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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
2 τόν π ο ιη τή

ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦΗ

ΠΑΛΙΟ ΠΕΡΒΟΛΙ

Χτύπησα* ξαναχτύπησα: Κλεισμένη ή αυλόπορτά σου 
Κήπε άνθισμένε μου* κ’ έγώ μένω στήν έρμη στράτα.
Ποιδς νά μ1 άνοίξει; Ζήτησα νά μπω καί μοΰπαν: Στάσου !
Κ’ ή περβολάρισσα άλλαξε* κι’ άλλη έχεις κλειδοκράτα.

Τ’ άμμόστρωτα δρομάκια σου ρούγες πλατιές γιά μένα*
Κ’ ή στέρνα του σιντριβανιού μιά θάλασσα πλατειά.
Τρεχαντηράκια χάρτινα μέ τά πανιά άπλωμένα 
Τ1 άρμένιξα, καί θάρρεβα πώς πάω στήν ξενιτειά,

Ρόδα καί γιούλια, κυκλαμιές, γαρούφαλλα, ζουμπούλια 
Μ* άπ’ δλα μοσκοβόλαγες, κ’ εΐσουν χαρά καί βιός μου 
Κοπέλλα τής περβολαριάς: Άστρί, φεγγάρι, πούλια 
Κλωνάρι δροσοστάλαχτο, βασιλικού καί δυόσμου.

Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

Καπετάνισσα:  Σου φέρνω άπό τήν Πόλη φορεσιά,
Κεχριμπάρια, τζοβαΐρια, μέσα άπ* τήν Όντέσσα !
Νά λαμποκοπάς καλή μου σά θά πά; στήν έκκλησιά, 
σάν τή χαραυγή ή δροσιά : Κ’ έγια-λέσα!

Κεΐ σιά ξένα κάποιο βράδι πού μέ κέρναγε κρασί 
μοΰδειξε κοράλια χείλια -  πειρασμό ή μαργιόλα— 
μιά ξανθούλα: Μά τής είπα— Κοραλένια δπως έσύ 
έχει μιά άλλη ατό νησ ί! Κ’ εγια μόλα !

Λίγο βόηθησε "Αη-Νικόλα μαΐστραλάκι νά στρωθεί 
Κ* έτσι άρχήτερα νά μπούμε ατό λιμάνι μέσα:
Δυό ματάκια νά στεγνώσουν, μιά καρδιά νά στεριωθεί 
άπ’ τόνπόνοίτό βαθύ : Κ’ έγιαλέσα !
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Η Ι Η Ε Α Α Ο Ν Υ Φ Η
Τή νιά πού τώρα τήν περνοΰ/ τήν ήξαιρα από χρόνια :
Κ’ είχε περίσσιες ομορφιές, χαρίσματα άφανέρωτα,
Σιμά στό παραθύρι της άνθοΰααν μπελ,σργόνια
χο\ μιά γαλιάντρα στό κλουβί τής λάλειε γιά τον έροπα !

Κι* αύτή, σκυμμένη ¿κένταγε τον "Ηλιο, ιό Φεγγάρι* 
μέ πούλιες κι άσημοκλ,ωστές σέ υφάδι μαύρο κι άλικο : 
Τής χήρας κρυφοκοίταζε τό γυιό, τον κανακάρη 
γιά την ύγειά της ποΰπινε στ* άντικρυνό μπακάλικο.

Κ’ ή γειτονιά της τδλεγε : Σά *ρθοΰν τα χελιδόνια 
τό νιό τόν τρισευγενικό πώς θά τον πάρει γι’ άντρα της. 
Τώρα, νεκρή τή χαιρετούν άπ’ όλα τά μπαλκόνια 
Καί σβύνουν τά μυριστικά* σωπαίνει κ’ ή γαλιάντρα της.

ΤΡΕΙΣ Α Α Ξ Ρ φ Β Σ ___

Τρεις άδερφές, τρεις αδερφές' Παντού μέ πάνε συνοδεία 
νύχτα, κι αυγή, καί ημέρα;

Ή μιά πότε καλόγνωμη χαρίζει μ’ άνοιχτή καρδιά 
καί πότε σφιχτοχέρα!

Έ  άλλη; Δουλεύτρα άκάματη γνέθει τό νήμα τ* ασήμι 
πού χίλιες πήχες νάναι!

Γειά καί χαρά στά χέρια της, πού νά μην πάψουνε στιγμή 
τ’ άδράχτι νά γυρνάνε!

Κ* ή άλλη ■— θωρώ τόν ήσκιο της — Κρατάει ψαλίδι κοφτερό 
— καρδιά μου γιατί τρέμεις ;

Ποιά μέρα, ποιά ώρα, ποιόν καιρό; Τρέχει καί κόβει στό φτερό 
τό νήμα τής άνέμης.

Ν. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ (ΛΑΥΡΑΣ)

Γ Υ Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ

Τό καράβι μάς έφερνε σιά^γαλάζια ονειρεμένα νε
ρά, στον παλιό ιώρανό, τόν άγαπημένο. Με τό σκάσι
μο τού αυγερινοί είχαμε πιάσει τόν Κάβο Ντόρο και 
τώρα τραβούσαμε γιά τό Μακρόνησο. Σίγουρα θά πιά
ναμε σκάλα πριν τό μεσημέρι.

Αυτό εΐτανε πολύ ευχάριστο. Θά βλέπαμε μιαν ώρα 
αρχή τέρα τον τόπο μας, τόν πάντα τρισπόθητυ καί λα 
τρεμένο μέ όσα ταξίδια κι άν κάναμε σε στεριά καί 
σε θάλασσα. ‘Η λαχτάρα δυνάμωνε την απαντοχή τό
σους μήνες. Μάς γλυκονανοΰριζε μ αυτό τό χρυσόνειρο.

— "Ας πιάσουμε σκάλα μιά φορά, είχε πει δ λο- 
χίσς Σκαρλής, 6 φίλος μου, άς φ·λήσω τό χώμα τής 
'Αθήνας κι άς μέ κρεμάσουνε υστέρα.

Εΐτανε δ πόθος πού κρατούσε όλου:, τό δυνατό 
κρασί πού μάς μέθαγε. "Αστραφτε στά μάτια. "Ο Στρα
τηγός ποΰφερνε βόλτες στη γέφυρα κοιτούσε μέ τά

κυανοκιάλια πέρα, οί φαντάροι πού γυρίζανε μέ άδεια 
ή γιά πάνια στά σπίτια τους άναρωτιόντουσαν πότε 
θά φτάσει ιό καράβι. Θαρρούσανε πώς είχε κόψει τό 
δρόμο του. Καί κάτου στό πλωριό αμπάρι, ξαγριεμέ- 
νοι άπό την κακυνύχτια καί την κακοπέραση ορθώνανε 
τά τρεμάμενα κορμιά τους μερικοί κατάδικοι στρατιώ
τες, πού ζητούσανε μέ κάθε τρόπο νά δούνε λίγο ου
ρανό καί θάλασσα γνώριμη.

Τό βαπόρι έκοβε δρόμο καλό. Δώδεκα μίλια την 
ώρα. Ποστάλε άλλοτε, είχε άπό τό κουβέρνο επιταχτεί 
γιά τις στρατιωτικές ανάγκες. Έκανε κάθε βδομάδα κ’ 
ένα τιιξίδι,πήγαινε έλα, Ραιδεστό -  Πειραιά. Κ’έπαιρνε 
την άνθρώπινη άθλιότητα καί τηνέ ταξίδευε πότε σ' 
ένα όνειρο γυρισμοί καί πότε σέ μιά λαχτάρα νά μην 
κρατήσει γιά πολύ δ μακρεμός άπ* τά σπίτια.

Τώρα γυρίζαμε πάλι γιά νά ξαναφύγουμε άργότερα
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«ν μα; τδγραφε ή Μοΐρα. Οί περισσότερο; ξαίραμε τη 
μισή υδρόγειο κι άπ* τό νησάκι τό πρόσχαρο, κι από 
τή ραχοΰλα το ¡3 βουνοΰ ιήν ολόδροση, είχαμε πε ταχτεί 
^αγριεμένοι πολέμαρχοι στην Τουρκία και στη Βουλ
γαρία, στην Άιατολΐ| και στή Ρουσσία καί δέν ξαίρω 
μ  «άμα που. Όσοι απομένανε γυρίζανε. "Αλλος μέ λίγη 
άδεια, δ γέρο-Έφεδρος μέ μιαν απόλυση ως πατέρας 
τεσσάρων παιδιών, το χτεσινό παιδί του μ’ένα γερό 
αλευρίτωμα

Όλοι σκεδόν είμαστε απόμαχοι. Δέκα χρόνια εκ
στρατείες καί πόλεμ ·ι μα; είχαν? τσακ'σει. ’Απόμαχος 
εΐτανε κι ό Στρατηγός ποΰφερνε βόλτες στη γέφυρα- ; 
Μα κείνος, όσο νδναι, κα'τι έφερνε γυρίζοντας ενώ : 
εμείς  |

’Από βραδίς είχαμε κιαλάρει την ξανθιά Ρουσσίδα, ■ 
με τα καταγάλανα μάτια, την ανάγλυφη κοομυστα· 1 
σιά, που ταξίδευε μαζί του.’Ανήσυχη έφερνε τό βαπό- ■ 
ρι άνω κάτου, κρατώντας στα χέρια της ένα μικρό κα- 
τσαρό σκυλάκι που δλο γαύγιζε. Ό Σκαρλή; δέ χόρ- 
ταινε νά τηνέ βλέπει. Δϊσταντικιά ψυχή. Καί μου πι
πιλούσε δ φίλος τύ μυαλό για τή δροσιά της.

Στον ήσκιο τέτοιας ήθελα μηλιά; 
νά πάω να γείρω. Καί τ’ αχείλι μου 
τή γλύκα τοΰ καρπού της νά γευτεί.

