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ΜΕ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Μέ τό προηγούμενό μας φύλλο, συμπληρώθηκε μιά έξαμηνία άπό τήν 

έκδοσή μας. Ξαναθυμίζουμε τό ιστορικό τής έκδοσης τοΟ «Λυτρωμού». 
Είμαστε τότε μιά όμάδα νέων διανοουμένων ΐδεολόγων, πού βλέποντας 
τήν άνάγκη νά έργαστούμε άνάλογα μέ τις δυνάμεις μας γιά τό μεγάλο 
ιδανικό της ζωής μας, τό λυτρωμό άπ ’ τή σκλαβιά, άποφασίσαμε νά κα
ταπιαστούμε σ ’ ένα τέτοιο έργο— δύσκολο άπό κάθε άποψη—  δπως ήταν ή 
έκδοση ένός περιοδικού σάν τό «Λυτρωμό».

“Εβγαιναν τότε στήν ’Αθήνα, άλλα τρία-τέσσερα μηνιαία περιοδικά, 
πού αύτορεκλαμαρίζονταν γιά περιοδικά των νέων, μέ δήθεν άρχές καί 
κατευθύνσεις, πού δέντούς χρησίμευαν γιά τίποτ’ άλλο, παρά γιά μαντύας, 
γιά λεοντή— κατά τό γνωστό μύθο— τών ύπέρμετρων φιλοδοξιών τους καί 
τής φασιστικής τους ιδεολογίας, άν ό έγκληματικός φασισμός μπορεί νά 
λογαριαστεί γιά ιδεολογία.

’’’Ηταν όλοφάνερο, πώς έλειπε ένα περιοδικό πραγματικά τών νέων, 
πού νά άνήκει σ ’ αύτούς, νά άπηχεΐ καί νά παρουσιάζει τις ιδέες καί τις 
δημιουργίες τους, μέ μιά λέξη ένα περιοδικό φιλολογικό καί ιδεολογικό, 
πού ν’ άγωνιστεί στό πνευματικό έπίπεδο καί άνάλογα μέ τή δυναμικότητά 
του, γιά τό λυτρωμό, γιά τό ξεσκλάβωμα, τό πνευματικό, τό ήθικό καί τό 
ύλικό ξεσκλάβωμος δλων τών καταπιεζόμενων, άπ ’ τά αισχρά κι’ άνήθικα 
δεσμά τής σημερινής κοινωνίας.

Έμεΐς, έχοντας τόν ένθουσιασμό καί τήν πίστη τής νιάτης μας, νοιώ
θοντας μέσα μας τήν ίερή φλόγα τής ζωντανής τέχνης νά μάς θερμαίνει, 
άγανακτησμένοι κΓ έπαναστατημένοι άπ ’ τήν άδικία καί τό βούρκο πού βα
σίλευαν γύρω μας καί πού οί άναθυμιάσεις τους μάς έκοβαν τήν άνασεμιά, 
έπροχωρήσαμε σταθερά, σάν τίμιοι άγωνιστές, στό μεγάλο έργο τής έκδο
σής του.

Τώρα πού συμπληρώθηκε μιά έξαμηνία άπό τότες, ή συγκίνησή μαι 
γιά τήν έκπλήρωση τού σκοπού μας είναι άμετρη. Τά ένθουσιαστικά γράμ 
ματα, πού λάβαμε άπ’ δλη τήν 'Ελλάδα, ή ήθική ένίσχυση δλων τών νέω 
πού τό κήρυγμα τού «Λυτρωμοΰ» πραγματικά τούς ένθουσίασε, δλα αύ 
μάς έπεισαν πώς ή έκδοση τού «Λυτρωμοΰ» έπιβαλότανε άπόλυτα άπό μ 
άνάγκη γενικώτερη καί καθολικώτερη.

Ό  λυτρωμός άπ’ τήν άδικη σκλαβιά καί τήν πνευματική καί ήίκ 
ρουτίνα, δπου άνήμποροι καί μοιραίοι, χωρισμένοι δλοι παραδέρναμε, ήταν 
ένα κήρυγμα άναγκαΐο, γι’ αύτό κι’ δλας βρήκε τήν άπήχηση πού έπρεπε. 
Τόλέμε ξανά. Ή  ήθική μας ικανοποίηση γι’ αύτό, είναι άμετρη. Ή  συγ-
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κίνησή μας δικαιολογημένη. Ή  χαρά μας, σάν ειλικρινείς Αγωνιστές πού 
βλέπουνε τό έργο τους νά προχωράει πάντα μπροστά, μάς δυναμώνει καί 
μάς έμψυχώνει νά συνεχίσουμε μέ τόν ίδιο ένθουσιασμό, μέ τήν ίδια πίστη 
καί Αφοσίωση τόν άγώνα μας. Νέες δυνάμεις νοιώθουμε νά ξεπηδάνε άπό 
μέσα μας. Καί μέ τις νέες αυτές δυνάμεις> ξεκινάμε σήμερα γιά τή συνέ: 
χιση καί τήν Αποπεράτωση τοΟ μεγάλου αύτου έργου πού άναλάβαμε, 
καλώντας σύγχρονα καί κάθε συνειδητό διανοούμενο, πού διαπνέεται άπ’ 
τήν ίδια πίστη καί τήν ίδιαν όρμή μέ μάς, νά μάς ένισχύσει σ ’ αύτό.

Ο  Λ Υ Τ Ρ Ω Μ Ο Σ ,,

ΜΑΝΑ ΜΗΝ ΚΛΗΙΣ...
Μ άνα μην κλαϊς...μήν πνίγεσαι ατά δάκρυα, 
γιά τά κουρέλια ποί) μας σκέπασαν σάν μνήμα. 
Ό λα θά δεις μιά μέρα θά περάσουνε... 
θ ά  μάς δροσίαει μιά βραδυά και μάς  τό κϋμα...

“Ω ! Τή δίκιά σου λύπη τήν αίσθάνονται 
εκατομμύρια μανάδες πεινασμένες...
“Ανεργοι γυιοί πεθαίνουνε παράλυτοι, 
μά με ’Ιδέες σάν σπαθιά ακονισμένες...

Σχά πόδια τω ν αστών μήν πέφτεις, μάνα μου... 
Α υτοί γ ι ’ απόκριση στον πόνο σου γελούνε... 
Τήν ηθική τόσο φτηνά τήν παζαρεύουνε, 
γιά τό χρυσάφι καί τήν μάνα τους πουλούνε...

Μ ή σε μεθούν οι «θρήακες!» προκηρύξεις τους 
Φθάνει. Τά νεύρα τόνωσεν δ πόνος.'·
Πυρκαϊά τό μΐσψς καίει μέο* στις φλέβες μου.

} Μ ’ ακολουθούν πολλοί. Δεν είμαι μόνος.
\

Ξύπνησαν οί νεκροί άπό τούς τάφους τους, 
Σήκωσαν  τό κεφάλι οι σκλαβωμένοι.
Τή δύναμή τους νοιώσανε οί ά νθρω π οι: 
«Ν ά  ζεϊ κανείς, ή νά πεθαίνει...»
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Μ ή σε πτοούν ή φυλακές, τά κάτεργα,
■ οί Σταυρωτήδες, τά κλόμπς, οί αστυνόμοι.
Μ έσ' ατό βαθύ σκοτάδι πόύ βρισκόμαστε,

■ θά πέσουν πτώματα, νεκροί οί Νόμοι.

Κ 'έ τσ ι  ατό σπίτι, ατό φτωχό τό σπίτι μας, 
πού ή σκληρή μιζέρια τό σκεπάζει, 
θαρθει τό φως πού χρόνια μ άς τό  στέρησε 
Ή  γης αυτή, πού φλόγες μίσους βγάζει....

Μ ήν κλαις, μανοϋλα μ εσ ’ σ ’ αυτή τήν άβυσσο, 
καί μήν ματώνεις έτσι τήν καρδιά μου.
Γ ίνου κι3 εσύ σκληρή ατή δυστυχία μας  

.καί σμίξε τή γροθιά σου, στή γροθιά μου.

. Σήμωαε μάνα μου, τό χέρι σου μέ δύναμι, 
οχι γιά νά προσευχηθείς, μά νά γκρεμήαεις...
Γ ίνου μιά Κλάρα Ταέτκιν, μιά συντρόφιασα,

:π ού τό χαμένο μου πατέρα θά εκδικήσεις...

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Ο Φ ΙΝ ΙΩ Τ Η Σ
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0 KRTRPRMEHOZ ΕΡΗΜΙΤΗΣ
ΛΕΩΝ Τ Ο Λ Σ Τ Ο Τ

(Συνέχεια άπό

Άιτάν non τοΰ Μητροπολίτη Ά ν τό ν ο  
ο ην κυρία κ μησαα Σοφίαν Ά ν ί .;έ -  
γεβνα . cXsrol.j

Δεν είναι καθόλου «φριχτό» πράγμα 
ή κοινοποίηση από την Εκκλησία του 
άφορισμοϋ τού συζΰγου σας. «Φριχτό» 
είναι έκεΐνο πού κάνει αυτός ό ίδιος, ά- 
παρνοΰμενος την πίστιν εις τον Ίησοΰν 
Χριστόν, υιόν του Θεοΰ του ζώντος, 
Λυτρωτήν καί Σωτήρα μας. "Επρεπε 
λοιπόν εναντίον αύτοϋ νά άγαναχτήσετε.

'0  σύζυγός σας, χωρίς αμφιβολία, 
«χάνεται» όχι έξ αιτίας ενός κομματιού 
χαρτιού τυπωμένου, άλλα γιατί παρα
στράτισε άπό την πηγή τής αΙώνιας 
ζωής.^

Για έναν χριστιανό, ζωή χωρίς τον 
Χριστόν, είναι ακατανόητη, σύμφωνα 
μέ τήν Γραφήν :

« Ό  ιτιστεύων εις τόν υιόν έχει 
ζωήν αιώνιον· καί ό μή πι- 
στεύων εις αύτόν δέν θέλει 
ΐδει τήν ζωήν. καί ό θυμός τοΰ 
κυρίου μένει έν αϋτώ».

(‘Ιωάννης III 36).

Ή  εκκλησία άποτελεϊται άπό άνθρώ - 
πους, πού πιστεύουνε στον Χριστόν, ή 
εκκλησία στήν οποία καί σείς ή ί'δια 
νομίζετε πώς ανήκετε" καί γι’ αυτούς 
πού πιστεύουνε, για τά μέλη της, ή Ε κ 
κλησία ευλογεί στο όνομα τοΰ Θεού, 
όλες τις στιγμές, τις επισημότερες του
λάχιστον, τής άνθρώπινης ζωής : γέν
νηση, γάμο, θάνατον κ.τ.λ. Ά λ λ α  ποτέ 
δέν κάνει καί ποτέ δέν μπορεί νά κάνει 
τό ίδιο γι’ αυτούς πού δέν πιστεύουνε, 
τούς άσεβείς, αυτούς πού βλαστημούνε 
τό όνομα τοΰ Θεού, τούς άδιάφορους, 
πού δέ θέλουνε νά πάρουν άπ’  αυτήν 
μήτε ευχή, μήτε ευλογία, καί γενικά τά 
μή μέλη της.

τό προηγούμενο^

Γι’ αυτό, τό διάταγμα τής 'Ιερός Σ υ 
νόδου, δέν είναι καθόλου άκατανόι^το- 
Ά π ’  εναντίας είναι «καθαρόν», δπως 
τό φως, καί μήτε ό νόμος τής αγάπης,: 
μήτε ό νόμος τής συγγνώμης παραβιά
στηκε μ’ αύτό τό διάταγμα. Ή  άγάπη. 
τοΰ Θεού είναι άπειρη, μά παρ’  δλα 
αύτά δέν συγχωρεΐ παντού καί πάντοτε:. 
«Ό στις  ώμίλησεν εναντίον τού Α γ ίο υ · 
Πνεύματος, δέν θά συγχωρηθή μήτε είς 
τόν παρόντα, μήτε είς τόν μέλλοντα 
αιώνα.» (Ματθ.. X II 32).

'Ο  Θεός ζητάει πάντοτε τόν άνθρω 
πο μέ τήν'άγάπη· του, άλλά καμμιά φο
ρά ό άνθρωπος άποφεύγει τό πρόσωπο 
τοΰ Θεού, μή θέλοντας νά πάει νά  συ
ναντήσει τήν άγάπη αυτή, καί γι’  αυτό- 
χάνεται.

'Ο  Χριστός παρακάλεσε άπ ό  τό· σταυ
ρό γιά τούς εχθρούς του' άλλά κι’ αυτός: 
ό ίδιος στήν προσευχή του, είπε πικρά, 
λόγια γιά τή χαμένη άγάπη του. (’ Ιω άν
νης X V II 12).

Έ γόσω  ό άνδρας σας ζεΐ, κανένας: 
δέν έχει τό δικαίωμα νά πει πώς εχά- 
θηκε' άπό τήν άλλη τή μεριά όμως είναι 
άπόλυτα άληθινό πώς άπαρνήθηκε τήν 
εκκλησία καί δέν άποτελεϊ πιά μέρος 
αυτής, ενόσω δέν μετανοήσει καί δέν 
ενωθεί μέ αυτήν.

'Η  'Ιερά Σύνοδος, μέ τό νά τά λέει. 
αύτά στο διάγγελμά της, δέν έκανε τί- 
ποτ’ άλλο, παρά έβεβ ιίωσε έ'να γεγονός. 
'Επομένως μόνο αυτοί πού δέν ξέρουν 
τί κάνουν, μπορούν νά άγαναχτήσουν 
έναντίον της.

Ά π ό  όλο τόν κόσμο σας εκφράζουν 
συμπάθειες. Ά ύ τ ό  τό  πράγμα δέν μέ 
εκπλήττει καθόλου" άλλά νομίζω ότι σ ’  
αυτό δέν υπάρχει τίποτα, πού νά μπορεί
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νά σάς  παρηγορήσει. Υ πάρχει «δόξα 
-τοΰ άνθρώπου, καί δόξα τοΰ Θεού». 
"Ά λ λ ά  ό  λόγος τού Κυρίου μένει είς τόν 
αιώνα, καί αυτός ό λόγος σάς έδιδά- 
Χθη διά τοΰ Ευαγγελίου». (Πέτρος I 24).

"Οταν,τόν περασμένο χρόνο, οί εφημε
ρίδες γράψανε γιά τήν άρρώστεια τού κό- 
μητα,πολλοί παπάδες σκεφτήκανε αν επι

τρέπεται νά τοΰ γίνει χριστιανική κηδεία, 
■αφού μόνος του εξαιρέθηκε άπό τήν εκ
κλησία. Πολλές τέτοιες ερωτήσεις έπρο- 
τάθηκαν στήν 'Ιερά Σύνοδο, ή οποία, 
γιά οδηγία τών παπάδων, τούς έδωσε 
'μυστικά, τή μόνη δυνατή άπάντηση : 
«Ό χ ι , αν άποθάνει προτού νά έπανα- 
λάβει τις σχέσεις του μέ τήν ’ Εκκλησία», 
Ε πομένως δέν υπάρχει πουθενά καμμιά 
απειλή γιά κανένα, καί δέν πιστεύω νά 

β ρ ε θ ε ί  παπάς, όσο καί νάναι ελάχιστα 
νομοταγής, πού θ ’ άποφάσιζε νά κηδέ
ψει τόν κόμητα χριστιανικά.

Καί άν άκόμα τού γινότανε τέτοια 
κηδεία, θ ά  άποτελούσε τούτο κακούργα 
βεβήλωση αγίας τελετής· καί γιατί όμως 
■νά γίνει αύτό, άφοΰ αύτός ό ίδιος δέν 
θέλει χριστιανική κηδεία ς

"Α ν  εσείς— πρόσωπο ζωντανό— θέ
λετε νά θεωρεΐσθε μέλος τής Έκκλη- 

■ σίας, καί πραγματικά εκκλησία είναι 
ένωση ζώντων έν όνόματι τοΰ ζώντος 

•θεού, τότε ή γνωμοδότησή σας, ότι κατά 
την ιδέα σας «εκκλησία είναι μιά άφη- 
ρημένη σύλληψη», πέφτει μοναχή της, 
καί τού κάκου κατηγορείτε τούς λει
τουργούς τής εκκλησίας γιά τήν «κακία» 
καί τόν «εκβιασμό» τού υπέρτατου νό
μου τής άγάπης, πού διατάχτηκε άπό 
τόν Χριστόν.

Στήν πράξη τής 'Ιεράς Συνόδου, δέν 
γίνεται καμμιά βεβήλωση τού νόμου 
τούτου. Ά π ’  εναντίας είναι «πράξη ά
γάπης» καί πράξη μέ τήν οποία προσ
καλείται ό σύζυγός σας νά ξαναγυρίσει 
στήν εκκλησία, καί συνιστάται -στους πι
εστούς νά πρ σευχηθοΰν υπέρ αύτού.

Ό σ ο  γιά τούς Ποιμένες τής Έκκλη 
■βίας, τούς συνιστά ό Θεός καί όχι αύτοί 
οι ϊδιοι τούς εαυτούς των, δπως νομί
ζετε πώς κάνουν μέ τήν ύπερηφά- 
νειά τους.

Φέρουν μίτρες καί άστέρες στολισμέ
νους μέ διαμάντια, αύτό δμως δέν έχει 
καμμιά σχέση μέ τήν υπηρεσία τους, 
στήν οποία έμειναν πάντα ποιμένες, 
ντυμένοι μέ κουρέλια, καταδιωκόμενοι 
καί κατατρεχόμενοι, θά μείνουν καί 
πάλι οί ίδιοι, δσο κι’ άν τούς κατηγο
ρήσουν, μέ δσους περιφρονητικούς λό
γους κι’ άν τούς περιλούσουν.

Τελειώνω τήν επιστολή μου αύτή, 
ζη ώντας συγγώμη γιατί άργησα νά σάς 
άπαντήσω.

Ά φ ή κ α  επίτηδες νά περάσει ή πρώ
τη «οξύτητα» τής οδύνης σας. Ό  Θεός 
νά σάς εύλογήσει, νά σάς φυλάει καί νά 
συχωρέσει τόν άνδρα σας.

16 Μαρτίου 1901
AN TO N Y

Μητροπολίτης Ά για ς Πετρουπόλεως

Π ρ  "ο; τ ό ν  κ .  Ε ία κ γ γ ε λ  «  τ  ς ' Ι ε ρ ά ,  Σ υ 
ν ό δ ο υ  Κ ω ν σ .α . τ ίν ο ν  Π  ,.-ρ ο β ιτ ;  Π ο -  
π ιε ,-ονόοτσ ε

Εισθε ό άρχηγός τής προνομιούχας 
τάξης, πού ονομάζεται «ορθόδοξος Ρ ω 
σικός κλήρος» καί διευθύνετε τις καλού
μενες «χριστιανικές» πράξεις.

