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Ι

Κάθε συνεργάτης είναι υπεύθυνος γΙά κάθε δημοσίευμά του.

σημασία γιά τήν μέλλουσαν αύτή πραγματικότητα,
σ’ όποιαδήποτε τέχνη κι’ άν άνήκει τό έργο τους.
Κι’δταν μορφή τοδ θρησκευτικοδ μας μύθου, πάρει τήν
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑ/ΛΑΝΤΗ
φωτεινή χροιά τοδ 'Ελληνικοδ περιβάλλοντος δπως
ΣΗΜΕΡΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝΕ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ή ΑίγυπτΙα Νηϊθ, άνεπήδησε άπ’ τήν κεφαλή τού
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ
Διός μέ καινούργια λάμψη— τό θαύμα μπορεί νά
όφείλεται στή ζωγραφική ή στή γλυπτική άλλά
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π ΑΠ ΑΛΙ AM ΑΝΤΗ
δέν είναι άπίθανον νά συντελεσθή άπό τήν πέννα ένός
ύπερόχου πεζογράφου.
Γι’ αύτό δέν πρέπει νά σάς έκπληξη ή τοποθέτησις
"Οταν ή Νεοελληνική τέχνη έορτάσει τήν άναγέννησή της, καί οί "Ελληνες Μιχαήλ— Άγγελοι τού Παπαδιαμάντη στή πρώτη σειρά τών έργατών
έχουν άποκαλύψει κάτω άπό τ’άκατέργαστο μάρμαρο, μιάς Νεοελληνικής άναγεννήσεως.
"Οταν γίνη πραγματικότης ό Νεοελληνικός Παρθέ
τίς θεϊκές έκεϊνες μορφές, ποϋ ζητούν νά έκφρασθοδν
μέσα στό carmen seculars τοϋ Σολωμού, καί στους νων καί ή ξαναγεννημένη τέχνη μας, βιξει σέ καινούρ
πίνακες τοδ μεγάλου Γύζη, δτανοί "Ελληνες ζωγρά για έκσταση δλόκληρο τήν άνθρωπότητα, ή προσπά
φοι άποκαλύψουν Ελληνικά τόν Χριστιανικό μύθο, θεια του μπορεί νά μήν ύπερβαίνει τίς άπλές μελω
γεμίζοντας τά τέμπλα τών ' Ελληνικών ναών, μέ παρα δίες τού αύλητή, μπροστά στό πραγματοποιημένον
στάσεις μπροστά στίς όποιες οί μελαγχολικές Mado- συμφωνικόν έργον, άλλά γιά μάς τους νέους σήμερα,
nes τοδ Σίξτου δέν θά μποροδν νά παραβληθούν, ή είναι ό δρόμος ποδ θά μάς φέρει πρός τής πραγμα
φυσιογνωμία τοδ ’Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη θ’ άνή- τοποίηση αύτή.
Διαφωτιστικά τής πορείας ένός καλλιτέχνη είναι
κει στή πρωτοπορία έκείνων ποδ όνειροπόλησαν τήν
ή ζωή του, καί ή στάσις του άπένατι τοδ κόσμου τών
άναγέννηση αύτή.
Ή αισιόδοξη αύτή πρόβλεψις μου, δέν προέρχεται ιδεών, ποδ ένεδρεύουν τό άνθρώπινο πνεύμα γιά νά
άπόέκτίμηση τής σύγχρονης καλλιτεχνικής έργασίας, τό παρασύρουν σέ μιά τελειοποίηση ή σ’ ένα χάος.
Ό Παπαδιαμάντης δέν ύπήρξεν όπαδός καμμιάς
ή τής σύγχρονης κοινωνικής μας ζωής, μέσα στή
όποια κάθε άξιοθρήνητη μεταβολή δνομάζεται πρό θεωρίας γιατί γνώρισε πολύ γρήγορα τή σχετικότη
οδος, άλλά άπό μιά δικαία στάθμιση τών καλλιτε τα τών διανοητικών συμπερασμάτων, κατάλαβε πώς
χνικών στοιχείων τοδ τόπου ποΰ κρυφοζοδν σήμερα, ή έρευνα όδηγεΐ σέ διαρκείς προσωπικές μεταλλαγές
σάν τά πνεύματα τών ερειπωμένων ναών, έως δτου τ’ άλλά ποτέ δέν όδηγεϊ στήν άκλόνητη έκείνη πίστη,
άναστήση μέ τή θεϊκή του πνοή ό ύψηλός καλλιτέ ποδ γίνεται ή λυδία λίθος τών πράξεων μας.
"Ετσι δικαιολογείται ή βαθυά πρός τήν θρη
χνης τοδ μέλλοντος.
Ό Ελληνισμός δέν είναι ιδανικόν μόνον γι'ζ τούς σκεία προσήλωσίς του, καί ή δυσπιστία του μπροστά
συνεχιστάς τής ιστορικής παραδόσεως, είναι καί ιδα στά έπιστημονικά συμπεράσματα, άφ’ ού αύτά, δέν
νικόν έκείνων ποΰ όνειροπολοδν καί προσπαθούν νά συγκρατούν ποτέ ένα άνήσυχο πνεύμα στήν έπιφάνεια
έκφράσουν τήν ψυχή τής φυλής, ήνά δόσουν τήν ίδι- δταν τό βαρύνουν τά μεγάλα έρωτηματικά τής δημι
άζουσα Ελληνική έκφρασν^ σ’δτι είναι κοινόν στή ουργίας.
συναισθηματική καί διανοητική ζωή τής σημερινής
Ερωτηματικά! Πόσον ειρωνική τ’ άντιπαρέρχεάνθρωπότητος 'Η συμβολή τών πνευματικών έργατών ται ή έπιστημονική λογίκευσις, μά πόσον πηγαία υ
ποδ πέρασαν, ή ζοΰν άκόμη μαζύ μας, έχει, τήν ίδια πήρξαν γιά κάθε μεγάλο καλλιτέχνημα !

ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Άπό τό πικρό μοιραίο ποΰ βαρύνει τους ήρωας
τοϋ 'Ομήρου καί τόάπαλό έκεινο παράπονο τών τρα
γικών χορών τοΰ Σοφοκλή, ποΰ φαίνεται πώς άποτείνεται σέ κάποιο ύψος ,άκατάληπτο, σέ μιά θεότητα
μυστική, κι’ άκόμη μέσα στά σιωπηλά εσωτερικά
δράματα ποΰ άπεκάλυψε ή Χριστιανική τέχνη, τά
αύτά διαγράφονται παντοΰ μυστηριώδη έρωτηματικά,
καί βαρύνουν τήν αίσθανομένην ανθρωπότητα.
Ή Χριστιανική του προσήλωσις ύπήρξε γιά πολ
λούς κριτήριον τής διανοητικής του δυνάμεως· άλλά
ό Παπαδιαμάντης δέν φιλοδόξησε νά καταλάβη θέ
ση στή σύγχρονη του διανόηση.
Ήταν καλλιτέχνης μέ καρδιά, κι’ δποιος έχει
καρδιά δέ μπορεί νά ζήση χωρίς θεούς, δέν μπορεί
νά ζήση χωρίς νά θεοποιήση κάτι.
Ή καρδιά άνάλύεται, λατρεύει, τό πνεύμα έξετάζει, δικαιολογεί. Μά κάποτε ό μικρός αύτός έπαναστάτης μάς διδάσκει πώς ή επιστήμη καί ή λογική
είναι πράγματα άνωφελή, κι’ δταν μιά περιπέτεια τής
ζωής καταστρέφει τήν έσωτερικήν μας ισορροπία μάς
δείχνει τή δύναμή του, ένώ ή λογική φεύγει άνίκανη
νά μάς ύπηρετήση, καί δέν έπιστρέφει, παρά σάν πε
ράσει ή περιπέτειά μας αύτή, σάν μιά κακή συνήθεια
ποΰ έπαναλαμβάνουμε «έν εύθέτφ χρόνω».
Είχεν τήν ένστικτη πεποίθηση γιά τήν ύπαρξη
άνωτέρου θεατοΰ καί διαφύλαξε τή θεϊκή ούσία τοΰ
άνθρώπου χωρίς νά τήν ύποδουλώση στις ταπεινές
συνήθειες τής ζωής. Τά πράγματα γι’ αύτόν είχαν
ανώτερη πνοή, άν δέ τό έργο του στερείται τής ύψηλής σκέψεω; δπως τό κατηγόρησαν, δέν είναι γι’ αύ
τό μικρό, γιατί ύπάρχουν άπλά έργα ποΰ τά κάνει
μεγάλα ή ύψηλή πρόθεσίς τους.
'* Ό Παπαδιαμάντης έ.ζησε μακρυά άπ’ τήν δηλητη
ριώδη γιά τήν καλλιτεχνική ψυχή πάλη, τών έργαζομένων έναντίον τής κληρονομικής εύζωΐας, ποΰ
μεταβάλει, τούς καλλιτέχνας μοιραίως σήμερα είς
έργάτας μιας κοινωνικής άποκαταστάσεως, καί τούς
άπομακρύνει άπό τήν ύψηλή άποστολή τους. Έδοσε
μιά μοιραία έξήγηση στήν κοινωνική ανισότητα στήν
άνθρώπινη δυστυχία, καί γοητευμένος άπό τήν ύψηλήν αρμόνιά ποΰ άκοΰνε δσες ψυχές είναι πλασμένες
γιά νά βλέπουν πρός τά επάνω, προχώρησε σιωπηλός
τόν σκιώδη δρόμον του, ποΰ δέν ήταν γι’ αύτόν
παρά μιά διδακτική μεταβατικότης, μιά περαστική
δοκιμασία.
Ή Χριστιανική του πεποίθηση ήταν ή λύσις δλων
τών σιωπηλών δραμάτων ποΰ συσώρευε διαρκώς στήν
ψυχή του ή βαθυά του παρατήρηση.
Γι’ αύτό, ό Παπαδιαμάντης, μαζύμέ τό θλιβερό συμ
πέρασμα ποΰ μάς άφήνει νά βγάλουμε, δταν μάς άποκαλύπτει μιά πτυχή τής ζωής, μάς δδηγεΐ σχεδόν πάν
τοτε στήν άτμόσφαιρα έκείνη τοΰ μοιραίου, ποΰ ό άν
θρωπος άναγνωρίζει στό περπάτημα τής μοίρας του,
νάτόν όδηγεΐμιά υπέρτερη σκοπιμότης, μπροστά στήν
όποία δέν πρέπει ν’ άντιταχθή.
Κάθε τραγική άκόμη πραγμχτικότης του, ντύνε
ται τό θεϊκό έκεινο φεγγοβόλημα, ποΰ άνυψώνει τά
γεγονότα τής ζωής καί κάνει τόν πόνο νά καταπραδνεται μέ θεϊκές θωπείες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Γιατί ή τέχνη στά ύψηλά δημιουργήματά της, ύ
πήρξε πάντοτε μυστηριώδης, σκέπασε πάντοτε ένα
ύψηλόν μοιραΐον μέ τήν άτμόσφαιρα τοΰ άκταλήπτου.
μέσα στήν όποία ο άνθρωπος άρχίζει νά μαντεύει κά
ποια ύπέρτερη λύση.
Ήξερε, πώς οί μικρές ιστορίας τής γής δέν με
ταβάλλονται άπ’τή ταβέρνα ώς τό σαλόνι, οΰτε ό άνθρώπινος πόνος γίνεται εύγενικότερος στά μέγαρα
τών κοσμοπόλεων, δπου ή παθολογική διαστραφή θεω
ρείται άνώτερη ψυχολογία, καί περνούσε τις βραδυνές
ώρες του στά ρυπαρά μαγαζάκια, δπου βλέπουμε συ
νήθως τήν πρωτόγονη λαϊκή ψυχή νά μάς όμιλεΐ γιά
τούς πόνους της, καί τις έπιθυμίες της, μόλις τήν
κάνουν όμιλιτική οί πρώτοι άτμοί τοΰ κρασιού.
*
* *
Άν πιστεύσουμε έκείνους ποΰ ιόν γνώρισαν, τά
περισσότερα διηγήματα του, έχουν γραφεί μέσα σέ
συνοικιακά οινοπωλεία άπ’ τήν αύλήν τών όποίων
διακρίνουμε κάποτε νά έρπη τό πλατύφυλλον κλήμα
σκιάζον τό παληό μαρμάρινο πεζούλι, πλαγινού ’Α
θηναϊκού σπητιοΰ, πάνω στό όποιον ποτίζεται καί
μυροβολεΐ τό αίματοστάζον γεράνι—ύπολείματα οικο
γενειακής λατρείας θαπτόμενα διαρκώς ύπό τόν βάρβα
ρον δγκον τής νεωτέρας άρχιτεκτονικής.
Ή νοσταλγική του έπιστροφή στήν Σκίαθο συ
μπίπτει μέ μιά έπιδείνωση τής ύγείας του ποΰ έπισπεύδει τό τέλος του.
Καμμιά διαμαρτυρία δέν άποτείνει στή ζωή, ούτε
άφήνη νά δηλητηριασθή τό έργον του, άπό τήν πι
κρία ποΰ τόν ποτίζει ή έποχή του, άλλά ύποτασσόμεστό μοιραίο του περιμένη τό τέρμα τής θλιβερής του
ζωής, άφήνοντας γιά τό έργον του δλη τή Χριστιανι
κή του έγκαρτέρηση, δλα τά ήρωϊκά στοιχεία τής
ψυχής του.
Συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια, άπ’ τήν ήμέρα
ποΰ πέθανε, νοσταλγός τοΰ νησιοΰ του λησμονημένος
άφήνοντας τή φήμη γιά τούς κενούς θορυβοποιού?
τοΰ σήμερα, ό εύγενκός αύτός έργάτης ένός Έθ,ικοΰ,
ιδανικού, καί κάποία άφύπνησις έχει συντελεσθή.
Τό έργο του, συνδεδεμένο δυστυχώς μέ τή γλωσ
σική πρόληψη, έδειξε τάσεις, άν καί δ ίδιος δέν
κήρυξε καμμιά.
Ή κριτική μου αισιοδοξία, βασιζομένη πάνω στόν
τρόπο τής έργασίας καί δλων έκείνων, ποΰ συνέχι
σαν τήν Εθνική παράδοση, προλέγει μιάν άναγέννηση
στήν Νεοελληνική τέχνη, έκτος άν συμβή κάποιο άπ’
τά βίαια εκείνα γεγονότα τής ιστορίας ποΰ άνακόπτουν ή μεταβάλλουν τήν άνάπτυξη τών πολιτισμών.
----- ----

**

Γ.®. ΪΤΑΥΡΟΠΟΤΛΟΙ
-------------------

ΤΟ ΠΝΕΤΜΛ ΤΟΤ ΠΛΠΑΔΙΑΝΑΝΤΗ
Τό έργο τοΰ Άλέςαντρου Παπαδιαμάνη σπάνια
είνε «-σκοτεινός θάλαμος» καί σχεδόν πάντα του είνε
ένα τοπίο άνοιχτό στό φώς ή φτωχικό, μά καί φωτοπερίχυτο δώμα Έλληνικοΰ σπιτιού, γεμάτο τή δική
του τήν ευτυχία, μιάν εύτΰχία ποΰ άναβρύζει άπό τή
φιλοσοφικής δλιγάρκεια τοΰ λαϊκοΰ κόσμου.