Μά δ καρπός δέν εΐτανε για τά δόντια τοΰ φίλου 
μου τοΰ Σκαρλή, κι ά; εΐτανε πιο γερά άπό τοΰ γέρο 
καπετάνιου. Τέτοια λάφυρα πολέμου δεν αρμόζανε σ’ | 
εμάς τούς μικρούς καί τούς τιποτένιους.

Είμαστε τόσο κουρασμένοι πού θά θέλαμε κάπου 
νά γείρουμε γιά πάντα. Ό Σκαρλής λαχταρούσε τον 
κόρφο τής Ρούσσας.Ό γέρο-Έφεδρος μιάν άκρια στο 
φτωχικό του. Ό  κατάδικος ένα κομμάτι λεύτερης γης. 
Καί μόνο πέρα, στό πρυμνιό αμπάρι, άλλοι κατάδικοι, 
ξένοι στον ουρανό καί στό περίγυρο,—κάτι τσέτες Ιπι- 
ζωΐτες πού τούς πηγαίνανε στην Άκροναυπλία,—δέ 
λαχταρούσανε θαρρείς τίποτε καί πότε μασουλάγανε 
ξερό ψωμί καί πότε χορεύανε ζεμπέκικο παίζοντας οί 
γύρω παλαμάκια.

Τά βράδι, άργά τά μεσάνυχτα, είχε ζυγώσει δ Σκαρ
λής τή Ρυύσσα πούφερνε βόλτες στην κουβέρτα, κοι 
τώντυς πέρα τό πέλαγο Ασημωμένο απ’ ιό φεγγάρι. 
Κάθησε λίγο μαζί της, τοΰ μίλησε και τής μίλησε για 
τόν τόπο της πού τόν ήξαιρε απ’ την εκστρατεία, τής 
είπε κάνα δνό Ρούσσικα, καί δε δείλιασε δ φίλος νά 
τής πει ξάστερα πώς τάρέσει καί την άγαπάει. Το «Σ’ 
αγαπώ» τής τόπε Ρούσσικα γιατί αύτό τό σκανταλιά- ; 
ρικο ρήμα τδξερε σ’ δλες τις γλώσσες τοΰ κόσμου. |

Η πολιτισμένη γυναίκα έσκασε στα γέλια καί χω· ! 
ρίς νά βάλει τις φωνές τόν άφησε—γιατί δχι;—νά τής ; 
φιλήσει θερμά τά δάχτυλα.

Ό  Σκαρλής την έβλεπε τώρα στη γέφυρα μέ τό 
Στρατηγό της. Πότε-πότε γυρνοΰσε καί τοΰ χαμογέ
λαγε.

— Πέρασε ο ι ως περάσεις, τοΰ σφύριξα στ’ αύτί. 
Σέ λίγο πάει τό πουλί, Σκαρλή, πέταξε! .  . .

— Δέ βαριέσαι! Κι* αν πάει, καλό ταξίδι! Γι’ 
αυτό θά σκάσουμε τώρα... Μωρέ, ’Αττική, μύρισε ! 
Τό νιώθεις ; ’Αττική !

Ό Στρατηγός σίγουρα θά την είχε άγναντέψει τή 
Γόησσα μέ τά κιάλια του. Εμείς κοιτούσαμε τις Φλέ
βες νά ξεχωρίζουνε σαν τά θρυλικά πετροκάραβα στό 
έμπα τής Βουλιαγμένης.

— "Λϊντε, παλληκάρια μου ! Όρτσίί, καπετάνιε, 
λίγο.

Ή  λαχτάρα μας άναβε τό κορμί. Χορεύαμε χίλκο- 
λογι,ώνε χορούς άπ’ την άγωνίαΛΑλλοι τραγουδούσανε, 
άλλοι μαζεύανε τά πράγματά τους πριν τή; ώρας, κ’ οί 
περισσότεροι ξεφωνίζαμε σάντρελλοί.

Στό στρίψιμο Από τις Φλέβες Αγνανιέψαμε τό Λυ - 
καβητό, καί μετά την Αίγινα, τά Φάληρα καί τή γλυ- 
κειά ερωμένη, τήν παντοτεινή, λουσμένη σέ χίλια ρο
δοχρώματα.

— Γεννήτρα γη, κυματισιά
σ’ εσένα είν’ δλα, Ελλάδα.,.

Κ’ ύστερα τό τραγούδι απλώθηκε στό φώς, αδρό,
| γεμάτο λεβεντοσυνη καί νιάτα, καί τδπαμε μαζί άδερ- 
I φτυμένοι, όσοι γυρίζαμε στ* άγια χώματα.

Πρί δέσει κάβο το βαπόρι δ Στρατηγός, ή Ρούσσα 
κ ιί τό σκυλάκι φύγανε μέ μιάν Ατμάκατο, γεμάτη Αν
θοδέσμες καί λουλούδια...

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ

Σ Τ Ε Ρ Ν Η  Β Ρ Α Δ Υ Α

Βάλε τήν πλουμιστή σου φορεσιά,
Μαριώ, καί στό λαιμό σου τά φλωριά,
Καί δυο πλεξίδες ρίξε τά μαλλιά σου.
’Απόψε είν’ ή στερνή μας ή βραδυά,
Θέ νάρθουμε μέ τάλλα τά παιδιά,
Γιά ξεφαντώματα στή γειτονιά σου.

Στοΰ κύρη σου κ* εσύ τό καπηλειό 
Θά χύνεις στα ποτήρια μας παλιό 
Κρασάκι χρυσοκόκκινο, μοσχάτο.
Στήν πυρή τή ματιά μου θέ νά κλειώ 
Λαχτάρα τών τρελώ σου τώ φιλιώ,
Πόθο γιά τό κορμάκι σου τ’ άφράτο.

Τήν ώρια πλουμιστή σου φορεσιά,
Βάλε, Μαριώ, καί κέρνα τά κρασιά 
Μέ τά γερά σου ήλιοκαμένα χέρια,
Τί δ πόλεμος μάς στήνει μακελειά,
Κ’ είμαστε Ιμεις τής πλέμπας τά παιδιά 
Πού πάμε στοΰ θανάτου τά λημέρια.

’Αθήνα Μάης 1992. ΔΟΡΑ ΜΟΑΤΣΟΥ
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Μές σαύτή τήν κρίση δερνότανε δυδ τρία χρόνια | 
καί τέλος βγήκε ¿π ’ αυτή μέ τήν άκδλουθη παρα
τήρηση : Έγώ δέν μπορώ νά ζήσω, γιατί ή ζωή μου 
φαίνεται βαρειά, βαρειά, μια καί δέν ξαίρω τδ νόημά 
της, κι δμως είναι γύρω. μου, πέρα άπδ τούς κύκλους 
τών προνομιούχων δπου ή ψυχή μου ίσαμε τώρα 
έζησε, έκατομμύρια κ’ έκατομμύρια άνθρωποι* άπδ 
αιώνες εΐτανε έκατομμύρια κ' έκατομμύρια άνθρω
ποι πού μές στή βαρύτατη δουλειά, μές στή φτώχεια, 
μές στή στέρηση, μές στήν άρρώστεια, μπορέσανε νά 
βρούνε τδ μυστικό νά σηκώσουν, δίχως να λυγίσουν 
καί νάπελπιστούνε, τδ βαρύ φορτιδ τής ζωής. Καί, 
σκύβοντας πρδς αύτά τά πλήθη δ Τολστόης, έλεγε : 
ζήσανε καί μπορέσανε νά ζήσουνε γιατί εΐτανε ύπο- 
μονετικοί, γιατί εΐτανε εύλαβητικοί, γιατί μιά μεγάλη 
παράδοση έφερνε μέσα τους τή χριστιανική δύναμη, 
κ* έγώ, δέ θέλω νά πάρω βλες τίς πρόληψές τους 
καί τίς δεισεδαιμονίες τους, δέν πιστεύω μήτε θά πι
στέψω στά θάματα, δέν πιστεύω μήτε θά πιστέψω 
στά συναξάρια πού είναι τδ περιτύλιμα τού χριστια 
νισμού. "Ας μή μου μιλάνε γιά τή γέννηση τού Χρι 
στού πού έγινε μέ θάμα, ή γιά τήν 'Ανάσταση, πού 
δέν εΐτανε δυνατδ νά γίνει. *Ας μήν έρχεται νά μοΟ 
λέει δ παπάς τήν ώρα πού μού δίνει.τή μετάληψη 
πώς μοΟ δίνει τδ σώμα καί τδ αίμα τού Σωτήρα. *Όλ' 
αύτά είναι παιδιάστικα σύμβολα, παιδιάστικα συνα
ξάρια, μά, άπ' αύτά τά σύμβολα, άπ’ αύτά νά συνα 
ξάρια, θέλω νά βγάλω, θέλω νά μαζέψω τδ πνέμα 
τής πίστης, τής ύπομονής, τής ένωσης, τής άγάπης, 
τής ένωσης τών άνθρώπων μεταξύ τους μέσα στδ Θεδ 
καί μέ τδ θεδ, πού είναι ή βάση χαΐ τδ φόντο τού 
χριστιανισμού. Καί δίχως νά ρωτήσω ποιά είναι τά 
σύννεφα τής ιδιοτροπίας, τής τρέλας ή τών συναξα- 
ριών πού καθρεφτίζει δ μεγάλος ποταμδς τής χρι
στιανικής παράδοσης θά βυθιστώ, θά λουστώ σαύτδν 
τδν ποταμό γιά νά ξαναβρώ έχει τήν άγνότητα, τή 
δύναμη καί τή ζωή. Καί τότε είπε πώς έπαιρνε γιά 
χανόνα τής ζωής του τδ Βαγγέλιο, δχι τδ Βαγγέλιο 
τών δρθόδοξων, δχι τδ Βαγγέλιο τών παπάδων, μά τδ 
ένστιγματικό κ* αιώνιο βαγγέλιο τών φτωχών, χαί γιά 
νά τδ πιστέψει δπως αύτδς είπε στδν έαυτό του. Πρέ
πει νά γίνω σάν χι αύτοί, πρέπει νά ξηγήσω τδ 
Βαγγέλιο μέ τήν ήθιχή του αύστηρότητα. "Ισαμε 
σήμερα οί άνθρωποι άπδ δειλία ή άπδ έγωισμδ είχανε 
συνθηκολογήσει μέ τδ Βαγγέλιο. Τδ Βαγγέλιο τούς 
λέει νάναι φτωχοί, χαί φαντάζονται πώς μπορούνε 
νά μένουνε χριστιανοί, μένοντας χαί πλούσιοι. Τδ

| Βαγγέλιο τούς λέε ι: Ό Θεός πού φροντίζει γιά τά 
! πουλιά τούρανού φροντίζει καί γιά τούς άνθρώπους.
! Τδ Βαγγέλιο λέει λόγια άγάπης κ' είρήνης. Έκα

τομμύρια χ1 έκατομμύρια άνθρωποι δμως φαντά
ζονται πώς είναι χριστιανοί, γδύνοντας, κάνοντας 
τούς άδερφούς τους νά πονούν, καί κηρύχνοντας 
άπδ τάξη σέ τάξη κι άπδ φυλή σέ φυλή τδν άλλη- 
λοσκοτωμδ τών άνθρώπων.