Μιά άπ’ τις τελευταίες πράξεις σας, 
ήταν ό άφορισμός τού Λ. Τολστόϊ, 
πράγμια πού έπροκάλεσε θόρυβο τόσο 
μεγάλο καί τόσο λίγο κολακευτικό γιά 
σάς, στή Ρωσία καί στο εξωτερικό.

'Ό π ω ς καταλαβαίνετε σείς τήν εκκλη
σία, ενεργήσατε λογικά, αν καί τό έργο 
σας δχι μόνο δέν έβλαψε τόν Λ. Τολ- 
στόϊ, άλλά τοΰ προσέφερε καί μεγάλη 
υπηρεσία" εννοώ τή συμπάθεια τοΰ κά
θε δίκαιου άνθρώπου.

Ά κόμα , κάθε άνθρωπος έλεύτερος 
καί φίλος τής έλευτερίας, δέν επιθυμεί 
παρά νά φέρεσθε δπως φερθήκατε, ά- 
παλλάσσοντας αύτόν άπό πλήθος διατυ
πώσεις, τις οποίες ή κυβερνητική εκκλη
σία επιβάλλει στους πιστούς της, στή 
ζωή καί μετά τό θάνατό τους.

Ταύτόχρονα, μέ τό μέτρο σας αύτό, τό 
όποιον έλάβατε έναντίον τοΰ Λ. Τολ- 
στόϊ, έδείξατε καί πάλι μέ ποιά χονδρο
ειδή καί ιερόσυλα μέσα, σείς καί οί ά- 
κόλουθοί σας συνδέεσθε μέ τό Χριστι
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ανισμό, τή θρησκομανία σας, τή μεγά
λη σας υποκρισία' γιατ'ι δέν εινε πια 
μυστικό τό δτι μέ τον άφορισμό θελή
σατε να μετριάσετε την εμπιστοσύνη 
τών λαϊκών μαζών στον αυθεντικό λόγο 
του Λ. Τολστόϊ.

Μέ την επιστολή της, ή κόμησσα 
Τολσΐόϊ, σάς έδειξε θαυμάσια την πράξη 
σας μέ τήν αληθινή της όψη, και δέν 
έχω να προσθέσω τίποτα στους λόγους 
της' σάς είπε τ! αισθάνεται σαν πιστεύ- 
ουσα καί σαν πλησιέστερη συγγενής του 
κόμητα.

Επειδή καί εγώ είμαι συγγενής του 
καί ένας από κείνους για τούς οποίους 
μιλάει τό διάταγμα τής Ίεράς Συνόδου, 
¿θεώρησα καθήκον μου νά δηλώσω απε
ρίφραστα πώς δέν θά  πλησιάσω κανένα 
Μητροπολίτη ή ’Αρχιεπίσκοπο για νά 
ζητήσω τή «σωτηρία» τού Λ. Τολστόϊ, 
μή θέλοντας νά έχω καμμιά σχέση μέ 
φανατικούς δπως εσείς καί μ’ δλες μου 
τις δυνάμεις θά προσπαθήσω νά δείξω 
στον κόσμο τή χονδροειδή αυτή απάτη, 
μέσα στήν οποία δλοι σας οί λεγόμενοι 
«λειτουργοί» τής εκκλησίας, τον έχετε 
δεμένο καί τον διατηρείτε.

Οί ά'νθρωποι τής συντεχνίας σας είναι 
τόσο συνειθισμένοι στή δύναμη αυτή, 
ώστε δέν σκέπτουνται πώς τό κράτος 
των μπορεί νά έχει τέλος. "Ολοι οί δυ
νάστες σκεφτήκανε έτσι γιά τήν έλευτε- 
ρία τού πνεύματος τών λαών' σήμερα 
δμως ή ιστορία μιλάει γι’ αυτούς τούς 
δυνάστες μέ φρίκη καί αποστροφή.

Μέ μεγάλην επιμέλεια κρύβετε τό ρό
λο πού έπαίξατε σάν κύριος υποκινητής 
διαφόρων πράξεων, μέ τό νά ενεργήσε
τε πάντοτε πίσω απ ’ τό πρόσχημα τής 
«αύτοκρατορικής διαταγής». Ευτυχώς 
δμως, ό αριθμός αυτών πού βλέπουνε 
καθαρά τά πράμματα αύξαίνει σ ’ δλες 
τις τάξεις τής κοινωνίας καί εγώ είμαι 
από κείνους, πού μπόρεσαν νά ίδοϋν 
τούς καρπούς τών πράξεών σας καί νά 
τις καταλάβω αρκετά.

"Οταν υπηρετούσα στον Καύκασο— 
τον τόπο αυτό τής εξορίας δλων τών 
σχισματικών Ρώσων— είδα τά κακά α
ποτελέσματα τών σληρών καταπιέσεων,

πού γινόντουσαν κατά διαταγή σας,, 
καταπιέσεων τις όποιες κι’ αυτές ακόμα 
οί αρχές τού Καυκάσου, οί μή φημιζό
μενες καί τόσο πολύ γιά φιλανθρωπία,, 
έθεωροϋσαν «μή έκτελέσιμες».

Είδα δεκάδες, οικογενειών σχισματι
κών, τά καλύτερα στοιχεία τού χωρικόν 
πληθυσμού τής Ρωσίας, φίλους τής ερ
γασίας, εγκρατείς,, τίμιους, νά έξορί— 
ζουνται σέ μέρη ά'γρια καί νά ύποχρε- 
ώνουνται νά ζήσουν κάτω από τόσο ά 
σχημες συνθήκες, αίστε οί θάνατοι νά.' 
μετριούνται κατά εκατοντάδες.

Τά όργανά σας, κατά τό παράδειγμα 
τού μισιονάριου Σκόρτσεφ, μέ τό γνω
στό τους «κυνισμό» έλεγαν στούς δυστυ
χισμένους αυτούς: «μέ τήν πείνα θά κα— 
ταπεισθήτε καί θά ύποκύψετε». Κι’  δλα 
αυτά έγινόντουσαν έν όνόματι τού Χ ρι- - 
στοΰ καί προς δόξαν τής ’Ορθοδοξίας.

Είναι πιθανό, μέ τό νά βασανίζετε 
ανθρώπους ανυπεράσπιστους, δπως. οι 
ιεροεξεταστές τού Μεσαίωνα, νά παρη 
γορεισθε μέ τή σκέψη πώς «σώζετε τις 
ψυχές των» καί στήν περίπτωση αυτή 
θά μπορούσε κανείς νά σάς συχωρέσετ 
ένα μέρος τουλάχιστον από τά κακουρ- 
γήματά σας, άν τά έκάνατε μέ τήν ευθύ
τητα καί τό θάρρος τής γνώμης τών·· 
παλαιών ιεροεξεταστών. Σείς δμως έπρο- 
φυλαγόσαστε από τις δίκαιες τού κόσμον 
κατηγορίες γιά άπανθρωπία, ύποκρινό- 
μενοι τον αγαθόν, μέ τό ψέμμα καί τό 
φαρισαϊσμό. Αυτό ακριβώς είναι, πού 
δέ θά μπορέσει κανείς νά σάς υπερα
σπιστεί.

Λέτε ψέμματα μπροστά σ ’ δλη τήν 
Ευρώπη, μέ τό νά διαδίδετε πώς στη 
Ρωσία δέν υπάρχει ζήτημα θρησκείας, 
ενώ οί Ρώσοι τού εξωτερικού ντρέπουν— 
ται γιά τήν κακοήθεια αυτή καί τήν ά 
πάτη, στήν όποία καταφεύγουνε οί 
«φύλακες τής ορθοδοξίας», πού αύξαί- 
νουνε τήν έκπληξη καί τις είροηακές ε
ρωτήσεις τών φωτισμένων τής Εύριόπης.

Σάς υπενθυμίζω μονάχα μερικά ψέμ- 
ματά σ α ς :

Γιά παράδειγμα, θυμηθήτε πώς ¿δι
καιολογήσατε τις καταδιώξεις τών μι- 
σιοναρίων σας απέναντι τών σχισματι—
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κών τών επαρχιών τού Κουπάνσκ καί 
τού Τβέρ, τις παραστήσατε σάν θύματα 
αιρετικών φανατικών.

Οί μισιονάριοί σας «έφορμήσαντες» 
μέσα στή σχισματική εκκλησία, έδειραν 
καί έδιωξαν τούς «αιρετικούς», ¿ράντι
σαν μέ «άγιασμα» τούς τοίχους καί σάς 
έστειλαν έπειτα έκθεση, μέ τήν όποία 
σάς ¿δήλωναν δτι «ή τάδε καί τάδε 
σχισματική ομάδα προσήλθε εις τήν ορ
θοδοξία».

Καί δταν ό αρχηγός τών έπαρχιών 
τού Κουπάνσκ διαμαρτυρήθηκε γιά τήν 
ατιμία σας αυτή, τού στείλατε μιά τέτοια 
«έπίπληξη», πού δέν ξαναδοκίμασε πιά 
νά γίνει έμπόδιο στις ένέργειες τών. 
«πνευματικών αυτών ποιμένων».

Ιδρύσατε τήν περίφημη «"Ενωση γιά 
διάδοση τής ’ Ορθοδοξίας στόνΚαύκασο» 
καί αρχίσατε νά Ιδρύετε μοναστήρια άν- 
δρών καί καί γυναικών σ ’ δλη τή χώρα 
καί παραχωρήσατε γι’ αυτά τις καλύτε
ρες γαϊες, σέ βάρος εννοείται τιύν ιθαγε
νών.

Θυμάστε βέβαια αυτά πού έγιναν 
από τούς υφισταμένους σας μέ τήν επι
τόπια αστυνομία καί τό πώς προκληθή- 
κανε ταραχές μεταξύ τών Λεζκίνων τών 
χωρών τού Καυκάσου στά 1897. Ποτέ 
δέν δειλιάζετε μπροστά στο αισχρότερο 
ψέμμα, δταν θά σάς περάσει ή ιδέα πώς 
αυτό θά  εξυπηρετήσει τούς σκοπούς σας.

Έψευσθήκατε απέναντι τών ένδια- 
φερθέντων γιά τήν υπόθεση τής απα
γωγής τών παιδιών τού πρίγκηπα Χίλ- 
κοφ στά 1893, τή φριχτή αυτή πράξη 
τής σκληρότητας καί τής απολυταρχίας

Έψευσθήκατε σ ’ ένα φίλο μας, δταν 
τού εφανεράισατε πώς δέν ελάβατε κα
νένα ενεργό μέρος στήν απαγωγή τών 
παιδιών τών Μολοκάνων, πού οί ά'νθρω- 
ποί σας τά είχανε άποκρύψει γιά πολύν 
καιρό σ ’ ένα δοθόδοΕο μοναστήοι στά 
1898.

Έψευσθήκατε σ ’ ά'λλο πρόσωπο, πο
λύ σχετικό μας, θέλοντας νά τό καταπεί
θετε δτι δήθεν ή 'Ιερά Σύνοδος δέν έδω
σε καμμιά μυστική διαταγή, πού νά α 
παγορεύει «κηδεία Τολστόϊ» κι’ δμως, 
τότε, σ ’ δλες τις Ρωσικές εκκλησίες είχε

σταλεί τό διάταγμα τής 5 ’Απριλίου 
1900, μέ τό όποιο διάταγμα απαγορευ
ότανε στον κλήρο ή τέλεση κάθε έπική- 
δειας λειτουργίας.

Θά μπορούσα νά αναφέρω πολλά πα
ραδείγματα καί νά δείξω, φωτεινότερα 
απ ’  τον ήλιο, τό πώς εργαστήκατε στή 
χώρα μου, άν ¿πίστευα πώς ή απαρίθμη
ση αυτών θ ά  ήταν ικανή νά σάς κάνει 
νά σκεφτήτε γιά τήν ηθική τών πράξε
ών σας. Ά λ λ ά , ξέροντας τήν τέλεια δι
αφθορά σας καί έχοντας πεισθεΐ πώς 
θά είσθε πολύ απασχολημένος μέ τή 
φροντίδα τής σωτηρίας τού Κράτους 
από τήν έπανάσταση, πού ξεσπά σέ κά
θε σημείο τής χώρας, βρίσκω πώς εί
ναι περιττό νά μακρηγορήσω περισσό
τερο.

Ό  κυριώτερος σκοπός τής επιστολής 
μου αυτής είναι δχι νά σάς υποδείξω 
τό τί είσθε, μά νά δηλώσω δημόσια δτι:

«άποσχίζουμαι καί άπομακρύνου- 
μαι άπό τήν ’Ορθοδοξία, γιατί τό νά 
μείνω σ ’ αότή, έστω καί μέ τ ’ δνομα μό
νο, είναι γιά μένα ανυπόφορο πραμμα».

’ Από πολλά χρόνια αίσθάνουμαι τήν 
ανάγκη νά έγκαταλείψω τήν ’ Ορθοδο
ξία, καί προ πάντων άπό τή εποχή πού 
μ’ έστειλαν στον Καύκασο, γιατί είχα 
τό «θράσος» νά ζητήσω πληροφορίες 
γιά τήν τύχη τών Δουχοβόρων ή μι
κροψυχία μου δμως μέ συγκρατούσε.

Ευτυχώς τό διάταγμα τής 'Ιεράς 
Συνόδου μέ δυναμώνει. Μέ ¿βοήθησε 
νά καθορίσω τήν προσωπική μου θέση 
απέναντι τής ’Ορθοδοξίας, σάν θρη
σκείας κυβερνητικής καί τώρα είμαι πο
λύ ευχαριστημένος, μπορώντας νά δια
κηρύξω είλικρινά, απέναντι δλων, πά)ς 
έπαψα νά είμαι ’ Ορθόδοξος.

Κάνοντας αυτό, ένεργώ μέ τέλεια ανε
ξαρτησία, δίχως νά επηρεαστώ άπό κα
νένα καί άναλαμβάνω ευσυνείδητα κά
θε ευθύνη.

Δέν μέ ενδιαφέρει άν πολλοί Ρώσοι 
θά κάνουν τό ’ίδιο.

’Ά ν  μέ μιμηθούν, τόσο τό καλύτερο. 
’Ά ν  δχι, είναι άνάγκη ένας νά φανε-
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ρώσει είλικρινά, δ,τι σκέφτουνται οι πε
ρισσότεροι άνθρωποι.

Έ θεώ ρη σα  καλό νά σάς γνωστοποι
ήσω τό γεγονός αυτό, γιατί, μέ τό νά 
μην είμαι μετανάστης καί έχοντας δια
βατήριο Ρώσου υπηκόου, ’Ορθοδόξου, 
μπορώ νά έχω μερικά προνόμια, πού 
παραχωροΰνται στην ιδιότητά μου αυ

τή, καί επειδή σύμφωνα μέ τούς Ρωσι
κούς ίσχΰοντες νόμους πρέπει τώρα νά 
τά στερηθώ, σάς άφίνω έλεΰτερους νά 
μέ καταγγείλετε δπου θέλετε.

Ίω α η φ  Ν τ ί ε τ ρ ιτ ς  
Πρώην λοχαγός τοΟ στρατού 

τοΟ Καυκάσοο 
Χρίστσουρτς,—’Απρίλιος 1901.

(Συνεχίζεται)

ΤΟ  ΘΕΛΕΙ..,

Τό ϋέλει ο Θεός... κι’ α δε πιστέβεις 
γ ι ’ άκου τί παίζουν τά βιολιά.... 
εΐν ’ 6 σκοπός που δε μαντέβεις, 
γιομάτη άν έχεις τη κοιλιά.

Το .ϋέλει 6 Θεός... και τον δοξάζω, 
γιατ’ είναι τόσο ευσπλαχνικός !
’Από τους πόνους νά σπαράζω, 
μέρα καί νύχτα νυατικός.

Τό ϋέλει ό Θεός... Κ ι ’ αλλοίμονο σον, 
ενάντια του αά θά σταθείς.' 
αοϋ αλλάζουν τόν αδόξαστο σου, 
οί φύλακες του παρενϋύς.

Μά, ώ ς πότε σύντροφοι θά ϋέλει, 
καί θά μάς κόβει τη μιλιά ;
Περάστε του καί μη σάς μέλει, 
στον τράχηλό του τη ϋηλιά.

Λ Υ Τ Ρ Ω Μ Ι Κ Ο Σ
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ΜΙΑ ΝΥΚΤΑ ΑΓΩΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΥΡ' ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΠΛΟΥΤΗ

Ό  ήλιος σήμερα ξύπνησεν ανάποδα. 
Ά π ό  πολύ πρωι φαινόταν πώς είχε τά 

ιμπουρίνια του. ’Έτσι, σάν πιο θαμπός 
άπό τό ταχτικό του, σάν κατσουφιασμέ
νος έδειχνε σ ’ δλο του τό δρομολόγιο. 
Καί κάθε τόσο δλο καί κρύβονταν πίσω 
άπό τά σύγνεφα, σά νά παραφΰλαε. 
Κάτι τό ξεχωριστό θά φανέρωνε ή μέρα 
-όσο θά προχωρούσε προς τό τέλος της. 
Αυτό ήτανε βέβαιο. "Ολα τά πράμματα 
τά περνούσε μιά τρεμούλα, λές κι’ ήταν 
ενωμένα μέ ήλεχτροφόρα σύρματα. Ταΰ- 
τοκίνητα τρέχανε πιο δαιμονισμένα άπό 
κάθε άλλη φορά. Τά κλάξον τους ξεσ
κίζανε τόν άγέρα στριγγλά. Οί βιτρΐνες 
τών μαγαζιών είχαν ένα ύφος κλάϋμενο. 
Τά διάφορα μπιχλιμπίδια, πού τις στο
λίζανε μοιάζαν μ’ άνθρώπους κρεμασμέ
νους. Τά δέντρα κάτι γέρνανε κι’ ελε- 
γαν μυστικά μεταξύ τους. Κι’ ύστερα 
σάν βλέπανε »νάρχεται κανένας προς 
τό μέρος τους," ξανάρχονταν στη θέση 
του, κι’  έκαναν τόν άδιάφορο. Τά με
γάλα σπίτια δέν καπνίζανε πειά. Είχαν 
τά παραθυρόφυλλα σφιχτοκλεισμίνα, 
σαν μάτια πεισματάρικου παιδιού. Οί 
καμινάδες τών εργοστασίων —  συυγνές 
Σφίγγες— περιμέναν άτάραχες τη μπόρα. 
Τά κορμιά τους μακρυά καί μεγαλό
πρεπα πλησιάζαν τά σύγνεφα. Καί τό 
καπνιασμένο μάτι τους άπειλητικά κύτ- 
ταζε τόν ουρανό. 'Ως καί τά σκουπίδια 
άκόμα τρέμανε την τρικυμία, πού σέρ
νονταν.

