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’Αγαπητέ

/  ' φύλλο εληξε ή συνδοο-
μη σας. * ας παρακαλοΰμε θερμά νά τήν 
ανανεώσετε, έμβάζοντες τό άντίτιμόν της 

Q" " °  Via ετησία, σε γραμματόσημα ή μέ 
ταχυδρ. επιταγή στην διεύθυνσή μα- Νί
κον Πάνον Μητροπολίτου ’Ιωσήφ *10 
Θεσσαλονίκη. ’Έτσι μας βοηθάτε στήν 
προσπάθεια μας.

Αλλως σάς παρακαλοΰμε νά μάς ε- 
πιστρέψετε τό παρόν φΰλλον.
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ΤΟ ΦΙΔΙ

Διωγμένο άπ’ τον Παράδεισο τό τραγικό ζεβγάρι, 
Δερνότανε καί πάλεβε στής φύσης τήν τρομάρα·
Καί πάντα τό παράδερνεν ή πιό σκληρή κατάρα: 
«Ά δάμ, μέ τόν ίδρωτα σου Θά βγάζεις τό σιτάρι!» 
Μά μέσα στήν άπελπισιά του πόνου του μεγάλου, 
Τό ψίδι σφύριΓ άγρυπνο: «μέ τόν ίδρωτα τ ’ άλλου!»  
(1933)

ΑΔΙΚΗ ΜΟΙΡΑ

Ε λ εγ α  σάν σωριάστηκεν ό πύργος πουχα στήσει 
Μέ τήν Αγάπη σύμβουλο καί μάστορα τόν Πόνο, 
Πώς ή ζωή τελείωνε κ’ εμενε ό χάρος μόνο...
Μά τό ποτήρι τό πικρόν εμελλε νά στραγγίσει· 
Και νοιώθω μέσα μου βαθειά τής Μοίρας ’Αδικία, 
Σά  φίδι σέ χαλάσματα νά σέρνετ’ ή Κακία.

ΑΚΟΥΑΡΕΛΛΑ

Ό ρ θ ρ ο ς  βαθύς... Τ ’ άντικρυνά βουνά θαμποχαράζουν, 
Μακρυά στά βάθη άνοιγοκλεΐ τό μάτι κάπιου φάρου,
Κ άπάνω άπό τ ’ άτάραχα νερά πού άσπρογαλιάζουν  
Παραπονιάρικο άντηχεϊ τό βογγητό του γλάρου...

Α Α Ε Κ Ο Σ  Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ



Α Ν Α Τ Ο Μ Ι Α  Μ Ε  Τ Η Ν  π Ε Ν Ν Α

Π Ρ Ω ΤΟ ΤΥ Π Α  ΚΓ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
Δέ μπορώ νά πώ: Τούς κριτικούς τούς συμπαθώ πολυ. Και, 

δπως έγώ, κι’ δλος ό κόσμος, πού δέν έχει δοσοληψίες μαζι τους, 
πού δέν Εβγαλε δηλαδή βιβλίο. Γιατί τελευταία ή ΜοΟσα φάνηκε 
πολύ ανοιχτοχέρα, πολύ σπάταλη καί οι στρογγυλοκαθισμενοι στο 
σαμάρι του Π η γ ά σ ο υ -κ α ί μετ’ άπ’ αύτούς οί π ε ζ ο ί -έ χ ο υ ν ε  πά- 
θει ενα είδος διανοητικής δυσεντερίας. Τά συμπτώματα της πε
ρισσότερο άπ’ δλους τά υποφέρουν οί κριτικοί. Τά πιεστήρια ξερ- 
νάνε διαρκώς τήν έντυπη άνοησία τής σύγχρονης διανόησης 
(δέ μιλάω γιά τις εξαιρέσεις) κι’ άν τό άναγνωστικό κοινο είναι 
έκτός βολής— μέ τό νά βλέπει τά βιβλία μόνο πίσω άπ’  ̂ το 
τζάμι τής βιτρίνας, πού ξεροψήνονται ομαδικά—οί κριτικοί είναι 
πάντοτε ό στόχος. Τά ράφια τους στενάζουν άδιάκοπα άπό τό 
βάρος τών βιβλίων, πού περιμένουν τήν ήμέρα τής κρίσεως^και 
ή άνία τους καί βαρυθυμιά τους είναι άνάλογη μέ to πλήθος 
τών «σοφών, πού μεταξύ τους δέ μιλούν μά γι’ άλλους είναι λ ά 
λοι». Πώς νά μή συγκεντρώνουν λοιπόν τή γενική συμπάθεια;

Έ γ ώ  δμως δέν θέλω νά περιορίσω τά αισθήματα του κοινού 
άπέναντι τών κριτικών μόνο στή συμπάθεια. Τουλάχιστον ό πιο 
παρατηρητικός, ό πιο διαλεχτός κόσμος, θά νοιώθει καί κάποιο 
φόβο, μήπως πιάσει καί τούς κριτικούς καμμιά έπιδημία πρωτά
κουστης άρρώστειας, πού θαναι γέννημα τής πλήξης, πού τούς 
χαρίζει άσωτα τό έπάγγελμά τους. Στή Ρώμη, τήν έποχή τών 
αύτοκρατόρων, δταν ή παρακμή είχε ποτίσει καί τήν τελευταία  
ΐνα τών άνθρώπων, παραδείγματα νέων, πού αύτοκτονοϋσσν άπό 
άνία δέν ήτανε σπάνια. ”Η μάλλον ήτανε έπιδημία τότε. Καί οί 
νέοι αύτοί—δέν είναι δύσκολο νά τό φαντασθήτε—δέν ήτανε 
κριτικοί ουτε διάβαζαν βιβλία τής έποχής μας; Μεγάλωναν μέσα 
στή χλιδή καί γευόντουσαν κάθε ηδονή, πού θά έπιθυμοΰσε ή 
ψυχή τους. Κι’ δμως στράγγιζαν μιά μέρα τό ποτήρι τών ηδονών, 
τό σήμερα τούς τύλιγε άμείλικτο μ’ δλη του τή γύμνια καί τό 
αϋριο τό μάντευσαν άπειλητικό μέ τή φρικτή κενότητά του. Κι 
αύτοκτονοΰσαν γιατί είχανε άηδιάσει τήν ήδονή.

Αν, λοιπόν, τό τελευταίο στάδιο τής ήδονής είναι ή άηδία, 
τί μπορεί νά είναι τό τελευταίο στάδιο τών καταναγκαστικών 
έργων τών κριτικών; Καί δέν υπάρχει μέσα στά βιβλία, πού τούς 
στέλνουνε άρμαθιές άρμαθιές, ουτε μιά δαση, ουτε Ενα βιβλίο χω 
ρίς δεκαπεντασύλλαβους, έντεκασύλλαβους καί ρίμες τόσο με
ταχειρισμένες, πού άν ήτανε είδη ρουχισμού δέν θά πουλιών- 
τουσαν ουτε στό δημοπρατήριο. Μέσα στις κριτικές γραμμές τους 
μαντεύεις τό άνοιχτό στόμα, πού τό χασμουρητό του κρυστάλ. 

λωσε, λές. Διαβάζεις τήν άπελπισία, πού γΐ)/αντώθηκε καί ξε- 
πήδησε σάν κραυγή μέσ’ άπ’ τό στήθος τους, πού χαράχτηκε ί- 
κευτική στά χειρόγραφά τους : ’Έ λ ε ο ς  ! Πρωτοτυπία ! Καί μπο
ρούνε νά συχωρέσουνε πρωτότυπες άνοησίες, παρά χιλιοειπωμέ
νες μετριότητες.

Πρωτοτυπία, λοιπόν. Αλλά πώς ; Ή  πρωτοτυπία δέν είναι 
τίποτα πού τό πετυχαίνεις μέ τό ντουφέκι. Ουτε ύπάρχει συντα
γή, πού νά δίνει τις άναλογίες τής πρωτοτυπίας. Μά κι’ άν ύπήρ- 
χε, ,ή πρωτοτυπία δέν πετυχαίνεται μέ συνταγή, μέ μελέτη, μέ 
σφίξιμο. Δέ λέω, βέβαια, πώς δέν πρέπει νά μεταχειρίζεται κα- 
νείς λέξεις σπάνιες, ρίμες δυσεύρετες, καλούπια νέα. Ά λ λ ’ αύ- 
τά είναι τόσο λίγη πρωτοτυπία, τόσο σχετική, πού δέ μπορείς 
νά τήν πείς πρωτοτυπία. Είναι κάτι τι άναγκαΐο γιά νά πλουτί
ζει τήν έκφραση.

Κι’ έπειτα άπό ποιούς ζητάνε πρωτοτυπία ; Ά π ό  άνθρώπους 
πού τά νοήματά τους είναι τόσο φτωχά, τά βιβλία τους τόσο 
εφήμερα, Μά αύτοί δέν πετάνε μέ Πήγασο, αύτοί σέρνονται ! 
Βγάλανε ενα βιβλίο χωρίς νά καλοξέρουν τό λόγο καί άργό- 
τερα—δταν ξεχάσουν τό νεανικό τους περιβάλλον— θά βρίσκου
νε, πώς εΐναι τό μόνο άμάρτημα τής ζωής τους.

Μιά έποχή δέ μπορεί νά κλείσει μέσα της δυό πρωτότυπα 
έργα, πού οί μεταξύ τους διαφορές στή μορφή νά είναι σημαν
τικές. Η θά ξεχωρίζει Ενα μόνο, τό μεγαλοφυέστερο, πού θά 
άντιπροσωπεύει καί τήν έποχή καί τ ’ άλλα θδναι σά μικροί δο
ρυφόροι του, η, άν είναι περισσότερα άπό ενα, θδναι δλα παράλ
ληλα, μέ τις ’ίδιες όμοιότητες κι’ άναλογίες.

Μιά φορά γραφτήκανε τά 'Ομηρικά Έ π η .  Καί δέ μπορούσα
νε νά γραφτούνε παρά τήν έποχή τών Ραψωδών. Γιά τήν έποχή 
τους, έκτός άπ’ τήν κατάπληξη, πού θά προκάλεσε ή τιτάνια έρ- 
γασία τους, μορφικά δέν ήτανε πρωτότυπα. Γιατί κι’ άλλοι ε’ίχα-



νε συνθέσει ραψωδίες, κι’ αν δέ σώθηκαν ώς σήμερα, αύτό εγι- 
νε, γιατί τά Όμηρικά ’Έ π η  τά σκίασαν μέ τό άνάστημά τους.

’Ανάλογα συμβαίνει μ’ δλα τά μεγάλα πρωτότυπα. Είναι 
μιά κορυψή, πού ξεχώρισε άνάμεσα στά δμοια εργα τής έποχής 
πού γράφτηκε καί γι’ αυτό σώθηκε κι’ ίσαμε σήμερα. Οι ψαλμοί 
του Δαυΐδ, οί προφητείες των προφητών, οί τραγωδίες του Αι
σχύλου, του Σοψοκλέους, του Ευριπίδη, φυσικά, δεν ήτανε οί 
μόνοι ψαλμοί, οί μόνες προφητείες καί τραγωδίες πού γράφτη
καν. Ά λ λ ά  ξεχώρισαν καί σώθηκαν. Καί τώρα πού τυπώνονται, 
πού τά μέσα, πού διαθέτει ό σημερινός πολιτισμός, είναι πολλά  
κι’ έκεινα πού θά διαθέτει ό αύριανός θαναι περισσότερα, μήπως 
πρόκειται νά σώζωνται δλα ; Πιθανόν. Ά λ λ ά  ή άνθρώπινη υνήμη 
δέ μεγάλωσε, άνάλογα μέ τό πλήθος τών συγγραφέων καί θά 
χωράει πάλι τά ίδια ονόματα μόνο : τις κορυφές. Καί στά όνόμα- 
τα, πού είπαμε παραπάνω, θά προσθέσει καί τόν Δάντη, τόν 
Σαίκσπηρ καί τόν Γκαίτε, νά ποΰμε. θ ά  ξεχάσει δμως δίχως 
άλλο τις έξωτερικές μικροπρωτοτυπίες, πού τίς ζητάνε τόσο ε 
πίμονα οί κριτικοί, σάν άπαραίτητα ορεκτικά, θ ά  εχουνε τόση 
σημασία αυτές, δταν περάσει άπό πάνω τους ό βαρύς όδοστρω- 
τήρας τοΟ χρόνου, δση εχουνε γιά τόν όστεολόγο τά σχέδια τών 
ρούχων, πού φορούσε πριν πεθάνει, ό άνθρωπος πού έξετάζει τό 
σκελετό του.

Μά τί πρωτοτυπία ζητάνε άπό άνθρώπους, πού στήν καρδιά 
του εικοστού αιώνα—τή στιγμή, πού διάφοροι διάβολοι καβαλλά- 
νε τά μηχανικά πουλιά τους καί φτάνουν τά 12.000 μέτρα υψος— 
έπιμένουν νά ταξειδεύουνε στον αιθέρα μ ’ ενα πανάρχαιο μετα
φορικό μέσο: τόν Πήγασο. Κι’ αύτός —δέ λ έ ω — μπορεί νάχει φτε
ρά, εχει δμως καί σαμάρι.

Ψ ΙΛ Ο ΛΟ ΓΟΣ
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Π Ρ Ο Σ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ

Οί άσημένιοι τροΰλλοι 
κι’ οί μιναρέδες τής 'Α 
γίας Σοφίας καί του 
Σουλτάν ’Αχμέτ, άρχι
ζαν νά χρυσίζουν κάτω 
άπό τίς στερνές α ν τ α ύ 
γ ε ιες  του ήλιου, δταν 
ή ταχεία Ά γκύρας, ύ- 
πακούοντας στις τρεις 
συνθηματικές καμπάνες  
τοΰ σταθμάρχη, ρίχθηκε 
στό δεκαπεντάωρο νυχ

τερινό της ταξίδι. Οί ταξιδιώτες κρεμάστηκαν στά παράθυρα  
τής άμαξοστοιχίας γιά νά παρακολουθήσουν, άλλοι ενα λεπτό  
μαντυλάκι πού κουνιόταν άπό χέρι άγαπητό, άλλοι νά δώσουν 
ή νά πάρουν μιά τελευταίαν οδηγία κι’ άλλοι, οί περισσότεροι 
παρακολουθώντας τούς γύρω νά παρηγορηθουν μέ τό μαντυλά
κι καί τά χέρια πού δσο κι’ άν δέν κουνιόταν γιά τούς ίδιους, 
ήταν σάν ν ’ άποχαιρετοΰσαν ολάκερο τόν ειρμό. Μιά νέα γυνα ί
κα, άκουμπισμένη σ ’ έναν ήλεκτρικό στΰλο, σκορπούσε σπάταλα  
τά λεπτά καί γλυκά χαμόγελά της, στούς περισσότερους ταξιδι
ώτες. ΤΗταν άπό τίς υπάρξεις έκεΐνες πού συναντά κανείς στούς 
σταθμούς τών τραίνων ή στά λιμάνια, νά περνούν ή νά στέκουν 
μέ γέλοιο εύτυχισμένο καί νά δίδουν., θαρρείς, κουράγιο ή πα
ρηγοριά στούς ταξιδιώτες πού ξεκινούν γι’ άλλους τόπους δί
χως τήν τελευταία γλυκειάν άνάμνηση ένός λεπτού χεριού πού 
άπλώνεται σ ’ αύτούς μέ συμπάθεια. Ξεχνιέται ό μονάχος ταξιδι
ώτης στά μάτια τών γυναικών αύτών — πού βρίσκονται πάντα 
στούς σταθμούς καί τά λιμάνια—κι’ δταν πιά είναι μακριά, δταν 
άκούει τούς τροχούς του τραίνου νά καταπίνουν δαιμονισμένα 
τήν άπόσταση ή τό ρυθμικό κρότο τών μηχανών τοΰ βαποριού,

Ό  σιδηροδρομικός σταθμός 
τοΟ Χαϊντάρ-Πασσδ



νοσταλγεί τις θάλασσες τών ματιών αύτών πού δέ γνώρισε κα
θόλου καί πού αντίκρισε μιά μονάχα φορά. Συμβαίνει πολλές  
φορές, ταξιδεύοντας νά ξεχωρίσουμε τά φώτα μακρινής πόλης 
Τό τρεμούλιασμά του μας ξυπνά μιάν ήδονική νοσταλγία γιά 
τή γνωριμία του. ’Έ τσ ι, δπως λέγει κι’ ό Ούράνης, ό γλυκός τρα
γουδιστής τής άνθρώπινης νοσταλγίας, καί τά μάτια τών γ υ 
ναικών πού συναντήσαμε μιά φορά καί σταυρώθηκαν τά βλέμμα
τά μας μαζύ τους, μάς γενοΰν μιά πικρή νοσταλγία τής άγάπης 
τους. Πιό ήδονικά πικρή άπό τή νοσταλγία τών γυναικών πού 
γνωρίσαμε και πού έχουμε άφήσει.

