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Α ξιότιμε Κΰριε Γ ιο φ ύ λ λ η ,— Είναι 
γνωστό σέ δλο τόν ελληνικό δια

νοούμενο κόσμο πώς ή «Π ρω τοπο
ρία » στάθηκε στις τελευταίες μέρες 
τοΰ μεγάλου μας δασκάλου Ψυχάρη, 
ή μόνη ανοιχτή πόρτα γιά τήν πνευ
ματική του επικοινωνία μέ τόν ελλη
νικό πνευματικό κόσμο τών ημερών 
μας. Τ ό  επιμνημόσυνο τεΰχος της ή
τανε αντάξιο τής μνήμης τοϋ μεγάλου 
δασκάλου μας. Μά καί μετά τό θά 
νατό του, ένδιαφερθήκατε δσο κανείς 
γιά τό αδημοσίευτο έ'ργο του. Έ τ σ ι  
μάς χαρίσατε στό φυλλάδιο Νοέμβρη- 
Δεκέμβρη 19 3 0  τό « Στεφάνι τής Μαρ
γαρίτας», τό λυρικό αύτό αριστούρ
γημα, πού έγώ τούλάχιστο δέν ξαίρω 
ισάξιό του στά ελληνικά γράμματα.

Θα εχετε βέβαια γνώση, πώς γίνεται 
κάποια κίνηση, γιά τόν τάφο τοϋ Ψυ
χάρη στή Χ ίο. Ό  ϊδιος ζώντας ειχε 
φροντίσει γιά τό ζήτημα αύτό, κι’ά- 
νέθεσε στόν καλλιτέχνη Δημητριάδη 
τήν φροντίδα τής εκτέλεσης τοΰ μνη
μείου. Μά ό Δημητριάδης άκόμα δέν 
πήγε στή Χ ίο  καί μοΰ φαίνεται πώς 
τό ζήτημα θάτονίσει όλότελα άν με
ρικοί άνθρωποι τών γραμμάτων δέν 
κινηθούνε. Εύτυχώς βρίσκονται άρκε-

τοί χιώτες στήν ’Α θήνα πού πιστέ- 
βουνε στό έ'ργο τοΰ Ψυχάρη καί κατέ
χουνε επίζηλες θέσεις στό πνευματικό 
μας κόσμο: ό καθηγητής τοΰ Π ανεπι
στημίου κ. ’Ά μαντος, ό παιδαγωγός κ. 
Π . Παϊδούσης, ό καθηγητής τοΰ Π ο 
λυτεχνείου κ. Π ικιώνης, ό ποιητής κ. 
Πορφύρας καί πολλοί άλλοι πού θά 
μπορούσανε νά δώσουνε στό ζήτημα 
τήν πρεπούμενη σημασία του. Μπορεί 
νά άποτελεστή άπό τούς κυρίους αύ- 
τούς καί άλλους μιά επιτροπή, ή οποία 
συνεννοούμενη μέ τόν κ. Δημητριάδη 
καί μέ τήν κ. Ψυχάρη, νά ένεργήση 
έν άνάγκη καί πανελλήνιο δασκαλικό 
έρανο, τόν όποιο, δπως ξαίρω, εινε 
πρόθυμος νά πατρονάρει ό διδασκα
λικός σύνδεσμος Χ ίου  καί γιά τόν ό
ποιο φαντάζομαι θά  ένδιαφερόταν ό 
ϊδιος όύπουργός τής Παιδείας, ό όποι
ος έ'χει άρκετούς δεσμούς μέ τή Χ ίο . 
Ό  φίλος μου Μ. Παϊδούσης, γιατρός, 
βά σάς πέΐ περισσότερα γύρω άπό 
τούτην τήν υπόθεση, στήν οποία, τολ
μώ νά πιστέψω, θά  πρωτοπορίσει τό 
περιοδικό σας.

Μέ έχτίμηση. 
(Καβάλλα) Ν ΙΚ Ο Σ Σ Ω Τ Η Ρ Α Κ Η Σ

Κ αθηγητής Μαθηματικών
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Τ ό  ευγενικό αύτό γράμμα τού κ. 
Ν. Σωτηράκη μάς τδστειλε ό γιατρός 
κ. Μικές Παϊδούσης άπό τόν Πειραιά. 
Κ ι’ αύτός, δπως καί δ κ. Σωτηράκης, 
παρουσιάζεται πρόθυμος γιά κάθε 
φροντίδα σχετικά μέ τό ζήτημα τοΰ 
τάφου τοΰ Ψυχάρη μας.

Είναι ενα ζήτημα σπουδαιότατο, 
πού θά τίμηση τήν πατρίδα μ α ς  ά 
λάκερη, ή φροντίδα γιά τόν τάφο 
τοΰ μεγάλοι! αρχηγού τής Γλω σσικής 
μας Επανάστασης. Έ μ ε ΐς  έγράψαμε 
πώς καί τό Κράτος εχει υποχρέωση 
νά τιμήση τόν Ψυχάρη μέ ένα μεγάλο 
μνημείο. Μά άφοΰ δέν έχει διάθεση 
τό Κράτος νά ξυπνήση, άς προχωρέ- 
σουν στό ζήτημα οί φιλότιμοι πατρι
ώ τες τοΰ Ψυχάρη, οί Χ ιώ τες. Ω ρα ία  
εινε ή γνώμη τοΰ κ. Σωτηράκη νά 
ένωθοΰν οί διανοούμενοι Χ ιώ τες  καί 
ν’ άναλάβουν τήν ιερή φροντίδα.

Ή  « Π ρω τοπορία  » ελπίζει πώς 
γλήγορα θά συσταθή άπ’ αύτούς μιά 
επιτροπή καί δη?ιώνει πώς είναι ατή 
διάθεσή τους γιά δ,τι τή χρειαστούν. 
Θάναι τιμή μας νά ενεργήσουμε καί νά 
δουλέψουμε δσο μπορούμε γιά ένα 
αθάνατο μνημείο τοΰ μεγάλου μας 
Ψυχάρη.

*
* *

Η γιορτή πού γίνηκε στή Σκύρο 
γιά τό Μπρούκ καί γιά τήν Α ι

ώνια Π οίηση έχει γιά μας ξεχωριστή 
σπουδαιότητα. Μ’ αύτή οί διανούμε- 
νοι καί καλλιτέχνες τοΰ τόπου μας, τής 
’Αγγλίας, τοΰ Βελγίου, τής Γαλλίας 
καί τής ’Αμερικής έτίμησαν ένα συγ
χρονισμένο καί ά?^ηθινό ποιητή καί 
μαζί του —  προπάντω ν αύτό  — τήν 
Α ιώ νια και ’Α κατάλυτη ποίηση. Μ 
αύτό τό πνεύμα τιμήσαμε καί μεϊς 
τή γιορτή, άφοΰ μάλιστα ό κ. Φ ώ τος

Γιοφύλλης είναι μέλος τής μεγάλης 
παγκόσμιας έπιτροπής γιά τό γιορτα
σμό τοΰ Μπρούκ καί τής Αιώνιας 
Ποίησης. Κ ’ έχουμε ύποχρέωση νά κά
μουμε αύτή τή δήλωση γιατί δέν θ έ 
λουμε νά παρεξηγηθοΰμε, — δπως με
ρικοί έπαράστησαν,— πώς σταθήκαμε 
δργανα μιας έθνικιστικής ’Αγγλικής 
γιορτής. Έ μ ε ΐς  δέν τιμήσαμε καί δέν 
έτονίσαμε τήν γιορτή αύτή σάν μιά 
στενή έθνικιστική γιορτή τών ”Αγ - 
γλων. Τ ή  θεωρήσαμε καί τή θεω ρο ύ 
με παγκόσμια, μεγάλη, αιώνια, όπω ς  
ή Ποίηση.

*

* * ^

Ε να γενναίο βήμα στή συζήτηση
γιά τήν εφαρμογή καί στή γλώ σ

σα μας τοΰ Λατινικού ’Αλφάβητου, 
πού ή «Π ρω τοπορία» τήν έχει σ^ό 
πρόγραμμά της, γίνηκε μέ τήν δμιλία 
πού ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστήμιου 
τής ’Α θήνας κ. Νίκος Χατζιδάκης έ
καμε τήν 13 τόΰ Μάρτη 1931 στή με
γάλη σάλα τοΰ «Ε μπορικού καί Β ιο 
μηχανικού Επ ιμ ελητήριου». Σ ’ αύτή 
ό κ. Ν. Χατζιδάκης, πού είχε γράψη 
καί σχετικό άρθρο στό περιοδικό μας, 
έξήγησε δλο τό ζήτημα τής γραφής 
τής γλώσσας μας, τούς χαμένους καί 
άνώφελους κόπους τής ιστορικής γρα
φής καί μέ πολλά επιχειρήματα, κα
θαρά, σωστό καί πεισιικά, υποστή
ριξε πώς μόνο ή Εύρωπαϊκή γραφή, 
πού τή λέμε Λατινική, θά  λύση τό ζή
τημα. Ή  ομιλία τοΰ κ. Ν. Χατζιδάκη 
ήτανε θαυμάσια καί θαξιζε νά τυπω- 
θή σέ χιλιάδες άντίτυπα  γιά νά συ- 
ζητηθή καί νά φέρη κάποιο αποτέ
λεσμα στό ζήτημα. ’Α ξίζει ζωηρά 
συγχαρητήρια κ’ εύχαριστήρια άπο 
δλο τό "Ε θνο ς ό κ. Ν. Χατζιδάκης 
γιά τήν δμιλία του, μά κ’ οί φοιτη
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τές τής Φιλολογίας πού διωργάνωσαν 
τή διάλεξη, πού τήν ακόυσαν μέ προ
σοχή καί πού τή χειροκρότησαν. ”Ας 
ελπίσουμε πώς ή ομιλία αύτή θά φέ
ρη κάποια ώριμότητα στή μεγάλη αύ
τή συζήτηση.

*
*  *

Γ ιά τά καινούργια ποιήματα τοΰ κ. 
Φώτου Γιοφύλλη πού δημοσιευτή

κανε στό φυλλάδιο τοΰ Γενάρη 1931  
τής «Πρωτοπορίας» έγράφτηκαν καί 
τυπώθηκαν τά πιο άντίθετα πράμμα
τα. Καθένας τάκρινε σύμφωνα μέ τό 
τέτοιο ή άλλιώτικο γούστο του. Αύτό 
είναι φυσικό. Μάς ικανοποιεί δμως τό 
πώς συζητήθηκαν, πώς έφεραν κι’ αύ
τά «τό τάραγμα τοϋ νεροϋ» τής κο
λυμπήθρας Βηθεσδά.

Μιά σχετική γνώμη, πού γιά μάς 
έχει πολλή βαρύτητα είναι τοΰ κ. ’Αγ
γέλου Σικελιανοΰ. Ό φίλος ποιητής 
έγραψε στόν κ. Γ ιοφύλλη :

’Αγαπημένε φίλε, — Σήμερα τό 
πρωΐ κατάφερα καί διάβασα ήσυχα τά 
καινούργια Σου τραγούδια. Σοΰ λέω 
λοιπόν σωστά καί ξάστερα. Είχα και
ρό νά δροσιστώ καί νά δονηθώ έτσι 
άπό τραγούδι. Ξέρεις πώς σέ τέτιες 
συγκινήσεις είμαι φειδωλός καί πάλι 
πώς κι’ άν Σοΰ τό λέω τό κάνω μόνο 
γιά νά Σοΰ έκφράσω τήν εύγνωμοσύ- 
νη μου γιά τήν άληθινή· χαρά πού 
μούδωσες καί τίποτ’ άλλο.

’Αθήνα. 6 Φεβρ. 1931.
Σέ φιλώ αδελφικά.

Α ΓΓ ΕΛ Ο Σ  ΣΙΚ ΕΛ ΙΑ Ν Ο Σ  
*

* *

Μέ ζωηρές έλπίδες άρχισεν ή φε- 
τεινή καλοκαιρινή σαιζόν τών 

θεάτρων μας. Ή  σύνθεση κ’ ή πρώ
τη εμφάνιση τοΰ θιάσου τής «Εται
ρίας Ελλήνων Καλλιτεχνών»— ’Αλί

κη, Π . Γαβριλίδης, Κ . Μουσούρης, X . 
Ν έζερ — μάς δείχνει πώς ή ’Α θήνα 
έχει εφέτος ένα πραγματικό δραμα
τικό θέατρο συγχρονισμένο, πού 
δουλεύει μέ καλλιτεχνική συνείδηση 
καί μέ ζήλο γιομάτον ειλικρίνεια. Π α
ράλληλα ό θίασος Κ ω μφδίας Β . Ά ρ - 
γυρόπουλου είναι καλοσυνθεμένος 
καί βγάζει τά έργα πού παίζει καλο- 
παιγμένα, μέ ώραϊα καλλιτεχνικά 
σύνολα. Μά κι’ ό θίασος τών «Νέων 
Καλλιτεχνών», πού έχει τήν καλλι
τεχνική του διεύθυνση ό κ. Δ. Ιωαν- 
νόπουλος, συγκεντρώνει μιά ειλικρι
νή καί ζωηρή προσπάθεια γιά κάτι 
νέο καί ωραίο. Τά καλλιτεχνικά αύτά 
σύνολα παρουσιάζουν έργασία καί 
δράση, πού μάς κάνει νά πιστέψουμε 
πώς τό θέατρό μας προχωρεί καί πώς 
θάχη κ ’ ένα καλλίτερο αύριο.

*
* *

Ο κ. Γρ . Ξενόπουλος, ό παλιός 
καλλιτέχνης τής πρόζας, πού τό 

έργο του υπάρχει καί δέν σβύνεται 
εύκολα, γίνηκε ’Ακαδημαϊκός. Είναι 
κοινοτοπία νά πούμε πώς μέ τήν ε
κλογή αύτή οί ’Ακαδημαϊκοί μας «έτί
μησαν τόν έαυτό τους». Μά είναι α 
λήθεια πώς ή τιμή αύτή— ή τόσο άμ- 
φίβολη  — είναι λιγότερο άπό κείνο 
πού άξιζε στό έργο τοΰ κ. Ξενόπου- 
λου. Γιά  τίς ιδέες του γενικώτερα, γιά 
τούς συμβιβασμούς του καί για τίς μα
νούβρες του ξέρουν οί άναγνώστες μας 
πώς έχουμε πολλές επιφυλάξεις. Μά 
δέν μπορούμε ν ' άρνηθοϋμε δ,τι 
έκαμε μέσα στις περασμένες δεκαε
τίες γιά τήν 'Ε λλην ική  πρόζα.

Ή  έκλογή δμως τοΰ κ. Ξενόπουλου 
μάς ξεσκέπασε τή διανοητική σα- 
βούρα  πού υπάρχει μέσα στήν Ά κ α -
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δημία. Φανταστήτε πώς βρέθηκαν 7 
πρόσωπα έκεΐ μέσα πού ψήφισαν γιά 
’Ακαδημαϊκό τόν... κ. Γ . Π ώ π ! Ε 
μείς τόν κ. Π ώ π τόν ξέρουμε γιά λο
γοτέχνη μονάχα άπό τά ξεραστικά 
καλαμπούρια του και άπό μιά σαχλή 
επιθεώρησή του. Τόν ξέρουμε όμαις 
και άπό τή δράση του ενάντια στήν 
ελευθερία τοϋ τύπου και ενάντια στή 
γλώσσα μας, όταν— γιά τήν κακή 
μοίρα τού ’Έ θ ν ο υ ς  !— βρέθηκε πρό
θυμος ύπερέτης τής διχτατορίας... Αύ
τό τό πρόσωπο λίγο έλειψε νάχουμε 
’Ακαδημαϊκό ! Φρίκη !