Οί άνθρωποι κι’ αυτοί χωρίς ρυθμό. 
Μόνο τά μάτια τους ζούσανε. Καί κείνα 
γεμάτα μέ παράφρονες λάμψες. Τρέχα-

Δ I Η Γ Μ Μ Α

νε νά κρυφτούν στά σπλάχνα τής γης’ 
"Οπου νά βρίσκανε. Φτάνει νά γλύτω
ναν άπό τήν κακιά την ώρα. Ή  άγω- 
νία έπνιγεν δλους. Καί μαζί μέ δαύτους 
καί τόν ’Αναξαγόρα Πλουτή.

Τόν κυρ’ ’Αναξαγόρα ποΰχε τό πιό 
μεγάλο μαγαζί τής άγοράς. Τού πουλι
ού τό γάλα έβρισκες μέσα. "Οτι άγα- 
πούσε ή καρδούλα σου. Τάκριβοπλή- 
ρωνες, μά χαλάλι. Τρώγανε τόσοι άν
θρωποι άπό τις πλάτες του. Μά δουλεύ
ανε δεκατέσσερες ώρες τό μερόνυχτο. 
Χαλάλι του. Ό  Θεός νάκοβε χρόνια άπ ’ 
αυτούς καί νά τάδινε στον κυρ’ Α ’ναξα- 
γόρα.

Αυτή τή μέρα τό μεγάλο μαγαζί δέν 
άνοιξε. 'Ο  κυρ’ ’Αναξαγόρας ήτανε δι- 
πλ,ομανταλωμένος στο σπίτι του. Μέσα 
στο γραφείο του, ποΰχε καί τό μεγάλο 
χρηματοκιβώτιο στον τοίχο. Τριγυρνοϋ- 
σεν άνάμεσα στά τέσσερα ντουβάρια, 
σάν λιοντάρι στο κλουβί του. ’Ά ν  κι’ 
είχε χάσει κάτι άπό τό πρώτο του με
γαλείο. Μέ τό πανταλόνι μόνο καί τό 
πουκάμισο άνοιχτό στο λαιμό, έμοιαζε 
νά τόν πήγαιναν στή καρμανιόλα. Τά 
μάτια του άνοιγοκλείνανε γρήγορα. Τσί
τωνε ταΰτί γιά νά πάρει κανέναν κρότο. 
"Ολα ήτανε πειά μουγγά. Έ χτός άπό 
τόν άγέρα, πού σιγοσφύριζε. ’Έτρεξε 
καί φώναξε καί τούς άλλους σπιτικούς 
του. Τούς διάταξε ν ’ άμπαρώσουν καλά 
δλες τις πόρτες. Νά βάλουν κι’ άλλους 
σύρτες. Νά μήν άνάψουν καθόλου 
φώς. ’Ά χ να  νά μή βγει άπό τό στόμα
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τους. Ή  γυναίκα του ειχε πανιάσει. 
Έ τα ξε  στα κονίσματα μια λαμπάδα 
ίσαμε τό μπόϊ της.

Σαν έδωσε τις οδηγίες του, ό κυρ’ 
’Αναξαγόρας, ξανακλείστηκε στο γρα
φείο του. Πήγε καί κρύφτηκε πίσω από 
τάμπαρωμένο παράθυρο καί περίμε’νε 
κι’ αυτός μαζί μέ όλα.

’ Ακόμα δέ μπορούσε να τό πιστέψει. 
Ποιος νά τόλεγε. Κάπου-κάπου είναι ή 
αλήθεια, πώς κάτι έπερνε τό μάτι του 
στις εφημερίδες. Μά πού καιρός νά τά 
πρόσεχεν αυτά τά πράμματα. Μόνο τούς 
τίτλους διάβαζε. Μεγάλα, χτυπητά γράμ
ματα. Τότε τον έπιανε ένα νευρικό γέ
λιο. Ά κ οΰς εκεί λέει. 'Ό λ ’ αυτά τά χα
μένα κορμιά νά θέλουνε σώνει καί καλά 
νά τά βάλλουμε κάτω καί νά τά μοιρά
σουμε. Καί ποιά παρακαλώ ; Τά λεφτά 
πού αυτός καί τόοοι άλλοι φτύσανε αίμα 
νά τά μαζέψουνε. Κατουρημένες ποδιές 
ειχε φιλήσει— πού λέει ό λόγος— γιά νά 
γίνει δτι ήταν. Έ ,  τώρα θά πεις ήρθε 
κι’ ό πόλεμος, πού βοήθησε ένα χεράκι. 
Κάτι σάπιες σαρδέλλες, κάτι σκουλικια- 
σμένα τυριά κάνανε την πρώτη του συρ- 
μαγιά. Μά ας μην είχε τό μυαλό καί την 
αξιοσύνη του καί σοΰλεγα εγώ. Ψωμί 
κανείς δέ τρώει μέ λόγια καί σούπα-μού- 
πες. ’Ά ν  δέ βάλλεις τό κεφάλι κάτω καί 
νά στρωθείς στη δουλειά. Χώμια νά γίνε
σαι καί νά σέ πατάνε. Καρπαζιά ; καρ
παζιά. Κλωτσιά ; κλωτσιά. Μόνον έτσι θά 
γίνεις κύρ ’ Αναξαγόρας Πλουτής μέ 
φαρδειά καδένα πάνω στην κοιλιά καί 
δαχτυλίδι— νά διαμιάντι— στο μιικρό δά
χτυλο τάριστερού χεριού.

Καί νά σούρχονται τώρα όλοι αυτοί 
οί ρεμπεσκέδες, τάλάνια καί νά στά 
πέρνουν όλα μέ τό έτσι θέλω.

Μέσα σ ’ αυτούς βέβαια θά ναι κι’  ό 
Βαγγέλης. Ό  πιο μικρός μπακαλόγατος 
τού μαγαζιού του. 'Έ να παληόπαιδο εκεί 
ώς δέκα-έπτά χρόνων, αδύνατο, καχε- 
κτικό. ’Από καιρό τοΰχαν γυρίσει κι’ αυ- 
τουνοΰ τά μυαλά. Ριζοσπάστες, δια
δήλωσες, φυλακή. Μά καί στη δουλειά 
του σκύλος. Ά ,  όλα κι’ όλα. Τό σωστό- 
σωστό. Γ ι ’ αυτό άλλως τε τον κρατούσε 
καί στο μαγαζί του.

Τώρα, πώς κάτι τέτοια κορμιά θά 
μπορούσαν λέει νά σιάξ)υν τά «κακώς 
κείμενα», όπως ειχε πει— θυμάται— καί 
μιά μέρα δ παπάς από τον άμβωνα, δέν 
τό χωρούσε τό μυαλό του.

Μά δέν μπορεί. Τό κράτος δέν θά 
τούς άφηνε νά κάνουνε τό κέφι τους. Τι 
διάολο πλήρωνε τόσα χρόνια φόρους 
καί τά ρέστα, γιά αστυνομίες καί χωρο
φυλακές ! Τώρα δηλαδή πού πρέπει κι’ 
αυτοί κάτι νά κάνουν θά χωθούνε στο- 
καύκαλό τους ; Θά τούς άφηναν απρο
στάτευτους στά χέρια αυτών τών τεμπελ
χανάδων ; ’ Αδύνατον ! Αυτός δέν τό 
πίστευε.

Νά όμως πού κατά τό σούρουπο γέ- 
νηκε. Ξέσπασε σάν μιά καταιγίδα, πού 
τά μπουμπουνιτά της από καιρό άκου- 
γόνταν. Περνώντας σάρωνε τό κάθε τι. 
"Ενας έδωσε τό σύνθημα. Καί τον ακο
λούθησαν όλοι μέ μιά ψυχή. Στο πέρα- 
σμιά τους πέτρα γιά πέτρα δέν έμενε. 
’Έ τσι έπρεπε νά γίνει. Τό τσεκούρι δού
λευε. Ή  φωτιά έγλυφε τά χείλια της χα
διάρικα.

Ή  μάζα από τούς ανθρώπους όλο καί 
κατέβαινε. Τά μάτια αστράφτανε κι’ αν
τανακλούσαν μέσα τους τό αίμα. Τά χεί
λια σφιγμένα από τη μανία. Στά χέρια 
ότι θές. Δρεπάνια, τσεκούρια, ντουφέκια,, 
σανίδες. 'Έ να μουγκριτύ έβγαινε μές από 
τά στήθεια όλων. ’Όχι πιά πόνου. Μά 
χαράς ! Τά κορμιά τους βράχοι πού κυ
λιούνται κι’ αναποδογυρίζουν τό σόμπαν. 
Τά μπράτσα τους ντανάλιες, πού λύγι
ζαν τά σίδερα Οί καταφρονεμένοι τής 
γής έπερναν τό δίκηο τους !

Σ ’ όλη την πόλη τούς υποδέχθηκαν 
μ’ έναν αλαλαγμό φρίκης. Ποτέ δέν ε ί
χαν άντικρύσει την εκδίκηση. Ό  κύρ- 
Ά ναξαγόρας άκουγε πού πλησίαζαν. 
Περνούσε τις γρίλλιες τών παραθυριών 
του καί τού. τρυπούσε ταύτιά, ή νικη
τήρια κραυγή τής μάζας. Πίσω απ ’ τό· 
κλειστό του παράθυρο τούς έβλεπε νά 
ζυγώνουν. Είχαν σκορπιστεί κιόλας στη 
γειτονιά του. Είδε κεΐ μπροστά στά μά
τια του γυναίκες ξεκοιλιασμένες. Κ εφά
λια χωρίς κορμιά. Καί κορμιά χωρίς κε
φάλια.
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’Έπεσε γονατιστός καί γύρεψε βοή
θεια από τον ουρανό. Μακρυνός του 
σύμμαχος ! Οί δικοί του χτυπούσαν νά 
τούς ανοίξει. Ταύτιά του ήταν ανοιχτά < 
μόνο γιά τη βουή, πού βρίσκονταν τόσο 
κοντά. Τώρα σχεδόν τον άγγιζε. Ρίχναν 
τήν πόρτα τού διπλανού σπιτιού. Μιά 
δμάδα από δαύτους κάτω από τό δικό 
του κύτταζαν απειλητικά τό παράθυρο, 
πούταν κρυμένος πίσω του.

Μά νά ! Ποιός ήταν αυτός πού ξε
χώριζε ; Νάταν άραγε κείνος ; ’ Αλλά 
βέβαια. Δέ μπορούσε νά λαθευτεί Μ α
ζί μ’  αυτούς βρίσκονταν κι’ δ Βαγ
γέλης. Στη πρώτη σειρά. Στά χέρια 
του κρατούσε ένα τσεκούρι. Ή  μορ
φή του δέν είχε τίποτα από τη πα- 
ληά της καχεχτικότητα. 'Έ να ξέχωρο 
φώς τη φώτιζε. Τού κύρ’ ’ Αναξαγόρα 
τούρθε νά μπήξει τις φωνές. Ό  Θεός 
φαίνεται θά τον έστελνε. Δέν μπορούσε 
νά κάνει άλλοιώς. Θά τον έσωζε. Γ ι ’αύτό 
θάχε ’ρθεΐ κιόλας μέχρι κεΐ.Ν ά  μη συλ
λογιστεί τάφεντικό τ ο υ ; Ναί, μά... Θυ
μάται πώς τά πισινά του, είχαν δεχτεί 
κάμποσες φορές τις θωπείες τών ποδιών 
του. ’Έ , κ α ί ; Ό  Βαγγέλης ήταν πάντα 
καλό παιδί. Δέν θά  ξεχνούσε πώς έφαγε 
τό ψωμί του.

"Ολοι μαζί ρίχτηκαν στη πόρτα του. 
Έ ν α  τράνταγμα κλόνισε συθέμελα τό 
σπίτι. Ή  πόρτα είχε σπάσει. Φωνές 
καί μουγκρίσματα ψέμιοαν παντού.Ή  γυ 
ναΐκα του στρίγγλιζεν απελπισμένα. Α 
κούε τά βήματά τους νά τρέχουν λυσ
σασμένα δώθε-κείθε. Τό δίχως άλλο αυ
τόν θά  γυρεύανε. Ξεχώριζε τόνομά του 
μέσα στις βλαστήμιες τους. Ή  φωνή τού 
Βαγγέλη διακρινότανε πάνω άπ ’ όλες. 
’ Ανεβαίνανε τη σκάλα. 'Ό που ναταν 
θά τον έβρισκαν.

Ξαφνικά κάτι τον τίναξε μακρυά από 
τή θέση του. Μιά τελευταία προσπά

θεια. Έ τρεξε  προς τό χρηματοκιβώτιο. 
Τό άνοιξε μέ φούρια. Τό χρυσάφι ξεχεί
λισε στά πόδια του. Τού τά φιλούσε.. 
Γύρευε κι’  αυτό βοήθεια άπ ’ τον αφέντη, 
του. Τά μάτια του, μιά τρελλή στοργή 
έκλειναν καθώς τδβλεπε. Μιά τσεκου
ριά κλόνισε τή πόρτα του.

— Τί λοιπόν, είχαν έρθει κιόλας; Καί 
θά τού τδπερναν μέσα άπό τά χέρια 
του ; Μά δχι... ’Ά τιμοι... Φονιάδες...

’Έπεσε πάνω του καί τό σκέπασε μέ 
τό κορμί του. Έ π ερνε χούφτες ά π : σΰτό 
καί τό φιλούσε. Τάγκάλιαζε, τδσφιγγε 
στο στήθος του.

— ’Ό χι... άτιμοι...
Ή  πόρτα υποχώρησε. Τό πλ'; 'ο  ■/ - 

θηκε πάνω του. Ό  Βαγγέλης σ κωσε 
τό τσεκούτι. Λυτός είχε γίνει ένα μέ τό 
χρυσάφι. Γιά μιά στιγμή σάν νά κατρα- 
κύλησεν ένα γκρεμνό. Χωρίς τέλος. Α 
δύνατο νά κρατηθεί άπό κάπου. Οί χούφ
τες του ήτανε γεμάτες μέ χρυσάφι.

— ’Ά τιμ οι...’Ό χι...’Όχι.. Βαγγέληηη... 
Κακούργοι...

Μιά δυνατή σπρωξιά τον έφερε στον 
εαυτό του.

— Μπά σέ καλό σου, Α ναξαγόρα , τί 
έπαθες ; Ά κ ο υ σ ε  τή γυναίκα του νά 
τον ρωτά παραξενεμένα.

’Ά νοιξε τά μάτια αλαφιασμένος ακόμα 
άπό τήν αγωνία. Τό καντήλι έκαιε μπρο
στά στά κονίσματα. Ά νακάθησε στο 
κρεββάτι του γιά νά ταχτοποιήσει τις 
σκέψες του. Δέν άργησε νάρθεΐ στά συγ
καλά του. 'Έ νας στεναγμός ανακούφι
σης βγήκεν άπό τά στήθεια του. Κάποιο 
βάρος τού πλάκωσε τό στομάχι. Θυμή
θηκε πώς είχε φάει παραπάνω άπό 
βραδύς.

Αύριο δμως πρωΐ-πρωΐ, θάδιωχνε τό 
Βαγγέλη.

ΛΕΦΤΕΡΗΣ Ξ Α Ν Θ Ο Σ .
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ΖΩΡΖ ΝΤΥΒΜΕΛ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ
Μ ’ ένα σιδερένιο μπαστούνι στο χέρι, 

Μνας νέος άντρας, ντυμένος στα μαύρα, 
κινιέται απάνω στην οθόνη, όπου ξε- 
τυλίγουνται ωραίες εικόνες.

Αυτός ό νέος άντρας, είναι ένας τολ
μηρός αθλητής, ένας μεγάλος «ορειβά
της». Φέρνοντας στη ράχη του μια προ
μήθεια όξυζενέ, περιπλανιέται στις πλα
γιές των πιο ψηλών βουνών τοϋ κόσμου. 
’Ά γγιξε  σχεδόν την κορφή τους.

’Αγαπώ τό βουνό. Α γ α π ώ  την ’ Α 
σία, από την οποία εν τοΰτοις δεν ξέρω 
ττχεδόν τίποτα ’ Α γαπώ τις μεγάλες προ
σπάθειες. Ή ρ θ α  λοιπόν για ν’  ακούσω 
αυτό τον άνθρωπο, μόλις κατέβηκε από 
τά ψηλά, μυστηριώδικα μέρη, ό'που τ ’ 
όνειρό μου τον παρακολουθούσε βήμα 
μέ βήμα.

Ό  ταξιδιώτης μιλάει άπλά, ήρεμα 
και τό θέμα του είναι Ιπίκαιρο, σέ μιαν 
εποχή πού όλοι σχεδόν οί νέοι έ'χουνε 
-δοκιμάσει τούς πιο σκληρούς κόπους, 
τις χειρότερες αγωνίες, τούς φοβερώτε- 
ρους κιντύνους. Ό  ταξιδιώτης δίνει 
ένα μικρό αριθμό από τεχνικές λεπτο
μέρειες καί τις αποδεικνύει μέ αριθμούς. 
Τό κοινό ακούει, διασκεδάζει, γελάει 
καί χειροκροτεί τούς αριθμούς.

Ξαναγυρίζω μέ τ ’ όνειρό μου. Μού 
φαίνεται πώς μάς είπε, πώς ή απο
στολή περιλάμβανε ένα στρατηγό, ένα 
συνταγματάρχη, ένα λοχαγό, δυο για
τρούς. Δέ μάς μιλήσανε καδόλου για 
ποιητή. Τί κρίμα ! ’-'Αν αλήθεια ή α 
ποστολή δέν είχε στα μέλη της κανένα 
ποιητή, φοβούμαι πώς αυτό τό ωραίο 
κατόρθωμα, δέ μπορεί ποτέ νά θεωρη
θεί πώς συμπληρώθηκεν εντελώς.

Λέω ποιητή τον άνθρωπο εκείνο, πού 
είναι ικανός για νά διαιστανθεΐ καί νά 
άποκαλύψει τήν κρυμμένη αλήθεια,

πού οί εικόνες καί οί αριθμοί αδυνατού
νε νά μάς κάνουνε νά τή γνωρίσουμε.

Δέν έχω ποτέ έπισκεφτεΐ τή Σουηδία. 
Μά αυτό είναι εντελώς σίγουρο ; ’Ά  ! 
δέ θά τολμούσα νά τό βεβαιώσω. ’ Α γ α 
πώ αυτό τον τόπο, σά μιάν αληθινή κι’ 
αυθεντική πατρίδα, από τότε πού διά
βασα τά ωραία σας βιβλία, Σέλμα Λάγ- 
κερλεψ. Γιά πολύν καιρό περιπλανήθη- 
κα μαζύ σας, πλανιέμαι ακόμα καθημε
ρινά στις όχθες τού Βένερν. Μέ τούς 
ιππότες τού Έκεμπού, τραγούδησα τον 
ύμνο τού Βέρμλαντ:

’Ώ  Βέρμλαντ, μεγαλόπρεπε, χαρούμενε 
τόπε !