Τις περισσότερες φορές ή ψυχή του είνε τό άμέριμνο πουλάκι σ’ένα χαμόδεντρο τής Σκιάθος·
Ή άφροντισιά τοΰ Παπαδιαμάντη γυρίζει πολλές
φορές σέ "Ενα χιοΰμορ άβίαστο καί άληθινό σπιθοβολάει σέ πολλά του διηγήματα.
'Ο Παπαδιαμάντης ξέρει νά βάζη στό μεταξύ μέ
άριστοτεχνική λεπτότητα ένα ζωντανό άνέκδοτο, μιά
παροιμία, άκόμα καί ένα, λογοπαίγνιο, καί νά κόβη
τή μονοτονία, τής περιγραφής η τοΰ διαλόγου μέ τό
σπίθισμα ένός έξυπνου άστείου. Σπάνια άπαντάει
κανείς τόση έναλλγή τοΰ δραματικού μέ τό εύθυμο,
δπως σέ μετικές άφηγήσεις του, ποΰ βέβαια δέν είνε
πλάσματα τής φαντασίας του, μά άληθινές ιστορίες,
βγαλμένες άπό τήν πολυτάραχη ζωή τών ήρώων τοΰ
Καί πολλές φορές ό Παπαδιαμάντης κλείνει τή διή
γησή του μ’ένα έξυτένο λόγο πού δέν είνε παρά ένα
βαθύ φιλοσοφικό συμπέρασμα. "Ενα τέτοιο ξαφνικό
τέλος βρίσκουμε σέ κάποιο παλιό του διήγημα. Τά
«Χριστούγεννα τοΰ Τεμπέλη» είνε άθηναίικο χρισ
τουγεννιάτικο έπεισόδιο, πού δημοσιεύτηκε στήν «Ακ
ρόπολη τοΰ 1896. Ό κ. Γ. Βώκος τό ξαναδημοσίεψε στόν «Καλλιτέχνη» μέ τήν παρατήρηση, δτι
«ύπό τήν χιουμοριστικήν του μορφήν κρύπτει ένα
μικρόν άνθρώπινον δράμα.» Τό κύριο πρόσωπο είνε
ένας τύπος τεμπέλη καί μέθυσου οικογενειάρχη, πού
τόν ζωγραφίζει μέ μοναδική τέχνη. Είνε παραμονή
τών Χριστουγέννων. 'Ο Παύλος ό Πισκολέτος «διωγ
μένος άπό τήν γυναίκα του, ύβρισμένος άπό τήν πενθεράν του, δαρμένος άπό τήν κουνιάδα του, ξωρκικισμένος άπό τήν κυρά Στρατίναν τήν σπιτονοικοκυράν του καί φασκελωμένος άπό τό μικρόν τριετή
υιόν του» τριγυρίζει στούς δρόμους τής ’Αθήνας, καί
κυττάει νά βρή τρόπο νά οίκονομήση χρήματα. Μ’
αύτά θά μποροΰσε ν’άγοράσή τό σχετικό γαλόπουλο
καί στέλνοντάς το στήν οίκογένειά του νά βρή έτσι
έναν τρόπο ν’ άγαπήση μαζί τους. Χρήματα δέ βρί
σκει, μιά δμως σύμπτωση τόνε βοηθάει στό σκοπό
του. "Ενας λουστράκος, βαστώντας ένα γαλόπουλο
στολισμένο μέ κορδέλλες καί κονκάρδα, γυρεύει τή
διεύθυνση κάποιου σπιτιοΰ. 'Ο Πισκολέτος δίνει τή
διεύθυνση τοΰ δικοΰ του καί δ λουστράκος παραδίνει
έκεΐ τό γαλόπουλο λέγοντας πώς «τό στέλλει δ κύ
ριος». Τήν άλλη μέρα, λίγο μετά τό μεσημέρι, δ
Πισκολέτος πηγαίνει δειλά στό σπίτι του νά δή πώς
πήγε ή δουλειά, «νά πάρη καί αύτός κανένα μεζέν
διά τόν καλόν χρόνον». Ζυγώνει στήν δξώπορτα κι’
άφουγκράζεται.«Ήκούσθη άπό μέσα μουρμουρισμός,
είτα φωνή μικροΰ παιδίου είπε : «Τήν ύγεία σου
μάτο-Πάλο τεμπελόκυλο, κακέ πατέλα. Τόνε φάαμε
τό λάλο. Νά, πάλε καί σύ πέντε, κι’ άλλα πέντε
δέκα». 'Ο καΰμένος δ Πισκολέτος κουνάει θλιβερά τό
κεφάλι. < Έκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων ή ά·
λήθεια». Ό μικρός του γυιός τόνε μαθαίνει δτι δ
τεμπέλης καί ό κακός πατέρας δέ βρίσκει έλεος ούτε
στήν οίκογένειά του. Τό μάθημα είνε σκληρό, άλλά
καί πολύ άποτελεσματικό. Φεύγει μουρμουρίζοντας
χωρίς νάν τό θέλη τή συμβουλή τής σπιτονοικοκύρης
του: «Δρόμο τώρα... δρόμο καί δουλειά...
*
Τό άβίαστο χιουμοριστικό πνεύμα τοΰ Παπαδια-

σάντη φαίνεται περισσότερο στό διάλογο, ποΰ είνε
μτολιομένος πότε μέ μίαν άλαφριάν είρωνία, πότε μέ
κανέναν πλάγιο ξιφισμό, καμμιά φορά δμως καί μέ
κάποια φράση πού θεμίζει Λουκιανό, άπό κείνες πού
είνε τόσο πρόχειρες στή λαϊκή κουβέντα. Νά π. χ. δ
Στέλιος ό «πανδρολόγος» πού φέρνει στή νεαρή χήρα
τοΰ νησιοΰ,τήν Κρατήρα τής Άνδρεώλας τις προτά
σεις τοΰ γέρου ΐίαά καπετάν-Σαββα, πού ζητάει νάν
τήν παντρευτή δχι «διά σαρκικά πράγματα, άλλά γιά
ένα άποκοΰμπι τών γηρατειών». — "Εχει εύχαρίστηση, λέει, νά σέ κάμη μεγάλονοικοκυρά. Μέ τά φασό
λια σου, μέ τά ρεβίθια σου...» Μά ή πονηρή καί
ζουμερή χήρα’ κόβει τήν κουβέντα τοΰ προξενητή καί
μέ λίγα λόγια, πού είνε άντίχτυπος γιά τήν ήλικία
τοΰ έρωτοχτυπημένου καραβοκύρη, λέει γελώντας:
«—Ώ, δλο γιά φασόλια καί γιά ραβίθια μοΰπα
ραγγέλνει.., μέ θέλει ώς φαίνεται γιά νά βαστώ σαρακοστή^λο τό χρόνο.»

Β'.

"Οπως τό ’Ανέκδοτο, έτσι καί ή Παροιμία στάθη
κε γιά τόν Παπαδιομάντη πηγή άστέρευτης εύθυμίας,
Τό χοντροκομμένο άλάτι τής λαϊκής σάτυρας βρίσκε
ται άφθονο στις Ελληνικές παροιμίες, πού μέ θαύμα- .
στή συντομία, σ’ένα στίχο, σέ δυό φράσεις, σε πέντε
λέξεις πολλές φορές, κλείνουν τή σοφία τής μεγάλης
λαϊκής μάζας. Τό ειρωνικό πνεύμα τοΰ λαοΰ σπιθοβολάει σέ πολλές άπό τις παροιμίες αύτές, πού είτε
δαγκώνουν σάν έλεγχος, είτε χαϊδεύουνε σά φιλική
παρατήρηση, έχουνε πάντα ένα σκοπό διδακτικό.
Είνε άξιοθαύμαστη ή εύκολία καί ή τέχνη πού έχει
δ Σκιθίτης διηγηματογράφος νά βρίσκη τήν κατάλ
ληλη παροιμία καί νά τήν τοποθετή μέ άναλογία
στή διήγηση ή στό διάλογο. ΟΙ παρομίες, τά δίστιχα,
τό πιστρόφι ένός τραγουδιού δυναμώνουν τή διήγηση
καί δίνουν στό διάλογο τή φυσικότητα έκείνη, πού
έστάθηκε τό πρώτο στοιχείο τής μεγάλης τέχνης τοΰ
συγγραφέα.
,
Σ’έν’ άπό τά τελευταία του διηγήματα, τήν « Αποσώστρα», ή Μοριστώ τό Γιαλινακι είνε δ τύπος τής
κακογλωσσιάς», 'Η κακαγλωσια, δπως ξέρουμε, είνε
σάν ένα έθνικό φροΰτο, πού καλλιεργείται θαυμάσια
σέ κάθε συγκέντρωση, άπό τή βρύση τής συνοικίας,
ίσαμε τό φιλολογικό καφφενεϊο.
Ή Σκιαθίτισσα γριά, στογγυλοκαθισμένη στό κα
τώφλι τοΰ σπιτιοΰ της, μέ τή ρόκα, τό άδράχτι καί
δυό άλλες φιλενάδες της, άφηνε τή γλώσσα της ν’
άλέθη.
Ή γλώσσα είνε μιά τρομερή μυλόπετρα πού συν
τρίβει μέ άσφάλεια τά μυστικά καί τις ύπολήψεις.
Ή Μορισσώ τό Γιαλινάκι είνε ή μυλόπετρα τής Σκι
άθος. "Ολα τά ήξερε καί γιά δλα είχε έναν έπιγραμματικό χαραχτηρισμό. Άν π. χ. μάθαινε καμμιά πρό
ωρη γέννα, έλεγε: «Τρεις δπ’σ’έχω άντρα, καί τρεις
δπ’μ’ έχεις έξη, καί τρεις τοΰ παιδιού έννιά». Άν
έβλεπε κανένα νησιώτη ξυλουργό μέ τήν ιδιότροπη φο
ρεσιά του, (μαβιά γυαλιστή βράκα, ‘ψηλό κατακόκκινο
φέσι μέ μακριά φούντα) ίέλεγε: «Κόρδα καί φούντα
καί τ’ άσπρα πουν τα;» Ή Μορισσώ παρακολουθούσε

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ

με μάτι ’Ιαβέρη τά φερσίματα τήν συγχωριανών της.
Ό Παπαδιαμάντης σκορπίζει άπλόχερα'τά χρώματα
τής παλέταςτου γιά νά μάς ζωγραφίση άριστοτεχνικά
τήν κουσκουσοΰρα γριά. ’Εκείνη ή παροιμία πού άκούσαμε άπό τό στόμα τής ήτανε συνέχεια -μόνο χωρίς
τέλος. "Ενα χρόνο πριν, δταν είχε γείνη δ άρραβώνας τοΰ Ιδιου άντρόγενου είχε πη: <Τά δρνια παντρεύουνται, καί τά στοιχειά βλογιοΰνται.» Τό διήγημ’
αύτό είνε σά μιά συγκέντρωση άπό παροιμίες δλοζώντανες..

*
* *
'Ο Παύλος. ό Πισκολέτος, δ τεμπέλης καί μέθυ
σος οικογενειάρχης, πού είδαμε στό πρώτο μέρος τής
μελέτης αύτής, δέν είνε δ μόνος στά διηγήματα τού
Παπαδιαμάντη. ’Ανάλογος τύπος άνίκανου άνθρώπου
«άχαΐρευτου» ζωγραφίζεται στό < Γράμμμα στήν
’Αμερική.» «'Ο περί ου δ λόγος Μπεφάνης ήτο πα
λαιός φίλος μου. Άλλοτε ·τήν νεότητά του, ιίχε μα
γαζί εις τήν άγοράν. Ήτο έμπορορράπτης. "Οταν
ήθελες νά ψωνίσης καί είχες ν’ άλλάξης νόμισμα, άν
έπαρουσίαζες μισή βηγίνα, ϊσην μέ 2.90 σοΰ τήν άλ
λαζε διά σωστήν, σοΰ έκρατοΰσε 20 λεπτά διά τής
βελόνες, τήν κουβαρίστραν καί τής κλωσταΐς καί σοΰ
έδινε 5,60 βέστα. Άν ήτο ήμισι Γαλλικού ταλλήρου
σοΰ έδινε 5.40. Εις δλίγον καιρόν τό έκλεισεν.» Στό
Ιδιο διήγημα, πού είνε πολύ ύπακειμενικό καί πού θα
χρησιμέψη μιά μέρα στό βιογράφο τοΰ Παπαδιαμάντη,
δ διηγηματογράφος προσθέτει:
«Άλλ’ δπως κυβερνάται, ή μάλλον δπως φέρεται
δ κόσμος, μέ τήν ψευδομανίαν, μέ τήν τυφλήν πρόληψιν, μέ τήν κωφήν φήμην, είχε διαδοθεί καί πιστωθεί εις τό χωρίον, δτι τάχα έγώ ήξευρα πολλές γλώ
σσες. <—"Ολες μέ τά γραμματα τους καί τής ’μιλίες,
φαρσί.» Κι’ έγώ πράγματι δέν ήξευρα ούτε μισήν γλώ
σσαν νά μιλήσω, είχα δέ έκμελετήσει κατ’ ιδίαν δ,
τι έκ των ξένων γλωσσών είχα μάθη χάριν φιλολογι
κής άπολαύσεως, είτε έξ άνάγκης καί πρός βιοπορι
σμόν, καί είργαζόμην ώς μεταφραστής εις τάς έφημερίδας, ούδέποτε ώς κουριέρης εις τά ξενοδοχεία άλλ’
ούτε είχα άνατραφεΐ μέ γκουβερνάνταν—διάνά όμιλώ
ξένας γλώσσας.» Μέ τό λόγο λοιπόν αύτόν ποΰ βγήκε,
πως ήξερε πολλές γλώσσες δ Παπαδιαμάντης,τραβούσε
πολλά βάσανα άπό τούς συμπατριώτες του. Άλλοι
είχανε άλληλογραφία μέ τό έξωτερικό, καί άλλοι
ήτανε άναγκασμένοι νά στείλουν γράμματα στίς άρχές
τής ’Αμερικής γιά νά μάθουν τί άπόγεινε τούτος ή
έκεϊνος ό συγγενής πού τόνε νομίζανε πιά χαμένο.
Τήν άλληλογραφία αύτή ήταν ύποχρεωμένος νά τήν
κάνη δ Παπαδιαμάντης. Άλλος ήθελε τό ένα άλλος
τό άλλο. «Άλλος είχε νυμφευθεΧ ’Αμερικανίδα καί
αύτή θέλουσα νά φανή είρωνικώς φιλόφρων πρός τήν
άγνωστον πενθερά της— ευτυχώς δΓ άμφοτέρας δέν
ήτο έλπίς νά γνωρισθώσι ποτέ—έγραφεν άγγλιστί.
"Ολ’ αύτά ώφειλα νά τά μεταφράσω, θεέ μου. Καί
ήσαν τόσοι καί τόσοι στό χωρίον σχολάρχαι, καθηγηταί, μισθοφόροι, έπιστήμονες μέ διπλώματα, μορφω
μένοι, εύπρόσωποι, καλλωπισμένοι. Καί τόσοι άλλοι
ξενιτευμένοι έπανέκαμπτον άνά πάν θέρος έξ Αμερι

κής καί κανείς έστεκότανε ίκανός νά διαβάζη τό
γραμμα. Ώ, τί βάσανον,»
Ό πιό περιέργος άπό τούς βασανιστές αύτούς τοϋ
Παπαδιαμάντη ήταν δ Μπεφάνης.
Ό φαλλιρισμένος έμπορας, σύμφωνος πάντα μέ τόν
άναποφάσιστο χαρακτήρα του, δέκα χρόνια έβασάνιζε τόν· Παπαδιαμάντη λέγοντας πώς θά τού φέρηνά
μέταφράση ένα γράμμα, γιά νάν τό στείλη στήν ’Αρ
γεντινή Δημοκρατία, ποτές δμως δέν πήρε τήν ήρωτκή άπόφαση νάν τού τό φέρη...
*
* *