*

* *

Σ ’άλλη σελίδα τοΰ φυλλάδιου αύ- 
τοϋ θά βρή ό αναγνώστης ενα 

άρθρο γιά τό λεγόμενο «Σταθάτειο 
Διαγωνισμό». Δέν θά ξαναγράψουμε 
εδώ τά χάλια αύτά. Μονάχα έχουμε 
ύποχρέωση νά τονίσουμε πώς αύτοϋ 
τού είδους τό μέρασμα λεψτών β λ ά 
φτει τη φ ιλολογία μας. ’Απογοη
τεύει τούς νέους και τούς συγγραφείς 
πού έχουν ταλέντο. Δέν πρέπει νά 
ξαναγίνουν τέτοια άχαραχτήριστα 
πράμματα Οί α πάτες  είναι καιρός 
νά πάψουν. Αύτό πρέπει νά τό μάθη 
καί ή εύγενικιά κυρία Χωρέμη, πού 
κατάφεραν νά τήν πείσου ν πώς μέ τά 
λεφτά της—καί άρκετούτσικα μάλι
στα— θά ύποστηριχτή ή λογοτεχνία. 
’Έχουμε ύποχρέωση νά τής πούμε : 

— Εύγενικιά Κ υρία, είναι μεγάλος  
φόβος με τά λεφτά σας νά κοροϊ
δευτούν οί νέοι συγγραφείς και νά 
διαπραχτη καί άλλη αξιόποινη π ρ ά 
ξη εναντίον τους,

*

*  *

Α ν καί δέν έχουμε καλή ιδέα γιά 
τό γοΰστο τών ’Ακαδημαϊκών

μας στό σύνολό τους, ώστόσο θάτα- 
νε έλλειψη νά μή σχολιάσουμε τό μοί- 
ρασμα τών λογοτεχνικών βραβείων 
τής ’Ακαδημίας. Ή  βράβεψη λοιπόν 
τών κ.κ. Μιχ.’Αργυρόπουλου καί Σωτ. 
Σκίπη στή λυρική ποίηση εφέτος ή
τανε μία επιτυχία. Μά ή βράβεψη τοϋ 
κ. Τραυλανΐωνη τί ήτανε; Δέν έβγήκε. 
άλλο λογοτεχνικό βιβλίο εφέτος άξιο 
μεγαλύτερης προσοχής άπό τά ανού
σια νερουλά γραψίματα τοϋ σεβα - 
στοϋ μας κατά τά άλλα παλιού 
εκπαιδευτικού λειτουργού; Τιμάμε 
καί σεβόμαστε τόν άνθρωπο κ. Τραυ- 
λαντώνη, μά τό έργο του μά ς είναι 
ολωσδιόλου άδύνατο νά τό σεβα
στούμε και νά τό εκτιμήσουμε

*

*  *

Ο καυγάς τοϋ κ. Πάλη καί τού κ. 
Μενάρδου, άντίς νά ξεσκεπάση 

τό κ. Μενάρδο, ξεσκέπασε τόν κ. 
Π ά λ η  ! ’Άγριος καί ορμητικός, θυ
μωμένος καί μέ βρισιές ώρμησεν ό κ. 
Πάλης γιά νά ξεσκαλίση κανένα λα- 
θάκι ασήμαντο στά γραφόμενα τοϋ 
κ. Μενάρδου. Μά άντίς νά τοΰ 
βρή λάθια, έδείχτηκε αύτός γυμνός 
σέ πολλά σημεία. Καί στή μετρική 
κι’ άλλοϋ. ’Όχι μονάχα ό κ. Με- 
νάρδος τόν έβαλε στή θέση του, μά 
καί ό κ. Ν. Ποριώτης τούβρηκε λά- 
θια στό ίδιο ορμητικό καί κούφιο 
άρθρο του. Λυπούμαστε πολύ  γιά 
τόν κ. Πάλη, γιατί στάθηκε γερός 
πολεμιστής τής γλωσσικής ιδέας. Μά 
πρέπει νά πούμε καί τού στραβοϋ τό 
δίκιο. ’Αδιάφορο άν ό κ. Μενάρδος 
έπρόδωσε τόν άγώνα τής δημοτικής. 
Μά μήπως τόν άγώνα τής δημοτικής 
δέν τόν έπρόδωσε μέ άκόμα χειρότερο 
τρόπο ό κ. Κ. Παλαμάς; Μά μήπως καί
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ό ϊδιος ό κ. Πάλης, πού άλλα χρόνια
έπροπαγάνδιζε τό Λατινικό άλφάβη-
το, δέν έπρόδωσε τώρα τόν άγώνα
γιά τήν εφαρμογή του ;

*
*  *  ν

Η άνωμαλία τής έκδοσης τής 
«Π ρ ω τοπ ορ ία ς» μάς έδωσεν 

άφορμή νά καταλάβουμε πόσο μάς 
άγαποϋν οί άναγνώστες μας καί οί
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λίγοι συνδρομητές μας. Τούς εύχαρι- 
στοϋμε όλους Μά ή άνωμαλία αύτή 
είχε λόγους άρκετά δυνατούς. Καί 
προπάντων ύλικά ζητήματα. Ή  
«Π ρω τοπορία», άν ήτανε έπιχείρηση, 
έπρεπε νδχη πάψη. Μά βγαίνει καί 
θά βγαίνη γιατί είναι όργανο άγώ 
να, άγώνα γιά την τέχνη και τή 
λογοτεχνία μας.

Η ΜΑΤΣΑΡΑΓΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΑΤΕΙΟΥ
Δέν έχουμε σκοπό νά μιλήσουμε καθόλου 

γιά την κρίση τοϋ «Σταθάτειου» διαγωνι
σμού, γιατί τέτοια δέν ΐίγινε Θά σημειώ
σουμε μονάχα πώ ς έγΙνηκε τό μοίρασμα  
τών λεφτών, πού ό ευγενικός δωρητής 
έπίστεψε πώς μπορούσαν νά βοηθήσουν 
τήν πρόοδο τής θεατρικής μας δημιουργίας. 
Εινε άρκετά βαρετό νά μιλή κανένας γιά 
μοίρασμα λεφτών, χωρίς καμμιά άλλη λο
γοτεχνική ή διανοητικώτερη συζήτηση, μά 
είναι άνάγκη νάξεκαθαριστοΰν μερικά πραμ- 
ματα, γιατί δέν θέλουμε νάμαστε κ’ έμεΐς 
συνένοχοι άπάτης.

*
*  *

’Αρκετές μέρες πριν « άνακοινωΌ·οϋν » 
τ’ αποτελέσματα τού «Στα&άτειου» διαγω
νισμού έδημοσιεύτηκε στις εφημερίδες σέ 
ποιους μοιράζονταν τά λεφτά τού κ. Σταθά- 
του. Και διαβάσαμε δλοι πώς ό κ. Άγγελος 
Σημηριώτης θάπερνε 2 0 .0 0 0  δρ., ό κ· Θεό
δωρος Συναδινός 6 .000 καί ό κ. Ήλίας 
Βουτιερίδης άλλες 6.000. Βέβαια έμεΐς δέν 
πιστέψαμε τά δημοσιεύματα εκείνα, αν καί 
τά είδαμε στήν «Ακρόπολη», στόν «’Ελεύ
θερον Άνθρωπο» καί σ’Άλλες εφημερίδες. 
Πιστέψαμε, μέ πολλήν αφέλεια, στήν προ- 
κήρυξη τοΰ διαγωνισμού, πού έβεβαίωνε μέ 
τόσες καί τόσες προφύλαξες, πώς ό διαγω
νισμός θά  γένη μέ αυστηρότατη μυστικό
τητα.

Μά δταν τήν 8 τοΰ Μάρτη άνακοινώθηκε 
άπό τόν κ. Μ. Λιδωρίκη τό αποτέλεσμα τοΰ 
διαγωνισμού είδαμε πώς πραγματικά ό κ.

Άγγελος Σημηριώτης έπαιρνε τής 20.000  
δραχμές καί ό κ. Θεόδωρος Συναδινός τίς 
6.000. Ό  κ. Βουτιερίδης δμωςέ'μεινεν απόξω 
καί αντί γι’ αύτόν πήρε τό βραβείο ό κ. 
Δ. Ίωαννόπουλος.

’Όξω δμως άπό τήν έπιβεβαίωση αύτή 
πώς κατά τά δύο τρίτα τό μοίρασμα  
τών λεφτών εϊχε γίνχι άπό πρίν καί 
πώ ς δέν έτηρήϋ'ηχε κ α μμιά  μυστικότητα  
στά ονόματα τών συγγραφέων πού έλαβαν 
μέρος στό διαγωνισμό, είδαμε καί ακού
σαμε καί άλλα πράμματα. Είδαμε νά γένε- 
ται ή ανακοίνωση στό θέατρο «Κεντρικόν» 
κάτω άπό τήν προστασία μεγάλης δύνα
μης άστυφυλάκων καί μάλιστα έ'ναν αστυ
φύλακα νά φρουρή άσφαλέστατα τόν κ. Ξε- 
νόπουλο. Ακούσαμε άκόμα συγγραφείς νά 
φωνάζουν πώς δέν είναι άνάγκη νά άν«- 
κοινωθοΰν τά ονόματα τών προσώπων πού 
περνούν τά λεφτά, γιατί τά ξέρουν άπό τίς 
έφημερίδες !

** *
Ακούσαμε δμως κι’άλλα πράμματα σχετικά 

μέ τό πώς γίνανε τά παζαρέματα (ή αρχαία 
λέξη είναι : «διαπραγματεύσεις») μεταξύ 
κριτών και κρινομένων σχετικά μέ τό μοίρα
σμα τών λεφτών. Λέγονται πράμματα απί
στευτα. Επειδή δμως κυκλοφορούν πολύ 
πλατειά, τά σημειώνουμε. Λένε πώς συμφω- 
νήθηκε νά δοθοΰν οι 20 .000  στόν κ. Σ η - 
μηριώτη... γιά λόγους φιλανθρωπικούς. ’Έτσι 
οι κριτές βγάλανε άπό τή ράχη τους τό έρ
γο τοΰ κ. Σημηριώτη καί μάς παρουσίασαν 
τή δωρεά τών 20 .000  φιλανθρωπική! ’Έ -



72 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

πειτα είπαν νά δοθοΰν τά δυο δεύτερα 
στους φίλους τους κ. κ. Θ. Συναδινό και 
Ή λ. Βουτιερίδη. Μάλιστα ό δεύτερος απαί
τησε να τόν βεβαιώσουν πώς θάπερνε τά 
λεφτά, γιατί ήθελε νά πληρώση κ’ ενα χρέ
ος του 600  δραχμών. ’Έπειτα δμως είδαν 
οί κριτές δημοσιευμένο στις εφημερίδες τό 
πώς θά  μοίραζαν τά λεφτά και σκέφτηκαν 
ν’ αλλάξουν κρίση. Μέ τόν τρόπον αυτό δ 
κ. Βουτιερίδης έμεινε μέ τή χαρά. . . Μάμέ 
τή χαρά έμειναν και δυο άλλοι άκόμα συγ
γραφείς, πού ανακατεύτηκαν στά παζαρέ
ματα. Αυτούς τούς έγέλασαν, γιατί φαίνε
ται πώς δέν τούς εΐχαν άνάγκη . . .

Αύτά λένε και ξαναλένε οί κύκλοι ών 
συγγραφέων μας. Τά δημοσιεύουμε χωρίς 
νά μπορούμε νά τά βεβαιώσουμε.

*
*  *

Εκείνο δμως πού είναι βέβαιο είναι 
τούτο : πώ ς, ένω ή προκήρυξη ύπο σ χέ. 
•ϋ'ηκε τέλεια μυστικότητα των όνομά- 
των, τά δύο βρ αβ εία  μοιράστηκαν μέ 
φανερά τά όνόματα, πρίν άνακοινωϋ'ή  
ή κρίση. Τό γεγονός αύτό κανένας δέν 
μ π ο ρ εί νά τό άρνηϋ'ή. Είναι φανερό 
λοιπόν πώς οί κριτές έγέλασαν τούς συγ
γραφείς πού ύπόβαλαν έ'ργα. Είναι φα
νερό πώς πρόκειται γιά άπάτη.

Αυτής τής άπάτης δέν θέλουμε νά είμα
στε συνένοχοι καί καταγγέλνουμε τήν πρά
ξη μέ τό ζωηρότερο τρόπο, γιατί είχαμε 
άναλάβη νά παραδώσουμε στό διαγωνισμό 
άρκετά έ'ργα φίλων μας καί τά παραχώ
σαμε σύμφωνα μ’ δλους τούς δρους τοΰ 
διαγωνισμοΰ. Δέν θέλουμε λοιπόν νά μάς 
κατηγορήση κ’ εμάς κανένας ώς συνένοχους 
τής άπάτης.

** *
Κατόπιν άπ’ δλα αύτά, πιστεύουμε πώς 

είναι αστείο νά μιλήσουμε γιά κρίση δια
γωνισμού.’Έπειτα ό ϊδιος ό κ. Γ . Ξενόπου- 
λος, πού ήτανε ενας άπό τούς τρεις κριτές, 
βεβαιώνει πώς «περισσότερο άπό τά 
βραβευόμενα τοϋ Στα& άτειου ϋ·ά έπ ι-  
τύχουν μερικά άπό έκεϊνα πού πήραν  
μόνο δάφνη, ή κ ι ’ άπό τάλλα πού  
άπλω ς ξεχω ρίστηκαν». Καί προσθέτει: 
«Στήν τελευταία συνεδρίαση τής Ε π ιτρο
πής, δταν μάς πληροφόρησαν δτι είχαν

γνωσθή ό'χι μόνο οί τίτλοι τών έργων πού 
θά βραβεύαμε, αλλά καί τά όνόματα τών 
συγγραφέων, πού δημοσιεΰθηκαν κιόλα 
στις εφημερίδες, έπροτείναμε νάποκλει- 
σΰ·οϋν δλ' αύτά  καί νά βραβευθοΰν άλλα. 
Δυστυχώς οί συνάδελφοί μας τό άπέκρου- 
σαν. Κι’έ'τσι λέει τώρα καθένας τό μακρύ 
του καί τό κοντό του·». («Νέα Ε στία », 15 
Μαρτίου 1931).

Θά ξακολοθήσουν δμως μ’ δλο τό δίκιο 
τοι>ς δλοι νά λένε τό «μακρύ τους καί τό 
κοντό τους», Κύριε Ξενόπουλε, άφοΰ έσεΐς 
ό ϊδιος ομολογείτε ιτώς δέν έβραβέψετε τά 
καλλίτερα καί πώς ή κρίση θά  μποροΰσε 
ν’ άλλαχτή γιά νά μί]ν άνακαλυφτή ή 
«ματσαράγκα*.

** *

Τήν άπάτηπον  γίνηκε σχετικά μέτό«Στα- 
θάτειο τήν καταγγείλαμε μ’ ένα γράμμα 
μας τήν 9 τοΰ Μάρτη καί στόν ίδιο τόν κ. 
Σταθάτο, γιά νά ξέρη π ώ ς οί έντολο- 
δόχοι του μοιράσανε τά λέφτά του. Δέν 
άναφέραμε στό γράμμα αύτό καΐΐόλου γιά 
κρίση καί γιά κΰρος ή λογοτεχνικό γούστο 
τών κριτών.

Κι’ ό κ. Α. Σταθάτος εύγενικώτατα μάς 
απάντησε τήν επόμενη μέρα μαζί μέ τή 
λύπη του γιά δσα τοΰ γράψαμε. ’ Ας βεβαι- 
ωθή πώς κ’ εμείς λυπούμαστε, όχι λιγώ- 
τερο. Καί μάς πρόσθεσε :

Φρονώ δτι δέν έχω κανέν δικαίωμα 
νά άναμιχθώ είς τάς αποφάσεις τής Κρι
τικής Επιτροπής έφ’ δσον αύτή άπετελέ- 
σθη έξ ανθρώπων δεδοκιμασμένου κοινω
νικού καί φιλολογικοΰ κύρους, διά τούτο 
σάς παρακαλώ ν’ άπευθυνθήτε προς τήν 
Εταιρίαν τών Συγγραφέων διά τά παρά
πονά σας».

Λυπούμαστε πού ό κ. Σταθάτος δέν 
έδωσε στό γράμμα μας τή σοβαρότητα 
πού τούπρεπε. Βέβαια δέν θελήσαμε ν’ άνα- 
κατευτή —  «κατόπιν εορτής!» — στις άπο- 
φάσεις τής επιτροπής- Θελήσαμε δμως νά 
μάθη μέ ποιο τρόπο μοιραστήκανε τά 
λεφτά του, τά λεφτά πού έ’δωσε τόσο 
γενναιόδωρα γιά τήν πρόοδο τής θ ε α 
τρικής Τέχνης. “Οσο γιά τό «δεδοκιμα- 
σμένον φιλολογικόν κΰρος» τών κριτών 
έχουμε δείγμα τήν «Κόρη τών Κυμάτων»,
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μά δσο γιά τό κοινωνικό ·κΰρος τοΰ κ. Μ· 
Λιδωρίκη βέβαια δέν μποροΰμε νά ξέρου
με δσα ό στενός του φίλος κ. Σταθάτος.

Μά ό κ. Σταθάτος δέν έπρόσεξε τόν κυ- 
ριώτερο σκοπό πού είχε τό γράμμα μας.

Δέν είχε μέσα «παρά π ονα ». "Οχι. Ε ίχ ε  
μονάχα μ ιά  καϋ·αρή καταγγελία Α Π Α 
Τ Η Σ , πού είναι π ράξη  άρκετά βαρειά  
καί σηκώ νει καί ποινική  καταδίω ξη.

Η «Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ ΙΑ »

Η ΠΑΡΑΓΚΟΥΛΑ
Θαμπωτικά πράματα ! Ό ρμηνεμέ.να δλα στό θάμπος !
Διπλά περιμαντρώματα άπό δρϋ, καί μέσα έκεΐ 
τό καπνιασμένο τζάμι μιας παραγκούλας.

Ή  ’Αγάπη τήν κατοίκησε απαρχής καί ή δλη 
προαίρεση τής ’Αγαθότητας. ’Εκείνη  
άφτοϋ τής έδαισε τό τζάκι τής λησμοσύνης : 
οί ’ίδιες οί δρυς τό θρέφουνε καί τό πυρώνουν.

Δέν τήν αγγίζει μέρας φ<Βς, παρά σάν καταστάλαγμα- 
καί τής νύχτας, τό δίνει έντός της 
κιτρινισμένη λάμπα, μέ τί ήλιων άντάδγειες.
Ά ν  είναι ’ίσκιος ενας απλωμένος μέσα, 
είναι οί μεγάλες φτερούγες τοΰ Α ρ χ α γ γ έλ ο υ .

Δέν γνώρισε τό φυλλορρόημα- ούτε και πού θά τής έρθή, 
γ-ιατι έχει τό θεμέλιο βαθύ, μέ τούς πασσάλους 
μπηχμένους μέτρα κάτου 
σέ γής άδόνητη και στέρεη.

Ή  Καταιγίδα είνε γιά έκεί γιορτή αναστάσιμη· 
καί ό Κεραβνός, άν πέση κάπου,
— ώ, μή δέν ζή σέ τούτου τήν αναμονή 
σάν σέ δόξας κορύφωση καί ζωντάνια ;

Ή  'Αγάπη τήν κατοίκησε άπαρχής. Χέρι μέ χέρι.
Τί άφοσίωση στή σιωπή. Λόγος δέν πέφτει. Ούτε ράβδος, 
παρά τή μεγάλη, γιά τά πρόβατα, τή δεσποτικιά.

Ό ξ ω  τοϋ κόσμου, όξω τοϋ θανάτου, ζωή θεσπεσία 
τής αρμονίας, μέ τοϋ χρόνου τά χωρίσματα 
κατεδασμένα. Α ν α μ ονή  τοϋ ξημερώματος γιά χαράν, 
όχι γιά κόπο. Λατρεία τοϋ πηγ-αδιοϋ γιά τό νεροκουβάλημα.

