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Ο ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ
Ό  κ. ώΐενόπουλος, σ’ ένα άπό τά ταχτικά 

του χρονογραφήματα πού δημοσιεύει στη «Δι
άπλαση των ΙΙαίδων» μέ τό ψευδώνυμο «Φαί- 
δο>ν», λέει τούτα για τή μετάφραση τού «Δον 
Κιχώτη» :

’Αγαπητοί μου,
Την ΓΙρωτοχρονιά, ένας φίλος μου εκδότης μου χά

ρισε ένα μεγάλο βιβλίο, εικονογραφημένο, πού μ’ έ
καμε νά περάσω, φυλλομετρώντας το, λίγες ώρες γε
μάτες γλυκείες αναμνήσεις. Ήταν ό «Δον Κιχώτης», 
τό άθάανατο αριστούργημα τού ίσπανοΰ Θερβαντές, 
σε καινούργια έκδοση καί, το κυριώτερο, σε καινούρ
για μετάφραση. Γιατί υπήρχε στή γλώσσα μας καί 
μια άλλη, καμωμένη εδώ καί σαράντα χρόνια από τον 
περίφημο μεταφραστή I. I, Σκυλίτση. Κι αυτήν είχα 
διαβάσει δταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής. ’Αλλά ήταν 
σέ πολύ καθαρεύουσα, σε άρχαϊζουσα σχεδόν γλώσ
σα, πσύ είχε παλιώσει προ πολλοΰ. Κι έ'γεινε ανάγκη 
νά ξαναμεταφρασθή τό αριστούργημα σέ γλώσσα ση
μερινή, ζωντανή. Τό δύσκολο έργο τό καταπιάστηκε 
ένας μεταφραστής, πού σέ λίγο θά είναι κι αυτός πε
ρίφημος σάν τό Σκυλίτση ; ό κ. Κ. Καρθαΐος. Κ' ή 
μετάφρασή του, αφού δημοσιεύτηκα πρώτα στύ 
«Νουμφ, βγήκε τώρα σ’ ένα μεγάλο βιβλίο. Αυτό 
πού μου χάρισαν, κι αυτό πού μου ξύπνησε τόσο γλυ- 
κειές αναμνήσεις.

Ό  Δον Κιχώτης ! Νά εν’ από τά λίγα έργα — τά 
έκατό, τό πολύ διακόσια, — πού είναι υποχρεωμένος 
νά ξέρει κάβε μορφωμένος άνθρωπος. ’Από τον καιρό 
πού πρωτοφάνηκε, πέρασαν τρεις σχεδόν αιώνες, πι 
όμως είναι τόσο καινούργιο, σά νά βγήκε χθές. "Ετσι 
συμβαίνει μόνο μέ τά μεγάλα έργα, τάριστουργήματα. 
Μένουν μνημεία αθάνατα, αιώνια, πάντα νέα, ή δπως 
τό λένε στη φιλολογική γλώσσα, κ λ α σ σ ι κ ά .  Κλα
σικός κι ό «Δον Κιχώτης» του Θερβαντές. Κι δμως ό 
Ισπανός συγγραφέας τον έγραψε μόνο καί μόνο.... 
γιά νά σατυρίσει, νά γελοιοποιήσει τά ίπποτικά μυ
θιστορήματα, πού έγραφαν καί διάβαζαν μέ πάθος 
στόν καιρό του. Μιά σάτυρα είχε σκοπό νά κάμει, μιά 
πολεμική. Κ’ έκαμε εν’ αθάνατο αριστούργημα, από 
τά μεγαλύτερα τού κόσμου. Καί ξέρετε γιατί; 'Α
πλούστατα γιοΙτ’ ήταν μεγαλοφυής !; Κ’ οί 'μεγαλο
φυείς συνήθως δέ λένε : «σταθήτε καί θά γράψω 
τώρα εν’ αριστούργημα !» Γράφουν μέ πολύ μικρό
τερες αξιώσεις καί, συχνά, μέ άλλο, πολύ μικρότερο 
σκοπό. Καί τό αριστούργημα βγαίνει μονάχο του.

Ό  Θερβαντές ήταν λοιπόν μεγαλοφυής. Καί γιά 
νά σατυρίσει τά γελοία μυθιστορήματα τής έποχής 
του, φαντάστηκε έναν άνθρωπο, τό Δον Κιχώτη, πού 
τά διαβάζει καί τρελλαίνεται. Θέλει νά γίνει κι αυ
τός Ιππότης, ήρωας, ναναστήσει την «ιπποσύνη», νά- 
κουσθεϊ σ’ δλο τόν κόσμο. 'Οπλίζεται λοιπόν στα κα
λά καθούμενα, καβαλλικεύει ένα ψοφάλογο πού είχε, 
καί βγαίνει έξω, ζητώντας περιπέτειες, άγώνες, μά
χες, νίκες, δόξες. Στην τρέλλα του, τά βάζει πότε μέ 
ανεμόμυλους, πού τούς παίρνει γιά γίγαντες, πότε μέ 
κοπάδια άρνιών, πού τά παίρνει γιά στρατεύματα. Κι 
δταν τά βάζει μέ άνθρώπρυς, τρίάίΕι Μ ο τής ^ρα. 
νιας του. Στό τέλος, ύοτερ’  άπό μόρια ϊ« $ ^ ^ ^ ια -

τρεύεται άπό την τρέλλα του. Κι ό τρελλός αύτός πε
θαίνει ήσυχα, φρόνιμος καί μετανοιωμένος.

Μιά τέτοια σατυρική έμπνευση, — καθένας θά 
μπορούσε νά τήν έχει· καθένας θά μπορούσε νά φαν- 
τασθεΐ έναν άνθρωπο, τρελλαινόμενο από τό διάβα
σμα μυθιστορημάτων. Μά ή διαφορά είναΐι πώς ό 
Θερβαντές έπλασε έναν άνθρωπο τόσο ζωντανό τόσο 
αληθινό, τόσο θαυμάσια ψυχολογημένο, δοο πλάθουν 
τούς ήρωές τους μόνο οί μεγαλοφυείς μυθιστοριογρά- 
φοι. Κι άπά τή ζωή πού έχει μέσα του αυτός ό Δόν 
Κιχώτης. καταντά ζ ω ν τ α ν ώ τ ε ρ ο ς  κι  από  
τ ούς  ζ ω ν τ α ν ο ύ ς  καί φαίνεται δχι πιά ένας 
άνθρωπος, αλλά ένα σ ύ μ β ο λ ο .  Ό  Δόν Κιχώτης 
είναι κά,θε άνθρωπος, είναι δ άνθρωπος γενικά, πού. 
φρόνιμος κατά τάλλα, έχει πάντα και μιά τρέλλα. μιά 
λόξα, καί κυνηγά ένα δνειρο απραγματοποίητο, και 
τρέχει πίσω από μιά χίμαιρα.Έτσι συμβαίνει αύτό τό 
παράξενο ; ένώ ό Δόν Κιχώτης είναι ένας ήρωας κω
μικός, πού μάς κάνει νά γελούμε, είναι συγχρόνως καί 
τραγικός, πολύ τραγικός μάλιστα, γιατί στά κωμικά 
του παθήματα, στις απογοητεύσεις του, βλέπουμε τά 
δικά μας παθήματα καί τις δικές μας απογοητεύσεις, 
τις τόσο θλιβερές, πού δοκιηάζουμε συχνά στή ζωή, 
άπό ένα δνειρο πού δέν πραγματοποιείται, άπό μιά 
χίμαιρα πού δέν φτάνεται.. . .

Στό αθάνατο βιβλίο τού Θερβαντές υπάρχει, κ" έ
νας άλλος ήρωας: δ Σάντσος Πάνσας, — ένας κου
τοπόνηρος χώριάτης, δ ιπποκόμος τού Δόν Κιχώτη, 
σύντροφός του σ’ δλες τις περιπέτειες. Αύτός είναι ό 
φρόνιμος, ό πρακτικός, ό νηφάλιος, πού βλέπει πάν
τα τόν κόσμο δπως είναι. Καί κάνει μιά μεγάλη αντί
θεση μέ τό Δόν Κιχώτη, αφού ό ένας είναι ή τρέλλα 
κι δ άλλ.ος ή φρόνηση. Γι αύτδ οί κριτικοί ?-ενε πώς δ 
ένας συμπληρώνει τόν άλλο, πώς οί δυο μαζί κάνουν 
τόν "Ανθρωπο καί πώς κάθε άνθρωπος στόν κόσμο 
είναι τό κράμα αυτών τών δύο τύπων : λίγο Δόν Κι
χώτης καί λίγο Σάντσος Πάνσας.