’Ακόμα καί στά πιό ειδυλλιακά του διηγήματα δέν
είνε σπάνιο ν’ άπαντήση κανείς τή γραμμή τής Εύθυμίας. Ή παιδιάτικη ψυχή τοΰ συγγραφέα, στή φύ
ση, έκδηλώνει δλη της τήν άγαθότητα καί χοροπηδά
σά νειογέννητο κατσικάκι άπάνου στήν άνοιξιάτικη
χλόη.
Στό γνωστό του διήγημα «Όνειρο στό κύμα» τρα
βά έναν πλάγιο ξιφισμό γιά τούς δικηγόρους. Φυσικά
τό «παμπόνηρον» έπάγγελμά τους δέ μπορούσε ν’
άρέση στον άγαθό Παπαδιαμάντη. «ΚΓ έγώ έμαθα
γράμματα, λέει δ ήρωας, έξ εύνοιας καί έλέους τών
καλογήρων καί έγεινα δικηγόρος. Αφού έπέρασα άπό
δύο ίερατικάς σχολάς, ήτον έπόμενον.» Στή «Φαρμακολύτρια» τό ύποβλητικό αυτό διήγημα πού είνε
γιομάτο μυστικοπάθεια, μάς παρουσιάζει έναν τύπο
μισογύνη, γιά νά βίξη μιά σαϊτιά ένάντια στίς γυναί
κες, « Ό γείτονάς μου δ Κωσταντής δ Ρήγας, έξυπνος
καί κοσμογυρισμένος άνθρωπος, άμα ίδή νά γεννηθή
κανέν άγόρι στή γειτονιά καί βλέπη τής γυναίκες καί
δλους τούς συγγενείς νάχουνε χαρές, συνειθίζει νά
λέη: «Χαρήτε βρέ παιδιά, γεννήθηκε κΓ άλλος χα
μάλης» Είνε φανερό τί έννοούσε μ’ αύτό.
Μερικά διηγήματα τοΰ Παπαδιαμάντη είνε τέλεια
εύθυμογραφήματα, τό χιούμορ σ’ αύτά χρωματίζει
μιάν άπλή πολλές φορές καί συνειθισμένη ίστορία
τής καθημερνής ζωής. Άν θέλαμε νά ζητήσουμε τό
άντίστοιχο στήν παγκόσμια φιλολογία, δ Παπαδιαμάντης, στά διηγήματ’ αύτά, είνε δ Μάρκ ΤουαΙν τής
’Αλχημικής λογοτεχνίας. Όπως τό χιούμορ τού ξα
κουσμένου Αμερικανού άφήνει πολλές φορές άδιάφορους τούς, Εύρωπαίους άναγνώστες του, ένώ γιά
τούς συμπατριώτες του είνε ένα ποτήρι σπιθόδολης
σαμπάνιας, έτσι καί τό χιούμορ τού Παπαδιαμάντη
είνε δικό μας ντόπιο. "Εχει τήν εύωδιά τού πεύκου
κλεισμένη σ’ ένα ποτήρι τού Παπαδιαμάντη είνε ή
«Τύχη άπό τήν Άμέρικα.»
Μά καί σ’ εκείνα άκόμη τά διηγήματα πού ξετυ
λίγεται μιά θλιβερή ίστορία τού νησιού; ένα δραμα
τικό έπεισόδιο, μιά συγκινητική έξιστόριση δυστυ
χίας τού θανάτου, ό Παπαδιαμάντης βρίσκει τρόπο
νά ρίξη μιά φωτεινήν άχτΐδα στό «σκοτεινό θάλαμο»
τού πένθους καί νά στολίση μέ γιρλάντα άπό άγριολούλουδα τή ζωγραφιά τής συμφοράς. Όταν δ άέρας
άσφυχτικά πυκνώνεται καί ή ψυχή τοΰ άναγνώστη
σφίγγεται άπό θλίψη, φανερώνεται ένας λαϊκός τύπος
καί μέ μιά θυμόσοφη παρατήρησή του, μ’ ένα άνέκδοτο, μέ μιάν άνάλογη παροιμία ξεσκίζει τά βαρειά
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σύγνεφα καί ξεσκεπάζει τόν ούρανό τής έλπίδας...
'Η «Τύχη άπό τήν Άμέρικα» είνε ένα άριστούργημα στό είδος τούτο. ’Εδώ τά δραματικά στοιχεία
συναλλάζοντχι μέ τά κωμικά, δπως σ’ ένα σοφά σκηνοθετημένο δράμα τής Γαλλικής σχολής. Φαντάζομαι
τό διήγημα αύτό σάν ένα μεγάλο κυπαρίσσι, πού
στόν τραχύ του κορμό περίπλεξε τήν πράσινη χάρη
του ένα άνθισμένο άγιόκλημα. Έδώ άπό έναν πικρό
θάνατο πλάθεται μιά νέα ζωή καί ή ’Ελπίδα τινάζει
τά φτερά της μέσα άπό τή στάχτη τής φθοράς, σύμ
βολο τής Ζωής πού δλοένα ξανανειώνει. Είνε ή ίστο
ρία μιάς οικογένειας πού περίμενε τό χαμόγελο τής
Τύχης άπό τή συγκαιρινή μας Γή τής ’Επαγγελίας,
τήν ’Αμερική. Αφού δ πρώτος τους γυιός, δ Θανά
σης, ξενητεύτηκε γιά νά πάη νά βρή τό «Χρυσόμαλλον Δέρας», οί άλλοι πού μείνανε στό σπίτι ξακολουθούσαν νά δουλεύουνε, νά περιμένουνε καί νά έλπίζουνε. Ό πατέρας του δ μαστρο-Στεφανής, δ βα
ρελάς, έπιδιορθώνει τά βαρέλια τού χωριού, μά πότεπότε δροσίζει τό λαρύγγι του καί μέ λίγο πιοτό. Τό
χινόπωρο, πού τούπεφτε πολλή ή δουλειά, δούλευε
νυχτόημερα γιά νά προφταίνη τούς πελάτες του:
«Μόνον εις τήν ’Εκκλησίαν έπήγαινε τήν Κυριακήν
πρωί- καί μόνον προ τής θύρας τού μικροΰ καφφενείου τού Γιάννη τοΰ Βλάχου βιαστικά έπερνοΰσε,
Ιστάμενος δέ τότε έπί στιγμήν έφώναζε τόν Άντώνην, τόν υιόν τού καφφετζή : «—Πάτερ ’Αβραάμ!.;.
’Ελέησόν με καϊ πέμψον Λάζαρον». Τό «πέμψον Λά
ζαρον», έσήμαινε νά τόν δροσίση μ’ ένα ποτηράκι
ρακί τό καλοκαίρι, ή ρώμι τό χειμώνα, δπως τό είχε
κανονισμένο. "Ενα μόνο έπινε τήν ήμέρα.
Στό μεταξύ τά κορίτσια του μεγαλώνουν καί οί
γαμπροί ζητάνε προίκα. Ή μιά κακοπαντρεύεται, ή
άλλη, ή Άφέντρα μαραζώνει καί κινδυνεύει νά μείνη
στό ράφι. Απάνω στήν κρίσιμη έποχή ή τυφλή θεά
άποφασίζει νά έπισκεφτή τήν κακότυχη φαμίλια τοΰ
μαστρο-Στεφανή. Ό Θανάσης γυρίζει άπό τό Νέο
Κόσμο φέρνοντας πεντακόσες λίρες, μά καί τά μι
κρόβια τής φοβερής άρρώστειας στά πλεμόνια του.
Στό μικρό χωριό παίζεται μιά άπό τίς συνειθισμένες
ιστορίες τής ζωής. Γύρω άπό τό κρεββάτί τοΰ άδερφού πού χαροπαλεύει στριμώνονται καί χτυπιούνται
ένα σωρό συμφέροντα, έπιθυμίες άρπαχτικές, ένας
άγώνας γιά τήν κατάχτηση τού θησαυρού. Ή Πλεο
νεξία στηλώνει άγρυπνο τό μάτι της στό μαξιλάρι τού
δυστυχισμένου μετανάστη, πού άπό κάτου βρίσκεται
τό περιπόθητο κομπόδεμα.
Οί ύποψήφιοι γαμπροί πολιορκούνε τήν «πολύφερνον» καί ή Άφέντρα άρρεβωνιάζεται μ’ ένα μι
κρέμπορα τού τόπου. Ό άρρεβωνιαστικός βάζει στό
μάτι τήν περιουσία τοΰ μετανάστη, δ Στάθης, δ δεύ
τερος γυιός τού μαστρο-Στεφανή, τό Ιδιο, ή παντρε
μένη του άδερφή λογαριάζει κΓ αύτή. Τό ζευγάρι
τών άρρέβωνιασμένων κάνει κΓ αύτό κρυφά τή συνω
μοσία του. Ό γάμος πρέπει νά γίνη μιά ώρα άρχήτερα, γιά νά προλάβουνε τούς άλλους στό άρπαγμα.
Κατά τινα στιγμήν, ή Άφέντρα σιγά-σιγά έψιθύρισεν εις τόν άρραβωνιαστικόν της: «—Είπέ τής μάν
νας σου, είνε φόβος μήν πιθάνη δ Θανάσης, κΓύστερα
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τό πένθος θά μάς·κάμη ν’ άναβάλουμε τά στέφανα...
ΚΓ έγώ θά πώ τού Θανάση πώς είνε φόβος νά μήν
πεθάνη ή μητέρα σου, κΓ άπό τή λύπη μας θ’ άναγκασθοΰμε ν’ άφήσουμε τό γάμο γιά τού χρόνου. —
Έννοια σου, είπε μετ’ άληθούς θαυμασμού δ γαμ
πρός ».
Τέλος ή ήμέρα τοΰ γάμου ήρθε. Ή συνοδεία τοΰ
(άμου πηγαίνει στήν Έκκλησιά. Μά δ γαμπρός, πού
έλαβε τήν περασμένη μέρα τέσσερης χιλιάδες δραχ
μές, οέ μένει πολύ εύχαριστημένος. Στό νοΰ του έχει
πάντα τό πανωπροίκι, δηλαδή τίς χίλιες δραχμές
πού τοΰ ύποσχεθήκανε. Άπό τήν άλλη μεριά ή νύφη,
ξέροντας πώς οί χίλιες δέ θά δοθούνε, σωπαίνει μέ
πονηριά καί, κάθε φορά πού τή ρωτάει δ γαμπρός,
άποκρίνεται μέ γνεψίματα πούχρυν άμφίβολη τή ση
μασία. ΚΓ ένώ γίνεται τό στεφάνωμα, δ γαμπρός τή
ρωτάει σιγά-σιγά: — Σοΰ τίς έδωσαν τίς χίλιες;...—
Τίς έχεις τίς χίλιες—Πού είνε οί χίλιες ;...
Στό μεταξύ δ παπάς ψέλνει τίς Εκκλησιαστικές
συμβουλές γιά τήν άρμονία τού άντρόγυνου, άρχίζει
δ τραγικός χορός τοΰ Ήσχΐχ, καί δ μικρέμπορες
έπιμένει νά ρωτάη τή συμβία του: — Σοΰ τίς έδωσε
ό Θανάσης τίς χίλιες;...
Λίγο ύστερα άπό τήν κωμωδία αύτή ξεσκάει τό
δράμα. Τήν ώρα πού οί καλεσμένοι ξεφαντώνουν μέ
γενναίο φαγοπότι στήν πλατεία τοΰ χωριού, δ Στά- '
θης κλέβει δ,τι άπόμεινε άπό τήν περιουσία τοΰ με
τανάστη. Τούτο φέρνει τρομερό κλονισμό στό Θανάση
καί μένει νεκρός. ΚΓ δ μαστρο-Στεφανής βγάζει τό
μελαγχολικό συμπέρασμα τής ιστορίας : — Άλλοι
σπέρνανε κΓ άλλοι θερίζανε !...
Νά λοιπόν ένα συμπέρασμα πολύ’ διδαχτικό γιά
τούς Έλληνες μετανάστες...
*
* *

Τόν ίδιο δραματικό τόνο βρίσκουμε καί στή
«Στρίγγλα Μάνα». Μιά άπλή καί συγκινητική ιστο
ρία, ποΰ θά μπορούσε κανείς νάν τής βάλη τόν τίτλο:
«Ό Τρελλός μέ τό Μπουζούκι».
Τό·Ζάχο, ένα νέο τρελλό, μά ήσυχο, τόν έκμεταλλεύονται δλοι στό νησί. Οί ψαράδες τόν άγγαρεύουνε νάν τούς τραβήξη τά δίχτυα, οί έργάτίες τοΰ
Ταρσανά νάν τούς καλαφατίζη τίς βάρκες, τά παιδιά
παίζανε μαζί του τυραννώντας τον καί ή μητέρα
του, μιά στρίγγλα μάνα, τόνε βάζει στίς πιό σκλη
ρές δουλειές,βασανίζοντας καί τήν ψυχή του. Σ’αύτό
τό χωριό ύπάρχει μιά δασκάλα φιλενάδα τοΰ Δήμαρ
χου, ένας άστυνόμος φίλος κΓ αύτός τοΰ Δήμαρχου,
οί χωροφύλακες τής Αστυνομίας κλπ. Ό Ζάχος,
δταν δέ δουλεύει γιά τούς άλλους, περνά τόν καιρό
του κάτου άπό τά παράθυρα τής δασκάλας, παίζον
τας στό μπουζοΰκι του ένα μονότονο χαβά, πού μι
λάει γιά καπότα, γιά ντέρτι, γιά τήν άλυγαριά καί,
γιά χάρη τής ρίμας, μιλάει καί γιά τήν άνάπαραδιά. Ή δασκάλα κΓ δ Δήμαρχος γελοΰνε πίσω άπό
τά τζάμια μέ τό διασκεδαστικό τρελλό. Ό Ζάχος
είνε «δ ύποχονδριακός Σαούλ, δ άτερπής Δάυίδ» καί
τό μπουζοΰκι του είνε γι’ αύτόνε δτι ήτανε ή άρπα
γιά τόν τραγικόν ήρωα τής Γραφής, Γιά τδ δυστυχι-
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σμένο τρελλό δέν ύπάρχει στόν κόσμο πειό πολύτιμο
πράμα, άπό τό πρωτόγονο έκεΐνρ Ανατολίτικο όρ
γανο. Μά ή στρίγγλα μάνα βλέπει πώς ό γυιός της
χάνει τόν καιρό του μέ τό τραγοϋδι. Παρακαλάει
λοιπόν τήν ’Αστυνομία καί τοΟ πέρνουνε τό .μπου
ζούκι. Ό Ζάχος μαθαίνει τήν ένέργεια αύτή της μά
νας του κι’ ύστερα άπό καιρό, όταν ή μελαγχολία
του φτάνει στό κατακόρυφο, τής λέει παρακαλεστά,
τ’ Ακόλουθα λόγια πού στάζουνε πίκρα: « — Δέ λές
μάνα τής Άκρίβως, να ’πή τής ’Αμέρσας, νά ’πή
τής Δασκάλας, νά ’πή τού Δημάρχου κι’ ό Δήμαρχος
νά ’πή τού ’Αστυνόμου κι’ ό ’Αστυνόμος νά διατάξη
τούς χωροφυλάκους νά μού δώσουν τό μπουζούκι μου
πίσω;»
Κι’ ό Παπαδιαμάντης ρωτά: «Έβλεπε τάχα, ως
τρελλός, τήν Ιεραρχικήν αλυσιν, μέ τήν όποιαν έφαίνοντο νά εΐνε δεμένοι δλοι οί φρόνιμοι; Καί ήσθάνετο δτι καί αύτός δέν ήτο Απηλλαγμένος Από τήν
περίσφιγξιν τής Αλύσεως ταήτης; Τίς έμαθε Αν τού
Απέδωκαν ποτέ τό Αχαρο μπουζούκι, τό δργανον τής
παρηγοριάς του;>...
♦

* *
Τό Εύθυμο Πνεύμα λοιπόν είνε ένα Από τά πιό
χαραχτηριστικά στοιχεία τής τέχνης τού Παπαδιαμάντη, σύμφωνα μέ τήν κλασικήν Απλότητα πού δια
φεντεύει δλο του τό έργο κι’ ή ευεργετική δροσιά
τού πνεύματος αύτοΰ φεγγοστάζει Απάνω στά λου
λούδια τού μαγευτικού περβολιού πού μέ τόση στορ
γή τό φρόντισεν ό νησιώτης όνειροπλέχτης.
ΣΤΕΦ· ΔΑΦΝΗΣ
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Στο νησί τής Σκιάθου είχε χιονίσει πολύ τό χει
μώνα τοΰ 1910—11, καί τό κρύο μέ τήν τρικυμία
έδερναν τό πέλαγος καί £τή στεριά. Ό ’Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης κουρασμένος, απογοητευμένος, αη
διασμένος άπό μιαν αχάριστη ζωή πού περνούσε
στήν Αθήνα γράφοντας διηγήματ,α, κάνοντας μετα
φράσει; καί πληρωνόμενος, είχε τραβιχτεϊ άπό μήνες
τώρα στό νησί του καί περνούσε τίς μέρες του στή
μελέτη τής 'Αγίας Γραφής καί τοΰ Σαίξπηρ, σένα
πολυτελές πρωτότυπο πού τοΰ είχε χαρίσει άπό τήν
’Αγγλία ό ποιητής ’Αλέξανδρος Πάλλης. Κάποτε έρρίχνε τή μελαγχολία καί τή λύπη του στό χαρτί καί
έγραφε νεοχριστιανικούς στίχους μέ θέμα τά Έκκλησιάκια τοΰ νησιού, ή διηγήματα, πού καθώς καί ό
’ίδιος αναγνώριζε καμμιάν ομοιότητα δέν είχανε μέ
τό παληό του έργο. Ή οικονομική του ζωή είχε γί
νει δύσκολη, πολύ δύσκολη μάλιστα, καί οί ήθικές
λύπες μαζεύονταν πάνω στις υλικές. Βαθειά άπογοήτευση είχε σκεπάσει τή ψυχή του καί δυό-τρία ώρισμένα γεγονότα τοΰ συντρίψανε τελειωτικά τήν υ
γεία του.
Κάποιος πλούσιος ομογενής άπό τήν Αίγυπτο
τοΰ είχε στείλει 1000 φράγκα χρυσά γιά νά έκδώσει

σένα τόμο τά διηγήματάτου.Ό Παπαδιαμάντης έδοσε
τά 1000 φράγκα σέ ώρισμένο πρόσωπο ποΰ είχε με
γάλη θέση στήν ’Αθηναϊκή κοινωνία καί στόν κόσμο
των γραμμάτων μαζύ μέ 12 άνέκδοτά του διηγή
ματα. ’Αλλά τό βιβλίο δέν έκδίδεται, ποτέ δέν έκδόθηκε, κι’ ούτε τά διηγήματα, ούτε τά χρήματα φά
νηκαν πιά.
“Ενα άλλο γεγονός τόν άποτσάκισε. Δούλευε επί
μήνας στό νησί του γιά τήν μετάφραση στό Ελλη
νικό μιας μεγάλης ’Αγγλικής 'Ιστορίας ποΰ τοΰ τήν
είχε παραδόσει γνωστός δημοσιογράφος. Τήν είχε
συμφωνήσει προς 15 λεπτά τήν σελίδα, καί μετάφραζεν επί 6 ώρες τή μέρα, γιά νά κερδίζη άκριβώς
90 λεπτά. Μετάφρασε χιλιάδες σελίδες, τέλειωσε τό
βιβλίο ύστερα άπό πολλών μηνών κτηνώδη μεταφρα
στική εργασία, τό έστειλε στόν εργοδότη, ό όποιος
όμως ποτέ δέν τοΰ έστειλε τό λογαριασμό τών 300
δραχ. ποΰ έπρεπε νά δώση.
Οί ήθικές λύπες, τό υλικό άδιέξοδο καί ό πολύ
κακός χειμώνας τόν ρίξανε κάτω όπως ρίχνουνε όλους
τούς δυστυχισμένους καί τούς φτωχούς. Είχε κρυο
λογήσει, καί τά περιστατικά ποΰ άναφέραμε παρά
πάνω τόν είχανε κάνει καρδιακό. “Εμεινε στό κρεββάτι ένα μήνα
*
καί τακτικά έλεγε στις τρεις άδελφές του:
— Σκέπτομαι νά γράψω τί περνάτε καί τί περνώ.
Τό άπόγευμα τίς 2 Ίανουαρίου είχε βαρύνει πολύ. >
"Ενας άνηψιός του ό Παπαγρηγόρης ήρθε καί τούφερε μιάν είδηση. Στή Σκιάθο εΐχεν έρθει τηλεγρά
φημα ότι ή Κυβέρνηση παρασημοφόρησε τό Παπαδιαμάντη μέ άλλους 29 λογίους.
—Σάς συγχαίρω, θείε, τοΰ είπε· έπαρασημοφορήθητε. .
Κάποιο γέλοιο τής τραγικώτερης ειρωνείας έλαμψε
στό πρόσωπο τοΰ Παπαδιαμάντη καί είπε :
— Κάπως παρηγορητικό, άλλά τώρα πιά..............
Ζήτησε άμέσως νά κοινωνήση καί ύστερα άρχισε
νά κλαίη, νά κλαίη μέ λυγμούς συνεχείς σα μικρό
παιδί. ΟΙ άδελφές του πρώτη φορά τόν είχαν δει νά
κλαίη.
— Θά πεθάνω, έλεγε, θά πεθάνω καί δέ μπόρεσα
άπό τό έργο μου νά δώ ούτε ένα βιβλίο. Τώρα ποΰ
θά πεθάνω θά μοΰ βγάλουν τά βιβλία .καί θά μέ
θυμηθούν....
“Υστερα σταύρωσε τά χέρια του, έκλεισε τά μά
τια του καί αυτό ήτανε τό χριστιανικό του τέλος.
Οί τρεις άδελφές του ήτανε μόνες «τό παγερό
σπίτι.

