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’Επίκαιρα δέματα

Η ΤΡΙΤΗ Π Ο ΙΗ Τ ΙΚΗ  ΑΥΤΟ ΚΡΑΤΟ ΡΙΑ
Άντρέα Ζώντου

"Υψος άκριοίσς κι’ άνδιατροπιάς, στις έπίμο- κανένα, μάλιστα, τρόπο, νά δικαιολογηθή ή διάκρι- 
νες τεχνίτες προσπάθειες, πού γίνονται, τόν τελευ- σι άνάμεσα στό Σικ. λυρικό ποιητή καί στό Σικ. ό- 
ταίο καιρό, γιά τό βάφτισμα ένός καινούργιου έ- ραματιστή καί φιλόσοφο!! Μας λέει άκόμα, ό πα- 
θνικοΰ ποιητή, είναι ή είσήγησι, σ’ ένα ρεσ,τάλ ά- ράδοξος “ νουνός,, του “ τρίτου "Ελληνα Έθνικοΰ 
παγγελίας ποιημάτων του κ. Αγγέλου ΣικελισνοΟ, ποιητή,, πώς ή ποιητική δημιουργία τής τελευταίας 
ποΰ γίνηκε στό θέατρο Κοτοπούλη, στις 19 του πε- δεκαετίας τοΰ Σικ. θυμίζει τή μεγάλη κλασική έπο- 
ρασμένου Μάη, άπό ένα λογοτέχνη, καί πού δη- χή!!
μοσιεύτηκε στήν «Ν. ’Εστία» φΰλλο 15— 6— 43. ***

Ό  εισηγητής τής μουσικής άπαγγελίας άρχίζει Πρώτα— πρώτα καί μόνη ή σύγκρισι, ποΰ θέ-
άπό τόν Πατριάρχη τής Ελληνικής ποιήσεως- τόν χ ει νά κάνη ό κριτικός μας, Σολωμοΰ,— Παλαμδ— 
Διονύσιον Σολωμό, σταματάει, κατά συγκατάβασι, Σικελιανοΰ, είναι αδιακρισία τόση μεγάλη, πού τό 
λίγο στόν Παλαμά καί φτάνει αμέσως, καί χω- βάρος της νά μή μπορεί νά ζυγίση καμμία τοΰ κό- 
ρίς περιστροφές στό ψητό: Στό βάφτισμα— δέν ξέ- σμου πλάστιγγα. Σολωμός— Σικελιανός: δση σχέσι 
ρουμε άν μέ παππά καί κολυμπήθρα ή χωρίς—ώς μπορεί νάχη “ ό Παπάς με τόν Λοχίσ,, άλλη τόση 
τρίτου έθνικοΰ ποιητή τοΰ τιμώμενου, κείνη τήν μπορεί νάχη ό Σολωμόο μέ τόν Σικελιανό. 
βραδειά, πατέρα τ’ « Ά λ σ φ ρ ο ί σ κ ι ω  του».  Ό  Σολωμός μάς έδωσε όλόκληρους ποιητικούς

Κι’ ό παράδοξος αύτός «νουνός* — άνάδοχος— κόσαους καί γλώσσα έθνική στή ποίησι— καί σέ 
βιαζόμενος γιά νά έπιβάλη άμέσως τόν «φιότσο» π ο α εποχή;— πού δέν εϊχαμε, καί κατέχτησε, μέ τό 
χου_ β σφτιστίκο του— μάς λέει πώς τά καινούργια πνευματικό του φώς, καί τήν άσΰγκριτη τέχνη του 
έντονα χρόνια, πού διαδέχτηκαν τήν έποχή τοο — πού τή βρίσκουμε μέσα στή μεγάλη του άπλότη- 
Παλαμά, ό βαφτισιμιός του— διαβάστε ό κ. ’Ά γ γ . τσ,— τίςκαρδιέο δλων τών έλλήνων. Γιά τό “ φιότσο,, 
Σικελιανός — στάθηκα, χωρίς άμψισβήτηση,!! ό ποι- δμως, του κριτικού μας, τί μπορεί κανείς νά πή; 
ητικός ά^τ πρόσωπος ιής Ελλάδας. Κι’ ό κριτικός Ά λ λ ’ άς είναι θάρθη κι’ αύτουνοΰ ή σειρά του. 
μας θέλοντας νά στηρίξη τή γνώμη του, προσθέτει, Άραδιάζει, ό κριτικός μας, κατά χρονολογική
πώς «τό νεανικό — (άφοΰ άλλο δέν ύπάρχει) — έργο σειρά τούς Έλληνες έθνικούς ποιητές,τούς ονομάζει 
τοΰ Σικελιανοΰ — γιατί περί αύτοΰ, δπως καταλα- κι’ αυθαίρετα τούς έξισώνει: Σολωμός,— Παλαμάς 
βαίνει ό άναγιώστης, πρόκειται— είναι ένας ύμνος — Σικελιανός. Γιά νά συνεχίσουμε τή συζήτησι γιά 
στή φύσι, πώς τά πρώτα του ποιητικά έργα έγιναν τό έργο τοί) Σολωμοΰ καί τοΰ Σικελιανοΰ μαζύ θά 
ή πάνε νά γίνουν δημοτικά- (τόσο πού ό έλληνι- ήτανε, άπό μέρους μας, άνευλάβεια γιά τόν Εθνάρ- 
κός λαός— τοΰ όποίου τά τραγούδια κάνουνε τούς χη ποιητή Σολωμό, πού φώτισε τόν κόσμον όλό- 
κύκλους δλου τοΰ κόσμου— ουτε τόν Παλαμά καλά κλήρο καί μάς άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στά
 καλά δέν ξέρει. Τώραφαντασθήτε τό Σικελιανό. μυστικά τής μεγάλης τής άληθινής τέχνης.
Έχτός κι’ άν οί άκριτοι κριτικοί μας νομίζουνε λ- ’Όσο γιά τόν Παλαμά, πού κι’ αύτός δέν μπο- 
ληνικό λαό τις έκκλησιάζουσες έστέτ τών Άθηναϊ- ρεϊ νά συγκριθή μέ τόν Σολωμό, μπορεί νά όνο
κών σαλονιών). Κι’ ό κριτικός συνεχίζει πώς τό έρ- μαστή ’Εθνικός ποιητής— κι’ έμεΐς άδίσταχτα τό 
γο πού κλείνει τή νειότη τοΰ Σικ. είναι τό «Π ά- παραδεχόμαστε— χωρίς, βέβαια, το εργο του νά 
σ χ α  τώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν * ,  άν κι’ έμεινε άτέλειωτο. φτάνει ποτέ τά Σολωμικά άριστουργήματα καί πα- 
Δέν συμφωνεί, ό ’ίδιος εισηγητής τοΰ ρεσιτάλ, μ’ έ- ρά τό γεγονός- πώς ύπάρχουν πολλοί φωτισμένοι 
κείνους πού άνεπιφύλαχτα άναγνωρίζουν τήν ποι- άνθρωποι στόν τόπο μας, πού δέν τόν ξεχωρίζουνε 
ητική άξια τοΰ έργου τοΰ Σικελιανοΰ κι’ άπορρίπ- μέσα άπό μιά όλόκληρη σειρά ποιητών: Μαρκορά, 
τουν τά ιδεολογικά του στοιχεία. (Μά ό Σικελιανός Μαρτζώκη, Μαβίλη, Πορφύρα, Μαλακάση, Γριπάρη 
έχτός άπό ιή στείρα άρχαιοπληξίατου, πουθενάδέν Καρυωτάκη, Πολυδούρη κ ά. Καί θάτανε ώφέλιμο, 
φαίνεται νά έχη ιδέες κάποιας φιλοσοφικής τοΰ κό- άπό τήν πλευράν αύτή, νά ξσνατυπώνονταν οί 
σμου άνακρυσις). Καί τονίζει πώς δέν μπορεί, μέ σχετικές μελέτες γιά τόν Παλαμά, τοΰ Γιάννη Ψυ-
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χάρη καί roO Άπ . Άποστολάκη, καί νάβλεπε όλό- 
κληρο το φως μιά άλλη μελέτη πουχει γράψει ό 
σύγχρονος Βετεράνοο της έλληνικής Λογοτεχνίας- 
ο Γιάννης Σκαρίμπαςγιά τόν « Π α λ α μ ά χ ω ρ ί ς  ψ ε μ μ α». λ Η 1 s

_ Πρώτη, λοιπόν, άξιολογική σειρά ό Σολωμόο 
δεύτερη η τρίτη, ό Παλαμας. θέσιστό Εθνικό ποι- 
ηπκο Πάνθεο, γιά τό Σικελιανό δέν υπάρχει. Ε-

Υώ νά εύΧαΡισΓήσουμε τόν κριτικό του, 
τον βάλουμε και καθήση πολύ ψηλά— στο υπερώο 

και παρακολούθηση «άφ' υψηλού» τήν παρά- 
στασι της τρίτης ποιητικής αυτοκρατορίας.