Υπάρχουν διασκευές τού «Δόν Κιχώτη» καί γιά 
παιιιά. Πιά τέτοια, χαριτωμένη, έρημοσίευσε τό 1912 
κ1 ή «Διάπλαση» κι απ’ αύτή οί μικροί της φίλοι έ- 
γνώρισαν τούς δυο αθάνατους ήρωες τού Θερβαντές. 
Γι’ αυτούς, τό μυθιστόρημα ολάκερο, δπως βγήκε τώ
ρα, θάταν ίσως κουραστικό. Οί μεγαλύτεροι δμως θά 
μπορούσαν νά τό διαβάσουν καί θάχαν μιά απόλαυση 
άπό τις ζωηρότερες πού χαρίζει ή μεγάλη κλασσική 
φιλολογία.

Σας άσηάζο^ΐΜ ΦΑΙΔΩΝ

Ό κ. Κωστής Παλαμάς έγραψε σΐό «’Εμπρός» μέ 
τήν ύπογραφή W τ’ ακόλουθα :

«Μέ τό «Τραγούδι τής |Κοντέσας» πού τό σύνδεσε 
δ κ. Φώτος Γιοφύλλης», καθώς άναγινώσκομεν εις τό 
έξώφυλλόν του, είσερχόμεθα είς νέας αποχρώσεις λυ
ρισμού οικογενειακού, άς τόν εΐπομεν, περικλειομένου 
εις αφέλειαν καί είς οικειότητα, μέ κάποιον μ έ θ υ ,  
πού διαφέρει πολύ άπό τήν μ έ θ η ν ».

Τό «ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΟΝΤΕΣΑΣ» τού *. Φώ. 
του Γιοφύλλη, τυπωμένο σέ κομψό βιβλίο, πουλιέται
^  . . . α ι ^ λ ; ; - ^  ^

ι0λ«)πφλ$ϊα(
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JBIX. ΦΗΡΒΑΡΤΒΣ — Κ . ΚΑΡΦΑΙΟΣ ; Δόν Κ ιχ ώ τη ς  

(τέλος).

ο ΙΊΟΥμίΑΣ; Φαινόμενα καί πράγματα.
Ο ΝΑΣΤΡΑΓΑΛΙΑΣ: Τριώ λογιώ σπίτια.... καί 

τό δικό μου τέσσερα.
ΠϊΐςΡΑΓϊςΛ®ΗΣ: Επιγράμματα.
ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΒΔΟΜΑΔΑ; Νεοελληνική φι

λολογία.— Βένη φιλολογία.—Φοιτ. Συντροφιά. 
— Μουσική.—Χωρίς γραμματόσημο.

Λ Ε Υ Κ Ε Σ

Στό ψηλό τ* αλώνι, λίμνη φεγγερή 
των σταχυών χρυσάφι, 

Ξεχειλίζει απ’ δλες τις μεριές λαμπρή 
καί τα πλάγια βάφει.

Γύρω άπό τ’ αλώνι λεύκες λιγερές 
στέκονται πιασμένες 

για χορό, σέ στόφες άσημοφαντές 
βγενικα ντυμένες.

Κι δπως τ ’ άγεράκι τραγουδιού σκοπό 
στα φτερά του φέρνει, 

πρό>τη λεύκα αρχίζει μούρμουρο απαλό, 
δεύτερη τό παίρνει.

Κι δλες, σά νυφάδες πούναι, στη σειρά 
τραγουδούν αντάμα,

Τ ’ ουρανού τά φώτα, τά ψηλά βουνά, 
τ’ αλωνιού τό θάμα.

I Κ Λ Ε Α Ρ Ε Τ Η  Μ Α Λ Α Μ Ο Υ

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ
( ϊι( | μνήμη του Δ. ΛΥΓΔΟΠΟΥΛΟΥ, οο.

σιαλιστη, νέοι* είκοσι χρονών, πού τονέ σφάξα
νε μαζί μέ άλλους δυό συντρόφους, ΐουρκολαςοί 
πειρατές, μέσα στο πλοίο, μια νύχτα, καθώς γύ
ριζε άπύ τή Μόσχα).

'Όταν τό μάτι σου θολό ακόμα άπό τόν· ύπνο τό ά
νοιξες άξαφνα μπρος στην κρύα λεπίδα πού άστραφτε 
πάνω άπό τό κεφάλι σου, ό νονς σου τή στιγμή εκεί
νη τής άγριας σκοτεινιάς πού έβλεπες τούς συντρό
φους σου νά σφάζουνται δίπλα σου, κι άκουγες τά 
βογγητά τους, δέν πέταξε στα είκοσι χρόνια σου πού 
σάν τριαντάφυλλα σου στεφανώνανε τούς κροτάφους. 
Ρύτε τους γέρους γονιούς σου θυμήθηκες, πού σέ 
καρτερούνε νά τούς φέρεις πίσω τό άποκούμπι τών 
γηρατειών τους. Ούτε τήν δμορφη ζωή πού σού γε
λούσε μέ δλες τις ομορφιές της, μαγεύτρα Κίρκη. Τή 
στιγμή εκείνη, άνάμεσα στό πέλαγος, τή νύχτα πού 
μόνο τά“  αστέρια τούρανού, μοναχή μάρτύροι, κλεί
νανε μέ φρίκη τά μάτια τους, γιά νά μήν άντικρύσου- 
νε τό άγριο θέαμα, τή στιγμή ¿κείνη δ νούς σου, ώ 
παρθενικέ, πέταξε μόνο στό Χρέος, στό μεγάλο Χρέ
ος, πού φορτώθηκες στους νεανικούς σου τούς ώμους 
για νά τό φέρεις στή χώρα τή μαρτυρική ! Θυμήθηι. 
κες τούς συντρόφους πού σέ περιμένανε κάπου μα
κριά· κι άν ζήτησες, κι δν όνειρεύτηκες κά|τι νά γλυ
τώσεις, είτανε τό μυστικά πού έφερνες άπό τή χώρα 
της Δικαιοσύνης στή χώρα τήν 'Αμαρτωλή, Κρύο, 
τυφλό τό λεπίδι, χώθηκε βαθειά στήν παρθενική σου

σάρκα, καί τό αίμα σου κόκκινο, φλογάτο, σάν τό 
κρασί πού πετιέται αφρίζοντας όξω άπό τήν τρύπα 
τοΰ βαρελιού, πούβραζε χρόνια, πετάχτηκε έξω μ' έ
να σφύριγμα, πού χάθηκε μέσα στό σφυρηχτό τού ά- 
νέμου. ’Έγειρες σάν τό αρνί κάτω άπό τό γόνατο τον 
μακελάρη, κ: ή κρύα άστραφτερή λεπίδα ζεστάθηκε, 
θόλωσε μέ ΐήν ό̂ χνα τοΰ καυτερού σου αΐμάτου. Ό ά
νεμος ρουλιότανε άνάμεσα στό έρημο πέλαγος, τά κύ
ματα περνούσανε γλήγορα, τρομαγμένα, δίπλα στό 
καράβι, τά πανιά φουσκώνανε σάν τό στήθος πού τό 
φουσκώνει ή οργή, καί τά σκοινιά τρέμανε τεντωμέ
να σά νεύρα, έτοιμα νά κοπούνε, νά σπάισουνε. ’Έπει
τα τά κύματα, πού περνούσανε τρομαγμένα, άνοιξαν? 
ευλαβικά γιά νά δεχτούνε στήν κρύα αγκαλιά τους τό 
κορμί σου, πού κατέβαινε γλήγορα γιά νά βρει έναν 
άξιο τάφο στά παρθενικά βάθη τής θάλασσας. Πλύ
νανε τό αίμα σου πού εϊχε κυλήσει πάνω στό κατά
στρωμα, σκουπίσανε τή λεπίδα, σφουγγίσανε τά δά
χτυλά τους... Τό καράβι τρέχει πάνω στά κύματα, 
κι ό άνεμος δέρνεταί μέσα στά σκοινιά πού τρίζουνε 
τεντωμένα σ’ ένα θλιβερό μοιρολόγι, πού σκορπιέται 
πάνω στό σκοτεινό πέλαγος. Τά λίγα αστέρια πού φαί- 
νουνται στόν ουρανό, άνοιγοκλείνουνε τά μάτια τους 
τρομαγμένα...