Αΐ λοιπόν, έγώ, είπε δ Τολστόης, θέλω νά γυρέ
ψω άπδ τούς άνθρώπους, πάνω .άπδ τούς νόμους, 
πάνω άπδ τΙς ίεροτελεστεΐες, νάναι οί άνθρωποι τού 
βαγγέλιου, καί δέν τούς λέω: δποταχτεΐτε, μήτε τούς 
λέω : άντιταχτείτε μέ τή βία. θέλω νά έπιτύχουν καί 
νά έπιβάλουν τήν ειρήνη μέ ειρηνικά μέσα. Καί δέ 
θέλω οί φτωχοί βασανισμένοι νά χύσουν τδ αίμα τών 
δυνατών. Θέλω νά περιοριστούνε στήν παθητικήν 
αντίσταση, νά περιοριστούνε στδ νάρνηθούν υποταγή 
στήν άδικη έξουσία καί τή μέρα πού δίχως βιαιό - 
τητες, δίχως άντιγραφή τών άγριων τρόπων τών 
δυνατών, δίχως τραγίχήν έπανάσταση κατά τδ δυτι
κό τρόπο, τά έκατομμύρια οί φτωχοί θάρνηθοΰνε τίς 
χαρδιές χαί τά χέρια τους, στδ έργο τής άδικίας, τού 
πολέμου χαί τού σκοτωμού, τά μέρα έκείνη οί πα
λιές έξουσίες τής ψευτιάς καί τής καταπίεσης θά 
πέσουν μόνες τους. Νά, σέ ποιδ δίδαγμα, σέ ποιόν 
άναρχισμδ άπδ παράδοση καί μαζί έπαναστατικό, 
έφτασεν δ Τολστόης. "Ομως, δέ θά καταλαβαίναμε 
τδν Τολστόη άν φανταζόμαστε πώς αύτή ή κρίση εΐ · 
τανε κάτι άπροσχεδίαστο, κι ά θελήσετε νά ξανα
διαβάστε χάτω άπδ τδ φέγγος τής δραματικής κρί
σης τής συνείδησής του τά προηγούμενα έργα του, 
τά έργα τής χοσμικής, ά θέλετε, έποχής του, θά 
δείτε πώς άπδ τότε, μέσα στδ έργο τού εύγενιχού 
αύτού χαί παράξενου μυαλού, δλα είχανε τήν Ιδια 
κατεύθυνση, δλα προαναγγέλλανε τούτη τήν κρίση. 
Μές στδ προηγούμενο έργο θά βρείτε πρώτα πρώτα 
αύτδ τδ ξεφρενιασμένο πάθος γιά τή ζωή, τδ χαρα- 
χτηριστιχδ τής μυστιχοπάθειας.

"Οταν δ Τολστόης, μόλις είκοσι χρόνων, έφυγε 
γιά τδν Καύκασο, σημείωσε τήν υπερπληθώρα τής 
ζωής πού είχε μέσα του κ9 έλεγε : Αύτδ πού νιώθω 
μέσα μου εΐναι μιά βαθειά καί θερμή άγάπη γιά 
μένα καί γιά κάθε χαλδ χι δμορφο πού θά μπορού
σε νάναπτυχτεΐ μέσα μου. Καί τδν καιρό πού δ Τολ
στόης είχε αύτδ τδ πάθος γιά τή ζωή, έπαιρνε στά 
σοβαρά, παιδί άκόμα, δλα τά συστήματα πού γυ
ρεύανε νά τού ξηγήσουν τδ νόημα τής ζωής.

*Α, δέν εΐτανε δπως γιά τούς φοιτητές ή τούς δι- 
δάχτορές μας τής φιλοσοφίας τύποι άπλοί πού περ-
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νοΰνε άπδ τδ πνέμα. Ό Τολστόης διαβάζοντας τά 
έργα τών στωϊχών, έλεγε μέσα του : Πρέπει νά μά 
θω καί γώ νά είμαι σ:ωϊκός. Καί βδομάδες ή μήνις 
όλόχληρες, δσο ζοΰσε χάτου άπ’ αύτή τήν άντίληψη 
τής ζωής, ύπόταχνε τδν έαυτό του σέ στέρησες, σέ 
δοκιμασίες, σέ θεληματικές τιμωρίες. Ύστερα διά
βασε στούς γερμανούς φιλόσοφους πώς δ κόσμος 
δέν είτανε, χωρίς άμωιβολία, παρά μιά φαντασμαγο 
ρία, πώς αύτδ πού νομίζουμε πώ; βλέπουμε χι άχού- 
με δέν είναι παρά μιά μεγάλη αυταπάτη, μιά προδο- 
λή του έαυτού μας, πώς ό κόσμος στήν πραγματικό · 
τητά του δέν είναι παρά μιά απάτη πού γεννιέται 
άπύ τδ έγώ μας, πού ξαπλώνεται, πού έκδηλώνεται 
έξω άπδ μά;, κι αύτδς γιά μιά στιγμή τόσο ταρά 
χτηχε άπ’ αύτή τή σκέψη πού μέ μιά παιδική άφέ 
λεια άναχατεμένη μέ τή φιλοσοφιχή σοβαρότητα χα 
τάντησε νά ζεΐ μές στήν έλπίδα πώς τδ έγώ του δέ 
θάχε τδν χαιρδ νά προβάλει χι άλλες εικόνες, παρά 
πώς θάβρισκε σέ κατάσταση γύμνιας τδ παγκόσμιο 
μηδέν.

Σάς άνάφερα δλ’ αύτά, πού μπορεί νά σάς φα 
νοΟν χαΐ παιδιακίσια, γιατί είναι τδ σημάδι του πα 
ράξενου, τού μοναδιχοΟ πάθους πού είχε αύτή ή νέα 
ψυχή γιά τή μελέτη τού προβλημάτου τής ζωής. 
Ύστερα έρχεται, χαΐ νωρίς νωρίς, ή άγάπη ή παθια 
σμένη, ή άδιάλλαχτη, τής άλήθειας, δταν μάς δη- 
γιέται γιά τή Σεβαστόπολη, δταν δείχνει τδ μίγμα 
τού μεγαλείου χαΐ τής άδυναμίας πού κλείνουνε ό
λες οί ψυχές, δταν λέει : Στδ έργο μου μέσα δέν 
έχω ήρωες, δλοι είναι ή καλοί ή κακοί. Δέν έχω 
χαΐ δέ θάχω παρά ένα ήρωα, τήν άλήθεια. Καί τήν 
ίδια έποχή ξυπνούσε μέσα του τδ πάθος τής άπλό- 
τητος, τδ μίσος τής ζωής του σαλονιού, τών ψεύτικων 
περίπλοκων τής ζωής, χι αυτήν τήν πρωτόγονη & 
πλότητα, αύτή τή μεγαλόπρεπη χι άπλή ομορφιά τής 
φύσης πήγε νάναοάνει στδν Καύκασο. Ά , μές στδ 
βιβλίο του γιά τδν Καύκασο είναι μιά συγχινητιχή 
χαΐ θαμαστή σελίδα όπου θά μπορέσετε νά βρείτε 
αύτδ πού έγώ λέω πάθος τής ζωής χαΐ πνέμα τής 
θυσίας.

Μιά μέρα ό Τολστόης κυνηγώντας μονάχος, πλα
νημένος μιά ζεστή χαλοχαιρινή μέρα μές σ’ ένα δά - 
σος πού δέν ήξαιρε, σταμάτησε χάτου άπόνα δέντρο. 
Μυριάδες μΟγες τδν τριγυρίσανε, πέσανε άπάνω του, 
άρχίσανε νά τδν κεντούνε, νά τδν έρεθίζουνε σέ 
βαθμδ τρέλας. Θάβαζε τΙς φωνές άπδ τδ θυμό του, 
δταν συλλογίστηχε : Οί άνθρωποι αύτού τού τόπου 
ύποφέρνουν δλ’ αύτά χαί ζούνε μ’ δλ’ αύτά, γιατί 
νά μήν τά δποφέρω χ* έγώ ; Κι άμέσως τά χεντή 
ματα τού γίνανε περισσότερο δποφερτά χαί λιγώτε 
ρο ένοχλητιχά. Τότε συλλογίστηχε δλη αύτή τή γο
νιμότητα τής ζωής μές στδ δάσος. Είπε μέσα του 
πώς κάθε μιά άπδ τά ίχατομμύρια τίς μύγες έλεγεν* 
έγώ, δπως χι αύτδς ό ίδιος ό Τολστόης έλεγεν: έγώ,