Ποιος λοιπόν θά μέ κάνει νά πιστέ
ψω πώς δέν έζησα ποτέ μιά, ή περισ
σότερες από μιά ζωές, στή γερασμένη 
Ρωσία ; Ό  Μουσσόργκσκυ, ό Μπορον- 
τίν, ό Γκόγκολ, ό Τουργκένιεφ, ό Ντο- 
στογιέφσκυ καί είκοσι άλλοι όμοιοι 
τους, μ ’ έχουνε κάνει ν ’ αγαπήσω μέ 
μιάν αγάπη αδελφική τό λαό αυτό, πού 
τον έχουνε Ιστορήσει στά βιβλία τους, 
πού τούς έχει έμπνεύσει τά τραγούδια 
τους.

"Οταν ένας ποιητής υψώνει τή φ ω 
νή του, ένας μουσικός αρπάζει τό βιολί 
του, ένας ζωγράφος ή ένας γλύπτης 
συλλαμβάνει καί εκφράζει τις αχτίνες τής 
ζωής, ένας αληθινός δημιουργός κατα
σταλάζει σ ’ ένα μέρος τού κόσμου, τότε 
λέω πώς καί μένα πατρίδα μου είναι ή 
ίδια χώρα, όπου ό άνθρωπος αυτός α 
ναπνέει, λέω πώς πατρίδα μου είναι ό
λοι αυτοί οί τόποι πού μπορώ νά γνω
ρίσω καί ν ’ αγαπήσω, διά μέσου τής ψυ
χής ενός ποιητή.

"Εχοντας περάσει, νύχτα, τό κανάλι, 
φτάνω κάποτε, γιά πρώτη φορά, στο 
Λονδίνο, ένα πρωϊνό μέ έλαφρή ομίχλη
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καί φωτισμένο θαμπά. ’Αμέσως ύστερα, 
χαμένος σέ μιάν άθλια συνοικία, χώ- 
νουμαι μέσα σ ’ένα μαγερειό γιά νά προ
γευματίσω. ’ Ενώ τ ’  αυγά και το τσάι 
πού παράγγειλα αργούνε νάρθουν, ξεκι
νώ  γιά νά τ ’ άνακαλύψω καί φτάνω ως 
τήν κουζίνα. Καί κεΐ, μέ σταθερό βήμα, 
μπαίνω μέσα σ ’ ένα ρόμάντσο τού Ντί- 
κενς. Διαφανή, σάν τά ρόδινα τζάμια 
τής έκκλησιάς, τά κομμάτια τού λαρδιού, 
σιγοψήνουνται πάνω στήν ανθρακιά. 
Μιά γρηά γυναίκα, μέ ματουγιάλια, 
ταχτοποιεί τά πιάτα. "Ενα παιδί, μέ 
κόκκινα μαλλιά, καδισμένο πάνω σ ’ ένα 
σωρό από ξύλα, καθαρίζει πατάτες. Έ -  
γνώριζα όλους αυτούς τούς ανθρώπους. 
Θά μπορούσα νά τούς φωνάξω  μέ τ ’ ό
νομά τους, νά τούς διασκεδάσω μέ τις 
περιπέτειές τους, νά τούς ζητήσω νέα 
από τήν οίκογένειά τους.

Ξέρετε τό όνομα τού ’ Αντιβασιλέα 
τών ’ Ινδιών ; Ποιος όχι ! Καί μ ’ αυτό 
τί βγαίνει ; Ό  αληθινός κύριος τών 
’ Ινδιών είναι ό Ταγγόρ. Αυτός είναι ό 
βράχος, πού ένας κόσμος δλό λήρος, 
προσεχτικός καί μελετηρός, αναγνωρίζει 
καί σέβεται. Στά μάτια τού κόσμου αυ 
τού τών θαυμαστών, οί νεώτερες ’ Ινδίες 
έ'χουνε τό ίδιο τό πρόσωπο τού Ταγ
γόρ, τό ευγενικό πρόσωπο τού ποιητή.

Τό μεγαλείο τής ’ Αμερικής ; ’Ά ,  α 
γράμματοι, μιλάτε σάν τούς εμπόρους. 
Προσθέσετε ό σ α »  θέλετε πατώματα 
στούς ουρανοξύστες, κουτιά από κον
σέρβες καί στρατούς ολόκληρους από 
γουρούνια, σφαγμένα στο Σικάγο. Μά 
απαγγείλατε μονάχα αυτές τις λαμπρές 
λέξεις : ’Έμερσον, Ούίτμαν, Θορώ. Πόσο 
ή ’ Αμερική είναι μεγάλη ! *

Ή  Νορβηγία έχει ένα στρατό ; Δέν 
ξέρω τίποτα γ ι ’ αυτό. Δέ μού είπανε 
τίποτ’ άλλο, παρά πώς είναι μιά μικρή 
χώρα. Είναι ένας απέραντος καί ισχυρός 
τόπος, πού κατάχτησε τον κόσμο. Ό  
στρατηγός του ονομάζεται ’Ίψεν.

Τά σύνορα τών κρατών αλλάζουνε 
θέση, σάν τά βαπόρια. Τά έθνη φτειά- 
χνουνται καί χαλιούνται από τις διάφο
ρες συνθήκες. Οί αποικίες περνούνε

από άρπαχτικά χέρια, σέ άλλα παρό 
μοια.

Μά, σταθερή σάν τή γεωγραφία τώ ν  
, βουνών καί τών ποταμών, είναι καί 

μιά άλλη γεο'γραφία : Ή  γεωγ αφία 
τών μεγάλων άνδρών. Αυτοί εξισώνου
νε τό διάστημα, όπως έχουνε πιά εξι
σώσει καί τό χρόνο. ’Ετούτη ή χώρα ο 
νομάζεται : Γη τού Θερβαντές, ή άλλη:.
Γή τού Ντάντε. 'Υπάρχει ό αιώνας τού 
Σαίξπηρ καί δ αιώνας τού Βολταίρου.. 
Μερικές χώρες είναι βουβές, μερικοί αι
ώνες είναι αδειανοί. Ιτά  μνημεία έχτι- 
μούμε τον πολιτισμό μιας χώρας κι’ ε
νός λαού. 'Η  λήθη θάβει βαθειά τούς 
λαούς, πού δέν έχουνε υπερασπιστές.

’Ώ  ποιητή, ακόμα κι’ όταν κρίνεις 
καί κατακρίνεις τή χώρα σου, μένεις 
πάντα δ συνήγορός της, ή εγγύησή της,, 
ή προστασία της. Μέ σένα, μπορεί νά 
βρίσκεται πάντοτε σ ’ επαφή μέ τον υ
πόλοιπο κόσμο.

Μέ μεγαλοπρεπείς τελετές, τά έθνη 
ανταλλάσσουνε τούς στρατιωτικούς των,, 
τούς παρασημοφορημένους μόνο γιά φι
γούρα, τούς θρασείς πολιτικούς των καί 
τούς εμπορικούς των πράχτορες. Ά ν  
συναντήσεις αυτούς τούς ανθρώπους 
μεσ’ τήν όχλαγωγή τού βαγκόν-ρεστω- 
ράν, μπορεί νά σκεφτείς, φίλε μου, πώς 
τό κράτος πού τούς στέλνει μακρυά ό 
λους αυτούς, σά νάχει τό μυστικό σκο
πό νά τούς ξεφορτωθεί.

Έ ν  τούτοις οί αληθινοί ιεραπόστολοι 
βρίσκουνται στο δρόμο ακόμα. Τά βι
βλία διαδίδουνται μέ μεγάλον κόπο, 
περνούνε από χέρι σέ χέρι, σταματούνε 
καμμιά φορά γιά πολύν καιρό στά σύ
νορα, είσδύουνε κρυφά, επιτήδεια, χά
νουνε τό δρόμο του;, τον ξαναβρί
σκουν, πετυχαίνουν στό τέλος τό σκοπό 
τους καί έκπληρούνε τύν προορισμό τους.

"Οταν περνάς μέ τό τραίνο ή μέ τό 
αμάξι, τήν ώρα πού βραδυάζει, καμμιά 
μιικρή πόλη τής Ευρώπης, όπου όλα σού 
φαίνονται παράξενα καί στήν αρχή ί
σως καί εχθρικά, αν δεις ένα γλυκό- 
φώς νά φωτίζει ένα παράθυρο, σκέψου 
πώς μπορεί ένας άνθρωπος νά διαβάζει
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ένα από τά βιβλία που σ ’ αρέσουνε. 
Και αμέσως ή πόλη θ ’ αλλάξει όψη, θ ’ 
αλλάξει ψυχή.

Καμμιά φορά, ή φωνή του ποιητή 
κάνει θαύματα. 'Ολάκερη ή Γαλλία α 
κούει τον Κίπλιγκ καί να πού ή αυστη
ρή ’Αγγλία μάς γίνεται αμέσως ευκο
λονόητη. 'Ο  Γκόρκι διηγιέται τις παι
δικές του αναμνήσεις κι’ έτσι ή ιστορία 
τής Ρωσίας μάς παρουσιάζεται ξεκά
θαρη, ως τά πιό τραγικά της βάθη.

Με τούς ποιητές των οί λαοί ζητούνε 
να γνωριστούνε, νά νοιώσει ό έ'νας τον 
άλλο. Στήν Ιεραρχία τών αξιωμάτων, ή 
ποιητική αλήθεια παρουσιάζεται θαυ
μάσια αποτελεσματική καί δυνατή.

Προχώρα λοιπόν, άχτινοβόλα καί δυ
νατή αλήθεια. Μήν περιμένεις τίποτα

από τούς ανθρώπους, που έχουνε τήν 
απαίτηση νά διευθύνουνε τούς λαούς. 
Μήν περιμένεις τίποτα, σύ πού είσαι 
απόλυτα ή πειστική γνώση καί ό πόθος 
τής ένωσης, μήν περιμένεις τίποτα από 
τούς ανθρώπους, πού δουλειά τους εί
ναι νά οργανώνουνε καί νά διατηρούνε 
τή διχόνοια μέσα στούς διάφορους λα
ούς. Δέ μπορούνε νά κάνουν τίποτα γιά 
σένα. Δέ μπορούνε νά κάνουν τίποτα ε
ναντίον σου. Ό  κρότος τών εκατό χιλι
άδων κανονιών, πού βροντούνε ταυτό
χρονα, δέν έχει ποτέ, ούτε στις χειρότε
ρες μέρες, πνίξει εντελώς τήν ήρεμη φ ω 
νή τού Γκαΐτε.

Μ ετάφραση 
Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ

Υ Σ Τ Ε Ρ ’ 8 Π’ ΤΗ  Μ λ ^ (Η
’Απάνω μιά σελήνη ώχρή κι’ Ακρωτηριασμένη, 
βαδίζοντας τή βραδυνή πορεία της πρός τά κάτου, 
φωτίζει άχνά τή νειόσκαφτη πεδιάδα τοΟ Θανάτου, 
πού άνθίζουν πλήθος ώς φριχτά λουλούδια οΐ πεθαμένοι!

Κι’ ό Σαλπιγκτής, κοιτάζοντας τό σκότος νά πληθαίνει, 
άπό συνήθεια, ορθώνεται στό παραλήρημά του, 
κι’ άρπάζοντας σπασμωδικά τήν κρύα τή σάλπιγγά του 
τό «Σιωπητήριο» τό στερνό σημαίνει... καί πεθαίνει!...

Καί κάπου έκεΐ, δυό άντίπαλοι βαρειά τραυματισμένοι 
νοιώθοντας μέσα τους γοργά ή ζωή τους νά σμικραίνει, 
βογγώντας, μέσ’ άπ’ τούς νεκρούς συρόμενοι... κονταίνουν!

Κι’ ένώ άπ’ τά χείλη καθενός— στή γλώσσα πού μιλάει 
κάποιο βαθύ καί τραγικό «άδελφέ μου» ξεψυχάει, 
χλαίγοντας, Αγκαλιάζονται..., φιλιούνται καί πεθαίνουν.

ΟΡΕΣΤΗΣ Λ Α ΣΚ Ο Σ
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ΣΤΟΠ ΟΛΟΦΩΤΟ ΔΡΟΜΟ

"Οταν έπεσαν τά φύλλα καί βγήκε ό 
Ό χτώ βρης, ό Περάκης είπε :

— Ό  βορριάς πέταξε βαρειά σύννεφα.
— Κι’  έπειτα; έκανε δ Αεφτέρης.
— Νά, καιρός νά τού δίνουμε γιά 

κάτω, αν δέ θές νά πεθάνουμε απ ’ τήν 
πείνα.

Τδχε ξεχάσει όλότελα ό Αεφτέρης τό 
τέλος τής δουλειάς, δέν τούς είπε καί 
τίποτα τ ’ αφεντικό, κι’  είχανε δουλέ
ψει καλά δλο τό καλοκαίρι στά χωρά
φια.

Κόψανε τό σκάψιμο. Κυττούσανε κα
τά τό βορριά, και τά μαύρα σύννεφα 
πού ξεμπουκάρανε, αλλόκοτα. "Ενα σι
γανό αεράκι τούς περνούσε καί τούς 
χαΐδευε. Τ ό  χώμα σκληρό μολύβι, δέ 
σκάβεται. Χτυπάνε καί στέκονται, δ ΐ -  
δρως τρέχει άπ ’ τά μέτωπα, κι’ ό καιρός 
είναι πληχτικός.

*  *
*

Τ ’ αφεντικό πέρασε μιά φορά. Είναι 
κοντός, μέ μικρά μάτια, πού παίζουνε 
γλήγορα-γλήγορα καί καρφώνονται πά
νω σου, σαν καρφιά. Είπε:

— Τό Σάββατο τελειώνουμε. Τίποτ’ 
άλλο. Κι’  δ Περάκης δλο έλεγε.

— Έ σύ  τον κασμά, έγώ τό φτιάρι, 
κ ’  έσύ τό φτιάρι, κι’  έγώ τ ο ν  κασμά 
σάν είναι νά χωρίσουμε. Κι’ δ Λεφτέ- 
ρης καθώς είναι φοβιτσιάρης καί ντρο
παλός, τον κόβει.

— Γιατί νά χωρίσουμε ;
*  *

*
Τό βράδυ τής Παρασκευής ό νοικο

κύρης τούς ξαναθύμησε. Δέν είπανε τί
ποτα. "Οταν ξαπλώσανε, δ Αεφτέρης 
είπε.

— Καί πού λές νά πάμε ;
— "Οπου βρούμε, κάνει βαρεμένα δ 

άλλος. Θά φάμε τούς μπάγκους στό

Δ I Η Γ Μ Μ  Α

«Κ αφφενείο τής δουλειάς»(1) κάτι θά  
βγει.

'Ο  Αεφτέρης στενοχωριέται. Συλλο
γιέται μιά πρόταση πούχε πριν άπό 
δυό μήνες γιά ταχτικός σ ’  έναν παπά 
καί δέ δέχτηκε καί τώρα μετανοιώνει.

Σκοπεύει νά τραβήξει νά τον βρει. 
Λέει τού Περάκη.

— Θά πάω !
— Σούστριψε ; τού κάνει καί σω 

παίνει. Σωπαίνει κι’ δ άλλος.
Κ αδώ ς ή μέρα, έτσι κι’  ή νύχτα είναι 

πληχτικιά. Δέν έβρεξε καί δέ φυσάει 
καθόλου. Οί δυό μέσα στό μικρό, χωρίς 
παράθυρα δωμάτιο, άγωνιούνε. 'Ο  Πε
ράκης έξακολουθεΐ γά σκέφτεται τον 
παπά καθώς διαβάζει μιά φυλλάδα τής 
Παναγιάς, κι’ δλο κόβει τον Λεφτέρη.

— "Οπου κυβερνά ή έκμετάλλευση, ό 
έργάτης, είν’  ένα ζώ , πού φορεΐ καφά- 
σια. "Αν κάνεις πώς ρίχνεις μιά μα
τιά δλογύρω, σέ πειάνε στά τάγμα
τα τών άνέργων.

Λέει κι’ άλλα πολλά.
Ό  Περάκης θυμώνει, φωνάζει. Σκέφ

τεται.
— Τί θά γίνει ; Πού θά μείνουμε 

τώρα ; Τώρα πέθανε κι’ ή γρηά, καί 
πλησιάζει δ βαρύς χειμώνας. Συλλογιέ
ται τά βαγόνια, τά βρώμικα κι’  άραχνι- 
ασμένα, τά γιομάτα καπνιά πού κολιούν- 
ται στούς σταθμούς καί βρήσκει κανείς 
δτι άνθρώπους θέλει.

Λέει στό Λεφτέρη.
— Καληνύχτα.
Τίποτα. Κι’ ύστερα ;
— Καλότυχοι, δπου δέν τούς νοιάζει

(1) Τό «Καφενείο τής δουλειάς» καθώς 
καί τά δύο πρόσωπα φαίνονται καί σ' 6να 
άλλο διήγημα.
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τό καθημερινό. Γυρνάει άπ ’ τον υγρό
τοίχο, κλείνει τά μάτια.

★ ★
¥

Την άλλη μέρα κινήσανε άπ’  τό πρω'ΐ. 
Ψιχάλιζε. Ό  Λεφτέρης κρατάει τό δέμα 
μέ τά ροΰχα κι’ ό Περάκης τά εργαλεία: 
Κασμά καί φτιάρη, δλη, δλη ή περιου
σία τους, αυτά τούς έδωσε ή δουλειά ό
λο τό καλοκαίρι.

Ό  Περάκης μελετάει γιά μιά δουλειά
στις ράγες του τραίνου, τον αγαπούσε
σάν παιδί του, ό εργολάβος.

★ ★
♦

Φτάσανε στο Καφενείο. Μέσα ήσυ- 
χία. Μόνο ό χτύπος χαρτιών ξερός ακού
εται καί βγαίνει ή υγρασία. Οί πελάτες 
λιγοστοί. 'Έ νας κάθεται στην πόρτα 
σκυμμένος πάνω σε μιά φημερίδα δια
βάζει κι’ ά'λλοι δυο τρείς κάθονται γύρω 
του αμίλητοι.

Ό  καφετζής ό ϊδιος, ό χοντρός κόβει 
βόλτες καί γυρνάει κάθε τόσο ολόκλη
ρος γιά νά δεί ποιος άνοιξε την πόρτα. 
Μπ ιίνουν, δεν τούς δίνει κανείς σημα
σία. Πέ^νουν κι’ αυτοί θέση. 'Ο  καφε
τζής τούς πλησιάζει.