Ξεχνιόμαστε καί μείς στή θύμηση τών ματιών αύτών σαν νά 
τ’ άντικρίζουμε άνάμεσα στούς ξύλινους τηλεγραφικούς στύλους 
πού χοροπηδούν μπροστά μας ένώ τό τραίνο άφήνει πίσω τήν 
Χαλκηδόνα, τά σημερινό Καδήκιο'ί και τό Παίντειχι, τό βυζαντι
νό Παντείχειον μέ τό κομψό νισάκι του Α γ ίο υ  Παύλου δπου 
καί σήμερα άκόμα σώζονται έρείπια άπό τό άνάχτορο του Βε- 
λισσαρίου.

Οί ταξιδιώτες μαζεύουνται στά διαμερίσματά τους κι’ οί νέες 
έφήμερες γνωριμίες άρχίζουν νά σχηματίζουν τούς μικροκύκλους 
τους. Στό τραίνο αύτό πού διασχίζει τή Μικρά Ά σία , γνωρίζει 
κανείς τούς πιό περιέργους τύπους κι’ άκούει τά πιό παρά
ξενα πράγματα. "Ενας έβραΐος έμπορος άπό τήν "Αγκυ
ρα, διηγίέται πώς πριν ιδρυθεί τό μονοπώλιο τών ποτών, έ- 
καμνε μόνος του ουζο πού «μοσχοβολούσε» δίχως φυσικά αύτό 
νά τον εμποδίζει νά ρουφά ήδονικά τό έκαι'οστάρικο «Μπίλετζικ» 
πού κουβαλά μαζύ του «γιά γιατρικό». Κάποιος άλλος νέος μη
χανικός, στάθηκε κάποτε δάσκαλος στά έβραίίκα σχολειά τής 
Σαλονίκης καί θυμάται τό τράμ πού περνούσε άπό τήν προκυ
μαία τής ώραίας μας πόλης. Δυό νέοι παρακάτω, συζητούν γιά 
τή νέα τουρκική γλώ σσα πού άρχίζει ολοένα νά κερδίζει έδαφος 
καί βρίσκουν πώς σέ δυό τό πολύ χρόνια θά ξετιναχθοΰν άπό 
τήν τέχνη δλες οί παληές άραβοπερσικές λέξεις. Μιά νέα γ υ 
ναίκα προσπαθεί νά νυστάξει μέ τήν «Έ ρμΐνα» τής Ντελλύ κι’ ά λ 
λη μία, πιό πέρα, διαβάζει μ’ εύχαρίστηση τό «La Turquie d’ Α- 
tatiirk» τής Marguerite Bourgoin. "Ομως, σάν νά φαίνεται πιό ευ
χαριστημένη άπό τό φλέρτ πού τής κάμει κάποιος νέος μέ γ υ α 
λιά . . . ’Από τό διπλανό διαμέρισμα άκούεται τό ρυθμικό ρουχα- 
λητό κάποιου πού άσφαλώς τή στιγμή τούτη, θάχει ξεχάσει δτι

ταξειδεύει. Στά διαμερίσματα τής πρώτης θέσης, μέ τά χτυπητά 
βυσσηνιά της βελούδα, κυριαρχεί ή βουβαμάρα ή κλασσική τής άρι- 
στοκρατίας Μέ τήν πρώτη θέση, ταξιδεύουν ένα δυό σκυθρω
ποί βουλευτές, ένας άγγλος τουρίστας, πού προσπαθεί νά γνω 
ρίσει τήν Τουρκία μέ τις πολλές της ώμορψιές, άπό τούς όδη 
γούς τού Mambomy... "Ενας επιθεωρητής τών σιδηροδρόμων ά- 
νησυχεΐ σέ κάθε σταθμό, γιά νά χαιρετήσει τόν σταθμάρχη, τον 
βοηθό του κι’ ένα πλήθος άλλους γνωστούς, καμαρώνοντας καί 
κομπάζοντας σάν νεόπλουτος... Ω σ τό σ ο , ή ζωή τού τραίνου 
φαίνεται άπό τήν τρίτη θέση... Χωρικοί... Στρατιώτες... Μέ φύλλα 
πορείας... ’Αρκετές χανούμισσες πού λαγοκοιμούνται...Καί τό τραί
νο τρέχει δαιμονισμένα... ’Αφήνει πίσω του γεφυρίτσες, ρυάκια, 
βουνά, πολίχνες, γκαλαρίες καί σταματά άνασαίνωντας στήν 
Γ κέμπζε, ένα ώμορφο καί πλούσιο χωριουδάκι, δπου ξεχωρίζουν 
οί λεπτοί μιναρέδες τού κομψού τζαμιού τού σουλτάνου Σελίμ 
Α', κτισμένου στά 1519 άπό τόν μεγάλο τουρκορωμηόν άρχιτέ- 
κτονα Σινάν. Έ δ ώ  στήν Γ  κέμπζε, πού πολλοί τή θέλουν γιά τή 
βυζαντινή Λίβυσσα, πέρασε τά τελευταία του χρόνια ό ’Αννίβας 
καί κυνηγημένος άπό τούς Ρωμαίους, δηλητηριάστηκε στά 183 
π. X. Αύτού, κοντά στή θάλασσα, άνάμεσα σέ δυό κυπαρίσσια, 
λένε πολλοί, βρίσκεται κι’ ό τάφος του. ’Ακόμα, κοντά στήν Γκέμ- 
πζε, πέθανε στά 1481, γέρος πιά, κι’ ό πορθητής τής Πόλης Μωά
μεθ Β'... "Ενας σταθμός κομψός, μ’ έναν σταθμάρχη συμπαθητι- 
κώτατο, που δίνει γλήγορα τό σύνθημα τής άναχώρησης. Τό 
τραίνο ξεκινά ήσυχα καί καμαρωμένα, περνά ένα παληό μακρύ 
ύδραγωγεΐο καί κατεβαίνει πρός τή θάλασσα. Δεξιά ξεχωρίζει ό 
παληός λιμένας τής Δακίβυζας, όχυρωμένος άπ’ τό έπιβλητικό κά
στρο τής Φιλοκρήνης. Στό ώχρό ψώς τής κιτρινιάρας σελήνης, 
χρυσίζουν οί έπάλξεις τών βυζαντινών χαλασμάτων. Ή  γραμμή 
περνά παράλληλα στή θάλασσα κι’ οί ταξιδιώτες πού δέν άπο- 
κοιμήθηκαν στά γιομάτα καπνό διαμερίσματα, χαίρονται τά γ α 
λήνια νερά τού κόλπου τής Νικομήδειας, πού σιγοπαίζουν ήδονι
κά στό σεληνόφωτο. Στό wagon-restaurant, δυό-τρεΐς άργοπορη- 
μένοι ταξιδιώτες, άποτελειώνουν τό δείπνο τους. Είναι ρωμηοί 
καί συζητούν γιά τις λεπτομέρειες τής κηδείας τού Βενιζέλου 
καί τής τροπής τής εξωτερικής πολιτικής τής Ε λ λ ά δ ο ς , μετά τό 
θάνατο τού άρχηγοΰ τών Φιλελευθέρων. Παραξενεύεται κάπως 
κανείς άκούοντας στήν καρδιά τής ’Ανατολής, τόν αιώνιο ρω-



μηό νά πολιτικολογεί, ένώ γύρω του οί λοιποί ταξιδιώτες, γιά 
κάθε άλλο σκέφτουνται, έξω άπό τό τελευταίο πραξικόπημα τής 
χιτλερικής Γερμανίας ή τίς άποτυχίες τών Άβυσσινών στήν ’Α 
φρική. Αυτοί φαίνουνται περισσότερο άπασχολημένοι μέ τή σκέψη 
τής άφιξης τής άμαξοστοιχίας στή Νικομήδεια, μιά πόλη κομψή 
καί νοικοκυρεμένη, δπου δμως κατά δυστυχία είναι άπαγορευμέ-  
νη ή κάθοδος τών ξένων γιατί μαζύ μέ τήν Γκέμπζε άποτελοΰν  
στρατιωτική ζώνη.

'Η λιγόλεπτη στάθμευση τής μηχανής στήν πόλητοΰτη, στέλ
νει τόν μελετητή πολύ μακρυά, τότε πού ή Ίζμίτ, κτίσ τηκε γιά 
πρώτη φορά στά 712 π. X. άπό τούς Μεγαρεΐς πού τή βαπτισαν 
μέ τ’ δνομα τής μητέρας τοΰ άρχηγοΰ τους ’Αστακού, ’Όλβιας,  
’Αργότερα, στά 264, ό βασιλιάς τής Βιθυνίας Νικόδημος Α',τή διά
λεξε γιά πρωτεύουσα τοΰ κράτους του, δίνοντάς της καί τ ’ δνο- 
μά του Έξωραΐστηκε άκολούθως άπό τούς διάφορους βασιλείς  
τής Βιθυνίας ώς τά 74 πού πέρασε στήν κατοχή τών Ρωμαίων. 
Κάθε καινούργιος άφέντης τής ώραίας τούτης πόλης άφηνε μέ 
τό πέρασμά του κι’ άπομεινάρια τής εξαιρετικής άγάπης του γιά  
τόν τόπο, έτσι πού δταν στά 111 ό Πλΐνος ό Νεώτερος, κυρίαρχος 
τής Βιθυνίας, έγκαταστάθηκε έκεΐ, βρήκε ενα πλήθος άνάκτορα, 
βωμούς, λουτρούς, κινστέρνες, υδραγωγεία... Ώ ς  τά 259 πού πα
ραδόθηκε στις φλόγες τών βαρβάρων Γότθων,γιά νά ξανανακυρη- 
χθεΐ πρωτεύουσα στά 284 άπό τόνΔιοκλιτειανό, φανατικό λάτρη 
της. ’Έκτισε έκεΐ τ ’ άνάχτορό του, βωμούς, ιππόδρομο, ναυπη
γείο... Ω σ τ ό σ ο  ή Νικομήδεια δέ στάθηκε ποτέ τυχερή. Περνώντας 
διαδοχικά στήν κατοχή τών Περσών καί τών Γότθων ύπόφερε 
πολλά γιά νά ξαναπεράσει πάλι σέ χέρια χριστιανικά. Ο Μέ- 
γας Κωνσταντίνος ξανακυριεύωντας τήν πόλη, τήν εξωράίσε, ά- 
νοικοδόμησε τήν παληά της έκκλησία καί πέθανε στά 337, στο Αν- 
κυρον, κοντά στή Νικομήδεια, δπου είχε τ ’ άνάκτορό του. Τήν ε
ποχή τών θρησκευτικών διαμαχών άρριανών καί όρθόδοξων, ή 
πόλη στάθηκε πεδίο συγκεντρώσεως τών οπαδών τοΰ ’Αρριανοΰ 
καί τοΰ Εύσεβίου. Κατά τόν Λιβάνιο, συγγραφέα γνωστό, πού ε- 
ζησε αύτοΰ στά 358, ή Νικομήδεια δέν ύπολείποταν σέ λαμπρό
τητα, σ ’ έκταση καί σέ πληθυσμό άπό τή Ρώμη, τήν Αντιόχεια 
καί τήν ’Αλεξάνδρεια. Τήν ίδια χρονιά, στις 24 Αύγούστου, λί
γες μέρες μετά τήν οικουμενική σύνοδο πουχε πρόεδρό της 
τόν Κωνστάντιο, καταστράφηκε άπό σεισμό καί πυρκαίά πού λ έ 

νε πώς κράτησε πενήντα όλόκερα μερόνυχτα. Στά 362 δέ ένας 
καινούργιος σεισμός, κατάστρεψε όλότελα δτι είχαν άπομείνει 
άπό τήν παληά λαμπρή πόλη. Ω σ τό σ ο , μετά τήν άνακήρυξη 
στά 325 τής Κωνσταντινούπολης, ώς πρωτεύουσας, ή Νικομήδεια 
δέν άνοικοδομήθηκε παρά χάρη στήν γεωγραφική της θέση ώς 
στρατηγικού σημείου. Κι’ έτσι, άκολούθησε τίς τύχες τής πόλης 
τού Κωνσταντίνου ώς τά 447 πού καταστράφηκε γιά πέμπτη φορά 
άπό σεισμό κι’ ανοικοδομήθηκε άπό τόν Θεοδόσιο Β'. Στά 1326, 
υστέρα άπό γιγάντια ύπεράσπιση τής πόλης άπό τόν Καλογιάν- 
νη, άδελφό τής Μαρίας Παλαιολογίνας, ή Νικομήδεια έπεσε στά 
χέρια τοΰ Ό ρχά ν, ό όποιος τήν όνόμασΞ Ίσνικμίδ, πού δέν είναι 
άλλο άπό τό έλληνικό εις Νικομήδεια καί μετάτρεψε σέ τζαμιά 
δλες της τίς έκκλησίες. ’Αργότερα, ό Περτέβ πασας, μέγας βε- 
ζύρης τοΰ Σουλεϊμάν τοΰ Μεγάλου έκτισε ένα κομψό τζαμί, λου
τρούς, καραβάν-σαράγια, έργα δλα τοΰ μεγάλου Σινάν... Σή
μερα, άπό τήν π α λη ά  δοξασμένη κι’ ώραία Νικομήδεια, δέ μένουν 
παρά ελάχιστα χαλάσματα πού διακρίνει κανείς στούς κήπους, 
στούς άγρούς καί στούς γύρω λόφους.... Μά καί τά λίγα αύτά 
άπομεινάρια μιας ζωής περασμένης, δέν μπορούν παρά νά συγκι- 
νοϋν τόν ταξιδιώτη πού ξεχνιέται δρες  ολάκερες μπρος σ ’ ε 
ρείπια καί χαλάσματα, κι αναπολεί μέρες παληές κι’ ευτυχι
σμένες, γεμάτες θρύλλους καί παραδόσεις.

Ή  γραμμή, μετά τή Νικομήδεια, διασχίζει τήν κάτω πόλη 
άνάμεσα σέ δυό σειρές μικρόσπιτα πού τόν ήσυχον υπνο τους 
ταράζουν τά φώτα κι’ ό 
θόρυβος ένα-δυό πολυ
κατοικιών, κι’ άφήνει 
δεξιά της τά έρείπια τής 
παληάς πόλης τοΰ ’Α
στακού, ιδρυμένης στά  
712 π.Χ. άπό τόν ’Αστα
κό, άρχηγό τών Μεγα- 
ρέων καί καταστραμένης 
στά 328 άπό τόν Λυσ- 
σίμαχο.