*
*  *

Ο Σικελιανός είχε, κι’ έχει, άσφαλώς, τις άγα- 
οτερες προθεσεις. Μπορεί άκόμα καί νά πάλαι- 

ψε μέ τις ίδεες του καί τις εμπνεύσεις του καί νά 
μαρτύρησε, κυριολεχτικά, δουλεύοντας τήν τέχνη 
γιά νά φτάση στά πεδία τής άληθινής ποιητικής 
τέχνης, μα δυστυχώς εμεινε γιά πάντα πολύ μα- 
κρυα άπ αύτή. μ

Η προσπάθεια του Σικ , γιά τήν άναβίωσι τής
αρχαιοτς κλοτσικής τραγωδίας καί τό ξαναζωντά
νεμα της Δελφικής ίδέας, εϊτανε— προς μεγάλη του 
ημη ενας αληθινός άθλος, παρ' δλο ποΰπρεπε νά 
ςερη πως άλλος νεκρός, άπό τόν Λάζαρο, τόν Α ' 
δεν άναστήθηκε στόν κόσμο. Μά ή ώραΐα του αύτή 
προσπάθεια, που και Τουριστικά τόσο ωφέλησε τήν 
πατρίδα μας, μέ μερικά του άκόμα ττο>ύ μέτρια
η ^ ~ <<£ ΡΓ τερά>>. μέ π° λλά Φ °ύμ °Ρ «  καί μπιχλι - μπιδια άλλα χωρίς περιεχόμενο, δέν φθάνουν, μα-
ζυ μ ολες τις άκριτες κριτικές τών φίλων του καί 
τις τυμπανοκρουσίες:

»....οΐ καμπάνες πληρωμένες 
κάνουνε σάν βουρλισμένες... » 

να τόν άναδείξουν έθνικό ποιητή. Γιατί δέν ξέρου
με, μα την άλήθεια, άφοΰ διεκδικεΐται ό τίτλος του

Ιταλική Λ ο γ ο τε χ ν ία

Ο Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο

Ο Χαλίφης Όμάρ, ρώτησε μιά μέρα, τόν Ά χ 
μέτ τον δυνατόν νά του διηγηθή ένα άπό τά πολ- 
λα κατωρθωματα πού περισσότερο, τόν έδόξασαν.

« ρχηγε τών πιστών» άπήντησα κάποτε έ
να νεαρό ιππότη, ένα πα^δί σχεδόν καί τόν έρώτη- 
σα ποιος ήταν.  ̂ 1

“ ,ρΐμα^  Σα 1δ’ 0 ίπιτότης τής Κερμπέλαςκαίσύ;
Εγω είμαι ό Αχμέτ, ό ιππότης τής Μουσού

λης και σε σταμάτησα γιά νά σέ προκαλέσω καινά 
σε σκοτώσω.

— Μόνο ή ύπερηφάνειά σου μέ έμποδίζει νά σέ 
ξαπλώσω νεκρόν.

Η άπάντηση τοΟ νέου ή:αν τόσον άλαζονική 
που εμεινα κατάπληκτος.

— Α ^τσ αύτά το°  άπήντησα θυμωμένος. Φ υ 
λάξου, ενας άπό μάς πρέπει νά πεθάνη.

— Πήγαινε καί μάθε δτι άνήκω σέ γ=νιά πού κα - 
νένας ποτέ δέν τήν νίκησε

Φυλάξου!— Του άπήντησα θυμωμένος 
£ καλα, μ->ύπε, ά-ροΰ έπιμένεις. Προτιμάς νά

Γ Ρ Α Μ Μ  A T  Α  °ϊθ»0»0<>0^οφοφο^ο»ο^ο 0 φ

έθνικοΟ ποιητή γιά τόν Σικελ.ανό, γιατί νά μή δο- 
θη ο τίτλος αυτός σέ τόσους άλλους-κΓ άναφέ- 
ρουμεέναν πεθαμένοκι έναν ζωντανόμονάχα-τόνΖα- 
κυνθινό,κανταδώρο,,π. χ.τό “ Αγγελο-άγγελλοςκι'έ- 
κεινος Σαλουτση, πού μάς άφησε γειά έδώ καί 8 

KL °  1  ‘‘orl^a ,a  του,,— γιά τήν όποια 
« Ρ Τ οΨ°ρ η ηΚε άπό τό κράτος-εΐναι πολύ 

καλύτερη άπό του Σικ. τά έθνικά. "Η  τό κ Γιώρ-
νε°, π° °  I  “ άγέρΐ πατρίδος του,,βά-

μ0ζΰ ' ' Π ά ,,χα  τών Έ λ Μ » ω ν „  τοΟ

Αν °  Σικ. άντί νά θελήση νά δουλέψη γιά τ’ 
άδυνατο άναστημα πραγμάτων πεθαμένων, μέσα 
σ άτελειωτους θόρυβους κι’ ‘ όχλαλοές,, δούλευε 
έπιμονα κσισφυρηλατούσε άδιάκοπα στό άμόνιτής 
θείας τέχνης, ισως κάτι καλλίτερο νά μάς είχε
πποοη- μέχρί σ^ εΡα έδωσε, καί τότεμπορούσε αλλη να κατείχε θέσι, μέσα στό πνευμα
τικό μας Εθνος, του όποιου ποιητικός ποντίφηκας 
θελει ν άνακηρυχτή. Τώρα ή θέσι του, δπως είπα
με, είναι πολυ ψηλα — στό ύπερώο— μ* άφάνταστα, 
ομως, μακρυα από ’κεΐ, πού ή καλωσύνη τών φί
λων του, η άκρισία τών ’ίδιων καί τό “ συνταραχτι- 
κο„ γεγονός τής έκδόσεως του “ άντιδώρου,, θέ
λουν να τον άνεβάσουν.

oKL μάθουν’ έπ’ εύκαιρία, καί μιά γιά πάντα 
οι θορυβουντες φίλοι του, πώς στόν τόπον αύτόν ύ- 
πάρχουν κάποιες πνευματικές άξίες-άξίες πούδέν 
κάνουν καμμιαν άναγνώρισι στοΰ ΣικελιανοΟ τό 
εργο. Κι δσον αύτή ή άναγνώρισι λείπει— καί θά 
λείπει για πάντα, άφοΰ δέν υπάρχει, έργο-δλοι 
τους χτίζουνε στήν άμμο, καί τό χωρίς βάσι κι’ 
άρχιτεκτονικη κατασκεύασμά τους θά γκρεμιστή,- 
πριν τ άποτελειώσουν, — σάν τό φούρνο του Να- 
στραοιν— Χότζα.

ΑΝΤΡΕΑΣ Ζ Ω Ν ΤΟ Ζ

£  Ο Α Β Α Τ Ο Σ
Ά ρ νά λδ ο υ  Τ ο ιπ ό λο

μέ κυνηγάς η νά μέ άντιμετωπίσης;
— θα  σέ κυνηγάω— τοδπα,— γιά νά έκμεταλλευ- 

τω τήν ευκαιρία πού μου δίνεις.
Καί μέ τ αλογο, δπως ήμουνε καβάλλσ, θέλησα 

να πεσω άπάνω του καί νά τόν διαπεράσω μέ τό 
κοντάρι μου. Αύτός δμως χάθηκε κάτω άπό τ' ά
λογο μου, βρέθηκε δρθιος πιο τ.έρα καί ήουχα 
μούπε. 1 Λ

Είσαι πάρα πολύ ύπερήφανος καί αύτό μέ κά
νει νά μή σέ σκοτώσω.

Είχα  τόσο πολύ ταπεινωθή, πού προτιμούσα 
τό Ράνανο. θέλησα νά ξαναδοκιμάσω καί τόν ξα- 
νακυνήγησα. Ένώ  δέ νόμιζα δη  θά τόν διαπεροΟ- 
σα περα καί πέρα μέ τό κοντάρι μου, ό νεαρός μου 
ξεφεύγει, γυρίζει άπάνω μου καί χτυπώντας με 
ξεσκουρα μέ τό κοντάρι φώναξε.