— Τί νέα; ρωτά
— ’Ά  νεργοι, λέει ό Περάκης.
—'Ό λοι ιιύτοί τό ϊδιο, κάνει ό πρώ

τος, δείχνοντας την πελατεία τοι>.
Ό  Λεφτέρης κάνει σκέψεις δοο οί 

άλλοι κουβεντιάζουν.
Θυμάται ένα κορίτσι πού τό φύλαγε 

καθ- βράδυ έξω  ά π ’ τό εργοστάσιο κι’ 
ύστερα τό έχασε. Πού τ ’ άγαπ«ύσε σάν 
άδελφή.

Λέε σιγά :
. —  Είμαι χαμένος. Δεν μπορώ νά υ
ποφέρω, τόσοι πεινασμένοι δώ  νά.

Δέ μιλάει κανείς, ό καθένας έχει μιά 
έκφραση στο πρόσωπο, μιά σκέψη ξε
χωριστή στύ μυαλό.

Εκείνος άπ ’ την πόρτα, άφΐνει τό 
διάβασμα. Ρωτάει.

— "Εχεις λεφτά Περάκη, κάνα τάλ- 
ληρο;

— ’Όχι. Μόνο, σκέφτεται.
—  ΓΙού θά  περάσουμε τή βραδυά ; 

Κοιτάει τό δέμα μέ τά κουρέλια, τον 
κασμά, τό φτιάρι, δλα μαζύ ριχμένα

στην άκρηα. Τά κοιτάνε κι’  οί άλλοι.
Κείνος μέ την εφημερίδα λέει:
— Τί τά θέτε τά σύνεργα ;
— Αυτά κερδίσαμε άπ ’ τή δουλειά τό 

καλοκαίρι.
— Ξέρω άνθρωπο πού τ’ άγοράζει.

Τί τά θέτε, μήπως έχει τις δουλειές ;
*

*  *
Ό  Λεφτέρης είναι σάν νά σκάσει,, 

θέλει νά βγει έξω, μά ή βροχή ; Βρέ
χει σά νά μην έχει βρέξει ποτές.

Κ ι’ ή λάσπη δμοια δπως στά παλιά. 
Κολλάς, μπαίνεις ως τά γόνατα, σε 
λούζει.

— Τώρα θάναι πλημμυρισμένα τά βα
γόνια, σκέφτεται ό Περάκης.

Ρωτάει έναν.
— Πού κοιμάσαι;
— ’ Εδώ ! ’Εσύ ;
— Δεν ξέρω άκόμα, ϊσως κι’ εδώ.
— Μείνε δώ.
Ό  καφετζής φέρνει δυο καφέδες, τούς 

άφίνει.
— Δέν μπορώ νά σάς έχω πιά δο> 

μέσα, είστε τεμπέληδες.
Μιλιά.
Πάλι ό ίδιος.
— Ζώα, δέ σάς κόβει καί καθόσαστε, 

εγώ θά σάς τρέφω;
Είναι βουβοί! Μόνο ένας πετιέται.
— ’Ή πιες τό αίμα μας, φούσκοισες 

τό λαιμό καί τιάρα μάς πετάς ;
Γελάει :
— ’Εγώ τό αίμα σας; ’Όχι εγώ, τ’ ά -  

φεντικά σας, τ’ άφεντικά μας. Είστε 
αίτιοι. Γράφετε τραγούδια, κυνηγάτε 
τις μαγαζούδες.

Ή  βροχή έχει κόψει. Βγήκαν έξω . 
Είναι χυμένος φτωχόκοσμος. Οί γρηές 
μαζεύουν σαλιγκάρια μέ τά καλαθάκια.

— Ή  βροχή τού Θεού.
— Βρέχει «επί δικαίων καί άδικων» 

λέει κι’ ό Περάκης. Κείνη τή στιγμή 
βούηξε συρήνα αυτοκινήτου πολυτελεί
ας. Φάνηκε μιά μ’ έναν στο γλήγορο 
πέρασμά του, πού τούς πασπάλισε μέ 
λάσπη.

— Ποιος ξέρει γιά πού τραβάνε ;
— Έ χουνε παράδες αυτοί! ’Έκανε
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κι' ό Λευτέρης ύστερ’ άπύ τόσην ώρα 
πούχε νά μιλήσει.

Ξεχωρίσανε άπ’ τό πλήθος. Κινάνε 
πέρα προς τό μεγάλο δρόμο τό φωτι
σμένο. Κόσμος καλοφορεμένος, κυρίες 
μέ τις γούνες, πού κρεμάνε ως κάτω, 
καλοβαλμένοι στά παλτά τους κύριοι. 
Κι’ αυτοί πεινάνε ! Πεινάνε κι’  οί πε
λάτες τού κυρ-Θόδωρα. Πεινάει ένας 
κόσμος μές στις παράγκες, στή σκόνη, 
στή λάσπη καί στήν καπνιά.

Προχωρούνε άκόμα. Βρίσκονται μπρο
στά στά φωτισμένα μαγαζιά.

— Κέντρο νυχτερινό γιά διασκέδαση, 
λέει ό Περάκης.

— Χαρά στ’  άφεντικά, άπαντάει ό 
Λεφτέρης.

"Αντρες, γυναίκες μπαίνουν, καί σέ 
κάθε μπάσιμο, στηλοόνουν οί φτωχοί τό

μάτι στήν πόρτα π’  άνοίγει νά δούνε, 
τί γίνετ’ εκεί μέσα.

Ό  Λεφτέρης, κάνει,
— Πεινώ Περάκη...
— Κάτι θά  βρούμε!
— Πού θά βρούμε ;
Ή  φωνή του είναι λυπητερή, ραγίζ’ 

ή καρδιά. Ό  Περάκης πέφτει σέ συλλο
γή, ταύρχονται στο νοΰ τά εργαλεία, 
καί δέν ξεκαρφώνονται. "Υστερα σάν 
κάτι νά ξεκαθαρίζει στο μυαλό του, φω 
νάζει.

— Πάμε στή συγκέντρωση πούχουν οί 
εργάτες, τί μένουμε καί κλαϊμε, εκεί 
εΐν ’ ή θέση μας.

Α ρπάζει τον φίλο του άπ ’ τή μέση 
καί χύνονται στον ολόφωτο δρόμο, κι’ 
ενώνονται μέ τούς σκλάβους; πού ζητούν 
τό δίκιο τους.

ΓΕ Ω Ρ Γ. Μ. Π Ο Λ ΙΤ Α Ρ Χ Η Σ

Α Ν Τ Ά Ρ Τ Ε Σ
Α ντά ρτες  στή ζωή κι’  εκδικητάδες, 
ενάντιοι σ ’ άρχοντες και τρανούς 
εγίναμε τής γης οί δονλεντάδες' 
κι’  ενάντιοι σέ νόμονς καί δεσμούς.

Δε μας τρομάζει τ ’ άρχοντα ή φοβέρα, 
μήτε ή κρεμάλα, το βόλι, τό σπαθί,
— Τής ανταρσίας σηκώσαμε παντιέρα 
καί πιο πολν άντάρτες στή ζωή.

Στά  ατήλλεια μα!ς ή εκδίκηση αναβράζει. 
Στήβεια γεμάτα μ ίσος οργή! !  . 
Κ αινούργιος ήλιος τώρα πιά χαράζει . . 
τά μάτια μας &υJρovvε την αυγή.

Ά ντά ρ τε ς  στή ζωή κι’  εκδικητάδες,
ενάντιοι σε νόμονς καί δεσμούς
καί μπρος στύ λυτρωμόν όδηγητάδες.
— «τό δίκηο ξεσηκώνει τούς λαούς.»

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Σ Κ Ι Α Θ Ι Τ Η Σ
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Η ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ή  μεγάλη Ρούσικη Ό χτωβριανή Ε 

πανάσταση γιώρτασε τη 16η Επέτειό 
<ης·

"Οταν οί έξεγερμένες μάζες από τα 
εκατομμύρια τούς εργάτες και φτωχούς 
αγρότες τής «'Αγίας Ρωσσίας» κατόρ
θωσαν σε μια λιγόμηνη περίοδο ν ’ ανα
τρέψουν τό ματοστάλαχτο Τσαρικό κα
θεστώς καί αργότερα τό καθεστώς τής 
προδοτικής «φιλελεύθερης» μπουρζουα
ζίας, οί πιο αισιόδοξοι ύποστηριχτές τής 
Όχτωβριανής νίκης έλεγαν:

«Θ ά κρατηθούμε μόνοι μας δυό-τρία 
χρόνια.

Αυτά άρκοΰν γιά νά φουντώσει ή 
φλόγα καί στις άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρε1*· X ,’ Αλλά ή επανάσταση καθυστέρησε 
στην Ευρώπη περισσότερο από δυό-τρία 
χρόνια.

Ή  Ρωσία, ή καθυστερημένη Ρ ω 
σία των εκατομμυρίων τής αγροτικής 
μάζας, ή Ρωσία τού Ρασπουτίν, των 
«στάρετς» καί τών μελαγχολικών βαρ
κάρηδων τού Βόλγα, πού έσερναν μοι
ραία τό βαρύ φορτίο τού κλεμένου πλού
του τής εργατιάς, πάνω στα θολά πη
χτά νερά τού μεγάλου ποταμού, έκανε 
ένα τεράστιο ιστορικό πήδημα μπροστά, 
πού χώρες άλλες, βιομηχανικές καί 
«προηγμένες», στην καρδιά τής καπιτα
λιστικής Ευρώπης, δέν βρήκαν ωστόσο 
τή δύναμη νά μιμηθοΰν.

'Η  αντίθεση αυτή είνε εκπληχτική 
μονάχα φαινομενικά.

Πραγματικά, ωστόσο, οί νόμοι τής 
ιστορικής προόδου δουλεύουν γληγορό- 
τερα γιά τις χώρες εκείνες, πού ή ιστο
ρική ανισότητα έρχεται σέ μιά μεγαλύ
τερη αντίθεση μέ τις γενικές συνθήκες 
πού επιβάλλει ένα ορισμένο κοινωνικό 
καθεστώς.

Ή  νίκη τού σοσιαλιστικού ρούσικου 
προλεταριάτου καί τών άλλων καταπιε-

ζόμενων στρωμάτων, όχι μόνο κρατή
θηκε γιά δυό-τρία χρόνια, αλλά καί στα
θεροποιήθηκε μέσα σέ μιά περίοδο πού 
κλείνει σήμερα 16 ολόκληρα χρόνια.

Τό γεγονός αυτής τής έκπληχτικής 
σταθερότητας είναι ή πιο μεγάλη ζων
τανή απόδειξη γιά τις ακατάβλητες 
προοδευτικές δυνάμεις πού ξαπλώνει 
πάνω στήν ανθρωπότητα τό κοινωνικό 
καθεστώς τού σοσιαλισμού καί ακόμα 
μιά ακατάλυτη απόδειξη γιά τήν ιστο
ρική παρακμή, πού έχει οδηγηθεί 6 παγ
κόσμιος καπιταλισμός.

'Η  Σοβιετική "Ενωση, πατρίδα κάθε 
κατσπιεζόμενου τής γής, πατρίδα ακόμα 
κάθε τίμιου καί αντικειμενικά τοποθε
τούμενου διανοουμένου, αποτελεί τή 
μεγαλύτερη κοινωνική κατάχτηση, πού 
πέτυχε ποτέ δ άνθρωπος στήν ιστορική 
του ζωή.

Ή  φωτεινή, μεγάλη, νίκη τού Ό χ - 
τώβρη πραγματοποιεί στο κοινωνικό 
πεδίο τήν άπολευθέρωση τής ανθρωπό
τητας από τό ζυγό τών τυφλών νόμων, 
πού καθώριζαν ως τώρα τή συνείδησή 
της καί τής επιτρέπει νά κάμει ένα ά- 
άποφασιστικό πήδημα από τό βασίλειο 
τής τυφλής αναγκαιότητας, στο βασί
λειο τής ελευθερίας, τής ενσυνείδητης 
καθοδήγησης τής κοινωνικής ζωής.

Ή  πραγματοποίηση τού σοσιαλιστι
κού ιδεώδους πάνω στο 1)6 τής γής, 
ανοίγει τις πιο λαμπρές προοπτικές σ ’ 
όλους τούς τομείς τής δράσης τού αν
θρώπινου πνεύματος.

Δέ σημειώθηκε μονάχα μιά οικονο
μική μεταβολή στή Ρωσία, πού ανέβα
σε σ ’ ένα υψηλότερο Ιπίπεδο τήν υλική 
ζωή τών κατοίκων της, αλλά ακόμα 
μιά αποφασιστική μεταβολή σ ’ όλο τό 
ιδεολογικό έποικοδόμημα τού παληοΰ 
καθεστώτος.

Δέν υπάρχει εδώ δ χώρος καί ή επι- 
καιρότητα νά θίξουμε τή σημασία τής
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-πνευματικής αναγέννησης, πού συντε- 
. λεΐται σήμερα σ ’  όλους τούς τομείς τής 
ανθρώπινης κουλτούρας, πάνω στή βάση 
τών καινούργιων οίκονομικών συνθη- 

.κών πού θεμέλιωσε στή Σοβιετική "Ε γ 
νωση ή σοσιαλιστική προλεταριακή Έ -  

.πανάσταση.
’ Αλλά οί καταχτήσεις, αυτές αναμ

φισβήτητες καί γιγά ντιες, πρέπει ν ’ απο
τελούν γιά τή νέα γενεά στίε χώρες ε
κείνες πού δ καπιταλισμός αποτελεί 
ακόμα τήν άθλια πραγματικότητα μιας 
ιστορικής παρακμής, ένα θούριο γιά τήν 

¿Ιδεολογική καί πολιτική εξόρμηση τις 
¡επάλξεις τού μαχόμενου προλεταριάτου. 
"!Η  αυγή μιας καινούργιας εποχής, τής

πραγματικής ιστορίας τής ανθρωπότη
τας, πού χαράζει πάνω άπό τις λευκές 
πεδιάδες τής μεγαλόπνοης χώρας τού 
Βορρά, μάς στέλνει τό πιο ελπιδοφόρο 
μήνυμα γιά τό μέλλον.

"Α ς άνταποκριθούμε σ ’ αυτό. "Α ς α 
νεβάσουμε τήν πνευματική καί πολιτική 
δράση μας στο επίπεδο τής συναίσθησης 
τών ευθυνών, πού βαρύνουν κάθε τίμιο 
διανοητή.

"Α ς σταθούμε πλάϊ οτίς καταπιεζόμε- 
νες μάζες πού αγωνίζονται γιά τό σοσια
λιστικό ιδεώδες καί πλάϊ στήν πρώτη 
πατρίδα κάθε εργαζομένου τής γής τή 
«Σοβιετική "Ενωση»

Μ. Ρ .
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ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Δ ιά  τον κ. Ό Βυμανοβααίλειον  

(μαλλιαριστι Τουρκοβασίλην)

¡'εραίρομεν Ό δωμανοβααίλειον 
ανδρα μεγάλοι’ κ ’ υψηλόν ώ ς ένα μίλιον, 
παλιόμερολογίτην με προκοίλιον 
και φωτοδότην με μικρόν κανδηλιον, 
δάψαντα εις υπόγειον άνήλιον 
παν ζωηρόν βιβλίον και κονδνλιον, 
εις δλον τό γνωστόν χαρτοβασίλειον,
Γεραίρομεν Όδωμανοβασίλειον. 
συνάψαντα παράνομον είδνλλιον 
και αδοντα τραγώδιον γαμήλιον 
εις σκοτεινόν προλήψεων δασύλλιον 
με γραίαν Κ αδαρ εν ου σαν, κειμήλιον 
της γεραρας παρωχημένης δόξης φίλιον.
Γ  εραίρομεν Ό  δω  μ ανοβασίλειον 
εις λόγους και άπειλάς ανδρα ενκοίλειον 
με ύφος μέγα, βλοσυρόν, Κονδύλειον 
ριπτόμενον εις πάλην γλωσσικήν εμφύλιον . 
ροφώντα μούχλαν αντί χαμομύλιον. 
Γεραίρομεν Οφωμανοβασίλειον 
ανδρ ’  άγαδόν, εύάερον, ει’ ήλιον 
φέροντα στην Παιδείαν τον Απρίλιον  
πού τούς χνδαϊατάς ώςπερ σταφύλιον 
έπάτησεν εις πτέρναν την Άχίλλειον.
Γ  εραίρομεν Ό δω μ  ανοβασίλειον 
πού τώρα πήγε πίσω από τον ήλιον 
παύσας νά φοβερίζη την νφήλιον 
κ ’ έχων ώς παυσανίας εν μανδηλιον 
διά νά χύνη δάκρυ κροκοδείλων . . 
Γεραίρομεν ’Οφωμανοβασίλειον !

Α Γ Κ Α Θ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ .
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h ^EIMEPIÎIh ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μπήκαμε οριστικά στη χειμερινή πε

ρίοδο του δεάτρον. Ή  πρόζα έκανε 
φτερά γιά την επαρχία. Ή  σκοτεινιά ά- 
πλώδηκε σ ’ δλες τις αάλλες των δεά- 
τρων. Τά Γαλλικά καί τά Γερμανικά  
παρλάν 10()ο)ο βουίζουν σ ’ όλη την 
’Α δ η  να καί σε διάφορες βεγγέρες τά 
μπαγιατεμένα.... φρέσκα πράμματα κι’ 
ο ΐ βεγγεροποιημένες βιεννέζικες!.... λένε ! 
όπερέττες άγωνίζουνται δαμποφέγγοντας 
νά αταδούν στά πόδια τους μπρος στά 
ψυχρά καδίοματα ετουτηνής τής Άδειας 
σάλας ή εκείνης.

Τό Έ δνικό καί κείνο μ ’ δλο τον το 
φ ορτίο καί τό άατραποβροντώδικο βόγγο, 
βαραίνει τον χειμώνα. Κ αί μόνο  ό Ά ρ -  
γνρόπουλος καδνστερημένος —  μπά τί· 
λέω πιο σωστό.... βρέχοντας—-με τις με
γάλες του αρίδες έπιασε την άνοιξη πά
λι, απ ’ την δποία μέ καν έναν τρόπο δε 
δέλει νά ξεχωριστεΐ.

ΟΙ Γερμανικές κωμωδίες τού είδους 
τσννέδριον ήδικηξ» είναι ένα καινούρ
γιο είδος κωμωδίας, πού χωρίς ναχει 
αξιώσεις, δεν είναι καί χωρίς άξια. 01 

.κωμωδίες αυτές, έχουνε τόση χάρη, πού 
τις  δεχόμαστε μ ’ δλτ) μας την καρδιά. 
Ε ίνα ι σάν τά ωραιότατα γερμανικά 
φιλμ, δ που.... Δνό Ιδιοχ τήτες, ένας νέος 
καί μιά νέα, γειτονικών καφενείων, εμ
πορικοί αντίπαλοι, έχουν δυο γειτονι
κές βιλίτσες. Κ αί καταλήγουν νά κάνει 
V φίρμα τον ενός ποδάρια καί χορεύον
τας, νά πάει νά πάρει δέση πάνον α π ’ 
τή  φίρμα τον άλλον. ’Έστι γίνεται ή 
Ένωση σήμερα καί άνατέλει δ ήλιος τής 
χαρμόσυνης ημέρας μέ τις μεγάλες τον 
αχτίνες καί τό παδητικό ζευγάρι ! 
Τ ό  F in τών παληών φιλμ.