’Ά γκυρα, Μάρτιος 1936

Γενική άποψη Ά γκύρ ας

ΑΒΡ, Ν, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ



Α Ρ ΙΣ Τ Ο Μ Ε Ν Η Σ  ΤΤΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ
( Γ Υ Ρ Ω  Α Π Ο  Τ Ο  Τ Γ ΡΟ Σ Ω Τ Τ Ο  Τ Ο Υ  Κ Α Ι  Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  Τ Ο Υ )

I

Ό  κριτικώτερος καί στοργικώτερος έως τώρα μελετητής του 
Προβελέγγιου, ό ποιητής κ. Τέλλος ’Ά γ ρ α ς , σ ’ ένα ποίημά του 
γραμμένο γιά τόν ϊδιο τόν Προβελέγγιο καί δημοσιευμένο τώρα 
κοντά,— λίγες μέρες πριν ό σεμνός πρεσβύτης μέ τά ώραΐα, γ α 
λανά μάτια, έγκαταλείψει τό σκήνωμά του στή Γ ή ,—λέει άνά
μεσα στ’ άλλα:

«Νεράιδα χριστιανή, άπ’ τούς στίχους σου βγαλμένη, 
«προσεύχεται γιά σένα σ' άνοικτά πελάγη 
«καί στής Χρυσοπηγής τήν Κεχαριτωμένη »

’Έ τσ ι ,  μιά χαρούμενη, χριστιανή κόρη, πισιή, ευσεβής,(ή ψυχή 
τού Προβελέγγιου ολόκληρη, ή πεμπτουσία τού έργου του, ό 
στοργικώτερος έρωτάς του, ή μνήμη πού άφησε πίσω της μιά 
ζωή 86 ετών). Ό  ποιητής προσθέτει τή λέξη «νεράιδα». Είναι ή 
κυριολεξία. Ό  παγανισμός κι’ ή άγάπη τής ζωής κυριαρχούν πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλη θρησκεία μές στή ζωή καί τό έργο 
τού Προβελέγγιου. Τά εύαγγελικά κηρύγματα ώργανώθηκαν 
μέσα του όχι σάν αυστηρή προσταγή άπαρνήσεως τών εγκο
σμίων πραγμάτων, άλλά σάν σύστημα ήθικών, θετικών αξιών 
δημιουργών τής άστικής ’Ηθικής τής έποχής του, πού τό δέχτηκε 
παράλληλα κι’ ίσόθυμα, μέ τις άλλες έκεϊνες άξίες τής Πατρίδας, 
τής Τέχνης, τού ’Έ ρω τα . «ΟΙ τήν οδόν τήν στενήν βαδίσαντες, 
τεθλιμμένοι, πάντες οί έν βίω, οί τόν Σταυρόν ώς [ζυγόν άρά- 
μενοι», παραξενεμένοι, σάν παρείσακτο θά ίδοΰνε τό Προβε- 
λέγγιο μές στή χορεία τους. Ό  Προβελέγγιος δέν ήταν χρι
στιανός. Κι’ ή προσευχή «προς  τής Χρυσοπηγής τήν Κεχαρι- 
τωμένη» δέν θαχε τή συντριπτική άρνηση τών άγαθών τού 
βίου καί τό άσκητικό πείσμα, πού φλέγουνε τις έξομολογήσεις 
τών άμαρτωλών τού μικρού «Παρακλητικού» καί τού «Κα- 
τανυκτικού Κανόνος τής Θεοτόκου». Γνώρισε τή ζωή. Τήν, 
άγάπησε, τήν χάρηκε, τήν τραγούδησε. Κάπου, σ ’ ένα ποίημά του

άπό τά πλέον χαρακτηριστικά— «Παλαιά καί Νέα», σελ. 35 ,— μα
καρίζει τόν προφήτην Ή λίαν, πού άνέβηκε μέ τό κορμί του 
στούς Ουρανούς. Πόσον άφελής—καί πόσον άμαρτωλή σκέψις! 
Ό  Προβελέγγιος έγκατέλειψε τή ζωή μέ τό αιώνιο εκείνο χαμό
γελο τής εύχαριστημένης γαλήνης καί μέ μιά παιδική βεβαιότη
τα γιά τήν άγνότητά της καί τήν άξια της. Οί βαθειές ρυτίδες 
τού στυγνού καί αυστηρού προγεγραμμένου τής Φλωρεντίας, 
μπροστά του, μ’ ένα αύθόρμητο συσπασμό, θά  διαγράφανε πά
νω στή μορφή τού σκοτεινού ποιητή τής «Divina Commedia» τό 
σχήμα, πού θά ύποδήλωνε τήν συμπάθεια καί τή συνίκατάβαση. 
Κι’ ϊσως ό πανανθρώπινος εκείνος δικαιοκρίτης τού 14ου αίώνος 
νά τόν έφερνε στόν πρώτο κύκλο τής Κολάσεως, τών άβαπτίστων 
νηπίων κι’ έφήβων. Κι’ άπό κεί, μέ μιά terzina γιομάτη στοργή, 
νά τόν οδηγούσε εις τά ένδον τού φωτεινού κάστρου μέ τό 
έφτάδιπλο τείχος, στούς χλοερούς λειμώνες, δπου διατρίβουν τά 
πνεύματα τών ’Εθνικών, πού άφησαν δνομα τιμημένο άπάνω στόν 
Κόσμο σέ μιά έπιθυμία διαρκή—δχι έλπίδα—νά ίδοΰν τή θ ε ό τ η 
τα. Γιατί in quel Limbo, στό άκρόχειλο τής φρικτής χοάνης, πού 
άνοιξε πάνω στή Γή ή προαιώνια πτώση τού Εω σφόρου,— έκεΐ, 
μέ τέτοιο τρόπο τούς τοποθέτησε αύτούς ή παράξενη φαντασία 
τού έξόριστου Γιβελλίνου γιά νά τούς τιμήσει καί ταυτόχρονα, 
νά τούς δέσει μέ τήν άμείλικτη άλυσσίδα τής επιγραφής 
τής σκοτεινής Πόρτας:

«Lasciate ogui speranza voi ch’ entante »
Ό  χριστιανισμός (*) στόν τόπο μας ϊσως είναι καρπός πού 

καλλιεργείται μόνον εις έδαφος ώς τό τού παρόντος αίώνος. 
Καί ό Προβελέγγιος—άς μή τό ξεχνούμε—ήταν γέννημα καί 
θρέμμα τού Ελληνικού 19ου αίώνος, (τής έποχής τών Εθνικών  
’Ιδανικών, της ήθογραφίας τής υπαίθρου, τού υγιούς καί άγροί- 
κου έρωτος πρός τή σφριγώσα καί άφελή ομορφιά τής γλώσσας  
τού Έ λ λ η ν ο ς  χωρικού). Ή  κορύφωση τής πάλης τών τάξεων, ή 
συγκέντρωση τών ύλικών δυνάμεων σέ μιάν άπ’ τις άντίμαχες

(*) Ό  συνεργάτης μας κ. Φραγκίσκος Κορονέλλος εξετάζει τό ζήτημα 
—δπως θά δοΰνε παρακάτω οί άναγνώστες μας —μέ τό μάτι τοΰ άντικειμε- 
νικοΰ παρατηρητή, πού οϋτε θέλει ο δ τ ε  μ π ο ρ ε ί  νά πάρει θέση. 'Ω σ τό 
σο χρησιμοποιούμε τήν εύκαιρία αΰτή γιά νά δηλώσουμε, οχι ό συνεργά
της μας διατυπώνει άτομικές του γνώμες, πού δέν άντιπροσωπεύουν τις 
άντιλήψεις τής «Νέας Πνοής».

η



μερίδες, δημιουργεί μιά διπλή άντίδραση έκ μέρους τών κατα- 
πιεζομένων—παράλληλα, έδώ τή θετική, έκεΐ τήν άρνητική. Ή  ά- 
στική Ταξη, πού μετά τήν επανάσταση τοΰ 21 έδραιώθηκε στήν 
Ε λ λ ά δ α , είχε πιά πραγματοποιήσει καί τίς εσχατες δυνατότητές  
της μέ τούς Βαλκανικούς Πολέμους, πού τούς γέννησαν τά όνει
ρα κι’ οί έτοιμασίες τής έποχής τοΰ Προβελέγγιου καί τής γ ε 

νιάς του. Τώρα τόμέτωπο του άγώνος εχει μετσφερθεΤ. Κάθε 
προσπάθεια τής άστικής Τάξεως κάνει άπλώς νά χρονιάζει τό 
ψυχοράγημά της. Κάποιοι νέοι πιστοί, μέ τό φανατισμό τών ά- 
γωνιστών τής Επαναστάσεως, άνεμίζουν τήν αίμάσσουσα παν
τιέρα τής εκδικητικής των άγανακτήσεως καί τά φλογερά συν
θήματα τών άδελφών τοΰ Βορρά. Κι’ ’ίσως άκόμα £να ομοιοπα
θές διαφορετικόν πλήθος - μ έ  λιγότερη παιδικότητα, μέ λιγότε
ρο σθένος,—έκστατικά καί μέ τό πάθος τών όπιομανών νά ροφά 
τα βάρια ναρκωτικά τών Ευαγγελίων κι’ έπαναλαμβάνοντας μέ 
ήδονή άφατη τούς λόγους τοΰ ΊησοΟ νά έτάζει τήν ύποσχεμένη 
Βασίλεια τών Ουρανών: « Ή  Βασιλεία ή έμή ούκ εστιν έκ τοΰ κό
σμου τούτου»! Τή νέα τούτη κοσμογονία τή φαντάζομαι σπέρμα 
γονιμώτατο στά διψασμένα πεδία τής Τέχνης. "Ηδη ό Βάρ- 
ναλης μέ τή ζωντανή καί γήινη ποίησή του άναφτερώνει τούς 
πόθους τοΰ έξαγριωμένου καί φανατικοΰ Προλεταριάτου.

άχα νά περιμένουμε τούς άλλους έκείνους, πού θά δώσουν 
μορφή αισθητική στούς ώραίους ήδονισμούς πού γεννοΰν 
μεσα μας οί καθημερινές πορείες πρός κάποιο μαρτυρικό Γολγο-  

ά, Οί εμπτυσμοί τής τάξεως πού θριαμβεύει άκόμη,—τό πείσμα, 
με τό όποιον άρνούμεθα κάθε χαρά τής ζ ω ή ς - ϊ σ ω ς  έπειδή μας 
είναι ανέφικτη; Πόσο είναι άληθινό καί βαρύ τό τελευταίο αύτό! 
Είναι ή κυρίαρχη ά δυ ναμ ία- ή δύναμη— τοΰ ύλικοΰ μας ’Εγώ. 
πού πιστεύει τόσο στή Γή. Κι’ ό θεάνθρω πος — ό Υιός τοΰ θεοΰ,  
ό Υιός τοΰ 'Ανθρώπου, κατά τή διπλή έκφραση τών Ευαγγελίων,’ 
εικων καί αιώνιον συμβολον τοΰ Πνεύματος καί τής ΰλης, πού 
μάς άποτελεΐ, άπό τοΰ Σταυροΰ άκόμα είπε τήν λέξιν «διψώ»,,..

I I

‘Η μνήμη μου κάθε φορά πού θά προκαλέσει μέσα της τήν 
έλευση τής μορφής τοΰ Προβελέγγιου, γυρνώντας την πίσω, έ- 
ξαντλώντας άναδρομικά, μία, μία, τίς εντυπώσεις, πού κόμισε άπό 
δαύτη τήν χάνει στις παλαιότερες παιδικές άναμνήσεις, άνάμεσα

στά πράγματα πού μουδωκαν τήν πρώτη συνείδηση τής ύπάρ- 
ξεως. Τώρα, πού άναπλάθω τίς παλιές παραστάσεις, μπορώ μέ 
σύμβολα, πού δόθηκαν άργότερα, νά προσδιορίσω τό περιεχό
μενο τοΰ μειδιάματος τοΰ λευκοΰ γέροντος μέ τούς άνοικτούς 
γιακάδες τοΰ πουκάμισου εξω άπ’ τά πέτα τοΰ σακακιοΰ. ^Ηταν 
ή ευχαριστημένη έκφραση ένός άγαθοΰ κι’ ευαίσθητου πατρικίου 
μιας εύνομουμένης κι’ εύδοάμονος Πολιτείας τής άρχαιότητος. 
Τέτοιο τόν είδε κι’ ό φίλος ποιητής Γιώργος Κοτζιούλας, δμοιο 
μέ άρχοντα σοφό, πράο,

«δπου άγναντεύει, πάνω άπ’ τό πρεβάζι,
«κι’ ειρηνικά τή χώρα εξουσιάζει . . . »

Τόν θυμάμαι, χαμογελαστό, γλυκομίλητο πάντα, νά σεργια- 
νάει στούς δρόμους τοΰ νησιοΰ, μέ τό άργό, προσεκτικό βήμα 
του ή νά κάθεται τά βράδια στό καφενείο — καθαρός σάν φώς 
άνάμεσα στις τραχειές καί ρυτιδωμένες όψεις τών χωρικών. Τό 
πίτι του μουκανε μιάν ώραία κι’ άπροσδιόριστη γοητευτική έν- 
τύπωση πάντα, (τό παλιό άρχοντικό τών Προβελεγγίων, πού ή 
ιστορία του είναι κ:’ ή πολιτική ιστορία τοΰ τόπου, άπ’ τήν έπο- 
χή πού ό Νικόλαος Χρυσόγελος,— πάππος τοΰ ποιητή—kl’ ό 
θείος του Κωνσταντίνος Προβελέγγιος ήταν έπί Καποδιστρίου 
καί ’Όθω νος δυό άπ’ τούς πιό φωτισμένους ρυθμιστές τών τυχών 
tdO νεαροΰ καί μικροΰ Έλληνικοΰ Κράτους). ’Εκεί τόν εβλεπα τά 
καλοκαίρια, συχνά, καθισμένο σέ μιά βαθειά πολυθρόνα, στό βά
θος τής μεγάλης αύλής, πού τήν πνίγανε τά πυκνά δέντρα, πού 
πάνω τους χιλιάδες φλυαρούσανε τά σπουργίτια, »νά κουβεν
τιάζει μέ άσπρομάλλες κι’ άριστοκρατικές κυρίες—ποιός ξέρει γιά  
ποιά ώραία πράγματα τοΰ παλιοΰ καιροΰ!

Ποιό πρόθυμα δμως τόν φέρνω στό νοΰ, δταν— του Ε υ α γ γ ε
λισμού ή σέ άλλες επίσημες ευκαιρίες,—άπάγγελνε άπ’ τό «δε- 
σποτικό» τής έκκλησίας τής ενορίας μου μέ τή βαθειά, βελουδένια 
φωνή του, τά λόγια πού δέν τάνοιωσα καί πού οί μεγάλοι μοΰ λ έ 
γανε πώς ήτανε ποιήματα. Ε ίχα  μάθει, πώς ή δουλιά του ήτανε αύ- 
τή—νά κάνει ποιήματα. Οί άλλοι άνθρωποι, πού γνώριζα τότε 
είχανε άλλες δουλιές: ήτανε έμποροι, θαλασσινοί, τσουκαλάδες, 
ζευγάδες, —ό Προβελέγγιος ήτανε ποιητής. Κανένας άλλος δέν 
δέν ήτανε ποιητής. Κι’ οί πληροφορίες αύτές, ή μορφή του, πού 
τόσο φανερό ξεχώριζε μές στούς άλλους, μ’ έκαναν νά τό^ κοιτάζω 
μ’ ενα σεβασμό κι’ ενα δέος άλλόκοτο. Ή  ύπαρξη τοΰ άνθρώπου



φ

αύτοΰ είχε πάρει μές τή σκέψη μου υπερφυσικές διαστάσεις. 
Πίστευα, πως ό Προβελέγγιος δέν είχε μάθει πουθενά τή δου- 
λιά του,—πώς έτσι γεννήθηκε: Ποιητής! Φρίττω κάθε φορά, πού 
θ ’ άναλογισθώ τώρα, τό πόσο κοντά βρισκόμουνα στήν άλήθεια: 
ό Προβελέγγιος γεννήθηκε ποιητής. Κι’ άπό κεΐ κι’ υστέρα— δπως 
πολύ πρόσφορα είδα νά παρατηρεί κάποιος, ’ίσως ό Τσιριμώκος 
σέ μιά τελευταία μελέτη του,—ποτέ του δέ φρόντισε, δέν κατα
δέχτηκε, νά σπουδάσει τά πολύπλοκα τεχνάσματα, πού θά καλ
λιεργούσαν τή ποίησή του πού τήν άφησε ν ’ άναβλύζει άπ’ τήν 
πηγή της σάν φυσικό ρυάκι, πού κανείς δέ στοχάστηκε νά ρυθμί 
σει μέ μηχανικά μέσα τό κύλισμά του....