Δέ θά σε κλάψουμε. Ή  ψυχή σου ή άντρίκεια θ<ά- 
νιωθε πόνο αν έβλεπε δάκρια γυναικήσια νά κυλάνε 
στά μαγουλά μας. Μέ τά δόντια σφιγμένα καταπίνου
με τό φαρμάκι πού. ανεβαίνει στά χείλια μας. Δέ σέ 
κλαΐμε. Στόν άγώνα γιά τήν ’Αλήθεια καί τή Δικαιο
σύνη, τό ξαίρουμε πώς χρειάζονται θύματα, πολλά 
θύματα, Τό γωψΰρί πού όνειρευάμαστε ,νά στήσουμε,
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δέ θά στεριώσει α δε θάφτουνε κορμιά στα θέμελά 
του. Ό δράκος θά φάει ακόμα πολλούς ζωντανούς, 
για νά χορτάσει, Μά τη στιγμή πού θά κοιμάται, καί 
οί χοντρές μπουκιές πού τις κατέβασε άμάσσητες θά. 
νεβαίνουνε απάνω και τό κρασί θά βράζη στό λαρύγr 
γι του, θά ζυγώσουμε κάί θά τού μπήξουμε τό πυρω
μένο ξύλο στό μάτι του, σβήνοντας τή φωτιά ,τοΰ μί
σους μας μέσα στό αίμα του. Δέ σέ κλαΐμε· άν είναι 
νά κλάψουμε, καλύτερα νά κλάψουμε τόν έαυτό μας. 
Γιατί τώρα νιώθουμε πόσο δ'λοι έμεΐς στεκόμαστε μι
κροί μπροστά σέ σένα. Γιατί εσύ, άφήνοντας τά λό
για τά στείρα, τή σοφία τήν πονηρή, πού σκοπό έ
χουνε μόνο νά κρύψουνε τή γύμνια τής ψυχής, τή 
δειλία, τήν έγνοια γιά τό πετσί, βάδισες ίσια, τίμια, 
παλληκαρίσια τό δρόμο πού βαδίζουνε οί άντρες, οί 
τίμιοι κ«ί οί άγνοί, τό δρόμο των έργων, τό στενό τό 
μονοπάτι τής θυσίας. "Ω, πόσο αλλιώτικη θά εΐτανε ή 
ζωή, αν δλοι έμεΐς, άφήνοντας κατά μέρος τις σοφίες 
ήίς πονηρές, αποφασίζαμε νά βαδίσουμε τό δρόμο πού 
μάς χάραξες εσύ μέ τό αίμα σου. Ή άναντρεία θε
ριεύει τήν άδικία. Τή στιγμή πού τό αίμα των άγνών, 
των παρθενικων, θά κατεβεΐ ποτάμι όρμητικό, θά σα
ρώσει δλα, δσα ύψωσε μπροστά του ή σοφία τής Κα
κίας κιαί ή λύσσα τής Ψευτιάς.

Μέ τά δόντια σφιγμένα καταπίνουμε τό φαρμάκι, 
πού ανεβαίνει στά χείλια μας. Τώρα τό καράβι, πού 
τδβαψες μέ τό αίμα σου, γίνεται γιά μας σύμβολο, υ
ψώνεται μπροστά μας μυστηριώδικο πάνω στό μαύρο

ΒΛ
Δέκα εκατομμύρια πτώματα \ Δέκα εκατομμύρια 

άνθρωποι χσ.θήκανε I Τό ρευστό αίμα αυτών τών 
δέκα εκατομμυρίων σκοτωμένων —■ σαράντα εκατομ
μύρια λίτρες ζεστό ανθρώπινο αίμα, — θά μπορούσε 
μιάν δλάκερη μέρα νά αναπληρώσει τά νερά τού- με
γάλου καταρράχτη τού Νιαγάρα, κολ μέ τή δύναμή 
του νά δώσει τό ηλεκτρικό ρεύμα γιά μιά ολάκερη με
γαλούπολη. .. 'Ολόκληρο τό τροχαίο υλικό τών σιδη
ροδρόμων δλης τής Πρωσσίας δέ θ,άφτανε μονάχα τά 
κεφάλια τούτων τών δέκα εκατομμυρίων σκοτωμένων 
νά τά μεταφέρει μεμιάς. Πολιτισμός ! . . .  Φανταστεί
τε μιά στιγμή ένα πελώριο τραίνο· τό πρώτο βαγόνι 
βρίσκεται στό Μόναχο, τό τελ̂ υύαίο στόν κεντρικό 
σταθμό τού Βερολίνου, καί δλα είναι γεμάτα μέ μα
τωμένα ανθρώπινα κεφάλια ! Πολιτισμός ! . . . .  Νά 
βάλει κανείς τά δέκα εκατομμύρια τών δυστυχισμένων 
τούτων σκοτωμένων φονιάδων κάτω σέ- μιά σειρά, κε- 
φάλι κοντά σέ κεφάλι, πόδι κοντά σέ πόδι! Τότε έ
χουμε μιά γραμμή από δεκάξη χιλιάδες χιλιόμετρα — 
όχι μέτρα — πτώματα, iva* δεκάξη χιλιάδες χιλιό
μετρα' μεγάλον τάφο, πού κλείνει μέσα τον δλη τή 
Γερμανία I Πολιτισμός !.. . .

Σάς λέω : άπ’ αύτή τήν έποχή τής ώφέλεισς, της! 
τάξής, ίίής δργάνωάης κάί τήςλογριής, έδ’ α ύ^ τήν

πέλαγος τής ζωής μας. Μέ τά πανιά φουσκωμένα, 
κόκκινα, θαλασσοδέρνεται πάνω στάγρία κύματα, κ. 
απάνω στήν κορφή τού αψηλού καταρτιού ή λευκή 
σου ψυχή λάμπει σάν άστρο, σκορπίζοντας τό γλυκό, 
παρήγορο φως του πάνω στά σκοτεινά κύματα- Στήν 
κορφή τού βράχοι·, πού σπάζουνε απάνω του λυσσο- 
μανώντας τά κύματα τού (Κακού, καρτερούμε, βιγλά
τορες, πότε νά ϊδοΰμε νά προβάλει άπό μακριά τό 
στοιχειωμένο καράβι μέ τά κόκκινα φουσκωμένα πα
νιά, πού τά φουσκώνει ή πνοή τής όργής, νάντικρύ- 
σουμε τό γλυκόφώς τής λευκής σου ψυχής, πού λάμ
πει σάν άστρο στήν κορφή τού αψηλού καταρτιού. 
Δαρμένο άπό τά κύματα, κυνηγημένο άπό τούς άγρι
ους άνέμους πού αφήνει πάνω στό πέλαγος ό δαίμο
νας τού Κακού, μέ τά πανιά σου τά κόκκινα ξεσκι
σμένα, κουρελιασμένα από τήν άγρια) πάλη προς τά 
μανιασμένα στοιχειά τής Ζωής, μέ τά σκοινιά κομ. 
μένα, μέ τό γλυκό σου τό φως πού πάντα . ξακολουθεΐ 
νά λάμπει στήν κορφή τού αψηλού καταρτιού σου σάν 
καντήλι, έλα, ώ πολυβοίσανισμένο ίκαράβι, νάράξεις 
στό λιμάνι τή; Δικαιοσύνης καί τής Ειρήνης, πού σσΰ 
άνοίγει τή θερμή άγκαλιά του. Τά μάτια μας κουρα
στήκανε, τά γόνατά μας πληγιάσανε στό άνέβασμα 
τού σκληρού βράχου. Έλα, νάστράψει μέσα στή σκο
τεινή καρδιά μας τό φως σου. Πονεμένη, ξεσκισμένη 
ή ψυχή, σένα καρτεράει στις άγριες νύχτες τής άγρύ- 
πνιας της, σένα οραματίζεται στις ατέλειωτες στιγμές 
τού σκληρού μαρτυρίου της.. . .

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΩΡΙΤΗΣ

ΕΙΝΑΙ Κ Α Λ Ο Σ , ,
— Der mensch ist gilt—

εποχή τού εγωισμού, τού παρά, τής δύναμης, τής 6ί- 
ας, τής ψευτιάς καί τής εξουσίας, δέ θά μένει τίποτα·. 
Μίονάχα ύ φόβος άπό μιά τέτοια έποχή θά μένει καί 
γιά τις μελλούμενες γενιές ή χαρά, γιατί τή γλυτώ
σανε τή γελοία τούτη έποχή...