Τά δεατρικά αυτά κομμάτια μάς δί- 
βνονν τή χαρά καί τή διασκέδαση, πού 
μάς δίνει ένα ώραΐο παιχνίδι. Κ Γ  δ- 
πως, καί τό παιδικό παιχνίδι μπορεί νά 
είναι ωραίο, νά είναι τέχνη, έτσι καί 
τό δεατρικό ετούτο είδος. Φτάνει νά 
μήν τό παρεξηγήσουμε καί νά μή τό 
πάρουμε ατά σοβαρά. Τόσο δ δεατής, δ- 
σο καί δ δεατρΐνος. ”Α ν καί ά π ’ τόν  
δεατρίνο έξαρτιέται τό πώς δά  τό πάρει 
δ δεατής.

Ό  Ά ργνρόπονλος καί γιατί έκανε 
στή Γέρμανία καί γιατί έχει εσωτερικό
τητα καί καλλιτεχνική διαίσδηση, έχει 
μπει καλά στο νόημα τον είδους καί μέ 
κάδε προσπάδεια δίνει δτι μπορεί. Φυ
σικά, συνέπεια απόλυτη δέν υπάρχει ά π ’ 
τήν άρχή ώς τό τέλος τής παράστασης. 
Γιατί ούτε τό σύνολο, οντε οι σννδήκες 
βοηδανε σ ’ αυτό. Είναι υποχρεωμένος 
μόνος τον νά μεταφράσει, μόνος του νά  
διδάξει, μόνος του νά κάνει τό ντεκόρ, 
μόνος τον νά φροντίσει τό κουστούμι, 
μόνος τον νά χτίσει τό δέατρο καί νά τό 
στήσει τό έργο τον καί νά γιομίσει τή 
σκηνή τον. Μ ά καί που καί τί νά 
πρωτοπροφτάσει ένας ανδρωπος. Γ ι ’ 
αυτό πρέπει νά είμαστε ικανοποιημένοι 
μέ τό Αποτέλεσμά τον, πού μ ’ δλοτοντο  
δέν είναι κι’  ασήμαντο.

Ό  ίδιος είναι δ πιο καλός ήδοποιός 
τον νεοελληνικού δεάτρον κι’  είναι 
σπουδαίο— γιατί είναι ίσως δ πρώτος 
— πού σάν καλιτέχνης, δέν εκφράζεται 
έτσι στήν τύχη ή δπως τονρδει, παρά 
μέ νόημα καί σκέψη. Είναι— δέν ξέρω  
αν έχουμε κΓ άλλους πολλούς στο δέα 
τρο— δ τεχνίτης πού κάνει τήν τέχνη
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tot» συνειδητά. Ξέρει τI ίλέλεικαί τι 
πάει νά δώσει.

"Α ν ά π ’ τα τόσα εκατομμύρια τον εθ
νικόν, δινόντουσαν λίγα λεφτά και σ ’ 
άλλους ϋτάσονς, που θά μπορούσαν κι’ 
αυτοί κάτι νά δώσουν στη ΰεατρική κί
νηση, τον τόπον, θά μπορούσε κι ’ ό 
Αργνρόπονλος νά έργαατει πιο άνετα  

καί πιο έλεύτερα καί νά δώσει έτσι πολν 
μεγαλύτερο μέρος ά π ’ τον πλούσιο κό
σμο που κλείνει μέσα τον.

Τώρα έχει το ϋεατράκι τον  τό ώ — 
ραϊο καί πολιτισμένο, έχει τό κοινό τον, 
κι’  αυτό είναι κύριο, καί δουλεύει τίμια: 
καί ευγενικά.

Ειδικά ν αναλύσουμε την παράστα
ση τον  « συνέδριου ηβικής», είναι άργή\ 
τώρα, αφού έχει πριν άπο πολν καιρό· 
πρωτοπαιχτει.

Γ ιά τ ό  έϋνικδ &έατρο ίίά γράφουμε 
στο άλλο φύλλο.. *

Κ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
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Σ .  Π Α Π Α Δ Α Κ Η  “ Ω Ρ Ε Σ  Α Γ Α Π Η Σ , , : (Ποιήματα)

Μια νέα ποιήτρια, αρκετά γνωστή 
στους φιλολογικούς κΰκλους, πού δεν 
ειχεν δμως ακόμα συγκεντρώσει τά ποιή
ματα της, δε μάς είχε παρουσιάσει ένα 
έργο ολοκληρωμένο, εκτός από μια μι
κρή σχετικά εργασία της, σκορπισμένη 
δώ  καί κεΐ σε διάφορα φιλολογικά πε
ριοδικά, ή Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη, 
μάς δίνει σήμερα τή συλλογή αυτή των 
ποιημάτων της, τις « ΤΩρες αγάπης».

"Οπως φαίνεται κι’ απ’  τον τίτλο της, 
ή συλλογή αυτή άποτελεΐτατ τό περισ
σότερο από «ερωτικά» ποιήματα, σονέτ- 
τα καλοδουλεμένα, πού δμως έχουνε δλα 
σχεδόν μιά βασική έλλειψη, πολύ ουσιώ
δη γιά τήν ποίηση μιάς γυναίκας, πού 
θέλει νά τραγουδήσει και τραγουδεί τήν 
αγάπη καί τον έρωτα. 'Υποτίθεται πώς 
κάθε τί πού συγκινεΐ ένα ποιητή, πρέπει 
απαραίτητα νά τδχει ζήσει, νά τδχει 
νοιώσει, νά τδχεί αίστανθεΐ πρώτα άπ 
δλα ό ϊδιος. ” Ε ! λοιπόν δχι. Αυτό δέ 
συμβαίνει με τήν ποιήτρια Σοφία-Μ αυ- 
ροειδή-Παπαδάκη.

Ή  ειλικρίνεια, τό πάθος πού κάθε γυ
ναίκα αισθάνεται μιλώντας γιά τον έ
ρωτα, μέ μιά λέξη τό γυναικείο στοιχείο, 
τό τόσο γνώριμο από τήν ποίηση τής 
Γαλλίδας Μ. Ντεσμπόρτ-Βαλμόρ, τής δι
κής μας Μυρτιώτισσας καί τής Μ. Π ο- 
λυδούρη ακόμα, λείπουνε δλότελα, μπορώ 
νά πώ, από τις « ΤΩρες αγάπης» τής νέας 
αυτής ποιήτριας.

Κι’ όμως ή ποίησή της είναι απόλυτα 
υποκειμενική, μέ μεγάλη δόση ρομαν
τισμού καί λυρισμού, πράμματα πού θά 
τή βοηθούσαν πολύ, αν πραγματικά είχε 
ζήσει καί είχε αίστανθεΐ τά δσα μέ τό

σον ωραίο τρόπο τραγουδεί, στο νά γί
νει μιά καλή λυρική ποιήτρια. Γιατί α 
ναμφισβήτητα ή Σοφία Μαυροειδή-Πα- 
παδάκη, είναι αρκετά έμπειρη τεχνίτρια, 
κατέχει — θάλεγα-—εντελώς τον τρόπο 
τού «γράφειν», δπως φαίνεται άπ ’ τό β ι 
βλίο της αυτό.

Είναι δμως παράλληλα, εντελώς προσ- 
κολλημένη στήν παράδοση, τή «λογία» 
παράδοση, πού είναι άνίκανη νά σπάσει 
τά δεσμά της, γι’ αυτό καί ή ποίησή της 
είναι συμβατική, άχρωμάτιστη μ’  δλο 
τον αίσθηματισμό της, άμουση. Κ ι’ άκό- 
μα, πολλές φορές θυσιάζουνται ή έννοια, 
ή μουσική καί ό ρυθμός τού στίχου, ή 
στρωτή δημοτική γλώσσα, στις άπαιτή- 
σεις τής ρίμας καί τού μέτρου, τής μορ
φής καί τού καλουπιού, πράμμα πού 
φαίνεται στά σονέττα προ πάντων, πού 
είναι τό πιο δύσκολο είδος τής ποίησης, 
στήν τεχνική του.

'Ωστόσο δμως, υπάρχουνε μές, τή συλ
λογή αυτή καί μερικά ποιήματα, πού 
ξεφεύγουν έντελώς άπ’ τήν υφή τών άλ
λων καί κάνουν πραγματική έκπληξη 
στον άναγνώστη. Τέτοια είναι τά ποιή
ματα μέ τό γενικό τίτλο : «Ζωή». Ξέραμε 
άπ ’ αυτά ένα, τήν περίφημη «Δασκάλα», 
τό καλύτερο ποίημα τής συλλογής. Ξα- 
ναθυμίζουμε μερικούς στίχους της :

...Μ&ταν φτωχό τό σπιτικό της 
και καρτερούσαν νά Θραφούν 
γονιοί κι' άδέρφια άπ’ τό μιστό της 
καί χρέη παλιά νά πλερωθούν.
Κι’ αύτός μικρός, δέν έξαρκούσε 
κι’ δλο πιό μπρός τόν έξοφλούσε.

"Εχει σβυστεϊ στό πρόσωπό της 
κάθε τής νιότης όμορφιά.
Κι’ δσα διδάσκει στό σκολειό της
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δέν τά πιστεύει εκείνη πιά.
Κι' δλο καί γίνεται ή δασκάλα 
πιό νευρική καί πιά άσπρομάλλα.

Κι’ δμως στήν Εδρα της εκείνη 
γιά λευτεριά, γιά δικαιοσύνη, 
διδάσκει πάντα καί κηρύττει 
μέ ραγισμένη τή φωνή, 
π’ δλο καί βγαίνει πιό βραχνή 
άπό τό χρόνιο φαρυγγίτη.

Μά και τ ’ άλλα ποιήματα τής σειράς 
αυτής, είναι τό ίδιο διαλεχτά. Ή  καυ
στική, ή άπογνωσμένη ειρωνία πού κλεί
νει τό «ιδιαίτερο μάδημα», ή χτυπητή 
κοινωνική α ντί δέση πού μάς παρουσιά
ζει ή «λαϊκή αγορά» :

...Μ’&χ, ϊδια πάντα άνθρώπινη ιστορία !
—Τριανταδυό οί μπανάνες τήν όκδ ; 
άκούω νά παζαρεύει μιά κυρία 
χωμένη στά πυκνά γουναρικά.

'  Κι' ή κερά Μαριγώ δίπλα σ’ εκείνη, 
μέ τό ξεθωριασμένο τρύπιο σάλι, 
κουνάει κι’ αύτή μέ πίκρα τό κεφάλι 
πού τά κρεμμύδια μιά δραχμή έχουν γίνει.

ή δίκαιη άγατάχτηση μπρος στο άγαλμα 
τής θεάς ’  Α θήνας :

ΘΟμα φτωχό, πού σ’έχουν ήρωα κάνει 
αύτοί, πού γιά νά βρίσκουν πλούσια λεία 
θεά πολέμου μ’ έκαναν καί μένα.

ή ρεαλιστική περιγραφή του «λιμανιού», 
πού δμως στο τέλος του ή ποιήτρια ξε
πέφτει καί πάλι στύ σοφόν ιδεαλισμό της, 
πού τήν κάνει νά λέει, μιλώντας γιά 
τούς χαμάληδ3ς και τούς άποσταμένους 
δουλευτάδες τού λιμανιού :

"Ομοια κΓ άπ’ τ '  σκλαβιά τους γεννημένη 
πλανιέται ή ’Ιδέα κοντά τους, νύχτα μέρα 
μά δέν τή βλέπουν, στή δουλειά πνιγμένοι.

"Ολα αυτά, τόσο λίγα δυστυχώς, μάς 
κάνουν πραγματική έκπληξη στή συλλο
γή τής νέας αυτής ποιήτριας, πού τή δια 
πνέει ολάκερη ένας άρρωστος ρωμαντι- 
σμός κι’ ενας, δήθεν ιδεολογικός, πεσσι- 
μισμός, πού μάς τον παρουσιάζει αρκετά 
φιλοσοφημένα.

Μά άπό μιά νέα ποιήτρια, σάν τή Σ ο 
φία Μαυροειδή-Πσπαδάκη, 5ιι’  αυτό τό 
χέω γιά τιμή δική της, δέν θά περιμέ

ναμε βέβαια νά μάς κάνει επίδειξη γλα" 
φυρότητας καί ποιητικής τέχνης, ούτε, 
ακόμα περισσότερο, νά μάς δείξει τον 
πλούτο τών γνώσεων καί τών μελετών 
της, πού σάν αποτέλεσμά τους έρχεται 
τό βιβλίο της τό σημερινό.

Θά τή θέλαμε νά μάς τραγουδήσει εί- 
λικρινά, αν ό αναπτυγμένος εγωισμός 
της τής επιτρέψει νά ξεφύγει άπ’ τό δρό
μο πού έχει πάρει, νά άφίσει έλεΰτερη 
τή φωνή της, όπως όταν μάς μιλάει^γιά 
τή «Ζωή», μά κι’ έκεϊ ακόμα συγκροτη
μένα, καί νά τραγουδήσει αδέσμευτα ε
κείνα πού πραγματικά αισθάνεται.

Τότε μονάχα θά μπορεί νά κριθεΐ καί 
άνάλογα νά δικαιωθεί, όταν συνεχίσει τό 
δρόμο αυτό, άφού βέβαια μάθει πρώτα, 
μαζύ μέ τά τόσα άλλα πού ξέρει, πώς ή 
Ιδ έ α , πού πλανιέται απ ’ τή σκλαβιά τών 
δουλίυτάδων γεννημένη, δέν είναι κάτι 
τό αισθηματικό καί εξαϋλωμένο, μά είναι 
ή σκληρή, ή άμείλιχτη πραγματικότητα 
τού κνούτου καί τής φτέρνας τών άφεν- 
τάδων... Κ ι’ ακόμα, πώς οί εργάτες καί 
οί καταπιέζομενοι όλων τών «λιμανιών» 
κι’ όλου τού κόσμου, μ’  όλο πού είναι 
«στή δουλειά πνιγμένοι», τή βλέπουν 
πολύ καλά τήν Ιδ έα  αυτή, τή νοιώθουν 
πολύ καλύτερα άπ ’τήν ποιήτριά μας, γιατί 
είναι ή μεγάλη υπόθεση τής ζωής τους. 
Καί άγωνίζουνται συνειδητά καί ειλι- 
κρινά κάτω άπ’ τήν ιερή της σημαία, έ
χοντας συμπαραστάτη καί οδηγό τους 
κάθε τίμιο διανοούμενο καί λογοτέχνη, 
ει'τε ποιητή, πού δέν τον έχουνε τυλίξει 
τά δολερά πλοκάμια τής λάμιας αυτής, 
τής άστικής κοινωνίας.

Σ  άβρου Τοιακί η: « Γ® σταφιδόψωμο καί 
τ . όδοφρα ματα», διηγ ¡μα α.

Ό  Στάβρος Τσιακίρης είναι ένας νέος 
διηγηματογράφος, πού μάς παρουσιάζε
ται σήμερα μέ τήν καλοτυπωμένη αύτή 
συλλογή τών διηγημάτων του. Δ ιαβάζον
τας τά πέντε αυτά διηγήματα τής συλ
λογής, βλέπουμε άπό μιάς άρ/.ής, πέος ό 
δημιουργός τους είναι ένας νέος συνει
δητός επαναστάτης, πού άγωνίζεται στις 
γραμμές τής εργατικής τάξης, γιά

ΛΥΤΡΩΜΟΣ 193

τό ξεσκλάβωμά της. Κι’ αυτό, μάς 
προδιαθέτει άκόμα πιό καλά γιά τό νέο 
αυτό, πού είναι ένας συναγωνιστής μας,

Λυτρωμένος άπ ’ τή ρουτίνα τής πα
λιάς χρεωκοπημένηςτέχνης, ό Τσιακίρης 
έργάζεται καί πασκίζει νά δημιουργήσει 
τή νέα τέχνη, έχοντας γιά μοναδικό 
σκοπό του τήν εξυπηρέτηση τού άγώνα 
καί τής μάζας, γιά τήν οποία καί γράφει.

Ρεαλιστής, χωρίς τις καταστρεφτικές 
υπερβολές τού ρεαλισμού, δείχνει πώς 
έχει βρει τό δρόμο του καί μάς παρου
σιάζει ένα ταλέντο στήν άνάπτυξή του, 
δυνατό καί' άξιοπρόσεχτο. Μά εΐναι ά 
κόμα πολύ νέος καί τά ελαττώματα τής 
τέχνης του εΐναι πολλά καί βασικά.

’Έχει έναν αυθορμητισμό, πού όμως 
τύν καταστρέφει ή κοινοτοπία. Γιά πα
ράδειγμα παίρνω τό καλύτερο— γιά τή 
γνώμη μου— διήγημα τής συλλογής, μέ 
τον τίτλο «Τό μεροκάματο πέφτει». Νο
μίζω πώς δέ φτάνει μονάχα νά άποδί- 
δει κανείς φωνογραφικά τή ζωή, πού 
ξετυλίγεται μπρος στά μάτια του, τις ά 
δικίες πού γίνουνται, τούς καϋμούς καί 
τούς πόνους τών άνθρώπων, πού βάζει 
νά κινούνται μές τις σελίδες τού βιβλίου 
του. Πρέπει νά τούς δίνει καί κάποια 
πνοή, τήν άνώτερη πνοή τής τέχνης, 
πού, άνάλογα μέ τή δύναμή της, θά συγ- 
κινήσει καί τθά ενθουσιάσει τον άνα- 
γνώστη.

Μέ τον Τσιακίρη δέν γίνεται αυτό. 
Τού λείπει ή άνώτερη αύτή πνοή, άπ ’ 
τά διηγήματά του λείπει ή προσωπικό
τητα τού καλλιτέχνη, στοιχείο άναγκάΐο 
καί άπαραίτητο γιά κάθε άληθινή δη
μιουργία. ΚΓ έτσι τά διηγήματά ι του 
μάς παρουσιάζουνται αχρωμία, ξερά καί 
μονάχα άφηγημιατικά, τέτοια, σάν ε
κείνα πού βρίσκουνε οί διάφοροι άντι- 
δραστικοί καί παίρνοντάς τα γιά παρά
δειγμα, μάς φωνάζουνε πώς επαναστα
τική τέχνη δέν υπάρχει στον τόπο μας, 
μά είναι μιονάχα προπαγαντιστική 
μπροσούρα.