I I I

Ή  πρόοδος τών αιώνων δέν άλλαξε τήν ουσία τής Ποιήσε- 
ως, έάν γιά μιά στιγμή άποφασίσουμε νά τήν φαντασθοΰμε, σάν 
αύθύπαρκτη έννοια κι’ δξω άπ’ τά δρια μιας άνθρώπινης συνεί
δησης χρονικά περιορισμένης. ’Ίσως άπλώς καί μόνον μέ τήν π ά 
ροδο τού καιρού ή άπειθάρχητη αύτή έννοια—μές τήν άνθρώπινη 
αίσθηση, πού εκλεπτύνεται ολοένα,—νά προσδιορίζεται άκριβέ- 
στερα, νά πυκνώνεται σέ λογικά περιγράμματα πλέον συγκεκρι
μένα, ν ’ άποβάλλει άπό μέσα της τά περιττά καί ξένα  
στοιχεία. Ή  πράξη βαδίζει παράλληλα μέ τή θεωρία, κι’ 
ή θεωρία παράλληλα μέ τήν πράξη. ‘Η τέχνη χειραγωγεί τήν 
Αισθητική μέ τρόπο πού κι’ ή Αισθητική δίνει τό χέρι στήν Τέ
χνη. Κάποτε σέ στίχους, πού ξεχείλιζαν άπό ήχους καί χρώμα  
οί ποιηταί μάς μίλησαν γιά τις πράξεις τών ήρώων καί τών 
θεών. Τώρα, μ’ έπιμονή πού τήν έπιταχύνει μιά γόνιμη καί πο- 
λύκαιρη σιωπή, καλλιεργούν τούς τρόπους, πού θά δημιουργή
σουν στό τέλος σημεία επαφής μέ τόν έξωτερικό κόσμο πάνω 
στά πλήκτρα πού κάποιοι χώροι μυστικοί τής ψυχής μας, 
κλεισμένοι όρμητικά, τάκρυβαν ώς σήμερα. Κι’ έτσι, έάν οί 'Ομη
ρικές Ραψωδ,ες χρησιμεύανε ώς καρυκεύματα αισθητικά στά 
συμπόσια τών άρχαίων, έάν οί οκτάβες τής «Gerussaleme 
Liberate» τού Tasso τραγουδιούνται άπ’ τόν ’Ιταλικό λαό σάν 
άσματα λαϊκά μέχρι τώρα, οί στίχοι τών τελευταίων αύτών μέ
νουν σκοτεινοί, ξένοι στήν κοινή αίσθηση, έτσι πού νά προκαλοΰν 
σχεδόν τήν άποστροφή καί τούς μυκτηρισμούς τής άμφιβολίας τού 
μέσου δρου τών άνθρώπων. Οί ποιηταί αύτοί δέν άντλοΰν άπό κοι

νούς τόπους. Εδώ ευρύνουν — έκεΐ περιστέλλουν τις περιοχές τής 
ποιήσεως. ’Επίμονα παλεύοντας όλοένα μέ τό δύστροπο, τό άτίθασο 
στοιχείο, μετατοπίζουν τό κέντρο τού κύκλου, πού κλείνει τήν 
άρχέγονη έννοια. Κάποια τμήματα μένουν έξω. Κι’ ά λ λ α —πού 
πριν δέν έφταναν ώς τήν ύποψία μας—παίρνουν τώρα τή θέση 
τους. Ή  κατανόηση τών έργων αυτών προϋποθέτει βαθειά μύηση, 
πάλη έπίμονη, άσκηση τών αισθητηρίων ά ν ά λο γη  μέ κείνη πού 
τάχει δημιουργήσει. ’Έ χει μιά έπίσημη ομορφιά— σχεδόν έπική— ό 
πνευματικός άγώνας γιά τήν κατάκτηση τής ποιο καθαρής ύπο- 
στάσεως τής ποιήσεως, (γιά τήν τελειωτική— καί άνέφικτη—άπε- 
λευθέρωση τής παράξενης αύτής ώραίας Ε λένη ς , κλεισμένης 
στά τείχη τής βάρβαρης Τροίας, διάχυτης παντού, μές στά πράγ
ματά, πού ή ποιητική συνείδηση δέ θά νικήσει ποτέ κάποιες άδυ- 
ναμίες της γιά νά τούς δώσει τήν άπόλυτη διαφάνεια....).

Τήν ποίηση λοιπόν—χωρίς νά φθάνει κανείς νά τήν δέχεται 
σάν υπόσταση αυτοτελή, προϋπάρχουσα τού ύποκειμένου,— έάν 
θελήσουμε νά τήν άντιθέσουμε πρός τό σταθερό τύπο τής συ
ν ειδήσεως τού άνθρώπου, θά τήν έννοήσουμε σάν πραγματικό
τητα, πού δέν τήν άλλάζει ό χρόνος. Κι’ άν τώρα δέ μπορούμε 
νά συλλάβουμε μαθηματικά τήν ούσία της, μάς επιτρέπεται ώο- 
τόσο νά μιλήσουμε γιά τις ψυχολογικές ώθήσεις, πού μάς α 
ν αγ κ άζου ν  ν ά  Γητούμε συνεχώς τήν πραγματοποίησή της, γιά 
τή μεγάλη θέση πού κατέχει μέσ’ τή ζωή μας. ‘Ο ποιητής ύπο- 
συνείδητα μαντεύει κάποια πνευματική Ε ν ό τη τα  διασπασμένη 
άπό έπιδρομή τής ύλης δαιμονική. Κι’ αύτός — δπως 'όλα τά π ράγ
ματα γύρω του— άποτελεΐ έρείπιον τής προαιώνιου καταστρο
φής. Τέτοια συγγένεια τόν δένει μέ τόν έξωτερικό κόσμο. Οί 
δημιουργίες του δέν είναι παρά ή ποικίλη έκφραση τής άνάγκης 
πού νοιώθει μέσα του γιά φυγή, γιά δραπέτευση,— κάποια τάση 
γιά τήν άιτοκατάσταση τής χαμένης Ενότητας. Τήν άνασύνθεση  
αύτή τήν έπιδιώκει πατώντας πάνω στις παλιές κατακτήσεις κι' 
άντλώντας όλοένα καινούργιαν όρμή γιά τήν πραγματοποίηση νέων 
καί προσωπικών τρόπων έκφράσεως. ’Ίσως ό βαθμός καί τό εί
δος τής πρωτοτυπίας τού καθενός ν’ άποτελεΐ τό πιό άσφαλές 
κριτήριο γιά τή τοποθέτησή του σέ μιά βαθμίδα τής άξιολογικής 
κλίμακος.

Τό έργο τού Προβελέγγιου, — έργον έν τούτοις, πού ή σφρα
γίδα μιας έντονης προσωπικότητας τό χαρακτηρίζει, — δέ μπορεί



μέ τόν ϊδιο τρόπο νά έκληφθεΐ καί πρωτότυπο. Ή  προσωπικότης  
τοΰ Προβελέγγιου δέν έπαρκεΐ γιά ν’ άποτελέσει πρωτοτυπία. 
‘Ο ποιητής κινήθηκε πάντα μές στούς τόπους τής παραδόσεως. 
Ίδοΰ τό μεγάλο έλάττωμα—καί συγχρόνως ή μεγάλη άρετή πού 
τοΰ πρόσφερε άνυπόκριτο τό θαυμασμό καί τήν άγάπη τοΰ με
γάλου κοινοΰ. Ό  Προβελέγγιος μίλησε γιά πράγματα, πού άπό 
καιρό είχαν γίνει συνείδηση μές τή ψυχολογία τού πλήθους. 
Καί μίλησε μέ τρόπο άπλό, κατανοητό,— άμεσα καί χωρίς ελιγ
μούς, πού νά γεννοΰν τίς υποψίες τής ύπάρξεως ένός περιεχο
μένου διαφορετικού άπο κείνο πού πράγματικά ενυπάρχει. Κον- 
τολογής: Ό  Προβελέγγιος δέν πρωτοτύπησε —καί ποτέ του ωσ
τόσο δέν ζήτησε νά μάς ξεγελάσει. Εδώ, στις ιδιότητες αύτές 
μου φαίνεται, πρέπει ν’ άποδώσουμε τό διπλό έκεϊνο φαινόμενο, 
άπ’ τό ενα μέρος τήν κάπως χλιαρή, συγκαταβατική άναγνώριση 
τών φιλολογικών γενεών, πού τόν γνώρισαν, κι’ άπ’ τό άλλο  
τή λαϊκή άντίληψη πού γιά πολλά χρόνια θά περιβάλλει άκόμα 
τό έργο του μέ τήν ώραία συμπάθειά της.

’Ή μουνα μαθητής τοΰ Γυμνασίου, θυμάμαι, δταν μόνον ή 
άνάγνωση τών στίχων, πού ό Προβελέγγιος έχει δώσει στήν Κα
θαρεύουσα, είχε τή δύναμη νά σπέρνει τ ’ άντιδραστικά της ζιζά
νια μές στή φανατική, βαθειά ριζωμένη άντίληψη γιά τήν άποκλει- 
στική άξια τής Δημοτικής τοΰ «Ταξιδιοΰ» τοΰ Ψυχάρη. Κάποια 
παγερή άπόσταση μέ χώριζε άπ’ τά έργα τοΰ Ραγκαβή καί τοΰ 
Βλάχου. Τά εργα τών Σούτσων, μέ τίς ειρωνικές σκέψεις πού 
γεννούσανε μέσα μου, καλλιεργούσαν τήν άποστροφή μου προς 
τήν ψεύτικη γλώσσα, πού θάπρεπε νά έξοντωθεΐ. Καί μόνο ή 
καθαρεύουσα τοΰ Προβελεγγίου μπορούσε νά δηλητηριάσει μέ 
δισταγμούς τήν πεποίθησή μου. ’Εάν θελήσουμε νά κάνουμε τήν 
πρόχειρη παρομοίωση τής ποιήσεως τοΰ Ραγκαβή μέ ώραία, νε
κρή κόρη, σκεπασμένη μέ τά ψυχρά νεκρολούλουδα, οί πρώτες 
ποιητικές εργασίες τοΰ Προβελέγγιου, —χωρίς ουτε τόν «θησέα»  
νά έξαιρώ,— είχαν δλη τή χάρη τής ϊδιας έκείνης κοπέλλας, 
δταν άκόμη θά τριγύριζε ζωντανή καί στεφανωμένη μέ πολύ
χρωμους άνθούς στά λειβάδια.

’Ό χι χωρίς σοβαρούς λόγους άναφέρθηκα στήν έποχή τών 
Γυμνασιακών θαυμασμών καί άντιπαθειών γιά νά στηρίξω τίς 
σημερνές γνώμες μου. Τότε μόνον ή πραγματική καί θερμή ποίη
ση πού άπέπνεαν μουκανε άγαπητούς τούς στίχους εκείνους·

Γιατί τώρα κάποιες ένσυνείδητες έρωτοτροπίες μου πρός τήν κα
θαρεύουσα θά μπορούσαν νά δημιουργήσουν άξιόλογο δέλεαρ 
τής άγάπης μου μέ τό γλωσσικό περίβλημα τών «Γερμανικών 
Αναμνήσεων» καί τών «Σελίδων Ζωής». Τότε άπλώς άγαποΰσα  

κοντά στούς άλλους καί τούς στίχους εκείνους τοΰ Προβελέγ-  
γιου. Τώρα τούς δίνω καί τήν προτίμησή μου—πάνω άπ’ τήν 
έκτίμηση πού τρέφω γιά τό ύπόλοιπο έργο τοΰ ποιητή.

Είχε βέβαια ό Προβελέγγιος τή διαίσθηση πού τόν άνάγκα- 
σε νά κάνει τή στροφή του πρός τή Δημοτική, δταν δμως έστερη- 
μένος απ τή γλωσσοπλαστική δύναμη, πού θά τοΰ έπέτρεπε νά 
δημιουργήσει άπ’ τό άκατέργαστο έως τότε γλωσσικό υλικό ενα 
δργανο έκφραστικό άρτιο. Τόν αθλο τοΰ Σολωμοΰ μόνον ό Πα- 
λαμάς έπέπρωτο νά τόν συνεχίσει άντάξια. Είναι ίσως δύσκολο 
στή γενιά τή δική μας ν άποδώσει άμερόληπτα τή δικαιοσύνη 
κρίνοντας κάποιες άτέλειες τών άνθρώπων πού ξεκινούν άπ’ τό 
1880. Τό πόσο δύστροπο ήτανε τό στοιχείο πού οί άνθρωποι 
αύτοί ζήτησαν νά δαμάσουν, τό μαρτυροΰνε κάποιες άδέξιες 
προσπάθειες σέ Δημοτική, άνθρώπων, πού ώστόσο μάς άφησαν ά- 
ριστουργήματα στήν Καθαρεύουσα.

Βάζοντας κανένας τά πρώτα έργα τοΰ Προβελέγγιου δίπλα 
στά μεταγενέστερα τοΰ ίδίου διαπιστώνει ένα παράξενο καί ά- 
φύσικο μέ τήν πρώτη κρίση φαινόμενο : Τ ήν ύπεροχή, — άπ’ τήν 
άποψη τής καλλιτεχνικής άρτιώσεως τής άνταποκρίσεως τής 
ούσίας πρός τήν μορφή,— τών πρώτων γραμμένων σέ κα
θαρεύουσα άπέναντι σ ’ εκείνα τής άλλης κατηγορίας. 'Ο 
Προβελέγγιος — τό τονίζω ξανά — δέν ήτανε γλωσσοπλάστης. Γιά 
μιά πλήρη ποιητική έκφραση, άνάλογη μέ τις ποιητικές δυνατό
τητες πού κρυβόντανε μέσα του, τοΰ χρειαζότανε δργανο δια
μορφωμένο, γλώ σσα δοκιμασμένη —μιά μεγάλη παράδοση πίσω 
του. Κι’ ή δημοτική τής ώριμης ήλικίας τοΰ Π ροβελέγγιου—γλώ σ 
σα πού ή παρθενικότητά της θάτανε εύρημα έξαιρετικής τύχης 
γιά ποιητάς διαφορετικού τύπου, (τά παραδείγματα τοΰ Dante 
στήν Ιταλία, τοΰ Σολωμοΰ στήν Ε λ λ ά δ α ,  κάνουν σαφή τήν ιδέα 
μου)— ή γλώ σσα λοιπόν εκείνη δέ μποροΰσε,παρά νάναι στά χέ
ρια του έρωμένη άχάριστη. Πιστεύω πώς στήν άτυχία αύτή πρέ
πει ν ’ άποδώσουμε τήν «άνισότητα» πού ώρισμένοι κριτικοί δια
πιστώσανε γιά τό έργο του. Τί διαφορά δμως στά πρώτα έκεΐ- 
να νεανικά σχεδιάσματα! ’Εκεί ό ποιητής δέν εμποδίζεται από



τίποτε. Κάποια δυνατή ποιητική πνοή, πηγαία, ειλικρινής, κινεΐ 
καί ζωντανεύει τούς ψυχρούς άπό φυσικό τους τύπους τής καθα
ρεύουσας έτσι δπως θά κινήθηκε ό πηλός τής «Γενέσεως»  
κάτω άπ’ τό φύσημα του Δημιουργού. Ό  Ραγκαβής μέ σπάνια 
σοφία καί μαεστρία πλαστουργεί στροφές—είναι ή κυριολεξία— 
πού μάς χαρίζουν ωραίες αισθητικές άπολαύσεις. Τά έργα του 
δμως έχουν τήν ψυχρή καί τυπική όμορφιά τών νεοκλασικών 
άγαλμάτων. Πόσο διαφορετικά συντελεΐται τό θαύμα στόν Προ- 
βελέγγιο! Καμμιά έπιτήδευση έκεΐ, καμμιά προσπάθεια,—παντού ή 
αυθόρμητη κι’ άνόθευτη ποίηση, πού χωρίς τή μεσολάβηση τών 
έντεχνων χειρισμών βρίσκει όλότελα φυσικά τήν πιό άρτια έκφρα
σή τη ς . 'Ο  Προβελέγγιος δέν είχε τήν έπιδεξιότητα τού τεχνίτη— 
είχε δμως έμφυτη τή δύναμη τής μετουσιώσεως τής ύλης, δταν 
δέν ήτανε άνάγκη νά κάνει ό ίδιος τις μικρόχαρες προεργασίες, 
πού άπαιτούνται γιά μιά κατοπινή έπεξεργασία. Καί σχετικά 
άναφέρω κάποιο άνέκδοτο χαρακτηριστικό, πού ό ίδιος μοΰ τό 
διηγήθηκε κάποτε: ’Ή ταν ή έποχή πού κυκλοφόρησε τή μετάφρα
ση του «Λαοκόοντος» του Lessing.Ό  Προβελέγγιος συνάντησε τόν 
Ταγκόπουλο μετά μερικές μέρες. «Κατάφερες νά μέ ξεγελάσεις  
μέ τή μετάφραση!»—τουπέ ό φανατικός άγωνιστής τού «Νουμά». 
Ό  άφελής Προβελέγγιος άπόρησε: «Πώς;» Κι’ ό Ταγκόπουλος:
«Τελείωσα τό βιβλίο κι’ υστέρα κατάλαβα πώς δέν είχα διαβάσει... 
Δημοτική!»

