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Τελευταία άvcι λυψα ~αταχωνt,ασμt\)ο σέ άπο{}ηι1.η δημόσι.ας 

βι.βλι.of}~κης τ6 παλη , λογοτεχνι,κ6 περιοδιι.ι6 της Λεμεσου Η 'Λβγή" 

ΜΙ ~ " θελα ν& σΌμμερι,στω μ~ τ06ς άνι-.ιΥυωστες της "N~ας -Εποχης;Η 

την βα ει. ~ντ"'τ~' σ ποόμοσ προ λεσε -τ6 ψηλό έπΙπεδο της. ρl"τι,

κης σ~έψης πού πρ 'λλει. μtσα άπ τΙς σελΙδες του. ~Eνας ~6μoς 

ε ναι ολος - ολος, 12 τεύχη, ΆΠΡΙΛ ς 1924 - • αρτης 192 .... , ;?:JJ 

σελΙδες δλες μαζί, 00 σχημα ιι νoνι,ιιc~ βι..βλΙοu . Τ6 120 τεσχος; 
'):' -" δ 6 rι λ' , '-' t , ε<:,ηγει, ,-ως το πι: 1.0 ι,Η πο υ GU'J'τΟ. c' . · .... τ(Χ't'uτεuεταt. στ ιν .~ l\JCX 

δ <;."πΙζει, v' έπι,,,,ελέσει, 'tu) πρct;:'Ρι,σμ6 του έντ Λέστερ 

C οστο ι ι,ατ Ι, 5 .. ως .Ι η 03σε έ ε i:' θ ' βρ ~σ ~oυ ιJΊ; 'ν 
Ι t ~ , , Ι ~ 

~ \λ .vt,ι.ιωv γ, μματωιι ~ι, μπορουσε \) ί'ιε ... τ ..... υ._ σει, 

μΑ π" Ρ ιεια ή στ:ι;λη τη L.,- 1,,0 ~;.ρισCας 1 ύτή ή cτα-

ι;ι C' ση" τελι,~{ δ (ν ~γι.νε, ή {)αUΜ σια. :ροοJt'({}ει,α δ~ν εΤχε r:; νέχει,α 

γΙ, μι,& σε ιρ λ 'youG, που δfν εϊvα ι της στ ΙΥμης νά TtεI1Τ' ,Όοί3με 

σΙαότο'ς, παοal ~ει. δμως δεδομέν 1~~.σCα π ό ~~~vε f ομ'δα 
γ6ρω ~IT, τη\} " t β 11 στ ην βt.βλι,ωφι,σΙα . Δέν ύπ' ρχε ι. v..ατ ά ~η 

τείJχoς τοσ περιοδι,·4.0ϋ χωρCς φι,τtΛi.ά σηΙ'ει,ωματα , πού ν1CX un:τουν 

H.αC 6πρι,ους ι .Ι. ξ Ι νοι ς ~C σuγΗ.ε·ψιμέv ~t.βλ'α άλ • αΙ συνoλι,s-ι 

~ :0 συγγρα v ?ριτιιωΙ ~Oσ rεεριιoδ 11. U παρουσι,&ζονται, Vι.upC ς 

οΙ rρ Ιστ6δοuλ ς ριστοδουλΙδης ~tαΙ • Vϊ:'Jης tlVL νοι; UL r O~V 

δμ c; νιαΙ σ.μειώtιc:τα της ύνταςης, XW. Ct": όπογρ 'φ , που άπ;'οτ ι πλ 
ρο οοουμε ~ .. ~\.' /rO του Α i, ι Ιλι,ου XO')PIloίI~t,ou, ,jneoouvou βάσ~I, 
τοσ νόμου του πε t,οδι. ιtOU καΙ 'του Γι .V\)is • υκη, βασι,110υ στυ ο τη 

