν ύγειά τους καί τή Ζωή τους.

Τότες λοιπόν έδιδάσκαμε τήν «Όξώπορτα» 
τού Ταγκόπουλου καί έπειδή τότε ή συντροφιά 
έκείνη (όπως τώρα τά ύπολείμματά τη;)ήταν ή 
μοναδική εκδήλωση τή; πνευματικής κίνησης 
στόν τόπον αυτόν. έκρίθηκε αναγκαίο νά τήν 
γνωρίση ό Βώκο;.Ένα νόστιμο μάλιστα ήτανε 
«ώς ό Βώκος είσήχθη] ώ; Ταγκόπουλο; γιά νά 
παρακολουθήση τί; πρόβε; τοΰ έργου του."Ο
μως άν καί στήν άρχή δέχτηκε νά λάβη μέρος 
στή φάρσα, ώ; τό τέλος δεν μπόρεσε νά «ψευ- 
σθή» κι’ (ομολόγησε πιο; δέν είνε Ταγκόπου- 
λος παρά Βώκος, πώς δέν ήρθε στό Βόλο γιά 
τις πρόβες τής «Όξιόπορτας» παρά γιά νά κά- 
νΐ] διαλέξεις περί Τέχνη; καί μιά έκθεση ζω
γραφική; καί πιο; τήν ευθύνη τής φάρσας δέν 
τήν εΐχεν αυτός. "Η έτσι ή άλλοιώ; άπό τότε 
ό Βώκος έμεινε κοντά μας. Έκανε τοί; διαλέ
ξεις καί τήν έκθεσή του (τήν πρώτη ίστορικώ; 
έκθεση ζωγραφικής πού είδεν ό Βόλος—1921 
—στά γραφεία τοΰ Συλλόγου ’Ερασιτεχνών— 
Ώδεΐο) καί άμέσως γιά ν’ άνταποδιόση τήν 
προθυμία πούδειξαν οί νέοι φίλοι του, κατα
πιάστηκε μέ τήν οργάνωση τής Πανθεσσαλι- 
κή; Έκθέσεως Βόλου (Ίαν.1922) eH έπιτυχία 
τής έκθέσεως έκείνη; ήταν ή άπαρχή σοβαρό
τερης έργασίας στό Βόλο. eO Βώκος ένθουσι- 
αζόμενος καί ένθουσιάζων έπρωτοστάτησε. 
"Ελαβε τό σπουδαιότερο μέρος στήν Πανελ
λήνιο "Εκθεση Βόλου (Μάιος 1922). Έφαντά- 
στηκε τήν ίδρυση Θεσσαλικής Σχολής Καλών 
Τεχνών, τήν συγχώνευση ’Ωδείου Βόλου καί 
Συλλόγου Έρασιτεχνών-πού άπό τότες καί γιά 
νά περιλάβη καί τούς έξ έπαγγέλματο; καλλι
τέχνες μετονομάστηκε»Σύλλογος Φιλοτέχνων »- 
σέ ένα «Ναόν Τέχνης» καί διαλαλοΰσε τήν ά
ξια τών λιγοστών έστω, άλλα έκλεκτών πού 
βρήκε στό Βόλο: τοΰ Τάκη Σαρακινοΰ, 
πού «είνε κάποιος πού δέν τόν κατάλαβαν ά

κόμα»,τής λ. Τσολάκη καί τοΒ κ. Κόντη «πού 
έπρεπε οί κεντρικώτεροι δρόμοι νά φέρουν τά 
όνόματά τους στό Βόλο», τοΰ ζωγράφου Γκέ- 
σκου καί τών άλλων συναδέλφων του. τοΰ 
πρωτοπαρουσιαζόμενου τότε Γ. Κόσμου, πού 
εμψύχωσε.άποκάλυψε καί άνάδειξε καί τώνάλ- 
λων πού γιά όλους εΐχεν έναν καλό λόγο νά πή

Έκτοτε ό Βώκος άφοΰ μά; άφησε γιά ένα 
μεγάλο ταξίδι του στήν Αίγυπτο καί ’Αμε
ρική καί γιά δεύτερο σ’ όλη τήν Εύροιπη μέ
χρι Δανίας, έκράτησε μιά επαφή μέ τό Βόλο 
πού άγάπησε ιδιαιτέρως καί πού επισκεπτότα
νε κάθε χρόνο τό καλοκαίρι, ερχόμενος άπό τό 
Παρίσι ποΰχεν έκτοτε έγκατασταθή. μένοντας 
στήν Πορταριά καί άνταλάσσοντας τήν φιλο
ξενία τών φίλων του μέ τήν διδασκαλία καί 
τήν καθοδήγηση, Καί έγινεν ό Maitre. ό άγα- 
πητός καί σεβαστός, ό πολύτιμος.