“Ας έρθουμε επιτέλους στά λογικά μας. "Ας στε
φτούμε. "Ας θυμηθούμε δτι ό άνθρωπος είναι καλός 
καί άδερφός μας. "Ας ξερριζώσουμε άπό τήν καρδιά 
μας τή συνήθεια, τήν ψευτιά, τήν αισχροκέρδεια, τό 
θαυμασμό τής βίας, τής ¿ξουσίας καί τής δύναμης, 
γιά νά μήν έχουν καί οί μελλούμενες γενιές μέσα τους 
τό σπόρο γιά καινούργιο φόνο.

Κάθε μέρα σκοτώνουνται δέκα χιλιάδες άνθρωποι, 
πού λαχτάρησαν νά ζοΰν ακόμα. Μολαταύτα ό πα
πουτσής κάθεται σάν πάντα στό έργαστήρι του, μπα
λώνει παπούτσια, ό μαραγκός φτειάνει έπιπλα, δ έρ- 
γάτης τής φάμπρικας στέκεται μπροστά στή μηχα
νή, δλη μέρα, δ έμπορος πίσω άπό τό γραφείο του* ό 
υπάλληλος γεμίζει μέ μελάνι χαρτιά καί δ λογιστής
κάνει λογαριασμούς, τδ γκαρσόνι σερβίρει ένώ,
κάθε μέρα σκοτώνουνται δέκα χιλιάδες άνθρωποι, πού 
οί ΐδιοι πρωτήτερα εΐτανε άναγκασμένοι νά σκοτώνουν 
άνθρώπους. Τί φοβερός, απερίσκεπτος έγωισμός ! 
"Αν δέ θέλουμε γά χάσουμε τό δικαίωμα νά λεγόμα
στε δνθρφπω,πρέπει, χωρίς νά σκεφτούμε τίποτα ¿λ- 
λο, ιάφήώυμε τ̂ή μέση τά σφυριά, ΐά  γρωρ  ̂Μοί *
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ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ίδςντή; καί Διευθυντής: Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Εκδότης χαί Διαχειριστής : ΧΡ. ΓΑΝΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ

Τ α χ τ ι κ ο ί  σ υ ν τ α χ τ ε ς :  ρ ή γ α ς  γ κ ο α φ η ς ,  κ ώ σ τ α ς  π α 
ρ ω ρ ί τ η ς ,  Γ .  Φ Τ Ε Ρ Η Σ , Κ Ι Μ Ω Ν  I. Θ Ε Ο Δ Ω -  
Ρ Ο Π Ο Τ Α Ο Σ , ,Π Α Ν Ο Σ  Δ . Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Τ Α Ο Σ

Όσα γράμματα ¿νδιαφάρονν τή Διαχείριση πράττει 
νά διεν&ύ*ωνται :

X . ΓΑΝΙΑΡΝΝ *  Σ ι™  Σοφοχλέους 3 , Λ · Η | » Λ Σ
/ν \ ζ ν <\ / ν \ / ν ,ν ,ν

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ : Για την Ελλάδα δρ. 25 τό ^ρόνο.
» 13 το εξάμηνο.
» 7 τδ τρίμηνο.

Για την Αγγλία χαί Αίγυπτο £ 1 τό χρόνο
£ 0,10 τό εξάμηνο

Γιά την ‘Αμεριχή $ 5 τό χρόνο
$ 3 τό έξάμηνο

Καί για τά άλλα μέρη ανάλογα

Φ αινόμενα και Πραγηατα

Ο ΜΟΡΦΑ τά είπε ή κ. Κορίλλου, καθώς μ«; βε
βαιώνει ταχτικός ουντάχτης τού «Νουμά» σέ άλ

λη στήλη, στην πρώτη διάλεξή της γιά τις γυναίκες 
του "Ιψεν. Τί πλατιά της μόρφωση και τό κριτικό 
μυαλό της, δέν υπάρχει αμφιβολία πώς θά τη βγάζαμ 
νε ασπροπρόσωπη σ' ενα τέτιο δύσκολο θέμα που κα
ταπιάστηκε. 'Ωστόσο περιμένουμε κάτι άλλο από την 
κ. Κορίλλου. Περιμένουμε να μάς μιλήσει καί γιά τις 
δικές μας τις γυναίκες, όπως τις εχει χρησιμοποιήσει 
ίσαμε τώρα τό νεοελληνικό θέατρο, τό οπωσδήποτε 
σοβαρό καλ Ιδεολογικό θέατρο, νά μάς αναλύσει τους 
λίγους ή πολλούς τύπους πού βρίσκουνται μέσα σ’ αυ
τό το ύΕατρο, κκψ νά μάς πει άν οί γυναικείοι αυ
τιά τύποι είναι, καλ πόσοι άπ’ αυτούς είναι., γνήσιοι 
'Ελληνικοί, παρμένοι άπό τη ζωή, από τη γύρω ζωή, 
κι οχι κατασκευασμένοι στο γραφείο τού θεατρικο- 
γράφου, πά,νου σέ Ιψενικά μοντέλα καί σέ κούκλες 
παριζιάνικες. Μια τέτια ανάλυση καί μιά τέτια μελέ
τη ύά ωφελούσε οχι μοναχά τό θέ|ατρό μας, μά καί 
την κοινωνία μας γενικά, καί θάν τής ξυπνούσε με
ρικά ζητηματάκια, πού φαίνεται δέν τάχει πάρει α
κόμα είδηση ή τά βλέπει μίέ θολωμένα ματογυάλια, 

ν ν ν ν

ΕΝΑ απ’ ίθ|ύτά τά ζητήματα, κιάπό τά σπουδαιότερα 
μάλιστ, είναι καί το ζήτημα τής σημερινής γυ

ναίκας, τής σημερινής 'ΕΜηνίδας δήλ. "Οχι ν’ ά- 
ποχτήσει δικαιώματα πολιτικά, νάχει ψήφο δηλ. καί 
νά κάμνει διαδήλωσες (είδαμε δά τελευταία τις γυναί
κες μας νά ουρλιάζουνε μέσα στους δρόμους σάν α
φηνιασμένες μαινάδες, καλ καάαενθουσιαστήκαμε !;), 
μά νάποχτήσει πρώτα πρώτα δικαιώματα στό σπίτι 
της καί στην κοινωνία  ̂ δικαιώματα γενικά στη ζωή, 
καί νά πάψει πια; νάναι «λευκή σκλάβα», όπως είναι 
σήμερα, κ αίνάρχινήσει έτσι σιγά σιγά δ γάμος, άπό 
άλληλοτυραννία,παύ ξακολουθεϊ ν ά  είναι, Υά  γίνεται ά- 
ληθινή συμβίωοη.ί 2̂ υ  ν ε ι δ η  τ  έ ■&  γννέ&φς δ έ ν ά - 
ποχτήσαμε <^6μοζ στάν τό^ιο μ α ς .Ό Ι λίγες, καί τιμ η τή

κές εξαίρεσες, δέν κάνουν τον κανόνα. Ή  κ. Κορίλ
λου θάν τό ξαίρει αυτό περισσότερο άπό κάδε άλληνε. 
Μά κκψ μείς τό ξαίρουμε καλά αύτό. ‘Όταν τη βλέ
παμε νάρχεται τον περασμένο χειμώνα στό γραφεϊό 
μας, νάνάβει τό τσιγαράκι της καί νά διορθώνει τά 
κριτικά της (άρθρα, δέν τή χαιρόμαστε γιά χειραφε
τημένη γυναίκα μοναχά. Τή χαιρόμαστε καί γιά κά
τι άλλο, πού έχει κάπως σκέση στενότερη μέ τον κύ
κλο μας. Νά, ή γυναίκα δέν έπνιξε την κόρη, ή κ. 
Κορίλλου δέν πρόδωσε τη δεσποινίδα Νεγρεπόντη. 'Ως 
"Αλκής Θρύλος άρχισε, κόρη, τή φιλολογική της ζωή, 
καί ώς "Αλκής Θρύλος τη συνεχίζει καί παντρεμένη. 
"Ισως γιαττί αγαπούσε αληθινά τά γράμματα, ίσως 
γιατί ή φωτιά πού είχε μέσα της εΐταν τόσο δυνατή, 
ώστε νά μή μπορέσει νάν τή σκεπάσει ή στάχτη του 
γάμου, — αφού στην κοινωνία μας, τέτια πού είναι 
καί τέτια πού έιννοεΐ πεισματικά νά μένει, ό γάμος σά 
στάχτη πέφτει πάνω στις αδύναμες πνευματικές σπί
θες τής κόρης καί τις σταχτώνει άκοπα καί τελειω
τικά.

/ν ν ν *

Ε ΝΑ ζήτημα, βλέπετε, κι αύτό, πόύ θά μπορούσε 
νά δώσει μοντέλα άξιοσπούδαστα στούς δραματο. 