Γ ι ’ αυτό πρέπει νά προσέξει πολύ ό 
-Τσιακίρης. Είναι άκόμα νέος καί έχει 

όλο τον καιρό νά άναπτύξει καί νά καλ
λιεργήσει τό ταλέντο, πού άναμφισβή-

τητα έχει. Τή δημοτική γλώσσα τή 
γράφει καλά. Οί διάλογοι τών διηγη
μάτων του έχουνε ζωντάνια κι’ άλήθεια. 
Κατέχει άρκετά καλά τήν τεχνική τού 
διηγήματος. 'Η  πίστη καί ό ενθουσια
σμός δέν τού λείπουνε. Είναι ένας συ
νειδητός επαναστάτης διανοούμενος 
καί μπορεί νά γίνει ένας καλός πρωτο
πόρος λογοτέχνης, πού νά έχει άπήχηση 
στήν εργατική τάξη καί σ ’ όλους τούς 
καταπιίζόμενους καί σκλάβους.

Μά χρειάζεται γι’ αυτό προσοχή, 
δουλειά καί μελέτη. Προ πάντων όχι 
βιασύνη, πριν νά παρουσιάσουμε στο 
αχόρταγο κοινό μιάν ολοκληρωμένη 
εργασία, όπιος είναι ή έκδοση ενός 
βιβλίου. ’Έτσι είμαι βέβαιος πώς ό 
Τσιακίρης θά μάς παρουσιάσει μιά μέ
ρα ένα έργο μέ άξιώσεις, γιατί τό σημε
ρινό— τό πρώτο του— δέν έχει, ούτε 
καί μπορεί νά έχει καμμιάν άξίωση γιά 
ένα νέον— τό τονίζω— επαναστάτη δια
νοούμενο καί λογοτέχνη, όπως είναι ό 
δημιουργός του.

Γ . Μ Υ Λ Ω Ν Ο ΓΙΑ Ν Ν Η Σ

Κ. ’Αργυρή : «Λειτο.ργίες», ποιόματα.
Τέτοιου είδους λειτουργίες βεβηλώ- 

νουν τό ίερό τέμενος τής τέχνης καί οι 
λειτουργοί αύτοί είμαι τής γνώμης πώς 
πρέπει νά στηλιτεύονται άλύπητα.

'Ο  κ. Άργύρης δμως έχει τούτο το 
ελαφρυντικό: "Οτι είναι νέος καί μά
λιστα μόλις 17 χρονών! καθώς μάς τό 
βεβαιώνει καί ό προλογιστής του, πού 
μάς πιστοποιεί συνάμα μέ δλο τό κύ
ρος τής υπογραφής του!

—  Parbleu ! Κ αθώ ς λέει κΓ ό φίλος 
μου μουσιού Μισέλ— , ποιος τολμάει νά 
τό άμφισβιτήσει πώς 6 κ. Ά ρ .  είναι 
ποιητής πού «ό έσωτισμός του καί ή 
βαθειά διαύγεια τών ποιημάτων του 
άγγίζουν τά ό ρ α  μιάς καθαρής ποίη
σης. Λίγος V allery  καί περισσότερος 
A lbert Samain κλπ.».

Γιά  νά μήν έχετε δέ γι’ αύτό καί καμ- 
μιά άμφιβολία παραθέτω καί μερικά 
δείγματα τής poesie pure σάν άδιά-
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ψευστα ντοκουμέντα για τούς τυχόν 
άπιστους Θωμάδες:

ΚΟΜΜ ΟΥΝΙΣΜ ΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ  
.Ό μορφα τραγούδια άγεροπέρναγαν 
καί σύ μέσα στούς άλλους διαλεχτή 
φάνταζες—δροσόροδο—γελούσα 

ΚοκκινοφοροΟσα
ΚΓ δλοι γελούσανε καί βλέπανε 
τό γύρω μας πού έκύλα πανηγύρι... κλπ.

“Α ! τι πανηγύρι αλήθεια !
Να και κάτι από τις «Ό κτάρες»
Έγύρισα τ ’ άστέρια κ' εϊδα κάποτε| 
κι’ ή θλίψη μοΟ πονοΰσε τήν καρδιά,
ΜοΟ γέλασαν, μοΟ γνέψαν: ”Ελα πλάι μας, 
νά βρής στόν ούρανό παρηγοριά.
ΚΓ έγώ τότε ζαλίστηκα καί πέταξα 
κοντά τους καί ¿καθόμουν καί γελούσα, 
Μά ξάφνου άπό τό φδς τους ¿τυφλώθηκα.. 
Ή  μέρα εΐχεν ερθη καί ξυπνοΟσα.

Νά τό πιστέψουμε ;
Μήπως θέλετε τώρα και λίγο «περισ

σότερο» A lbert Sam ain ; Μοϋ φαίνεται 
δμως πώς δεν είναι καθόλου ευγενικό 
νά ζητά κανείς σά τον κακόπιστο δικα
στή «κρείσσονας αποδείξεις» γιά νά 
πιστέψει τά λεγάμενα ενός προλογιστή 
πού διακύβευσε με τόση ανιδιοτέλεια τό 
κΰρος τής υπογραφής του. Ό πότε καί 
κατά τεκμήριον άμφισβιτεΐται καί ή 
ποιητική αξία τού... περισσότερου A l
bert Samain γι’ αυτό καί προτιμώ τήν 
τελεία καί.

Καί τώρα κ. Ά ρ .  ακούστε αν θέλετε

μιά φιλική σύσταση πού σάς κάνω παρ” 
όλο τον κίνδυνο νά περάσω γιά κανέ
νας συμβολάτουρας: Λιγότερη προσοχή 
στις κολακείες των φίλων, πού δεν αγ
γίζουν τά δρια τού γελοίου μά τά ξε
περνάν πολλές φορές καί περισσότερη 
μελέτη καί θετικότητα, αν θέλετε μιά 
μέρα νά παρουσιάστε κάτι τό καλό, μιά 
καί ή ποιητική διάθεση δέ σάς λείπει 
καθώς συμπεραίνεται άπό μερικούς σας 
στίχους πού βρίσκονται σπαρμένοι |δώθ ’ 
εκεί στο βιβλίο σας.

Γ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΑ Δ Η Σ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
’Αναγγέλλουμε κάθε βιβλίο καί 

περιοδικό πού μας στέλνεται καί κρί
νουμε δλα τά βιβλία πού μας στέλ- 
νουνται σέ δυό άντίτυπα.

Σοφίας Μαυροειδή - Παπαδάκη.—  
«"'Ώρες άγάπης», ποιήματα.

”Αρη Χατζιδάκη— «Ίδαια», ποιή
ματα— 'Ηράκλειο Κρήτης.

«Νέοι Πρωτοπόροι», μηνιαίο πε
ριοδικό. |

«Ελληνική Βιβλιογραφική καί βι- 
βλιοφιλική Έπιθεώρησις», Ιδθήμερος 
έκδοσις, 3ον καί 4ον.

«'Ο ’Αγώνας», έβδομαδιαία πολι
τική καί φιλολογική εφημερίδα, Χίος.

«Ή χώ », μηνιαίο φιλολογικό περι
οδικό.
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ΟΙ Α Π Ο Ψ ΕΙ2  /ΛΑ2
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΗ ΛΩ ΣΗ  ΝΕΑΝΙΚΕΣ Α Ν Η ΣΥΧΙΕ Σ

Στό προηγούμενο* φύλλο μπήκαν 
δυό σημειώματα, πού έγιναν τούς 
«Ν. Πρωτοπόρους». Είμαστε ύπο- 
χρεωμένοι άπό τή συνείδησή μας νά 
δηλώσουμε, πώς δημοσιεύτηκαν χω
ρίς τήν έγκριση τής Συνταχτικής ’Ε
πιτροπής καί είναι άντίθετα πρός 
τή γραμμή τού «ΛυτρωμοΟ», πού 
ήρθε σάν συναγωνιστής τών «Ν. 
Πρωτοπόρων» στόν πνευματικό το
μέα κι’ δχι σάν διασπαστής.

Ό  «Λυτρωμός», μέ τό σημερινό 
του φύλλο, ξαναμπαίνει στόν ίδιο 
δρόμο, πού άπό τήν άρχή τής έκδο
σής του είχε χαράξει καί πού πρα
γματικά είχε ένθουσιάσει πολλούς, 
γιατί ήταν τό περιοδικό, πού έλλει- 
πε. ΚΓ όμολογούμε μέ ύπερηφάνεια, 
πώς κατορθώσαμε ν’ άντιμετωπί- 
σουμε άποτελεσματικά δλους έκεί- 
νους τούς διαφόρους παραπεταμέ- 
νους άριβίστες, πού ξεσκεπασμένοι 
άπό παντού γιά τόν ψευτο-επανα- 
στατισμό τους, τήν έλλειψη ψυχικής 
διαπαιδαγώγησης καί γιά τήν άγραμ- 
ματωσύνη τους, νόμισαν πώς κι’ ό 
«Λυτρωμός» άποτελεΐ κατάλληλο 
έδαφος γιά δράση...

Πόσο δμως άπατήθηκαν! Καί τώρα 
δέν τούς μένει τίποτ’ αλλο, .παρά 
νά μείνουν στό σπιτάκι τους καί νά... 
αύτοθαυμάζουνται γιά τά έργα τους, 
άφου ό κόσμος πιά τούς έμαθε άπ’ 
δλες τις πλευρές.

'Ω ς τόσο γιά τόν δπουλο καί αι
σχρό ρόλο πού ήρθαν νά μας παί
ξουν μέ τή μάσκα τού έπαναστάτη- 
διανοούμενου, ό «Λυτρωμός» τούς 
καταγγέλνει στή συνείδηση κάθε τί
μιου άνθρώπου,

Οί νεαροί δανδήδες τού φασιστικόν 
«Παμφοιτητικοΰ Συλλόγου» στενοχω- 
ρέθηκαν πολύ πού ή εφημερίδα «Βρά
δυ νή», ένα άπ ’ τά δημοκοτικά όργανα 
τής τάξης των, τολμά νά γράφει δτι «ή 
Ρωσία άναγεννάται υπό τό Σοβιετικό 
καθεστώ ς» σέ σειρά άρθρων, πού πριν 
πό λίγο καιρό είχε δημοσιέψει γιά τις 
προόδους τής Σοβιετικής 'Έ νωσης. Λύσ
σαξαν άπ ’ τό κακό τους. Ά κ ο ϋ ς εκεί 
μιά αστική εφημερίδα πού έχει καθήκον 
νά. . . μη λέει ποτέ τήν αλήθεια γιά 
κάθε τι αντίθετο πρός τά κεφαλαιοκρα
τικά τους ιδεώδη, τής εκμετάλλευσης καί 
τού πολέμου, νά γράφει τέτοια πράγ
ματα γιά τή Ρωσία, πού, οπωσδήποτε,, 
πρέπει νά είναι ή χώρα τής πείνας καί 
τής μαύρης κόλασης γιά τό καλό τής τά
ξης μας. Φαίνεται δμως, πώς ή δάκτυ
λος τής Μόσχας υπάρχει στή μέση ή... 
έγιναν μπολσεβίκοι οί βασιλόφρονες συν
τάκτες τής «Βραδυνής». Ά λλοιώ ς δέν 
εξηγείται. Τέτοιες τρομερές αλήθειες 
δέν πρέπει νά λέγονται στόν κόσμο. Γ ι’ 
αυτό σκόρπισαν ασυνάρτητες προκηρύ
ξεις, καλώντας τούς «υγιείς» “Ελληνες 
νά τή μποϋκοτάρουν.

Τά καϋμένα τά παιδιά. Πρέπει νά τά 
συγχωρήσει κανένας γιά τήν τόσο παι
διάστικη αφέλειά τους. ’ Αλλοίμονο στούς 
«υγιείς» ρωμηούς αν έδιναν σημασία 
σέ τέτοιες άρρωστες εκδηλώσεις... Καί 
νά σκέφτεται κανένας, πώς αύριο θά 
μάς έμφανίζουνται μέ αξιώσεις επιστη
μονικές.

’ Αλλά θάπρεπε νά ξέρουν, πώς ό  
πραγματικά υγιής κόσμος δέν περι
μένει ούτε άπ ’  τή «Βραδυνή», ούτε άπό 
καμμιά άλλη άστική εφημερίδα νά μά
θει τήν άλήθεια κείνη, πού σήμερα 
χοροπηδάει κάτω άπ ’  τά μάτια τού κάθε 
εργάτη καί διανοούμενου, λέγοντάς τον
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πώς μόνο εκεί πάνω στο ένα έκτο τής 
γης, όπου τό προλεταριάτο, άφοΰ έσά- 
ρωσε μέ τή νικηφόρα του εξέγερση τό 
βριομερό καθεστώς τών εκμεταλλευτών 
του, τό καθεστώς τών τσάρων, τών στρα
τηγών καί τών ρασπούτιδων, βάζει τά 
θεμέλια τής αταξικής σοσιαλιστικής κοι
νωνίας, δεν υπάρχουν τραπεζίτες καί 
τοκογλύφοι Σάϋλωκ, για νά ρουφούν τό 
αίμα τών εργαζομένων.

Μάταια λοιπόν άγωνίζουνται οί φασί
στες «ίδεολόγοι» τού «Π .» νά μάς πα
ραστήσουν τούς «υγιείς» τον νοΰν. . .

ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ
°Ως τά τώρα ξέραμε πιος μονάχα τά 

πολύ μικρά παιδιά έχουνε κακές συνή
θεις. Μά νά πού τό κακό ά'ρχισε νά 
επεχτείνεται. Την αρχή του έκαναν με
ρικοί φιλόδοξοι καί πολυτάλαντοι νεαροί 
ποετάστροι καί «λογοτέχνες» καί, φυσι
κά, καί δεσποινίδες, πού όλες τους οί 
φιλοδοξίες συγκεντρώνουνται στο νά 
ίδοΰν τό ό'νομά τους δημοσιευμένο κά
που, ή νά ακούσουν νά γίνεται λόγος 
γ ι ’ αυτούς, αδιαφορώντας όλότελα γιά 
τό «ποιόν», καθώς καί γιά κάθε τι 
ά'λλο.

"Οπως ήτανε φυσικό, βρέθηκε αμέσως 
μιά εκδοτική εταιρεία, γιά νά εκμεταλ
λευτεί τή ματαιοδοξία τών νεαρών αυ
τών, βγάζοντάς τους βιβλία καί ρεκλα
μάροντας τα «κατά δύναμιν».

Κ ι’ ως εδώ τό κακό δε θάταν καί 
πολύ σπουδαίο, αν δέν προχοορούσε 
ακόμα πιο πολύ. "Ενα από τά είδη τής 
ρεκλάμας—  τό θεωρούμενο σάν τό πιο 
σπουδαίο— είναι τό νά βάζουνε νά φι- 
γουράρει στις διάφορες βιτρίνες τών 
κεντρικών βιβλιοπωλείων, ή εικόνα τού 
επίδοξου ποιητή ή λογοτέχνη, μέσα σε 
μιάν όμορφη καί πολυτελή κορνίζα καί 
πλασιωμένη από τούς καρπούς τού φ τω 
χού του εγκέφαλου, τά βιβλία του.

Τό σπουδαιότερο είναι, πώς τούς φι
λόδοξους αυτούς νεαρούς, τούς μιμήθη- 
καν καί αρκετοί μεγάλοι, πού θέλουνε κι’ 
■όλας νά ποζάρουνε γιά σοβαροί τεχνί

τες τού λόγου. Κ ι’ έτσι είχαμε την ευ
χαρίστηση νά άπολάψουμε τή φιγούρα 
τού Πέτρου Πικρού— πού ειχε μάλιστα 
καί αρκετό σεξ άπήλ— τού Κλ. Μαρκίνα 
— φοβερού την θ έαν — τού Δ. Ίω αννό- 
πουλου καί πολλών άλλων.

Ό  πειρασμός, βλέπετε, ήταν αρκετά 
γαργαλιστικός. Κ ι’ άρχισε ένας συναγω
νισμός αρκετά θλιβερός, πού έχει όλα 
τά στοιχεία τής τέλειας γελοιοποίηση 
καί είναι χαραχτηριστικώτατος της κα
τάντιας τών διανοουμένων μας, μερικών 
δηλαδή ά π ’ αυτούς, γιατί υπάρχουνε 
καί οί εξαιρέσεις. Μαλλοόνουν ποιος νά 
πάρει τήν καλύτερη θέση στην πιο καλή 
βιτρίνα, ποιος θάχει τήν καλύτερη 
πόζα στη φωτογραφία πού θά βγάλεις 
κι’ ακόμα ποιος θά παρουσιάσει τά ο 
μορφότερα καί πιο ιδιότροπα δεσίματα 
τού βιβλίου του— άμοιρη καλλιτεχνία! 
— ενώ αυτοί οί ίδιοι, χωρίς νά τό κα
ταλαβαίνουν, είναι γιά δέσιμο . . . .

Στο πρόγραμμα τών μαθημάτων ενός 
«Λαϊκού Πανεπιστημίου» πού τώρα τε
λευταία ιδρύθηκε, γιά νά μορφώνει, 
όπως μάς λένε, τή φτωχολογιά, συμπε- 
ριλαβαίνεται καί ή «αγωγή τού πολί
του» από τον καθηγητή τού φιλοσοφι
κού δικαίου καί υφηγητή τού Πανεπι
στημίου τής ’ Αθήνας Κ. Τσάτσο.

“ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ,,
Δέν είχαμε τήν τιμή ν’ ακούσουμε 

μερικές άπ ’ τις σοφίες του γιά τά κα
θήκοντα τού πολίτη μέσα στην κοινω
νία, μά νομίζουμε πώς φτάνει κανένας 
νά ξέρει τις κοινωνικές αρχές τού κ. υ
φηγητή, γιά νά πάρει μιά ιδέα τού πε
ριεχομένου τών διδασκαλιών του. Σάν 
εκπρόσωπος κι’ αυτό; τού χρεωκοπη- 
μένου «αστικού ιδεαλισμού» δέ μπορεί, 
παρά θά διδάσκει στούς αφελείς μαθη
τές του, πώς τό πρώτιστο καθήκον κάθε 
πολίτη είναι νά υπακούει στούς νόμους 
τού κράτους. "Υστερα,· νά σέβεται τήν 
περιουσία τού άλλου, ν’ αγαπά τήν πα
τρίδα του καί νά είναι έ'τοιμος πάντα 
νά τρέξει στο στοργικό κάλεσμά της
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(είναι μιά γλυκειά φωνή πού βγαίνει άπ ’ 
τά χρηματοκιβώτια τών καλοθελητών 
του...), νά πιστεύει στά «αιώνια καί ω 
ραία ιδανικά τής θρησκείας καί τής οι
κογένειας» καί προπαντός...νά μη πά- 
ρασύρεται από τ ’ απατηλά λόγια τών 
κομμουνιστών, αυτών δηλ. πού πολε
μούνε ν’  ανατρέψουν όλα τούτα δώ  τά 
«υψηλά δείγματα» τού αστικού πολιτι
σμού.