χαί πώς τδ βουητό τους είτανε ίσως τδ πολεμιχδ 
σάλπισμα δλου αύτοϋ τού στρατού τών τόσο μιχρών 
δντων πού σήμαινε τήν έπίθεσή τους ένάντια στή 
γιγάντια αύτή λεία πού είχε πλανηθεί μές στδ δά 
σος χ’ ένιωσε πώς δέν είτανε αύτδς παρά ένα άτομο 
πού ζούσε μές στήν άμέτρητη στρατιά τών άτόμων, 
ένα έγώ μιχροσχοπιχό, έφήμερο χι άθλιο, χαμένο 
άνάμεσα στά έχατομμύρια τών άλλων έφήμερων ά 
θλιων χαί περιορισμένων σάν χι αύτδν δντων χαί δέν 
είχε παρά ένα μόνο μέσο νά ξεφύγει άπδ τδ παγ
κόσμιο αύτδ μηδέν, χι αύτδ είτανε νά ξανασηχωθεΐ, 
νά ξαναγίνει, χαί συλλογίστηχε. Ή ζωή δέν έχει 
χαμιά σημασία σά δέν είμ’ έτοιμος νά τή θυσιάσω 
γιά τούς άλλους. Μέ τδ στενδ έγωΐσμδ τδ άνθρώπινο 
άτομο χάνεται μές στδ άπειρο τών άλλων έγωίσμών 
"Αν δμως μάθει νά θυσιάζεται γίνεται άνώτερος άπ' 
όλους, δλους τούς περιβάλλει χαί στέχεται πάνω άπ' 
όλα σάν χάτι αίώνιο χαί πού δέν μπορεί νά χαθεί 
Κ' έτσι μές στδ πρωτόγονο δάσος τού Καυχάσου, 
σέ ήλιχία είχοσιπέντε περίπου χρόνων, δ Τολστόης 
είχε πάρει τδ σπόρο τής μεγάλης μυσαχόπαθης 
χρίσης πού θά ξεσπούσε είχοσιπέντε χρόνια άργό- 
τερα.

"Επειτα θά προσέξατε τί θέση έχει τδ δάσος, στδ 
έργο τού Τολστόη χαί γιατί όχι μόνο στδ βιβλίο του 
γιά τδν Καύκασο, μά χαί στήν Ξ ο μ ο λ ό γ η σ ή  
του μιλάει γιά ιδέες πού τού ήρθανε μές στά δάση, 
χαί γιατί; Γιατί τδ δάσος έχει μία θαμαστή συμ
βολική δύναμη, γιατί έχει μέσα του τήν άνάβρα τής 
ζωής χαί μαζί τδ μυστήριο. Αϊ λοιπόν, δ Τολστόης 
άπδ χείνη τήν έποχή ξεσηχώθηχεν άπ' αύτή τή με
γάλη θρησκευτική άνύψωση χαί νά γιατί άγαπάει 
νά περιγράφει τά μεγάλα δράματα τού πολέμου. 
Γιατί ό πόλεμος, έβαζε νά πούμε στή στιγμή κάθε 
άνθρωπο στή μεγαλύτερη ένταση τής ζωής του, στδ 
χατώφλι χαί στδ σύνορο τού μυστηρίου. Καί θά δεί
τε στίς μελέτες του γιά τή Σεβαστόπολη στδ βιβλίο 
του Π ό λ ε μ ο ς  χ α ί  Ε ι ρ ή ν η  πώς χάθε στιγ
μή χάνει νά προβάλουν άπδ τίς πολεμικές συγχίνη- 
σες, οί μεγάλες όρμές τού μυστιχισμού χαί τής θρη
σκευτικής έλπίδας.

Κύρεοι, ώ; χαί στδ λογοτεχνιχδ χαραχτήρα τού 
Τολστόη θά βρείτε αύτή τήν ήθιχή έμπνεψη, κυρί
αρχη. Δέ δείχνει ένδιαφέρο γιά τά πράματα, παρά 
γιά νά δείξει ένδιαφέρο γιά τίς ψυχές. Δέν μπορείτε 
νά τδν παραβάλετε μήτε μέ τδν Μπαλζάχ, μήτε μέ 
τή Ζώρζ Σάντ μήτε μέ τδ Φλωμπέρ, μήτε μέ τδ 
Ζολά. Ό Μπαλζάχ, δσο ιδεαλιστής χι άν είτανε,δσο 
πνεματιστής χατά τδν διχό του τδν τρόπο χι άν είτανε, 
δείχνει ένδιαφέρο στά πράματα μόνο γιά τδν έαυτό 
τους, χαί περιγράφοντας τά παλιά σπίτια, σά νάτανε 
όντα μέ διχή τους ύπαρξη δείχνει ένδιαφέρο σαύτά 
μόνο γ ι' αύτά, χι δχι γιά τδ άνθρώπινο δράμα 
πού θά γίνει χεί μέσα. Στή Ζώρζ Σάντ έχει μεγα-



182 ΝΟΥΜΑΣ

λειώδικες λυρικές διάχυσες όπου ή ψυχή γίνεται 
Ινα μέ τή φύση καί ξεχνφ, νά ποδμε τδ πεπρωμένο 
της. Στδ Φλωμπέρ έχει μιά φροντίδα γιά τή φόρμα, 
μιά τεχνική φροντίδα κυρίαρχη, χ' Ινα είδος περι
φρονητικής καί θλιβερής τραχύτητας γιά τή φτωχή 
χι άσημη άνθρώπινη γενιά. Στδ Ζολά τά θεάματα 
χάποτε είναι υποβλητικά, μά έχουν έπιπόλαιη σχέση 
μέ τή ψυχή. Θυμηθήτε τδ «Μιά έρωτιχή σελίδα» 
καί πώς ή νέα έχείνη γυναίκα ρήχνε:, άπδ χαιρδ σέ 
καιρό Ινα βλέμμα άπδ ψηλά άπδ τδ λόφο στδ Πα 
ρίσι μέ τίς κοπαδιαστές σχέπες. Είναι Ινα θέαμα 
ποδ μπαίνει στήν ψυχή, μά ποδ δέν ένσωματώνε 
ται χεΐ μέσα Κι δταν δείχνει τδ χΰμχ τής πολυτάρα
χης ζωής ποδ περνάει πάνου άπδ τά μπουλεβάρτα 
τοΟ ΠαρισιοΟ σάν ποτάμι βουβ*, φορτωμένο μέ σαο 
χιχά πάθια,οί ψυχές παρασέρνονται στδ ποτάμι αδτό, 
δέ μπορούν νά λευθερωθοΟν. Ό Τολστόης δμως, 
σάς τδ ξαναλέω, δέ δείχνει ένδιαφέρο γιά τά πράμα 
τα, παρά δσο αδτά είναι σχετισμένα μέ τή ζωή τών 
ψυχών χαΐ χάθε ψυχής. Σκεδδ δέν Ιχει ζωγραφιές 
μές στδ έργο του, καί, στδν Π ό λ ε μ ο  κ α ΐ τ ή ν  
Ε ί ρ ή ν η μπόρεσε νά δδηγήσει τοδς ήρωές του ίσαμε 
τά πόδια τοδ βουνού δπου, μέσα στή δεχεμβριάτιχη 
νύχτα, άνάβανε στδ στρατόπεδο τού Ναπολέοντα οί 
φωτιές του Άούστερλιτς. Ποτέ δέ χασομεράει σέ πε 
ριγραφές, καί δέ σου θυμίζει τήν έξωτεριχή φύση 
παρά δταν θέλει νά φτάσει στίς ψυχές μαδτδ τδ 
μέσο. "Ετσι ό νέος πού, πάνω στδ γεφύρι ποδ στή
σανε στδ Δούναβη χάτου άπδ τή φοβέρα τών οβίδων, 
ξανοίγει άξαφνα τή γλυχύτητα του ορίζοντα χαί 
φέρνει σέ άντίθεση, μές στήν ψυχή του, τή γαλήνη 
τής φωτόλουστης ζωής καί τδ σχοτεινδ μυστήριο 
του θανάτου ποδ πλανιέται πάνω του. Έτσι χι ό 
πρίγχηπας Άντρέας που Ιπεσε πάνω στδ όροπέδιο 
του Πραΐζεν τή στιγμή ποδ έπλαθε φιλόδοξα βνει- 
ρα, λιποθυμάει γιά μιά στιγμή, ΰστερα πλαγιασμέ
νος άνάσχελα, ξαναζωντανεύει χαί θαμποβλέπει πά
νω του γιά πρώτη φορά, τδν οδρανδ, τδ γαλάζιο τδν 
ουρανό τδ βχθδ τδν ουρανό τδ γεμάτο μυστήριο χαί 
φώς,χι άπορε! πώς ποτέ στή ζωή του ίσαμε τήν ώρα 
έχείνη δέν είχε φανταστεί τδ βάθος τοδ μυστηρίου 
χαί τόν αιθέρα τοδ γαλάζιου αδτοδ οδρανοδ δπου 
περνούσαν ψηλα, κάτι άνάλαφρα σύννεφα.