γράφους μας κοά θέματα μέ κοινωνικό ένδιαφέρο με
γάλο στις όμιλήτριες τού «Συνδέσμου Έλληνίδων ύ- 
πέρ των δικαιωμάτων τών γυναικών». Ή  γυναίκα, 
γενικά, μά τού τόπου μας ή γυναίκα περισσότερο, 
πρέπει πρώτα νά νιώσει τά δικαιώματα ποΰχει ώς ά
τομο καί μέσα στη φαμελιά της καί μέσα στην κοι
νωνία, καί νά ζητήσει, μέ κάθε τρόπο καί μέ κάθε 
αγώνα, νάν τάποχτήσει τά δικαιώματα αυτά, καί ύ
στερα νά ζητήσει τά δικαιώμοίτά τής τά πολιτικά, 
πού τό κάτω κάτω κι δ δίέν τάποχτήσει, δέν εχει νά 
ζημιωθεί καί πολύ, αφού καί μεΐ; οί άντρες, πού τά- 
χουμε, έρχουνται περιστάσες πού τά σιχαινόμαστε κι 
ούτε καν τά χρησιμοποιούμε.

M O v a a i K A

H ¿ Τ ΙΜ ΙΑ  THZ OPlUlITfUZ TOT EMHNIK0T Μ ΕΙΟΪ
Ή  πρώτη τής ορχήστρας τού 'Ελληνικού Ωδείου 

μας έκαμεν έξαιρετικά ευχάριστη εντύπωση, Γιατί 
(βρεθήκαμε μπροστά σέ κάτι, πού δέν είχε τήν αξίω
ση νά είναι περισσότερο άπό δ,τι είναι, μπροστά σέ 
μιά Εργασία συστηματική καί σέ μιά ειλικρίνεια. Κι 
άπό iva σχολείο μουσικό αύιό γυρεύει κανείς. Ή  έκ- 
τέλεση νά είναι ανάλογη μέ τά μέσα. Νά παρουσιά
ζει δ,τι μπορεί νά έκτελέσει καλό, ή οπωσδήποτε α
ξιέπαινα, χωρίς νά κιντυνεύει νά σκάσει, γυρεύοντας, 
σάν τό βάτραχο τού μύθου, νά φτάσει τό βώδι. Ή  
συμφωνία τού Χά(ϋδν μάς έδειξε, πώς ή σχολή τού 
βιολιού παρουσιάζει μιά θαυμαστή πρόοδο, ‘Όλοι οί 
σολίστες χαλομελετημένοι. Δέν πρέπει νά ξεχνούμε 
πως είναι μαθητές. ’Αλλά μαθητές πού ύπόσχουνται 
πολλά. Είναι ή δ. Εμπεδοκλή κο(ι ό κ. Καλαμπούσης 
στό τραγούδι, καί ή δ. Πρωτοπαπα στην άρπα. Ή  
τελευταίοι έχει σπάνιο μουσικό φόντο. Φαίνεται άλη- 
θινά καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία. Ή  δρχήστρα γΑ 
νικά, εΐτέμδνη της είτε συνοδεύοντας, έδειξε μιά θαυ
μαστή συγκρότηση. jKal τό ευχάριστο είναι δτι άρχί. 
ζει άπό κεί πού πρέπεινάρχίσει. "Ετσι θά μορφωθούν 
καί οί ¿ 4  τό κοινό. Τό 'Ελληνικό Όδεϊο,
μπορεί νά ;ω$ηφανεύεγαι γιά τήν, έργασία του.
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W HXIQ TIK* ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ

TPIÛ ΑΟΓΙΩ ΣΠ Η Τ ΙΑ ..
ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΚΟ ΜΟΥ Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α .

Αγαπητέ Νουμά 1 ΙΙολύ το φοβάμαι πώς θελά με 
πάρεις για κανένανε πισωδρομικό, καί πώς όέν τις 
βλέπω fit: καλό μάτι τις γυναίκες και τά γυναικεία ζη
τήματα. "Ομως ύέ θά νάχεις δίκιο* γιχά, έγώ και τις 
γυναίκες άγαπώ και την πρόοδό τους αποθυμώ κ' 
ευκουμαι, Μ/i έχωπαράπονο όντας βλέπω σέ τέτοια 
σπουδαία πράματα νά ξεχνάτε την κυρά Άννεζίνα, 
τή γυναίκα μου, που εϊναι, μπορεί να πει κανένας, ή 
γυναίκα τώ γυναικώ μέσα στον τόπο μας. Kcd νά τί 
τρέχει ! Στο προπερασμένο σου φύλλο είδα νά γίνε
ται. λόος για τό «φεμινισμό καί τή γυναικεία έκπαίδε- 
ψη». Καί βάση, λέει, στη μελέτη αύτουνον του τόσο 
σπουδαίου, αλήθεια, ζητημάτου, είναι νά δούμε, λέει, 
για παιό σπίτι πρέπει να εκπαιδευτεί ή γυναίκα. Καί 
τριώ λογιώ είναι, λέει, τά ρωμαήκα σπίτια : 1) Τό 
πατριαρχικό σπίτι, τό «αύτοσυντηρούμενο μέ τί; γαϊ- 
ε; του» κτλ. 2 ) Τό αστικό, «πού Ιδιαίτερα φανέρωσε 
τή γυναίκα κούκλα» κτλ., καί 3) Τό εργατικό σπίτι, 
δπου κυριαρχεί, λέει, τό δόγμα : οΰλοι δξω από τό 
σπίτι ! . . . .

Λοιπό : άπό τή μέρα πού διάβασα αότό τό πράμα, 
κάθουμαι κ<4 σπώ τήν τσεφαλή μου, καί δε μπορώ 
νά καταλάβω τί λοης σπίτι είναι τό δικό μου. Γιατί 
εμείς, μηδέ γαΐες έχουμε, — μυλωνάδες άθρώποι !— 
μηδέ κούκλα «φανερώσαμε» ποτές τήν κερά Άννεζί
να, μηδέ οΰλοι δξω απ’ τό σπίτι είναι τό δόγμα μας! 
Παρά ή κερά Άννεζίνα μου κά&εται στό σπίτι, καί 
κοιτάζει τό νοικοκυριό μας καί τά παιδιά μας, και 
καμιά φορά, σαν πηγαίνω έγώ στό χωράφι ή τό με
λίσσι, κοιτάζει καί τό μύλο, καί δόξα νάχει ό Θεός, 
ήσυχα καί καλά τά περνούμε... Άκοΰς εκεί : οΰλοι 
όξω άπ’ τό σπίτι I. . .  γχ όντας θά φύει ή κερά Άν. 
νεζίνα άπό τό σπίτι, ποιος θά φροντίσει τά παιδιά 
μας ; ποιος τις κότες μας ; ποιος θά τοιμάσει τό φα- 
ητδ μας ; ποιος θά ζυμώσει ; ποιος θά μάς μπαλολο- 
ησει ούλους μας ; — κοίί ποιός θά κάνει, τελοσπάντω, 
τά τόσα άλλα πράματα ;

Τώρα τό ζήτημα δεν είναι για μένα, τό Μαστρα. 
γάλια, καί τή γυναίκα μου, τήν κερά Άννεζίνα. Μά 
έλα πού όλα τα σπίτια στό νησί μας. — καί τού κύο 
δάσκαλου ακόμα, καί rou κυρ είρηνοδίκη, και του 
τελώνη, και τού κυρ αστυνόμου, — οΰλα τελοσπάντω 
τέτοια, σαν τό δικό μου, είναι | ΚμΙ θ,αλεγα πώς δεν 
πρέπει νά βιάζουμάστε τόσο πολύ σέ τέτοια πράματα* 
παρά νά προχωρδμε όμορφα όμορφα κι. αγάλι’ αγά
λια, καί νά κοιτάζουμε, μαθέ, καί λιγάκι καί τά δικά, 
μας τά σπίτια, κι όχι μονάχα τά «σπίτια τής κούκλας» 
καί τις «τουράδες άπό τή θάλασσα» πού μας έρχον
ται άπό τήν πατρίδα τού μουρουνόλαδου.