** *

Έ δ ώ  σταματώ τή σειρά τών παραγράφων αυτών—πού ώς 
τόσο θά μπορούσαν νά τραβήξουν άκόμη πολύ.....

Τρέφω μιάν έμφυτη άντιπάθεια πρός τό είδος τού λόγου, 
πού λέγεται «κριτική». Κι1 αύτό, δχι χωρίς ν’ άναγνωρίζω τήν 
άξια της, τήν άναγκαιότητα τής ύπάρξεώς της, τήν επίδραση πού 
έξασκεΐ πάνω τήν δημιουργική Τέχνη. Επίσης δέν πιστεύω στή 
δυνατότητα τής άντικειμενικής τοποθετήσεως ενός Καλλιτέχνη· 
"Εχουν άξια μονάχα οί γνώμες— οί ύποκειμενικές γνώμες—γύρω 
άπ’ τις όποιες θά συσπειροΰνται οί κύκλοι τών όμοφρόνων. Κύ
κλοι μικροί γιά μεγάλοι—άδιάφορο! Ιδού τί πρέπει ναναι ή κρι
τική. Ή  θέα τού αύτοΰ πράγματος άπό διαφορετικές σκοπιές. 
Κι’ αυτά δλα στόν τόνο μιας φιλικής κουβέντας άνυστερόβου- 
λης. ’Εδώ διατυπώνουνται δόγματα κι’ άπό έκεϊ θά έγείρονται

άντιρρήσεις νά τά έπηρεάζουν. Καθένας στό τέλος θά φύγει άπ> 
τή συντροφιά ευχαριστημένος μέ μιάν άτομική γνώμη διαμορ
φωμένη μές στό μυαλό του νοιώθοντας, πώς ή συνομιλία μέ κάτι 
τόν πλούτισε. Κάποια σημεία τού έργου τού Προβελέγγιου μέ 
σταματήσανε. "Εκαμα λόγο γι’αύτά, μίλησα γιά πράγματα, πού 
ϊσως νά καταστρέψανε τήν άρχιτεκτονική τού άρθρου αύτοΰ 
προχώρησα κατόπιν σέ άλλα σημεία, σκεπάζοντας μέ σιγή κά" 
ποια ενδιάμεσα εξ ίσου σπουδαία—κι’ αύτά χωρίς τίποτα νά ε
ξαντλήσω, χωρίς τίποτα νά άρτιώσω, χωρίς ϊσως τίποτα νά προ
σθέσω σέ δσα έχουν λεχθεί πάνω στό ’ίδιο θέμα. Πρόσφεραδ,τι μπό
ρεσα κι δ,τι πρόφτασα στό μνημόσυνο τού νεκρού ποιητή, πού μοΰ
στάθηκε σεβαστός καί στοργικός φίλος. Κι’αύτά γιά τούς άλλους_
αυτούς πού θά μέ διαβάσουν.Τό μέτρο τής άγάπης μου γιά τό Προ. 
βελέγγιο δέ μπόρεσαν νά τό δώσουν τά λόγια πού είπα ώς τή στιγ
μή ουτε μπορούν νά δώσουνε λόγια. Καί δέν θέλω παρά νά κρα
τήσω γιά τόν έαυτό μου μονάχα φυλάργυρα, σάν τά μοναδικό 
πράγμα, πού άρμόζει σέ μένα νά προσφέρω στή μνήμη του τή σπά
νια έκείνη συγκίνηση, πουνοιωσα νά μέ συγκλονίζει δταν, χω
ρίς νά τό νοιώσω γιατί, μ’ έφεραν τά βήματά μου ύποσυνείδητα  
έξω απ τό καφενείο, πού συνειθιζαμε νά καθόμαστε πάντα έδώ 
στήν πρωτεύουσα τό βράδυ τής μέρας πού πληροφορήθηκα τό 
θάνατό του άπ’ τις έφημερίδες...

ΦΡΑ ΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΡΟΝΕΛΑΟΣ



ΣΕ Π Ο ΛΕ Μ Ο  ΜΕ Τ Ά Δ Ε Ρ Φ Α Κ Ι ΜΟΥ
( Δ Ι Η Γ Η Μ Α  )

‘Η μητρυιά μου είχε άπό τόν πρώτο της γάμο ένα παιδάκι 
πού θά ήταν τόν καιρό τοΰ γάμου της μέ τόν πατέρα μου πέν
τε χρονώ. Έ γ ώ  ήμουνα κάνα δυό χρόνια μεγαλύτερος του, 
μά ήμουνα πολύ ποιό άναπτυγμένος κι’ έκεΐνο άντίθετα ζαρωμένο 
καί φαινότανε πώς θά τό περνούσα ποιό πολύ. Έ γ ώ  μιλούσα ό- 
λοκάθαρα. Έ κ εΐν ο  ψεύδιζε καί τό ρώ δέν τόλεγε καθόλου. Ή  
μητρυιά μου ήτανε γεροδεμένη γυναίκα, άλά έκεΐνο ήτανε μυ- 
ξάρικο, άρρωστιάρικο, κιτρινιασμένο.

Τόν έλεγαν Σπυράκη καί τόν γνώρισα άπό κοντά τήν ήμε
ρα τοΰ γάμου τοΟ πατέρα μου. Τριγύριζα σάν άνήσυχος, σά 
σαστισμένος μέσ’ στις κάμαρες τοΟ σπιτιού τής μητρυιάς μου. 
κι’ ένοιωθα τόν εαυτό μου έντελώς μόνο. Μ’ είχανε δλοι ξεχάσει· 
Κανείς δέ γύριζε νά μου μιλήσει — ουτε καί ό πατέρας μου. ’Ή 
τανε δλοι καταπιασμένοι μέ κάτι κι’ ή Ά ννέτα , ή ύπηρέτριά μας, 
βοηθούσε κι’ αύτή στήν προετοιμασία καί δέν έδινε πεντάρα γιά 
μένα. Κι’ ή Ά ννέτα  μ’ άγαποΰσε σάν παιδί της. Αύτή είχε στα
θεί άπ’ τόν καιρό πού πέθανε ή μητέρα μου.

Έ κ εΐ  πού γύριζα καί χάζευα έξω άπ’ τό δωμάτιο τής νύφης, 
μέ πιάνει άπ’ τό χέρι μιά θειά μου.

 ’Έ λ α  νά πάμε στόν άδελφούλη σου, μου λέει.
Καί πάει καί μέ καθίζει σ ’ ένα καναπέ, πλάι σ ’ ένα χλωμό 

παιδάκι, πού πιπιλούσε ήσυχο ένα κουφέτο. Ή  θειά μου έφυγε 
κι’ έγώ σκεπτόμουνα, πώς είναι άδελφούλης μου ένα παι
δάκι, πού τώρα πρωτόβλεπα. Τδνοιωθα έτσι ξένο μέσα μου καί 
μέ πείραζε πού θέλανε νά τό κάνουνε μέ τό έτσι θέλω άδερφό μου. 
Έ κ εΐνο  μέ κοιτούσε άμίλητο στά μάτια καί πιπιλούσε, πιπιλού
σε τό κουφέτο.

— Πώς σέ λένε; ρώτησα ΰστερα άπό κάμποσο.
— Πίπη !
Τδπε άδιάφορα, δίχως νά κόψει τό πιπίλημα.
Αύτό ήτανε δλο δλο πού είπαμε έκεΐνο τό βράδι.

Α μ έσ ω ς μόλις ήρθε ή μητρυιά μου σπίτι μας, ό πατέρας

μου έκανε μιά παραχώρηση εις βάρος μου. Στό ’ίδιο δωμάτιο μα
ζί μου θά κοιμότανε άπό δώ κι’ έμπρός κι’ ό Σπυράκης. Ή  Ά ν 
νέτα θά κοιμότανε στά διπλανό καί γιά νά μάς προσέχει θ ’ ά- 
φίναμε τήν μεσιανή πόρτα άνοιχτή. Λυπήθηκα, τό πήρα κατά
καρδα τότε. ’Έ μ ε ν α  άμίλητος καί συλλογισμένος κάθε φορά πού 
μούρχότανε στό νοϋ αύτή ή παραχώρηση σ ’ ένα ξένο παιδί. Κατα
λάβαινα πώς έχανα σ άγάπη μέσα στό ’ίδιο μου τό σπίτι καί 
μου στοίχιζε. Κι’ ήμουνα άπομονωμένος : Ό  πατέρας μου είχε 
νά νοιαστεί γ ι ’ άλλους δυό έξω άπό μένα κι’ ή Ά ννέτα  τις πρώ- 
τες μέρες μετά τόν γάμο μου φαινότανε σά νά είχε γίνει κι’ αύ
τή ξένη. Τώρα ήτανε στήν ύπηρεσία τής μητρυιάς μου κι’ αύτό 
μου κακοφαινότανε. Γι’ αύτό δέν είπα τίποτε σέ κανένανε γι’ αυ
τή τήν παραχώρηση. ’Ή τανε ή πρώτη λύπη πού κρατούσα μέσα 
μου.

Ή  μητρυιά μου τίς πρώτες μέρες ήτανε καλή μαζί μου καί 
γιά τίς πρώτες βδομάδες δέν έχω μαζί της κανένα παράπονο. 
Μου μιλούσε μαλακά κι’ δλα τά ζητήματα πού μ’ ένδιέφεραν έ
λεγε στήν Ά ννέτα  νά τά τελειώσει. Εκείνη, δσο κι’ άν άλλαξε  
τώρα, ήτανε πάντα καλή μαζί μου. Χρειάστηκε δμως μιά μέρα 
νά φωνάξω τή μητρυιά μου γιά κάτι :

— Αντωνία ! είπα ξαφνικά, δίχως νά σκεφτώ.
Πρώτη φορά τή φώναζα κι’ ακόυσα κάτι άσχημο μέσα σ ’ 

αύτό τό φώναγμα, δαγκώθηκα καί κοκκίνισα, μά καλά καλά δέν 
ήξερα ποιό ήτανε τό λάθος μου. ’Έ τσ ι  τή φώναζε κι’ ό πατέρας 
μου κι’ έτσι μουρθε έκείνη τή στιγμή στό στόμα μου. Ή  μητρυιά 
μου πήγε έκεΐ πού τή ζητούσαν κοιτάζοντάς με σάν άδιάφορα, 
φαίνεται δμως, πώς μέ κοίταζε θυμωμένα. Μιά φορά δέν μουπε 
τίποτα.

Τό μεσημέρι ό πατέρας μου μέ πήρε παράμερα καί μουπε :
— Δέν κάνει νά λές τή μητρυιά σου Αντω νία ! Είναι μιά 

δεύτερη μαμά κι’ έκείνη, είναι κι’ αύτή καλή καί σ ’ άγαπάει, 
Πρέπει λοιπόν νά τήν άγαπάς καί νά μϊ)ν τήν κακοκαρδίζεις. Πρέ
πει νά τήν φωνάζεις μαμά ! j

Κι' έγώ πού τάκουσ’ αύτό, ένοιώθα νά μου σφίγγεται ή 
καρδιά μου καί νά κόβεται ή άνάσα. Σ ά  νά μουλεγαν νά κάνω 
κάτι κακό στήν πεθαμένη μανούλα μου. ’Έ τ σ ι  έμεινα πολλά δευ
τερόλεπτα βουβός κι’ άπό τά χείλια μου τραβήχτηκε τό αΤμα. 
Ό  πατέρας μου μ' είχε στά γόνατά του καί μέ κοίταζε στά μ ά 



τια. '’Ή ρθα σ ’ άμηχανία. Δέν ήξερα τί νά πώ, στεναχωρέθηκα.
— Νά ιήν λέω μαμά ; ρώτησα άφηρημένα, ηλίθια ;
— Μαμά σου, μιά άλλη μαμά σου δέν είναι ; είπε ό πατέ

ρας μου μέ χαϊδευτική φωνή.
— Δέν είναι μαμά μου, είπα έγώ μέ θάρρος, σά νάμουνα 

έπίσημα βέβαιος.
Ό  πατέρας μου στεναχωρέθηκε.
— Πώς δέν είν α ι ; είπε. Μαμά σου είναι. Κι’ αύτή φροντίζει 

γιά σένα, γιά τό φαΐ σου, γιά τά καθαρά ρούχα σου, γιά νά 
κοιμάσαι ήσυχα. Αύτό δέν είναι άγάπη μαμάς ; Γιατί νά μήν 
τή λές μαμά σου ; \

— ’Όχι, δχι, ή Ά ννέτα  φρροντίζει γι’ αύτά. Αύτή μαγερεύει 
κι’ αύτή μοΰ δίνει καθαρά ροΰχα. Κι’ αύτή μέ σκεπάζει σάν ξε
σκεπαστώ στόν υπνο μου. Ποιό πολύ μαμά είναι εκείνη.

Ό  πατέρας μου συγκινήθηκε μέ τά λόγια μου, μά στεναχω
ρέθηκε ποιό πολύ.“Ητανε δύσκολο νά μέ πείσει μέ τή λογική.Ποιό 
εύκολα έπειθε ενα μεγάλο. Μέ ρώτησε άν άγαπάω αυτόν. Του- 
πα «ναί, ναί» μέ πάθος. Είχα  γίνει φοβερά ευαίσθητος έκείνη τή 
στιγμή καί κόντευαν νά βουρκώσουν τά μάτια μου. Τάπαιζα μέ 
φόβο νά δώ μήπως τρέξουνε δάκρυα. Δέν ήθελα νά μέ δει νά 
κλαίω. ’Ά ν  μέ ρωτοΰσε άκόμη κάτι γιά τήν άγάπη του γι’ αύτόν, 
θά ξεσποΰσα σέ κλάμα, θ ά  ριχνόμουνα άπάνω του καί θάκλαι- 
γα, θά παραμιλούσα. Τόν άγαποΰσα, ναί, τόν άγαποΰσα πολύ, 
πρώτα αύτόν μετά τήν Ά ννέτα . Αύτός δμως πού μ’ άγαποΰσε  
γιατί έφερε ,μιά ξένη μέσα στό σπίτι μας μ’ ενα γκρινιάρικο, 
κακορίζικο παιδάκι. Μιά γυναίκα πού δέ μ’ άγαποΰσε κι’ ήθελα  
νά τήν λέω καί μαμά μου ;

Μά δέν είπε έτσι, προχώρησε.
«Άφοΰ τόν άγαπάω, λέει, θά τού κάνω μιά χάρη. θ ά  λέω 

τή μητρυιά μου μαμά. Τότε κι’ αύτός θά μ’ άγαπάει περισ
σότερο κι’ έκείνη».

Μοΰ μιλοΰσε πιά πολύ τρυφερά, σά νάμουνα μικρότερος 
πολύ, μωρό τής κούνιας. Συγκινήθηκα κι’ έγώ, δέν μποροΰσα 
ν’ άντιπώ άλλο καί τουπα ναί.