—  Αχμέτ, εΤναι ή δεύτερη φορά.
„ ΦΡενιάοει. Γιά τρίτη φορά ό έχθρός μου
άρχισε νά καλπάζη, γιά τρίτη φορά τόν έφτασα 
και τή στιγμή πού νόμισα δτι θά τόν σκότωνα,
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πετάχθηκε κάτω άπό τ άλογο, ξανανέβηκε, μ έ- 
κυνήγησε καί μέ έψαυσε μέ τό κοντάρι του στό 
σβέρκο.

— Είναι ή τρίτη φορά Άχμέτ! Πήγαινε στό καλό, 
είσαι πολύ ματαιόδοξος καί δέν σέ σκοτώνω.

— "Οχι, σκότωσε με! Ίκέτευσα. Χίλιες φορές καλ
λίτερα νά σκοτωθώ, παρά νά γίνω παιγνίδι τών ά- 
ράβων ιπποτών.

Ό  νέος άπεμακρύνετο τραγουδώντας, χωρίς 
νά μου άπαντήση.

— Κύριε!— τοΟ φώναξα ϋστερα άπό μιά στιγμή 
άμφιβολίας. — Κάποια παράκλησι θέλω νά σου κά
νω. Πάρε με μαζί σου, θέλω νά γίνω σύντροφός 
σου.

— Δέν είσαι άξιος.
Ή  νέα ταπείνωσις μέ άπετύφλωσε άπό τό θυ

μό. Ό  νέος δμως μέ γοήτευε καί τόν παρακάλέσα 
νά μέ άκούση.

— Ξέρεις ποιός εΐναι ό σκοπός μου;
— 'Όχι.
— Πηγαίνω στόν κόκκινο θάνατο.
— Είμαι πρύθυμος νά πεθάνω μαζύ σου.
— Έ ,  καλά έλα τότε.
Περπατήσαμε όλόκληρη τήν ήμέρα μέ τ’ άλογά 

μας καί μέρος τής νύχτας μέχρι δτου διακρίναμε 
τις καλύβες μιάς φυλής.

— 'Αχμέτ— είπε ό ιππότης— ό Κόκκινος θάνατος 
είναι έδώ. θέλεις νά κρατάς έσύ τ’ άλογα καί έγώ 
νά πάω νά κλέψω τή νέα πού μ’ έφερε έως έδώ, ή 
προτιμάς νά κρατήσω έγώ τ’ άλογα καί νά πας έ
σύ νά κλέψης τή γυναίκα;

— Πήγαινε έσύ του άπήντησα,
'Ο  Σαΐδ πήδησε άπό τό άλογο, μοΰ πέταξε 

στά χέρια τά χαλινά καί τράβηξε πρός μιά καλύβη, 
βγήκαν μαζί μέ μιά ώραιοτάτη κοπέλλα καί τήν ά- 
νέβασε σέ μιά γκαμήλα πού έβοσκε έκεΐ κοντά. "Ο 
ταν ί^ρθε κοντά μου οδηγών καί τήν γκαμήλα εΐπε:

— θέλεις νά φυλάς έσύ. ένώ έγώ θά όδηγώ τήν 
γκαμήλα η νά τήν όδηγής έσύ καί νά σάς φυλάω 
έγώ;

— Σύ θά μάς φυλάξης καλλίτερα, άπήντησα έγώ.
Περπατήσαμε έως τό πρωΐ.

— 'Αχμέτ, φώναξε σέ μιά στιγμή ό Σαΐδ. Βλέπεις 
τίποτα;

— Μάς άκολουθοΰν. Κάνε γρήγορα.
— ”Αν είναι πολλοί— άπήντησε ό νέος,— δέν εΐ- 

ναι τίποτα. ” Αν είναι λίγοι κάνε κουράγιο, είναι ό 
Κόκκινος θάνατος ποΰρχεται.

"Υστερα άπό λίγο μάς έφτασαν. "Ησαν τρεις, 
ένας γέροσ καί δύο νέοι, ό πατέρας καί τ’ άδέρψια 
τής κοπέλλας.

— Σαΐδ, άνηψέ μου— εΐπε ό γέρος— δώσε μου 
τήν κόρη μου.

-— Δεν τήν έκλεψα γιά νά σου τήν δώσω πίσω.
— Πήγαινε νά μετρηθής μ’ αύτόν— είπε ό γέρος 

ναι έδειξε έναν άπό τούς γυιούς του.
Ό  Σαΐδ τόν άντιμετώπισε τραγουδώντας «με

ταξύ έμοΰ καί τής έπιθυμίας σου, ύπάρχει τόπος 
γ^ά τό κοντάρι μου» καί μέ ένα κτύπημα τόν σκό- 
τωσΐ.

— Έσύ!— είπε ό γέροΓ στό δεύτερο γυιό.
Ό  Σαΐδ έπ°.τέθη καί κατά του δευτέρου τρα

γουδώντας «Είδες ού τό πρώτο μου κτύπημα. Πο
λεμώ γιά τόν έρωτα καί ή άγάπη είναι άνίκητη».
Καί σκότωοα καί τό δεύτερο

— Σαΐδ, άνηψέ μου,— φώναξε ό γέρος.— ’Άστην 
αύτήν τή γυναίκα.

— "Οχι, δέν άφήνω τήν άγάπη μου.
— Σαΐδ, θέλεις νά πολεμήσης πεζός ή πάνω στ’ 

άλογο;
— Προτιμώ πεζός.
Ό  γέρος καί ό νέος άντιμετωπίσθηκαν μέ τά 

σπαθιά στά χέρια τραγουδώντας. "Ελεγε ό πρώ
τος: «Τί μπορεί νά μου δώση άκόμη ή ζωή; Τά έ- 
νενήντα μου χρόνια πέρασαν σάν στιγμή». Τρα
γουδούσε ό νέος: «’Εγώ θά νικήσω καί ή άγάπη μέ 
μεριμένει».

— Σαΐδ, άνηψέ μου,— ρώτησε πάλι ό γέρος, — θέ- 
λης σύ νά κτυπήσης πρώτος;

— 'Εγώ θά κτυπήσω πρώτος.
Ό  Σαΐδ σήκωσε τό σπαθί του, πού διέσχισε 

τόν άέρα σάν άστροπελέκι, ένώ τό σπαθί του γέ 
ρου έμπήχνετο στά στήθη του νέου.

Πέσανε καί οΐ δύο νεκροί.
Τότε— συνέχισε ό ’Αχμέτ— έγώ πήρα τά τέσσα- 

ρα άλογα, μάζεψα τά σπαθιά καί τά κοντάρια καί 
τραβών τήν γκαμήλα, θέλησα νά πάρω μαζί μου 
τήν κοπέλλα.

— Άχμέτ, πού πάμε;— Φώναξε ή κοπέλλα.— ’Εγώ 
δέν σου άνήκω. Σύ  δέ δέν είσαι ισάξιος μ’ αύτούς 
πού σκοτώθηκαν γιά μένα.

— Σώπα! τής είπα.
—"Α ν  θέλεις νά είσαι άξιόςμου— συνέχισε ή κο- 

ττέλλα— δώσε μου ένα σπαθί ή ένα κοντάρι γιά νά 
πολεμήσωμε. "Α ν  νικήσης θά γίνω δική σου, άλοι- 
ώτικα άφησέ με έλεύθερη.

— "Υστερα άπ' αύτά ποΰ είδα— άπήντησα—δέν 
θέλω πιά νά πολεμώ.

— Ό  πατέρα^ μου σκοτώθηκε— συνέχισε ή κο
πέλλα— r αδέρφια μου τό ίδιο, ό έραστής μου καί 
αύτός σκοτώθηκε, πώς μπορώ νά ζώ; Καλλίτερα 
νά πεθάνω παρά νά γίνω κτήμα ένός άνδρός χω 
ρίς θάρρος.

Σάν/ άστραπή κατέβηκε άπό τήν γκαμήλα, έπια- 
σε ένα άπό τά κοντάρια καί προσπαθούσε νά μοΰ 
τό πάρη. Ό  φόβος μέκαμε άνανδραν. Βύθησα τό 
κοντάρι στό στήθος της, τό αίμα έτρεχε ποτάμι 
καί ή κοπέλλα πέθανε, Ποτέ, ποτέ, άλλοτε, άρχη- 
γέ τών πιστών, δέν παρέστην μάρτυς τόσου θάρ
ρους........... .