! C έμπνευστή -η ί ας της ~lιιδoσης, n:oG ε συσπε (ρωσε L το ι; ημ 
, 

ΤLκι.σ ι; της ~o ~-ς έVι.είνηι; ταυτ6χρουα όμ~ς~δι\)ε ~C "t1V ν το-

τητα v προβ .eouv οΙ νέες, προοδεuτι. ς ίδέες 

. ριστ' ο )λοι; Ρl.mοδουλC ης πο .V γρήγ Ρ 11ι, έvω COi η 

υν χΙ :oU\l1: ν 1 χ} δοση του περι,οδ ι tOU ':]/ έ ~ ναγ" 'ζoυ\)τα'~ ν'" εΥ ια

ταλc ψει, τ ην ,~~ι ο λ γι') της ιομμουν ι τ 1,11-ς 'tou δ άσης, γι . ν 
., ~,., ., .' .... ι -:-τ Β ' ., ,,_n. ... 1 .... 

Υ'" εΙ" Ί;ιιν _ η ι tI. αΠ ε ει σ:tην ΟΙ Iι~~v',! \ίωση οπου ~' ι ι,τουσε 

Υολ ο' 10 νι,σΤΙΗ.ηζ Διε&νοί) άπ' 'τω ' γόρι, ε τ'}:) λ-

τΙς ύπηΡεσGε~ του άπό O~ση ιαOO~lγη-

τι' ου στελέχο ς του ΚΚΕ. 

ι. TttvvC! συ .. ρ. ρ. μας ~ησε }:c Cμ:vα γι,ά τά β ι.βλΙα τ ,-

Η C~ ου 1 ι, 1ι1.0λαCδ ., - ι. νου τότε συνε γ' τ της" 9 βγηι;",. TG στρ βόξυλο" 
.,ιαΙ τόν ιι ιtλc ρα' ) γ:.,' τ6 βι.βι Co τo~ _ U ου Άλι,&έρση Η ί, όρα-

μ ~LσμοC 1: ου ' ~σφ6ι ου') )'ι.ά βι,βλΙ. τ σ ι αύλου αλ οι ει (δη, 
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Πέτρου Χάρη, (t1 cH τελευταία νύχτα της I'fjGft) Ι.Μ. Παναγιωτοπούλου, 
Φ. Κόντογλου, 'ωτ . Σ~Cπη ~.~. Ύπαρχουν όμως ~αΙ σημειώματα για 

τ6ν Λεονίντ 'Αντρέγιεφ, τ6ν Μπωντλαίρ Η.α. Τ6 Cδιο ~αC ό 'Αντώνης 
Ίντ ιάνος γράφει για τ6ν ΗΓυμν6 ανf}ρωπΟ't ~ί τ6 "Kρινάt-ιι,cι'" του 
Γλαύt-ιoυ 'Αλι,{}έρση γιά τα "Tζι,πριώτι~tα τραoύδ~ια" 1tou Δημήτρη Λι,
πέρτη, για τά "Βήματα στην Χλ6η" τοϋ Δημητρω Δημητριάδη άλλά 
άσΧΟλείται, καί μέ τ6ν Μπάυρον, τ6ν ~'Aλλαν ΣήγΗ.ερ , τ6ν Τζών i.ΙCλτον 
τ ν Τόμας Χάρντυ Η.&. 

τό όΠλοστάσιο των κ.ρ ιτ ι t-ιων της ,,* Αβγης t, ηταν πλοόσιο ο ί 
γνώσεις τους Πλατειές, έγΗ.υΗ.λοπαι,δΙΗ.ές Α.Ι 'όταν ~γραφαν τό νιώ{)εις 

ότι πατοσσαν σέ στέρεο έδαφος. Ό λρ . Χρ . άναπτύσσει στά σημε ιώ
ματα του γενΙHι~τερες άπ ψει.ς πάνω σέ {)έματα της τέχνης, την φύση 

της t-ιαΙ τόν ρ6λο της. 