— Μπράβο, μουπε, είσαι καλό παιδί !

Στήν άρχή ήμουνα εύχαριστημένος, πού έδωσα στόν πατέ
ρα μου τό λόγο μου. Σάν κάποιο βάρος νάφυγε άπό πάνω μου,

σά νά είχα κατορθώσει κάτι. "Υστερα δμως, δσο περνούσαν ο[ 
μέρες έβλεπα, πώς ήτανε δύσκολο. Ή  γλώ σσα μου κλωτσούσε 
πίσω τή λέξη, δέν τήν έλεγε. Τ’ ήτανε ; Μιά τοσηδά λεξούλα, 
δίχως ρώ, πού τήν έλεγε καθαρά κι’ ό Σπυράκης. Κι’ δμως δέν 
μποροΰσα νά τήν πώ. Σάν τήν έλεγα, πήγαινε ό νοΰς μου στήν 
άληθινή μου μαμά καί περισσότερο δέν μποροΰσα νά τήν πώ.

Εκανα πρόβες μόνος μου. Φανταζόμουνα τή μητρυιά μου. 
Κάτι ήθελα τάχατες νά τής ζητήσω. Τήν πλησίαζα χαμογελαστός, 
ΰπάκοος καί τής έλεγα :

— Μαμά, μοΰ δίνετε τοΰτο ή εκείνο ;
Καί τδλεγα πολλές φορές τό μαμά έχοντας στό νοΰ μου τή 

μητρυιά μου γιά νά συνηθίσω. 'Όταν τύχαινε δμως μπροστά μου, 
δοκίμαζα νά τήν πώ μαμά, ποΰ νά πάει ή γλώ σσα μου ! Σά νά- 
θελα νά πώ καμμιά βλαστήμια, κανένα «κακό λόγο». Κι’ δσο 
σκεπτόμουνα, τόσο έπαναστατοΰσε ή γλώ σσα μου, άφήνιαζε καί 
δέν ήθελε νά πει μαμά. Σέ λίγο καί οί πρόβες μου ήτανε μά
ταιες κι άκόμα άργότερα άδύνατες, γιατί σιγά σιγά ούτε νά τό 
σκέφτομαι μποροΰσα. Μιά φορά μάλιστα πουλεγα μαμά σέ μιά 
φανταστική συνδιάλεξη μέ τή μητρυιά μου, άνατρίχιασα. Δέν 
μποροΰσε νά γίνει τίποτα πιά. Κρίμα ό λόγος ποΰδωσα στό μπαμ
πά μου, κρίμα οί δοκιμές μου — οί προσπάθειες μου δλες πήγαι
ναν χαμένες : ή γλώ σσα μου δέν άκουγε πιά στή θέλησή μου.

Η πολλή σκέψη μ’έκανε καί βρήκα μιά λύση. Είπα νά μήν 
τή λέω τή μητρυιά μου ουτε μαμά ουτε Αντωνία : νά μή τή 
φωνάζω καθόλου. Νά τήν κοιτάΓω σ τ ά  μάτια γιά νά καταλα  
βαίνει πώς τής μιλάω καί ν’ άρχίζω νά λέω κατευθείαν έκεΐνο 

πού θέλω νά πώ. Φχαριστήθηκα μέ τή λύση αύτή, φχαριστή- 
θηκα πολύ. Ενα βάρος έφευγε άπό πάνω μου κι’ είχα στενά- 
χωρεθεϊ πολύ πολύ τόσον καιρό, είχα γίνει λιγομίλητος, χωρίς 
δρεξη γιά τίποτα.

’Έ λ ε γ α ,  πώς ή λύση αύτουνοΰ του προβλήματος ήτανε καί 
λύση δλων τών άλλων. Ά μ ’ δέ. Ή  άντιπάθεια πουνοιωθα, χω
ρίς νά ξέρω γιατί, γιά τή μητρυιά μου έμενε δπως ήτανε. Α 
νατρίχιαζα, δταν τής μιλούσα καί χωρίς νά λέω τό «μαμά». Ό  
πατέρας μου δέ νοιαζότανε, τόσο καιρό τώρα, μονάχα γιά μέ
νανε, ή Ά ννέτα  δέ μέ πολυπρόσεχε κι’ δτι γινότανε μέσα στό 
σπίτι μέ στεναχωρούσε καί μέ πείραζε. Μάζευα μάζευα θυμό  
κι έπρεπε κάπου νά ξεσπάσω, άλλοιώς θά πέθαινα άπό τή στε



ναχώρια μου.

Ποιό πολύ άπ’ δλους μουδινε στά νεΰρα ό Σπυράκης. ’Ή τ α 
νε τό μεγαλύτερο μιμητικό ζώο, πού είχα δει ώς τότε. Καθόμου
να κι’ έφτιαχνα κάτι ήσυχος, χωρίς νά δίνω προσοχή σ ’ δ,τι γινό
τανε γύρω  μου γ ιά ν ά  μή νευριάζομαι. Κι’ αύτός εκμεταλλευότα
νε τήν άδιαφορία μου, καθότανε κάπου κοντά μου και μέ παρα
κολουθούσε κι’ έπειτα έφτιαχνε τά ϊδια. Πάντοτε δμως ήτανε 
άτεχνα, παρωδίες τών δικών μου καί στεκόντουσαν άπέναντί τους 
μισερά καί κακομοίρικα. Καί δέν ήτανε μόνο πού μ’ άντίγραφε. 
Ε ίχ ε  τό θράσος νάρχεται νά μέ πιάνει άπ’ τό μανίκι καί νά μέ 
κουνάει γιά νά δώ.

— Κοίτα έγώ!
’Έ ριχνα ένα περιφρονητικό βλέμα στις τιποτένιες του άντι- 

γραφές κι’ έσκιζα, γκρεμνοΰσα ή κομάτιαζα τά δικά μου άπ’ τή 
φούρκα μου. Κι’ έμεναν τά δικά του κακορίζικα, στραβά—κου
τσά μόνα κι’ έλεγες, πώς ρωτάνε τί θέλουνε καί στέκουνε δρθια 
άκόμα. Εύχαριστιόμουνα βλέποντας αύτή τήν κακομοιριά στά 
καμώματα τοΰ Σπυράκη. 'Ύστερα τοΰ γύριζα τήν πλάτη κι’ έφευ
γα. Τίποτα άλλο.

Γό σπίτι τοΰ μπαμπά μου είχε μιά ταράτσα, μιάν ώραία 
ταράτσα πού τό σκέπαζε όλόκληρο. Έ κ εΐ  άνέβαινα κι’ άμολοΰσα  
τή σαΐτα μου. Καθόμουνα ώρες όλάκερες δίχως νά βαριέμαι μέ
σα στόν ήλιο καί στόν άέρα, γιατί έκεΐ ήμουνα μόνος. Ή  μητρυιά 
μου δέ σκοτιζότανε γιά μένα κι’ ή Ά ννέτα  ή μέ ξεχνούσε ή δέν 
τολμοΰσε νά μιλήσει δίχως νά μέ ζητήσει ή κυρία της. Πάνω άπ’ 
δλα φχαριστιόμουνα πού δέν μπορούσε ν’ άνέβει κι’ ό Σπυρά
κης: ήτανε ή σκάλα στριφτή καί ψηλή καί φοβότανε. Ξεχνιόμου
να ώρες. Παιδευόμουνα ώς πού νά ξεπεταχτεΐ ή σαΐτα μου, έτρε" 
χα πέρα δώθε πά\ω στήν εύρύχωρη ταράτσα καί, ώσπου νά 
προφτάσω νά συχάσω γιά λίγα λεφτά, έκοβε πάλι ό άέρας, 
έπεφτε ή σαΐτα μου καί χρειαζότανε νέος άγώνας γιά νά ξεπε
ταχτεΐ. Καμμιά φορά πάλι έπιανε πολύς άέρας καί σκιζότανε· 
Τότε μάζευα τήν κλωστή κι’ έφτιαχνα καινούργια. Χαρτί, γιά κα
λό καί γιά κακό, είχα πάντα μαζί μου.

(Ακολουθεί) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΗΓΑΣ

Ο ΜΗΝΑΣ
Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ή  «Νέα Πνοή» κληρονομεί κάποιο παρελθόν. Καλό, βέβαια. Καλύτερο ί 
σως, άπ’ δσο ή ϊδια θέλει νά καυχηθεϊ. Τό δτι τέσσερα χρόνια τώρα έβγαι
νε μ’ άλλο δνομα γιά κοινό μέ διαφορετικές άπαιτήσεις, δέ μπορεί, βέ
βαια, νδναι μομφή. Ή  προσπάθεια τών άνθρώπων, πού τή βγάζουνε σήμε
ρα ήτανε πάντοτε ειλικρινής. Ποτέ δέ ζήτησαν νά παρουσιάσουν κάτι άνώ- 
τερο άπ’ τίς δυνάμεις τους. Μέσα στά τέσσερα χρόνια προπαρασκεύασαν 
τό έδαφος καί σήμερα στρέφουν λίγο ψηλότερα τά βλέμματα: άποτείνονταί 
σ ’ ενα άναγνωστικό κοινό πού μπορεί νάχει άπ’ τή «Νέα Πνοή» μεγαλύτε
ρες άπαιτήσεις.

"Ισως μερικοί άπ’ τούς άναγνώστες τής παλιάς μας προσπαθείας, άπ 
τό τελευταίο φύλλο τοΰ παλιοΰ περιοδικού ίσαμε τό πρώτο τοΰ σημερνοΰ 
νά περιμένανε θαύματα. ”Αν σκέφτηκαν ετσι θ’ άδίκησαν τή νοημοσύνη 
τους. Γιατί μέσα σ ’ ενα μήνα, μόνο ποιότητα χαρτιοΰ καί τυπογραφικά 
στοιχεία μπορεί ν’ άλλάξει κανείς. ’Εμείς, διαλέγοντας άπ’ τή κληρονο
μιά τών περασμένων χρόνων τά καλά καί άφήνοντας πίσω μας τά περιττά 
θά κάνουμε τήν πολιτική τοΰ κηπουροΰ, πού θέλει ενα χωράφι μέ άγρια 
βλάστηση καί μέ σκόρπια εδώ κι’ έκεί λουλούδια νά τό κάνει κήπο: θά ξε 
ριζώσουμε τ ’ άγρια καί θά καλλιεργήσουμε τά ήμερα.

Ά λ λ ά  εμείς είμαστε σέ καλύτερη θέση άπ’ τόν κηπουρό τής παραβο" 
λής μας. Γιατί δέ θά φιλοξενοΰνε οί σελίδες μας μόνο τούς καλούς πα
λιούς μας συνεργάτες, άλλά κερδίζουμε καί νέους. Καί είμαστε βέβαιοι, 
πώς ή αλλαγή αύτή κι’ ή βελτίωση άπό φύλλο σέ φύλλο καί θά μάς δια. 
δόσει, βέβαια, σέ πλατύ κι’ εκλεκτό άναγνωστικό κοινό καί θά φέρει στήν 
πλώρη μας περισσότερους συνεργάτες.

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

Ή  Κριτική, λένε, δέ στέκεται στό ϋψος της. Μπορεί. ’Ό χ ι ,  δμως για
τί μεροληπτεί. Κατά τή γ ν ώ μ ή ^ α ς ,  αύτό συμβαίνει γιατί άσχολεΐται μέ 
θέματα μικρής σημασίας. Αύτή τή στιγμή μάς ενδιαφέρει ή κριτική τοΰ 
θεάτρου. Υπάρχει σχεδόν σ ’ δλα τά περιοδικά κάποιος άνθρωπος, πού 
παρακολουθεί κάθε πρεμιέρα (πού λέει ό λόγος) καί γεμίζει τήν καθιερωμέ
νη στήλη. Ό  άνθρωπος αύτός γιατί πάει καί γιατί γράφει; ’Εμείς τούλά- 
χιστον, δέν μποροΰμε νά δικαιολογήσουμε τις δύο αύτές ενέργειες, παρά 
μόνο δταν παραδεχτούμε πώς αύτά γίνονται άπό συνήθεια. Ή  Θεσσαλονίκη, 
οί ’Επαρχίες, δέν εχουνε θεατρική κίνηση άξια γιά νά γίνει ξεχωριστός λό
γος γι’ αύτή. Στήν Α θήνα έκτός άπό μερικά εργα τοΰ Βασιλικοΰ θεάτρου κα
νένας άλλος θίασος—ούτε τής Κοτοπούλη άκόμα—δέν παρουσίασε τίποτα έ' 
ξαιρετικό τούτη τή χρονιά. Ά π ό  κριτικές δμως πήγε καλά ή σοδιά χωρίς νά 
ύπολογίζουμε καί τή συγχορδία τών εφημερίδων, πού, επειδή έχουν δημο
σιογραφική άτέλεια  οί συντάχτες τους, έννοοΰν νά γράφουν καί γιά τήν



τελευταία τρύπα, ποδχει σκηνή, μ’ ένα ϋφος, πού σοΰ θυμίζει παιδικό ά- 
ναγνωσματάριο.

Εμείς, δσο κι’ αν θέλουμε ν’ άποφύγουμε νά τούς ονομάσουμε και
νούργιους δρόμους (γιατί κι’ δταν συμβεϊ αΰτό, θ ’ άποφύγουμε νά τούς ό- 
νομάσουμε καινούργιους γιά νά μή σκοντάψουμε σέ ειρωνικά ψιθυρίσματα), 
δέ μπορούμε νά μιμηθοΰμε τούς σοβαροτέρους μας σ ’ αύτό τό έπίπεδο. Β έ
βαια, δέ θά λείψει ή θεατρική κριτική άπ’ τις σελίδες μας, άλλά γιά έργα, 
πού ή παρακολούθησή τους δέ θά γίνεται μόνο άπό συνήθεια. Γιά ν’ άγα 
φέρουμε κι ενα παράδειγμα: Μέ μεγάλη μας εύχαρίστηση θά γράφαμε κα^ 
δύο κριτικές γιά ένα έργο σάν τόν «Πλούτο» τοΰ ’Αριστοφάνη, δταν ή σκη- 
νοθετική ερμηνεία του θά είναι τόσο πρωτότυπα καμωμένη άπό εναν 
κ. Κούν.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΑΛΚΗ ΚΩΤΣΑΚΗ : «Οί Κατακτητές», ’Αθήναι 1935.

Είπε ο Αλκής Κωτσάκης : θ έ λ ω  νά φωνάξω, θέλω νά διαλαλήσω
σ’ δλον τόν κόσμο, πώς, δσοι κατέχουν στή σημερινή κοινωνία θέσεις έξέ- 
χουσες, δσοι μπορούν νά χαρακτηρισθούν ώς κατακτητές της, δέν είναι τί
ποτε άλλο παρά άνήθικοι. άνάξιοι, άρριβιστές. Κι’ είπε ακόμη ό ’Ά λκης 
Κωτσάκης : ό καλύτερος τρόπος γιά νά πετύχω αύτό πού θέλω είναι νά 
διατυπώσω τις σκέψεις μου σ ένα άλληγορικό διήγημα. Καί κατεσκεύασε 
τούς «Κατακτητές» . ‘Ο Αλκης Κωτσάκης είναι γερός στή σάτυρα, γρά
φει μέ τέχνη μεγάλη, μέ επιμέλεια εξαιρετική καί δέν του λείπει ούτε ή δη
κτική είρωνία ουτε ό δυνατός σαρκασμός. Νά μερικά δείγματα:

Όμιλε'ι ό πλούσιος, ό κατακτητής:
«Νυστάζουμε. Οί αισθήσεις εΓναι δλες, μά δλες ικανοποιημένες. Τά λα σ

πόλουτρα όρισμένως κάνουνε καλό. Τό φαΐ μυρίζει φαί καί τό γάλα, γά
λα. Τί άηδία!... Υποφέρουμε. Βασανιστική πού είναι ή ώρα τοΰ φαγη
τού!...»