Δικός σου πόντοι,
Ο ΜΑΜΤΡΑΓΑΑΙΑΣ

. · . ·ν.  · ; ‘

Ξ ενη  Φ ιλολοπ α

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ; "Ενα 
Σουηδικό μυθιστόρημα — Γό έ'ργο τον Δανού 
σνγραφέα Michaelis; «"Ελληνες καί Βάρβαροι*·

— ίέ  γερμανική μετάφραση βγήκε αιτές τ/ς ήμέ- 
μες στον Kugen D i e d e r i c i i s  —  J e n a  τό βιβ/αο του 
Σουηδού Α α υ11 joiiansson « JJie  KaiKo^ie - 
(Τά κοκκινρκεφάλιρίλ. 'Η υπόθεση είναι ή ακοΛουΰη:

Στην κε.ντρική Σουηδία ζεΐ, μέσα στα βαθιά δάση, 
ένας άνθρωπος με τή γυναίκα καί τό γ.ιό του, Ήρϋ* 
ιαο τά ; τοικημένα μερη, εκοιψε ένα μέρος τού οά- 
σους, έ( . ;οε ένα σπιτάκι, καί καΛοπερναμ κυνηγών
τας καί ¡αλλιεργι. :ας τή γή. Μιά μέρα τραβάει 
πρός τ( βορεινά γι. .α*νήγι. Αλεσα; σέ κάποιο δάσος 
τσακώνεται μ’ έναν ξένο κυνηγό για κάποιο λάφι πού 
καί οί δυό τους επιμένουν πώς τό έχουν σκοτώσει. Λα
βώνεται άπό τόν κυνηγό, πού είναι ό πατέρας τής 
άγαπητικιο|ς τού γιου του. Για νά εκδικηθεί, κατα
φέρνει δυό άντρες πού άπό κάποιο άλλο μέρος ήρθα
νε νά εγκατασταθούνε μέ τις φαμίλιες τους κοντά στό 
σπίτι του, νά τον βοηθήσουν κατά τού κυνηγού. Μά 
τήν παθαίνει χειρότερα vscji σκοτώνεται. Τό χΐηματά- 
κι του τό κλήρονομάει ό γιός του, πού παίρνει και τήν 
άγαπητικιά του κοντά του, χωρίς στεφάνι. Επειδή 
σιχαίνεται τις κοτσομπολιές τής γειτονιάς καί Λαχτα
ράει τήν ήσυχη ζωή τής έρημιάς, δίνει τό χτήμα του 
στούς γείτονες, πού γιά άμοιβή τον βοηθούν στό χτί
σιμο καλύβας πιο μέσα στό δάσος. Ύστερ’ άπό λί
γου καιρό, οί παλιοί γειτόνοι (στό αναμεταξύ κι άλ
λοι άποικοι είχανε μαζωχτεΐ κοντά τους), αποφασί
ζουν νά καλλιεργήσουν κα|ί τον τόπο πού κάθεται ύ 
άνθρωπος μέ τήν αστεφάνωτη γυναίκα και τό άβά- 
φτιστο παιδί τους, πού κάνανε. Γιά νά γλυτώσει άπό 
τούς ενοχλητικούς αυτούς, αναγκάζεται νά σκοτώσει 
τρεις - τέσσερες άπό δαύτους μέ τό τουφέκι του. Κιχ- 
ταδιώχνεται άπό τούς άλλους χωριάτες καί αναγκά
ζεται νά φύγει μέ τή φαμίλια του πρός τά βορεινά. 
Στό δρόμο τούς φτάνουν οί καταδιώχτες τους, και 
άπό τις σφαίρες τους χάνεται ένα ευτυχισμένο κι α
γαπημένο αντρόγυνο, πού είχε μονάχα έναν πόθο : 
νά ζεΐ ήσυχα κο(ί λεύτερα. Τό παιδί τραβάει μονάχο 
του πρός βορρά, καί φτάνει στα λημέρια τού «σκο
τεινού λαού». —'Ύστερα άπό μερικές γενιές, κάποως 
γέρος, πού κάθεται στό δάσος, κοντά στό γνωστό μας 
χωριό, βρίσκει σιμά στην καλύβα του μιά πεθαμένη 
γυναίκα μέ» τό μωρό .η., τον ζεΐ ακόμα, καί που εί
ναι άπόγονος έκεινοΰ τού παιδιού πού μια φορά κ' έ
ναν καιρό είχε φτάσει στά κατατόπια τού «σκοτεινού 
λαοί». Τό παίρνει σπίτι του καί τό αναθρέφει. Τό μω
ρό μεγαλώνει, κι αγαπάει τήν κόρη τού πιο πλούσιου 
τσιφλικά τού χωριού, Τό κορίτσι παραδίνεται στό 
νέο, γιάτί καί κείνο τόν αγαπούσε. (Ή  οικογένεια 
τού κοριτσιού κατάγεται άπό τούς προγόνους έκείνων 
των χωρικών, πού σκοτώσανε τόν παλιό καιρό έκεΐ- 
νο τό αντρόγυνο). 01 γονιοί, άπό τόν άδικιολόγητο 
φόβό μήπως αΰτοκτονήσει ή κόρη τους, τήν παν- 
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τρεύουν νόμιμα μέ τό νέο, γιά νά μή θεωρείται γιά 
«πόρνη», κ! έτσι τό παιδί πού ήρθε, δ Θεός ξαίρει ά
πό πού, γίνεται «ισότιμο» μέλος τής πιο πλούσιας οι
κογένειας τού χωριού. Μά, σά νάν τό τραβάει μιά 
μαγική δύναμη, άφίνει μιά νύχτα δλα στή μέση, πλού- 
τη, τιμές, γυναίκα, καί χώνεται μέσα στό δάσος, στό 
άγνωστο.

Μέ αληθινά καλλιτεχνικό τρόπο μάς δίνει ο ου- 
γραφεας τόν αγώνα τής ερημιάς με τόν κατοικη- 
μενο τόπο, τού πρωτογενή ανθρώπου μέ τόν πολιτι
σμένο. 'Αλλά δέν είναι μονάχα ο άγωνας καί ή τρα
γική μοίρα ατόμων, μά και ολάκερων γενεών. Ι ό  
παλληκάρι εκείνο πού άδικοσκοτώνεται μαζί μέ τήν 
αγαπημένη του άπό τούς άποικου,ς γειτόνους που otó 
περισσότερο ξαπΑωνουνται στά παρθένα δάση καί 
στήν ερημιά, είναι ό πρωτογενής άνθρωπος, πού έ
χει θεό του τήν έλεύτερη φύση. καί συντρόφους του 
τό λύγκχχ, τό λύκο, τό λάφι καί τήν κουκουβάγια. 
Τήν καλύβα του έχει εκεί όπου τό δάσος είναι π ιό πυ
κνό, Τόν άγώνα του κατά τού ξαπλωμού τού ψευτο- 
πολιτισμοΰ συνεχίζει ύστερα άπό μερικές γενιές κά. 
ποιος απόγονός του, πού έχει τήν ίδια «άγρια», μά 
καί άδολη καί φυσική ψυχή, σάν τό μακρυνό του πρό
γονο. Ό  Συγραφέας είναι πεισμένος οπαδός τού με
γάλου ιδανικού τού Ρονσσώ, τού «γυρισμού στή φύ
ση». Ή  αλήθεια είναι, πώς στόν άγώνα αύτόν θρι
αμβεύει στό τέλος, άς είναι καί φαινομενικά, ή ιδέα 
τής αποίκησης κάι ο λεγόμενος πολίίίομός, μά οί μυ
θικές δυνάμες τής έρημιάς καί τής φύσης καί οί α
ταβιστικές κληρονομιές τών ανθρώπινων γενιών δεί
χνουν φανερά καί τραγικά τή μεγάλη τους επίδραση 
πού έχουν απάνω στήν ανθρωπότητα. — Εκείνο πού 
εξωτερικά κάνει τόσο ομορφο τό έργο τού Johansson 
είναι ή θαυμάσια περιγραφή τής φύσης τών Σκανδι
ναβικών χωρών. Καί νά μήν είχε τή βαθειά έννοια τό 
ρομάντσο πού έχει, πάλι θέτανε άριστούργημα γιά 
τούτο τό λόγο. Φυτά, ζώα, ανθρώπους, τά διάφορα 
φαινόμενα τής φύσης, δλα τά μετχειρίζεται ή πέννα 
τοίί συγραφέα μέ τήν; ίδια αγάπη καί μέ τόν ίδιο πό
νο, Ή  κοσμοθεωρία του είναι ή βιογενετική τού Δαρ- 
βίνου, πού δέν κάνει διάκριση ανάμεσα στά φαινόμε
να τού σύμπαντος. Τό βιβλίο πρέπει νά καταταχτεί 
στα καλύτερα άνθρωπιστικά έργα τής παγκόσμιας φι
λολογίας. Οί Σουηδο κριτικοί τό βάζουν, γιά τήν ά,- 
ξίαι του, κοντά στά έργα τής μεγάλης συγράφισσας 
Selma I,agerlof.