Αί, λοιπόν, ό Τολστόης πάντα γιά τίς ψυχές έν- 
διαφέρνεται, χαί ποτέ, χι δταν άχόμα ζωγραφίζει τήν 
έπιπολαιότητα, τή μετριότητα τής πλαστής ζωής τών 
σαλονιών, ποτέ δέ χαμηλώνει τήν άνθρώπινη ψυχή. 
Στήν πολιορχία τής Σεβαστόπολης μάς δείχνει στρα
τιώτες χι άξιωματιχοδς ποδ χάποτε ξεχνιόντανε στδ 
παιχνίδι χαί στδ πιοτό ή στοδς καυγάδες άναμεταξύ 
τους πάνου στδ παιχνίδι. Καί λέει: Τί τά θέλετε, 
είν* αδύνατο ή ίερή φλόγα νά λάμπει πάντα μές 
στίς ψυχές, μά είναι πάντα έτοιμη νά ξαναδυναμώ- 
σει χαί νά φωτίσει μέ τή λάμψη της τίς άνθρώπινες

πράξες. Κι δταν, στήν ψεύτικη ζωή τών σαλονιών 
τά παιδιά φαίνονται μέ τήν άπλότητά τους, μέ τή 
γητειά τους, μέ τήν ξέχειλή τους ζωή, είναι σά μιά 
δροσιά άπδ καθάρια βρύση ποδ άναβρύζει, χαί ποδ 
ή ψυχή τοδ Τολστόη τή ρουφάει μ’ ίλη της τή 
γλύκα. Έτσι μέσα σόλάχερο τδ Ιργο του, μδλο τδ 
σεβασμό γιά τίς άνθρώπινες ψυχές ώς χαί στήν 
πτώση τους άχόμα, μά τάπότομα παραστρατίσματα 
προς τδ μυστήριο ποδ ξυπνοδν μές στίς ψυχές δ 
πόνος χι ό θάνατος, Ιχει Ινα δυνατό, αιώνιο χυμό 
θρησκευτικής έλπίδας ποδ κυκλοφορεί χε! μέσα, χαί 
τδ λεπτόλογο μά τόσο μεγάλο Ιργο του μοδ φαίνεται 
σά δάσος ποδ μϊλους τοδς κλώνους του τοδς πράσι 
νους ή τοδς ξερούς, μβλα του τά δροσάτα ή τά μα
ραμένα φύλλα, μδλες του τίς χατοιχημένες ή έρημες 
φωλιές κολυμπάει μές στή γλύχα τοδ αίθέρα χαί 
μές στδ μυστήριο τών άστροφώτιστων νυχτιών.

Νά, τί πράμα μές στδ Ιργο τοδ Τολστόη μάς 
άναγγέίλει χαί μά; έτοιμάζειτή μεγάλη χρίση τής 
μυστιχοπάθειας που πρίν άπδ λίγο σάς έλεγα Κι 
αύτή ή κρίση τής μυστιχοπάθειας δέ δημιουργήθηχε 
μέ καινούργια στοιχεία παρά μονάχα φανέρωσε, 
έβγαλε στδ φώς τά μυστικά στοιχεία ποδ ίσαμε τότε 
είτανε σκορπισμένα στδ μεγάλο χδμα τής ζωής χαί 
τών φυσικών εικόνων. Ό φανατικός μυστιχισμός ποδ 
ίλαμψε στήν ψυχή τοδ Τολστόη κατά τδ 1830 είναι 
σάν ένας τρομερός ήλιος ποδ θά ξέραινε τδν ώχεανό 
χαί δέ θάφινε παρά μονάχα τδ άλάτι τής θάλασ
σας. Μ' αδτδ τδ άλάτι βρισκότανε άπδ πρίν μές στδν 
ωκεανό, χι δλα τά τραχιά χι άπότομα στοιχεία τής 
δυνατής καί πικρής αδτής διανόησης βρισχόντανε 
άπδ πρίν μές στδ Ιργο τοδ δασκάλου.

Καί τώρα, μετά τήν χρίση, σέ ποια λύση έφτασε; 
Ποδ μάς άφήνει; ποδ μάς δδηγεΐ; "Ü, Sv κανένας 
δποτάξει τδ Ιργο τοδ Τολστόη, τή θρησκευτική καί 
κοινωνική φιλοσοφία του σέ μιάν αδστηρή κριτική 
άνάλυση δέν πιστεύω πώς θά μπορέσει νά δπάρχει 
πια μέ τή σημερινή του μορφή. Οί άντίφασις είναι 
άπειρες Ικεί μέσα χαί πρώτα πρώτα είναι κάτι οδυ - 
νηρό, φριχτό νά συλλογιέσαι πώς δ Τολστόης, μέ 
τδ νά ¿πιθυμήσει άπάνου άπδ τίς άπαίτησες τής χα· 
θεμερινής ζωής Ινα Ιδανικό άπόλυτο χι άφαιρεμένο 
ποδ ήθελε νά μάς φέρει πρδς τήν είρήνη, άναγκά- 
στηχε νά παλαίψει αδτδς δ ίδιος μές στήν δδυνηρό - 
τιρη αγωνία χαί τήν πιδ ,άπότομη άντίθεση. Κ’ 
ύστερα τί είναι ό χριστιανισμός του χαί πώς μπορεί 
νά σταθεί; Άπδ τή μιά θέλησε νά βυθιστεί μές 
στήν παράδοση, μά, μές άπ' αδτή τήν παράδοση 
διάλεξε, χι ό χριστιανισμός ποδ στδνομά του ζήτησε 
νά δποταχτοδνε δλες οί θέλησες είν* ένας χριστιανι
σμός αδθαίρετος, καμωμένος μόνο άπδ τδν Τολστόη. 
Είναι αδστηρδς γιά τίς άρχές τοδ χριστιανισμοδ. 
Δέ θέλει νά μιλοδνι γιά τή Παλιά Διαθήκη, ξε
χνώντας πώς άπδ τή Παλιά βγήκε ή Νέα, όπως τδ



λουλούδι βγαίνει άπδ τδ βλφστάρι. Διώχνει τή μεσ
σιανική προφητεία τού έρχομοΟ τού θεού χαί δέν 
άφίνει νά υπάρχει παρά ένας χριστιανισμός ξένος 
άπδ χαιρδ χαί τόπο. Ναι μά, άν ό χριστιανισμός, 
μαύτδ τδν τρόπο δέ σημαίνει παρά άγάπη τών ά ν■ 
θρώπων άνάμεσό τους χαί πρδς τδ θεό, άν ό χρι 
στιανισμδς δέν είναι παρά μόνο αύτό, άν τά Βαγγέ
λια, όπως τδ λέει δ Τολστόης είναι πολλές φορές 
μιά συλλογή άπδ δηγήματα άνόητα χαί βλαβερά, 
άπδ ποδ Ερχεται τδ ύπεράνΒ-ρωπο, νά ποΟμε, χΟρος 
πού Εχει δ Τολστόης προστάζοντας χ' έμπνέοντάς 
μας; Κι άν δ χριοτιανισμδς δέν είναι παρά αύ:ό, τί 
διαφορά Εχει άπδ τίς άλλες μεγάλες άνθρώπινες 
θρησκείες, τδ βίαχμανισμό, τδ βουδισμό, τδ μωαμε 
θανισμό ; Κι δ Τολστόης κατάντησε άλήθεια νάνα 
γνωρίσει τίς ίδιες θρησχευτιχές άρετές σ' δλες αύ ές 
τίς θρησκείες. Πώς λοιπδν νά ξεχωρίσουμε άνάμισ' 
άπ* αύτές; ΙΙώς νά δώσουμε δύναμη χαί χΟρος στίς 
διάφορες διακήρυξές τους ; Πρέπει Εδώ νά μπει στή 
μέση τδ λογιχό, χ’ Ετσι τήν άποχάλυψη πού μάς 
Ερχεται άπδ μιά παράδοση τή διαδέχεται ή άβέβαιη, 
άπλερη, μά άναγχαία προσπάθεια αυτού τού λογιχοΰ 
πού & Τολστόης φαινότανε σά νά καταφρονούσε χαί 
νά παραμέριζε.

Κ' ύστερα τί άντίφασες μές στήν άγάπη του γιά | 
τδ λαό I Σχύβει πρδς αύτόν, τδν άγαπάει, θέλει νά 
τδν βοηθήσει. Θέλει νά γίνει δμοιός του στήν ιύλά- 
βεια, στήν δπομονή. Γιατί; Γιατί αύτδς δ λαδς τού 
φαίνεται γλυχδς χ' υπομονετικός. Κι δμως δ Τολ
στόης ξαίρει χαλά πώς πάνω σ’ αύτδ τδ λαό, άπδ 
αίώνις, βαραίνουν φορτία άδιχίας. Ξαίρει χαλά πώς 
αύτδς δ λαδς δέ θά μπορέσει νά τά ργάλει άπδ πάνω 
του παρά άν σηκωθεί, χαί τότε φαίνεται νά μάς άπο 
στομώνει αύτή ή τρομερή άντίφαση, πώ; δ Τολστδης 
άγαπώντας χαί θαμάζοντας τδ λαό, θάπαυε νάναι 
μαζί του άν δ λαδς Επαυε νάναι υπομονετιχδς χαί 
δέν παραδεχότανε τά άρνητιχά χ’ ειρηνικά μέσα πού 
ό Τολστόης ήθελε νά τού έπιβάλει.

Κ’ ύστερα τί ίδανιχδ προτείνει στούς άνθρώπους; 
Γενικά, Ενα ίδανιχδ παλαιικό. Ό Τολστόης στή ζωή 
του σχετίστηκε μέ τή σχέψη τής Δύσης. Ξαίρει τούς 
συγραφιάδες μας, ξαίρει τή σημερινή έπιστήμη. 
’Εκείνος άπ* όλους τούς συγραφιάδες τής Εύρώπης 
πού πιδ πολύ άγαπά χαί θαμάζει, γιατί συβουλεύει 
τήν άπλότητα, γιατί δείχνει δυσπιστία πρδς τήν ψευ 
τιά τού περίπλοκου τωρινού πολιτισμού, είν’ δ Ρουσ 
σώ. Μά τέλος, δ Τολστδης, άν ξαίρει τή Λύση, δέν 
Εχει Εμπιστοσύνη σαύτήν, τήν χαταδιχάζει. Δέ θέλει 
δημοκρατία. Ή δημοκρατία τού φαίνεται άπλά δη 
μοχρατοποίηση τής διαφθοράς πού είτανε περιορι 
σμένη άλλοτε μέ τήν δλιγαρχία. Ό Τολστδης Εχει 
γιά τήν Επιστήμη, γιά τίς Εφεύρεσες χαί τά μηχανή 
ματάτης Ενα θαμασμδ λιγώτερο άπδ μέτριο, χαί 
τυλίγει μέ τήν ίδια περιφρόνηση, μέ τδν ίδιο χαταδι-
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χαστιχδ τόνο, στήν ίδια φράση μέσα, πού μάς φαί
νεται παράξενη, τά θωρηχτά, τδν τελέγραφο, τίς μπό
μπες, τούς σιδερόδρομους χαί, λέει, όλες τίς άλλες 
έφεύρεσες πούναι άνόητες όσο χ* έπιχίντυνες.