*0 Βώκο; ώ; ζωγράφος ήτανε φυσικό νά 
μήν άρέση στούς πολλούς’ υστερούσε άλλως 
τε καί στό τεχνικό μέρος. Μά/λον ήταν ό σο
φός καί μεμυημένος καλλιτέχνη; πού ήξαιρε 
πολλά καί πού νόμιζε εύκολο νά έκδηλωθή μέ 
τή μιά ή μέ τήν άλλη τέχνη. "Ετσι κάποτε κα
ταπιανότανε καί μέ τή μουσική, συνθέτοντας 
μέ δικό του πρωτότυπο καί πρωτογενή τρόπο.

"Οσο όμως καί νάυστερούσε στό τεχνικό μέ
ρος τής ζωγραφική;.ό Βώκος, καλλιτέχνη; καί 
εξελιγμένο; άνθρωπο;,έχοντας τήν αίσθηση τοΰ 
Καλού, δέν μπορούσε στά έργα του νά μήν τήν 
άποδώση καί έπαρουσίασε πολλές φορές σπου
δαίους πίνακες όλο έκφραση άκριβώς γιατί 
τού; έλλειπε ή τεχνική καί ή έκζήτηση.

Ό Βώκο; είχε ταξειδέψει δλον τόν κόσμο 
κ’ είχε δεϊ καί μάθει πολλά. Έσπούδαζε στό 
μεγάλο βιβλίο τή; φύσεως καί τοΰ Θεού.

Δέν διάβαζε πιά βιβλία καί τά τελευταία 
πούχε μάς τά χάρησε. Μόνο τούς άρχαίους συγ
γραφείς έδιάβαζε τελευταία καί τήν Γραφή.

Περίεργο, ό άνθρωπος,δταν έξελιχθήπόσο γί
νεται απλός και ξαναγυρίζει στις έσωτερικές με
λέτες.Τόνείχα συλλάβει κάποτε μέ τή Γραφή στό 
χέρι καί μέ παρακάλεσε νά τό κρατήσω μυ
στικό. Έφοβόταν τις ειρωνείες τών δοκησισό- 
φων. Ή απλότητα καί ή ψυχικότητα, ή μυστι
κή του έσωτερικότητα, είχαν τελευταία άνεβεϊ 
άκόμα καί στά τελευταία του έργα τό βλέπει 
κανείς καθαρά. Άνευχαρίστητος έν τούτοις μή 
βρίσκοντας, διι έκδηλώΟηκεν άρκετά, ξανάρ
χισε άπό πρόπερσι νά γράφη. Κ’ έξέδωκε τοίς 
μελέτες του«Φειδίας καί Σωκράτης», καί «Πώς 
ό Σωκράτης χαρακτηρίζει τόν "Ομηρο» γαλλι
κά. Κ’ είχε έ'τοιμες νά έκδώση σειρά μελετών 
περί άθανασίας ψυχής καί τών Θεοσοφικών 
Ιδεών τοΰΣωκράτη.Στόν κύκλον αύτόν είχε πε
ριορίσει τις μελέτες του καί ευτυχής, άνώτερος 
καί τοΰ θανάτου, όπως ήταν άνώτερος καί στή 
ζωή, μά; άφησε προχτές γιά νά ένωθή ή ψυχή 
του μέ τήν διμιουργική ουσία τών Κόσμων.