Γύρω γύρω φωληάσαν πουλιά μύρια
άπό τά πιό καλοκελάη5ητα. Έ ν α  Κανάρι ξεχωρίζει.
Πώς ζεϊ σε τόπο μ ά λλον βορρηνό. Κ ί ένιβ
είνε βουνήσιο τό περιβάλλον, πώς ένα θάλπος σταθερό
καί αιώνιο, χαρίζέι τήν πιό μαγέφτραν Ευκρασία.



’Ά ν  κάποτε έρθη τό άσπρο χιόνι καί λεφκάνη
τήν περιοχή, έ, τότες βάλνεται καί καπνίζει
πιότερο καλεστικά ό Φουγάρος· καί βρέσκει σκαμνί,
καί βρέσκει θέρμη ό άργοπορεμένος, ό ταλαιπωρεμένος,
ό κάθε λογής διαβάτης,
σε μνήμην ανιστόρητη, πού θάν τού μείνη.

Έ τσ ι είναι έκεΐ πού κατοικεί ή ’ Αγάπη.

Μάβρο σκυλί δεν έχει είσοδο άφτοϋ μέσα  
πού κουλουριάζεται μονάχα μιά ώριμη γάτα.
Κακός λόγος δέν άκούγεται ούτε κάν 
ό Λ όγος έχει έν  γένει πέραση καμμιά.

Τ ά πρόβατα τάχουν μακρυά’ μόνο γιά τά κουδούνια 
ν’ άπηχάνε, καί τά βελάσματα. Κάπου κάπου, 
μέ στάλες στήν κάπα βροχής, δροσιάς ή χιονιού, 
έρχεται καί κάνας Τσοπάνος γιά όρμήνεια. Ή  είσοδό τι 
είναι ή ίδια μέ τή μοναχικιά Χαρά, σά ριχτείς 
κούτσουρο καινούργιο στή φωτιά, γερά ρετσινωμένο !

Έ τσ ι είναι έκεΐ πού κατοικεί ή ’Αγάπη.

Τ · Κ· Π Α Π Α Τ Ζ Ω Ν Η Σ
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ΛΥΡΙΚΟ ΕΠΟΣ

Καί στό βουερό ξεκίνημα μιάς φαντασίας τρελλής  
— Νυχτόπορο νεκρόκορμο τή στράτα μου είχ’ άρχίσει- 
Ριχτήκαν άπό πίσω της ατέλειω τα θαρρείς 
βλαστήμιες σκυλοπρόσωπες, γαυγίσματα καί μίση.
Ή  στράτα δρόμιζε άβολη προς άγρια χειμαδιά,
Καί ή φτέρνα στό νυχτόδρομο ζητάει νά  ξαποστάσει, 
Κρώζει τριγύρω άνέλπιστα τοϋ κόσμου ή μπαμπεσιά, 
Σάμπως λωβιάρης κόρακας σέ Δαντικό γιορτάσι. 
Πρώτοι μέ συναπάντησαν τοϋ κόσμου οί “πρακτικοί,, 
Πού πέσανε ξετσίπωτα' ζητώντας μ ά ν ι-μ ά ν ι  
Νά σβύσουν άπ’ τό μάλαμα τής σκέψης μου οί χαζοί 
Τ ό ν ύπερόβλιο στοχασμό, κάποιας ’Ιδέας— ώ πλάνη !. 
Κ’ ύστερα μέ συντύχανε οί τύποι οί κοσμικοί 
Ποϋ μοΰφεραν, άμέθυστους, σεντέφια καί τοπάζι 
Τή σκουληκόμορφη όψη τους νά κρύψουνε οί δειλοί 
Καί τής απαίσιας ψυχής τό ράκος πού μουχλιάζει,
Μά ή στράτα μου άνηφόριζε καί γώ  χαροζητοϋσα  
Κάποιο λαγούμι ανέλπιστο νά μπώ νά ξαποστάσω, 
Τοϋ κόσμου ή γλώ σσα σύρθηκε σαρανταποδαροϋσα  
Καί τ'" άρωστο τό χνιΒτο της μέκανε νά ί,εράσω.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Καί τώρα στό τραπέζι σας μέ σύρατε, ώ στοιχειά,
Μέ' αίμα, τό βρυκολάκιασμα τών πόθων μου, νά βάψω 
Καί γύρω στή πυρόξανθη ποϋ άνάψατε φωτιά,
Έ ν α  πρός ένα, άλοίμονο, τούς στίχους μου νά κάψω.

Θ Ε Μ . Α Θ Η Ν Ο Γ Ε Ν Η Σ

Γ Α Λ Α Ζ Ι Ο
Γαλάζιο . . . άπό τή θάλασσα έως τό ούρανό, 
τοϋ αιθέριου έξαΰλωση μέσα στ' άπέραντα ύψη 
χρώματος όνειρο λεπτό, στό φαις τό 'Αρμονικό.
Γαλάζιο μεσ' σέ κύματα σαπφείρινα, πού βρέχουν  
τοϋ Αιγαίου άκτές δαντελωτές, σ’ 'Ατμόσφαιρα δροσιάς, 
τοπεϊα άπό τήν άφθονη βλάστηση σμαραγδένια  
μέσα στά χάδια τοϋ Ά έρ ο ς  καί στά χρυσαφιά 
τοϋ Ή λίου  παιγνιδίσματα, καί στ' άφθονα νερά.
Γαλάζιο 'Α γνό  μέσα σέ δυό βαθειά ματια Γυναίκας 
πού πάνε ίσια ώς στήν καρδιά, σπαθιά, καί συγκλονίζουν  
άπό τό βάθρο τό Είναι τό συναισθηματικό.
Σε μάτια πού είναι Ονειρο Ζωής, πού είναι Μυστήριο 
καί Γοητεία άφθαστη, κ’ Έ ρ ω ς καί Μυστικό.
Μέσα σέ πλαίσιο 'Αρμονικό κεφάλι έκπαγλο, θείο 
λίμνες φωτός ποϋ ό βυθός άντιφεγγίζει Άγ-άπη 
καί κάτι τό τελείως άγνό καί τό Παρθενικό.
Γαλάζιο είτε σέ πέταλα άνθών λεπτοφυή 
είτε σέ φόρμες πλαστικές, κυβιστικές, κρυστάλλου  
είτε σέ άπόψεις μακρινές —  ώ ! χάρμα οφθαλμών 
λάμψη πολύτιμη χρυσής άκτΐνος ποϋ πηγαίνει 
’ίσια έμπρός άπ’ τό λεπτό δάκτυλο μιάς Γυναίκας 
έως τήν κόρη τοϋ όφθαλμοϋ μου διεισδυτική.
Γαλάζιο μέσ’ στό ’Απόλυτο Κ άλλος πού ατενίζω  
σάν στό διακοσμητικό τής Βενετίας Ριάλτο  
σέ κρύσταλλο, σέ τυρκουάζ σέ σάπφειρο, σέ ρμάλτο.

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Ν Α Σ Η Σ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Οργιάζουν μέσ’ τής νύχτας τά μαγνάδια 

Μύρια μυστήρια, κύματα ερτζιανά.
Σχίζουνε μπάρες, θάλασσες, σκοτάδια . . .
Κ  έρχονται τά τραγ-ούδια, πού τά βράδυα 
’Ακοϋμε στή ζεστή μας τή γωνιά.
Καί σκέπτομαι, βιβλίο μου, πάλι έσένα !
Ά π ’ τής καρδιάς μου τούς παλμούς χλω μό. 
Θά διαβαστής στά σπίτια τά πιό ξένα  
Ή  θά σέ κλείσουν βάρβαρα σάν ένα  
Ραδιόφωνου άνυπόφορο σταθμό ; . . .

Σ Τ Ε Φ . Π Α Ν Τ Ε Ρ Μ Α Λ Η Σ
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U L T I M O
ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ

Α Φ ΙΕ Ρ Ω Ν Ε Τ Α Ι ΣΤΟ Ν  D H L .  Π Ο Υ Α Γ Α Π Η Σ Ε  ΤΟ Ν  ΗΛΙΟ

<<*j4r  μ π ο ρ ε ίς  νά συλλάβ-ης την έννοια τοϋ διαστήματος Οταν 
ήταν άδειο, π ά ει νά πτ) π ώ ς το ζη ο ες» . C. W .

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ά ν  καί δέν έχω καμμίαν αμφιβολία 
πώς είναι δυνατό, νάδοθή μιά απόλυτα επι
τυχή μένη λύση ατό εγχείρημα που άνέλαβα, 
ξόδεψα όμως τόσο χρόνο κ’ εχω καταβά
λει τόση εργασία και ενεργητικότητα στήν 
εξονυχιστική μελέτη και άνερεύνηση τής 
γής, στήν πρωτόγονη μορφή της, που αι
σθάνομαι τήν άνάγκη νά δώσω μίαν αφή
γηση τών συμπερασμάτων μου. Πολλές 
άπό τίς προεκθέσεις μου αυτές, που άφο- 
ροΰν τό παρελθόν, είναι άναγκαστικά υπο
θετικές και τις παραδίδω στους μεταγενέ
στερους γιά νά τις χρησιμοποιήσουν ανά
λογα μέ τήν άξία τους. Άντικρύζω τό με
γαλύτερο τόλμημα τής ζωής μου.

. ΠΡΕΛΟΥΝΤΙΟ

Πολιτείες έγιναν κατακόρυφες. Χτίρια 
ύψωναν τίς τρομαχτικές προεχτάσεις των 
στόν αΙθέρα. Ζέππελιν, μέ φουσκωμένα, 
φαλαινοειδή σ ά > μ α τ α  γυάλιζαν στόν ήλιο, 
σκιάζοντας τή γή μέ τις άμορφες σκιές 
τ ο υ ς .  Αεροπλάνα προσγείουμενα σέ διαφα
νή σώματα σκοτείνιαζαν τό φώς μέ τά πε
λώρια φτερά τους. Ό  κρότος τών στροβιλι- 
ζομένων ελίκων και τών δυνατών κινητή
ρων ήταν καταθλιπτικός καί ή ζωή μονά
χα σέ μεγαλύτερα ύψη ειταν υποφερτή. 
Το έδαφος--τεχνητά πάντα φωτισμένο—  
χρησίμευε αποκλειστικά γιά τή μεταφορά 
τών εφοδίων τής ζωής, κάτω άπό τά υπό
γεια, χιλιάδες μίλλια μάκρος, τούνελ Μο
νάχα σέ υψωμένες κινούμενες πλατφόρμες 
έπιτρέποταν ή πεζοπορία. 'Η  ιδιαίτερη 
χρήση μηχανικών τροχοφόρων ήταν άγνω
στη και επιτρεπόταν μονάχα τό ατομικό 
πέταγμα. Κάθε γενεά είχε ν’ άντιμετωπί- 
ση ενα δύσκολο πρόβλημα—πού κάθε α
κόλουθη γενεά εύρισκε άκόμα πιό δυ- 
σκολοξεδιάλιτο. Τρομεροί κρύοι χειμώνες

πού ολοένα γινόντουσαν πιό άτέλειωτοι. 
Ά νεμ οι μέ μεγάλη γληγοράδα φυσούσαν 
σχεδόν άδιάκοπα και χιονοστρόβιλοι άπί- 
στετιτης δύναμης σταματούσαν κάθε συγ
κοινωνία. Ό  κόσμος ύπόφερε πολύ καί ή 
άναλογία τών θανάτων μεγάλωσε τρομαχ
τικά. Ή  αλλαγή άπό γενεά σέ γενεά ή
ταν σχεδόν ανεπαίσθητη, μά σέ περασμέ
νους καιρούς είχε μαζευτεί ύπεράφθονη 
θερμότητα άπό τούς καλοκαιριάτικους μή
νες καί κρατούσε ως τόν κρυερό χειμώνα 
ήρθε ό καιρός, πού οί λίγες σύντομες βδο
μάδες τής λιακάδας δέν είχαν τή δύναμη 
νά λυώσουν τούς τεράστιους όγκους τοΰ 
χιονιού καί τών πάγων πού είχαν σωριαστή 
τοίχοι, στέρεα άπομονωμένοι καί τοίχοι 
παραγεμισμένοι μέ θερμότητα. Άρκετά 
γιά ένα αιώνα, άχρηστοι γιά πιό πέρα. 
Ή  αλλαγή είταν τόσο βαθμιαία πού θάλε- 
γε κανείς πώς δέν γινόταν κι’ δμως ενα 
παγερό αγκάλιασμα απειλούσε κακόβουλα 
καί ασταμάτητα δλη τή γή. Γιγάντια κρύ
σταλλα πάγων είχαν περιβάλλει τά χτίρια, 
καί φαινόντουσαν ωραία καί επιβλητικά 
κάτω άπό τίς ψυχρές αχτίδες τοΰ ήλιου. 
"Ολες οί επινοήσεις στάθηκαν άχρηστες νά 
προφυλάξουν τόν άνθρωπο άπό τα στοι
χεία. Τρομαχτικές καταστροφές γινόντου- 
σαν. ’Αποκλεισμένο άπό τούς παγετώνες 
τού Βόρειου Ατλαντικού ζητούσε βοήθεια 
τό τελευταίο μεγάλο ΰπερωκεάνειο. Α ερό 
πλοια πέταξαν εκεί— πολύ άργά. Κυκλωμέ
νο άπό μιά άχνη παγωμένης ομίχλης, τό 
πλοίο σφηνώθηκε σιωπαλά κι’ άκίνητα 
στό σκληρό πάγο— κι’ δλοι που ηταν .μέ
σα πέθαναν άπό ψύξη. Σιγά— σιγά στα
μάτησαν καί τ’ άεροπορικά ταξίδια. Ά κό
μα καί στήν επιφάνεια τής γής λίγα ταξί
δια γινόντουσαν’ είχαν όλότελα σχεδόν πε
ριοριστεί στις πόλεις μέσα κ’ ήταν υπό
γεια. ’Ισχυρά παγοθραυστικά χρησιμοποιή
θηκαν, μά ήρθε ο καιρός πού ή θάλασσα

δέν μπορούσε νά χρησιμοποίησή γιά τή 
ναυσιπλοΐα. Ή  επικοινωνία άπό πόλη σέ 
πόλη είταν άδύνατη πιά. Οί κατακλυσμι- 
κές ταραχές τοΰ ρικνιασμένου ήλιου εμπό
διζαν τήν μεταβίβαση ειδήσεων. Κάθε 
επαφή μέ τίς μάκρυνες πολιτείες είχε 
χα()ή. Τόσο οδυνηρά είταν τά προβλή
ματα πού όλους άπασχολοΰσαν ώστε κα
θένας ούτε τόν καιρό είχε ούτε τήν ό'ρε- 
ξη νά στείλει βοήθεια σ’ εκείνους πού 
ή συμφορά τους είταν πιό μεγάλη άπό τή 
δική τους. Οί λίγοι πού έπιζήσανε, αφού 
πρώτα δοκίμασαν τή τύχη πού τούς περί- 
μενε κ’ έφυγαν άπό τίς καταδικασμένες 
πολιτείες, μακρυά άπ’ τήν ισημερινό, γιά 
νά φτάσουν σέ κάποιο κομμάτι γής πού 
είταν προσωρινά κατοικήσιμο, διηγόντου- 
σαν βασανιστικές ιστορίες απίστευτης δυ
στυχίας καί άγωνίας, καί γέμιζαν τίς ψυχές 
τών ακροατών τους μέ άόριστες καί άπερί- 
γραπτες προαισθήσεις Παρά πολύ άναβά- 
λουν τήν έ'ξοδο, καί βέβαιος άφανισμός 
είταν ή μοίρα τών δυσπιστών. Ή  άνθρω- 
πότητα ύπόφερε καί τρόμαξε μπροστά στή 
λευκήν άπειλή. Σ ’ δλο τόν κόσμο γινόντου- 
σαν άποδημίες, γιατί δλοι οί λαοί τραβού
σαν προς τή θερμή ζώνη τής γής. Εκ ατομ
μύρια άνθρώπων εξαφανίζονται. Οί ωραίες, 
ψηλές πολιτείες υψωνόντουσαν έγκαταλει- 
μένες καί έρημες, πύργοι παγωμένης ακι
νησίας. Ό  πολιτισμός μαζεύτηκε ολόγυρα 
στόν ισημερινό, έ'νας πολιτισμός λαών που 
δέν είχαν παρά μονάχα μιά κυρίαρχη 
ιδέα— νά παρατείνουν τή ζωή. Μεγάλες 
κυκλικές πολιτείες χτίστηκαν, άπό πλήθος 
σμιχτά χαμηλά σπίτια μέ κρεμαστές στέγες 
καταπληχτικής αντοχής: Πολιτείες σάν γι- 
γάντια μανιτάρια, μέ τοίχους καί στέγες 
καμωμένες άπό υλικά πού είχαν τής ιδιό
τητα νά πολλαπλασιάζουν τή θερμότητα, 
πού έ'στελνε άκόμα ό ήλιος, καί ν’ άπο- 
κλείουν τό χιόνι καί τό κρύο. Καί τό τε
λευταίο άτομο ήλιακής θερμότητας χρησι- 
μοποιόταν' τίποτα δέν πήγαινε χαμένο. 
Τεράστιες διακλαδώσεις ηλεκτρικής θέρ
μανσης κυκλοφορούσαν άνάμεσα στις πολι
τείες αύτές. Μεγάλοι συσσωρευτές είχαν εγ
κατασταθεί, τόσο προφυλαγμένοι άπό κά
θε προσβολή τών στοιχείων πού είσαν 
σχεδόν ακατάβλητοι. Ή  εποχή τών πάγων

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ : ---------------  .