Καί ξαίρω χαλά πώς πρέπει νάντιδράσουμε σδλις 
τίς πρόληψες, άχόμα χαί στήν πρόληψη τής έπιστή- 
μης. Ξαίρω χαλα πώ; είναι ώφέλιμο νά θυμίζει χα· 
νείς στούς άνθρώπους πώς, πολύ συχνά, οί έφεύρε
σες, άχόμα χ* οί πιδ θαμαστές, τής Επιστήμης παρα
μορφώνονται άπδ τδ πνΕμα τού κέρδους χαί γίνονται 
άφορμή Ιχμετάλλεψης χαί καταπίεσης χαί δέν χά
νουν άλλο παρά νάξχίνουν τήν άδιχία πού υπάρχει 
στδν χόσμο, τδ ξαίρω αύτό, χαί πρέπει νά εύχαρι- 
στήσουμε κείνους πού μές άπδ τίς πολιτείες μας τίς 
χατοιχημένες άπδ τόσες χαχές άρρώστειες, άπδ τόσα 
άτυχήματα δλότελα άδιχα, τδ ξαίρω πώς πρέπει νά 
εύχαριστήσουμε χείνους πού χάνουν νά περνάει σάν 
τή μεγάλη πνοή τής υγείας άπδ τά πρωτόγονα δάση, 
ή μεγάλη άγνή πνοή τή; εδαγγελιχής άγνότητας 
πού περνάει πά/ου άπδ τίς γελαστές λίμνες τής Γα- 
λιλαίας. Τδ ξαίρω αύτό, μά ξαίρω άχόμα πώ; ά θέ
λουμε νά προοδέψουμε, ά θέλουμε νάνεβούμε, δέν 
πρέπει νά κακολογούμε μήτε τή δημοχρατία μήτε 
τήν Επιστήμη. Πρέπει νά τίς δψώσουπε, νά τίς δώ
σουμε καινούργια μορφή, νά τίς πλατύνουμε. Πρέπει 
ή πολιτική δημοχρατία νά γίνει χοινωνιχή δημοχρα
τία.

*0 Τολστόης Εμεινε άνατολίτης, χαί δέ θέλει νά 
πάρει ή Ρούσσιχη έπανάσταση τδ δρόμο τής δυτιχής. 
Φοβάται τή βιομηχανία πού όλο χαί άξαίνει, ύστερα 
τή δημοχρατία, χαί δέ θάϋελι παρά μιάν άγροτιχή 
παραγωγή μέ κομμουνιστική βάση. Μά είναι άδύ- 
νατο νά σταματήσει χάνεις τήν έπανάσταση τού χό- 
σμου. Οί βιομηχανίες άξαίνουν, χι άχόμα χαί στήν 
Ανατολή, χαί στή Ρωσσία όπου τδ βιομηχανιχδ προ
λεταριάτο ξύπνησε άπδ Ε»α βχρύν ύπνο τή μάζα τών 
χωρικών, χαί στήν Περσία, χαί στίς Ίντίες, χαί στήν 
Ιαπωνία, χαί στήν Κίνα, σδλη τήν ίσαμεμε τώρα κοι
μισμένη 'Ανατολή δ πυρετός τής Εύρωπαίίχης δρα
στηριότητας μόλες του τίς Ελλειψες χαί τίς σκληρό
τητες χαί τά χαχά πού φέρνει, μά χαί μόλα του τά 
μεγαλεία, ξαπλώνεται στδν χόσμο. Οί λαοί αύ'οί όλο 
χαί πιδ πολύ ξυπνούνε χαί λυτρώνουνται. Κ' Ετσι όχι 
μέ τδ νάρνιόμαστε τή β.ομηχανιχή παραγωγή, παρά 
μέ τδ νά δργανώσουμε δλη τήν παραγωγή σέ μιά 
βάση νέας δικαιοσύνης, θάσφαλίσουμε τήν ισορροπία 
μές στήν πρόοδο πού όλο χαί μεγαλώνει.

Μά, όποια σημασία χι άν Εχουν οί κριτικές τ̂ού 
Ετσι στά πεταχτά χάνω γιά νά σημειώσω τίς Επιφύ - 
λαξέ; μου, όλοι έμείς πού άγωνιζόμαστε, ή χαλύ 
τερα, ά μού δώσετε τήν άδεια νά πώ τδ μεγάλο 
αύτδ λόγο, όλοι έμείς πού ζούμε, χρωστούμε μιά ξε
χωριστή χάρη στδν άνθρωπο πού μάς θύμισε, όλους, 
όποια χαί νάτανε ή θέση μας χ' ή κατάστασή μας,
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τδ ήθικδ νόημα καί τδ σκοπό τής ζωής. *Όλοι 
μπορούμε, μές στή στενή καί σκοτεινή ζωή πού 
ζούμε, νά ξεχώσουμε τδ βαθύ νόημα χαί τδ μυστή 
ριο τής ύπαρξης. Πόσες φορές παρατήρησα, στδ 
μεγάλο αύτδ Παρίσι, πώς είναι σχεδόν άδύνατο νά 
ξεχωρίσει κανένας τάστρα, ή δν μές στούς δρομά 
χους Απαντούσε γυρτές σχέπες σπιτιών κ’ έτσι μπο- 
ροΟσε νά τά δεΐ, ή χτηνώδικη λάμψη τών φώτων 
τής πόλης κρύβη τή λάμψη τούρανού. Δΐ λοιπόν, 
σδλες σχεδόν τΙς χατάστασες, σδλα τά έπαγγέλματα, 
σδλες τΙς τάξες, δ άφέντης είν’ άπορροφημένος άπδ 
τή φροντίδα τής έπιχείρησής του, τοΟ χέρδους, ή τής 
εύθύνης γιά τή διαχείρηση. Οί Ιργάτες είναι βυθι · 
σμένοι στίς σκοτεινές άδυσσες τής δυστυχίας, χαΐ 
δέν προβάλλουν χάποτε τδ κεφάλι χαΐ τδ στόμα τους 
παρά γιά νά βγάλουνε μιά χραυγή διαμαρτυρίας 
καταγγελίας. Εμείς οί πολιτικοί, χαμένοι μές στίς 
μάχες χαΐ πνιγμένοι μές στίς καθημερινές ραδιουρ· 
γίες—δλοι, μπορεί νά ξεχάνουμε πώς πρίν άπ’ δλα 
είμαστε άνθρωποι, δηλαδή συνείδησες αύθόπαρχτες 
μαζί χ’ έφήμερες χαμένες μέσα σ' έν’ άπειρο γε
μάτο μυστήριο. Καί μπορεί νά ξεχώσουμε τδ σχοπδ 
τής ζωής καί νά μή φροντίσουμε νά βρούμε τδ νό 
ημά της. Μπορεί νά παραγνωρίσουμε τάληθινά 
Αγαθά, τήν ήσυχία τής καρδιάς χαΐ τή γαλήνη τού 
νού. Ό Τολστόης μάς βοηθεΐ νά δψώσουμε τά μάτια 
πρδς τδν άστροφώτιστο ούρανδ νά ξανάβρουμε τδ 
νόημα τής άπλότητας, τής άδερφωσυνης, τής βα· 
θειΑς χαΐ μυστηριώδικης ζωής. Καί μαζί μάς ειδο
ποιεί. Ειδοποιεί τούς συντηρητικούς, αύτδς πού δέν 
είναι δ πρόστυχος, δρμητιχδς χαί καταστρεπτικός 
έπαναστάτης πού χάποτε μπορείτε νά τδν άποχηρύ- 
ξετε. Αδτδς είν’ δ άνθρωπος τής εϊρήνης, τής Αγά
πης, τού ξανανιωμένου χριστιανισμού, ειδοποιεί τού; 
συντηρητικούς πώς τδ σημερινό κοινωνικό σύστημα 
δέ στέκεται πιά, πώς καταδικάζεται όχι μόνο άπδ 
γεμάτες θυμό άπαίτησες έχείνων πού ύποφέρουν 
παρά χι άπδ τήν έσωτεριχή διαμαρτυρία τών πιδ 
εύγενιχών ψυχών, πού νιώθουν πώς τούς πλακώνει 
τά στήθεια ή άναξιοπρέπεια, ή καταστροφή, ή άθλι- 
ότητα πού κλείνει μέσα της ή σημερινή κοινωνία.

Κι άφοΰ, μέ τδν Τολστόη έχουμε τήν άδεια νά
θυμηθούμε ένα έδάφιο άπδ τούς ψαλμούς, θά πώ
σδλους : Προσέξετε, μελετήστε, δουλέψετε, συλλογι-
στήτε, έτοιμάσετε άδερφιχά ιδρύματα, γιά νάναι ή
άναπόφευχτη κοινωνική έπανάσταση είρηνιχή. Μά
δπως δ ψαλμωδδς έλεγε γιά τδ θεό : Μπορείτε νά
πάτε στά ψηλά τούρανού, θά τονέ βρείτε, στά βαθιά
τής*γής, θά τονέ βρείτε, μήτε στήν ’Ανατολή μήτε
στή Δόση δέ θά ξεφύγετε άπδ τή ματιά του, έγώ
σάς λέω : Ή  έπανάσταση είναι δώ, είναι χεί, είναι
παντού. Είναι μές στήν δργάνωση έχείνων πού ύπο
φέρουν, μές στήν άψηλή διαμαρτυρία έχείνων πού 
σκάπτονται.

Οί πνοές ποδρχονται άπδ τήν ’Ανατολή χι άπδ 
τή Δύση, οί θυμοί τού προλεταριάτου τής Δύσης, ή 
ανατολίτικη μυστιχοπάθεια τού Τολστόη, δλες αύτές 
οί πνοές σμίγουν σένα στρόβιλο άγριας μπόρας γύρω 
άπδ τήν παλιά κοινωνία τή σαπημένη χαί φαγωμένη 
σάν τδν χούφιο χορμδ γέρικης άρρωστης βαλανιδιάς. 
Ετοιμάστε λοιπόν μιά κοινωνία νέα χαί δίκαιό 
τερη!