Μετάφρασί: Δ .  Γ. ΖΑΜ ΠΑΝΗ

Σ Α Τ Υ Ρ ΙΚ Ο Σ  Σ Τ ΙΧ Ο Σ
Ε Π ΙΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α

ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ
— Λιασήμου ύπ να ρά —

Έ δ ΰ  τή ν  έκα νες  καλά
Ι(α τέργαρε Μαμάη!

Ψόφα λο ιπ ό ν!., ροχάλιζε
Κ α νείς  δ έν σέ ξυπνάει

Σ Τ Η  Κ Ο Ι Μ Ω Μ Ε Ν Η
— Too Χα λεπά —

Τ ό ν  κόομο τό ν  βαρέδηκα
καί σοϋ ζητώ μιά χάρη 

Κ άνε μιά βέαη πλά ι αου
νά  γ ίνο υ μ ε ... ζευγάρι:

V Y X — ΑΡΗΖ
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Ν Ε Α  Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α
Άττό κριτική τοΰ κ. Μιχ. Ροδδ, στό «Έ λ . Βήμα» 

τής 18-7-43, άντιγράφουμε έδώ τά πάρα κάτω:
Πολύς θόρυβος σχεδόν γιά τό τίποτε. Πρόκειται 

γιά τήν κωμωδία, γιά τήν φάρσα κυριολεκτικότερα 
«Λάζαρος ό Β '»  πού παρεστάθη στό θέατρο «Πάρκ 
άπό τόν θίασο Βάσως Μανωλίδου— Γ. Παππά— Ν. 
Δενδραμή. Ή  διεύθυνσις τοΰ θεάτρου ή τοΰ θιάσου 
τήν διεφήμησε στήν άρχή δτι είναι κωμωδία τοΰ 
άκαδημαϊκοΰ καί συγγραφέως κ. Σπύρου Μελά. 
Καί στό πρόγραμμα, στήν πρώτη δελίδα, έπανα- 
λαμβάνεται ή αύτή διαφήμισις. Σπύρου Μελά, «Λά 
ζαρος ό Β'» κωμωδία. ’Έτσι έδημιουργήθη ή έντύ- 
πωσις δτι είναι κωμωδία τοΰ Έλληνος συγγραφέ
ως. ’Αργότερα έγινε διευκρίνισις δτι είναι 
μιά έλεύθερη διασκευή τοΰ κ. Μελά. Τό σύστημα 
αύτό τής διαφημίσεως σκοπό είχε, προφανώς, νά 
παραπλανήση τόν κόσμο, καί λέγω «νά παραπλα- 
νήση» γιά νά μή μεταχειρισθώ βαρύτερο χαρα
κτηρισμό. Σύστημα όλέθριο, πού" εύτυχώς τό ξε- 
ξεκαθάρισε άργότερα ό κ. Μελάς μέ τήν δήλωσι 
τής έλεύθερης διασκευής, άν καί σέ πολλούς άπέ- 
μεινε ή πρώτη έντύπωσι, σέ κείνους τουλάχιστον 
πού δέν διάβασαν τήν έπανόρθωσι. ’Ά ς  έλτιίσουμε 
δτι ή μέθοδος τής «παραπλανήσεως» θά είναι ή τε
λευταία έκ μέρους τοΰ άνωτέρω θεάτρου ή θιάσου 
Γιατί διαφορετικά θά δημιουργηθοΰν ευθύνες ήθι- 
κές καί ύλικές, άπόλυτα δικαιολογημένες, θά κα- 
ταπολεμηθή αύτή ή άσυδοσία τοΰ παιχνιδιού είς 
βάρος τοΰ κοινοΰ καί τής ήθικής τάξεως τών θεα
τρικών πραγμάτων.»

*
★ *

Ή  καινούργια έβδομαδιαία «Ελλάδα» φΰλλο 
19-7-43, τοΰ κ. Καμπάνη, γράφει γιά τό ίδιο ζή
τημα τά έξής:

«Τί θά γίνη τόν χειμώνα; Τρεις καλοί ήθοποιο 
παίζουν είς τό θέατρον Πάρκ, καί άγωνιοΰν νά εΰ- 
ρουν έργα είς τά όποια νά έχουν ’ίσους ρόλους 
καί οί τρεις, διότι καί οί τρεις έχουν τάς άξιώσεις 
των, καί τάς συμπαθείας τοΰ κοινοΰ. Καί έπειδή κα
νείς συγγραφεύς δέν έσκέφθη αύτήν τήν περίπτω- 
σιν, έπειδή τέτοια έργα δέν ύπάρχουν, άνέλαβε ό 
μεγάλος μάγειρος τής θεατρικής άλχημίας καί Α 
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Η Θ Η  Κ Α Ι  Ε Θ Ι Μ Α
κάδημαϊκός κ. Μελάς, νά διαπράξη μιά λογοτεχ
νικήν άπρέπειαν, ή όποια έάν διεπράττετο είς βά 
ρος του θά χαλοΰσε τόν κόσμον, καί δικαίως. Πήρε 
δηλαδή τό γνωστόν έργον του Μώμ, πού είχε παί- 
ξη άλλοτε ό θίασος Άργυροπόύλου μέ τόν τίτλον 
«παντρεύουν τήν γυναίκα μου», καί τό κατέστρεψΐ 
άπό τήν άρχήν έως τό τέλος, τοΰ έβαλε νέους τύ
πους, μηδέ τοΰ μαυραγορίτη έξαιρουμένου, τοΰ έ- 
σκάρωσε μίαν νέαν πράξιν, καί άνήγγειλε ό ίδιος 
είς τό νοήμον κοινό, δτι... καί ό συγγραφεύς έόν τό 
έβλεπε—άκουσον, άκουσον— θά τό χειροκροτούσα. 
Πάντως τό νέον έργον τοΰ κ. Μελά σημειώνει κά
ποιαν πρόοδον, διότι πριν άπό όλίγον καιρόν, ό ί 
διος ’Ακαδημαϊκός εΐχε λεηλατήσει τόν ’’Αγνωστον 
χορευτήν τοΰ Τριστάν Μπερνάρ καί μάς τόν πσ- 
ρουσίασε ώς “ ’Έρωτα μαστροχαλαστή,, χωρίς νά 
τό ε’ίπη είς κανέναν. Φαντασθήτε τώρα νά πάρη ό 
Μώμ, όΜπερνάρ ένα άπό τά άποτιχημένα έργα τοΰ 
"Ελληνος ’Ακαδημαϊκού, δπως π. χ. τόν Κουμπή 
Ρουμπή κλπ. ή τούςάργυρούς γάμους, καί νά του 
άλλάξη τούς τύπους καί τόν άδόξαστο 
διά νά τό παρουσιάση είς τήνΕύρώπην. Μακάριθά 
ε’ίπη ό κ. Μελάς. ’Αλλά τά ήθη πού άλλάζει ό κ. 
Μελάς διά νά τά προσαρμόση είς τόν τόπο μας 
δέν Επιτρέπουν είς τούς ξένους νά κάμνουν τέτοιες 
άπρέπειες καί άς μή επικαλείται τούς Ράϊνχαρτκαί 
τούς άναπολογήτους άτ,όντας».

Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών
’Από όμάδα λογοτεχνών συνεκροτήθη καί δεύ

τερα λογοτεχνική όργάνωσις ύπό τήν έπωνυμίαν 
“ Σύνδεσμος Ελλήνω ν Λογοτεχνών,,. Τό πρώτο Δι
οικητικό συμβούλιο τής καινούργιας όργανώσεως 
καταρτίστηκε ώς έξής:

Γ. Σταμπολής, πρόεδρος, Σπ. Παναγιωτόπου- 
λος, άντιπρόεδρος, θ. Ρητορίδης, Γ  εν. Γ  ραμματεύς 
Ή λ. Μάλωσης, ταμίας, καί ’Απ. Μαγγανάρης, ‘Ορ. 
Λάσκος, Γ. Πιερίδης, Φ. Δέλφης, Σ. Μπολέστης, Γ . 
’Αμπάτης καί Π. ΚριναΤος μέλη.