εΐχε αναγκάσει τόν άνθρωπο νά γυρίση 
στήν πρώτη του κατοικία, στόν ισημερινό" 
καί τά σημάδια τής ύπαρξης του σ’ άλλους 
τόπους θάφτηκαν στις παγωμένες εκτάσεις. 
Οί κατοπινές δμως γεννεές δέν βρήκαν ού
τε κεί καταφύγιο. Ό  άνθρωπος πάλευε μ’ 
έ'ναν άκατάβλητο εχθρό, πού ή δύναμή 
του μεγάλωνε ολοένα. 'Ολοένα γινόταν 
πιό δύσκολη ή παραγωγή ηλεκτρικής θέρ
μανσης. "Ενας έ'νας, οί τεράστιοι συσσω
ρευτές καταστρεφόντουσαν άπό τήν τρομε
ρήν ένταση, καί τό κρύο εισχωρούσε. Ζώα 
ούρλιαζαν έξω άπό τούς τοίχους τής πολι
τείας καί τά δοκάρια στις στέγες άρχιζαν 
νά υποχωρούν κάτω άπό τό βάρος τοΰ 
χιονιού καί τών πάγων. Οί κλειστές καί 
θερμαινόμενες πολιτείες τοΰ ισημερινού 
άχρήστεύθηκαν. Μιά παχειά κρούστα χιο
νιού καί πάγου σκέπασε μόνιμα ολόκληρη 
τή γή. Οί τυφλωτικές θύελλες τοΰ χιονιού 
καί τών άνέμων δέν τελείωναν ποτέ Τίπο
τα πιά δέν έβοηθοΰσε τήν ύπαρξη τής
ζωής.................. .............................. ..................

Τήν παγωμένη γή άνασκάλευαν τά τε
ράστια ηλεκτρικά τρυπάνια.

U L T I M O

Αρχίζω νά παρατηρώ μιά βαθειά ανη
συχία ανάμεσα μας καί ξέχωρα στούς νεώ- 
τερους. Κι’ αύτό είναι σοβαρό, γιατί αυτοί 
διαφεντεύουν. Τό μεγαλύτερο μέρος τής ά- 
νησυχίας αυτής πιστεύο), πώς μπορεί νά 
προέρχεται άπό τό ένδιαφέρο πού δείχνε
ται τόν τελευταίον αύτόν καιρό γιά τίς 
ιστορίες τής περασμένης ζωής. Πολύ λίγες 
άπό τίς ιστορίες αυτές είναι αυθεντικές καί 
ένας ελάχιστος άριθμός άνιθρώπων έχουν 
σήμερα γνιόση αυτών, άν καί θάταν καλλί
τερα νά μάς ειταν όλότελα άγνωστες. Σ ιγά, 
βαθμιαία, μά αδιάκοπα στή φιλολογία, 
στό δράμα, στή συνομιλία, φανερώνεται 
τό ενδιαφέρον αύτό γιά τήν εποχή πού ό 
άνθρωπος ζοΰσε στήν επιφάνεια τής γής, 
άπολάμβανε τούς καρπούς της καί θερμαι
νόταν κάτω άπό τόν ήλιο της. Ποϋθε δμως 
νά προέρχεται αύτή ή αυξανόμενη δυσα
ρέσκεια; Δέν έχουμε πιά τάχα δ,τι μάς 
χρειάζεται γιά τή ζωή ; Θυμάμαι στά 
παιδικά μου χρόνια πού ά'κουα νά μοΰ 
δηγοΰνται οί γέροι' ιστορίες γιά κυνη

. -  — ... .. ....................77
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γετικές εκδρομές στήν έπιφάνεια τής γής. 
Τά κυνηγετικά, λέγουν, ζώα μέ τίς μαλιαρές 
γοΰνες, που έμεναν ακόμα, είταν ενα δια- 
σκεδαστικό σπόρ. ’Ιδιαίτερα δέν κουραζόν
τουσαν ποτέ να μοΰ δηγοΰνται ένα ώρι- 
σμένο περιστατικό. 'Ένα τρομερό ούρλια- 
σμα ζώων τράβηξε τήν προσοχή τών κυνη
γών σέ κάποιο μέρος ανάμεσα στους πά
γους. Μιά γιγάντια άσπρη άρκοΰδα πά
λευε γιά τή ζωή της μ’ ένα κοπάδι αγριε
μένων λύκων. Τά τεράστια κρεμαστά σα
γάνια της, τά κοφτερά δόντια καί τά μα
κρυά γαντζωτά νύχια γυάλιζαν κάτω άπό 
τίς κρύες αχτίδες τοΰ ήλιου. Μποροΰσαν 
φυσικά νά σκοτώσουν τό κοπάδι αύτό, ή
θελαν δμως νά ίδοΰν άν θάβγαινε νική
τρια ή άρκοΰδα άπό τήν επική της πάλη 
μέ τους λΰκους. Ένας-ενας οί λύκοι έπεφ- 
ταν κάτω άπό τά χτυπήματα τών τερά
στιων ποδιών της καί, πριν άκόμα προλά
βουν νά συνέρθουν,τεράστια ό'ρνια χυμοΰ- 
σαν μ’ ορμή άπό τόν άέρα κι’ άρπαζαν 
τά ματωμένα ζώα. Μονάχα οί νέοι μπο
ροΰσαν ν’ άπολαΰσουν τις κυνηγετικές αυ
τές εκδρομές. Εισαν υποχρεωμένοι νά φο
ρούν βαρειά ρούχα πού νά μποροΰν νά 
τούς κρατοΰν θερμότητα γιά κάμποσες ώ
ρες καί μονάχα οί πιό άπόκοτοι τολμού
σαν νά λάβουν μέρος σ’ αύτές τίς εκδρομές. 
’Ά ν  λάχαινε νά στερηθούν τά βαριά τους 
εκείνα ρούχα είσαν χαμένοι, γιατί είταν 
αδύνατο νά ζήσουν ούτε στιγμή χωρίς αύ
τά. ’Έπρεπε νά φορούν τά πιό σκούρα 
ματογυάλια γιά νά προφυλάσσουν τά μά
τια τους άπό τό ασυνήθιστο φώς' πολλές 
φορές έχαναν τό φώς τους άπό μιά αμέ
λεια. Επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέ 
νοήματα' ούτ’ ενα ελάχιστο τμήμα τού 
κορμιού τους δέν τολμούσαν νά γυμνώσουν 
ούτε στιγμή. Ά π ό  τις ιστορίες τών γέρων 
πού στά νειάτα τους, καθώς έ'λεγαν, δοκί
μασαν αύτό τό σπόρ, πείσθηκα πώς ειταν 
γιαύτούς μιά μεγάλη χαρά καί μιά πραγ
ματική άνακούφιση όταν έ'βλεπαν πάλι τό 
τραίνο μέ τή θέρμανση, πού θά  τούς έφερ- 
νε πίσω στά σπίτια τους. Εύρισκαν τό φώς 
έ'ξω, κι’ δταν άκόμα είχαν προφυλαγμένα 
τά μάτια τους, εκτυφλωτικά λευκό καί δυ
σάρεστο. Τό τεχνητό μας φ '  ς πρέπει νά- 
ναι πολύ προτιμώτερο, τόσο απαλός καί

χλωμοπράσινος είναι ό υπόγειος ουρανός—- 
δίχως άναλαμπές αχτίδων. Καί πόσο πιό 
ευχάριστο είναι τό νυχτερινό μας φώς άπό 
τήν κρύα καί ατενή φωτεινή σφαίρα έ'ξω. 
Στό ύπαιθρο, δταν έ'χουν σβύσει πιά οί 
κόκκινες λάμψεις τοΰ δυσμικοΰ ήλιου, δέν 
υπάρχει τρόπος νά προφυλάξη κανείς τούς 
πνεύμονές του, πού παγώνουν μόλις περά
σει μέσα τους ή αέρας τής άναπνοής. Ή  
ατμόσφαιρα δονεΐται μέ τά έκκωφαντικά 
τριξίματα καί τούς κρότους, άπό τά τερά
στια χάσματα πού ανοίγονται στις άπέραν- 
τες παγωμένες εκτάσεις άπό τό ανυπολό
γιστο κρύο. Έ δ ώ  είμαστε θερμοί καί προ- 
φυλαγμένοι. Ειταν έ'νας πόλεμος άνάμεσά 
μας καί τόν κερδίσαμε. Δέ μάς λείπει τί
ποτα κ’ άν δέν μάς πείθανε τά λόγια τών 
σοφών δέν θά  μπορούσαμε ούτε νά φαν- 
τασθούμε κάν μιά ζωή πάνω στήν επιφά
νεια τής γής. Ζούμε σ’ έ'να βάθος τέτοιο 
πού ή θερμότητα τοΰ κέντρου τής γής 
καί ή ψύξη παράγουνε πάντα μιά άπαλή 
κ’ ευχάριστη θερμοκρασία. Μερικοί σκέ- 
φτηκαν πώς μιά μεγάλη θερμότητα θάταν 
εύεργητική στόν άνθρωπο κ’ έ'πεισαν πολ
λούς νά κατέβουν πιό χαμηλά, μέσα στά 
σπλάχνα τής γής νά παίρνουν τό λουτρό 
τους γιά τόν καθαρισμό τών πόρων τοΰ 
δέρματος. Τά λουτρά αύτά τά χρησιμοποι
ούσαν συχνά πολλοί άπό τούς γεροντότε- 
ρους, πού πιστεύουν πώς έ'τσι άναβάλλανε 
τήν εποχή πού θά σταματήση όλότελα ή 
κοινή τους χρήση, δμως έγώ έχω τή γνώ
μη πώς ή ευχάριστη αίσθηση τής θερμό
τητας, πολύ περισσότερο άπό τήν πεποί
θηση σέ μιά αμφίβολη ώφελιμότητα, πού 
θά μπορούσε νάχουν, είναι αύτό πού 
τούς τραβάει. Πολύς χρόνος ξοδεύεται στις 
διάφορες λουτρολίμνες πού σκαλίζονται σέ 
μονοκόμματους κρουσταλιασμένους βρά
χους καί τροφοδοτούνται άπό ιαματικές 
μεταλλικές πηγές. Οί λίμνες αύτές φτειάχ- 
νονται μέσα σέ φαντασμαγορικούς κήπους 
σπάνιας ομορφιάς καί διαύγειας καί τά 
γυμνά μας σώματα φαιδρύνονται άπό τίς 
άχτίδες πού παιχνιδίζουν άκατάπαυστα πά
νω μας, διαγείροντας δλες μας τίς αισθή
σεις. Τά βιομηχανικά τμήματα είναι συγ
κεντρωμένα χωριστά τά τεράστια καρπο
φόρα δέντρα βρίσκονται μακρυά άπό τά

κατοικημένα μέρη καί τά κέντρα αναψυχής. 
Οί υπόγειες μεταφορές γίνονται σχεδόν 
αυτοστιγμίς. Οί ώρες τής δουλειάς είναι 
συνεχείς κι’ ό καθένας μας είναι ύποχρ ω- 
μένος νά δουλέψη μέ τή σειρά του. Ή  
διάρκεια όμως τής εργάσιμης περιόδου κα- 
θενός είναι πολύ σύντομη —καί οί περίο
δοι απέχουν πολύ άναμεταξύ τους. Κανέ
νας δέν μπορεί ν’ άποφύγει τό μερτικό 
του στή δουλειά. Δέν έχουμε μέσα συναλ
λαγής— πράγμα πού δέν είναι άλλωστε α
ναγκαίο μιά καί καθένας μας δίνει καί 
παίρνει άνάλογα μέ τό ποσό τής ώφέλειας 
που προσφέρει στήν κοινότητα πού ζή. 
Ή  διάρκεια τής ζωής μάκρυνε σχεδόν α
τελείωτα— αληθινά, ώς πού ή ηλικία τού 
μυαλού έφτανε στό σημείο έκείνο πού ή 
σωματική δύναμη δέ σημαίνει καί δύναμη 
διανοητική. "Οταν κανένας έφτανε σ’ αύτή 
τήν κατάσταση καί δέν μποροΰσε νά προ- 
σφέρη τό μερτικό του στή δουλειά—δια
νοητικά ή φυσικά— διωχνότανε. F  ιαυτό 
είναι άναγκαΐο νά υπάρχει μόνιμα μιά 
ωρισμένη αναλογία άπό νέες ανθρώπινες 
υπάρξεις. Κ ’ έχουνε μεγάλη αξία. Τόσοι, 
νά ποΰμε, παλμοί τοΰ κόρου τής γής δη
μιουργούνε μιάν ανθρώπινη .ύπαρξη αξίας 
καί δέν υπάρχει καμμία εξαίρεση στόν κα
νόνα τούτο. Ό  πληθυσμός κρατιέται στα
τικός. 'Η  εδαφική του έξάπλωση είναι 
σχεδόν άδύνατη έξ αιτίας τής ολοένα αύξα- 
νόμενης αδυναμίας τοΰ φλοιού τής γής 
άπό τίς τρομαχτικές μεταβολές τής θερμο
κρασίας. Αύτό εμποδίζει τή δημιουργία 
κι’ άλλων κέλ'τρων ζωής καί μιά αύξηση 
τοΰ πληθυσμοΰ δέν θάναι όλότελα ωφέλι
μη γιά κανένα. Αύτό είταν κι’ δλας γνω
στό άπό τήν πείρα καί ποτέ έ'νας μεγαλύ
τερος άριθμός ανθρώπων δέν άποδείχτηκε 
νά συντελεί στήν διανοητικήν εξύψωση ή 
τήν φυσικήν υπεροχή. Τό αντίθετο μάλι
στα. Ό σ ο ι κρίνονται άπό τό κυβερνητικό 
σώμα εντελώς άξιοι, φυλάγονται γιά τήν 
αναπαραγωγή, δέν υπάρχει δμως κα
νείς περιορισμός πού ν’ άπαγορεύει τή 
συμβίωση γιά όποιοδήποτε άλλο σκοπό. 
Ολες οί διαιρέσεις καί υποδιαιρέσεις τοΰ 

πληθυσμού εφαρμόζονται αυστηρά, εξαιρέ
σεις μονάχα γίνονται άπό καιρό σέ καιρό 
άνάλογα μέ τίς ανάγκες. Ξεπερνούν κάθε

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Γ - -  ■ --------

φαντασία, είναι απίστευτες καί δίχως αμ
φιβολία ψεύτικες οί ιστορίες πού ειπώθη
καν γιά τή ζωή πάνω στήν επιφάνεια τής 
γής χιλιάδες χρόνια πίσω' Ιστορίες γιά άπί- 
στευτες προλήψεις, περιορισμούς καί άπα- 
γορεύσεις. Γιά κάποια συνήθεια πού τήν 
λέγαν γάμο, καί πού έξ αιτίας της οί άρ- 
χηγοί ενώνανε τούς άνθρώπους παρά τή 
θέλησή τους’ γιά μιά παράξενη διασκέδαση 
πού τδλεγαν έγκλημα, καί πού γιά χάρη 
της οί άνθρωποι έπαιρναν ό έ'νας τά πράμ
ματα τοΰ άλλου καί βλάφτανε ό έ'νας τόν 
άλλο μέ τή βία. Γινόταν άκόμα καί ιοΰτο 
σέ μεγά?αι κλίμακα: ορδές άπό ανθρώπινες 
υπάρξεις πού πάσκιζαν νά έξοντώσουν μέ 
τή βία τούς δμοιους των. Αύτό, τό δίχως 
άλλο, γινόταν για νά κρντρολλάρεται ό 
πληθυσμός καί δέν ξεπάστρεβαν παρά μο
νάχα τούς γέρους, τούς ανίκανους καί τούς 
άρρώστους. Ζούσαν σέ μιά τέτοια άβυσσο 
άγνοιας κάθε κοινού νόμου πού ό'χι μόνο 
δεχόντουσαν άνάμεσά τους πρόσωπα φυσι
κά καί διανοητικά παθιασμένα, μά τούς 
άφηναν κιόλα ν’ άναπαράγωνται μεταξύ 
τους. Μπορεί βέβαια οί απέραντες εκτάσεις 
τής κατοικήσιμης γής νάχαν κάποια επί
δραση πάνω στις ιδιαίτερες των συνήθειες 
καί περιορισμούς. "Οσοι είχαν μιά παρα
μικρή άντίληψη τής κοινής αλήθειας, τήν 
πλήρωναν ακριβά καί λογαριάζονταν διωγ
μένοι άπό τή φυλή.— Τελευταία οί ύπω- 
κεάνειες αποστολές έγιναν τής μόδας. Με
γάλοι φωτισμένοι, διάφανοι σωλήνες το
ποθετήθηκαν φτάνοντας ώς τά'χαμηλότερα 
βάθη τής θάλασσας, πού δέν πάγωσαν ά
κόμα. Απομονωμένα κατάλληλα βαγόνια 
βάθους μέ ισχυρό φωτισμό κατεβαίνουν 
μέσα άπό τούς υποβρύχιους αύτούς ύδρο- 
φράχτες καί στά βάθη εκείνα μπορεί κα
νένας νά δει τά τέρατα τού ωκεανού, δσα 
μποροΰν ν’ άνθέξουν στό κρύο. Θυμάμαι, 
δταν ήμουν νέα, πού πολλά ψάρια. σκοτα>- 
μένα άπό φωτοπληξία τά μάζεψαν καί τά 
χρησιμοποίησαν γιά τροφή. Μιά τρομερή 
άρρώστεια απλώθηκε' τόσοι πολοί πέθαι- 
ναν κάθε μέρα πού ή κυβέρνηση τού και
ρού αυτού αναγκάστηκε νά καταργήση τήν 
αύστηρότητα τοΰ κανονισμού της γιά τίς 
άδειες τών γεννήσεων καί γιαύτό ύπόφερε 
πολύ ή ισορροπία τής διανοητικότητος καί
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υγείας μας επί μιά μακρυά περίοδο. Δέν 
τρώμε πιά κρέας. Χρόνια πίσω οί πρόγο
νοί μας θεωρούσαν φρόνιμο ν' αποφεύ
γουν τί] κρεοφαγία γιατί δχι μόνο στοίχι
ζε πολλά, μά καί γίνονταν πάντα αφορμή 
μόλυνσης κΓ αρρώστιας πού ολοένα ά- 
πλωνεν. "Ολες οί τροφές πού ξέρουμε πώς 
χρησιμοποιούσαν ειταν σύνθετες.— Ή  α
νησυχία δμως μεγαλώνει. ’Αρχίζω κ’ έγώ 
νά πιστεύω πώς ή ζωή κάτω άπό τή γή 
γίνεται αβάσταχτη. Πόσο ευτυχισμένοι 
πρέπει νάταν εκείνοι πού ένοιωθαν τό 
χάδι τοΰ ήλιου ! Προτού άποστρέψει τό 
πρόσωπόν του άπό πάνω τους, πόσο Ιδεώ
δης πρέπει νάταν ή ζωή τους ! Τήν ώρα 
πού εμείς αγωνιζόμαστε τόσο τρομαχτικά 
γιά νά τον αντικαταστήσουμε— δσο μπο
ρούμε πιο καλά. Κατάβαλα μακροχρόνιες 
προσπάθειες γιά νά πείσω τον εαυτό μου 
πώς τό φώς καί ή θερμότητα μας ειταν σί- 
γουυρα, μά τώρα πειά δέν φτάνει ή προ
σπάθεια τούτη 'Η αλάθευτη κανονικότητα 
τών υλικών, πού κοντρολλάρει ό άνθρωπος 
μέ πιέζει μέ τήν μονοτονία της. Πόσο 
λαμπρή θάταν ή ζωή αν είχαμε ν’ αγωνι
στούμε γιά κάτι, κάτι νά υποτάξουμε, κάτι 
νά έοευνήσουμε, νά υποφέρουμε γιά κάτι ! 
'Η  ϊδ ια ή τελειότητα τής ύπαρξής μας εδώ 
κάτου μέ πνίγει. Γίνεται πολλή κουβέντα, 
ανάμεσα στούς ανθρώπους τής-σκέψης, γιά 
τήν ανακάλυψη τού μέσου πού θά  μπορού
σε νά μάς μεταφέρει σ’ έ'ναν άλλον κόσμο 
ζωής, πάνω στήν επιφάνεια, κΓ δχι πιά 
υπόγειας. Αύτό δέν είναι όλότελα καινούρ
για ιδέα, γιατί άπό γεννεές πίσω δοκιμά
σαμε νά στείλουμε ρουκέτες, άδειες ή καί 
μ’ άνθριόπινο φορτίο, σ’ άλλους πλανήτες. 
Πολλές έ'πεσαν, κΓ δσες πέτυχαν νά ξεπε- 
ράσουν τήν ηλιακή καμπύλη δέν έδωσαν 
πιά σημάδια ζωής' τά δυνατά τηλεσκό
πιά μας τίς άναζήτηξαν μάταια μέσα στά 
χάη. Τό πρόβλημα τής κατασκευής φακού 
γιά τά τηλεσκόπιά μας πού νά μπορεί ν ’ 
άντέχη στίς τρομαχτικές μεταβολές τις έξιο- 
τερικής θερμοκρασίας ειταν άπό τά πιο 
δυσκολόλυτα. Πρέπει αδιάκοπα νά έπι- 
θεωρούνται τά θεώρατα μίλλια μάκρος κά
θετα σώματα τών τηλεσκοπίων αυτών. Τά 
γιγάντια μηχανήματά μας λήψης δέν μπό
ρεσαν ποτές νά πάρουν ούτ’ έ'να μήνυμα