ΗΛ. Φ. ΗΛΙΟΥ

Θ ΑΛΑΣΣΟΠΑΛΕΜΑ

Το μαγικό ονειρεύουμαι τής Καλυψώς νησάκι, 
τδν Όδυσσέα χαί τού καπνού τού μαχρυνού τδν πόθο’ 
μά τδ θαλασσοπάλεμα, πού πάει γιά τήν ' Ιθάκη, 
απ’ δλα δυνατώτερα κι ώς τήν ψυχή τδ νοιώθω.

Μάταιο νά πας μά κ’ ή ήδονή σ’ αναντρη βγάζει λήθη! 
Φιιάξε τή βάρκα σου, άνθρωπε, καί λέβα τδ πανί

[σου,
καί δίχως λύπ’ ή προσμονή, διπλάνοιξε τά στήθη 
κ1 ελεύθερος στά σκοτεινά άφροπέλαγα βυθίσου.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

Μ α νκχ ό ς.

Τό μ ο ν α χ ό ς δέν είναι του κλασικού 
ελληνισμού* άρχαϊο δόκιμο είναι τό μ ό ν ο ς

'Ωστόσο έπειδή ΰχαρχαν χά δ ι χ ή , χρ ι- 
χ ή , π ο λ λ α χ ή επιρρήματα γιά νά σημαίνουν 
χά δυό φορές, τρεις φορές, πολλές φορές, άνα 
γκαστήκανε νά πούνε καί μ ο ν α χ ή γιά χό μιά 
φορά (Ξεν.Άν,Δ', 4, Ιδ.Πλαχ. Νομ.720 ε κλπ.)

Δένεΐιανελοιπόνπαραφύση καχάχό πολ- 
λα  χ ω ς νά πούνε αργότερα καί μ ο ν α χ ώ ς> 
άφοΰ λέγανε μ ο ν α χ ή σάν τό π ο λ λ αχ ή 
(άναλογία άπ* άνχίθεση,) πού χό προχοαπαν- 
χοΰμε κιόλας σχόν Αριστοτέλη (Ήθικ.β,' 6,14. 
ώς Πολιχ. ε/ 8,15.)

*Αμα λοιπόν έγινε αύτό χό έπίρρημα, έπει· 
δή δλα σχεδόν τά με -ως επιρρήματα έχουνε 
χό αντίστοιχο επίθετο μέ -ος, κατά τό σχήμα: 
πενιχρός-πενιχρώς, άγαθδς-άγαθώς κτλ. είπαν 
Αντίθετα καί μοναχώς-μοναχός. Μέ τή σημασία 
τού μ ό ν ο ς (Άριοτ. Μετά τά φυσι. 7/ 15,9. 
Διοδ. β,' 58.) Μόνο έεσι Ιηγιέται χό προσκόλ- 
λημα - α χ ό ς .

Η. ΦΙΛΗΝΤΑΧ.
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Η  “Μ Η Τ Ε Ρ Α . .

Τήν περασμένη Δευτέρα άνιβάστηκε στό Άθή- 
ναιο άπό τό θίασο Βεάχη -Νίζερ τό καινούργιο δρά
μα τοΟ κ. Δη μ. Π. Ταγκόπουλου, ή α Μητέρα„.

Τό Ιργο τούτα, Ο-ρβμμένο μέ τήν πλατειά Αν
θρωπιστική ιδεολογία του συγραφέα, έχει γιά 0*έμα 
τό γάμο πού, χατά τή στραβή άστιχή Αντίληψη, 
μπαλώνει, διορθώνειδλα τά χαχά πού μπορεί νά φέ· 
ρει ένας προχωρεμένος ¡ρωτάς. Καί μαζί, σάν παρα 
χλάδι αότής τής κεντρικής Ιδέας ξετυλίγεται μέσα 
σαύτό τό δράμα χ’ ή ίδέα πώς «δέν δπάρχουν δούλοι 
χι άφεντάδες. "Ανθρωποι χαλοΐ καί χαχοΐ υπάρχουν 
μονάχα, χαΐ δυό άνθρωποι χαλοΐ είναι ίσοι, χ* Ιχου 
νε Ισα δικαιώματα στή ζωή, Αδιάφορο άν ό ένας 
είναι βασιλιάς χι ό άλλος σχουπιδιάρης».

Νά, μέ λίγα λόγια, ή υπόθεση του έργου τούτου: 
*0 Μιχαλάχης, κομψός δανδής, έμπλεξε στά δίχτια 
του τή Δαφνούλα, κ’ υστέρα, μπρός στόν χίντυνο νά 
τυλιχτεί, άποτραβιέται χ* έτσι σπρώχνει τή Δαφνού- 
λα στήν αότοχτονία!

Τήν αότοχτονία πρόλαβε ή υπηρέτρια τού σπι
τιού Ρηνιώ, χ' δστερ’ άπ* αύτό, στήν πρώτη πράξη, 
έρχεται δ Μιχαλάχης στό σπίτι τής Δαφνούλας, γιά 
νά πεί στή Μ ητέρα της, τήν ήρωίδα τοΟ έργου, 
τήν εύγενιχά χι άνθρωπιστιχά μορφωμένη γυναίχα,
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πώς λυπήθηκε πολύ γι' αύτό ποδγινε, μά πάλι «ά- 
φοΟ άπεσοβήθη τό άπευχταίον...» δλα πάνε χαλά. Ό  
εύγλωττος αύτός κύριος δμως άποσδολώνεται, δταν ή 
Μητέρα τοδ λέει πώς τά ξαίρει δλα, χαΐ μδλο πού 
βρίσκει δικαιολογίες γιά νάρνηθεΐ.τό γάμο πού βλέ
πει πώς τού έπιβάλλεται, λέγοντας πώς «άχόμα δέν 
έχανα τήν χαριέρα μου, άχόμα δέν πήρα τό δί
πλωμά μου...» δέν ήσυχάζει παρά σάν τού πεί ή 
Μητέρα πώς δέν τόν βιάζει, δέν τόν φοβερίζει, ούτε 
καν τόν παρχκαλεί, χαΐ πώς τότε μονάχα θάχει ή - 
θιχή άξίχ ό γάμος, δταν τόν θελήσει μονάχος του, 
άπό έαυτοΰ του.

Στή δεύτερη πράξη οί δύο κεντρικές ιδέες πού 
υποδείξαμε στήν άρχή κυριαρχούνε. Άνοίγοντας ή 
αόλαία παρουσιάζεται ή Μητέρα κ5 ή δπερέτρια, χι 
αυτή τής δηγιέται δλα τά έπεισόδια τής έρωτικής 
{στορίας τής Δαφνούλας χαΐ του Μιχαλάχη, χαΐ τά 
γράμματα πού τού πήγαινε, χαΐ τό μπάσιμό του 
άπό τήν πίσω πόρτα, χαί τήν άρνησή του νά ξανάρ- 
θει στής Δαφνούλας, σά φοβή&ηκε πώς θά τόν μπλέ
ξουν. Καί μέ ψυχιχή όδύνη τής ξεμολογιέται πώς 
έδωσε πλάτες στοός δυό γιά νά γίνει τό κακό , χ' ή 
Μητέρα, συγχινημένη άπό τόν πόνο τής δπερέτριας, 
τήν παίρνει χα'ι τήν καθίζει κοντά της. “Δέν ύηάρ- 
χονν  δοϋλο ι κ ι Αφεντάδεςί παιδί μου, τής λέει. 
"Ανθρωποι καλο ί κα ί κ οκο ΐ ύπάρχουν... Μή μέ 
λές πιά χυρά σου, άσε τό δουλικό αύτό έπίθετο, λέ
γε με φίλη σο», άδερφή σου...» ΤΙ ύπεροχώτερο 
πράμα άπ αυτή τήν ήθιχή άνύψωση τής δπερέτριας! 
Μαότόν τόν τρόπο δέν τήν χηρύχνει μονάχα, μάρ- 
χίζει καί νά τήν έφαρμόζει τήν κοινωνική έπανά- 
σταση, χαθώς λέει μέ ειρωνεία χι ό άντρας της, ό χ. 
Στεργίδης, ό άστός, ό άνθρωπος τών παλιών ίδιών. 
Ναί. Τήν έφαρμόζω, γιατί Q&pQeo αΰροο, λέει ή 
Μητέρα χαί μάρέσει νά ζώ μέσα στό αύριο. Μά νά 
χ’ ή άλλη ίδέα πού μάς παρουσιάζεται μέ τόν χ. 
Στεργίδη. Αύτός, άνειδοποίητος στήν άρχή γιά δσα 
τρέξανε μές στό σπίτι του, νομίζοντας πώς ή μεγα
λύτερη ζημιά άπ’ δλην αδτή τήν αίσθηματιχήν ι
στορία τής χόρης τους εΐτανε τό χάσιμο τού π ι
στολιού πού δστερ* άπό τήν άπόπειρα τής αύτοχτο- 
νίας τής Δαφνούλας, ή Ρηνιώ τό πέταξε στό πηγάδι, 
δταν μαθαίνει ίσαμε πού προχώρεσαν τά πράματα, 
νομίζει πώς δλα θά διορθωθούν, δλα θά μπούν στόν 
ίσιο δρόμο, μένα χαρτάχι στόν εισαγγελέα, πού θά- 
ναγχάσει, πού θά έχβιάσει τό Μιχαλάχη νά πάρει τή 
Δαφνούλα.