Στή νέα τούτη λογοτεχνική όργάνωσι τά “ Εύ- 
βοϊκά Γ  ράμματα,> Εύχονται κάθε προκοπή.

ΤΟ ΜΑΡΙΩ
’Από’ να χωριδάκι πέρα

έλαβα γράμμα—τό καί τό—
Ή  Παναγιά του στόν άέρα

λάμπει κλησάκι τορνευτό
—ο—

«ύγείαν έχω» λέει— μέ κάποιες
κρυφές λαχτάρες μέο στό νοΰ—  

κι’ οί άγριόπαπιες, οί πάπιες,
σκίζουν τό φόντο τ’ ούρανού.

—ο—
«Καί— πώς— ύγείαν» γράφει—  σάν 'νά 

πουλί— καί σειόνται τά κλαριά— 
«δι’ υμάς ποθεί» ένώ στήν Πανα— 

γιά άλλες άνάβουν τά κεριά.
—ο—

Καί γράφει τοΰ ύγεία τό ύγει
μέ γιώτα καί βαρεία στό γεί 

καί τά γεράκια κάνουν ζΰγι
μές στό χωριό ψηλά π’ τή γή.

«Άπάντησίς μου— λέει —ούδεμμία 
— καί άπορεΐ τό αϊτιον» πού 

ή ζωήτης— λέει— κρεμιέται «έκ μία 
τρίχα» έξ αίτιας τ’ άδερφοΰ..

—ο—
Έ κ  μία τρίχα!.. Ό  άδερφός της!.

«μεθ’ ύπολήψεως— Μαριώ» 
καί είμαι ό άγαπητικός της

— σειόνται τά δέντρα στό χωριό' 
—ο—

Σειέται καί τό Μαριώ ιαου σειέται 
καί πάει στή στράτα μοναχή, 

έκ μία τρίχα του άς κρεμιέται
δποιος μοβόρα έχει ψυχή.

—ο—
Κι’ δπου άγαπάει— κι' άς κλαίει άκόμη— 

σάν τό Μαριώ πού πάει άρηά, 
νά γράφει τ’ άνθρωπος μέ δμι—

κρον καί νά σειόνται τά κλαριά....
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜ ΠΛΧ
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Κρίσεις Γεγονότα καί Σχόλια
—  « γ  -j!

ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΤΑ ΚΑΣΤΑΝΑ

\

Έ ξ  άφορμής «τοΰ Κόσμου πού έρχεται» τοΰ κ. 
Π. Παλαιολόγου,πού άνέβασε τό θέατρο «Ά^δρεά- 
δη — στήν ’Αθήνα— ό περί τά τέτοια συνάδελφός 
του κ. Σπ. Μελάς, τοϋκαμε στήν “ Καθημερινή,, 
κριτική. Κριτική; "Α χ  τή λέξη! Μόνον δα κατά 
τόν τρόπο τής ’Αγγλικής σκορδαλιάς πούφιάχνεται 
μέ δτι άλλο έξόν άπό σκόρδο καί ή κριτική τοΰ κ. 
Μελά, δέ μύριζε διόλου άπό κρίση... Τοΰκαμε το
λοιπόν κριτική.

Κι’ άφου πρώτα— μέ τό Επιτήδειο ένστιχτο, τοΰ 
παπαγάλου στήν κλούβα του πού δοκ μάζει καλά 
πριν πιαστεί, τά ξυλάκια-— τοΰ έπιδαψιλεύει έκεϊ 
μέ “ γλυκίων μέλιτος αύδήν,, όλλά καί λυγηρά κ ο 
φτερήν (κατά τή: λυγηρόν καί κοφτερόν σπαθί
μου....) διάφορα άκάθαρτα μά ύποκριτικά κοπλιμέν- 
τα, λεγοντάς του πώς είναι πολύ έτσι κι’ άλλοιώς; 
πεζογράφος καί άλλα, μά καί πώς “ δέν ξέρει— ό κ. 
Μελάς δηλ.— άν έκούσιά του ή άκούσια, ό κ. Παλ. 
δέν τηρεί καμμιά σχεδόν άπόσταση άπ’ τό κοινό 
πού τόν διαβάζει,, (τί κοπλιμέντο άλήθεια καί γιά 
τό “ νοήμον κοινόν,,!.) ή δτι “ καλλιεργεί πάντα μέ 
τέχνη τή δημοφιλή πλευρά τών ζητημάτων καί αύ
τό έξηγεΐ τήν επιτυχία του,, (γιατί ώς φαίνεται άλ- 
λιώς θάπρεπε ναν’ άνεξήγητη ..) κλπ. κλπ. πολύ.... 
έποικοδομητικά τοΰ γοήτρου τοΰ κ. Π. Παλ., μπαί
νει σέ βαθυστόχαστους κόσμους. Καί τότε, δπως ό 
άκροβάτης στό σύρμα του κινιέται διαρκώς νά μήν 
πέσει, έτσι κι’ ό κ. Μελά; μας λυγίζεται κωμικά 
πάνω στις άψηλές σφαίρες τοΰ νοΰ. Καί λέει το
λοιπόν δτι ό μέσος τύπος, ό κοινός άνθρωπος, ό 
κοινός έλληνας, ό κοινός νοΰς γενικά, ό κοινός ά- 
ναγνώστης, ό κοινός θεατής, (ή παμμέγιστη δηλα
δή παμπληθύα τών άνθρώπων καί φυσικά τών έλ- 
λήνων) “ ...πού άποτελεΐ— λέει— τόν φωσφορισμό 
τοΰ πελάγου τής μέσης άνθρωπότητος, μένει στα
θερά έξω άπό κάθε καθαρή πνευματική έκδήλωση,,! 
Καί δτι μέ τό ν’ άσχολεϊται μ’ αύτούς— τούς κοι
νούς άνθρώπους δηλ.— δέν πετυχαίνει ό άγαπητός 
του (;) συνάδελφος,

Τί λοιπόν ποιητέον; έρωτεΐ— καί άπαντεί: Μά
νά «ν’ άφήσει στήν πλατεία τόν μέσον ‘Έλληνα, 
πού δέν ξέρει— ό κ. Μελάς δηλ.—γιατί τοΰ θυμίζει 
άπό κοντά τόν όδοστρωτήρα καί νά μήν άρκεΐται 
στον κοινό νοΰ».

‘Ορίστε; Μήν δέν μάς πιστεύει κανείς; Τ ’ ορκι
ζόμαστε. Ό  άσήμαντος άνθρωπος πού καλλιεργεί 
στήν ’Αθήνα κάθε είδους πνευματικό καί αισθητι
κό τζουντζεδισμό, τά γράφει αύτά στήν “ Καθημερι
νή,, τής 8 τοΰ 'Ιούλη.

‘Οδοστρωτήρες ό κοινός νοΰς έμεϊς οί κοινοί 
άνθρωποι, οί κοινοί έλληνες, οί k o l v o i  άναγνώστες 
οί “ υπερώοι,, οί θεατές “ τής πλατείας,, δλο δηλαδή 
τό πανελλήνιο! Τί άνωτερότητα μάτια μας, μά καί 
τί τάκτ... κανονιά,! Μάς άφησ' έμάς στήν πλατεία 
καί τή γαλαρία, έκεϊ— τύπους κοινούς μέ φτηνό εί- 
(^ζήριο— κι’ αύτός (μές στήν κοκεταρία του έξαίσι̂ · 
°ς )ε ^ £ ι ν° ( κάνει στά θεωρεία, μέ παρλεβουφραν-

σίας έστέτ, μέ ευυπόληπτα μηδενικά, καί παγών; τ 
κα3ωσπρεπι<ά καί....έκλε<τ, τόσο έκλέκΓ, πού εκλε
γούν ώς καί,.,τά όνειρά τους άκόμα. (Λένε on. κά- 
ποιοςάπ’ αύτούς κάποτεφτάσανταςέως τόν ξεπεσμό 
νάόνειρευτει μιά χελώνα, αύτοκτόνησε!..) Καίμόνον 
δταν άναμετάξυ τους τρώγονται δέν είναι διόλου 
έκλεκτικά, άδερφάκι. Αύτοί λοιπόν είναι τύπο1. 6 έ- 
μα, πλοκή καί έκτέλεση. ’Έμπνευση, σύλληψη, δρά
ση. Περιεχόμενο “ υπέδαφος “ βίωμα,,. Σώψυχα πρά
ματα. Νά στάδιον δόξης —γιά τόν κ. Παλαιολό-
γου,—λαμπρόν. Νά άνθρωποι  πολυτελείας γιά
έργον! Ένώ  έμεΐς... ή φυλή τών κοινών, μέ τί νά 
τούς έμπνεύσουμετζάνεμ; Δέ λιμάρουμ’ έμεΐς ποτέ 
κάνα δόντι μας γιά νά προφέρουμε τό νεράκι, νεβό 
μάηδε φεύγουμε μέ λιμουζίνα άπ’ τό «σύνταγμα» 
γιά νά φάμε φρέσκα αύγά στή Χαλκίδα, (γιατί..· 
κλούβια δέν έχουμε..) Οί άνθρωποι τοΰ έξώστου· 
τής πλατείας, τής εΥσοδος— ύπάλληλοι, εργάτες, 
γραμματικοί, λογιστές— έμεΐς —άποτελοΰμε τά ύ- 
περμικροσκοπικά εκείνα μικρόβιαπούπροκαλοΰν τό 
φωσφορισμό τοΰ πελάου. Ένώ  ό κ. Μελάς καί ή 
παρέα του είναι τόσο φωτογενεΐς μέσ’ τις πόζες 
τους, πού θά μπόραε κανείς νά τούς χρησιμοποιή
σει γιά λάμπες.