II
Ό Παπαδιαμάντης όμως στάθηκε τό ίδιο άτυχος
ύστερα άπό τό θάνατό του όπως είχε σταθή καί στή
ζωή του.
“Ενας παράδοξος, άκατανόητος φθόνος τών κατοί
κων τοΰ νησιοΰ τόν κατεδίωξε καί πέρα άπό τό χω
ματένιο του τάφο. “Οταν τό 1913 ή πριγ.νίπισσα
τοΰ Γεωργίου Μαρία τοΰ Βοναπάρτη πέρασε άπό τή
Σκιάθο καί ζήτησε νά δει τό σπίτι τοΰ διηγηματογράφου καί τίς άδελφές του δλο τό νησί σηκώθηκε
στό πόδι. 'Ο δήμαρχος είχε έτοιμασθή και νόμιζε
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ότι ή πριγκίπισσα θά επισκέπτονταν τό δικό του
σπίτι. Τό ίδιο μερικοί άλλοι πρόκριτοι νόμιζαν γιά
τό δικό τους σπίτι. 'Ο άλλος κόσμος έλεγε:
— Δέν ξέρουνε τάχα κι’άλλοι γράμματα στό τόπο,
μόνο ό Παπαδιαμάντης ήξερε!
Πολλά όμως παιδιά τοΰ νησιοΰ τρέχανε μπρής νά
*
ειδοποιήσουνε
τίς άδελφές τοΰ Παπαδιαμάντη καί
φώναζαν:
— ΆνοΣξτε τις πόρτες καί έρχεται ή Βασίλισσα.
’Από πίσω έρχονταν ή Πριγκήπισσα μέ τόν υπα
σπιστή της Λεμπέση ό όποιος ρώτησε :
— Επιτρέπεται νά σάς γνωρίση ή Πριγκήπισσα;
— Τιμή μας μεγάλη, ‘Υψηλοτάτη, απάντησαν οί
τρεις άδελφές.
Καί ή Πριγκήπισσα συγκινημένη :
— ’Αγάπησα πολύ τό έργο τοΰ άδελφοΰ σας καί
ήρθα νά σάς δώ.
Γονάτισε στό δωμάτιο ποΰ πέθανεν ό Παπαδιαμάντης, τό φωτογράφισε, φωτογράφισε δλο τό σπίτι
καί τίς τρεις άδελφές.
III
Ύστερα άπό τό θάνατο τοΰ Παπαδιαμάντη το
Δημοτικό Συμβούλιο τοΰ τόπου ψήφισε 2000 δραχ
μές γιά τήν άνέγερση μνημείου στόν άνθρωπο αυτό
ποΰ τόσο γνωστό έκανε στή πανελλήνιο ψυχή τό νοσταλγικό νησί.
Τό μνήμα όμως ούτε έγινε ποτέ, ούτε φαίνεται
ότι θά γίνη τουλάχιστον άπό τούς Σκιαθίτες, οί
όποιοι άφοΰ ψήφισαν τό κοντίλι άρχισαν νά σκέ
πτονται :
— Νά τοΰ κάνομε μνήμα γιά νά μεγαλώση άκόμα
περισσότερο!
Καί μιά μέρα ύστερα άπό χρόνια ό απλοϊκός ξύ
λινος σταυρός ποΰ έδειχνε τό χωματένιο μνήμα εξα
φανίστηκε καί ούτε βρέθηκε πιά. Κι’άπό λίγο καιρό
άκόμα στό μνήμα τοΰ Παπαδιαμάντη χώσανε τό
σώμα ενός άλλου νεκρού. Μιάς γυναίκας.
Καί τώρα στό νεκροταφείο τοΰ νησιοΰ του, κα
νένα σημάδι δέν υπάρχει νά δείχνη ποΰ άναπαύθηκε
τό σώμα καί τά όστά ενός άνθρώπου ποΰ τό έργο
στάθηκε μιά άπό τίς πιό σεμνές καί ώμορφες δόξες
τής Ελληνικής Πατρίδας.
Κ· ΦΑΑΤΑ ΓΤΣ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
' ‘Ο ’Αλέξανδρος Παπαδιαμήντης δέν είναι γνω
στός ώς ποιητής· θά υπάρχουν τό πολύ-πολύ τρία ή
τέσσαρα τραγούδια δημοσιευμένα σέ άνθολογίες καί
καμμιά δεκαριά άνέκδοτά. Τά τελευταία τοΰτα άπό
χειρόγραφα τοΰ Παπαδιαμάντη, άλλα δουλεμμένα κι’
άλλα ’ς τό σχέδιο, έχουμε σήμερα μπροστά μας. “Ισως
νά μή μάς επιτρέπεται νά κάνουμε καμμιά κριτική
μνεία γι’ αυτά, καί ίσως δ ίδιος ό δημιουργός τους
νά δυσανασχετεί ’ς τόν άγνωστο τάφο του γιά τήν
ιεροσυλίαν αύτή, μιά καί δέ φιγουράρισε ποτέ γιά
ποιητής ’ς τό στίχο.
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‘Ομως νομίζουμε πώς δέ θά συμβή τίποτε άπ
όλα τοΰτα δίνωντας μιά γενική γραμμή ’ς τούς στί
χους αυτούς πόΰ βρεθήκανε. Ό Παπαδιαμάντης καί
’ς τή ζωή του καί ’ς τό διήγημά του, στάθηκε πάντα
ποιητής’ ένας ποιητής μέ είδυλωλατρική μυσσικοπάθεια, γράφωντας άπό εσωτερική διάθεση καθαρή,
καί δίνοντας έτσι ζωή ’ς τά πλάσματα τών λογισμών
του ποΰ τής περισσότερες φορές φέρνουν τόν ψαλμό
’ςτά χείλη τους^καί τή μυρουίί&’τοΰ λιβανιού ’ς τήν
πνοή τους. Σέ τέτοιες διαισθητικές εξάρσεις όταν βρι
σκότανε καμμιά φορά ό Παπαδιαμάντης, έδινε ’ς τά
πεζά του ποιήματα τή μορφή τοΰ στίχου
*
άπεφάσιζε
νά τά σκλαβώνη ’ς τής χειροπέδες τής μετρικής. Κι’
ήταν ευχαριστημένος μέ τήν προσπάθειά του αύτή,
καί γι’ αύτό δέν πάσχιζε ποτέ νά μελετήση τή στιχουργική του. Ήσαν τραγούδια καμωμένα γιά τόν
εαυτόν του ποΰ, όχι άπίθανο, νά τά είχε άρμονίση
αύτοσχέδια επάνω ’στό βυζαντινό μουσικό φθογγολόγιο, καί τάψαλνε σέ κανένα Σκιαθίτικο βραχάκι,
άντίκρυ σέ Κάποιο μενεξεδένιο ήλιοβασίλεμμα, σαν
βιβλικός όραματιστής τών κυμάτων. Τό θέμα του
άλλως, θρησκευτικό πάντα, εκδηλωμένο μέ ενθουσια
σμό κι’ ίσως φανατισμό, ύμνολογικό κάποιας Πανα
γίας ή κάποιων έξωκλησιών, άναμνηστικό ενός Κάλβου καί προφητικό ενός Κλωντέλ, είναι γεμάτο φυσιολατρεία μαζύ καί θρησκοληψία.
Τό παρακάτω ποίημα γραμμένο "γιά τήν θαυμα
τουργήν εικόνα τής Παναγίας τής Κουνίστρας, ποΰ
βρίσκεται ’ς ένα μικρό μοναστήρι μιάς Σκιαθίτικης
άκτής, καί παρασταίνει τήν Παναγία κόρη άκόμα
άνήλικη μπροστά ’ς τόν Εύαγγέλισμό, δίνει ένα καλό
δείγμα τής ποιητικής πνοής τοΰ Παπαδιαμάντη.
Εις δλην τήν Χριστιανοσύνη
Μιά είναι μόνη Παναγία αγνή,
Κόρη παιδίσκη, ’Ασμα ιών 'Ασμάτων,
Χωρίς Χριστόν, δεΧο παιδί, ’ς τά χέρια.
Καί τρεφόμενη μέ "Αγγέλων άρτον.

‘Εσύ ’σαι ή μόνη, Παναγία Κουνίστρα,
Ποΰ έφανερώδης "ς τής Σκιάθου τό νησί,
Εις δένδρρν πεύκου επάνω καδημένη,
Κ’ αϊωρουμένη εις τερπνήν αιώραν,
"Οπως αί κορασίδες συνειδίζουν.

Έφανερώθης, κι" όλος ό λαός
Μετά θυμιαμάτων καί λαμπάδων
Έν Οείρ λιτανεία σέ παρέπεμψε
Κι' έσήκωσεν ώραίον λευκόν ναόν,
Ποΰ μέ πιατάκια "Ελληνιιά σοΰ στόλισε,
Κι’ όλος δ ήλιος έλαμπεν εις τόν ναόν σου
Καί φώς τόν πλημμυροΰσε μαργαρώδες,
Όλα τ' αστέρια έφεγγοβολοϋσαν,
Καί ή Σελήνη έχάϊδβυε γλυκά
Τά απλά τής’Εκκλησίας σου καντηλάκια.
Κ’ είδες, ή Κόρη, τοΰ λαοΰ τήν πίστιν,
Είδες καί τήν πτωχείαν κι’ εύσπλαχνίσθης
"Οπως τό πάλαι είχε σπλαχνισθή ό υιός σου
Τούς προγόνους τοΰ ίδιου τοΰ λαοΰ,
Ώς πρόβατα μή έχονια ποιμένα. '
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Κι’ Αρχισες νά γιατρεύεις τούς Αρρώστους
Και νά γιατρεύης τούς δαιμονισμένους,

(Ποΰ ήρχετο ώρα κΓ είς τούς τοίχους έκτυ.τώντο
Μέ φοβερόν συγκλονισμόν),

Κι’ άρχισες, θεία, νά θαυματουργής.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
(Κριτικό όκίτόο)