Κι’ άλλου ό ίδιος!
«Τις δέκα εντολές τις ξέρω άπόξω—συμφέρουν, ά·ς είναι καί μπαγιά

τικες—καί τά ρητά πού λένε, πώς ό πλούσιος δέν εχει περάση στήν άλλη, 
τών ούρανών τή βασιλεία, τά κουδουνίζω—κι’ αύτό είναι μιά τέχνη—στά 
κεφάλια τ<ΰν πτωχων καί τών ύπηρετών».

Καί παρακάτω:
«θ ά β ω  μέ έξοδά μου τούς φτωχούς καί άγοράζω γιατρικά στούς ξε 

γραμμένους. Φτωχό νά βοηθήσω; Κι’ αν θεριέψη, τί γίνομαι έγώ;»
Δουλεύει τή φράση πολύ, ό "Αλκης Κωτσάκης, τόσο πολύ, πού κι’ 

αύτή γίνεται τεχνικό κατασκεύασμα. Τίποτε στούς «Κατακτητές» δέν είναι 
αύθόρμητο. "Ολα: φράση, σάτυρα, είρωνία, άκόμη καί θέση, είναι εξεζητη
μένα. "Ο λα κατασκευάσματα τοΰ νοΰ, τίποτε βγαλμένο άπ’ τήν καρδιά, 
θ ά  προτιμούσα ενα διήγημα έστω λιγώτερο τεχνικά γραμμένο, άλλά μέ 
λίγο αύθορμιτισμό, μέ λίγο άληθινό πόνο κι’ αίσθημα, κι’ άν ήταν δυνατό, 
μέ λίγη χαρά.

Χρησιμοποιεί συχνά λέξεις σπάνιες ή παράξενες, τις περισσότερες φο

ρές άποτυχημένες: «γεννησαρούδι», «λακίσανε», «στις χερισάδες και στά 
βαρκά», «γδύμια», «σκεφτότανε πά έσκεφτότανε», «σκαρφίστηκε», «εξεπι
τούτου», «καταλιακοΰ», «οί συναυλακαραΐοι», κλπ. κλπ. Κι’ αύτό είναι άλ
λη μιά άπόδειξη γιά τή κατασκευασμένη έκφραση.

Αλλά καί γιά τή θέση τοΰ διηγήματος, γραμμένου μ’ άπαιτήσεις με
γάλες, θά μ έπιτρέψη ό Α. Κ. νά έχει βασικές άντιρρήσεις. "Οχι μονάχα 
δέν παραδέχουμε ώς κανόνα χωρίς εξαιρέσεις, πώς δλοι οί ήγέται τής ση
μερινής κοινωνίας, οί μεγάλοι καί τρανοί, είναι εκμεταλλευτές καί ύποκρι- 

δπως θέλει νά μάς τούς παραστήση ό συγγραφεύς —άλλά πιστεύω 
πώς, άντίθετα, ύπάρχουν καί παραϋπάρχουν άξιοι καί ύπεράξιοι σέ θέ
σεις περίβλεπτες καί πώς αύτοί είναι οί περισσότεροι. ’Ακόμη πιστεύω, 
πώς ή φαντασία τοΰ ’Ά λκη  Κωτσάκη είναι λίγο, πολύ λίγο, άν όχι πολύ, 
πάρα πολυ, «νοσηρή». Αν είναι νέος, κρίμα! Τέλος διαπιστώνω πώς οί 
«Κατακτητές» δζουν «Μαριάμπα».

κ. π.

ΡΙΤΑΣ ΜΓΙΟΥΜΗ: «Οί Σφυγμοί τής Σιγής μου», Πειραιεύς 1935

Οί καλλιτεχνικές καί λογοτεχνικές όάσεις είναι αναμφισβήτητο δτι ά. 
ποτελούν ένα σπάνιο φαινόμενο τά τελευταία χρόνια στήν 'Ελλάδα. Γ ι ’ αύτό 
δπου τις συναντά κανένας, ε ίτε  στή ζωγραφική, ε’ίτε στή γλυπτική, εϊτε 
στή διηγηματογραφία, είτε στή κριτική, εϊτε στή ποίηση άξίζει νά τις άφιε- 
ρώνει λίγες, ή πολλές γραμμές.

Μιά τέτοια όαση άποτελεΐ καί ή ποιητική συλλογή πού έξέδωσε τόν τε
λευταίο μήνα τοΰ περασμένου χρόνου ή δίς Ρίτα Μπούμη: «Οί Σφυγμό; 
τής Σιγής μου».

Η δίς Ρίτα Μπούμη μάς ήταν γνωστή άπό παλιότερη συλλογή, καί 
κυρίως από σκόρπια ποιήματά της στά λογοτεχνικά περιοδικά, προ πάν
των τά επαρχιακά. Μά στούς «Σφυγμούς τής Σιγής μου» μας παρουσιάζε
ται μιά νέα Μπούμη, μιά Μπούμη στήν όποίπ; μπορούμε νά στηρίζουμε πολ. 

,λές ελπίδες γιά μιά γονιμώτερη κι άποδοτικώτερη εργασία. 'Υπάρχουν 
στή συλλογή πολύ καλά ποιήματα. Νά ενα: «Τό τείχος».

Τί θλίψη σ τ ’ άδιέξοδο νά φθάνομε 
μέ τή λαμπρή μας πανοπλία, 
τήν έρευνα, τήν γνώση καί τάλάθευτα 
πού μάς έδίδαξαν βιβλία

Ποτέ μας δέν ύποπτευθήκαμε, 
πώς άπ’ τά πέρατα ώς τή γή 
διαγράφει τό μηδέν τόν κΰκλο του 
καί τά δρια της ή Σιγή.

Στό τέλος ντροπιασμένοι έσκύψαμε 
μικροί, ήττημένοι τολμητίες, 
καί σάν μπαλόνια δλες ξεψύχισαν 
οί τόσες μας φιλοδοξίες.

Π



Μά ωραίος ώρμησε στάπόρθητο 
πού μας σταμάτησε ετσι τεύχος, 
ό ήρως πού χτυπιέται άνώφελα, 
πού μάχεται καί πέφτει: ό Στίχος!

Κι’ άκόμα τά: « Ό  ευαίσθητος», «Βραδυνή Νοσταλγία» «Χωρισμός», 
«Καρναβάλι».

Βέβαια ή δίς Ρίτα Μπούμη συχνά μεταχειρίζεται λέξεις τής καθαρευού- 
σης—μιμείται σ ’ αύτό τόν Καρυωτάκη,. πού εχει μιά φανερή επίδραση ε
πάνω μ’ αύτές δέν είναι παρά λεπτομέρειες καί δέν είναι άρκετές γιάνά μάς 
κάνουν νά χάσουμε τήν γενική εντύπωση: «Οί Σφυγμοί τής Σιγής μου» εί
ναι ενα άπό τά άξιολογώτερα ποιητικά βιβλία τοΰ περασμένου χρόνου καί 
ή Ρίτα Μπούμη μιά ποιήτρια. Πρό παντός μιά ποιήτρια.

ν. π. π.

Γ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ: «’Ά μ ετρ α  κι’ άρρυθμα», Σύρα 1935.

Σέ μιά επιμελημένη έκδοση μάς εδωκε ό κ. Κυπραΐος τριανταεννέα 
του ποιήματα χωρίς τίτλους, πού δέν έχουν όλα τό ίδιο ψυχικό περιεχόμε
νο κι’ οΰτε τήν ϊδια τεχνική, Ά λ λ ο ΰ  (π. χ. στό Ιο ποίημα) ό κ. Κυπραΐος 
σοβαρεύεται, παίρνει ενα πλαστό επίσημο υφος άνεβαίνει, λές σέ μιά καρέ
κλα, καί βγάζει ενα, σύντομο εύτυχως, ρητορικό λόγο, γιά νά πείση τόν 
κόσμο, πώς κάτι νοιώθει στήν ψυχή του, κάτι σπουδαίο καί μεγάλο, 
ένώ στήν πραγματικότητα αύτό τό κάτι είναι μικρό καί άσήμαντο καί μά
λιστα κρύβεται σέ μιά εξεζητημένη Παλαμική στριφνότητα. Α ντίθετα  πάλι 
άλλοΰ (καί χτυπητό παράδειγμα είναι τό 2ο ποίημα άμέσως μετά τό 
Ιο) ό Κυπραΐος μιλάει μέ τήν ψυχή του άπλοϊκά καί φυσικά καί μάς φα
νερώνει ποιά πραγματικά εΐν’ ή ψυχή του, γυμνωμένη άπό τά πρόσθετα 
στολίδια, δηλαδή άπό τά περίφημα ρητορικά σχήματα καί τούς λεκτικούς 
τρόπους, θ '  άφίσουμε τοΰ πρώτου είδους τά ψεύτικα ποιήματα Φτάνει νά 
ποΰμε πώς είναι ψεύτικα ή καλύτερα άρρωστημένα, γιατί βγαίνουν άπό 
ψυχή, πού τήν εχει επηρεάσει ή κακή ποιητική παράδοση τοΰ τόπου μας.* 
Γιατί δέν είναι δυνατόν ενας ποιητής καί μάλιστα νέος, όταν εχει δική 
του γερή ψυχή νά μάς λέη:

Τ ά μ ά τ ι α  μ ο υ  κ ο ι τ ο ΰ ν  δ έ  β λ έ π ο υ ν  τ ί π ο τ ε ,  
άνάερα, άχνά φαντάσματα περνοΰνε.
Κ ά π ο τ ε  έ ζ ο ΰ σ α ,  άλήθεια, ή θ ύ μ η σ η ,  ό ν ε ι ρ ο ,
Λίγα σβυστά κεριά μοΰ τό μηνοΰνεΙ

’Έ σ τ ι  ένοτοπίζουμε τήν κριτική μας σ ’ όσα θεωρούμε βγαλμένα φυσι
κά κι’ άβίαστα άπ’ τήν ψυχή τοΰ ποιητή καί στήν τεχνική τους καί στό 
περιεχόμενο. Ά π ’ αύτά λοιπόν, όσα δέν είναι συνηθισμένα καί κοινότυπα, 
στέκουν σ ’ ενα ύψος ποιητικό, πού θά τό ζήλευαν πολλοί άπό τούς νεοέλ
ληνας ποιητάς. ’Έ χουν  τεχνική άρκετά καλή, ετσι πού νά μπορούν νά θεω
ρηθούν άριστουργήματα άπό τούς κριτικούς, πού δέν δίνουν σημασία με
γάλη στό ποιόν τοΰ ψυχικοΰ περιεχομένου. Ά λ λ ά  δέ φτάνει ή τεχνική γιά 
ν’ άναδείξη τόν ποιητή, χρειάζεται καί ή ούσία τής ποίησης, τό περιεχόμε
νο. Καί στό περιεχόμενο δλα σχεδόν τά ποιήματα τοΰ Κυπραίου σκοντά

φτουν. Γιατί δέν είναι γεννήματα μιας ψυχής πλούσιας, δυνατής, ήρωϊκής, 
δπως πρέπει ν&ναι ή ψυχή τοΰ ποιητή, όπως τή θέλει ό Κάρλαϋλ στούς 
«"Ηρωες» του κι'δπως τή δείχνει στήν ποίησή του ό Σολωμός. Δίνουμε ολό
κληρο τό 2ο ποίημα τής συλλογής, γιατί είναι τό χαρακτηριστικώτερο δη
μιούργημα τής ψυχής τοΰ κ. Κυπραίου.

Καλέ μου φίλε, άς περπατήσουμε ετσι άπλά, 
λιόλουστη σήμερα εξάπλωσαν οί δρόμοι, 
θά περπατήσουμε άπλά, συνηθισμένα, 
σάν δυό κοινοί, πολύ κοινοί, τυχαίοι διαβάτες.
Εύθεΐες άπλές, ώραΐες εύθεΐες οί δρόμοι, 
μέ πλούσιες λάμψεις άπό τό έντονο φώς, 
όμορφο θάναι δταν μάς παρασύρουν.
’Ίσ ω ς  κοιτάξουμε τίς ώραΐες βιτρίνες,
τούς πολυάσχολους άνθρώπους, τίς γυναίκες,
κι’ ετσι χ ω ρ ί ς  μ ά τ α ι η  ά σ χ ο λ ί α  γ ι ά ε ν α  τ έ ρ μ α ,
ϊσως κάπου σταματήσουμε άθόρυβα.

’Έ σ π α σ ε  τά δεσμά τοΰ μεγαλόστομου ρητορικού υφους ό κ. Κυπραΐ
ος καί μίλησε άπλά καί μάς συνεκίνησε. Ό  προτελευταίος στίχος δπως 
μαρτυράει ή ψυχή τοΰ ποιητή δέν εχει τό χαρίσματα, πού θά τόν άναδεί- 
ξουν νά τόν κάνουν όδηγητή τοΰ λαοΰ του, δπως πρέπει ναναι δλοι οί 
πνευματικοί άνθρωποι καί επομένως κι’ οί ποιηταί. Ά π ό  τόν κ. Κυπραίο 
λείπει δτι δέν έχουν κι’ δλοι μας οί νεοέλληνες ποιηταί: ή άγάπη γιά τή 
ζωή, ή ψυχική λαχτάρα κι’ ό ήρωϊσμός.

Φ Ω Τ Ο Σ  ΑΡΙΣΤΙΝΟΣ

ΟΛΜΟΥ ΠΕΡΑΝΘΗ : «Κώστας Κρυστάλης», Α θήνα 1936.

'Έ νας νέος λογοτέχνης, συντοπίτης μέ τόν ποιητή Κρυστάλλη, ό κ. 
’Ό λ μ ο ς  Περάνθης ξεκινώντας χωρίς μεγάλη πείρα, μέ μοναδικά εφόδια 
τήν άγάπη καί τό θαυμασμό πρός τόν Κρυστάλλη, δούλεψε φιλότιμα κα[ 
μάς εδωκε σ’ ενα έπιμελημένο βιβλίο συγκεντρωμένα όλα δσα χρειάζονται 
γιά νά μάς δώσουν μιά ιδέα γιά τόν ποιητή Κρυστάλλη, γιά τή ζωή του 
και τό εργο του. Στό βιβλίο αύτό βρίσκουμε τή ζωή τοΰ ποιητή στις λεπ- 
τομέρειές της, άνέκδοτες εργασίες του καί ποιήματά του, τίς κρίσεις τώ ν 
συγχρόνων του καί τό περίφημο άρθρο τοΰ Βλάση Γαβριηλίδη, ειδήσεις γιά 
τό θάνατο, τόν τάφο καί τήν προτομή τοΰ ποιητή στήν ’Ά ρ τ α  κ. τ. λ. Σέ 
βαθύτερη κριτική— αισθητική άνάλυση τοΰ έργου δέν προχωρεί ό κ. ’Ό λ μ ο ς  
Περάνθης. Ά ρκεΐται σέ μονόπλευρα επαινετικά λόγια, ϊσως γιατ’ είναι 
θαμπωμένος άπ’ τό θαυμασμό του πρός τόν ποιητή, ίσως δμως καί γιατί 
αίσθάνεται, πώς δέν είναι Ικανός άκόμα γιά τό δύσκολο εργο τής λεπτο
μερειακής αισθητικής άνάλυσης. Πάντως κριτική τοΰ Κρυστάλλη έδώ δέν 
πρόκειται νά κάνουμε. Ό  κ. Περάνθης δτι μποροΰσε νά μάς δώση τδδωσε. 
Καί γιά τήν ώρα αύτό μάς άρκεΐ. Περιμένουμε άπό τόν κ. Περάνθη κάτι 
πρωτότυπο, πιό ώριμο καί πιό δυνατό. Κι’ ελπίζουμε νά μάς δώση γιατί 
έχει τίς δυνατότητες.

Φ Ω Τ Ο Σ  ΑΡΙΣΤΙΝΟΣ



Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΕΝΙΕΡΗ

(Είναι σά νά λέμε καί νά ξελέμε, δταν μετά τό αυστηρότατο εκείνο 
ξέσπασμα «ή θεατρική κριτική», πού δημοσιεύουμε σέ άλλη σελίδα 
δημοσιεύουμε κριτική, πού θά μπορούσε νά θεωρηθεί, δτι ξεφεύγει 
τοΟ δικοΰ μας κύκλου. Ά λ λ ά ,  άς μάς συχαιρέσουν οί άναγνώστες 
τήν τυχόν άνακολουθία μας αύτή, γιατί εγινε σέ μάς μιά εξαί
ρεση, πού πρέπει νά τήν άνταποδώσουμε εστω καί τόσο λίγο.)