Γί λοιπόν νά τοΰ ποΰμε; Νά τοΰ ποΰμε τοΰ ά- 
διήγητου άνθρώπου δτι πάνω— δχι τών κουμπιών 
τοΰ Ρουμπή καί τών ρέστων δικών του βλήτων πού 
γράφει— μά πάνω άπ' δλες τις «άνωτερότητες» καί 
τις μεγαλοφυΐες τοΰ κόσμου,— πολύ περσότεροπά
νω άπ’ τό κηφηναριό, πού μάς είπε—πάνω άπό 
τούς πολιτισμούς καί τούς χώρους, πάνω άπ’ ό
λους τούς Πσρνασσούς καί τούς Πήγασους, τρα
βάει καί φωτάει τούς καιρούς— σάν μέγα άστρο 
τής Γής — ό γονιμοποιός καί αιώνιος, ό άκούραστος 
καί θαματουργός “ κοινός νοΰς,, ό κοινός άνθρω
πος, ό κοινός έλληνας; “ Οτι αύτός δίδαξε τούς ποι- 
ητέο αύτός— μέ τό μπιμπερό τό δικό του— γαλού- 
χισε τούς μεταρυθμιστές καί σοφούς, αύτός σχεδί- 
ασε τόν Παρθενώνα, κι’ αύτός δρθωσε τις Πυραμί
δες ψηλά; 'Ότι τού κοινοΰ αύτοο νοΰ, τοΰ ανθρώ
που γενικά τοΰ κοινοΰ, δλοι καί δλα είναι έργα; 
’Ό λα αύτά— δχι ό κ„ Μελάς πού μόνο τής άπρο- 
σεξίας του αύτός είναι έργο— αύτοί οί γεωμέτρες 
οί μαθηματικοί οί ποιητές, άπό ιόν Εύκλείδη ώς 
τόν Γκαΐτε άπό τόν ’Αϊστάϊν ώς τόν 'Όμηρο, άπ’ 
τόν 'Ησίοδο ώς τό Νίτσε, τό Ντοστογιέφσκι, άπό τ’ 
άλέτρι ώς τό ράδιο, άπ’ τή πυρόγα ώς τ’ άεροπλά- 
νο, είναι γνήσια άνθη τοΰ κήπου του καί “ οί συνι- 
σταμένες τών συνιστωσών,, τών δικών του, ή έπι- 
φάνεια τοΰ άπατου βάθους του, τά γνωρίσματα— 
τά “ σήματα κατατεθέντα,,— τής δικής του σοφίας 
καί τά δρια τών δικών του δυνατοτήτων; Καί δτι 
αύτοί— δχι ό κ. Μελάς—κατ' έντολή του έκφρά- 
ζουν αύτόν κι’ αύτός'είναι πού μιλάει διά μέσον 
τους; Αύτός ό κοινός νοΰς, ό άνθρώπινος δέν εί
ναι πού γονιμοποιέ! τά σπέρματα τών προοδευτι
κών ιδεών, τών πολιτισμών καί τών κόσμων, πού



έπεξεργάζετσι τούς μεγάλους καιρούς καί ύπογρά- σοβαρά κανένα ζήτημα* (Π ίς ; Τά περιστατικά καί 
φει μονον αυτός γιά τό γνήσιο; Ποιό πιστοποιη- τά πράγμαια, δέν είναι κομένα στ’ άνάστημα τών 
τικο πανανθρώπινο πέρασε χωρίς τήν υπογραφή καιρών ποΰ τά φόρεσαν; Ή  επανάσταση του 2ΐ τό 
τή ική του, Καί ποΰ άκούστηκε δτι δχι αύτή, ή τε- gi2 καί 1 3  οί έποποΰες μας τά έθιμά μας, τό δημο- 
ραστια προσωπικότητα δλων τών καιρών καί τών τικό μας τραγούδι, δέν είναι έργα δικά μας, δέν 
τόπων, παρά ή άξιοδάκρυτη καί άντιδραστική μει- είναι γνήσια τέκνα μας;) Γότε μόνο «θά μάο δώσε- 
οψηφ α τών άνθρώπων τοΰ ύπόδείγματου τοΰ κ. τε— κ. Παλ.^-θεατρικά έργα άξια περισσοτέρας 
- 8 α’ σποτε, σε ποτέ στοιχείο τής πρόοδος καί προσοχής. Καί— ό κ. Μελάς— τό ελπίζει καί τό ευ- 
οχι τέλμα κι έμπόδιο στό τραχύ καί κοπιώδικο χεται.»
βήμα μας, Οχι δμως δέ θά τά ποΰμε αύτουνοΰ. Τό πιστεύετε σεις πώς—άν ήσαν έτσι τά πρά- 

χι μονο γιατί αύτά είναι πολύ ψιλά— γιά έλόγου ματα— ό κ. Μελάς θά τό εύχονταν; ’Ά λλο  τόσο καί 
του γράμματα, μά καί γιατί τόν περιφρονοΰμε μεΐς...
αύτόν καί γιατί μάς κεντάει τήν άηδία. Σ ’ έκεϊνον “ Υστερα άπ’ δλα τοΰτα, δέν είναι ζήτημα δτι 
μονο τον οιασκεδαστικό κουκλοθίασο τών θεωρεί- «ό Κόσμος πού έρχεται» του κ. Παλ μπορεί ναναι 
ων.... τ αφιερώνομε αυτά. Ο κ. Μελας, έχει τόση κάνα πρώτης τάξης θεατρικό έργο πού κίνησε τήν 
σΧ CTrl ^ τι]ν ΚΡ σ,Ί- τή μόρφωση καί τή γύρω του πράσινη χολή τοΰ Μελά. Ζήτημα είναι δτι ό κ. 
πραγματικότητα, δσην είχε γνωριμία μέ τόν Τάσο Παλ. μάταια έλπισε στή δυσώπηση καί πιθανά 
Και.,Τ-.ν Pjooto, έκεΐνος ό ιππότης. (1) στήν άγραφη σύμβαση τοΟ άλληλολιβανισμοΰ μέ

μως, ας μήν τελειώσουμ έδώ. Ας ποΟμε ά- τόν άνθρωπο, δταν στά δικά του χρονογραφήμα- 
κομα και τά >ίγα πού άφοροΟν περισσότερο τόν ά- τα προσαγόρευε— τό Μελά— «σεβαστόν του Άκα- 
γαπητό χρονογράφο — τόν κ. Παλαιολόγ:ν δηλαδή, δημα'κόν καί συνάδελφον»!
ποΰ αν όχι τίποτ ίί'λο  τοΰ όφείλουμε κάτι; δη  άν- τόν πνευματικόν αύτόν α’ΐλουρο, δέν ψήνει
τικαταστήοαντας τό Μελό στό χρονογράφημα,τεί- κανείς χωρίς τσιμπίδα τά κάστανα. .. 
νει νά εξυγιάνει τήν πολύπαθη έκείνη στήλη τοΰ
“ Ελευθέρου Βήματος,,. ΠΑΝΜΗϊ ΙΚΑΡΙΜ ΠΜ

Γολοιπόν, δέν καταλαβαίνει άπό θέατρο, δέν έ- --------------------
χει ίδέα άπό τέτοια. Δέν, δέν, δέν ..! Μηδέν στις έ- 1) Άπ ό τόν πρόλογο «τοΰ Χριστού» το3 Ρενάν: « " Ε 
ξέτασες!... Μικρέ, μέ τόν κηδεμόνα σας αϋοιο να(  ̂ ίππότης έμονομάχησε. 15 φοράς, ύποατηρίζων τήν
Μόνον *8ταν—κ Παλαιολόνε— άτταλ? «vpTtf 'γττγΛ ^ ερ ο χή ν  τοΰ Τάσου έπι τοΰ Άριόστου. Τήν 15ην φοράν J ,  “ c m  ιαΛαιοΛογε αττσ/V αγεΐτε απο έκτυπήθη. Κτυπηθείς έπεσε καί θνήσκων ε!πε:«ΚαΙ δμως

μ ον π,λληνα που δεν είναι ικανός νά θίξει ουδέποτε έγνώρισα οϋτε τόν Τάσο οϋτε τόν Άριόστο».
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
«Ε ίν α ι χρέος ιερό τό  σκούξιμο....