‘Ο Όσκάρ Ούάϊλδ, δ γοητευτικός, δ αμίμητος
εκείνος, πού οί «Στοχασμοί» του υπήρξαν καί γιά
τήν Ελλάδα μιά Αισθητική Άποκάλυψις, ισχυρίζε
ται δτι μιά φυσιογραφική Τέχνη, πού, άντί νά ζω*Ω Παναγία ^ου, κόρη πάναγνη, καλή.
γραφίζη, φωτογραφεί τή ζωή, δέν έχει
*
ούτε αξία,
Κι' ίσως νά φτάση κι' ώς έμένα καί ν’ άπλώση
ούτε ενδιαφέρον διότι ή Τέχνη είναι, άπλούστατα,
Γαλήνη, "ςτή ψυχή μου τήν αμαρτωλή.
ένα «θελητικό ψεΰδος» καί-διότι, άντί νά μιμήται,
πρέπει νά είναι ϊσα-ϊσα αυτή τό υπόδειγμα γιά τή
Άλλα εκτός άπό τήν Δαβιδικήν αυτή τεχνοτρο Φύσι καί γιά τή Ζωή.
πία, άλλα τραγούδια του ό Παπαδιαμάντης δίχνει
Ώρισμένως δμως δέν υπάρχει Τέχνη, καί ή πιο
κι’ ένα συμβολισμό καί μία νοσταλγία και μιαν ά- νατουραλιστική, πού νά είναι τό «πιστόν άντίγραπαγοήτεψη.
φον», τό alter ego τής Ζωής. Καί δ νατουραλισμός
Οί ακόλουθοι στίχοι, ποΰ έχουν τόν τίτλο «Μιά δέν είναι, παρά ένα αισθητικό πρίσμα, καθώς ένα
ψυχή»» περιέχουν ακριβώς δλα αυτά τά στοιχεία,δεί- άλλο αισθητικό πρίσμα δ κλασσικισμός, ένα άλλο δ
Χνωντας μαζύ μιά τρικυμία ψυχικών διανοημάτων ρωμαντισμός, — πού άνάμεσά τους δ Καλλιτέχνης
χωρίς κατεύθυνση.
βλέπει τόν κόσμο. "Εχει καί δ νατουραλισμός, ώς αι
σθητική τεχνοτροπία, τήν ένότητα διαθέσεως, ενώ
’ςτή ζωή τέτοια ένότης δέν υπάρχει. “Ενας νατουραΌ άγγελος, ώς λέγουν, τής ΰστάτης
λιστής μυθιστοριογράφος εξεγείρει μέσα μας τούς
Πορείας ξεναγός επαναφέρει,
σφοδρότερους πόθους νά ξαναβροΰμε τόν κόσμο καί
Τήν φεΰγουσαν ψυχήν είς τά γνωστά της
τ’ άγαπημένα μας μέρη' άλλά, μόλις διαφύγωμε τή
Και «Ις τά προσφιλή τής μνήμης μέρη....
γοητευτική του επίδραση, μόλις έπικοινωνήσωμεν
Άπηΰδησα νά κυλινδώ μοιραίως
άμεσα μέ τήν πραγματικότητα, μέ τήν αισθητήν άλήθεια, νοιώθουμε τότε άμέσως πώς δ,τι τόσην ώρα
Τοΰ βίου μου τό άχθος πρός τό μνήμα,
μάς έμάγευε, δέν ήταν αύτό τό ηλίθιο, τό άνούσιο,
Κατάδικος ώς ή ψυχή φονέως
δμοιόμορφο περιβάλλον, πώς δ,τι έποθήσαμε ήταν
Ή σύρουσ' άπό τού λαιμού τά θύμα.
κάτι άλλο.
Ποία σκληρά τήν θύραν μου χειρ κρούει ;
Οί Ρώσσοι λογοτέχναι είναι ίσως οί μόνοι πού
'Οστών ώς θραυομένων εΐν' ό κρότος·
έτράβηξαν βαθύτερα πρός τή ζωή' άλλά ή Ρωσσία
Τοιούτον κρότον πώς τό οΰς άκούει ;
δέν έχει φιλολογίαν είναι κάτι διαφορετικό. Εντε
Τοιούτο πώς τό όμμα πλήττει σκότος ;
λώς άνίδεος άπό τις ecoles litteraires τής Ευρώπης
δ Ρώσσος διηγηματογράφος, βλέπει τή ζωή σάν ζωή,
Τά έτη μου ήσώτευσα είς μάτην,
καί γράφει δπως ξέρει, καί δ τρόπος αυτός είναι σαν
Παρεϊδον τήν στιγμήν μου τήν ΰστάτην,
δ μόνος καί άποκλειστικός του τρόπος' τόσο, πού είΕΙς μάτην τάς φαιδράς, τάς γλυκυτέρας
λικρινώς φοβάται κανείς τήν δλοσχερή έκλειψι τοΰ
Ήρίθμησα τοΰ βίου μου ημέρας...
ιδιότυπου ρωσσικοΰ genre, μόλις ή δυστυχία καί ή
άθλιότης, πού τό τροφοδοτούν, θεραπευθοΰν ή καΚαί αν μαζί σου ΰπερβώ τά νέφη,
λυτερεύσουν. Στήνουν τόν ήρωά τους ζωντανόν καί
Κι’ «Ις τόν θεόν ή χειρ σου άν μέ φέρη,
δρθιο, τόν φωτίζουν μέ δυνατό προβολέα, ώστε μήτε
Τό πνεύμα μου όπίσω επιστρέφει
πτυχή του νά μή μείνη άνεξιχνίαστη, καί τόν μελε
Καί θεατής τής γής νά μείνη χαίρει.
τούν προσεκτικά, τόν εξετάζουν, τόν σπουδάζουν ώς
τή μικρότερη λεπτομέρεια.
Ώς ξένος έν τφ μέσφ τής ερήμου
Αντίθετα, ’ςτή Γαλλία, τό ψυχολογικό μυθιστό
Ζητεί τόν πρό πολλοΰ ταφέντα οίκον,
ρημα ήταν απλώς μιά φιλολογική καινοτομία : ώριΤής προσφιλούς ζητεί καί ή ψυχή μου
σμένοι τεχνικοί κανόνες, πού ζητούν νά άπουσιάζη δ
Άλύσεώς της τόν κοπέντα κρίκον.
συγγραφεύς άπό τό έργο του, δ τύπος, δ ήρως τοΰ
έργου, νά περνά παρόμοιος καί μαζί μέ τούς άλλουςΕπάνω ’ς τήν ϊδια τεχνοτροπία έχουν συντεθή θά τόν προσέξωμεν μόνον ημείς, καθώς καί κάθε
καί τ’ άλλα στιχουργήματα τοΰ Παπαδιαμάντη,«’ςτήν πρόσωπον- μιά δμοιόμορφη καί άδιατάρακτη επιφά
Παναγία τοΟ Κεχριά», «’Στήν Ευαγγελίατρα τής Ά- νεια σέ δλα της τά σημεία, κρύβει μέσα της τή διάργαλλιανής», «’Στήγ Παναγία τήν Πρόπυλη», «’ςτήν θρωσι τοΰ έργου- ή πλοκή μαντεύεται νά συνδέη τήν
Παναγία τοΰ Ντομάν», «’Στον Πρόδρομο τοΰ Κά άλληλοδιάδοχη σειρά τών κυρίων γεγονότων- ή κυ
στρου», «’Στον Άγιασμα τοΰ Ταξιάρχη» καί «’ςτήν ρία γραμμή μιά στιγμή πηδά ’ςτήν επιφάνεια,έπειτα
Παναγίτσα τοΰ Τιρών».
άμέσως άφανίζεται, γιά νά εμφανισθή πιο πέρα, ένφ
ΑΓΓΕΛΟΙ AO1AZ
έν τφ μεταξύ μεσολαβούν τ’ άλλα γεγονότα,
*Κι ή χάρη σου ξαπλώθηκε ώς τά πέρατα
Τυϋ Ειρηνικού νησιού τής Σκιάθου
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'Ο Παππαδιαμάντης ’ςτήν τέχνη του δέν επιζη του δέν έχει τίποτε τό διονυσιακόν' είναι ή ήδονική,
τεί τό θελκτικό ψεΰδος τοΰ Ούάϊλδ- άλλ’ είναι ένας έγωϊστική, σιωπηλή μέθη τών ιερωμένων. Ό στωϊφιλόλογος νατουραλιστής. Τήν λεπτότατη, σεμνή καί κισμός, ή άποδοχή, ή καρτερία.
Καί γι’ αύτό φαντάζομαι πώς άκριβώς δταν
εύγενή του τεχνική συνείδησι τήν βλέπει κανείς σέ
κάθε του έργο : τήν λελογισμένη καί ενσυνείδητη γράφη, δέν ζητεί νά άποδώση γνήσια καί αύτούσια
εκείνη προσπάθεια τής φόρμας, πού άπό τόν καιρό αύτήν τήν κακή πραγματικότητα, τήν γεμάτη άσχητοΰ Ευριπίδη είναι πιά κάτι ξεχωριστό άπό τή σύλ- μιά, κακία, άντιφάσεις- ζητεί' νά τήν διαφύγη δέν
ληψι καί τήν έμπνευσι. Σέ μιά κρίσιμη στιγμή ενός θέλει τό ψέμμα, άλλά θέλει ένα άλλον κόσμο περισ
διηγήματος του γράφει άφελέστατα δτι ήμποροΰσε σότερο, ώς εξ αύτής τής φύσεώς του, ποιητικόν' έκεϊ
καί άπάνω ’ςτήν ώρα εκείνη νά θανατώση τόν ήρωα δλα έχουν υποθερμία' καί ή άγάπη καί τό μίσος καί
τοΰ έργου του : απλή καί βαθειά άλήθεια, πού ση ό πόνος καί ή μανία' ή φύσις του καί οί άνθρωποί
μαίνει δτι ’ςτήν Τέχνη ή Ζωή βρίσκεται ύποτεταγ- του μοιάζουν περισσότερο μέ «φρέσκα» καλλιτεχνών,
μέ διακοσμητικές εικόνες, μέ ιμπρεσσιονιστικές Φλαμένη σέ κανόνες άλλους.
Ή Σκιάθος τοΰ Παππαδιαμάντη δέν είναι εκείνη μανδών ζωγράφων.
ΤΕΑΛΟΣ ΑΓΡΑΣ
πού τήν ξέρουν οί Σκιαθίτες- ή παλιά ’Αθήνα, πού
έλίκνισε τις ώρες τής χριστιανικής καί άνατολίτικης
-------------- -----------------------------------------------------------------------------συγχρόνως-άργίας του, είναι μάλλον ή μυστικοπαθής
καί έξωραϊσμένη καί νοσταλγία.
ΓΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Τά έργα του είναι υποδείγματα ύφους- φαντά
ζομαι πώς τό ύφος αύτό είν
* επίσης άποτέλεσμα ώριΆν, δπως λένε, ή ζωή είνε γεμάτη άναμνήσεις
σμένης κατευθύνσεως, μακράς καί καταλλήλου πει
κΓ άν, δπως οί περισσότεροι φρονούν, δτι ζοΰμε
θαρχίας, κάτι άνάλογον μ’ εκείνο τοΰ Ροΐδη.
Συχνά τά διηγήματά του είναι instantani, σύν πάντα μέ τά περασμένα, τίποτε δέν θά σβύση τήν
τομα, στιγμιότυπα- μιά άφήγησις, μιά λειτουργία, εντύπωση πού έννοιωσα δταν πρωτοδιάβασα τή «Φόένας ρομαντισμός- κάπου περιγράφει απλώς τήν νισσα» τοΰ Παπαδιαμάντη.
Θυμάμαι πώς μ’ δλα τά χρόνια μου—θάμουνα
άνέλκυσιν ένός τράγου άπό τήν θάλασσαν...
Ή βουκολική ζωή είναι ή Διακοσμητική τής ϊσως δεκαπέντε χρονώ παιδί—αίσθάνθηκα μέσα μου
ζωής τής άνθρωπότητος- δλα έκεϊ μοιάζουν μέ παι σάν κάτι παράξενο, καί άπληστα περνούσα τις σελί
γνίδι' κάποια εύφοοσύνη, κάποια εύθυμία πού άπαλ- δες, γρήγορα—γρήγορα, γιά νά φθάσω στό τέλος καί
λάσσει άπό τή σοβαρότητα τής ζωής' καί τό χρώμα, νά δώ «πώς θά τελειώση ή ιστορία».
Θυμάμαι άκόμα, πώς ή τραγική, ή μοιραία μορ
παντού τό χρώμα πού άνταποκρίνετσι μέ τις ψυχι
κές μας καταστάσεις... *
0 Παππαδιαμάντης τήν Τέ φή τής δυστυχισμένης Φραγκογιαννοΰς, μοΰ προ
χνη του τήν έτοποθέτησε ϊσα-ϊσα σέ τέτοιο πλαίσιο- ξένησε οίκτο γιά τόν χαμό της.
Καί μοΰρχεται στή μνήμη μου άκόμα πώς δταν
οί άνθρωποί του είναι σκίτσα, γεμάτα ποίησιν- ή
άψυχη Φύσις δέν τοΰ χρησιμεύει απλώς ώς ένα «τελείωσε ή ίστορία» αίσθάνθηκα κάποια άνακούφόντο γιά τούς άνθρωπίνους χαρακτήρας του' άν φιση. Καί τό βράδυ στό κρεββάτι προτού νά κλείθρωπος καί φύσις είναι, γι’ αύτόν, *ςτό ϊδιο προο σουν τά μάτια μου, πέρασαν σάν οπτασία δλες ή τρα
πτικόν έπίπεδο. Λησμονεί πολλές φορές τόν άνθρωπο, γικές περιπέτειες τής ήρωΐδος τοΰ Παπαδιαμάντη.
‘ϋ ύπνος μου εκείνο τό βράδυ ήταν ταραγμένος.
περιγράφοντας τή φύσι. Οί τύποι του είναι μετρη
Ή παιδική μου εντύπωση μοΰ έμεινε, καί σήμε
μένοι, οί μάσκες τους άλλάζουν. Είναι πρό πάντων
ποιητής. Ένας’ χριστιανός, μυστικιστής ποιητής, ρα ύστερα άπό οκτώ χρόνια, ξαναπερνά μπροστά μου
άνάμεσα ’ςτή φύσι. ‘Ωραίοι λυρισμοί ξεσποΰν συ ή Φβαγκογιαννοΰ. Πόσο δμως άλλοιώτικη.'Η μορφή
χνά, κάτω άπό τήν εγκράτεια τής έκφράσεως, καί της δέν μοΰ δίνει τήν ϊδια άνατριχίλα. Δέν’εΐμαι πιά
μάς άφήνουν νά μαντεύσωμεν ένα θερμό πάθος φυ- τό παιδί, πού τό κάθε μυθιστόρημα τοΰ προξενοΰαε
χαρούμενη ή λγεινή εντύπωση. Τό κάθε τι, άν δέν
σιολατρείας.
Τήν ωμή, άκατέργαστη καί άκάθαρτην άλήθεια μ* άφήνει ψυχρό, σπάνια σήμερα κλονίζει τήν ψυχή
δέν τήν βλέπομε ’ςτό έργο του πουθενά- τήν μετου- μου.
Είναι δμως μερικά έργα ποΰ εξακολουθούν νά
σιώνει καί τήν εξαγνίζει. Αβρός, έκλεκτικός, λεπταί
σθητος, θάφευγε έντρομος μπροστά ’ςτήν κόλασι, μιλούν βαθειά στό είναι μου. Ή «Φόνισσα» τοΰ
τήν τρικυμία, ένός διηγηματογράφου Ρώσσου- δέν Παπαδιαμάντη στάθηκε γιά μέ ή πρώτη μου γνω
άγαπφ τά θέματα αύτά. Αεπτό άπολλώνειο πνεύμα ριμία μέ τό μεγάλο Σκυαθίτη διηγηματογράφο.
άδελφώνεται μέ τή χριστιανική τοΰ ένατένισι τοΰ Καί σήμερα πού συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια άπό
τόν .άδικο καί τραγικό χαμό του, οί λίγες αύτές γραμ
κόσμου καί πνέει άπάνω άπό τήν έκφρασί του.
Δυσανασχετεί, άλλά δέν φθονεί- άντί νά σφίξη μές άς χρησιμέψουν σάν επικήδειο στή μνήμη του.
'Ο Παπαδιαμάντης ! Μεγάλη καρδιά, απλοϊκή,
τά δόντια άπό μίσος, μισοανοίγει τά χείλη ’ςένα πι
κρό καρτερικό χαμόγελο. Τοΰ φθάνει ή λύτρωσις πού χωριάτικη, καί περισσότερο άπ’ δλα ελληνική. Τό
βρίσκει ’ςτήν Εύαγγελική ταπεινωσύνη, ’ςτήν παθη πλαίσιο τόΰ ό'μορφου καί μαγεμένου νησιοΰ του,
τικήν έγκαρτέρησι' ή κοσμοθεωρία του είναι ή κοι τόΰ χρησίμεψε γιά φόντο στά διηγήματά του. Ή
νή, ή χριστιανική. Άρέσκεται νά πίνη, άλλ’ ή μέθη μελαγχολική Πατρίδα του στάθηκε γι’ αύτόν, τόν
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Μέγαν Σιωπηλό τής ζωής, τό λίκνο του και ό τάφος
του. Ο Τάφος του ! Ποιός ξέρει σέ ποια γωνιά ανα
παύεται ή καλογερική μορφή [του. Ποιός ξέρει τί λου
λούδια άγρια φύτρωσαν στό χώμα ποΰ τόν σκεπάζει;
Ποιός ξέρει ά'ν κανείς πατριώτης του διατηρεί στή
μνήμη του τόν σεβάσμιο, τόν απλοϊκό Παπαδιαμάντη. Ποιός ξέρει πού κοιμάται αιώνια ό κυρ ’Αλέκος;
Είναι μοιραίο, είναι τραγικά μοιραίο, οί τάφοι τών
προγόνων μας (μήπως ό Παπαδιαμάντης δέν είναι
ένας πρόγονος στήν πνευματική ζωή μας)· νά χάνωνται παντοτεινά. Κανένας δέν θά πάη νά κλάψη
στον τάφο του. Καμμιά όμορφη καί λυγερή κοπέλλά
τοϋ νησιού του, δεν θά ρίξη μέ αδελφική στοργή,
λουλούδια τής πατρίδας του.
Καί όμως θάπρεπε τό Κράτος νάχε φροντίση γιά
τό μνήμα τοϋ «Έλληνος πεζογράφου». Αύτός πού
αγάπησε πιστά σ’ δλη του τή ζωή τήν 'Ελληνική
Πατρίδα, αύτός πού στάθηκε ό άντιπροσωπευτικώτερος τύπος τοϋ «"Ελληνος διηγηματογράφου» κοι
μάται αιώνια καί κανείς δέν θά μάθη ποτέ πού συ
νεχίζει τήν απλή κι’ αγροτική ζωή του.
Μόνο ίσως κανένα βοσκόπουλο σάν εκείνα πού
ύμνησε και περιέγραψε τόσον ζωντανά στά διηγήματά
του, μόνο αύτό ίσως νά θυμάται τόν κυρ Άλέκο καί
νά νανουρίζη τόν ύπνο του μέ τό τραγούδι τής φλο
γέρας του.
Κι’ άν ίσως μιά μέρα λησμονηθή γιά πάντα ό κυρ
’Αλέκος, θά φθάνη πάντα ή <Φόνισσα> καί τύ αγνό,
γεμάτο ποίηση, «Όνειρο στό Κΰμα» γιά νά τόν α
ναπολούμε. Τό αραχνοΰφαντο αύτό ποίημα μάλλον—
είναι τό δεύτερο άπό τά έργα τοΰ Παπαδιαμάντη
πού πολλές φορές έδιάβασα. Αύτό αρκεί γιά νά δείξη τήν αγάπη μου καί τόν θαυμασμό μου. Όλα τά
λόγια είναι περιττά. Όλες οί κριτικές είναι ανώφε
λες. Ό Παπαδιαμάντης βρίσκεται στό έργο του ο
λόκληρος καί όσοι θέλούν νά τόν γνωρίσουν πρέπει
μόνο τό έργο του νά διαβάσουν. Όπως ή «Φόνισσα» καί «Τό όνειρο στό Κΰμα» έργα τέτοια πού νά
μάς δίνουν τήν απόλυτη συγκίνηση, λίγα υπάρχουν.
Κι" αμφιβάλλω αν καμμιά ξένη φιλολογία έχει νά
δείξη παρόμοιο σάν τό «Όνειρο στό Κΰμα».
Ό Παπαδιαμάντης !
Δέκα χρόνια πέρασαν άπό τήν ημέρα πού άφησε
τόν κακομοιριασμένο αυτόν κόσμο κι’ όμως δέν ξεχάστηκε, ούτε θά ξεχαστή. Αύτό θά τό όφείλη, όχι
μόνο στό έργο του, άλλά στήν άγάπη πού ένέπνευσε
τό ίδιο του τό έργο, ή ίδιά του ζωή, γιατί στάθηκε
όχι μόνον ό μεγάλος συγγρα ρεύς άλλά ό άντιπροσωπευτικώτερος τής Ελληνικής πατρίδος.
Καί άν δ Παπαδιαμάντης στάθηκε πάντα άτυχος
στή ζωή του, άν πάντα άδιάφορος ή κοινωνία μας
δέν τούδωσε τήν υλική καί τήν ηθική ικανοποίηση,
έκεϊνοι πού τόν έννοιωσαν βαθειά πάντα τόν έπόνεσαν καί πάντα μέ ειλικρινή συμπάθεια τόν άγάπησαν. Καί τήν ημέρα ποΰ ό Σκιαθίτης διηγηματογράφος βρήκε πιά τήν αιώνια άνάπαυση, όλοι όσοι
τόν αγάπησαν θά λυπήθηκαν γιά τόν χαμό του, μά
καί θά σκέφθηκαν πώς ίσως γιά πρώτη φορά ό Πα-

ΠΑΡΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ MOYXPSMA

παδιαμάντης γνώρισε τή γαλήνη καί τήν εύτυχία.
Καί σά μνημόσυνο στό θάνατό του, μερικά χείλη
ίσως νά ψιθύρισαν :
«Καλότυχοι νεκροί ποΰ λησμονάνε τήν πίκρα τής
ζωής.»
ΓΕΩΡΓ. Α. ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ

Ν ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΝ
ΘΕΑ ΜΠΑΒΑΝΙ

"Αμυαλη, κι’ άσυλλόγιαστη θεά σκληρή Μπαβάνι
ποιος στή χαρά σέ ξέβγαλε τρελλή, ν’.ανεμόδερνες,
να ροβολάς, με τα μαλλιά ξέπλεκα στούς άνέμους,
καί τό βραδύ στίς φυλωσσιές μέ κόπωση, νά γέρνης;

Λένε, μιά μέρα ώς διάβαινες τής λίμνης τόν καθρέφτη
χαρούμενη, γιά τήν τρελλή πούδες εκεί μορφή σου,
καμόλυσες τρεις σημφορές, άστόχαστα αύγουλάκια,
* ή λίμνη συνταράχτηκε, καί χάθη τό κορμί σου.
κι
Δε ξέρω. Μά όπως συμφορές, δημιουργείς τριγύρω
σωριάζονται χαλάσματα, πάντοτε στή ματιά μου
γοργοπατοΰσα, φτεροτή, προβάλεις καί μοΰ δείχνεις
μέ χέρι—κρίνος τής αύγής —δ,τι βογγάει χάμω.
Σταύρος ΆχάΛημοί

Τοϋ άηδονιοΰ λαλιές
τίς άγάπες τίς παληές
τραγουδούνε πριν νυχτώση.
Γέρν’ ή νύχτα σκοτεινά
σά βασίλισσα σεμνή
πα’ σέ λουλουδένια στρώση
Όμορφες τριανταφυλλιές,
τών πεταλουδιών φωληές,
η νυχτιά αγκαλιάζει,
Καί πιο μαύρος ό ούρανός
γίνεται, καί πιο τρανός
όσο σκοτεινιάζει.

Τά τραγούδια τοΰ εραστή
στήν κοπέλλα τήν πιστή
είν’ άκόμα πιο γλυκά,
Καί τών άηδονιών λαλιές
στίς πυκνά πλεχτές φωληές
χύνουν μάγια μυστικά.

Τώρα, ποΰ μέ τοΰ χρόνου τάστοργα γυρίσματα
Διαβήκαμε τό πρώτο μας γλυκοταξεϊδι,
Άς ζήσωμε... καί στής ζωής τά ξεψυχίσματα,
Μέ νέας πάλιν άρραβώνας δαχτυλίδι !..
Ζωή ; Αύγής καινούργιας θάχωμε ροδίσματα
Μελαγχολία ; ποιο φαρμάκι θά μάς δίδει ;
Γιά άλλο παράδεισο θά φέρνει φτερουγίσματα,
Τών χιονισμένων ψιας μαλιώνε τό στολίδι.