ΑΡ. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗΣ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ ;

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΣ ΧΡΟΝΟΣ Μέ τήν συμ
πλήρωση τοΰ 

Β' τόμου καί τοΰ πρώτου χρόνου τοΰ «Φιλό- 
τεχνι ·» αίστανό μαστέ τήν άνάγκη νά ευχαρι
στήσουμε όσους μάς βοήθησαν στό έργο μας. 
ΓΠ συνεννόηση άπό τήν έπαρχία μάς ήταν πο
λύ δύσκολη κα’« δέν βρήκαμε πρόθυμους πάν
τοτε πολλούς να δώσουν τήν συντρομή τους 
σ’ άγνωστους άγωνιστές πού τόλμησαν νά πα
ρουσιαστούν έκδοτες περιοδικού μέ αξιώσεις. 
Γι’ αυτό την βοήθεια τών λογίων μας πού μάς 
έδωσα· τή συνεργασία τους, Ιδιαίτερα έχτιμή- 
σαμε καί προσπαθήσαμε νά έπιμελΐ|θοΰμε ό
σο καλλίτερα τά όσα μάς έστειλαν μ’ όλες τί; 
δυσκολίες καί τϊ λίγα μέσα πού μά; παρείχε 
τό τ εχνικό μέρος τής έκδοσής μας.

Π ΔΡΑ-Η ΜΑΣ Στήν Επαρχιακή πόλη πού 
καταστήσαμε καλλιτεχνικό 

καί πνευματικό κέντρο, έδείξσμε τί μπορεί νά 
κάνη ό Σύλλογος Φιλοτέχνων Βόλου·’ Εκθέ
σεις, Σχολή Ζωγραφικής, Συναυλίες, Εκδόσεις 
πού δέν έγιναν σέ άλλη επαρχία καί πού έκρί- 
θηκαν τΛσο ενθουσιαστικά άπό τούς διανοού
μενους τής χώρας. Στό χέρι τώρα τών κατοί
κων τής επαρχιακής πόλης νά στηρίξουν υλικά 
τό έργο αυτών πού μπορούν, άπό τό όποιο δέν 
έχόυν παρά νά κερδίσουν.

ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ "Αν καμμιά φορά μεταφέ
ραμε τις κρίσεις τού τύπου 

καί τών διανοουμένων μας τό έκάναμε όχι 
γιατί κολακευόμαστε άπ’ τά καλά τους λόγια. 
Τί slvat τό έργο μας καί πόσο υπολείπεται τό 
ξέρυυιιε πρώτοι εμείς. Τό κάναμε όμως γιά 
νά στ .κινήσουμε τό περιβάλλον μας μέ τά λό
για τών άριστέων τής Τέχνης καί νά υποδεί
ξουμε πό>ς άφοΰ πετυχαίνουμε στις προσπάθει- 
έ; μα; θά είναι κρίμα ή άδιαφορία νά διακύψη 
< τή έση τό έργο μας. Γιά τό περιοδικό μας 
ό ποθητής Γρυπάρης έγραψε πώς «τά τελευταία 
χρόνια δύσκολα δποιοδήποτε άλλο μπορεί νά 
σταθτ πλάϊ του», ό "Αλκής Θρύλος τό θεωρεί 
δτι άπ' δλα τά περιοδικά είναι έκεΐνο «πού 
στάθηκε τό πιό κοντά στήν Τέχνη» κι*  δτι 
«άντιπροσωπεύει δσο δυνατόν πιό άρτια τοί; 
σημερινές καλλιτεχνικές δυνάμεις» κι’ό «Ά
γων» τών Παρισίων γράφει πό>; «άποτελεί μο
ναδικό φαινόμενον γιά τήν Ελλάδα» καί πόις 
«θά τιμούσε μιά Εύρωπαϊκή Χώρα».