Λουΐζα Ά κκερμα ν -«Ποιήματα Φιλοσοφικά».

Οταν βλέπεις τή φτώχεια καίτήν πείνα νά φω
λιάζουν μέ άξίωση ίσόβιας διαμονήςμέσα στό σπί
τι του άλλουνοΟ ένώ τήν ίδια στιγμή ό άλλος συν
τοπίτης μας τεντώνει τήν προκλητικιά, σάν άρχαΐο 
τόξο, κοιλιά του στήν άπόλαυση τών άγαθών τής 
γής, στά όποια έχει άποκλειστικό προνόμιο, πρέ
πει σάν άνθρωπος νά έχης έπιείκια στό παρασ- 
τράτημα τοΟ πρώτου καί νά είσαι άμείλιχτος γιά 
τόν δεύτερο. Ή  ιστορία μας τό βεβαιώνει πώς πά
ντοτε στις κατώτερες τάξεις ή πορνεία έχει σχέση 
μέ τήν πολυπρόσωπη άνάγκη τής ζωής. Γ ι ’ αύτές 
άλλωστε τις τάξεις ένδιαφερόμαστε γιατί ή άλλη ή 
μεγαλοαστική τάξη εΐναι στοιχείο άγους καί άρ- 
νητικό  ̂ στήν έξέλιξη τής κοινωνίας Έ κε ΐ
πέρα ή πορνεία καί τώρα καί πριν τόν
πόλεμο εϊτανε έ ν α  σ π ό ρ  γ ι ά  ν ά
σκοτώνεται ή τεμπελιά κσί ή πλήξη. Στις γυναίκες 
τής τάξης αύτής τό ένστιχτο τής μητρότητας είναι 
άτροφικό, άπαράλλαχτα δπως καί στήν Λάλια πού 
καί κείνη μόλις έγινε ζώο κατοικίδιο πάχυνε άπό 
τις άνέσεις καί έχασε ιή μητρότητα μαζύ μέ τό 
ψτερούγισμά της, πού τήν έφερνε ο ’ έπαφή μέ τις 
χάρες τ’ ούρανοΰ.

Τό προνόμιο τής γεύσης τής σάρκας πού προ- 
σφέροντας άπό άνάγκη τό έχει πάντοτεέκεινος πού 
έχει στό χέρι του τά μέσα νά τό καρπωθή. Ή  προ

τίμηση τής προσφοράς στόν ξένο ή τόν ντόπιο 
πλειοδότη είναι συνάρτηση τοΰ βαθμού τής ηθικής 
καί κοινωνικής παράδοσης κάθε πόλης. Άγκαλά ή 
παράδοση κλείνει στά σπλάχνα της τό δυναμικό 
στοιχείο τής άντίδρασης τοΰ συνόλου γιά κάθε 
προτίμηση τοΰ παραστρατημένου. Τό κάθε ξεχωρι
στό περιστατικό τής πορνείας τής έποχής μας δέν 
είνε ζήτημα άτομικής ήθικότητας είνε ζήτημα γε
νικό. Τό επίπεδο τής ήθικής καί έ^νικής ύττοστάσε- 
ως μιάς πόλης καθορίζεται άπό τή ν άνείδραση πού 
θά προτάξη τό σύνολο τής πόλης στήν αιχμή τοΟ 
άποστάτη μέλους της.

Γενικώτερα δμως στήν ιστορία τής νεοελληνι
κής κοινωνίας σημειωθήκανε περιστατικά άρνητι- 
κά γιατί ή τάξη πού υστέρα άπό τήν έπανάσταση 
τοΰ 21 πήρε στά χέρια της τό πεπρωμένο του έθ
νους ήτανε στό σύνολό της άντιδραστική (φεου
δαρχία) καί σάν τέτοια δέ στάθηκε ικανή νά μετου 
σιώσει τις γόνιμες δυνάμεις τής κοινωνίας σέ άκα
τάλυτη έθνική παράδοση. ’Έ να  παράδειγμα γιά νά 
μάς νοιώση καλύτερα ό διαβαχτής μας. "Οταν 
στά 191] άποφασίστηκε ή άπαλλοτρίωση τών 6 εσ- 
σσλικών τσιφλικιών γιά τήν άποκατάσταση τών 
σκλάβων του θεσσαλικοϋ κάμπου οΐ τσιφλικάδες 
γιά νά μή χάσουνε τό ϊσιφ?άκι πού μ’ δλα ταΟτα 
θά πέρνανε τήν άξια του σέ χρήμα, ύ ττογράψανε 
μιά άναφορά στό τοΰρκο πρόξενο τής Αάρισσαν, 
στήν όποία δηλώσσανε δτι άλλάζουνε άμέσως υ
πηκοότητα άν τό τουρκικό κράτος άναλαμβάνει νά 
τούς προστατέψη. ('βλέπε έφημερίδα συζηιήσεως
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τής Βουλής σελίδα 1107 β'. ’Άναθ. Βουλή 12. 18 
καί 19 τοΰ Μάρτη 9Π>. “ Εγινε ό πόλεμος κσί στό 
μεταξύ ματαιώθηκε ή άπαλλοτρίωση καί έτσι δέ 
στερηθήκαμε καί μεΐς τούς πατριώτες αύτούς πού 
μ’ δλα ταύτα μπορούνε μέ τά λόγια νά σου άπο- 
δΕίξουνε δτι είναι άπόγονοι τών άρχαίων Σπαρτι
ατών κλπ. Παύση.

Ά π ό  τήν άνάλυση πού κάναμε πιό πάνω βγαί
νει μονάχο του τό συμπέρασμα δτι έκεΐνο πού κα
θαρίζει τις κάθε φορά σχέσεις τών δυό φύλων είνε 
σέ τελευταία άνάλυση τό οίκονομικό στοιχείο καί 
δ π γιά τή σημερινή πτώση τής γυναίκας δέν εΐναι 
υπεύθυνος ή ίδια άλλά οΐ δροι μέσα στούς όποί- 
ους έξελίχτηκε καί διαμορφώθηκε τό πατριαρχικό 
καθεστώς.

Ό  έξοβελισμός τοΰ οίκονομικοΟ παράγοντα ά 
πό τις προσωπικές σχέσεις τών δυό φύλων θά έχη 
άναπόφευχτη τή συνάφεια τής άνάπτυξης τών άλ
λων, τών Ιδεολογιώ ν πιά παραγόντων, στις σχέ
σεις αύτές έκεΐνων δηλαδή πού έμμορφαίνουν τή 
ζωή καί τήν κάνουν άξια νά τή ζήση καί νά τήν ά- 
πολαύση ό άνθρωπος. "Οπως ή έμφάνιση τής άτο
μικής ίδιοχτησίας σήμανε δπως είπαμε τήν ύπο- 
δούλωση τής γυναίκας, έτσι καί ή κοινωνικοποίησή 
της προδικάζει τή λευτεριά της. Στό μέλλον πού 
έγκυμονεί τις καινούργιες αύτές ’πραγματοποιήσες 
ή γυναίκα θά βρή άκέρια τήν προσωπικότητά της 
καί άλάκερο τό χαμένο έαυτό της. Τόν άντρα θά 
τόν άντικρύση δχι σά σκλάβα τό άφεντικό της άλ
λά μέ τή βαθειά συναίστηση τής Ισοτιμίως καί τή 
ζωή θά τή δή μ* τό αϊστημα τό βαρύ τής εύθύνης 
πού τήν υποχρεώνει νά είσφέρη τή δραστηριότητά 
της γιά τή δημιουργία κοινού άνθρώπινου πεπρω
μένου. Τό είπαμε καί στήν άρχή— άρχή. Μιά καίτό 
σεξουαλικό ένστιχτο καθορίζει σχέση άνθρώπων 
πρός άνθρωπο ή βελτίωση τής σχέσης αύτής άνα- 
πόφευχτα θά σημάνη τό πλούτισμα τής ψυχής του 
κόσμου μέ καινούργιες άφάνταστα δμμορφες πλη
ρότητες καί άρμονίες. Κάτι τι άγιο σά θρησκεία καί 
φωτεινό σάν τόν ήλιο θά είναι τό  ήθικό περιεχόμε
νο τής σχέσης τών δυό φύλων στή μελλοντική άν- 
θρωπότητα.