Στό λίγο τόπο, ποϋ μένει άπ’ τήν υπόλοιπη ϋλη, θά προσπαθήσω νά 
συμπτήξω τις εντυπώσεις μου άπ’ τήν επίδειξη τής Σχολής ρυθμικών καί 
κλασικών χορών τής κ. Μανόν— ’Αρτεμιέβα— Ρενιέρη, πού δόθηκε μιά άπ' 
τις τελευταίες μέρες τοΰ Μαΐου στό «Ίντεάλ» (’Αθήνα). Δυστυχώς, εχω ύπ’ 
δψει μου μόνο τό δεύτερο μέρος τοΰ προγράμματος, γιατί ή δουλιά μου μ ’ 
άνάγκασε νά χάσω σχεδόν ολόκληρο τό πρώτο.

Κι' αύτό δμως ήταν άρκετό γιά νά κάνω ορισμένες συγκρίσεις καί νά 
ξεχωρίσω μερικά πράματα. 'Εκείνο πού επεσε άμέσως στήν άντίληψή μου 
είναι ή άπόλυτη προσαρμογή βημάτων καί κινήσεων στή μουσική. Βέβαια, 
ρυθμικός χορός κάτι τέτοιο σημαίνει. Ά λ λ ά  τόσες λίγες φορές τόχω δει 
νά γίνεται ετσι, ώστε τό σωστό νά μοΰ κάνει άμέσως εντύπωση.

Αύτό πρώτο κι’ επειτα τό δτι ή κ. Ρενιέρη δέν προσπάθησε νά ρίξει 
τό βάρος τής επιτυχίας τής επίδειξης στούς ώμους τών μεγάλων, άλλά 
μέ τήν ίδια ειλικρίνεια παρουσίασε μεγάλες καί μικρές σέ θέματα εξίσου 
δύσκολα. Μπορώ νά πώ, δτι οί μικρές ήτανε περισσότερες. Στό δεύτερο 
μέρος τοΰ προγράμματος παρουσιάστηκαν δλο ντουέτα καί σολίστ κι’ δλες 
ήτανε μικρές. Αύτό ήτανε άναμφισβήτητα ή δεύτερη επιτυχία. Γιατί ή δρο
σιά κι’ ή άπαράμιλλη χάρη, πού έχουν οί μικρότερες ενθουσιάζουν τό ά- 
κροατήριο καί δημιουργούνε μιά άτμόσφαιρα επιείκειας κι’ εύνοιας γιά τό 
χορευτή. Είμαι βέβαιος, πώς ή κ. Ρενιέρη δέ βάσισε τήν επιτυχία της στό 
θαυμασμό, πού θά προκαλοΰσε ή συνολική εμφάνιση τών μαθητριών της, 
άλλά στή χάρη.

Λ. Ρ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΕΣ

Στις «Μακεδονικές 'Ημέρες διήγημα του Γ. Δέλιου, μελέτη τοΰ J  
Grenier, πεζό τοΰ Στ. Κοσμά, κριτικά σημειώματα τών Ά λκ . Γιαννοπού- 
λου, Π. Σπανδωνίδη. Γ. θέμελη (τεΰχος ’Ιουνίου).

Στις «Κρητικές Σελίδες» τοΰ 'Ηρακλείου Κρήτης,διήγημα τής θ .  Καλι. 
γιάννη, ποίημα τής Χρ. Ζητσαίας, καί τό άρθρο «Ανέκδοτη Α λληλογρα 
φία τοΰ Αλεξάνδρου Πάλλη» τοΰ Ν. Β. Τωμαδάκη (τεΰχος Απριλίου— 
Μαΐου).

Στό «Κάστρο», τοΰ Ηρακλείου, συνεχίζεται ή δημοσίεψη τεμαχίων 
τής μετάφρασης τής Κόλασης τοΰ Δάντη, καθώς καί διαφόρων άλλων με" 
ταφράσεων καί πρωτοτύπων ποιημάτων τοΰ Λ. Α λ εξ ίο υ  (τεΰχος Μαΐου).

Στήν « Αργώ» τής Καλλιθέας, πεζή καί εμμετρη συνεργασία τών Γ. Ά η- 
δονοπούλου, Στ. ’Άνεμου, Γ. Ίωαννίδη καθώς καί σύντομες κριτικές Βι
βλίων καί περιοδικών.

Στούς «Νέους» συνεργασία τοΰ καθηγητοΰ Ή . Γ. Κυριακοπούλου καί 
των φοιτητών Δ. Μακρή, Κ. Γρόλλιου, Κ. Μαρινάκη, Φ. Πέτσα, Α. Ά γ γ ε-  
λούση κ. ά. (τεΰχος Μαΐου).

Στις «Μορφές» ποιήματα τών Ά ν θ ο υ  Πωγωνίτη, Μπ. Νίντα ιιελέτη 
τοΰ Β .  Δεδούση κ. ά. (τεΰχος Μαΐου). Π

Στά «Φΰλλα Τέχνης» ποιήματα τοΰ εκδότου του Μηνά Δημάκη. 
Πήραμε άκόμη τά εξής περιοδικά καί εφημερίδες: «Σαρωνική Πνοή», 

«Φίλος τών Ζώων», «Παιδαγωγικές Σελίδες», «Διδασκαλική Ζωή», «Νέα Η 
μέρα» Τεργέστης, «Κρητικόπουλο», «Προμηθεύς», « 'Άγιος Ίάσων καί Σωσί- 
πατρος», «Στρυμών» Σερρών, « Αστήρ» Βερροίας, κτλ., κ.τ.λ.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

(Ά γ γ έλ ο υ μ ε  καί κρίνουμε δσα βιλία μάς στέλονται εις δ ι π λ ο ΰ ν) 
’Ό λ μ ου  Περάνθη: «Κώστας Κρυστάλλης», "Εκδοση «’Ηπειρωτικού Μέλ

λοντος», Α θήνα 1936.
Ρίτας Μπούμη: «Οί Σφυγμοί τής Σιγής μου», Πειραιεύς 1935 

Paul Valery (μετ. Ελ. Λαμπρίδου): «Εύπαλϊνος», Άθήναι 1935.
Πέτρου Μάγνη: «Λαδανιές κι’ ’Ερ«ίκια», Αλεξάνδρεια 1936 
Αν. Σταθοπούλου—Βαφοπούλου; «’Έργα», Θεσσαλονίκη 1936 

Ά λ κ η  Κωτσάκη: «Οί Κατακτητές», Άθήναι 1935 
Ν. Β. Τωμαδάκη: «Ή  βιογραφία του κι’ ό Ποιητής», Χανιά 1935.
Γ. Κυπραίου; «Ά μ μ ετρ α  κι’ ’Άρρυθμα», Σύρα 1935
Ρ. Βαρέλλα-ΓΙαπαδημητρίου: «Τό Α γγλικό θέατρο», Θεσσαλονίκη 
Ιάκη Τσιακου: «Σβυσμένοι Αντίλαλοι». Αθήνα 1936.

Α' Λ Ο ΓΟ ΤΕΧ Ν ΙΚ Ο Σ  ΔΙΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Σ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ.

«Ή  «Νέα Πνοή» προκηρύσσει τόν Α' λογοτεχνικό της διαγωνισμό διη- 
γήματος.

Η εκτασις τοΰ διηγήματος δέν πρέπει νά ύπερβαίνει τάς 10 σελίδας τοΰ 
περιοδικού. Τό θέμα 'Ελληνικόν. Κατά τά άλλα ό συγγραφεύς άπολύτως 
ελεύθερος.

Τά διηγήματα θά κρίνη τριμελής επιτροπή έκ τών κ. κ. : Γιαννοπούλου 
Αλκ, ^εφλούδα Στ., Σπανδωνίδη Πέτρου.

θ ά  άπονεμηθοΰν τρία βραβεία,—έφ’ δσον βέβαια θά ύπάρξουν διηγή
ματα άξια αύτών.

Τά διηγήματα πού θά βραβευθοΰν θά δημοσιευθοΰν στις σελίδες μας. 
Οί λοιποί δροι είναι:
Δωρεάν ήμποροΰν νά λάβουν μέρος μόνον οί συνδρομηταί μας. O l 

άγορασταί μας πρέπει νά στείλουν ώς δικαίωμα συμμετοχής δρ. δέκα 
πέντε.

Μόνον ΕΝ διήγημα δικαιοΰται έκαστος νά στείλη.
Εκαστος διαγωνίζεται μέ τό όνομά του,



Τά χειρόγραφα πρέπει νά εΤναι καθαρογραμμένα καί έπί της μιας 
πλευράς τοΰ χάρτου μόνον.

Προθεσμία άποστολής ή 30 ’Οκτωβρίου. Τά άποτελέσματα στό τεΰχος 
τοΰ Δεκεμβρίου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
28 ’Ιουνίου 1936

ΟΡΟΙ Σ Υ Ν ΔΡΟ Μ Ω Ν : Συνδρομαϊ έτήσιαι, μόνον άπό τοΰ ’Ιουνίου μέχρι 
τοΰ ’Ιουλίου, έσωτερικοΰ δραχμαί 40 καί έξωτερικοΰ δραχμαί 100. Συνδρο- 
μαί έξάμηνοι, μόνον άπό τοΰ ’Ιουλίου μέχρι τοΰ Δεκεμβρίου καί άπό τοΰ 
Ίανουαρίου μέχρι τοΰ ’Ιουνίου, έσωτερικοΰ μόνον, δραχμαί 25.

Τό τεΰχος τοΰτο πρώτον τοΰ τόμου άποστέλλεται πρός δλους άνεξαι- 
ρέτως τούς γνωστούς καί φίλους, άλλ’ ή άποστολή θά διακοπή, άνευ άλ
λης προειδοποιήσεως, δι’ δσους δέν θά άποστείλουν έγκαίρως τήν συνδρο
μήν των συμφώνως πρός τό άνω τιμολόγιον.

‘Η άποστελλομένη είς τό περιοδικόν συνεργασία κρίνεται άπό τήν 
παρούσαν στήλην άπό τήν συντακτικήν επιτροπήν, άποτελουμένην έκ τών: 
θέτ ιδος  Κ. Φραντζή, Νίκου Π. Πάνου, "Ελλης Λ. Χαρισιάδου, Κωνσταντί
νου X. Γρόλλιου καί Γεωργίου Α. Γεωργιάδου.

κ. Γ ε ω ρ. Β α λ . ,  Πλωμ5ριον. Πήραμε. Τά ζητηθέντα έστάλησαν. 
Φροντίστε γιά τή διάδοσή μας στή πόλη σας.— κ. Τ ω ν. Λ α ρ ι σ., Ναύ
σταθμον. Σάς γράψαμε. <-Κι’ ό πόνος καρτερούσε» θά δημοσιευθή.—κ. 
Γ  ι α ν. Φ λ ι ά σ., ’Αθήνας. Τό «Πόσες φορές» άνεπιτυχές. Γράψαμε.—δ· 
"Ε  λ. Ε ύ α γ. ’Αθήνας, Παρεδόθησαν στήν έπιτροπή γιά κρίση. Στό προσε
χ ές .—κ. Α. Β α κ α λ . ,  Σΰρον. Ή  φωτογραφία καλή. ’Ίσ ω ς  χρησιμο-ΌΐΓ|- 
θή.—κ. Έ  λ. Π ο ρτ ο κ., Βόλον. Ευχαριστούμε. Τό κομμάτι σου θάΓ j
στό προσεχές.— κ. ’Α ν . Χα ϊ κ, ’Αθήνας. Ό  «Τραγουδιστής», τε, .αως 
πρωτόλειο. Διαβάστε, πολύ νεοέλληνας ποιητάς.— κ. Τ α β.. Ναύσταθμον 
Δέν δημοσιεύουμε τέτοια σημειώματα. Στείλτε κάτι άλλο.—κ. I. X α ί κ ., 
Αθήνας. Ή  «Τρελλή Μάννα», καλό ώς σύλληψη, άλλά πολύ άτεχνα γραμ

μένο. Διαβάστε τούς διηγηματογράφους μας πολύ καί επειτα ξαναγράψ* 
τε .— δ. Κ. Λ α λ., Κέρκυραν. Ή  μελέτη σας άνεπιτυχής.— κ. Σ π . Π λ α σ. 
’Αθήνας. Ή  «άρνηση» άνεπιτυχής. Περιμένουμε κάτι καλύτερο.—κ. Τ α σ. 
Γ  α β p., ’Αθήνας. «Τό είκοσι ολόκληρες χιλιάδες» μή δημοσιεύσιμον. Στεΐ· 
λε μας κάτι καλύτερο,— κ. Σ. Κ α χ ρ. ’Αθήνας. Περιμένουμε τίποτε καλύ
τερο άπό τό άποσταλέν.— κ. Β α σ . Τ ω ν, ’Αθήνας. «'Η γη μας» άνεπιτυ- 
χής. Περιμένουμε καλύτερο. ’Αποφεύγετε τά εκτεταμένα ποιήματα.—κ. X ρ. 
Ζ η τ σ., ένταΰθα. Τό 8να θά δημοσιευθή σέ προσεχές τεΰχος. Ή  «Μελαγχο- 
λική Συμφωνία» πολύ„ κοινό.

ΝΕΑ ΠΝΟΗ Μ Η Ν Ι Α Ι Ο  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ : Νίκος Π. Πάνος, Μητροπολίτου ’Ιωσήφ 10, θεσσολονίκη
ΕΜ Β Α Σ Μ Α ΤΑ : «Νέα Πνοή», Poste—Restant Θεσσαλονίκη

N F - Δ  T T M O H  Μ Η Ν Ι Α Ι °  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Τ Τ Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο
ί Ν  Ε - . Μ  I  I  ί M v j n  Ε Κ Δ Ο Σ Η  ‘ ‘Χ Α Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Η Σ  Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ι Α Σ , ,

Τ υ τ τ ο ις  Υ I. Κ Ω Ν Σ Τ  Α Ν Τ Ί Ν Ι Δ Ο  Υ,  ΟΔΟΣ ΤΤΑΝ ΤΑΖΙΔΟ Υ 1 0 , Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η

ilElHK! ΐΚθΕίΙΙ 1Ε ΙΙΜ Μ Η !

Ενδέκατη Περίοδος άπό 6 —27 Σεπτεμβρίου 1936

ΔΗ Λ Ω ΣΑ ΤΕ ΕΓΚ Α ΙΡΩ Σ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ

Ή  σπουδαιοτέρα κατ’ ετος έπίδειξις τής βιομηχανικής, 
Βιοτεχνικής καί γεωργικής παραγωγής τής Ε λ λ ά δ ο ς .

θ ά  άπονεμηθοΰν χρυσά έπαθλα καί τιμητικά βραβεία είς 
τά άνωτέρας ποιότητος - συσκευασίας- καί έμφανίσεως Γ ε 
ωργικά προϊόντα.

.δήλωσαν έπισήμως συμμετοχήν : ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΙΟ Υ ΓΚ Ο - 
ΣΛΑΥΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟ Σ, ΔΑΝΙΑ. Προβλέπέται 
συμμετοχή καί άλλων ξένων χωρών.

Μεγάλαι εκπτώσεις · Ναύλων καί έπί τών Μεταφορών.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ : ’Από 
τά  Γ  ραφεία τής Έ κθ έσ εω ς  εν Θεσσαλονίκη καί άπό τούς 
κατά τόπους άντιπροσώπους αυτής ώς καί τά ’Εμπορικά 
καί Γεώργικά ’Επιμελητήρια.

Σ Τ Ο  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ  
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ  Τ Ω Ν  κ· κ· Γ· Β α φ ο η ο ύ λ ο υ  - Σ τ . Κ ο σ μ ά  - Ρ .  
Β α ρ έλ λ α  - Π α π α δ η  μ η τρ ιόν  - Α· Ρ ή γ α  -  Κ· Γ ρ ό λ λ ιο υ
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