Π άει καλά...Σάν Ιπιστήμονας 6 κ· 
υφηγητής πού ξέρει, πώς έχει κάποιο 
ξεχωριστό προορισμό μέσα στην κοινω
νία, δηλ. νά βρίσκει τήν αλήθεια κα
θοδηγούμενος από τό φώς τής επιστη
μονικής πρόνοιας καί νά τήν διακηρύτ
τει στις καθυστερημένες μάζες, θά  μιλεΐ 
πάνω άπ’ τό ύψος τής κοινωνικής του 
αποστολής...Σάν καλός κι’ αύτός πολί
της δέ μπορεί, φυσικά, νά πάει ενάντια 
στούς νόμους τού κράτους κι’ έτσι θά- 
ναι ήσυχος μέ τή συνείδησή του. Στο 
κάτω-κάτω όμως δέ θά γινόμαστε καί 
δούλοι τής Επιστήμης. ’Αφού τήν έχουμε 
στά χέρια μας, θ ά  τήν προσαρμόζουμε 
στή γραμμή τών γενικών συμφερό-τών 
μας...γιά τό καλό τής ανθρωπότητας. 
Ή  Επιστήμη, βλέπετε, περιέχει πολλές 
πικρές αλήθειες κι’ άν τήν ακολουθή
σουμε πιστά κι’ ευσυνείδητα, όλα πρέ
πει νά γκρεμιστούν : καί κράτος μέ τούς 
νόμους του καί ίδιοχτησία τού άλλου 
καί πατρίδες £αί θρησκίείες καί...κ«ί.. 
όλοι αυτοί οί άπατ ηλο μηχανισμοί τού 
καπιταλισμού, πού κρατάνε στά οικονο
μικά καί πνευματικά δεσμά τά εκατομ
μύρια τών σκλάβων τής γής. Ό  κ. υφη
γητής, ένας κι’ αύτός άπ ’ τούς πνευιια- 
τικούς λακέδες τής κεφαλαιοκρ ιτίας, 
πρέπει νά μέ»ει πιστός έντολοδόχος τής 
τάξης του. Στήν ιστορική αυτή περίοδο 
τής καθολικής κρίσης καί κατάπτωσης 
τού καπιταλιστικού οργανισμού διαιστά- 
νεται τον κίνδυνο. Κ ι’ ή εντολή τής τά
ξης του είναι τόσο αυστηρή...Σου φτιά
χνω «Ααϊκά Πανεπιστήμια», τού τε, γιά 
νά μορφώνεις τό λαό, γιατί μέ τήνΑμορ
φωσιά του κινδυνεύει νά...μέ άνατρέψει.

Πολύ σωστά. Κι’ ύστερα σοϋ λένε αυτοί 
οί κακόπιστοι μαρξιστές, πώς τό άστικό 
κράτος δέ φροντίζει γιά τή μύρφο^σιγ 
τού λαού...

Ο  ΕΡΑΝΟΣ ΊΩ Ν  ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Μ αθαίνουμε πώς τό «Σ ω ματείο ’Η 
θοποιών» έκαμε κάποιο έρανο γιά τήν  
ενίσχυση τον περίφημου « Ταμείου ’Αλ
ληλοβοήθειας, άπ ’ όπου οί βιοπαλαιστές 
τον θεάτρου έχουν συνηθίσει νά περι
μένουν μοιρολατρικά τη... φιλάνθρωπη 
επέμβαση στη δυστυχία τους εκείνων/  
που ξέρουν πώς ζονν έν ό.νόματι της  
Τέχνης.

Δεν ξέρουμε, αν ό έρανος αυτός πέ
τυχε. Τί σημασία όμως θά είχε μιά τέ
τοια επιτυχία γιά τους φτωχούς εργά
τες τον θεάτρου, που είναι βουτηγμένοι 
μέσα στην πιο τραγική αθλιότητα χωρίς 
καμμιά ελπίδα βελτίωσης της ζω ή ς  
τω ν;

Τό κράτος, βλέπετε, που τόσο πολν 
νοιάζεται γιά τις «αιώνιες κι’ αθάνατες  
άξιες», δέ μπορεί ν ’ απασχολείται μέ 
τή ζωή τον ενός καί τον άλλον θεα
τρίνου. 'Όσο γιά τό «Σ . Ή .»  που όπως
μας λένε, έχει καταντήσει Σωματείο  
εργοδοτών του Θεάτρου, είναι πάντα  
έτοιμος νά διαγράφει ά π ’ τά μητρώα  
τον κάθε τίμιο καλλιτέχνη, που θά 
τολμήσει νά εκστομίσει μερικά άληθι- 
νά λόγια σε βάρος τώ ν διαφόρων τι~ 
τλονχιον τον, χτυπώντας κιίθε τι τό σά
πιο...

Οί φτωχοί ηθοποιοί πρέπει νά ξέ
ρουν, πώς μόνο ενωμένοι καί κάτω άπό 
τήν καθοδήγηση τής άριστερής παρά
ταξής των, που άγωνίζεται πραγματικά 
γιά τά σνμφέροντά τονς, θά μπορέσουν  
νά καλλιτερέψονν τις συνθήκες τής ά
θλιας ζωής των.
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Α ΙΣ Χ Ο Σ
Μόνο μ’ αύτή τή λέξη μπορεί νά 

^αραχτηριστεΐ ή άπόφαση τοΟ Κα- 
κουργοδικείου ’Αθηνών, πού κατα
δίκασε τόν έργάτη Μήλα σέ Ισόβια 
δεσμά, γιά τόν φόνο τού σ. Γ. Γραμ- 
ματέα τής Πάουερ, Μαυρίδη,

Ή  άπόφαση αύτή δέν πρέπει νά 
περάσει άδιαμαρτύρητα άπ ’ δλους 
τούς έργαζομένους. Τό δράμα τοΟ 
Μήλα, είναι δραμα δικό τους, καί ή 
καταδίκη του, καταδίκη τους. Μέ 
τήν αισχρή αύτή άπόφαση του Κα- 
κουργοδικείου έπικυρώνεται γιά άλ
λη μιά φορά άκόμα ή άρχή τής έκ- 
μετάλλεψης καί τής βίας.

Ό  έργάτης Μήλας σάν μπήκε νά 
δουλέψει στήν Πάουερ, ήταν όλόγε- 
ρος. Μέσα στήν δουλειά αύτής τής 
ΐταιρείας γένηκε φθισικός καί στό 
τέλος πετάχτηκε στούς πέντε δρό
μους, σάν άχρηστο κουρέλι. Κανείς 
δέ σκέφτηκε που θάβρισκε τά μέσα 
γιά νά θεραπέψει τή θανατηφόρα 
άρρώστεια πού τουτρωγε τά πλεμό
νια. Γι’ αύτούς είχε κάποιο ένδια- 
φέρο μόνο σάν μπορούσαν νά τού 
ρομφούν σταγόνα-σταγόνα τό τίμιο 
αίμα του,

Παρακάλεσε, φίλησε βρώμικα πο
δάρια γιά νά τού δωθεΐ ή νόμιμη ά- 
ποζημίωσή του, ή τούλάχιστον νά 
δεχτούνε νά μείνει στή δουλειά τους 
καί νά μή πεθάνει τής πείνας. Σ ’ δ- 
λες του δμως τις ένέργειες δέν συν
αντούσε παρά τήν άναλγησία τών 
κοιλαράδων: Κι’ έτσι ό Μήλας χτύ
πησε τόν κυριώτερο έκπρόσωπο τής 
έταιρείας— φαγάνας. Στό πρόσωπό 
του έκδικήθηκε δλους τούς έξευτελι- 
σμούς καί τή δυστυχία, πού τού εί
χαν έπιβάλλει.

Μά ή κεφαλαιοκρατία άγρυπνα. 
Καί νά τώρα, πού μέ τά πουλημένα 
δργανά της θέλησε νά λυγίσει γιά 
πάντα τόν τίμιο έργάτη πού τόλμη
σε νά σηκώσει κεφάλι στήν έκμετάλ- 
λεψη.

"Α ς  μή χολοσκάνε δμως. ΟΙ ρα

γιάδες γιά λίγο άκόμα θά λυγίζουν 
τή μέση τους. Γρήγορα ή φωνές 
διαμαρτυρίας πού βγήκαν μέσα άπό 
τό άκροατήριο σάν διαβάστηκε ή ά
πόφαση τού «τίμιου δικαστηρίου», θά 
γίνουνε φωνές έκδίκησις. Καί ή λέξη 
«αίσχος» πού βγήκε μέσα άπό τά 
στόματα δλων, θά δώσει δήθεν τή 
λέξη «κρεμάλα» γιά τούς πουλημέ
νους στηλοβάτες τής κεφαλαιοκρα- 
τίας.

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ
Πριν άπό καιρό οί διαλβχτοί μας διανο

ούμενοι Γληνός, Καρβούνης καί Ίορδανί- 
δης είχαν έγκαινιάσει μιά σειρά άπό δημό
σιες διαλέξεις, ό πρώτος μέ μιά πού έκα
με μέ τήν ευκαιρία τών -ενηντάχρονων 
τοΟ Μάρξ, ό δεύτερος στήν άρχή τής ίδρυ
σης τής «Κοινών. ’Αλληλεγγύης» γύρω άπ' 
τούς σκοπούς της σάν ταξικοϋ-έξοκομματι- 
κου Σωματείου κι’ ό τρίτος γιά τις ¿κπο' 
λιτιστικές προόδους τής Σοβιετικής ' Ενω
σης στόν πνευματικό τομέα. Κι’ οί τρεις 
είχαν δηλώσει, πώς θά τις συνεχίσουν. 
'Από τότε δμως δέν ξανάγινε τίποτα κι’ ό 
κόσμος, πού μέ τόσο ένδιαφέρο κι’ ένθου- 
σιασμό έτρεξε ν’ άκούσει, πολύ δικαιολο
γημένα άπορε! γι’ αύτό.

Καταλαβαίνουμε, βέβαια, τί τεράστια έμ- 
πόδια θά παρουσιάζουνται άπό τήν άντί- 
δραση γιά τήν όργάνωση τέτοιων συγκεν
τρώσεων, μά νομίζουμε πώς έπιβάλλεται, 
μέ κάθε θυσία, νά γίνουνται ταχτικά αύ- 
τές οί διαλέξεις, πού ή σημασία των είναι 
μεγάλη άπό κάθε άποψη.

Μεθαύριο πού κλείνουν τά δεκάχρονα 
άπ’ τό θάνατο τοΟ Λένιν, πρέπει νά γίνει 
μιά καινούργια άρχή γιά τή χάραξή ένός 
πλούσιου καί σταθεροΟ προγράμματος δι
αλέξεων, πού νά έψαρμόζεται πιστά.

Δ  Η Λ Ω Σ Η
Ό  συνεργάτης μας X. Καλογιάννης, 

προβάλλοντας εγωιστικές και φιλόδοξες 
απαιτήσεις σ’ δλα τά σχετικά μέ τήν έκ
δοση τοΰ «Λυτρωμού», καί αδυνατώντας 
— άπό λόγους πολιτικής σκοπιμότητας—  
νά συμφωνήσει μέ τις ιδεολογικές κα
τευθύνσεις τοΰ περιοδικού, εξαναγκά
στηκε άπό τή Συνταχτική ομάδα νά πα
ραιτηθεί καί νά άποχωρήσει εντελώς
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«πό τό «Λυτρωμό», μέ τόν όποιον δέν 
έχει τώρα καμμιάν άπολύτως σχέση.

Ή  δήλωση αύτή γίνεται στούς άνα- 
γνώστες καί φίλους τοΰ «Λυτρωμοΰ* γιά 
νά μή ξεγελαστεί κανείς πιά στό μέλλον 
άπό τόν άνθρωπον αυτό, πού μή έχον
τας καμμιάν εξουσιοδότηση καί κανένα

άπολύτως δικαίωμα, παρουσιαζότανε 
σάν εκπρόσωπος τοΰ περιοδικού.

Άκόμα δηλώνουμε πώς οί συνέχειες 
τής μελέτης τοΰ Τρότσκυ καί Βαρίκα, 
δέν θά έξακολουθήσουν δημοσιευόμε
νες, γιατί είχαν δημοσιευτεί εντελώς αυ
θαίρετα καί χωρίς τήν έγκριση τής Συν
ταχτική ς ομάδας τοΰ περιοδικού.

Δ Ι Α Β Α Ζ € Τ €  Κ Α Ι  Α Ι Α Α Ι Δ € Τ €

Τ Ο  “ΛΥΤΡΟ/ΛΟ,,

Είναι τό καλύτερο φιλολογικό
*

περιοδικό τών νέων
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Ά ντ. Σαμαράκ ην.— Τά ποιήματα σου 
δέν είναι δημοσιεύσιμα στό «Λυτρωμό», 
γιατί καί Εχουν άρκε ά λάθη καί δέν είναι 
καθόλου εξυπηρετικά τής άριστερής τέχ
νης. Σ ’ εύχαριστοΟμε γιά τό γράμμα σου. 
Γοην Π,λάνον, Ρέθυμνο Κρήτης.— Γά ποιή
ματα σου σιό σύνολό τους Εχουνε αρκετά- 
προτερήματα, δέν είναι δμως άκόμα άρτια 
γιά όημοσίεψη. Πρόσεξε στόν «Ψυχικό πό
νο» τό β'. τετράστιχο, πού είναι λανθα
σμένο. Τό «’Έρμη ζωή» θυμίζει πολύ Ενα 
παρόμοιο του Άνθία. Πρόσεξε άκόμα τή 
γλώσσα, νά είναι στρωτή δημοτική. Στείλε 
μας κι’ άλλην εργασία σου. Χάριν Τεγεά- 
την, δημοσιογράφον. Τρίπολιν.— Φαίνεται 
πώς θάσαι πού παιδί άκόμα, γιά νά μάς 
παρεξηγήσεις μ’ Εναν τόσον άστείο τρόπο. 
Ό  υπέρμετρος έγωϊσμός σου σέ παρέσυρε 
στό νά γράψεις τήν επιστολή πού μας Ε
στειλες καί γιά τήν όποια σίγουρα θά Ε
χεις μετανοιωσει κι’ ό ίδιος, αν, εννοείται, 
μπορείς νά σκεφτεϊς σοβαρά καί άπροκα- 
τάληπτα. Φρόντισε νά μάθεις ορθογραφία. 
Σ,τρατήν Άγελαστον, Καρδίτσαν.— Ή  επι
στολή σου μάς εύχαρίστησε πολύ, τά ποι- 
ήματά σου δμως δέν μάς ικανοποίησαν 
καθόλου. Γιατί έμεϊς ουτε πιστεύουμε, ού
τε καί κηρύξαμε ποτέ πώς λυτρωμός είναι 
ό θάνατος, δπως λές, γιά νά γλυτώσουμε 
άπ’ τήν άδικία καί τήν έκμετάλλεψη τών 
άψεντ ίχδων.

Μήταον Λυγίζον.— Τό ποίημά σου «ό 
δρόμος σου» τό είχαμε λάβει, μά άπό Ελ
λειψη χώρου στό προηγούμενο φύλλο δέ

δημοσιέψαμε αλληλογραφία. "Οπως καί 
τά άλλα πού μάς είχες στείλει, τό ίδιο 
κι' αύτό δέ μπορεί νά δημοσιευτεί στό 
«Λυτρωμό», μ’ δλο πού είναι άρκετά κα
λογραμμένο. Ριώργην Μέντζαν, Σιάτισταν. 
— Σοϋ γράφουμε ιδιαίτερο γράμμα, γιά ό
τι σχετικό μάς ρωτάς. “Αρην Λιώνην.— Τό 
ποίημα καί τό πεζό πού μάς Εστειλες 
Εχουν κάποια πνοή, μά θέλουν δούλεμα 
άκόμα", γιά νά γίνουν δημοσιεύσιμα.

Άντώνην Καναν.— Τό ποίημά σου 
«Κραυγή» πολύ πρωτόλειο. Γ ράψε άπ’ τή 
μιά μεριά τοΰ χαρτιού. Σ ’ εύχαριστοΟμε 
γιά τό γράμμα σου. ’Έ λα μιά μέρα άπ’ 
τά γραφεία μας, νά μάς γνωρίσεις. Ίω - 
άννην Μ. Σαρρήν.— Τό διήγημά σου «Ζω
ντανά πτώματα» εντελώς ¿κατάλληλο γιά 
τό «Λυτρωμό». Ή  βαθειά πεσσιμιστική 
διάθεση πού τό διαπνέει, τό άταχτο κΓ 
δχι στρωτό γράψιμο κΓ άκόμα τό κοινότα
το θέμα του καί ή Ελλειψη κάθε άνώτερης 
δημιουργικής πνοής, δλα αύτά τό κάνουν 
νά μήν είναι δημοσιεύσιμο. Φ. Άγγονλέν, 
Χίον.— Σ ’ εύχαριστοΟμε γιά τό καλό σου 
γράμμα. ΣοΟ γράφουμε ιδιαίτερα. Κώσταν 
Δρέπανον, Άλμνρόν.— Έστείλαμε τά φύλ
λα, ΣοΟ γράφουμε ιδιαίτερο γράμμα. Στό 
άλλο φύλλο θά δημοσιέψουμε τή συνερ
γασία σου. Μ. Δ. ’Ηράκλειο.— Έπήραμε 
τις συνδρομές καί σ’ εύχαριστοΟμε.Έστεί
λαμε δλα τά φύλλα. Ποίημά σου θά δημο
σιευτεί στό ερχόμενο. Φιλέρημον, Ρέ&ν- 
μνον.— Έλάβαμε τή συνεργασία σου. θ ά  
σου άπαντήσουμε στό έρχόμενο φύλλο.

Η  Σ '  όσα γράμματα και συνεργασίες 

λάβαμε υστέρα άπ’ τΊς 10 τοΰ μήνα, 

θά  άπαντήσουμε στο έρχόμενο ■ ■
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Τό έργο είναι μοναδικό στό εί
δος του για τις πηγές τοΰ Χριστια
νισμού στό φως τοΰ Ιστορικού ύ-
λισμοΰ και συμπληρώνει ένα κενό

*
τής μαρξιστικής φιλολογίας.
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Στόν εκδότη :

Γ . Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ

ΆΟ ήναι— Σταδίου 60 
Στις επβρχίες στα Πρακτορεία

εφημερίδων Εταιρείας Ελληνι
κού Τυπου.
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Γραφική υλη είς πλουσίαν 
συλλογήν 

Τυπογραφικαι —  βιβλιοδετικαι 
έργασίαι 

Κατασκευή σφραγίδων
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