άπό τον έξωτερικό κόσμο, ούτε κι οι πε
λώριοι προβολείς μας έλαβαν ποτές άπάν- 
τηση στά σήματά τους. Κ Γ δμως οί επι
στήμονες πιστεύουν πώς έφτασε ό καιρός 
πού ό τρίτος αστερισμός θάχει ■ πλανήτες 
μέ τέτοιες ατμοσφαιρικές συνθήκες πού νά 
επιτρέπουν τήν ύπαρξη ζωής στήν έπιφα- 
νειά τους. Καί πολλοί ρωτούνε: πρέπει τά
χα εμείς καί οί άπόγονοί μας νά ζούμε 
πάντα σ’ αύτή τή γή— δέν είναι βολικο 
νά ζήσουμε σ’ άλλο\ις κόσμους ; Οταν οι 
χιλιάδες τών υπόγειων στοών πού απλω
νόντουσαν σ’ δλα τά κατοικημένα μερη 
κάτω άπό τή γή θάχαν όλότελα συμπλη- 
ρωθή, θαρρούσα πώς δέν θάχαμε πιά 
τίποτ’ άλλο νά επιθυμήσουμε. Τά ταξίδια 
άπό τόπο σέ τόπο γίνονται τώρα πραγμα
τικά αύτοστιγμίς μέ τά βαγόνια μας που 
κινούνται μέ μαγνητική δύναμη ανάμεσα 
στά άδεια τοϋννελ καί ή τριβή κ’ ή̂  αντί
σταση έ'χουν έξουδετερωθή. Τό κρυφό ρεύ
μα δμως τής δυσαρέσκειας δέν ρέει μονά
χα εδώ, μά παντού. Λυπούμαι πού δέν 
είναι πιά βολετό νά κάνουμε τίς κυνηγε
τικές έκδρομές πού δηγούνται οί παλιοί. 
’Έγιναν άφορμή νά πάη στά χαμένα 
τόση ενεργητικότητα κ’ έσβυσαν τήν ορ
μή τών νέων γιά τίς περιπέτειες. Λίγοι 
δμως άπό τούς παλιούς μπορούν τώρα δά 
νά τίς θυμηθούνε. Καί δέν μπορούμε να 
δούμε τίποτα ζωντανό στήν επιφάνεια τής 
γης-—θά υπάρχει τώρα ζωή. Είναι καιρός 
τώρα πού έγιναν οί τελευταίες ατομικές 
εξερευνήσεις - μεγάλη άποκοτιά— καί γιά 
ποιο ώφελος ; Οί ρόδινες καί ολοένα πιο 
ασθενικές αχτίδες τοΰ ήλιου πού πεθαίνει 
γυαλίζουν στήν χαώδικη γή. Ό  αέρας εί
ναι παγωμένος, άνεμοι δέν φυσούν— παν
τού θάνατος, ψύξη κ’ έρήμωση. Σέ βα- 
θειά σπήλαια, μέσα στά σπλάχνα τής γής, 
πού αχνίζουν άπό τή θέρμη κ είναι γε
μάτα άπό φαρμακερά καί θανάσιμα αέρια, 
κουρνάζουν απαίσια — άρπαχτικά κ αίμο- 
βόρα — δρνια σά νυχτερίδες. Είναι τυφλά, 
καί ή ατελείωτη νύχτα πού τά κυκλώνει 
δέν είναι πιο μαύρη άπ’ αύτά. Γλυτωμός 
δέν είναι γιά τον άμυαλο πού θ ’ άποκοτί- 
ση νά σιμώση στά σπήλαιά τους, ή μυρου
διά τής ανθρώπινης σάρκας τά τρελλαίνει 
κΓ δταν γαντζωθεί κανείς στά νύχια τους
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σέρνεται ώς τά μακρυνότερα βάθη τού 
βρωμερού λάκκου καί ξεγράφεται πιά. 
Κ Γ δμως ό κίνδυνος κ’ ή περιπέτεια τοΰ 
κυνηγιού τών όρνιων αυτών γοητεύει καί 
τραβάει πολλούς άπό μάς. Κάμποσοι τολ
μηροί άπό τούς νεώτερους πετυχαίνουν 
πότε πότε νά πιάσουν κανένα ζωντανό. 
’Απ’ αύτό πάλι άρχίζει μιά καινούργια μυ
στική διασκέδαση. Σέ τεράστια κλειστά 
γυάλινα δοχεία είναι φυλακισμένα, μαζύ 
δυο μεγάλα άπ’ αύτά τά δρνια. Τρίβονται 
πρώτα μ’ άνθρώπινο αίμα πού ή μυρου
διά του τά φέρνει σέ μανιακή σχεδόν τρέλ- 
λα, κΓ άρχίζουν νά παλεύουν άγρια άνα- 
μεταξύ τους ώς πού τό έ'να άπό τά δυο νά 
πέση νικημένο καί νεκρό,ή νάκατακομμαιια- 
στή σέ λουρίδες ματωμένης σάρκας. ’Ανη
συχία καί ταραχή μάς γεμίζει σάν φεύγου
με άπό τά θεάματα τούτα τής αιματοχυ
σίας καί τής άγριάδας. ’Έχουν μίαν ανέκ
φραστη γοητεία γιά μάς. ’Ά ν καί γίνον
ται μέ τήν πιο αύστηρή μυστικότητα, μα
κρυά άπό τά κατοικημένα κέντρα, μαθαί- 
νονται δμως άπό τούς διάφορους καί 
γιαύτό έλάβανε μέτρα εναντίον τους. Α 
παγορεύτηκε σ’ δλους καί μέ ποινή άμε
σου διωγμού νά βλέπουν αύτά τά δργια. 
Καί δέν θυμάμαι πότε ειταν πού χρειάστη
κε γιά πρώτη φορά νά άπαγορευθή δ,τι 
δήποτες. Ζοΰμε μιά ζωή γεμάτη άσχολίες, 
κ’ ειταν γιά μάς εύχάριστη άπασχόληση 
νά προοδεύουμε ολοένα καί νά γινόμαστε 
πιο χρήσιμοι στήν κοινότητα. Ό λ ο ι οί 
κανονισμοί τών αρχηγών πού έ'χουν ώς τά 
τώρα περάσει, έ'γιναν γιά τό καλό τής άνε
σης καί τήν αύξηση τής χρησιμότητάς μας. 
Δέ χρειάστηκε ν’ άπαγορευτή τίποτα. Πιο 
παράξενο δμως κΓ άπό τήν ύπαρξη κάθε 
απαγορευτικού κανονισμού είναι τό δτι 
δέν υπακούσαμε ποτέ σ’ αυτόν. Κ Γ ώρες 
ώρες άπορώ πόσο τάχα νά στοιχίζει στούς 
αρχηγούς ή παράξενη τούτη συνήθεια; Δέν 
μπορώ νά μήν αισθάνομαι πώς είναι ολο
φάνερη ή ολοένα αύξανόμενη δυσαρμονία 
μας πρός τό περιβάλλον. Κάθε ζήλος καί 
κάθε ένδιαφέρο γιά τά παιχνίδια καί τίς 
διασκεδάσεις έ'σβυσε. Ακόμα κ’ ή ανά
πτυξη τής δουλειάς καί τής διανοητικό τη - 
τάς μας μέ τή φροντίδα τών αρχηγών έ'χει 
πάψει νά μάς κινάει τό ενδιαφέρον. Ή

κατάσταση αύτή τό δίχως άλλο κρατάει καί 
μεγαλώνει ολοένα άπό γενεά σέ γενεά 
κ’ έ'χει τώρα πιά φτάσει σέ σημείο τέ
τοιο πού νά τήν αισθανόμαστε πολύ.

Μήπως άρχίζει τό άτομο νάχει πιο πο
λύ σημασία άπό τήν κοινότητα; Γιάπολύν 
καιρό, τό επιστημονικό σωματείο δούλεψε 
γιά νά τελειοποίηση ενα δυνατό βαγόνι- 
βλήμα. Τό βαγόνι αύτό είναι φυσικά τό 
λογικό αποτέλεσμα τής- επιτυχίας τών ρου- 
κεττών νά ξεπεράσουν τήν ηλιακή καμπύ
λη. Πιστεύεται πώς είναι δυνατό δχι μο
νάχα αύτή νά ξεπεραστή, μ' άκόμα καί νά 
κατασκευαστή έ'να εξακοντιζόμενο βαγόνι 
πού νά μπορή νά κυβερνηθή ή νά όδη- 
γηθή μέ τέτοιο τρόπο πού νά φτάση ώς 
τήν περιοχή μιάς άλλης κατοικήσιμης γής, 
νά τραβηχτή άπό τή μαγνητική της έλξη 
καί νά πέση δίχως ζημιά στήν έπιφάνειά 
της. Αύτό δέν είναι πιά προβληματικό, 
μά εντελώς πιθανό. Τό σωματείο άνάγ- 
γειλε πώς τό βαγόνι αύτό τελειοποιήθηκε 
έπί τέλους. "Ολοι κάτω άπό τή γή δέν κου
βεντιάζουν γιά τίποτ’ άλλο. Τόσον οξεία 
καί τόσο κυρίαρχη έχει γί.η  ή αύξανόμενη 
αύτή δυσαρέσκεια, πού ή προσδοκία τοΰ 
καιρού εκείνου πού θά μπορέσουμε νά συ- 
νεχίσουμε τή ζωή μας σέ μιάν άλλη σφαί
ρα μάς πλημμυράει μ’ άτελ ίωτη αισιοδο
ξία καί διώχνει κάθε φόβο γιά τούς κιν
δύνους. Τό πρώτο βαγόνι έ'φυγε— δίχως 
νά λάβουμε καμμιά είδηση γιά τήν τύχη 
του. Χάθηκε μέσ’ στά χάη τοΰ διάστερου. 
Δέν έ'χει δμως'αύτό σημασία. Τουλάχιστο 
οί λίγοι τυχεροί επιβάτες του γλύτωσαν—- 
δέν ξαναγύρισαν πίσω. Καινούργια τέτοια 
βαγόνια φτειάχνονται ολοένα. Στίς άρχές 
ειταν άδύνατο νά πάρη κανείς τήν άδεια 
νά πετάξη εξόν άπό τούς υπεύθυνους, άρ- 
γότερα δμως έγιναν περισσότερα βαγόνια 
κ’ έτσι δόθηκε σέ πολλούς ή εύκαιρία γιά 
τό θαυμαστό ταξείδι. Φλέγομαι άπό έ'ναν 
τρομερό πόθο. Δέν είναι βολετό— πρέπει 
νά πάρω τήν άδεια. Περιμένοντας τήν α
πόφαση άπό τό Κυβερνητικό Σώμα δσο 
νά κρίνη τά προσόντα μου, βλέπω πώς ή 
ζωή εδώ κατάντησε άνυπόφερτη γιά μένα. 
Τό δίχως άλλο δέν έχω καί πολλή αξία γιά 
τήν κοινότητα καί λέω πώς δέν θά  μοΰ 
άρνηθοΰν τήν άδεια. 'Η  προαγωγή μου
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άπό σωματείο σέ σωματείο δέν ειταν γλή- 
γορη και ποτές δέν έδωσα υποσχέσεις ν’ 
άναδειχθώ άργότερα ξεχωριστής χρησιμό
τητας άνθρωπος γιά τήν κοινωνία γενικά. 
Ό σ ο  μπορώ νά ξέρω (δέν έ'φτασε άκόμα 
ή περίοδος τής εργασίας μου στό επιστη
μονικό σωματείο) αύτή είναι ή σκληρτ'ι άρ
χή. Μιά κούφια μαγνητισμένη χοάνη πού 
έ'φτασε ίσαμε τά δρια τής ηλιακής καμπύ
λης— έ'νας πραγματικός στρόβιλος— ύψώ- 
τθηκε. Μέσ’ άπό αύτό γλυστράει, δίχως άν- 
τίσταση, τό βαγόνι-βλήμα μέ τέτοια τα
χύτητα πού ούτε τήν ονειρευτήκαμε ώς 
τώρα. Ά φ οΰ περάσει τό οριακό τοίχωμα, 
τραβιέται μέ άνίκητη δύναμη σέ μιά πο
ρεία καθωρισμένη άπό τή . μαγνητική επί
δραση τοΰ πλανήτη πρός τόν όποιο κατευ- 
θυνεται. Μόλις πλησιάσει τήν ξένη αύτή γή 
στον τρίτο άστερισμό, πού πιστεύεται πώς 
είναι άτμοσφαιρικά κατοικήσιμος, μέ τήν 
αντενέργεια μιάς άντιδραστικής δύναμης, 
κατεβαίνουμε σιγά— γιά νά βρούμε δ,τι 
μάς επιφυλάσσει ή μοίρα. Τό βληματοειδές 
σώμα τοΰ βαγονιού είναι άλεξίπορο και 
άθραυστο, ενας θρίαμβος τής άτομικής ερ
γασίας, ικανό νά άντέξη στήν πίεση εκα
τομμυρίων τόνων και σ’ δλες τις ατμο
σφαιρικές μεταλλαγές Εΐναι ή άποθέωση 
τοΰ μηχανικού πνεύματος· Τά μεγαλύτερα 
επιστημονικά μυαλά πού γνώρισε ποτέ ό 
κόσμος άφοσιώθηκαν άποκλειστικά στό 
πρόβλημα τοΰτο. Έ π ί  τέλους πήρα τήν 
άδεια νά λευτερωθώ άπό τή γή. Οί φίλοι 
μου μέ παρακινοΰν νά περιμένω τ’ αποτε
λέσματα μερικών πειραμάτων πάνω στήν 
εκκρηξη τών χημικών άτόμων. Μερικοί πι
στεύουν πώς μπορεί άργότερα μ’ αύτόν 
τόν τρόπο ν’ άλλαχθή κατά τέτοιο τρόπο 
ή πορεία τής γής αύτής πού νά ρθοΰμε 
πολύ σιμώτερα στον ήλιο καί ν’ άπο- 
λάψουμε πάλι τή θερμότη καί τή ζωογόν- 
νηση τών αχτίδων του. Ή  επιτυχία δμως 
τής ιδέας αύτής είναι γιά μένα πάρα πολύ 
προβληματική. "Ενα μικρό λάθος στούς 
υπολογισμούς μπορεί νά γένει άφορμή νά 
πέσουμε μέσα στά καυτερά άέρια τοΰ ή 
λιου καί νά γίνουμε έ'να μ’ αύτά. Ή  δυ
νατότητα δμως τοΰ έκσφενδονιστικοΰ βα
γονιού νά φτάση στον προορισμό του εί
ναι πραχτικά βεβαιωμένη. Κι’ άν άκόμα