tt Ή πνευματιvιη ~ί ψυΧΙΗ.ή έ~δηλωση μιας έποχης - τόνιζε σέ 
σημείωαμ του για τόν Uαυλο Βαλδασερ ίδη - έξαρταται άπόλυτα άπ6 
όρους ύλΙΗ.ούς άπ τ6 Η.οινωνΙΗ.ό Η.αf}εστώς τό όποίο πάλι έξαρταται 
άπό τ6 σύστημα τό οίΗ.ονομΙΗ.6 πού Ισχύει - ••• ΔεχΌμαστε λοιπόν 
την άρχή οτι ό ν~λλιτέχνης εΙναι δημιούργημα της έποχης ~ί δέν 
έ\1.φράζει παρά μ νο τό α1:σf}ημα της έποχης του. Η 

Ξει,ιι,νώντας ό λΡ . Χρ . άπ τΙς -Οέσεις αύτές πού μαρτυρουν 
αΙσf}ηΤΙΗ.η συγιρότηση (Η.άπου άλλου άνα9έρε~αι ~αί στ6ν μεγάλο 
ρωσο ματεριαλιστή αΙσf}ηΤΙΗ.ό του περασμένου αΙώνα ΜπελΙνσΗ.Ο) 

f}έτει μπροστά aτόν δημιουργ6 ψηλές άπαιτήσεις για την άποστολη πού 
άναλαμβ νε ι,. 

Ένω λ.χ. είναι t-ιαf}αρό, στι ή έΗ.τίμηση του γιά τ6ν Γλασ 1.0 

Άλιf}έρση είναι μεγάλη (τονίζει στι όχηρχαν ποιήματα του πα &λλα 
όμοια τους δέν συναντουσες στην έλληνιιη γλώσσα) πού Η.αταλογίζε ι 

την εόiJ6νη ότι στό εΡΥΟ του δέν πρ6βαλλε ένας ένι,αi;'ος άξονας "γυρω 
άη: τόν όποίο ν γυρCζουν ολα τά Η.ομμάτια Iιf.α ί τ μέρη του συνόλου" . 
"Στό ένα εΤναι uρνητής, έπαναστάτης, στό αλλο γεμάτος οίΗ.ΤΟ, ύπο
ταγή ι-ια Ι ρεμβασΙ 16 ••• " ΚαΙ πρ6σf}ετε: ΗΣήμερα άη: τ6ν ποιητή ••• 
άπαιτουμε ένα σύνολο φιλοσοφΙΗ.6, μιcX παγH.oσμια~1 &εωρία της ζωης 
Η-α&ορt,σμένη Μ.αί προπαντός ένιαία". 

Κρ Cνοντας μ 'ενα πcιράλληλα τρόπο τόν N C ~o Nι~oλαίδη γι τ6 

"ΣτραβόξυλοΗ ένω ύπογραμμΙζει τά μεγάλα προτερηματα του συγγρα-

φέα στήν δι πλ.ση λαρακτηρων, στήν άνάπτυξη των συγκρούσεων έπι

σημαίνε ι ταυτόχρονα ότι άη:ουσιάζει <Υπό τό Η-είμενο του ή κοσμο{}εωρίαΙ 
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Ή γραμμή αύτή, πού έ~φραζει την παρουσ ία έν6ς ~ριτι~oυ πού 
βλέπει την Ιδεολογ ία σαν άναγ~ίo ύπ6βα&ρο ιαι&ε εργου τέχνης, 

μεταφέ ρεταΙ. Ηαί έ~ε ί όπου γΙνεται αναφορά σέ μή Κυπρ ί ους συγγραφείς . 

Είναι λ . χ. πολύ αύστηρ6ς σταν κρίνει τήν ΠOLηΤL~ή συλλογη 
του Σωτήρη ΣΗ.Ιπη "ΠροσφυγΙΗ.οί Καυμοίlt Itαί τουτο γιατί ltπαΙρνεl ... , 
όπως τονίζει, την Ιστορία ύΠΟΗ.ειμενΙΗ.ά σαν ~Eλλην, πού οτι συμφέ
ρει στήν ΙΕλλάδα είναι μεγάλο Η.αί ύψηλδ Ηαί στι ζημιώνει αΙσχρό 
H.α c βάρβαρο" . Κατά τά άλλα αύτή τούτη την πο ίηση την βλέπε ι 'ρη-

τορεία Η.α ί μεΡΙ}iές λα·~H.ές λέξεις ι-ιαΙ συνf1ήματα πολεμΙΗ.ά σαν ρεφραίν"! 