Κάποια δυσκολία παρουσιάζει τό διάβασμα τού βι
βλίου, πρό πάντων στό πρώτο μέρος, που δ συγραφέ
ας στά διάφορα πρόσωπα δέ δίνει ονόματα, μά τά 
λέει απλά «άποικος», «άγριοκυνηγός», «ή γυναίκα τού 
άγριοκυνηγούί» κτλ. Μά ή μικρή τούτη έλλειψη δέ 
χαλάει καθόλου τό γούστο τού προσεχτικού αναγνώ
στη.

Ό  κάπως περίεργος τίτλος τού βιβλίου «Τά κοκκί- 
νοκεφαλα», σημαίνει τούς ανθρώπους τών βορεινών 
χωρών, πού έχουνε ξανθά, καί πολλές φορές κόκκινα 
μαλλιά.

— Ό Δανός συγραφέας Sophus Michaelis 
γνωστός προπάντων γιά τά ιστορικά του μυθιστορή
ματα, έγραψε Ινα βιβλίο μέ τόν τίτλο «Hellenen lind 
Barbaren» «"Ελληνες καί Βάρβαροι», (γερμανική 
μετάφραση στό Wtotótó κατάστημα τού Erich Reis*

Berlin) πού βέβαια θά Ινδιαφέρει, πράτ’ άπ όλα, 
τούς σημερινούς "Ελληνες. Ή  υπόθεση είναι παρμέ
νη άπό τήν πιο λαμπρή έποχή τών μαχών τού Μαρα
θώνα καί τής Σαλαμίνας. Δύσκολη είναι βέβαια η 
συγραφή φιλολογικών έργων μέ Ιστορικό φόντο, για
τί έρχουνται σέ κάποια σύγκρουση ή υποκειμενική 
φαντασία τού ποιητή καί ή αντικειμενική φιλαλήθεια 
τού ίστοριοδίφηβ "Ενα ιστορικό φιλολογικό έργο τό
τε μονάχα αξίζει, αν ό συγραφέας καταφέρνει νά 
σμίξει κατάλληλα καί τις δυό αύιές Ιδιότητες. Ό  
M i c i i a e l i s  τό πέτυχε τέλεια. "Αν οί Γερμανοί έ
χουν τόν F e i é x  D aim πού δέν τόν έφτασε άκόμα 
κανείς συγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων, μά και 
οί Δανοί μπορούνε νά είναι περήφανοι γιά τόν πατρι
ώτη τους, πού είναι άξιος μαθητής τού Γερμανού συ- 
ναδέρφου του.

Ό  συγραφέας δίνει στό έργο του μιά ζωντανή ει
κόνα τής ζωής τών αρχαίων ' 'Ελλήνων. Ή  ζωή τών 
βοσκών τής 'Αρκαδίας, τών πολεμιστών τή; Σπάρ
της καί τών ’Αθηνών, περνάει μέ δμορφα χρώματα ά
πό τά μάτια μας. Τό πιό πετυχημένο μέρος τού βι
βλίου είναι ή αναπαράσταση τών αγώνων στήν Ολυμ
πία, οπου έχουνε μαζευτεί οί ΙΙανέλληνες. Έκεί 6 
Νάρκισσος, τό πρώτο πρόσωπο τού έργου, ό απλός 
τσοπάνος τής ’Αρκαδίας, βλέπει μπροστά του μιαν 
άλλην 'Ελλάδα, πού δέν τήν είδε άκόμα στά κατσά
βραχα τής πατρίδας του, μιαν 'Ελλάδα γεμάτη άπό 
σωματική ομορφιά καί δύναμη, άπό τήν οποία όμως 
δέ λείπουν καί οί πονηριές κκψ ή διαφθορά. Άπό τό 
άλλο μέρος μας παρουσιάζει ό συγραφέας τήν ασια
τική ζωή τών λαών του Ξέρξη, μέ τή δουλοφροσύνη 
τους, τις δεισιδαιμονίες τους καί τήν ώμή τους βαρ 
βαρότητα. 'Όταν δ Ξέρξης φτάνει στή Θράκη, δίνει 
διωταγή νά θαφτούνε ζωντανά στους θεούς τού "Αδη 
εννιά άγώρία καί εννιά κορίτσια. Άπό θρησκευτικούς 
λόγους βέβαια. Επιτέλους, οί Πέρσες εΐτανε «βάρ
βαροι». Μά ύστερα άπό 2400 χρόνια πόσα αθώα παι
διά δέν ξεπαστρευτήκανε ,γιά «στροίτιωτΒκούς λό
γους» μέ τούς συχνού; βομβαρδισμούς ανοιχτών πό
λεων, άπό μέρος «πολιτισμένων λαών» !

Διαβάζοντας κανείς τό βιβλίο τού M i c h a e l i s  
χαίρεται πού ζοΰνε άκόμα 'Έλληνες, μά λυπάται βα
θιά πού δέ: χαθήκανε άκόμα άπό τό πρόσωπο τή; γη; 
οί διάφοροι «βάρβαροι» τής Ευρώπης, μπροσιά στού; 
δποίους οί βάρβαροι τού Δορείου καί. τού Ξέρξη εί
χανε μικρά παιδιά.

Ένα άλλο μεγάλο έργο τού Δανού συγραφέα είναι 
τό ιστορικό μυθιστόρημα «Ό αιώνιος ύπνος», πού έ
χει γιά θέμα τό Μεγάλο Ναπολέοντα. Κάνεις συγρα
φέας δέν πέτυχε νά μας δώσει τόσο αληθινά, μά και 
τόσο ποιητικά τόν θορσικανό, οπως δ Michaelis.

Μόναχο. Γεννάρη- ALEX STEIMETZ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στον λαον τήν ολόμαυρη ράχη.

Στού λαού τήν ολόμαυρη ράχη, 
περπατώντας οί Σκιάδες μονάχοι, . 
γλωσσικό μελετούνε σκοτάδι, 
κο|1ι γυρεύουν δασκάλους κουτούς, 
τδ φτωχβ νά μεθήσουν κοπάδι, 
πιδ τυφλό νά δουλεύει γι’ αύτούς.

ΠΙΚΡΑΓΚΑΘΗΣ



Η ΚοινηΓνωμη
Φίλε Νουμά,

Στην επίσημη πρόσκληση πού έκανε ύ προσωρινός 
πρόεδρος τής Εθνοσυνέλευσης, χαλώντας τούς πλη
ρεξούσιους για τις 18 του Γενάρη, έγραφε :

«Ύπο μ ιμ νή σκ ο με ν ύ μ ί ν  δ τ ι . . . »
Επρεπε: Ύπομιμνήσκομεν υ μ ά ς . . .

Ό  δέ ταχτικός πρόεδρος και δυο φορές άλλοτε Υ 
πουργός τής Παιδείας, στο λόγο πού έβγαλε στην ’& 
θνοσυνέλευση για την εκλογή του, έκανε τούς εξής 
βαρβαρισμούς :

1 ) Ή  ’Εθνική Συνέλευσις θέλει φανεί σ υ ν ε 
π ή ς . . . .

Ή  λέξη συνεπής είναι ανύπαρχτη ελληνική λέξη. 
Σέ κανένα Ελληνικό λεξικό δεν είναι γραμμένη.

"Επρεπε νά πει «Ή 'Εθνική Συνελευσις α κ ό 
λ ο υ θ ο ς . . .

2.1 Έχων ανάγκην τής ευμενούς σ υ ν δ ρ ο μ ή ς  
πάντων υμών...»

’Έπρεπε νά πει : τής ευμενούς β ο ή θ ε ι α ς  ή 
α ρ ω γ ή ς  ή ε π ι κ ο υ ρ ί α ς  κλπ.

Διότι ή λέξη σ υ ν δ ρ ο μ ή  έχει άλλες σημασίες, 
και μονάχα εκείνη πού ήθελε νά πει ό κ. Πρόεδρος δέν 
έχει, ούτε κάν κατά προσέγγιση.