δέν πέφταμε στον ήλιο, δέν μοΰ φαίνεται 
καί τόσο δυνατό νά λυθή, έ'τσι ωραία καί 
μέ τόση λεπτή άκρίβεια, τό πρόβλημά μας 
πάνω στά άτομα ώστε νά μπορέσουμε νά 
βρεθούμε σέ θέση τέτοια πού νά έπιτρέ- 
πη νάχουμε τή θερμότητα πού μάς χρειά
ζεται άπό τόν ρεκνιασμένον ήλιο. Κ ι’ ά
κόμα ποιος άπό τούς καλλίτερους καί νεώ- 
τερους μας επιστήμονες μπορεί νά ύπολο- 
γίση μέ τόσην άκρίβεια τή θέση πού 
χρειάζεται γιά νά έξασφαλιστή ή πραγμα- 
τοίηση τής ζωής πάνω στήν επιφάνεια τής 
σφαίρας μας ; Ό πω ς, τόσο βλαβερή καί 
ψυχοφτόρα, κατάντησε ή ζωή μας εδώ, 
μένει άκόμα κάποια ελπίδα καί δέν μπι- 
στευόμαστε σέ πειράματα πού είναι, τόσο 
αβέβαιη ή επιτυχία τους. Καί δέν εΐτανε 
γιά νά πετύχη ενα τέτοιο πείραμα' δέν 
γυρνάει στά πίσω ή ώρα.— Άλλά τό νά 
φτάσουμε σέ μιά καινούργια γή, πού νά- 
ναι σέ τέτοια καλή θέση πού νά άνθίζη ή 
ζωή στήν έπιφάνειά της, μάς προσφέρει 
μεγάλες πιθανότητες γιά μιά μελλοντική 
εύτυχία. Θάναι άνεχτίμητη χαρά γιά μάς 
ν’ άρχίσουμε πάλι νά κανονίζουμε τή ζωή 
μας σύμφωνα μέ τήν επιθυμία μας. Νά- 
χουμε χόρο νά παίρνουμε έλεύτερη άνάσα 
καί ν’ αποφεύγουμε τόν άδιάκοπο συνωστι
σμό μέ τούς συναι^ρώπους μας. Καί προ 
πάντων, νά μπορούμε νά ζοΰμε πλάϊ στή 
φύση, πού θάναι βέβαια εκεί πολύ πιό 
καλόγνωμη, καί θάχει πολύ πιό εύφρόσυ- 
νη φορεσιά άπ’ αύτήν πού τήν σκεπάζει 
τώρα καί τήν κρύβει άπό τά μάτια μας 
εδώ. Δέν μπορώ νά μή σκέφτομαι πώς 
αύτό εΐναι έ'να βήμα πρός τά εμπρός, πώς 
είναι ενα μέρος ενός αναπόφευκτου καί ά- 
ναγκαίου συνόλου, τοΰ οποίου καθένας μας 
δίχως νά τό ξέρη αποτελεί έ'να μέλος, 
ύστερα άπό εκατομμύρια χρόνων ζωής 
στή σφαίρα τούτη, άποτινάζομε τό φλοιό 
μιάς γής άχρηστης καί νεκρής τώρα πού 
δέν άποτελεΐ πιά μέρος τής οργανικής 
ζωής μας. Ό π ω ς κάθε τί ζωντανό άφίνει 
τό κορμί, δταν τό κορμί τοΰτο είναι πιά 
άχρηστο, έ'τσι κ’ εμείς τά τελευταία άπο- 
μεινάρια ζωής σ’ αύτή τή γή— τ’ αφήνου
με. Κατάντησε νά μάς τρομάζη, σάν κάτι 
άπό τό θάνατο. Καί ή άλλαγή είναι δλη 
έ'να μέρος τοΰ τεραστίου κοσμικού συνό-

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
— Κ ιισ α ρ . Ε μ μ α ν ο υ ή λ :  « Δώδεκα

σκυθρω πές μάσκες».
"Ενα φυλλάδιο μέ 16 σελίδες, πούχει μέ

σα 12  μικρά ποιήματα μάς κάνει νά στα
ματήσουμε. Ό  κ. ’Εμμανουήλ μ’ αύτό πα
ρουσιάζεται γιά δεύτερη φορά. Ό τα ν πρω- 
τοβγήκε μέ τήν άλλη του συλλογή, τοΰ 
βρήκαμε κάποιες ζωηρές επιδράσεις άπό 
ξένα έ'ργα. Τώρα φαίνεται ν’ άπολυτρώνε- 
ται. Κ ’ είναι ξεχωριστά άξιοσημείωτη ή ερ
γασία τοΰ νέου μας ποιητή γιά τήν ξεκα
θαρισμένη καί ειλικρινή σύγχρονη αϊστη-

λου, στό όποιο βρισκόμαστε κ’ εμείς.—  
Δέν είναι παράξενο πού δέν μπορώ νά 
κρατήσω τήν λαχτάρα μου νά φύγω. Α 
νυπομονώ γιά τό άγνωστο καί γιά τήν τύ
χη πού μέ περιμένει στήν άλλην αύτή ζωή. 
Τόσο πολύ ή ιδέα τής άβεβαιότητας, τοΰ 
άγνωστου καί τοΰ κινδύνου έχει άποστρα- 
κισθή άπό τήν ύπαρξή μας— ή ζωή στέρ- 
νει μιά μυρουδιά θανάτου στά ρουθούνια 
μας . . . . .  Έ φ τα σε ή ώρα τού μισεμού. 
Μυστικά δμως γιά τό φόβο τής εξέγερσης 
τών άλλων πού λαχταρούν κι’ αύτοί νά 
φύγουν. Ταραγμένοι καί συγκινημένΟι 
μπαίνουμε στό δωμάτιο τοΰ γιγάντιου 
βλήματος. Φοράμε τίς άπομονωτικές μας 
ενδυμασίες, βάζουμε τίς ήλεκτρικές όξυγο- 
νοΰχες μάσκες μας, καί ριγώντας άπό τήν 
τρομερή συγκίνηση κυττοΰμε δ ενας τόν 
άλλο μέσα στό χλωμό καί φωσφορικό φώς. 
Ακούω τήν υπόκοοφη βουερή φωνή τής
ειδοποίησης νά μ π ούμ ε Χιλιάδες
άκόμα χρόνια θά  διασχίσουμε— θά  συμ
πληρώσουν οί άπόγονοί μου τό επίσημο 
τοΰτο χειρόγραφο πού πέρνω μαζύ μου ;

ΡΟΥΘ ΒΑΣΟ Υ
Μεταφραστής άπό τά Ε γ γ λ έ ζ ικ α : 

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Π Α Π Α Δ Α Κ Η Σ

C o p y rig h t «Π ρω τοπ ορ ία ς».

ση. Μά κ’ ή τεχνική του, ή άνετη καί άρ- 
κετά προσωπική, τού άνοίγει ώραΐο δρό
μο. Λυρισμός καί λεπτή σάτυρα δίνουν τά 
χέρια στούς λίγους αυτούς στίχους γιά νά φα
νούν κάποιες ψυχογραφίες καί μαζί κ’ ή κε
νότητα τής ζωής. Ό  ποιητής αύτός μάς φέρ
νει στήν προσωπική του αΐστηση, μακριά 
από τά χιλιοτριμμένα, άπό τά μασημένα 
κι’ άηδιασμένα. Καί θέλουμε νά έλπίσουμε 
πώς θά  δουλέψη άργότερα πιό σύντονα 
καί πιά συστηματικά γιά νά μάς δώση πιό 
συνθετικά έργα, δουλεμένα μέ τή δύναμη 
τοΰ πραγματικά δυνατού ταλέντου του.

★
— ”Η β η ς Κ ού για  (Μ ελιασάνϋ'ης) : 

«Φωνές έντόμου». (Π ο ιή μ α τ α ).
Ή  νέα αύτή ποιήτρια άρχίζει μέ μερικά 

προσόντα γιομάτα ελπίδες. Ό χ ι μονάχα 
δουλεύει τό στίχο μέ άσφάλεια, δίνει τή 
φράση γιομάτη χυμό καί χρώμα, μά έ'χει 
καί τάση νά συγχρονιστή. Δέν φοβάται τά 
σύγχρονα θέματα καί βρίσκει στήν οδό 
Σταδίου, στις βιτρίνες της καί στά πεζοδρό
μιά της, θέματα ζωντανά, σύγχρονα, πολύ
χρωμα καί γιομάτα συγκίνηση. Βέβαια στό 
τομάκι αύτό έ'χει καί πράμματα συνηθι
σμένα. Μά παρουσιάζει καί ζωηρές ελπί
δες, γιατί ξεχωρίζει καινούργιους λυρικούς 
δρόμους.

φ . γ ·
*

— Σ ύ λ β ιο υ : «Τ ά  μάγια .».
Τό νέο βιβλίο τοΰ κ. Σύλβιου μάς δί

νει μιά ολοζώντανη εικόνα τών φτωχομα
χαλάδων, πού μέ τό ξεχωριστό τους χρώμα 
άποτελοΰσαν έ'να είδος Άναφιώτικα, τ’ Ά -  
ναφιώτικα τής Σμύρνης. Τά Μορτάκια, τό 
Κερατοχώρι, ή Τερψιθέα κι’ ό Φασουλάς 
μέ τά μερακλωμένα κουτσαβάκια του, δί
νανε τόν τόνο τής παλιάς Σμύρνης, δπου 
τά πατροπαράδοτα έ'θιμα μένανε άσάλευτα 
στή θέση τους. Στά στενοσόκακά της, ό 
αΙώνιος χασικλής κι’ ό τρομερός μαχαιρο
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βγάλτης βασίλευαν απολυταρχικά μαζί μέ 
τήν χαρτορίχτρα καί τήν προξενήτρα, τή 
σαβανότρα καί τή σουλμαδοΰ. Έ κεΐ καί τά 
καφεκούτια τής γειτονιάς, μέ τό τσουράπι 
καί τή ρόκα διηγούνται τρομαχτικές ιστο
ρίες γιά φαντάσματα κ’ οί γυναικοκαυγά- 
δες άνάβουνε κάθε στιγμή γιά ψύλλου πή
δημα. Αυτή λοιπόν τή Σμύρνη ό κ. Σύλ- 
βιος μάς χαρίζει, μέ τό βιβλίο του, πού 
θ ’ άποτελέση έ'να χρήσιμο λογοτεχνικό 
στοιχείο γιά τήν επιστήμη τής λαογρα
φίας. Η θογραφία Σμυρνέϊκη γράψανε 
κι’ άλλοι, δπως ό κ. Άργυρόπουλος μέ τήν 
τήν τελευταία ποιητική συλλογή του «Τρα
γούδια τής Ανατολής» κι’ ό κ. Βασιλακά- 
κης μέ τό «Χαρτοπαίχτη», μά ό κ. Σΰλβιος, 
πού καταγίνεται χρόνια τώρα σ’ αυτό τό 
είδος, μπορώ νά πώ, πώς είναι πιά έ'νας 
ειδικός, μιά προσωπικότητα. Τά «Μάγια», 
«Τά «βαφτίσια», «Τό πανηγύρι τοΰ Μπουρ- 
νόβα», «Τά φοινίκια», «Τά στοιχειά», « Ή  
νύμφη στό λουτρό .··, «Τό μολύβι», «Τό 
αρνί τού Πάσχα» καί ή «Χυλόπηττα» ώς 
ηθογραφίες είναι άμεμπτες. Ό  συγγραφέας 
ζή μέσα στις παράξενες γυναικείες προλή
ψεις, σά νάναι κι’ 6 ίδιος γυναίκα, καί ζή 
καί αισθάνεται δμοια. Τό ύφος του γοργό, 
ξεκούραστο, χαριτωμένο. Μά άνάμεσ’ άπ’ 
αύτά τά καθαρά ή θογραφικά κομμάτια, 
ξεχωρίζουμε μερικά, δπως «Τό γαϊδούρι ', 

Ή  Τουρκαμαλία», καί « Ό  κατσάκης», 
πού βγαίνουνε πιά απ’ τά περιορισμένα 
σύνορα τής ηθογραφίας γιά νά γγίξουνε 
καί κάποιες άλλες χορδές καί νά μάς μεΐα- 
δώσουνε μιά διαφορετική συγκίνηση, μι
λώντας γιά τό αιώνιο δράμα τής ζωής μέ 
τά τραγικά του θύματα. « Ή  Τουρκαμαλία 
είναι μιά τραγική ήρωΐδα, δπως καί ό βα
σανισμένος γέρω-χωριάτης πού αντιμετω
πίζει τρ πρόβλημα τών ανύπαντρων καί 
άπροικων θυγατέρων του. Στόν «κατσάκη» 
(φυγόστρατο) ή αγωνία τής μητέρας ζω
γραφίζεται μέ δύναμη κΓ ό αναγνώστης 
συμμετέχει σ’ αυτήν, πού μάς θυμίζει καί 
τήν αγωνία τοΰ Ραγιά στις τραγικές στιγ
μές τοΰ πολέμου. ’Έτσι, αν ό κ. Σύλβιος 
καλλιεργήσω τά δραματικά αύτά στοιχεία, 
θά  μπόρεση νά μάς δώση καί ηθογραφία 
πιό πλατειά, μέ βάση ψυχολογικώτερη.

— «Οί ξεριζω μένοι». Μ υ θ ισ τόρημα  
Β α σ ίλη  Δασκαλάκη.

Τό μυθιστόρημα τοΰ κ. Δασκαλάκη είναι 
γραμμένο μέ αρκετήν ειλικρίνεια πού τιμά 
άπό μιά άποψη τό συγγραφέα. Μά τό προ
τέρημα αύτό δέν φτάνει γιά ν’ άναδειχτή 
έ'να ρομάντζο. ΤΙ ζωή μάς δίνει βέβαια 
στοιχεία γιά νά δημιουργήσω με, μά ό τε
χνίτης είναι υποχρεωμένος νά ξεκαθαρίση 
τά στοιχεία, αύτά πετώντας δλα τ’ άχρηστα. 
Ό  κ. Αασκαλάκης δμως δέν υπολόγισε 
σ’ αύτά. Πήρε τή ζωή ενός χωριατόπαιδου 
μ’ δλες τίς ασήμαντες λεπτομέρειες καί πα
ραγέμισε τό βιβλίο. Ό  μικρός, άπ’ τό πρωΐ 
πού θά  σηκωθή ώς τό βράδυ πού θά  κοι- 
μηθή, σάς μιλά χωρίς διακοπή γιά τίς έν
νοιες καί τά θελήματα πού έκανε κείνη τήν 
ή μέρα καί τό κομπολό ι αύτό επαναλαμβά
νεται καθημερινά. ’Έ τσ ι κι’ ό αναγνώστης 
χαμένος μέσα σ’ αύτόν τόν ατέλειωτο λα
βύρινθο τής άσημαντότητας, δέν μπορεί νά 
συλλάβη τήν ψυχολογία τοΰ ήρωα. Στό 
πρώτο μέρος τού βιβλίου, πού σταματά μέ 
τό θάνατο τοΰ γέρου, τά λοιπά πρόσωπα 
δέν παίζουν καθόλου ρόλο. Γ  ι’ αύτό καί ή 
έ'λλειψη πλοκής καί κίνησης έρχεται σάν 
μιά φυσική συνέπεια. 'Ως τόσο τό δεύτερο 
μέρος τοΰ βιβλίου δέν παρουσιάζει καί τόσο 
μονότονη εξέλιξη. Ό  συγγραφέας είχε μία 
πολύ καλή ιδέα νά ξενιτέψη τό παιδί στά 
μεταλλορυχεΐα, δπου ή θλιβερή ζωή τών 
εργατών δίνει πλούσια τά στοιχεία στό δη
μιουργό. Μά ό κ. Δασκαλάκης δέν μπόρεσε 
νά εκμεταλλευτή μιά τέτοια ιδέα. Τά πρό
σωπα στό σημείο αύτό δέν διαγράφονται 
καθαρά κ’ εσωτερικά. Ό  αβάσταχτος καϋ- 
μός, ό πόνος ό εσωτερικός πού κατατρώει 
άργά καί συστηματικά τό δυστυχισμένο τόν 
εργάτη, ή ελπίδα γιά μιάν απολύτρωση δέ 
φαίνονται καθόλου. Είναι μιά εξωτερική 
περιγραφή, ψυχρή κι’ ασθενική, μιά περι
γραφή θεατή κι’ δχι ανθρώπου πού έ'ζησε 
τή ζωη τοΰ βασανισμένου μεταλλορύχου 
καί πόνεσε γι’ αύτήν. ’Έπειτα τό χώρισ,ια 
τοΰ βιβλίου σέ δυο κεφάλαια δέν γίνεται μέ 
φυσικότητα. Γιατί τάχα οί μπαρμπάδες τοΰ 
παιδιού τό στέλνουνε στά μεταλλορυχεΐα 
εργάτη καί δχι σέ μιά άλλη εργασία λιγώ- 
τερο κοπιαστική καί περισσότερο επικερδή; 
Τό γιατί αύτό, πού θά  δικαιολογούσε τήν
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παρακάτω εξέλιξη καί θάδινε άληθινώτερα 
τό σύνολο, λείπει όλότελα. Ά π ό  τήν άλλη 
ή καλωσύνη τής μητρυιάς στό πρώτο μέρος 
τοΰ βιβλίου φαίνεται απίθανη. Ή  μητρυιά 
είναι πάντα μητρυιά. Μά καί ό θάναιος 
τοΰ πατέρα κι’ αύτός απίθανος καί απότο
μος. Δέν υπάρχει προηγούμενη δικαιολο
γία. Καί φτάνοντας στό τέλος, έχουμε νά 
προστέσουμε πώς τό παρουσιάζει κάπως 
σκοτεινό. Ό  συγγραφέας δέν μπόρεσε νά 
συλλάβη τήν έκφραση ολοστρόγγυλη καί 
χαρακτηριστική. Τό συμπέρασμά μας είνα 
πώς οί ξεριζωμένοι, παρουσιάζουνε πολλά 
ελαττώματα, δπως κάθε πρώτη δοκιμή. 
Ωστόσο ή δοκιμή αύτή δείχνει κάποια ει
λικρίνεια καί μιά τάξη στήν κατάταξη τών 
σκηνών, πού μάς δίνει πολλές ελπίδες.