9Ε Η.ε ί Όμως οπου διαγράφεταΙ, μέ πλήρη σαφηνε ια τό Ιδεολογι ~6 

πιστεύω του ρ . ρ . είναι στήν Η.ρ ιτιιιη που άσΗεί στόν Λεονίντ 

, ντρέγιεφ (ρωσο συγγραφέα) για τό 1 '''με ρολ γιο του Σατανα , ποσχε 

Η-υΗ.λοφορησει έΗ.είνη τ ην χρονι& (1924) σε μετάφραση άπό τ6ν έvιδoτι,

Η. oί~o του tt Έλευf1ερουδ Η,η". Ό' ~ντρέγιεφ, λ~ει, σαρlιl.άζει τ6 

Σ ~ , _CJ.. ' , , .CJ.. ' -,=," , _CJ.. λ " ., λ " 
υμυαν Η.ανε αρετη, κανε ηνLκη, κανε κα οσυνη κι ευσπ αχνια. 

Cl;τυνει, κατάμουτρα την κοινωνία, την περασμένη, την τωρινη, την 

μελλούμενη •••• Ιαραδέχεται Ιδέες Μαί Η.6σμους μεταφυσΙΗ.ούς ιι'ετσι 

δέχεται τήν Ιδέα του IrI.αKOυ ώς την μόνη αΙώνια κι 'άναλλοίωττι ••• 
·0 Άντρέγιεφ δέν μπ ρεσε νά νιώσει την δημι,ουργ πνοή της Έπανά
στασης . Τδν πάλμ6 της ζωης που ~παλλε σ'όλ Η.ληρο τ6 ε{}νος. Τ6 

{}αυμαστ6 αύτ6 σημείο της ίστορίας των αΙώνων δ ν Η.ατ6ρ&ωσε ό Άν

τρέγιεφ νά τ6ν δβχτεί". 

Κληροδοτεί πράγματ ι, αύτου του τύπου ή γραφή, ή σαφήνε ια της 

σKέ~ης ~C ή μαχητικ6τητα που τήν διαπερνα μιά παράδοση άνε~nίμητη 
γιά τ ην κριτ ι ή σιtέψη της Η.υπρ ιακης • Ρ ιστε ρας . Ό Χρ . Χρ . ε ίνα ι 

άμε ίλι v .. τος κι' άπέναντ ι σέ Η.ε ί νους πού φτ ιαχνουν Ησοσιαλιστ ι ~ιη" 

τέχνη, που δ-ν άντέχει όμως στήν σοβαρι ~ριτι~η . ~ρ6νoντας τ6 μυ

{}ιστ6ρημα καπΟΙΟU Λάρα ρυστάλλη (φιλoλoγι~6 ψευδώνυμο άπ' οτ ι πληρο

φορουμαι δασ~ λου πού δέν μπόρεσα ν'άνα~λύΨω τ πραγμαΤΙΜ6 'tOU όνο
μα), μέ τ6ν τ ίτλο If Ή τσιγκανα" λέε ι,: 

,. συγγραφέας έλεε ινολογε ί:" στ 

μιά μέρα ~αί ζε~ τ6ν ύπ6λοιπο 

γιονέζα μετά σάλτσης. 