■
ΚΓ άκόμα θάχαμε—χαρά μας—γλυκοχάραμα
Μέσ’ στήν ψυχή μας τής άνάμνησής μας τό άναμμα.
Τί πώς θά λείψουν νά φιλιά, τά δνείρατά μας ;

Κ
’Μπρος στά καινούργια ποΰ θά κλειοΰνται γύρω
[δράματα
Θριαμβικό θά χύνουν γέλοιο τά γεράματα
Περιγελώντας καί τόν πρώτον έρωτά μας !
Φιλή. Κ. ΒατίΔβυ

Ν. Δ. Α1γ
νήτης
*

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Μέ τά δεκάξη χρόνια μου στόν ώμο
Γυρίζω άπ’ τό νειοτάξιδο περάτης,
Τό καραβόπανο βρήκε τό δρόμο
Καί πίσω στή στεριά μέφερε ό μπάτης.

ΓΡΑΜΜΟΥΛΕΣ
Ή «Καλλιτεχνική Συντροφιά» έκανε στής 30 τοδ Γεννάρη,

φιλολογικό μνημόσυνο τοδ Παπαδιαμάντη ’ς τό Θέατρο Κοτο
πούλη.
Μίλησαν οί κ. κ. Στ. Δάφνης, Κλ. Παράσχος, Γ. Θ. Σταυ'

ρόπουλος καί Κ. Φαλτάϊτς. Ή ίψίς Σασλόγλου απήγγειλε τή

**-«·
Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ
Όξω γαλάζιος ουρανός· ιά γύρου όλα γηλήνη.
Καί μέσα μου ένας σίφουνας

* οί
κι

σκέψεις άγριοι

[άνεμοι.
Πότε μ' έλπίδες πλημμυράει καί πότε πάλε τρέμει,
φύλλο, ή καρδιά. Καί ποιου βορριά μπαίγνιο δορμοΰ

Τραγούδησα καί ξένο καί αγρονόμο
Καί τά τραγούδια ένα δεμάτι έλάτης,
Πίσω στή Χώρα φέρνω μέ τό νόμο
Νά τά κοιμίσει μές τήν αγκαλιά της.

Δέηση ’ςτήν ψυχή τοΰ Παπαδιαμάντη, ποίημα τοδ κ. Λ. Πορ

Δυό στάχυα μόνο, χρυσοστάχυα σώνουν
Καί δίκαιη ταπεινόταση μιά κρίση
Τό μέτωπό μου αμάραντα νά ζώνουν.

ποδ φάνηκαν ’ςτήν τέχνη άπό τά 1900=1920.

[Θά γίνει !

Καί πότε ανοίγει ή δίκρουνη πηγή, καί πότε κλείνει.

Τ' αχείλι μου σ’ ένα πικρό παράπονο υποτρέμει,

πώς πέρναγαν γλυκέ; στιγμές
*

μά σέ μιά σκέψη,

πώς Θά σέ ίδφ. πάνουν μέ μιας. Ιερή

οί

Όλόχάρη λαμπάδα θέ νά νοιώσω
Τή σκοτεινή ψυχή νά μοΰ φωτίση
Καί φωτοστέφανο άργυρό ένα τόσο !
Σμύρνη 920

δέ Θέλω κάπιο άγνάντεμα νά σάποδείξει ψεΰτρα.

νική καί τήν ξένη Κοινωνία, τήν αξία τής δημιουργικής έργασίας τών Νέων 'Ελλήνων λογοτεχνών, πού ή ρουτίνα τούς

άφίνει παραμερισμένους ’ς τήν άφάνεια.

Μ

ΑΣΤΡΑ

Σαν ή νύχτα διάπλατα σαρώση τά σκοτάδια,
σαν τής μέρας ή φωτιές ’ςτά νερά βουτήσουν,
έρχονται τάστέρινα τόύρανοΰ πετράδια
νά γιορτάσουν, νά φανούν, νά λαμποκοπήσουν.

συμπατριώτη τοΰ Παπαδιαμάντη.
Γιά τής Τέχνες είχε άποφασιστή νά δοθή 'ςτό γλύπτη κ.
Κ. Δημητριάδη ποδ μένει ’ςτό Παρίσι
*
μά έπειδή δέν έχει έκθέσει έργα του ’ςτήν 'Ελλάδα, δέ δόθηκε σΰτε "ς αύτόν, ούτε
’ς άλλον.
Έτσι πέρασε καί γιά φέτος ή Ιστορία τού ’Αριστείου !

X

&
Κάλλ<ον ολίγον άπ' όνειρο κάλλιο απ' έλπίδα λίγο
κι' άς είναι τόνειρον άχνδ κι’ ή έλπίδα είναι πλανεθτρα.
Καί καταριώμαι τή στιγμή ποΰ κίνησα νά φύγω !

Μεσολόγγι.

Τήν έκδοση αύτή θ’ άκολουθήση δμοιο βιβλίο γιά τούς πε-

ζογράφους.
Τά βιβλία αύτά έχουν τόν σκοπό νά δείξουν 'ς τήν 'Ελλη

Τό «Άριστείον τών Γραμμάτων καί Τεχνών» δόθηκε φέ
τος ’ςτόν διηγηματογράφο κ. ’Αλ. Μωραϊτίδη, σύγχρονο καί

[εκείνη^

Έλπίδα, βρύση δυνάμεις, ποέ τήν καρδιά τονώνεις

X
Ή Ιδια «Καλλιτεχνική Συντροφιά» έτοιμάζει τήν έκδοση
πολυσέλιδου βιβλίου, ’Ανθολογίας τών νέων ’Ελλήνων Ποιητών

‘An. Ν. Μαγγανάρης

[άνεμοι,
στιγμή είναι

Αμφιβολία μέ τυραγνάς. Μ' ώ αλήθεια μέ σκοτώνεις.

φύρα.

Μ. Ζύτ·ρ

Σαν ή σκοτεινιά συρθή μέσ’ ’ςτήν κάμαρά μου,
ή δουλειά σαν πεταχτή, σαν τό στόμα κλείση,
σαν ή ξένοίαση πνίγη ’ςτά θολά νερά μου,
άστρο έρχετ’ ή σκέψη μου νά λαμποκοπήση.
Σμύρνη

"Ολγα Κ. ΒατίΔου

Μέ θλίψη άγγέΖουμε τόν θάνατο τοΰ ίδρυτο» τήί Λαογρα"
φικής ’Επιστήμης Ν. Πολίτη, καθηγητή ’ςτή Φιλολογική σχολή

τοδ Πανεπιστημίου μας.

£

12

’Στ’ άλλο φύλλο θά δημοσιέψουμε ένα άπό τά καλλίτερα

Ή κομψή αίθουσα τοδ Ωδείου ’γεμάτη άπό κόσμο, έδινε

διηγήματα τοδ Ίβάν Τουργένιεβ, τό «Ραντεβοδ» ποδ ανήκει

τήν έντύπωση μιας θερμής οικογενειακής υποδοχής ’ς ένα εξαι

’ς τήν περίφημη σειρά «Σημειώματα ένός κυνηγοβ». Ή μετά

ρετικό παιδί της, ποΰ γύριζε δστερα άπό χρόνια καί διηγόταν

φραση έγινε απ’ εύθείας άπό τό Ρωσσικό. άπό τόν Ν. Βεργωτή.

τή ζωή του’ κι’ όλη έκείνη ή συγκέντρωση άκουγε μ’ αγάπη

■

τή διήγησην αύτή, γιατί άληθινά τά τραγούδια τού Ααμπελέτ

Πολύς καλλιτεχνικός θόρυβος αύτές τής ήμέρες ’ςτό Πα

ρίσι, μέ τήν εύκαιρία τού είκοσιπεντάχρονου τοδ θανάτου τοδ
Paul Verlaine.

Τό βραβείο Νόμπελ γιά τή φιλολο-fta, έδόθηκε

μιλάν ύποβλητικά ’ς τήν ψυχή, καί στάθηκαν Αφηγήματα τής
μουσικής του ζωής ’ςτήν ξενητειά, ’ςτό περασμένο κοντσέρτο
του.-—Ή άπόβοσή τους ήταν Αρκετά καλή.

Ή βνίς Φιλιππίδη τραγούδησε

Κ

δσο μποροδσε καλλίτερα,

δχι δμως καί μέ τό φυσικό χρωματισμό ποδ πρέπει ’ς ένα ’Ελ
’ςτό Γερ.

μανό ποιητή Carl Spitteler (1919).

Ή «Καλλιτεχνική Συντροφιά» μετά τή διάλεξη τοδ Πα-

παδιαμάντη ποδ τόση επιτυχία μεγάλη είχε, έτοιμάζει καί τήν
Ακόλουθη σειρά γιά τή φετεινή περίοδο : Τό Έργο τοδ Bandelaire, όμιλητής ό κ. Κλ. Παράσχος. Τό ίργο τοδ Heine,

ληνικό τραγούδι’ τής έλειπεν όλότελα ή diction.

Ή φωνή τοδ κ. Κρύωνα γλυκειά, φυσική, ,άβίαστη. Κά
νουμε Ιδιαίτερη μνεία τοΰ τραγουδιού του ’ςτή Σουντανέζικη
Σερενάτα.

’Στό τέλος τοδ Κοντσέρτου τό Ώδείον κατόπιν ώριμου σκέψεως (κάλλιον Αργά παρά ποτέ), Απένειμε ’ςτόν κ. Ααμπελέτ

ένα στέφανο άπό δάφνη.
ανναφωζ.

όμιλητής ό κ.Άγγ. Δόξας. Τά ίργο τοδ Καβάφη, όμιλητής δκ. Τελ. Άγρας. Ό Σολωμός κι’ ή προσολωμική ποίηση, δμιλητής δ κ. Φαν. Μιχαλόπουλος. Ό Φουτουρισμός, όμιλητής
δ κ. Μ. X. Σ. Κόκαλης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «φο

■
Τό περίφημο διεθνές περιοδικό τοΰ Μιλάνου «POFSIA»,
τοδ όποιου τήν ίκδοση είχε άρχίση ό αρχηγός τών Φουτουρι-

— A. Κ. ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ. Διηγήματα. Σελ. 1S7. Δραχ.
6.50. Έκδοσις Μ. Ζηκάκη.

στών Φ. Τ. Μαρινέττι, άπέκτησε τώρά έναν νέο διευθυντή, τόν
κ. MARIO DFSSY. Ό κ. Ντεσσύ,γνωστός στό ’Ιταλικό κοινό

’Στά διηγήματά του αύτά δ κ. Τραυλαντώνης δείχνεται

τήν
*
άπό

αξιοσημείωτη φιλολογική του εργασία, σύντομα θά

γίνη γνωστός καί Αγαπητός καί στό δικό μας φιλολογικό
κοινό. Σέ λίγον καιρό θά έκδοθή ένα άπό τά διαλεχτά το» βι
βλία, τό «ΕΝΑ», σέ Ελληνική μετάφραση τοϋ Μ. Σ. X. Κόκ’
καλή.

Κ
Στό τελευταίο τεδχος τοϋ διεθνούς περιοδικού τού Μιλάνου
«POESIA» έδημοσιεύθηκε άρθρο γιά τήν ’Ελληνική ποίηση.

Τό άρθρο αύτό δφείλεται στόν κ. PIO BONDIOLI ποδ, γνώ

στης καλός τής Ελληνική» γλώσσας, έχει δημοσιέψη καί άλλα
του άρθρα επάνω στήν τελευταία κίνηση τών Ελληνικών γραμ
μάτων.

ένας άπό τούς πολύ καλούς κατόχους τής διηγηματογραφικής

«Τά γνμνάι Δρ. 2.

ση. καί ιδίως τή Γαλλική, μάς δείχνουν μέ πλέρια καθαρό
τητα (Ακόμα καί ’ςτόν έλαφρό συμβολισμό ποΰ έχουν ποδ καί

Ό κ. Schultze άριστοτέχνης, δπως πάντα, στό βιολί του.

Συναυλία τοϋ χ. Hanoi. ΛαμητΙίτ. Σπάνια άκροατήριο Ακολούθησε συναυλία μέ τόσο συγκινητικά·συγκρατημένο

ενδιαφέρον, δπως ’ςτή συναυλία τοδ διαλεχτού μουσουργού μας
κ, Ναπολ. Ααμπελέτ.

μένες τεχνοτροπίες — αύτό φαίνεται άπό τούς στίχους τοσ —

IX ένα κοινωνικό σαρκασμό, ’ςτό XIII καί XIV ένα κομμάτι

αδρό γυναικείας ψυχολογίας, καί γενικά ’ς δλα τήν Αληθοφά

παρά κάνει τήν προσπάθεια καινούργιας δημιουργίας.
Δέν τόν έδεσε ή μελωβικότητα τοδ ρυθμοδ καί ή έκβογή

νεια ποδ μάς κάνει νά νομίζουμε, διαβάζωντας ένα

άπ’ αύτά

μουσικών λέξεων. ’Εκείνα ποδ αίστάνθηκ» τά τύλιξε σέ στίχο

τά τραγούδια, πώς βλέπουμε μιά στιγμή τής ζωής μας ποδ

Αθρύ καί στεγνό, σάν τήν πραγματικότητα τής έμπνευσής του.
Ώς τόσο τό ταλέντο του δούλεψε πραγματικές έκβηλώσείς

πέρασε, όλόμοια.
Ή στιχουργική μορφή τών τριάντα αύτών τραγουδιών,
ποΰ τά δένει, ή ένότης μιάς Ασήμαντης έρωτικής Ιστορίας, εί

ποδ) τήν αλήθεια τής ζωντανής ζωής καί τά διδάγματα μιάς
θετικής φιλοσοφίας έπάνω ’ς αύτή. Ή πνοή τής ήθικής υγείας

ποδ πλημμύριζε’ τήν comprenawion τής Αρχιτεκτονικής τούς
ξεχωρίζει τό δημιουργό τους σέ άληθινά φορμίστα.
Παίρνουμε τό XI τής σειράς ;
Μάταια ζητφς τ* απόλυτο καλή μου φιλενάδα.
Σ’άρεσα ίγώ καί μ
* άρεσες, κι’ ευχάριστα περνάμε,
Καί τή χαρά ψαρεύοντας, τό σήμερα νικάμε.
Μ’ αύριο ’ςτήν ευτυχία μας, άλλων θάρθή ή αράδα,
Άλλον θά βρή τό γούστο σου κι’ εγώ θά βρώ μιαν άλλη,
Κι" απλά όπως γνωριστήκαμε, θά χωριστούμε πάλι.
Ό πειό δυνατός ίμπρεσσιονισμές δμως, ποδ φτάνει ’ς ένα

ποδ στάλαξαν Από λεπτή παρατήρηση καί φιλοσοφική έξέταση διαφόρων συναιστημάτων πού φάνηκαν σέ μιάν Απλήν

ναι Ακανόνιστη. Κι’ άλλα τά βλέπουμε μέσα ’ςτά στενόχωρα
περβάζια τοδ μέτρου κι’ άλλα ’ςτήν άπλοχωριά τοΰ έλεύθερου

άγάπη.
Τό τελευταίο τής συλλογής,

στίχου.
Σέ μερικά, δπως ’ςτό XVI, τό μέτρο είναι σύμφωνο

τά καλύτερα, Πέρνουμε τά δυό πρώτα τετράστιχα.

μέ

μερικές

λόξες

θ. Ζτρβός

Ό κ. Δόξας μάς είναι γγωστός άπό τήν κάρπιμη

μετα

φραστική προσπάθεια τών «’Αρχαίων Σκοπών». Τό καινούργιο

του βιβλίο, μάς κάνει νά τόν προσέξουμε ώς δημιουργό, άν

καί ή μεταφραστική άτόδοση είνε,
σκολη Απ’ τήν δημιουργία.
Μέσα σέ τριάντα τραγούδια,

καθώς ξέρουμε, πιό δύ

ξετυλίγει τά συναισθήματα

καί τις έμπνοές ποΰ τοδ γέννησε ή γνωριμία · μέ μιά νέα γυ

ναίκα. Ή Απλή γνωριμία τούς έφερε άπλούστερα τήν άγάπη

καί ή άγάπη Απλούστατα τό χωρισμό.
Μέ τά τραγούδια αύτά ό κ. Δόξας, χαράζει μιά καινούρ
για κοινωνιστφιή τάση τοδ στίχου, βγαίνοντας όξω άπό τά
δρια τής σσνειδισμένης έμπνευσης. Στή τεχνοτροπία καί στήν

ιδέα του, βλέπουμε τό καινούργιο, τό ίδιόρυθμο, τό πρωτό
τυπο.
Όλα τά δένει ή σχίσις

τής Ιδέας, ποΰ παρμένει κάθε

φορά μέ διαλεχτή εκλογή, κλίνει τήν Απλήν Ιστορία.
Ό στίχος δέν έχει καί πολύ μουσικότητα, δέν είνε σέ με

ρικά μέρη καί τόσο ρυθμικός. Τό αίστημα δμως Αληθινό, παρ

μένο μέ μιά δόση καί διάθεση φιλοσοφισμοδ,

διαγράφεται έν-

Τυπωτικά. Καθώς στό III, V, VIII, XX, XIII.

ή κατακλείδα, είνε ένα άπό

«Στό καφενείο, στήν πλατεία, στών πρώτων μας
Μηδαμινών συμβατικών ερώτων μας.
Τά μέρη σήμερα έπερνοΰσα μόνος
Μέ δυό βαρειά κλειδιά.

Όλα τά είδα δπως καί πριν στή θέση τους
Ήσαν τά ίδια, μαχε αλλάξει ή σχέση τούς
Καί τήν παληάν ωραία κι’ άπλή Ιστορία
Δέν τήν θυμόμουν πειά....»
Τά «Γυμνά» μάς έπιδάλλουν νά προσέξουμε τή νεώτερη
έξέλιξη τοδ ποιητή των.