Θ Ε Ρ ΙΣ Τ Η Σ
★

— Πάνος Δ. Ταγκόπουλος.

Ή  λογοτεχνία μας έχασε στις 27 τοΰ 
Απρίλη έ'να άπό τούς φανατικούς έργάτας 
της. Ό  γιος τοΰ Δ. Ταγκόπουλου, ό Πάνος 
δέν υπάρχει πιά στή ζωή. Ά π ό νεώτατος 
ό Πάνος μάς είχε δώση σημεία μιάς λογο
τεχνικής εργασίας δροσερής καί φωτεινής, 
πού κατάφερε νά τήν προχωρήση ώς έ'να 
σημαντικό σημείο. Οί στίχοι του ήτανε 
γιομάτοι φρεσκάδα καί ειλικρίνεια, χωρίς 
δμως νά προχωρούν σέ νέους δρόμους. Κ ’ ή 
πεζογραφία του ήτανε ζωντανή καί μέ 
πολλά στοιχεία ζωής. Παράλληλα στήν ερ
γασία του αύτή θέλησε νά ξακολουθήση 
καί τό «Νουμά». 'Η  προσπάθειά του ήτανε 
φιλότιμη καί ήρωϊκή. Μά δέν έστάθηκε δ 
Πάνος σάν τόν πατέρα του προοδευτικός 
καί συγχρονισμένος. Μ’ δλους τούς αγώνες 
γιά τή δημοτική, δείχτηκε τελευταία πολύ 
συντηρητικός, κι’ άφισεκαί μέσα στό «Νου
μά» άκόμα νά γραφτούν άπό μερικούς 
αστοιχείωτους βρισιές ενάντια στις πιό συγ
χρονισμένες κ’ επαναστατικές εργασίες καί 
προσπάθειες. Μά αύτά δέν ελαττώνουν τήν 
πραγματική αξία τοΰ λογοτεχνικού έργου 
τού Πάνου Δη μ. Ταγκόπουλου.

Η «Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ ΙΑ *

ΘΕΑΤΡΟ
—  'Ο ξεπεσμός.

Ή  θεατρική στήλη τής «Πρωτοπορίας» 
έ'μεινε μήνες τώρα αδειανή. 'Π  σιωπή μας 
αύτή δέν προήλθε άπό αδιαφορία, μά άπό 
έλλειψη θεάτρου! Είνε αποκαρδιωτικά θλι
βερό τό γεγονός αύτό. Τήν στιγμή ποΰ 
σ’ δλες τίς χώρες γίνεται μεγάλη εργασία 
καί κατασταλαγμένες προσπάθειες επάνω 
σέ καινούρια θεατρικά έ'ργα, σέ σκηνοθε- 
τικές πρωτοτυπίες, σέ τελειοποιήσεις μηχα
νικών εγκαταστάσεων τής σκηνής, στήν Α 
θήνα έξη μήνες τώρα δέν είχαμε έστω κ’ 
έ'να θέατρο, έστω καί μιά παράσταση ! Φυ
σικά δέν τολμούμε νά έττικετάρουμε θέα
τρο, τίς έπιθεωρησιακές αηδίες τοΰ πιό 
τιποτένιου γούστου ποΰ εξευτελίζουν τή 
στοιχειώδη ανθρώπινη νοημοσύνη καί αι
σθητική. Δέν εννοούμε μ’ αύτό πώς δέν 
πρέπει νά ύπάρχη δίπλα στό θέατρο πρό
ζας καί τό ελαφρό εϊδος- τής « επιθεωρή- 
σεως ». Ά λλ ’ εννοούμε πώς, αν λείπουν δέ
κα στοιχεία γιά ν’ άχουμε θέατρο πρόζας, 
λείπουν εκατό γιά τήν επιθεώρηση πού, 
δντας είδος ελαφρό, έχει άνάγκη τεχνικής 
έπιμελείας, δηλ. σκηνής, σκηνοθεσίας, φω
τιστικών καί μηχανικών εγκαταστάσεων, ό- 
μορυθμοΰντος μπαλέτου, αύστηρής εσωτε
ρικής υπηρεσίας κ.λ.π. πράγματα τά όποια 
ποτέ δέν ονειροπόλησαν οί έπιθεωρησιακές 
επιχειρήσεις τοΰ τόπου μας πού επιμένουν 
νά βγάζουν έ'να τύπο «μανάβη», έ'να «χω
ροφύλακα», μερικά κακότεχνα χαρτιά μέ 
χτυπητά χρώματα, ώς σκηνικά, καί πεντέξη 
άστεγα θηλυκά ώς μπαλέτο, καί ένα σωρό 
βωμολοχίες άνόητες, διευθυνόμενεςάπό έναν 
άχρηστο συνήθως ηθοποιό, ποΰ δέν ξέρω 
γιατί τόν λένε «κομπέρ». Αύτή ή ελεεινή 
κατάπτωση αντιπροσωπεύει τό χειμώνα τό 
θέατρο τής Α θήνας! Ή  άναγγελία τής ί- 
δρύσεως τοΰ Εθνικοΰ Θεάτρου ήλθε μέ 
σκοπό ν’ αντιμετώπιση τήν εθνική αύτή 
ντροπή τής οΐκτρής πνευματικής μας κατα- 
πτώσεως. Μά πριν άρχίση οπωσδήποτε ή 
έργασία του, έπεσε ή λεοντή τοΰ Έθνικοΰ  
Θεάτρου γιά ν’ άποκαλυφθοΰν κάτω άπ’ 
αύτήν, συμφέροντα προσωπικά, ρουσφέτια 
χυδαία, σπατάλη χρημάτων, ιδιοτέλεια, έλ
λειψη κάθε ειδικού προσώπου καί κάθε



86 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

συστήματος, προχειρολογία, αμάθεια, καί 
στό τέλος φαγωμάρα και διάλυση !

★
— Ή  παράσταση τοϋ κ. Β εάκ η.
Γιά ενα βράδυ άνοιξε μέσα στήν έρημία, 

ή αυλαία τοΰ άληθινοΰ θεάτρου γιά τό 
γιορτασμό τής τριακονταετήρίδας τοΰ κ. Αι
μίλιου Βεάκη, μέ τήν τρίπρακτη κομεντί 
« ή Καρδιά δέν γερνά» τοΰ Jules Lem aitre  
και τό μονόπρακτο δράμα « ή Ζουμπιρί » 
τοΰ Porto-R iche. ’Έβλεπε κανένας τή λυσ
σασμένη δίψα τοϋ κοινοΰ ποΰ είχε μήνες 
νά δή θέατρο και τήν επιθυμία νά έπικρο- 
τήση τή μακρυά καί σοβαρή καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία τοΰ Βεάκη, ποΰ τό δυνατό 
ταλέντο του έκέρδισεν ολοκληρωτικά τήν 
επιτυχία. Τά πυκνά κύματα τοΰ κόσμου, 
ποΰ μέ τρόπο σπάνιο συνέρρευσαν τό βρά
δυ αυτό, ήταν μιά συγκινητική κΓ ακλό
νητη απόδειξη.

« Ή  καρδιά δέν γερνά» είναι μιά δρα
ματική κομεντί λεπτότατα ψυχολογημένη. 
Σ ’ αυτήν ό κ. Βεάκης, στό ρόλο τοΰ ζωγρά
φου Μαρές, ήταν ανυπέρβλητος καί δίπλα 
του στεκότανε απόλυτα ικανοποιητική ή 
κυρία Ά ν θη  Μηλιάδου στό ρόλο τής Κας 
Μαρές. ’Αρκετά καλά επίσης ή απόδοση 
τής κυρίας Αντιγόνης Κροντηρά (’Ιουλία) 
καί τοΰ κ. Παλαιολόγου (Γκαρνοτή). Ό  
ρόλος τοΰ γιοΰ τοΰ Μαρές πολύ δυσβά- 
σταχτος γιά τον κ. Ρόη ώς ψυχολογική καί 
καί ώς φραστική εκτέλεση. Ακολούθησε τό 
μονόπρακτο « Ζουμπερί», κΓ άλλοτε παιγ
μένο εδώ, δπου ή κυρία Κυβέλη παρου- 
σιάστήκε δλο κέφι, νειάτα καί φινέτσα.

★
— 'Η  άρχή τής ϋ'ερινής σαιζόν.
Ή  θερινή σαιζόν, ποΰ ή έναρξή της ήταν 

καθιερωμένη κάθε Πάσχα, άρχισε φέτος μέ 
τό θίασο τοΰ κ. Άργυροποΰλου στό 
«Κεντρικόν» μέ μιά φάρσα Γερμανική ευ
χάριστη. Είναι ό πρώτος σοβαρός θίασος 
ποΰ εμφανίζεται υστέρα άπό τήν ολική ε- 
κλειψη τοΰ χειμώνα. Κι’ ακόμα άναγγέλνον- 
ται γιά τό καλοκαίρι επτά θέατρα πρόζας 
κΓάλλα τόσα έλαφροΰ μουσικοΰ θεάτρου, 
κοΛ,τά σέ τρεις ντουζίνες υπαιθρίους κινη
ματογράφους. Ά λλά τό καταπληκτικό είνε 
τό εξής: Έ ν φ  σ’ δλα τά μέρη τοΰ κόσμου, 
καί στά πιο βόρεια, τά θέατρα κλείνουν τό

καλοκαίρι, εδώ συμβαίνει τό εναντίον. Α 
νοίγουν τό καλοκαίρι, παρ’ δλο ποΰ ό κόσ
μος άσθμαίνοντας άπό τή ζέστη δέν τά συ
χνάζει ώστε ν’ άναγκάζωνται νά περιπλα- 
νώνται άπό μάνδρα σέ μάνδρα. Κ έν τοΰ- 
τοις ανοίγουν κατά δεκάδες. Άλλά γιατί 
εξαφανίζονται τό χειμώνα, ποΰ εΐνε ή κατ’ 
εξοχήν θεατρική περίοδος εργασίας;

Α ΓΓΕ Λ Ο Σ  ΔΟ ΞΑΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
—  Έ κ θ ε σ η  Γ . Σ τέρη .
Μ’ δλο πού ό κ. Γ . Στέρης κάνει τήν 

παρουσίασή του στήν Α θή να  μέ δυο κακά 
συστατικά,— δηλαδή τήν προστασία τής κ. 
'Έ  λεν ας καί τή φίρμα τής «Άνωτάτης Σχο
λής Καλών Τεχνών Παρισίων»,— ή εργα
σία του μάς έκαμε νά τον προσέξουμε, νά 
τον εκτιμήσουμε, νά ενθουσιαστούμε. Στήν 
έ'κθεση πού έκαμε στό ξενοδοχείο τών 
«Βερσαλλιών» μάς παρουσίασε 100 λάδια. 
Ό  συγχρονισμένες παρατηρητής μέσα σ’ 
αύτά βρίσκει τήν πάλη ένοΰ πραγματικού 
ζωγράφου, μέ γερό ταλέντο, πού αγωνίζε
ται νά περάση δλες τίς γροθοπατινάδες τής 
Τέχνης τοΰ αιώνα μας καί νά βγή άπό κεί 
μέσα ολοκληρωμένος στον εαυτό του. 
Μά ώστόσο είναι βέβαιο πώς ό κ. Στέρης 
εύρηκε τον εαυτό του. Τό χρώμα του κ’ οί 
δγκοι του, τά χρωματικά του επίπεδα κ’ ή 
αΐστηση πού βγαίνει άπό μέσ’ άπ’ αύτά 
είναι δικά του. ’Έχει ατομικό τρόπο νά εκ
φράζεται. Έξπρεσιονιστής βέβαια δέν εί
ναι, δπως τον χαραχτήρισαν, μά οΰτε κυ- 
βιστής. Είνε ένας συρρεαλιστής μέ δική του 
άτομικότητα. Ή  έκφραση τής σύνθεσής 
του, πού μάς φαίνεται πώς πιο πολύ έχει 
άποδοθή στά λεγάμενα «Όμηρικά άκρο- 
γιάλια», δίνει κάτι άνώτερο άπό τίς άλλες 
σύγχρονες προσπάθειες, πού γνωρίσαμε 
τελευταία. Μάλιστα θέλει νά μάς παρου- 
σιάση συνθετικά χρώματα καί ό'γκους Ε λ 
ληνικούς. Είναι τολμηρός ζωγράφος καί 
βαδίζει μέ πεποίθηση. Καί πρέπει νά ελ
πίσουμε πώς μέ τήν αυτοπεποίθηση αύτή, 
αν προχωρήση σέ συνθετικώτερα έ'ργα καί 
ώριμάστ] αύτό τό Έ γ ώ  του, πού αστράφτει 
καί σήμερα Ικανοποιητικά, θά  βρεθούμε 
μπροστά σ’ έ'να σημερινό καί αυριανό 
Δημιουργό.
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— ’Έ κ& εση Δ. Δ ιαμαντόπονλου
Ό  νεώτατος ζωγράφος κ. Διαμαντόπου- 

λος, πού ή «Πρωτοπορία» τον πρωτοπα- 
ρουσίασε στό κοινό, άνοιξε μιάν έ'κθεση 
τών πρώτων έ'ργων του. Μπροστά σ’ αύτά 
ξαφνίστηκαν οί ανίδεοι. Ώστόσο ό κ. Δια- 
μαντόπουλος είχε τήν αξιοσύνη καί τήν 
τύχη ν’ άρχίση άπό τήν μετακυβιστική 
εποχή. Δέν έμολύνθηκε άπό τό ρεαλισμό 
κΓ άπό τίς φωτογραφικές στάμπες. Βέ
βαια έ'χει στήν εργασία του αύτή τήν επί
δραση τοΰ κυβισμού. Ώστόσο τελευταία 
άπελευθερώνεται. Τό στήσιμο τών ό'γκων 
και ή κίνηση στον πριμιτιβιστικό κόσμο 
του, εΐναι πράμματα σημαντικά καί άξιω- 
σημείωτα. Μά κυριώτατα τό χρώμα του, 
οί πρωτότυπες αρμονίες του δείχνουν έ'να 
ζωγράφο μέ ταλέντο συγχρονισμένο καί 
πλούσιο. Πρέπει ακόμα ό κ. Διαμαντόπου- 
λος νά έργαστή επίμονα, νά προσπαθήση 
πολύ, μά μέ βεβαιότητα πώς άπ’ αύτόν 
θά  βγή κάτι πού θά  βαρύνη συμαντικά στήν 
αυριανή Τέχνη. ’Έχει έ'να γερό κ’ έλεύτερο 
ταλέντο.

*
— ’Έ κϋ'εση Π ερικλή  Ν ικ . Λύτρα.
Στον «Παρνασσό» ό κ. Περικλής Ν. Λύ

τρας παρουσίασε 16 τοπεία καί 4 σπουδές 
σέ άλλα θέματα. Στά τοπεία αύτά φαίνε
ται ό ζωγράφος πού έφτασε στήν ώριμό- 
τητα πού ζητούσε. Ή  ανησυχία τοΰ κ. Π. 
Λύτρα δέν είναι τέλεια συγχρονισμένη, μά 
έφτασε σέ σημείο ζηλευτής απλότητας καί 
έκφρασης. ’Έδωσε στό τοπεΐο τήν άπλού- 
στατη καί μαζί εκφραστικότατη μορφή. 
’Άρχισε ό κ. Λύτρας, δπως είναι φανερό, 
άπό τον εμπρεσιονισμό, μά έφτασε σέ μιά 
καθαρή καί ισχυρή προσωπικότητα.

Φ Ω ΤΟ Σ ΓΙΟ Φ ΥΛΛΗ Σ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
( Ά ναγγέλνουμε οοα β ιβ λία  και περ ιοδ ικ ά
λαβαίνουμε. Κ ρίνου με οπ ο ία  & έλο υ μ ε).

—  Β ιβ λ ία .
Θάνου Κ. Γιουρουκόπουλου (T h anos G. Gior- 

k o p o lo ): «Τό κόκκινο άστρο τής ’Αμέρικας».
(Ρομάντσο). Τυπογραφείο Ά ρ . Ν. Μαυρίδη. ’Α
θήνα 1931.

Κοσμά Π ο λίτη : «Λεμονοδάσος», Ισ το ρ ία  μιας 
ζωής. (Διήγημα). ’Αθήναι 1930.

Παύλου Γνευτοΰ : «Εσπερινά». (Ποιήματα).

Έ κ δ . οίκος «Γράμματα». ’Αλεξάνδρεια 1930.
Ιναισαρ. ’Εμμ α νουήλ: «Δώδεκα σκυθρωπές

μάσκες». (Ποιήματα). ’Εκδότης ’Αριστείδης Ν. 
Μαυρίδης. ’Α θήνα 1931.

’Εγκυκλοπαιδικόν Ή μερολόγιον. Τή συνεργα
σία τών απανταχού λογίων, πρός προαγωγήν 
τής σκέψεως καί τής προόδου τοΰ Ελληνικού  
κόσμου. N ew  Y o rk  H erald  printing synticate. 
P e tro s  P . T atan is fou nd er. Έ τ ο ς  τρίτον 1930  
καί έτος τέταρτον 1931.

Στυλ. Β . Πρωτονοταρίου (Καθηγητού τής Φι
λοσοφίας τής ηθικής καί τοϋ δικαίου έν τή σχο
λή Πολιτικών Έπιστικών) : Ή  ήθική είς τήν 
προϊστορικήν καί είς τήν σύγχρονον κοινωνίαν. 
’Εκδοτικός Οίκος Α. Κασιγόνη. ’Α θή ναι— ’Α λε
ξάνδρεια. (Περιοδικόν «Έρευνα». ’Ιανουάριος 
1931). Πωλείται δρ. 10 στά βιβλιοπωλεία.