λ
, 11 

ι,σμον • • •• 

βιβλΙο του την ~OΙVWVCQ σέ 

6 ' ' '}: ." 1 χρ νο εν τα,::>ει μ αυτη • •• ι. α-

τό εργο περιέχει /ιαί σοσια-

Ό 'Αντώνης Ίντιάνος έπ ίσης, πού Kινε~ται παρεπι,μπτ6ντως 

μ μεγάλη ανεση ~~ί στήν ξένη λογοτεχνία , πραγματοποιεί στ ι ~ρι,-
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τιΗ.& του σημειώματα βαftειές τομές. Έντύπωση ΠΡOlιtαλεί ό τρ6πος 

μέ τ6ν όποίο άνΤΙJ.1.ρύζει τά "ΤζυπριώτιΗ.α τραούδJ.1.ια" του Δημήτρη 
Λ ιπέρτη, ή προσπάθεια του νά δεί:' την ποΙηση Λιπέρτη μέ συσχf1τισμ6 
μέ Τ11ν πο ί ηση Βασίλη ! •. ιχαηλΙδη. 116νο συγγεν ι J.1.6 τους crtοιχε ί:'ο ~βλε-
πε την διάλεχτο. Κα1:ά τ'&λλα έπρ6Ηειτο δπως τονίζει για διαφορε-

τ ι η ποίηση. Ίι ποΙηση του δημιουργου της '9ης του ΊοόληΗ ηταν 

έΠΙ\.1.ή ένω ό Λιπέρτης Ημας δίνει τη σημερινή \.1.0ινωνι,ι-ιή διάταξη 

του άγροτικου μας πληftυσμοu οπως την Ρλsπει τ άσΤΙJ.1.6 μάτι ~αί 

τήν αίσ{}άνετα ι ίϊ άστ ι ι-ιη ψυχηΗ. Κα Ι συνεχίζε ι: "'Όλα του τά τρα

γοόδ ια δεν παρουσιάζουνε rJφος., • • J.~ρωτα τ6ν εχε ι βλάψε ι ή απλερη 

ταυ λεςο&ηρεία . Ξεχάνει τότες τόν ποιητή. τ6 τραγούδι του όλά

~αιρo φαίνεται ναναι έπεςήγηση έν6ς γνωμιι-ιο- • 

τά Ιδαν ι \.1.ά του Λιπέρτ Ι1, σύμφωνα μέ τόν Α . Ι., είναι ή έλεημο

σύνη ~ιι,' δχ ι ή δι νιαιοσύνη! 

Σ Ι ένα αλλο J.1.ΡΙΤΙJ.1.6 του σημείωμα για τ6 διηγηματα του Γλαυ~oυ 

' •. λι,ftέρση "'0 γυμν6ς αν~ρωπoς" ό Α.Ι . ένω παρατηρεί δτι, ό συγγρα

φέας εΤναι, αν-θρωπος ΤΙμέ ζυγισμένη σνtέψη, ίσορροπtlμενη αποψη, ι-ιατα

σταλαγμένη Ιδεολογία \ιUXί ΗαiJ-ορισμένο σΥι,οπ6" ταυτ χρονα έ;:ι,σημαΙνει 

O-Vt. ύπάρχουν άνΤΙι:Ρ&σεις μέσα crt6 ολο ~ργo. "Σάμπως - λέεΙ, - νά 

Η.ηρύττει τήν έπιστροφη crtfJv φύση Iιtαί τ6ν βίο σύμφωνα μέ τ6 v6uo 
τ ν άνεςερε ύνητο της Μο ίραςtl • 

ΕΤναι, σαφές στι ή J.1.ριτιι-ιή του περιοδι,J.1.0υ ~δι,νε πρωτεύουσα 

σημασία στά ::J εματα του περιεχομένου του συγ~tεlφιμένου λογοτε'Χ'νικου 

~ργoυ, στ6 iJ-έμα της ίδεολογCΗ1.ης συγκρότησης του δημιουργου ιιι ' αύτ6 

εΤναι σημαντικό γιατί ύποδηλεί:' Τ1ν π~ρoυσΙα lιi.ΡΙΤΙH.ης σttέΦης έυ6ς 

~λλoυ έπιπέδου Η.αί μιας άλλης ποι6τηΤQς. 

( "> ) j 


	AD1_116