Άφοΰ λοιπόν θά τιμούσε μιά Εύρωπαϊκή 
χώρα γιατί νά μήν νομίζουμε ότι τιμά καί τήν 
έπαρχία στήν οποία έκδίδεται. ή όποια ώ; έκ 
τούτου έχει απέναντι του κάποιες ύποχρειύσεις;

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ;

= Έπέθανε στήν Ιταλία ή γνωστή μυ- 
θιστοριογράφος Ματθίλδη Σεράο, σέ μεγάλο 
γήρας καί ύστερα άπό μακρόχρονη δράση. *Η  
Σεράο γεννήθηκε στήν Πάτρα—κατά σύμπτω
ση στό ίδιο σπίτι πού γεννήθηκεν ό Κωστής 
Παλαμά;—άπό γονείς άπό έτών εκεί έγκατα- 
στημένους’ αγαπούσε πολύ τή δεύτερη πατρί
δα της καί άπό τά έργα τη; πλείστα είνε γνω
στά καί μεταφρασμένα ελληνικά όπως τά πε
ρίφημα καί άγαπητά στού; ρω μαντικούς·’Αν
τίο έρωτα» καί «Έκείνη] δέν άπήντησε» πού 
πρό έτών μετάφρασε ό κ. Β. Βεκιαρέλλης.

= Έπέρασαν άπό τό Βόλο οί. Ζωγράφοι 
Γιολδάσης καί Κόντογλου πηγαίνοντας σέ 
διάφορά μέρη τοΰ Κάμπου γιά νά έργαστοΰν. 
Ό Γιολδάσης έκανε δυό έκθέσεις στά Τρίκκα- 
λα καί Καρδίτσα καί ετοιμάζεται τό φθινόπω
ρο γιά μεγάλη έκθεση] στό Βόλο. Τόν περιμέ
νουμε άνυπόμονα γιατί είναι άπό τούς ζωγρά
φους πού έμελέτησαν καί άπέδωκαν βαθύτερα 
τό θεσσαλικό τοπείο.

= CO Άστεριάδης — μέλλουσα, άν όχι κιό
λας, δόξα τής Θεσσαλίας—έπήγε στό Τρίκε- 
ρι γιά νά περάση μερικές μέρες πριν πάει 
στήν πατρίδα του Λάρισα στού; δικού; του.

== ’Ανοίγει αυτές τί; μέρες "Εκθεση τής 
Κας ’Ιωσηφίνας Τσίλλερ-Δήμα καί τοΰ κ. Δή- 
μα. γιά τήν οποία θ’ άσχοληθ ΰμε προσεχώς.

= Σύμφωνα μέ τήν προκήρυξη πού τυ
πώνουμε στό τέλος ό «Φιλότεχνος» θά έξα- 
κολουθήση τήν έκδοσή του, δεύτερη χρονιά, 
μέ έπιχορήγηση πάλι τού Συλλόγου και μέ 
πρόγραμμα καί δρους πού θ’ανακοινώσουμε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

[ Αναγγέλλεται μέ άνάλογες σημειώσεις — 
δταν πρέπει — κάθε βιβλίο πού θά στα
λούν δύο άντίτυπα στό περιοδικό μας].

Αύτοβιογραφία Άνδρ. Λασκαράτου : Με
ταφρασμένη άπό τά ’Ιταλικά καί σχολιασμένη 
άπό τόν καθ. Χαρ. Άντωνάτο. Έκδ. Οίκος Δ. 
καίΠ.Δημητράκου, Αθήνα σχ. 8ονμ. σελ. 112.

Ελεύθερη ’Αγάπη .· Διήγημα Α. Δ. Παπα- 
δήμα Σχ. 8ον μ. σελ. 90.

Mes impressions sur la Provence : Διά
λεξη Σ. Σκίπη Avignon 1927 Σχ. 8ονΜ. σελ.24.

Γαλάζια Μεσημέρια : Ποιήματα Σωτήρη 
Σκίπη. Έκδ. Οίκος «Άγων» Παρίσι 1927 Σχ. 
16ον Μ. σελ. 88.
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Λουλούδια τής Μοναξιάς-ΤΙοιήματα.Σωτή- 
ρηΣκίπη,Εβ PuyenVelay 1927 σχ.8ον μ.σελ.112.

Οί δυο δρόμοι ; Ρομάντζο Κώστα Παρορί- 
τη Greek worker’s Press Inc Chicago. ’Αθήνα 
1927 Σχ. 8ov μ. σελ. 244.

Σπονδή στον ’Άνεμο : ποιήματα ’Αγγέλου 
Δόξα μέ πρόλογο Κωστή Παλαμά. Έκδ. Έτ. 
«Παν» Άθήναι 1927 Σχ. δον μ. σελ. 184.