Β . L ib e r : Τό παιδί καί τό σπίτι. (Μιά φωνή 
άπ’ τήν ’Αμερική). Μεταφραστής I. Μ. καί Α. Μ. 
’Εκδότης Α . Ράλλης. (Βιβλιοθήκη γιά δασκάλους 
καί γονείς). ’Α θήναι 1930.

Έ ντγκ α ρ Ούάλλας: «"Οταν ή γυναίκα θέλει». 
Μετάφρ. Μιχ. Πριονιστή. ’Εκδοτικός Οίκος Ν. 
Θεοφανίδη καί Σ . Λαμπαδαρίδη. ’Αθήναι.

Κ. Δ. Καραβίδα. Σοσιαλισμός καί κοινοτισμός. 
(Δοκίμιο περί τών γαιωοικονομικών καί κοινωνι
κών βάσεων τοΰ πολιτισμού τών Ελληνικώ ν χω
ρών). Τύποις έκδ. ο’ίκου «Κοραής . ’Α θήναι
1930.

Κ. Πούπτη. ιατρού. Ή  θεραπεία τής φυμα- 
τιώσεως διά τοΰ εμβολίου Φρίντμαν. ’Αθήναι. 
Τύποις «Πυρσοΰ». A. Ε . 1931.

Λίνου Ό ρ έ σ τ η : «Ναδία» (ρωμάντσο) καί άλλα 
διηγήματα. ’Εκδοτικός οίκος Ίω . καί Θ· Κυρια- 
κίδη. Λευκωσία Κΰπρος. 1931.

Παύλου Ζανέ. 'Ο χαρακτήρ καί ή άρετή. Μετά- 
φρασις Ίω αν. Μ. Παναγιωτοπούλου. ’Εκδοτικός 
οίκος Α . Κασιγόνη. ’Α θή ναι— ’Αλεξάνδρεια. (Π ε
ριοδικόν «Έ ρευνα». Φεβρουάριος 1931). Π ω λεί
ται δρ· 10 στά βιβλιοπωλεία.

«Κι’ ή ιστορίες αυτές τελείωσαν έτσι», διηγή
ματα Ντόλη Νίκβα. 1930 ’Αθήνα.

Γιώργου Θεοτοκά : «’Ώ ρες αργίας». ’Αθήνα. 
Τυπογραφείο «Ε στία » 1931.

Ίωανν. Θ. Νάκου: Τό ήμερολόγιον ενός φυμα- 
τικοΰ Τό βιβλίον τοΰ πόνου καί τοΰ έρωτος» ’Εκ 
δοτικός οίκος Δημητράκου A . Ε . ’Αθήναι.

"Ελλης Β . Δασκαλάκη: «Σκληροί άγώνες γιά μι
κρή ζωή». Διηγήματα. ’Α θήνα 1931.

Εύαγγέλου Σουλτάνη : Σκιές και φώτα»
(Ποιήματα) Θεσσαλονίκη 1931.

Κ. Φαλτάίτς : « Ή  Παναγία ή Έ λεημ ονήτρια  . 
Έ κ δοσ ις  Συνδέσμου Σκυρίων. Σκυριανή βιβλιο
θήκη, άρ. 1. ’Αθήναι 1930.

Δημοσθ. Βουτυρά. «’Επανάσταση τών ζώων». 
(Διηγήματα). ’Εκδοτικός οίκος Δημητράκου. A . Ε . 
’Α θήναι. · .

“Αγγελος Δρόσος. «Δισταγμοί» (Π οιήματα). ’Α
θήναι 1931.

Πασχαλινό Λεύκωμα. ’Επιμέλεια Μάριου Βαϊά- 
νη— Σπ. Καζάζη. Έ τ ο ς  πρώ το— ’Απρίλιος 1931. 
(Λογοτεχνική καί καλλιτεχνική ανθολογία).
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— Π εριοδικά

«Μουσικά χρονικά». Μ ηνιαία, καλλιτεχνική επι- 
θεώρησις. 'Ιδρυτής—Διευθυντής ’Ιωσήφ Παπαδό- 
πουλος Ά θη ν α ι. ’Έ το ς  3, τεϋχος 1 (2οj ’Ιανουά
ριος 1931.— Τεϋχος 2 (26), Φεβρουάριος 1 9 3 1 .— 
Τεϋχος 3 — 4 (2 7 — 28) Μάρτιος— ’Απρίλιος 1931.

«’Ο Λόγος». Μηνιαίο περιοδικό γραμμάτων καί 
τέχνης Διευθυντής Α. Τερζάκης. ’Εκδότης Ά ρ .  
Ν. Μαυρίδης. ’Αθήνα. Χρόνος 1, άρ. 4, Φλεβά
ρης 1 9 3 1 .— Ά ρ . 5, Μάρτης 1931.— Α ρ . 6 , ’Α 
πρίλης 1931.

«Έ λληνίς». Μηνιαίον περιοδικόν τοΰ Έ θνικοϋ  
Έυμβουλίου τών Έλληνίδων· Ά θη ν α ι. Ετος 11. 
άρ. 2, Φεβρουάριος 1 9 3 1 — Ά ρ  3, Μάρτιος 1931. 
— Ά ρ . 4, Α πρίλιος 1931.

«Έβδομάς». Εβδομαδιαία εικονογραφημένη 
έπιθεώρησις. Αρχισυντάκτης Ντόλης Νίκβας 
Ά θη ν α ι Έ τ ο ς  4," άρ. 174— 186, Φεβρουάριος, 
Μάρτιος καί Α πρίλιος 1931.

«'Ελληνική Έ πιθεώ ρησις». Μηνιαίον περιοδι
κόν. Διευθύντρια Ευγενία Ζωγράφου. Επί τής 
ϋλης Ά π · Ν. Μαγγανάρης. Ά θη ν α ι ’Έ το ς  24, 
άρ. 279, ’Ιανουάριος 1 9 3 1 .— Ά ρ . 280, Φεβρουά
ριος 1931.— Ά ρ . 281, Μάρτιος 1931.— Ά ρ . 283, 
Α πρίλιος 1931

«Ίόνιος Α νθολογία». Διευθύντρια Μαριεττα 
Μινώτου. Α θή ν α . Έ τ ο ς  5, άρ. 45 ,46 ,47 , Μάρ
τιος 1931

« Ή  φωνή τοϋ βιβλίου »· Μηνιαία έπιθειόρησις, 
’Εκδοτικός οίκος Δημητράκου A . Ε . Ά θη ν α ι  
Έ τ ο ς  1, άρ. 1, ’Ιανουάριος 193 1 .— Ά ρ . 2, Φε
βρουάριος 1931.— Ά ρ . 3, Μάρτιος 1931. (Περιο
δικό βιβλιογραφικό, πού δίνει πληροφορίες για 
ολες τίς νέες εκδόσεις).

«Διεθνές Δελτίον Ά στέρος». Ά θη ν α ι. Έ τ ο ς  1, 
άρ. 6 , Δεκέμβριος 1931.

«Σοσιαλιστική Ζωή». Μηνιαίον όργανον τής 
Ένο>σεως Σοσιαλιστικών σπουδών. Ά θη ν α ι. Χ ρ . 
3, άρ. 28, Φεβρουάριος 1 931 .— Ά ρ . 29, Μάρτιος 
1931. -  Ά ρ . 30, Α πρίλιος 1931.

«Πεταμένες άλήθειες». Δεκαπενθήμερο ανθρω
πιστικό περιοδικό. Διευθυντής Θεμ. Χρυσογέλου  
Οϊκονομίδης. Α θή να · Χ ρ . 1, άρ 1, 15 Φεβρουά
ριου 1 9 3 1 .— Ά ρ . 2, 28 Φεβρουάριου 1 931 .— 
Ά ρ . 3 4, 1 5 — 31 Μαρτίου 1931.

« Ό  Ά γω ν τών Δωδεκανήσων». Δεκαπενθήμε
ρον. Ά θη να ι. "Έτος 1, άρ. 2, 15 Ιανουάριου  
1931.— Ά ρ . 3, 1 Φεβρουάριου 1 931 .— Ά ρ . 4, 15 
Φεβρουάριου 1 9 3 1 .—Ά ρ . 5, 1 Μαρτίου. Αρ. 6 , 
15 Μαρτίου. -  Ά ρ . 7, 1 ’Απριλίου.

«Κυκλάδες . Μηνιαίο λογοτεχνικό καί καλλι
τεχνικό περιοδικό, έκδιδόμενο στή Συρο. Διευ- 
θυνσις Ρίτα Μπούμη, Κατίνα Μπάϊλα, Βίκτωρ 
Παπαδάκης. "Έτος 1, άρ. 9, 1 Φεβρουάριου 
1931.— Ά ρ . 10, 1 Μαρτίου 1931.— Ά ρ . 11, 1 
’Απριλίου 1931.

Ή  επαρχία». Δεκαπενθήμερο. Τρίκκαλα. Χ ρ . 
1, άο. 1 — 11, 15 Ν)βρίου 1930— 15 ’Απριλίου 1931.

«‘Επτάνησος». Μηνιαία έπιθεώρησις. Διευθυν
τής Πίπης Δ. Μαρτίνης. Κέρκυρα. Έ τ ο ς  1, τεύ
χος 4, Φεβρουάριος 1931. —  Τεύχος 5, Μάρτιος 
1931. —Τεϋχος 6 , Α πρίλιος 1931.

= ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

«Αί Μοΰσαι». Φιλολογ. καί ιστορικόν περιο
δικόν. Ιδ ρ υ τή ς— Διευθυντής A. Χ· Ζώης. Ζά
κυνθος. “Ετος 39, άρ· 867, 30 Ίανουαρίου 1931.
.— 868, 22 Φεβρουάριου 1931 .—869, 2 0  Μαρτίου 
1931 ■

«Νέος Κόσμος». Μηνιαία έπιθεώρησις. Διευ
θυντής Κωστής Γιανναδάκης. Βραχάσι (Κρήτης) 
’Έ το ς 1, άρ 1, 1 Φεβρουάριου 1931.

«Ε λεύθερος Λόγος». Δεκαπενθήμερος έπιθεώ- 
ρησις. ’Ιδιοκτήτης— Διευθυντής Θρασύβουλος Α. 
Σμυρλής. Βέροια. Έ τ ο ς  1, άρ· 1, 25  Μαρτίου 
1931.

«’Αλεξανδρινή Τέχνη». Μηνιαίο λογοτεχνικό 
καί καλλιτεχνικό περιοδικό. Διευθύνεται απο τήν 
Κα Ρίκα Σεγκόπουλου. ’Αλεξάνδρεια. Χ ρ . 5, 
τεϋχος 1, ’Ιανουάριος 1931.— Τεϋχος 2, Φε
βρουάριος 1931.— Τεϋχος 3, Μάρτης 1931.

«’Εθνικός Κήρυξ». Μηνιαίος εικονογραφημέ
νος. Πέτρος Π . Τατάνης ιδρυτής Νέα Ύ όρκη. 
Πρωτοχρονιάτικος. V ol. X V II, No 1, Jan u ary  
1931.

«L ib re». D ire cte u r L ou is R ou ssel. M ontpel
lier (F rau ce). Nos 1 0 0 —101, F e v r ie r — M ars 
1931.

«H O BN CB» (Nowiss). Sofia. (Βουλγαρίας).
Nos 6 — 7.

ΡΛΦ . (R L F — F ro n t litteraire  o u v rie r). S o 
fia (Βουλγαρίας). No 38, 27 Γενάρη 1 931 .— No 
39, 4  Μάρτη 1931.

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
Τοΰτο τό φυλλάδιο εΐναι τό τελευταίο πού  

στέλνουμε στους συνδρομητές π ο υ  τελείωσε ή 
συνδρομή τους τό Δ εκέμ βρ η  1 9 3 0 .  Τους π α ·  
ρακαλουμε νά μας στείλουνε τή συνδρομή τον 
1 9 3 1 , αν ϋ'έλουν νά ξακολου& ήσουν νά λαβαί
νουν τήν « Π ρ ω τ ο π ο ρ ία » .

— Ε π ε ι δ ή  τυχαίνει γιά πολλονς λόγους ν 
αναγκαζόμαστε νά μ ή  βγάζουμε φυλλάδιο ταχ
τικά κά& ε μήνα και δέν Ό'έλουμε ν 9 αδικούμε  
τους συνδρομητές μα ς, δηλώ νουμε π ώ ς οσοι 
γράφονται τέτοιοι και προπ ληρώ νουν Ό'α λα
βαίνουν μ ε τή συνδρομή ενός χρόνου 1 2  σωστά 
φυλλάδια και όχι μονάχα δσα βγαίνουν μέσα στό 
χρόνο.

Ά λ γ κ ιά ν , Θεσσαλονίκη. Οί στίχοι σας έχουν 
καί μοντέρνα διάθεση καί κάποιο χιούμορ, μά 
είναι άκόμα άτεχνοι καί άγουροι.— Φώτο Λ ά μ 
ψ η . Τό θέμα  κοινό, μά καί πρόχειρα δουλεμένο. 
Φχαριστουμε γιά δσα γράφετε γιά τήν «Πρωτο
πορία . Ό  άγώνας μας προσμένει πιό πολύ τους 
νέους νά τόν καταλάβουν και νά τόν υποστηρί
ξουν. — Κ ή π ο  Π ο τισ τικ ό . Τά γραφύμελά σας 
θέλουν πότισμα καί καλλιέργεια γιά νά μεστώ
σουν Πολύ άτεχνα άκόμα.— Ν . Α . Μ πούραν , 
Τρίκκαλα. Τό περιοδικό σας « Επαρχία» τό πα
ρακολουθούμε προσεχτικά καί μάς άρέσει καί το 
πρόγραμμά του κι* ό δρόμος σας. Ευχόμαστε 
κάθε πρόοδο.— Γιάννην Κ α μ . . . Καλαματα 
άρχαΐα έχουν ξαναμεταφραστή άπό άλλους. Οι 
πρωτότυποι στίχοι σας πολύ κοινοί.

ΣΤΑ ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
Τ Η Σ  “ Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ι Α Σ , ,

Θά δημοσιευτοΰν, ανάμεσα σ τ’ αλλα, κα'ι τ ’ ακόλουθα:

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ : Γιά ν ν η  Σ ίδ ερ η , A . I .  Σ τ . κλπ .

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α : Α ίμ . Ρ ιά δ η , Ρίτας Μ π ο ύ μ η , Α . Μ π α λη , Θ. Ά -  

ΰ'ηνογένη, Σ τ . Σ ιδ έρ η , Ν . Δαμιανοϋ, Χρ. Τ οα π άλα , Γιόχα ν  Ρ ω μ α 

νόν κλπ.

Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α : Γιάννη Χατζηαντρεα., Τάσον ΑΦ ανασιάδη, Ν. 

Σ α ρ ά β α , X . Βαρλέντη κλπ . .

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο  Ε Ρ Γ Ο : τον X . X . X .

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε ΙΣ  έργων των E r i c  L y a ll, X . Ρ  Χιμένεϋ·, Σ τ . 

Γιασένιν, Κ λ . Φαρέρ, Λ . Στογιάνω φ  κλπ.

Ε Ρ Γ Α  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Σ : Γ . Σ τέρ η , Δ. Δήμον κλπ .

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ,,
( Σ Τ Ο Α  Φ Ε Ξ Η  5 9 )

Προμηθεύει προηγούμενα φ υλλάδια τής «Π ρω τοπορίας» 

προς δρχ. 5  τό καθένα .—  Τον τομο τής « Π ρω τοπ ορίας» τον 

1 9 2 9  χαρτόδετο πρός δρχ. 6 0 . —- Τά φ υλλάδια τον 1 9 3 0 ,  δλη 

τή σειρά , πρός δρχ. 4 5 . —  Τή σειρά άπό τά φ υλλάδια κ α ί τών 

δ ύ ο  χ ρ ό ν ω ν  μ α ζ ί  δ ρ χ .  1 0 0 .—
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HELLENIC BANK TRUST COMPANY
ΝΕΑ YOPKH 51 M A ID E N  L A N E  

ΤΡΑΠ ΕΖΑ  ΙΔ ΡΥ Ο ΕΙΣΑ  ΥΠΟ ΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΤΤΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α  ΔΟΛΛΑΡΙΑ 1.500.000.—

ϋΐ!

W
Δέχεται καταθέσεις καί έκτελεϊ πάσης φύσεως τραπεζιτικάς 

έργασίας υπο λίαν ευνοϊκούς δρους.

Οι έχοντες συναλλαγάς καί συμφέροντα έν ’Αμερική δύνανται ν’ άπο- 
τείνωνται είτε άπ’ ευθείας προς τήν H E L L E N IC  B A N K  T R U S T  C o , 
51  M aiden L a n e , N ew  Y o rk , U. S . Α ., είτε προς τήν ΕΘΝΙΚΗΝ 
ΤΡΑΠ ΕΖΑΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έν ’Αθήναις μέν είς xb Κεντρικόν Κ α
τάστημα (Τμήμα ’Εργασιών ’Αμερικής), έν ταΐς Έπαρχίαις δέ είς τά κατά 
τόπους Υποκαταστήματα αύτής.

Β Ι D  Λ I Λ Π Ο Υ  Π Ο Υ Λ Ι Ο Ν Τ Α Ι  Σ Τ Ο  
I D / \ l r t  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  Β Ι Β Λ Ι Ω Ν

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 8 (ΣΤΟΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ). Α Θ Η Ν Α Ι

Φώτου Γιοφ ύλλη. Τό άμοιρο τό Α ο λά κι ( Μ υθιστόρημα)  Δρχ. 15 .-

» » ’Ανησυχίες ( π ο ι ή μ α τ α ) ..........................  » 15 .-

» » Μ οντέρνες ’Α γ ά π ες (ποιήματα)  . . » 1 0 .-

» » Τό τραγούδι τής Κ οντέασας (π ο ίη μ α )  » 10 .-

* Α κατάλληλο Η μ ε ρ ο λ ό γ ιο ................................................................  » 10 .-
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