νέτσα ’ςτή ρίμα.
Γενικά, ή έντύπωσή μας πολύ καλή.

Κάθε καινούργια βράση είναι φυσικό νά γεννφ τήν Αντί

ριο Ασφαλώς θά τά συνειθίση καί θά τά έπαινέση.

διαγραμ

’Σ τό II βλέπουμε μιά κίνηση Αληθινή, ’ςτό VII καί ’ςτό

τικώτεοη τήν πεζολογία τής ζωντανής Αλήθειας, καί νά στα
θούν αντιστάθμισμα τών είκόνων ποδ λείπουν όλότελα. Η
στιχουργική τους μποροδσε νάταν σφιχτότερη καί μέ πειό φι-

δραματικό ταλέντο. ’Εκείνο όμως ποδ πρέπει ν’ άποφεύγη

ύπόσχεται V
* μάς δώση κάτι μελλοντικό. Πρός τό παρόν χρει
άζεται πολλή εξάσκηση ακόμα.

γίνει μαθητής του.
Ό ποιητής τών «Γυμνών» δέν ένχρμονίζεται σέ

σύνθεση καί πλοκή. Μάς δίνει Ακόμα δ κ. Τρ. ’ςτόν τόμο του

«Τά Γυμνά», τραγούδια γυμνά ’ςτήν σκέψη, δείγματα τοδ
impressioniame optimiste ποδ κυβερνφ τώρα τήν ξένη ποίη

κλασικά τραγούδια, καθώς τοδ Handel καί τοδ Bach, όπου
χρειάζεται πολύ legato. Μά είμαστε βέβαιοι πώς μέ τή μελέτη
θά διορθωθή τό μικρό αύτό φωνητικό ελάττωμα.
Ό κ. Βρ'ασιβανόπουλος μέ τό'βιολοντσέλλο του, μόνον

ξαντρεινός ποιητής.
Τόν Καβάφη ούτε.μπορεί κανείς νά τόν μιμηθεί οδτε νά

Απ’ τήν καθχρέδουσα ή"πειό πολδ απ’ τή δημοσιογραφία’ μά
ύποθέτουμε πώς βάλθηκαν Από σκοποδ, γιά νά κάνουν έπιδλη-

μεγάλη επιτυχία ’ςτό Δημοτικό θέατρο. Ή δνίς Βρασιβανοποΰλου έδειξε ένα αληθινό χρωματικό αίσθημα μαζύ μέ αξιόλογο

όπειδή τρέμει ή φωνή της ’ςτής κρατημένες νότες, είνε τά

Σέ κάποιο κριτικό, μικρό σημείωμα καλέσανε τόν κ Δόξα
μαθητή τοδ Καβάφη. Ή γνώμη αύτή ή θχνε πρόχειρα βγαλμένη ή είνε τυχερό ποτές νά μή γίνει καταληπτός δ Άλε-

φίβολα, «Ή Έξαδέλφη», ένα δυνατό ερωτικόν εΙδύλλιο, άπό
τά λίγα Ελληνικά τοδ είδους του, μέ πρώτης τάξεως μύθο,

νικό στίχο, έθορύβησαν ’ςτήν Αρχή δημιούργησαν σχόλια δστε
ρα, καί ’ςτό τέλος χτυπήθηκαν άπό τήν κριτική, ποδ μεθαύ
μέ

«Μάταια ζητφς τάιτόλυτο καλή μου φιλενάδα.
Μάρεσβς σϋ καί σάρβσα κι’ ευχάριστα περνάμε
Καί τή χαρά ψαρεύοντας τό σήμερα νικάμε.
Μ’ αύριο στήν ευτυχία μας άλλων θάρθή ή αράδα,
"Αλλον θά βρή τό γούστο σου, κι’ έγώ θά βρώ μιάν άλλη
Κι’ όπλα, όπως γνωριστήκαμε, θά χωριστούμε πάλι».

λίγες γραμμές, καί νά κρατή Αδιάπτωτο τό όνδιαφέρον το
*
Αναγνώστου. Τό καλλίτερο διήγημα τής συλλογής είναι, αναμ

αύτό καί ώμορφότατες Μεσολογγίτικες περιγραφές σέ γλώσσα
όμαλή κι’ άβίαστη ποδ δέν κουράζει σεαθόλου.
Π.......

Άλλου, ή Απλότητα τής έκφρασης μέ τό πραγματικό τής
έννοιας ένώνουνται, αποτελώντας ένα σόνολον Αρμονικό πού

ύποβάλλει ήρεμα τήν λυπηρήν Απογοήτεψη.

Όταν ’ςτό στόμα με φιλφς τρελλά,
Μην τύχη καί νομίσης, μή,
Πώς σου είν’ ευχάριστα τά χείλη μου,
Γιατί φιλρς τό ίδιο σου φιλί.
Κι’ όποια ηδονή καταλαβαίνεις ’ςτήν ψυχή,
Είναι ποΰ νοιώθεις μίσ’ ’ς τό νοΰ
Τά γράμματα πού φτιάνουνε τή λέξη αύτή:
Φιλί.—
ΚΓ όταν μοϋ λές πώς μ’ άγαπφς,
(Μ’ όλη τή θέλησή σου τήν καλή),
Τ’ ωραίο αύτό ποΰ 'ςτήν καρδιά γροικάς
Δέν είναι ούτε γιά μίνα, ού»ρ γι’ άλλο,
Μά γιά τ’ αυτιά σου όποΰ άκοΰνε μέ ρυθμό,
Πώς άντηχάει ή λέξη σ’ ά γ α π ώ,
Ποΰ συμβολίζει ήδονικό ένσ σάλο.

’γγίζει τά σύνορα τής μπαλάτας.
’Στή γλωσσική τούς εκδήλωση βλέπουμε

καθώς μάς ήρθαν νεωτεριστικά ’ςτό είδος τους γιά τόν Ελλη

Συνανλία τής ΔΛος ΚΙ. ΒραβιβανοηούΙον. Δόθηκε

νεται ’ς τό V τραγούδι:

τήν έννοια. Τά ίδια και γιά τήν τεχνοτροπία τοδ III ποδ

δραση. Έτσι καί μέ τά τραγούδια τού κ. ’Αγγέλου Δόξα ποδ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

διχασμό τής προσωπικότητος, σέ μιά ήχώ τής σκέψεως, κλεί-

Άχνης. Έχει τήν δύναμη νά πάρουσιάζη τύπους δυνατούς σέ

— ΑΓΓΕΛΟΙ’ ΔΟΞΑ :
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Λ. Δράκος

—IQ. Α. ΓΚΙΚΑ : «Βοσκό» καί ΙΙρόβατα
*
. Τόμοι 2. Σε
λίδες 460. Έκδόται: Κασιμάτης καί ΊωνΛς — ’Αλεξάν

δρεια, 1920.
Είναι μιά δίτομη ήθογραφική Ιστορία εις τήν όποιαν δ σογγραφεύς τοδ «Μαέστρου» προσπαθεί νά μάς δώση τήν εποχή
όπου οί Ανθρωποι ζοδσαν μέσα ’ςτό στεγνό κι’ άπομυζάρικο
πνεδμα (περιβάλλον) τοδ παπαδισμοΰ. Γύρω άπ’ τήν ψυχολο
γία τοδ πάτερ 'Ιωσήφ (είναι δ κυριώτερος τύπος τοδ βιβλίου)
ή ήθογράφησις τής έποχής έκείνης παίρνει τήν τέλειαν όψη
τοδ μυστικβποθου Ασκητισμού της. Σύμφωνα μέ τό γράμμα τής
έκκλησίας οί Απλοί εκείνοι άνθρωποι περνούνε τή ζωή τους
πιστοί ’ςτής θρησκευτικές πεποιθήσεις καί παραδόσεις όπου δ
παπάς (ό σημαντικώτερος παράγων τής κοινωνίας τους) τούς
έμπνέει καί τούς επιβάλλει. Άφοσιωμένοι, σιωπηλοί, σκλάβοι
μιάς άφηρημένης καί κούφιας ζωής, μέ κάποια κυριαρχική
κουτοπονηρία ’ςτό βάθος.
Όλη λοιπόν αύτή ή εποχή τών στενών Αντιλήψεων, τοδ
Ασκητισμού καί τοδ κληρηκισμοδ, μάς τήν περιγράφει δ συγγραφεύς σέ πεντακόσιες περίπου σελίδες ποδ ύπολανθάνει ή εν
τατική συγκίνηση, χωρίς δμως τή βαθύτερη προοπτική τών
προσώπων καί τών πραγμάτων, άλλά μέ μιά άφθονη λεπτο
μερειακή άφηγηματικότητα.
Οί χαρακτήρες τών ηθογραφικών τύπων ποδ μάς διαγρά
φει ό Παπαδιαμάντης ’ςτή «Φόνισσα» πλαταίνοντες συνειδητά
τά δρια τής ηθογραφίας μέ μιά βαθύτερη συναισθηματικότητα,
δέν παρατηρούνται άφθόνως ’ςτό βιβλίο αύτό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

u
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Ό κ. Γκίκας μάς δίνει μιά καλή φωτογραφική επιφανειακή περιγραφή μιας έποχής, ποΰ ένα ώρισμένο της πρόσωπο
τοΰ τήν ένέπνευσε.
ϊ. Γ. Δρ.

ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΠΑΠΑΑΟΠΟΓΛΟΓ : < 'Από τταντσΰ τής Έλ~
ληνιχής Τής» σελ. 112 Δρχ. 4. Έκδοσις Μ«χ. Ζηκάκη.
’Ηθογραφικά διηγήματα γιά τά όποία λυπούμαστε ποΰ δέν
μπορούμε νά πούμε τίποτες άλλο παρά δτι ή τεχνική καί
γλωσσική τους μορφή τά κάνει ανάξια γιά τύπωμα
— ΠΑΓΚΟΓ ΑΡΓΓΡΟΠΟΓΛΟΓ : » Τά μάτια τής 'Αγάπης
χαΐ τό Νυχττρινό τραγοΰόιν σελ. 52 Δρχ, 2. “Εκδοσις Μ.
Ζηκάκη.
Τά «Μάτια τής ’Αγάπης» μονόπραχτο δραματάκι μέ λυρι
κούς διαλόγους καί κομψή τεχνοτροπία. Έχει δυό ι.ύριους χαραχτήρες : τόν Φοντρή, αδύνατο, δίχως γερά Ιδανικά, καί τή
Δώρα, τό κορίτσι πού παντρεύτηκε δίχως νά ξέρη τόν κόσμο
καί πού. μαθαίνωντάς των, επαναστατεί. Τό συμπέρασμα είναι
ότι, είναι έγκληματικό ’ς ένα άντρα καί ένα κορίτσι· πού-μεταξύ τους έχουν πολύ μεγάλη διαφορά ήλικίας, νά κάνουν ένα
κοινωνικό γάμο.—Τό «Νυχτερινό τραγούδι» είναι ένας λυρι
κός διάλογος τής ρωμαντικής σχολής.
"Αγγ. Δ.
— Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΓΡΟΓΛΟΓ : «Άτειχοί Ιροττβςτ, ιστορικόν
διήγημα σελ. 176 Δρχ. 4.50. Έκδοσις Μ. Ζηκάκη.
Ό κ. Καμπούρογλους, ακούραστος καί μοναδικός μελετη
τή? τής λαογραφίας τών παλαιοτέρων ’Αθηνών, μας δίδει μέ
τό τελευταίον το» αύτό βιβλίον ένα δείγμα καλού χρονικοαναγνωσματογράφου. Οί έρωτες τοΰ Βύρωνος είς τάς ’Αθήνας
κχτά τό 1819—1821 Ιδού τό θέμα τού τελευταίου βιβλίου τού
κ. Καμπούρογλου. Τί κρίμα δμως. Ή θαυμαστή, ή μοναδική
πράγματι, ή υπέροχος αύτή συγκέντρωσις τόσου λαογραφικού
καί Ιστορικού υλικού έγινε πρός θυσίαν τής ένότητος καί τής
πλοκής τού μύθου είς τό έργον. Άλλά είναι τό μόνον ελάτ
τωμα τοΰ βιβλίου. Κατά τά άλλα δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι δ
κ. Καμπούρογλους μάς έδοσε μέ τούς «’Αττικούς έρωτας» τό
αριστούργημά του.
κ. Φαλτ.
— «Ρωσσιχά παραμϋ&ια χαΐ Ίστορίτςτ ατλ. 142 Δρ. 5.
Έκδοσις Μιχ. Ζηκάκη.
Περιλαμβάνουν τής καλίτερες Ρωσσικές ηθογραφικές ιστο
ρίες μέ τόν τόσο δυνατό διδακτικό παραβολισμό, σέ μιά μετά
φραση γλαφυρής δημοτικής, άπό τήν Κα Κλεοπάτρα Εύστρατιάδη (Πετρώφ).
«ΓΑ ΓΓΜΝΑ» τοΰ κ. 'Αγγ. Δόξα πωλοΰνται είς δλα τά
βιβλιοπωλεία άντί δρχ. 2. ’Απ’ τής έπαρχίες μπορούν νά τά
ζητήσουν στέλνωντας τό άντίτιμο 'ςτό Βιβλιοπωλείο Βασιλβίου, Χιαδίου 42 Άθήναι.

<ΜΟΓΣΑ>. Κυκλοφορεί τό 7ο φύλλο τοΟ λογοτεχνικού πε
ριοδικού «Μούσα» μέ ύλη καλή όπως πάντοτε.
— «ΜΠΟΕΜ». Δεκαπενθήμερη Λογοτεχνική Έκδοση. Διευθυν
τής : Κλεόβ. Κλώνης. Εύπλοίας άρ. 1. —- Έκυκλοφόρησε τό
3ο φύλλο.
— «LA VIE NOUVELLE» Publication mensuelle de lit"
terature et d’Art. Dirccteur : E. Goldenberg-Gahed Rdd·
en chef. Panos Stavrinos. Bureaux : Rue Kaer-el Nil 23.
Le Cai re (Egypte) Abon. pour etr. un an 30 fra.
■ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ». Έκυκλοφόρησε τό τεύχος Ίανουαρίου,
μέ μεταφραστικήν ιδίως λογοτεχνικήν ύλην.

ΠΑ ΤΗΝ "ΩΡΑΙΑΝ ΤΟΥ ΠΕΡΑΝ,,
Φίλτ χ. Δόξα.

Διάβασα τήν κριτική σας γιά τό ρομάντσο μου «Ή Ωραία
τοΰ ΙΙέραν».
’Αν καί δέν είναι δύσκολο βέβαια, σ’ ένα βιβλίο άπό έντεκα
τυπογραφικά φύλλα, νά ψαρέψη κανένας μορικές κακοφτιαγ
μένες φράσες, ή κάπως καθαρευουσιάνικες, καί άν καί τό
γλωσσικό μου αίστημα άποκρούει τις υπερβολές καί τις άκρότητες στή γλώσσα καί έπομένως δέ θά γράψω ποτέ : «σκεδό»
άντί «σχεδόν», «φκαριστώ» άντί «εύχαριστώ», «τώ ποιητώ»
άντί «τών ποιητών», «τό μέλλο» άντί «τό μέλλον», «έχτος»
άντί «έκτος», «εϊντουσαν» άντί «ήταν»», «καθόντουσαν» άντί

«καθόντανε» κτλ. δπως τά θέλουν πολλοί δημοτικιστές, μολα
ταύτα συμφωνώ μαζύ σας γενικά γιά δσ< γράφετε γιά τή
γλώσσα τοΰ βιβλίου μου, γιατί καί γώ έχω τή γνώμη δτι έ
πρεπε αύτή νάνε άπλούστερη καί δημοτικώτερη, άπαλλαγμένη
όλότελα άπό μερικούς καθαρευουσιάνικους τύπους, άλλ’ άλλοι
λόγοι, ποΰ θεωρώ άσκοπο νά έκθέσω έδώ, μέ ανάγκασαν νά
γράψω τή γλώσσα δπως τήν έγραψα.
Δέ συμφωνώ δμως διόλου μαζύ σας γιά δσα γράφετε γιά
τό ρωμαντισμό τοΰ βιβλίου μου, πού λέτε πώς έξαφανίστηκε
πιά αύτός άπό τόν κόσμο γιατί τόν άποκρούει ή σημερινή άντίληψη στήν τέχνη. Ό Jean Moreae, πού τεν ρώτησαν κά
ποτε ποιά σχολή προτιμούσε, άπάντησε δτι «δέν ύπάρχουν σχο
λές στή λογοτεχνία, ύπάρχει μόνο τέχνη'καί άτεχνία. Έπειτα
δ ρωμαντισμός δέν έσξυσε δπως τά θέλουν μερικοί. Ό ρωμαντισμός ύπάρχει καί θά ύπάρχη δσο θά ύπάρχουν καί πάντα αι
σθηματικές καί άγνέ^ ψυχές. Μπορεί σήμερα στήν πρωτεύουσα
μας καί στις πρωτεύουσες δλου τυύ κόσμου, πού κυριαρχεί δ
ύλισμός καί τό χρήμα, νά βρίσκη κανένας δυσκολώτερα τις
ψυχές αυτές, άλλά στις έπαρχίες, πού τά ήθη είναι άγνότερα
καί άδολώτερα καί δ κόσμος αίσθηματικώτερος, θά τις εύρη
άφθονώτερες. Καί γι’ απόδειξη τών γραφομένων σάς στέλνω
ένα γράμμα, πού έλαβα σήμερα άπό τά Τρίκκαλα, τής ποιήτριας δος Έλλης Άζαριάδου, πού μοϊ γράφει γιά τις έντυπώσεις άπό τήν άνάγνωση τού βιβλίου μου μιάς δλόκληρης έκεί
κοινωνίας γιά νά πειστήτε άν ύπάρχη ή δέν ύπάρχη καί άν
άρέση ή δχι δ ρωμαντισμός ακόμα.
Μέ άγάπη καί φιλία
Τυμφρηστός