σΗ Σκηνοθεσία : διάλεξη Μ. Κουνελάκι]. 
Τυπ. Σιό’.ιου καί Καλλίνη. Πειραιεύς Σχ. δον 
Μ. σελ. 34.

Ελληνική Λαϊκή Τέχνη—Τρίκερι : ’Αγ
γελικής 2 ατζημιχάλη. ’Ανατύπωση από τον 
«Φιλότεχνο» Βόλου Σχ. δον Μ. σελ. 12.

Ελληνική Λαϊκή Τέχνη - Οί Σαρακατσα- 
ναϊοι: Άγγ. Χατζημιχά/η. ’Ανατύπωση από τή 
«Νέα 'Εστία» ’Αθήνα 1927 Σχ. 8ον Μ. σελ. 8.

L’ art Populaire grec - L’ He d’ Icarie: 
’Αγγελικής Χατζημιχάλη. ’Ανατύπωση από τά 
«Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χοονικά» Αθήνα 
1927 Σχ. δον Μ. σελ. 22.

Ρώμη καί Χαρά : από την κοινωνιολογική 
υγιεινή. Άγγ. Γ. Παναγιωτάτου. Έκδ.«Γραμ
μάτων» ’Αλεξάνδρειάς 1927 Σχ. δον μ- σελ. 110.

Ένας ξένος κι’ άλλα διηγήματα: Γ. Πιε- 
ρίδη. "Εκδοση «Γραμμάτων» ’Αλεξάνδρειάς. 
Σχ. δον μ. σελ. 122.

Προμηθεύς Δεσμώτης: ΑΙσχύλου. Μ τ φρ. 
Γ. Βαλσαμάκη Άθήναι 1927 Σχ. δον μ.σελ.7θ

Οί δυό μας; Πεζά ποιήματα Pierre Ague- 
tant. Μετάφρ. Ν. Γριμάλδη. ’Έκδ. «Γραμμά
των» Άλεξάνδρ. Σχ. 16ον μ. σελ. 48.

Εργασία ·* Π. Κραπότκιν. Μετάφρ. Σπ. 
Φραγκοπούλου. "Εκδ. Οίκο; «Έλ.υθερουδά- 
κης» Σχ. δον μ. σελ. 70.

Δημοτικισμός : "Ενα γράμμα στοΰ: δα
σκάλους μα:. Μανώλη Τριανταφυλλί δη.’Αθή
να 1926. Σχ. 8ον μ. σελ. δ ).

Νεοελληνικών Λογοτεχνημάτων Αισθητι
κή διδασκαλία .’Παιδαγωγική ·ιελ''τηΓ. Δ.Σου- 
μελίδου.καθηγ. Άθήναι 1927 σχ.8ονμ.σ·λ. 1 12.

Γραμματικές Παρατηρήσεις Μανώλη Τρι
ανταφυλλιό η. ’Ανατύπωση από τί «Βυζαντινά 
καί Νεοελληνικά Χρονικά» Αθήνα 1926 Σχ. 
8ον Μ. Σελ. 59.

Έξάστιχα : Σ'.ιρές Α/ καί Β.' ποιήματα 
Μιχ. Γ. Πετρίδη Σχ. 8ον μ. σελ.. 52 καί 64.

Ή Νέα μαςΠυίηση : μελέτες Μιχ. Γ. Πε
τρίδη σχ. 16''ν μ. σελ. 4'1

Οί Χάριτ^ς : Ου/ου Φίόσκολου. Μ τάφο. 
Μαριέττα; Μινώτου. Έκδ. Οίκο; Ζηκάκη ’Α
θήνα. Σχ. 8ον Μ. σελ. 148.

Γενετήσιος Παιδαγωγική: Μελέτη Μ. Μωυ- 
σείδου Ιατροί). ’Εκδοτικός Οίκος Α. Κασιγό- 
νη ’Αλεξάνδρεια σχ. δον Μ. σε). 32.

Στή Χώρα τών Ελάτων: Σοφίας Άμαρι- 
(ότου. Έκδ. «Νεοελ. Γραμμάτων» Ηράκλειον 
Κρήτης 1927 σχ. 16ον Μ. σελ. 192.