Β Α Σ 3 Ε Α Ν Ι Ο Ζ

Φ ΟΙΤΗ ΤΙΚ Η  Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ ΙΑ
’Αγαπητέ Νουμά,

«Ένας λαός υψώνεται άμα δείξει πως δέ φοβάται 
την Αλήθεια», λέει ό Σοφός. Αύτό, δπως είδες, στο
λίζει κο|ί την προκήρυξη πού κάναμε στούς Νέους, κι 
αύτό βρίσκεται ατράνταχτα θρονιασμένο στην ψυχή 
μας. ’Έτσι, οί συμβου/ξες πού μάς δίνεις στό περα
σμένο σου φύλλο, μας γέμισαν την καρδιά με τόση 
ευχαρίστηση γιά τις γενικές τους γραμμές, μ’ δση κι 
απορία γιά μερικές τους λεπτομέρειες.

Καί πρώτα - πρώτα λες πώς θά δημοσιεύεις, έχτός 
από τάνακοινωθέντα μας, καιί κάθε υποφερτό λογοτε
χνικό κομμάτι, πού θά στέλνεται από μέλος τής Συν
τροφιάς μας. ’Όχι, αγαπητέ Νουμά !' Αύτό δέ θά γί
νει ποτέ. Σκοπός μας δέν είναι νά βγάλουμε καλλιτέ
χνες, αλλά α ν θ ρ ώ π ο υ ς ,  ανθρώπους ζωντανούς. 
Καί, βέβαια, ιεμείς δέν μπορούμε νά νιώσουμε πώς 
μπορεί, στήν εποχή μας, νά είναι κανείς ά ν θ ρ ω 
π ο ς ,  χωρίς νά είναι καί δημοτικιστής, Αύτό ζητάμε. 
01 καλλιτέχνες βγαίνουμε μόνοι τους, βγαίνουνε από 
τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς .  "(Επειτα, κλώσα πού νά βγά
ζει καλλιτέχνες νομίζουμε πώς δέν μπορεί νά γίνει.

"Οσο γιά τά «κότσια» μας, γιά τήν -ψυχική μας δύ
ναμη, θαρρούμε πώς δποια κι άν είναι, γιά τώρα του
λάχιστο, άπ’ υσες γεννιούνται, από νεανικές καρδιές, 
ή δική μας είναι ή καλύτερη γιά τόν κοινό μας αγώ
να. Μπορεί έμείς νά μήν είμαστε οι πιο κατάλληλοι 
γιά τόν κομματικό λυτρωμό, — άν καί πιστεύουμε 
πώς μέ τό νά καταπιανόμαστε νά βγάλουμε ά ν θ ρ ώ- 
π ο υ ς δέ βοηθάμε καί λίγο σ’ αύΐό, — δμως, γιά 
τήν ώρα, δέ μπορούν νάναλά|6ουν τό Γλωσσικό Ζήτη
μα οί λυτρωτές του λαού. ’Αργότερα ίσως νά μπο
ρούν, τώρα δμως οχι. Γιατί, πως είναι δυνατό, σέ πα
ρακούουμε, νά πολεμήσει γιά τή Δημοτική Ινας Σύλ
λογος, πού τό πρώτο πρώτο πράμα πού βλέπουμε στήν 
προκήρυξή τον ε ίν α ι: « Γ Ε ν ω σ ι ς  των σοσιαλιστώγ

Φοιτητών και Σπουδαστών τής Ε λ λ ά δ ο ς » ;  (Κι 
όχι «"Ενωση» καί τής ά'Ελλάδαφ, δπως θέλεις καί 
γράφεις). ’Ακόμα, πώς μπορεί άπό άνόμοια στοιχεία 
νά βγει κάτι καλό γιά τή Δημοτική; αύτό δέν τό κα
ταλαβαίνουμε. Γιατί, δπως ξαίρεις, άπό τούς σοσια
λιστές 8έ λείπουνε οί καθαρευουσιάνοι. Κι αύτό τό 
Λέμε μ’ αληθινή πίκρα.

Γιά δλ: αύτά, λοιπόν, λέμε τό μεγάλο λόγο, πώς γιά 
τήν ώρα είμαστε οί πιο άξιοι ύποστηριχτές τής ’Ι
δέας.

Θά ζητάγαμε, «δυνάμει τού πε$ Τύπου νόμου», νά 
δημοσιέψεις τήν απάντηση αύτή στήν ίδια σελίδα καί 
στήν ίδια κολόννα, πού βρίσκουνται τ’ άρθράκια, πού 
γι’ αύτά στέλνεται ή απάντηση. Μά ξαίρουμε πώς δέ 
μάς χαλάς ποτέ τό χατήρι, σέ ξαίρουμε γιά τόσο κα
λόβουλο,, πού τό θεωρούμε περιττόλ 

Μέ αγάπη,
Τέλλος "Λγρφς, Β . ΒΙαβιανός, Π . Γλέζος, Β . Μόσχος
Πέτρος Χάρης. ______________

^ < ] ~ Χ Α Ρ Ι Σ  ΓΡΑΜ Μ ΑΤΟΣΗΜ Ο
κ. Κ. ΛΑΓ. Κάτι θέλεις νά πεις, μά τά χιλιομπερ- 

δεύεις. Λ. χ. τί θές νά πεΐς μέ τούς στίχους αύτούς ; 
. . .  Θά λειτουργούμε μιά θεία ηδονής άπόλαψη μία 

λειτουργία, \
πού οτά κορμιά τάφράτα μας θά δίνει νιάτα
κ υγεία

:..·Ά

—κ. ΣΤ. Ό  κ, Καρθαΐος έφυγε γιά τή Λόντρα ώς 
στρατιωτικός σύμβουλος τής Ελληνικής, αποστολής. 
"Αμα γυρίσει θά σού απαντήσει. — κ. ΕΑ. ΦΑΛ. 
"Οχι καί τόσο πετυχημένη. Δοκίμασε καί σ’ άλλα.— 
κ. ΘΥΡ. *Οχι καί τόσο καλό. — κ. ΑΣΠ. ΓΚ. Καλό 
τό «¿Παιγνίδι». Μά τάλλο, π α ι γ ν ί δ ι είναι έπΐ- 
τέλους κι αύτό; "Αν είναι παιγνίδι, δέ νομίζεις πώς 
παρακράτησε ; — κ. ΑΡ. ΧΙΑ. Καλά γραμμένο, μά 
δέ λέει καί πολλά πράματα. Δοκίμασε κοφ, σ’ άλλα θέ
ματα. — κ. ΣΚ. Δέν μπορούμε νά κρατούμε αρχείο 
καί γιά τά «ακατάλληλα» γιά τύπωμα. ’Αρχείο μας εί
ναι τό καλάθι, πού είμαστε υποχρεωμένοι, γιά 
λόγους δημόσιας υγείας, κάθε μέρα νάν τ’ α
δειάζουμε. — κ. ΠΛ. ΓΙΑΜ1. Τό < Ήλιοβασίλεμ- 
μα» καί τό άλλο, τό ρομαντικό, δέ λένε τίπο
τα. Τό σατυρικό είναι αρκετά καλό, καί........
περιμένουμε καλύτερα. — κ. ΙΩΑΝ. ΑΡΔ. Άφοΰ ή 
καρδιά σου εχει:

πόνο μακρύ, βαθύ, 
διότι ή ζωή σου 
μία μέρα θά σβυστεΐ, 

φρόντισε νά έπιχοψατώσεις τόν πόνο σου καί θά βρεις 
αμέσως τή γιατρειά σου. Τά ποιήματα — άσ’ τα νά 
κουρεύονται! — τόν κάνουνε μακρύτερο κ^ι βαθύτε
ρο τόν πόνο. — κ. ΑΔΑΜΗ. Οί στίχοι είναι άρκετά 
καλοί μά περιμένουμε νά σέ κλίνουμε καί σ’ άλλα, κα
λύτερα, τραγούδια. — κ-ΘΡΌΖ, Χμ ! Έτσι κ’ ϊ- 
τσι. — κ. Γ. ΧΑΤΖ. Έχουν καί παραέχουν πνοή καί 
μερικά απ’ αύτά θά δημοσιευτοΰνε. — κ. Η. ΠΑΡΑ... 
*Όλ’ αύτά τά ξηγάει ό Φιλ. στη «Γραμματική τής Ρω- 
μαίικης γλώσσας». — κ. Γ. ΧΑΣ. "Οχι καί τόσο κα
λό. — κ. ΓΕΡ. Δ ΚΑΣ. "Αδικο είχε να μή σ’ έχτι- 
μήσει. "Α σ’ έχττμουσε, δέ θάναγκαζόσσυνα νά γρά
ψεις :
ώ άγαπημόνηΐ ώ άγαπημένη! ςέ θρήνο κρούω τή λύρα 

γιά σέ, πούδέ μ’ έχτήίησις !
■■ ■ ' .V:· :'·|ί ·' : ' , "