Φίλτατβ’
Είμαι κατενθουσιασμένη άπό τήν άρίστη έντύπωση ποΰ έ’
κάνε τό βιβλίο σας έδώ, σέ όλους άνεξαιρέτως ποΰ τό διάβασαν.
Μέ λίγα λόγια έτερψε, γοήτεψε, συνεκίνησε, σέ βαθμό τέτοιο,
ώστε νά μέ σταματάνε στό δρόμο, νεαροί καί νεαρές άναγνώστριες, άλλά καί μερικοί τραυματία', τής ’Αγάπης, έκφράζοντές μου δλοι τό θαυμασμό τους γιά σάς, καί τάς εύχαριστίας
των σέ μένα πού είχα τήν έμπνευσι νά τούς τό συστήσω .’Εξαι
ρετική έντύπωσι μοϋκανε τό δτι, ένφ φοβώμουνα πώς οί νέοι
τής έποχής μας θά τό κατέκριναν ώς ύπερρωμαντικό, τουναν
τίον δλοι κι’ όλες ή ώμορφες πού τό διάβασαν τό άπεκάλεσαν
«τέλειο» φυσικό Έλληνικώτατο κι’ αληθινό. Πολλοί μού εί
παν πώς ατούς δυό ήρωας τού ρωμάντζου σας, νόμιζαν πώς
διαβάζουν τόν έαυτό τους ! Άρα, ύπάρχουν πολλοί αίσθηματίαι
άκόμα στήν κοινωνία μας, ποΰ τέρπονται μέ τά ρωμαντικά
άναγνώσματα, παρ’ δλας τάς άντιθέτους διαβεβαιώσεις τών άπαισιοδόξων... εύθυμογράφων. Μή λησμονάτε άλλως τε, δτι ή
πόλις αύτή είνε ή κατ’ εξοχήν χώρα τών συχνοτάτων άπαγωγών.... Ό Πρόεδρος τών Πρωτοδικών μοϋλιγε πριν άκόμα τό
διαβάση πώς τό φαντάζεται πολύ δυνατό τό βιβλίο σας, γιατί,
συνέλαβε τή σύζυγό του δακρύευσαν, ένφ τό διάβαζε, ή δέ
σύζυγός του, σημειώσατε, δτι είνε πολύ χαριτωμένη κι’ώμορφη
νέα. Μά τά θερμότερα συγχαρητήρια, δεχθήτε τα άπό ένα
τζέντελμαν γεροντοπαλλήκαρο, τόν άπόστρατο Συνταγματάρχη
κ. Άθ. Μήτσα ! Επίσης γοητευμένη έμεινε καί ή δνίς Νικοπούλου! ! ! ! ! ή όποία μού είπε δτι τό δικό σας βιβλίο τής
άρεσε περισσότερο άπό τόσα Γερμανικά πώχει διαβάσει ώς τώρα.
Τό συμπέρασμά μου, λοιπόν άπ’ δλες αύτές τις ένθουσιαστικές εκδηλώσεις, είνε δτι τό βιβλίο σας, παρ’ δλο τόν άκρατο
ρωμαντισμό του, βέν είνε άναχρονιστικό—δπως μερικοί δυνα
τόν νά τό χαρακτηρίσουν άπό πείσμα — άλλά συγχρονώτατο.
άφοΰ έτσι τό θέλει, κΓ έτσι τό ύποστηρίζει ή νεοΚαία μας πού
άντιπροσωπεύει τήν έποχή μας. Αύτές »!ν» ή έντυπώσεις μιάς
δλόκληρης κοινωνίας ποΰ τό διάβασε καί τό έκρινε, χωρίς
καμμιά προκατάληψι, χωρίς καμμιά έπήρρεια προσωπικής μέ
τό συγγραφέα γνωριμίας, χωρίς καμμιά προγενεστέρα διαφήμισί του. Δέ θέλησα νά τό ρεκλαμάρω κάν. γιατί ήθελα νά ίδώ
τήν είλικρινή τους έντύπωσι.
Μ’ έγκάρδιους χαιρετισμούς
Τρίκκαλα 31] 12] 20
"Ελλη Άζαριάόου

Σηηείωάη. — Δημοσιεύωντας τό παραπάνω γράμμα ποΰ
μάς έστειλε δ φίλος κ. Τυμφρηστός μαζί μέ τό γράμμα μιάς
θαυμαστρίας του, έχουμε νά παρατηρήσουμε τά έξής : Πρώτα

δτι δ κ. Τ. ’ςτό γράμμα του συζητεί γι' άκρότητες τής δημο
τικής, πράγμα πού δέν τό θίξαμε καθόλου, ’ςτό κριτικό ση
μείωμα τού περασμένου τεύχους τής «Ελληνικής ’Επιθεώρη
σης», γιατί δέν μπορούσε νά γίνη λόγος γιά ένα τέτοιο πράγ
μα τή στιγμή πού ή γλώσσα τού βιβλίου του δέν είναι ούτε
δημοτική, ούτε καθαρεύουσα, μά ούτε καί μιχτή (σέ πολλά
μέρη μάλιστα έχει καί σολοικισμούς συνταχτίκούς).
Όσο γιά τόν ρωμαντισμό του, είπαμε μιά γνώμη' δέν τόν
χτυπήσαμε' έκεινο πού παρετηρήσαμε ήταν ή χαλαρότητα τής
διηγηματογραφικής αρχιτεκτονικής. τοΰ ρομάντζου. Λόγος κα
θαρά τεχνικός καί έξω άπό κάθε σχολή, καθώς καί μερικές
άλλες αβλεψίες γιά τις όποιες εύτυχώς δέ διαμαρτύρεται δ α
γαπητός μας φίλος κ. Τυμφρηστός ποδ, άθελά μας, τόν
πικράναμε.
•Δ/y. Δ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΟΡΠΑΣ
Δημοσιεύομεν είς άλλην σελίδα τήν άγγελίαν τής έκδόσεως
τής · Ιστορίας τής 'Ελληνικής Γτωργϊας». ’Ep-fOl άναφερόμενον είς ένα τών ζωτικωτέρων κλάδων τής έθνικής μας
ζωής πρώτην φοράν θά ϊδη τό φώς είς τήν πατρίδα μας καί
ή «’Ελληνική Έπιθεώρησις» έκθύμως συνιστφ τήν άπόκτησιν
αύ,τού εις τούς συνδρομητάς της καί άναγνώστας της.
Είς τά γραφείά μας δεχόμεθα έγγραφάς ύπέρ τού έργου

ΤΟ ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ

ΣΤΡΑΤΟΥ

(Τραφεϊον IV)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Πρός έκτέλεσιν τοΰ προγράμματος τών κατά τό έτος 1921

Μέ τήν πιό μεγάλη χαρά, μάθαμε, πώς μέσα στό όπιοθο.
δρομικό Πανεπιστήμιό μας, ξαναζωντάνεψε ή Φοιτητική Συν

άναγκών βίς υλικόν τοΰ Στρατεύματος.
Προκηρύσσει

τροφιά, ή λαμπρή έκείνη Φοιτητική Συντροφιά πού τό 1910
έκαμε τόση δράση, κΓ έβοήθησε τόσο τό ζήτημα τό γλωσσικό.
Έχουμε τήν πεποίθηση καί τώρα, πώς ή Φοιτητική Συν
τροφιά, πού είνε έτοιμη γιά τόν αγώνα τής λευτεριάς άπ’ τήν

σχολαστικότητα πού μάς πνίγει, γιά τήν νίκη καί τό θρίαμβο

τής δημοτικής μας γλώσσας, έχουμε τήν πεποίθηση πώς θά

δουλέψη μέ δλη τή δύναμή της.
θά ήταν ωραίο, θά ήταν λαμπρό νά ξυπνήση πιά τό Πα"

επί τή βάσει δρων συμφωνιών κατατεθειμένων είς τό Γραφείον

ΙΤ ’Επιμελητείας μειοδοτικούς διαγωνισμούς εις μέν τό εξωτε
ρικόν ήτοι Νέαν Τόρκην, Παρισίους (ύπό τόν όρον τής έλευθέρας έξαγωγής έξ αύτών), Λονδϊνον, Μιλάνον καί Ρώμην εν

τός τού πρώτου δεκαημέρου τού μηνός Φεβρουάριου έ. έ. διά
τήν προμήθειαν τών κάτωθι ειδών ύλικοβ, ένταΰθχ βέ κατά ’

τάς έξής χρονολογίας διά τήν προμήθειαν τών

αύτών ειδών

νεπιστήμιό μας, ν' άνοίξη τά κλεισμένα μάτια πρός τό λαμπρό
φώς τής ’Αλήθειας κχί τής ζωής, ρίχνοντας τά είδωλα πού

ήτοι:

γύρω του έχουν στημένα.
Μακάρι ή Φοιτητική Συντροφιά νά μπορέση νά δώση

τήν

μέτρων υφάσματος οθόνης λευκής διά σκελέας καί ύποδύτας
τή 1η Μαρτίου έ. έ. (ήμέρφ Δευτέρφ καί ώρξίΐη π. μ.)

ώθηση αύτή στό κοιμισμένο Πανεπιστήμιό μας, βίνωντας και
νούρια ζωή, κΓ άνσίγωντας γιά δλους τόν δρόμο τής αιώνιας,

δέρματος χονδροί έξωτερικών πελμάτων (κατυμμάτων) τή 2

τής θείας 'Αλήθειας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ιον) Δύο έατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000)

2ον) Διακοσίων τεσσαράκοντα χιλιάδων (240.000) όκάδων

Μαρτίου έ. έ. ήμέρφ Δευτέρφ καί ώρφ 11η π. μ.)
3ον) Εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων (150,000) όκάδων δέρ
ματος λεπτού εσωτερικών πελμάτων (σολοδερμάτων) τή 2φ
Μαρτίου έ. έ. (ήμέρφ Τρίτη καί ώρφ 12 π. μ.)
4ον) Πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κοχλιαρίων φαγητού

Μ. Μοντεσ.—Άτεχνα. Π. Τζανετάτον.—'II Αιθέριες κορ

φές έχουν μορφή σονέττου χωρίς καί νά είναι. Διαβάστε τά
«Δεκατετράστιχα» τοΰ Παλαμά. Τά ίδια καί γιά τό «ψάλλω»

τή 3η Μαρτίου έ. έ. ήμέρφ Τετάρτη καί ώρφ 11 π. μ.
5ον) Πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) περονίων φαγητού
τή 3η Μαρτίου έ. έ. ήμέρφ Τετάρτη καί ώρφ 11 π. μ.

6ον) Διακοσίων χιλιάδων (200.000) κυαθίων τή 3η Μαρ

καί γιά τ’ άλλο πού είνε καί κακότεχνα’ λειψά ’ςτό μέτρο, μέ

κχκοφωνίες κα'. χασμωδίες πολλές. ΚΓ έπειδή μάς ζητάτε τή

τίου έ. έ. ήμέρφ Τετάρτη καί ώρφ 12 π. μ.

γνώμη μας, σάς συμβουλεύουμε νά μελετήσετε τούς νέο»ς ποιη-

7ον) Πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)

ζευγών

ποδείων

τάς, νά γράψετε καί νά σκίσετε πολλά, κΓ ύστερα ν’ άποφα.

μαλλινοδαμβακίνων τή 4η Μαρτίου έ. έ. ήμέρφ Πέμπτη καί

σίσετε νά στείλετε κάτι γιά δημοσίεψη. Ή πατρίδα σας έχει
δυό άπό τούς καλλίτερούς μας’ τόν Παλαμά καί τόν Μαλα-

ώρφ 11 π· μ·
8ον) Εκατόν χιλιάδων (100.000) άγγείων φαγητού νή 4η

κάση' διαβάστε τους. — Σ. Άκάδημον. Κακότεχνα. Διαβάστε
τί γράφουμε παραπάνω ’ςτόν κ. Π. Τζ. — Γ. Δ. Κασ. θά δη-

Μαρτίου έ. έ. ήμέρφ Πέμπτη καί ώρφ 12 π. μ.
9ον) Όγδοήκοντα χιλιάδων (80.000) άντισκήνων άτομι-

μοσιευθούν «τό ίδχνικό μου» καί «τό σκιάχτρο μου». Γιά τής

ν
*
κ

πλήρωντή 5 Μαρτίου ήμέρφ Παρασκευή καί ώρα 12 π.μ.

εύχές σας εύχαριστοΰμε.—.Απ. Ν. Μαγγαν. Κύχαριστούμε γιά

ΙΟον) ’Οκτακόσιων χιλιάδων (800.000) μέτρων υφάσματος

τά καλά σας λόγια’ ή έπιθυμία σας θά γίνη ’ςτό προσεχές. Τό
«είναι μιά μου ή έλπίδχ» θέλει διόρθωμα. Π. χ. τό μαύρη μεριά (2 στρ. 3 στίχ.) δέ στέκει, τό μακριά (2 στρ. 4 στίχ.)

θερινού χακί τή 6η Μαρτίου ήμέρφ Σαββάτφ καί ώρφ 11 π.μ.

είναι χασμωδία. Ό α' στίχ. τής 3ης στρ. εντελώς κακός' μέ
τό σύ καί τό γενοϋ, καθώς καί ϊνχ ναι ποΰ έχετε παρα
κάτω.—Μαρίνον Μοντεσ. Άτυχώς άτεχνο.—Ζώτον. θά δη-

μοσιευθή.

Άθήναι τή 14 Ίανουαρίου 1921.

Ό Υπουργός
Δ.Γ0ΓΝΑΡΗ2
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ΤΟΜΟΣ 7V (18211833)
Η ΡΕΩΡρίΗ KRI Al EOfUl^RI pRIRI
ΜΕΓΟ1 Λ'. Λςαρκούβης τής Έπχναστάβεως ( 1 Η2 1 — 1 9‘2 1 ).
ΜΙΙΡΟΪ IB. ΈπΙ Ι£αποΓ>ςβτρ£ου (1»»S-1β31).
ΜΕΡΟϊ Γ'. Άπό τοΰ θανάτου τοΰ 1ί.α«οδ£στρςα μέχρι τής άφέξεως τοΰ
"Οθωνος (1831- 1833).

Έργον παρόμοιον πρώτην φοράν δημοσιεύεται είς τήν πατρίδα μας. Είς τάς σελίδας του
οΐ ενδιαφερόμενοι υπέρ τής Ελληνικής Γεωργίας θά άνεύρουν ένα νέον Γεωργικόν κόσμον
ό όποιος θά παρέμενε θαμμένος ίσως διά παντός, άγνωστος, άλλά και διά τοΰτο καθιστάμενος
έξόχως ελκυστικός και πλήρης εξαιρετικού ενδιαφέροντος.
w
Τό έργον μας μετά στοργής συνεκέντρωσεν εις τάς σελίδας του γεωργικός λεπτομέρειας
ΰψίστου διά τήν Ελλάδα μας ενδιαφέροντος, δφειλομένας εις διαπρεπείς ξένους συγγραφείς μελετήσαντας τήν Πελοπόννησον, τήν Στερεάν, τήν Μακεδονίαν, τήν Θεσσαλίαν, τήν ’Ήπειρον,
τήν Θράκην και τάς Νήσους, ολίγα έτη προ τής Εθνεγερσίας μας.
Εις τάς σελίδας του άναπαρίσταται μετ’ εΰλαβείας ή απολύτως άγνωστος άλλά τόσον υπέρο
χος και πατριωτική έργασία τοΰ άειμνήστου Καποδίστρια υπέρ τής άναπτύξεως και βελτιώσεως
τής Γεωργίας μας.
Λεπτομερώς εξιστορείται πάν δ τι άφορά τό Άγροκήπιον τής Τίρυνΰος και τό έργον
τοΰ πρώτου Έλληνος 'Επιστήμονας Γεωπόνου δστις έκλήθη ΰπό τοΰ Κυβερνήτου εις τά 1829
Έξαίρεται ή δύναμις τής Ελληνικής Γής ή οποία παρέσχε πολυτίμους υπηρεσίας εί
τούς Γίγαντας τοΰ 1821.
Επακολουθεί πλήθος στατιστικών καί άπογραφικών πληροφοριών εξαιρετικής σπουδαιότητος κατά τε τούς χρόνους τής Έπαναστάσεως καί πέραν μέχρι τής άφίξεως τοΰ ’Όθωνος.
Κάθε σελίς καί μία έκπληξις καί μία άγνωστος λεπτομέρεια διά τήν γεωργικήν ζωήν, τής
πατρίδος μας.
Τό έργον μας ενδιαφέρει έξ ίσου τόν Κτηματίαν, τόν Γεωργόν, τόν Γεωπόνον, τόν
ΙΙολιτικόν, τόν “Εμπορον, τόν Βιομήχανον, τόν 'Επιστήμονα, τόν Οικονομολόγον, τόν
Κοινωνιολόγον, τόν Τραπεζίτην, τόν Σιδηροδρομικόν, τόν Διοικητικόν Υπάλληλον κτλ.
κτλ. Έργον άπαραίτητον διά τάς Γεωπονικός, ’ Εμπορικός, Βιομηχανικός, Αασικάς κτλ.
Σχολάς τής Ελλάδος.

Τιμή τοΰ Λ' τόμου Λρ. *
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