Παραστρατημένα Πουλιά : Rabindranath 
Tagore. Μετάφρ. Μάκη ’Ανταίου. "Εκδ.«Γραμ
μάτων» Άλεξανδρ. 1327 σχ. δον Μ. σελ. 325.

Ρόδα τής Αύγής : Ποιήματα Γεωργ. Π. 
Δημάκου. Έκδοση επιμελημένη από τά« Γράμ
ματα» ’Αλεξάνδρεια 1927 σχ. 8ον μ. σελ. 74.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

[’Αναγγέλλομε όσα λαβαίνομε ταχτικά, καί 
σ’ όσα στέλνουμε τό περιοδικό μας καί 
τό άναγγέλλουν κ’ εκείνα ]

’’Αναγέννηση: Μηνιαίο περιοδικό. Διευθ.
Λ. Γληνός,όδός ΛέκκαΓΛθ ήνα.Χρον. Α' άρ9-1Ο.

’Αλεξανδρινή Τέχνη ; Μηνιαίολογοτ. Καλ.
Περιοδικό. Διευθ. Λ. Γ. Συμεωνίδη; - Ρίκα 
Σεγκοπούλου.Αλεξάνδρεια. "Ετος Α'. άριθ. 8.

’Αγών : ’Έτος Β! 143 rue d’ Aldsia Paris·. 
Ξαναρχίζει έκδιδόμενο; μέ τή διεύθυνση τού 
κ. Καστανάκη.

Άτλαντίς : Μηνιαίαι εικονογραφημένη. Ν.
Ύόρκη. Έτο; 18ον άριθ. 6.
’Αργώ: Λογοτεχνικά τεύχη. Άλεξάντρεια, πε
ρίοδος Δ! τεύχος 1.

Διδασκαλικόν Βήμα . Έ.τίση ιον όργανον 
τη; Διδασκαλική; ομοσπονδίας. Άθήναι Δε- 
ληγιώργη 27α. "Ετος Γ'.

’Εκκλησιαστικός Φάρος : Έπιστηα. και 
Θεολογ. σύγγραμα. Τόμο; ΚΣΤ! Άλεξάντρεια. 
"Εκδοσις Πατριαρχείων.

’Έρευνα : Μηνιαία έκδοση Εκδοτικός Οί
κο; Α. Κασιγόνη Άλεξάντρεια.

’Ερμή;; Περιοδικό μελέτη; καί έρευνα;.
Διευθ. Α. Μαρσελος. Άλεξάντρεια. "Εκδοση.
Καταστ. «Νέα Ζωή». "I τος Α.' άρ. 8.

Ίονιος ’Ανθολογία : Μηνιαίο ιστορικό.φι
λολογικό καί καλλιτ. περιοδικό. Διευθ. Μαρι- 
έττα Μινώτου. Ζάκυνθο;. Έτος Λ'.

"Ισις : Έβδ. έφη ι. πολιτική, φιλολογική 
καλλιτ χνική. Έτο; Γ' Άλεξάντρεια.

La Semaine tgyptienne .· 'Εβδ. καλλιτ. 
κλπ. έπιθ. (γαλλικά). Διευθ. Στ. Σταυρινός— 
23. rue Kasr-ei-Nil. Κάϊρον.

Maalesh Hebdomadaire humoristiqus illu- 
stre. Διευθ. Κ. E. Μαραγκός (KEM) Άλεξάν- 
τρεια. Άριθ. c 112.

Νέα Εστία : Δ-καπ^θ. περιοδικόν. Διευθ.
Γρηγ Ξ νόπουλος Άθήναι "Ετος Λ'.

Νέα Ζωή. Λογοτ-χν. Περιοδικό Β. Ρ. 2126 
Άλεξάντρεια. Τόμοςχίν Μάϊος Αύγουστ. «927.

Νεοελληνικά Γράμματα .* Μηνιαίο λογο
τεχνικό περιοδικό. Διευθ. Γιάννης Μουρέλλος. 
'Ηράκλειο - Κρήτης. Χρόνο; Λ! βιβλίο 9ο.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ του “φιλοτέχνου.» ° κ· Α. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗΣ
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