Σκύψαμε στή μελέτη του ζητήματος αύτοΰ άπό

συμπόνεση βαθειά. Τό βουβό παράπονο τής Σκλά
βας άποζητήσαμε νά τό κάμουμε κραυγή καί δι- 
Κ'άς μας διαμαρτυρία. Πιστεύουμε πώς τό δράμα 
αύτό τής γυναίκας συγκινεΐ σήμερα κάθε καρδιά 
στοχαστική καί ό τραχύς άγώνας της γιά τήν άπο- 
λύτρωση έχει μαζύ του τή δύναμη καί τή συμπάθεια 
κάθε τίμιας συνείδησης. Ή  δψη τής άλήθειας πού 
κρύβει τό αίτημα τοΰ άγώνα της εΐναι φοβερή δ
πως εΐναι φοβερό τό πρόσωπο κάθε μεγάλης άλή- 
θειας πού γίνεται ύπόθεση πάλης γιά τήν κατάλυση 
μιάς τυραννίας. Καί πλησιάζει μέ άχνάρι άργό τών 
ιστορικών στιγμών πού εΐναι γεμάτες δικαίωση. Ή  
άκοή του αίώνα μας μαζύ μέ τις τόσες άποφασι- 
στικές συγκρούσεις κάνει καί τόν άντίπαλο τής κα- 
καιγίδας άπ' τήν άπόφαση τής γυναίκας νά διεκ- 
δικήση άντάμα μέ δλους τούς ταπεινούς καί κατα- 
φρονημένους τής γής τήν κατάχτηση δικαιότερης 
μοίρας. Κάτι μοΰ λέει δτι ή χαραυγή τής άπο- 
λύτρωσης γι’ αύτούς, πού εΐναι άμέτρητος δ άρι- 
θμός καί ή άθλιότητα, δέν εΐναι μακρυά.

” Ας εΐσαι ευλογημένη πού άναψες στήν άνεργη 
ψυχή μας τό μέγα πόλεμο κι’ άνοίχθη ό νοΰς κι’ οΐ 
θάλασσες πλατήναν κι’ άνέβη στά τραχιά κεφάλια 
μας καί κάθησεν ή Νίκη ..

( Τ Ε Λ Ο Σ ) Τ Α Κ Η Σ  Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Η ΥΠΑΙΟΡΟΣ ΥΠΕΡ Τ Ο Υ  ΑΓΟΝΟΣ ΜΑΣ
Φίλε κ. Ζώντο 

Δέν ξεύρω πώς μοΰ έπεσε στά χέρια μου ένα 
φΰλλο τοΰ Ίανουαρίουτών«Εΰβοϊκών Γράμματων» 
καί ευχαριστήθηκα πολύ ποΰ καί τό ώραΐο νησί 
μας δέν μένει πίσω.

Καί έπειδή ή προσπάθειά σας εΐναι άξιαίπενος 
πρέπει κάθε Εύβοεύς νά μή στερήται τών «Εύβοϊ- 
κών Γραμμάτων» άλλά νά συμβάλλει στόν σκλη
ρό άγώνα σας τόν όποΐον έποφορτίσθητε ύπό 
τόσον άνωμάλους συνθήκας. Γιαυτό σάς έσωκλείω 
3000 δραχμές νά μέ γράψετε συνδρομητήν.

Μετά τιμής 
Γαβαλδ 15-7-43 A . Ρ Ε Τ X A  X

Ν Ι Ε Ο Ι  Π Ο Ι Η Τ Α Ι

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ < τ ο  τ έ λ ο ς  μ ο υ >

Κλαί=ι στά τζάμια άργά άπόψε πού σβένω 
ή βροχή μέ τραγούδι σιγανό ραγισμένο 
κι’ ή πνοή πού άκόμα στό στόμα μου κλείνω 
θά πετάξη σ’ όλίγο σά πουλί λυτρωμένο.

—ο—
Τής καρδιάς μου θά πάρουνε τότε τούς χτύπους 
ή στιγμές στά φτερά τους καί θά φύγουν γιά πάντα 
καί τά κίτρινα φΰλλα ριγμένα στούς κήπους 
θά θροοΰν μέ τ’ άγέρι νεκρολόγα μπαλάντα.

—ο—
Φτωχό κι’ έγώ σά κι’ αύτά λουλοΰδι κομμένο 
άπ’ τής ζήσης τό δέντρο θά ρημάζω σέ μι' άκρηα 
κι’ δπως θαμ’ άπ’ τής νειότης το δρόσ' άνοιγμένο 
στά σβυστά μου τά μάτια θά φανοΰνκάτι δάκρυα...

....Κάτι δάκρυα στερνά, πού καθώς στίς ρυτίδες 
τής άσάλευτης δψης μου νεκρά θά κυλάνε 
τοΰ ήλιοΰ ή θαμπές δυσμικές του άχτίδες 
φεγγοβόλα παιγνίδια μ’ ώριο φώς θά οκορπάνε.

—ο—
Στοΰ άνθοΰ μου τή πτώση έτσι πιά θάχω κλείσει 
τής φθαρμένης ζωής μου τή* άλλόκοιη έννοια 
καί θλίιιμένα χαμόγελα θάχω στολίσει 
χαραγμένα πά σέ χείλη πού θάναι κερένια....

Κλαίει στά τζάμια άργά άπόψε πού σβύνω 
ή βροχή μ’ ένα κλάμμα πού πάει νά λουφάξη 
κι’ έγώ άνύμπορος π’ τή κλεψύδρα άφίνω 
τής ζωής μου ή σταγόνα ή στερνή νά σταλάξη. 

Όκτώβρης 1912. Α. ΧΛΔΜ ΥΑΑΖ
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Συντήρησις μηχανημάτων έπ’ ένοικίω

Ανακοινοΰμεν άπόσπσσμα τοΰ ύπ.’ άο.θ 31 fill 
— 20,2,43 έγγράφου τοΰ Υπουργείου Συγκοινωνίας 
πρός τήν Κεντρικήν Διεύθυνσιν τής Εταιρίας μας 
τροποποιοΰντος προσωρινώς τό δρθρον 29 τών 
Συμβολαίων Συνδρομής.
» ....έγκρίνομεν δπως προσωρινώς καί μέχρις άπο- 
> καταστάσεως όμαλών συνθηκών, τά έξοδα έπι- 
» σκευής τών συσκευών καί μηχανημάτων τών έπ'
» ένοικίω ύφ υμών χορηγουμένων βαρύνουσιν έν 
» τιάση περιπτώσει τούς καταναλωτάς, οϊτινεο θά 
» δυνανται καί άπ' ευθείας νά προβαίνωσιν είς τάς 
» έπισκευας ταύτας». ( ’Εγκ. έπιστ. 593).

Ή  Διεύθυνσις

Α ΡΓΕΙΟ Ν  ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζητούνται πρός άγοράν οί πρώτοι έκδοθίντΕ<- τΑ.. 

πληροφορίαι πςρ’ ήμίν.

Τά «Εύβοϊκ-χ Γράμματα»
τ Α ^ Εύβ° ί Κ - Γ Ρ“ ^(Ι0[τί;»  πωλοΰντα. ένταΰθα μέν είς 
τό Βιβλιοπωλειον Βρεττοΰ, έν Άθήναις δέ είς τό Βι- 
βλιοπωλειον Κολλάρου— Σταδίου 38.

Εκ τοΰ 1 υπογραφείου Γ. Βρεττοΰ.