Κι δταν, μδλη τήν άντίσταση τής μητέρας χά
νει τήν χαταγγελία χ* έρχεται στήν τρίτη πράξη, δ 
Μιχαλάχης γιά νά ζητήσει τή Δαφνούλα άπό φόβο 
μήν μπεί στή φυλαχή, ή Μητέρα άρνιέται. «Ό γά
μος, χαί μάλιστα ένας τέτοιος γάμος, έχβιαστιχός, 
δέ διορθώνει κανένα χαχό. Ίσα, ίσα, προσθέτει *(
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άλλα, άβάσταχτα κακά· Ένα στεφάνι άπδ ψεύ 
τικα λιμονάνθια, ένας παπάς μεθυσμένος, ένας 
νόμος τυραννικάς, κ' ύστερα ή σκλαβιά, ή αιώνια 
σκλαβιά . . . . »  Καί μβλες τΙς φωνές τοδ Στεργίδη 
ποδ λέει πώς δέν άποσύρει τή μήνηση, ή Μητέρα, 
γενναία άποφασισμένη νά μή θυσιάσει τήν κόρη της 
σέ μιά τέτοια ψευτιά, διώχνει τδ Μιχαλάκη καί τοΟ 
λέει πώς θάναι άρκετή τιμωρία του ή συνείδησή 
του. Μ* τδν σταματάει ή υπηρέτρια. « Επειδή μπο 
ρεί νάργήσει ή κυρία συνείδησή του νάρθεΐ νά τοΟ 
κουβεντιάσει, γίνομ' έγώ συνείδησή του, καί τδν τι
μωρώ έγώ» Καί μέ μιά πιστολιά τδν πληγώνει λα- 
φριά. Μά αδτή ή πληγή φέρνει τδ φώς στήν ψυχή 
του Μιχαλάκη. Καθαρίζει τή σκέψη του. Είναι δ 
μολυβένιος άρραβώνας που πέρασε ή Ρηνιώ στήν 
ψυχή του καί στδ κορμί του. Ή Ρην;ώ που θά γίνει 
ή κουμπάρα τους καί θά τδν στεφανώσει μέ τή Δα 
φνούλα, γιατί τώρα τή ζητ»ΐ, τή θέλει, δίχως κανένα 
έκβιασμό. Καί ζητεί καί τήν εδχή των γονιών, που δ 
Στεργίδης τή δίνει μέ πολλή προθυμία, ή Μητέρα 
δμως τοδ λέει. «Κάνε τδ παιδί μου ευτυχισμένο νά 
τδ δώ μέ τά μάτια μου, νά τδ πιστέψω, καί τότε 
θά σου δώσω τήν εδχή μου, καί θά σέ πώ παιδί μου 
κ' έγώ». Κ* έτσι τελειώνει τδ δράμα.

Αξίζει νάναφέρει κανείς τήν έπιτυχία του φυσι 
κοΟ κι άβιάστου διαλόγου, δπου δ Τ. αδτή τή 
φορά άναδείχτηκε άληθινδς δάσκαλος. ’Ακόμα τά 
σκηνικά trouvailles που άνυψώνουν τδ έργο, δπως 
έκείνες οί δυδ βουβές σκηνές τοΟ πατέρα καί της 
Μητέρας ποδ δείχνουν δλη τήν άντίθεση τών δύο 
ιδεολογιών. Γιατί δ πατέρας, έκεϊ που μένει μόνος, 
μέσα στήν άπόγνωσή του, δέ βρίσκει παρά νά τρα
γουδήσει ένα εύθυμο λαϊκά τραγούδι, καΓνά τραβή 
ξει ένα δυδ λικέρ γιά νά ξεσκάσει. Κ’ ή Μητέρα 
πάλι, μές στήν απελπισία της, καθισμένη στδν κα 
νκπέ, στενάζει θλιβερά καί θυμάτοι τους στίχους 
τοδ Νίτσε :

Έδώ ή κρεμάλα καί κεΐ τά σκοινιά 
Καί τού μπόγια τά κόκκινα γένεια . . .
Στήν κρεμάλα τοδ κάκου μέ σέρνετε άπάνω 
Νά πεθάνω ; Έγώ δεν μπορώ νά πεθάνω.
'Αξίζει νά σημειωθεί κ’ ή σκηνική οικονομία τοδ 

έργου αδτοδ πού κατά τή γνώμη μας ξεπέρασε πολδ 
δλα τά ίσαμε τώρα έργα τοδ συγραφέα, καθώς κ* ή 
δροσιά τής άληθινής ζωής που μαδτήν φρόντισε νά 
ντύσει τδ έργο του, μήν άφήνοντας νά ξετυλιχτεί 
σένα ψεύτικο, σκοτεινδ θεατρικδ περιβάλλο, μά ντύ· 
νοντάς το μδλη τήν εδθυμία τής ζωής, βάζοντας 
στά στόματα τών προσώπων άκόμα καί φράσες 
αστείες (μά πόσο λεπτά ψυχολογημένες) κι άφήναν 
τας μέσα άπ’ αδτή τήν έδθυμία νά προβαίνει δλη 
ή βαθιιά τραγική άλήθεια τοδ δραμάτου. Γιατί κι δ 
συγραφέας τής Μητέρας είν'άπδ τή γενιά τών συγρα 
φέων πού,έχοντας πρώτο άνάμεσό τους τδ Rabélais,

δταν βλέπουν τήν τραγική κατάντια τής κοινωνίας,γιά 
νά συγκρατήσουν τδ κλάμα ποδ τοδς έρχεται στά 
μάτια, άνοίγουν πλατιά καί σαρκαστικά τδ στόμα 
τους καί γελάνε τδ τραγικδ έκεΐνο γέλιο.

Ακόμα στδ δράμα τοδτο δ συγγραφέας ςαλαφρώ- 
νεται άπδ τδ φορτίο τής ρητορικής ποδ μαδτήν ιί 
τανε γιομάτα τά τελευταία του έργα, προπάντων δ 
«Λυτρωμός».*Εδώ ή κουβένα πάει άπλή,φυσική, υπο
βλητική. Αφήνει πιδ πολδ στδ θεατή λευτεριά νά 
συλλογιστεί, τόνε ρήχνει σέ σκέψες, καί δέν ξετυλί 
γει δλο του τδ θέμα μέ διδασκαλία {ίάπ6 σκηνής».

Μά τί άνάγκη νάναφέρουμε δλα τά δραιατικά 
χαρίσματα κι δλε; τίς σκηνικές άρετές τοδ νέου έρ
γου, δταν έχουμε τδ ήθικό του άποτέλεσμα, τήν 
πλατειά κοινωνική πολεμική του ;Γιατ’ εϊν’ άλήθεια 
πώς δλ οί θεατές τοδ έργου δέν έφυγαν ίκανοποιη · 
μένοι άπδ τδ Άθήναιο, κ’ είδαμε πολλοδς μέ σκυμ
μένο κεφάλι, συλλογισμένους, νά φεύγουν, γιατί ξα 
νοίξανε καλά τδν έαυτό τους μέσα στ&δς τύπους που 
δ συγραφέας σατυρίζει, καί πιδ πολλοδς νά φεύγουν 
άγαναχτισμένοι γιατί τόλμησε δ συγραφέας νά κο
ροϊδέψει δλ’ αδτά τά ίερά πράματα ποδ κοροΐδεψε, 
καί νά πεί πώς« πάνου άπδ τήν τιμή δπάρχει ζωή, 
κ* ή ζωή τοδ παιδιού μου είναι πάνου άπδ τή ζωή 
μου, κι άπ' δλες τί; τιμές καί τίς άτιμίες τής κοινω
νίας». Γιατί καί στδ δράμα τοδτο δπως σδλα του δ 
συγραφέας μας εϊν’ ένας η ιϋ^η ΐ τών νέων ίδεών 
καί σάν τέτοιος μάς μιλεί. Καί μάς δείχνει τδν δπέ- 
ροχο τύπο τής Μητέρα; ποδ άκόμα περισοότερο 
υψώνουν (δπως ή σκιά δυναμώνει τδ φώς) οί τύποι 
τοδ πατέρα καί πιδ πολδ του θείου ποδ ζεΐ σέ βά
ρος τής Μητέρας,κυνηγάει τή δούλα τοδ σπιτιοδ καί 
παίρνει σοβαρδ ύφος μπρδς στήν άνιψιά του, γιά νά 
δείξει μέ λόγια αδστηρής ήθικής πώ; είναι κι αδτδς 
ένα ο ιήρ ιγμα  τής κο ινω νίας, καθώς κι ό τύπος 
τοδ Μιχαλάκη, τοδ νέου δανδή που ξεπλανεύει μιά 
κοπέλλα, καί βρίσκει πώς είναι μικρδς καί δέν 
έκανε τήν καριέρα του σάν πρόκειται νά τήν πάρει. 
Έτσι κι ό τύπος τής μητέρας του, ποδ διαλαλεΐ πώς 
θυσίασε τά νιάτα της γιά νά θρέψει τδ παιδί της, 
καί συνεπούμενα δέν μπορεί νά τδ θυσιάσει γιά ένα 
του νεανικδ παράπτωμα.

Κι άν εϊν' άνάγκη νά μιλήσουμε καί γιά τους ή- 
θοποιους, λέμε πώς χωρίς άμφιβολία δ συγραφέας 
πρέπει νά τοδς χρωστά βνωμοσυνη. Γιατί, μέ τή δι* 
δασχαλία τοδ κ. Βεάκη, 6 θίασος αδτδς που μπο - 
ροδμε νά ποδμε πώς εϊν' ένα καμάρι τοδ Νεοελλη
νικού πολιτισμού, παρουσίασε δσο είχανε δυνατδ τε
λειότερα τδ δράμα. Κι άλήθεια, έξδν άπδ τδ δπέρο- 
χο παίξιμο τοδ κ. Βεάκη (κ. Στεργίδη) καί τής κ. 
Στέλλας Γαλάτη (Μητέρας), ή Δ)δα Μυριέλλα Ταγ* 
κοπούλου, κόρη τοδ συγραφέα, μαθήτρια τοδ Έλλ.

Ωδείου ποδ παρουσιάστηκε γιά πρώτη φορά στή
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σχ,ηνή έπαιξε μέ τέτοια δύναμη τύ ρόλο τής Ρηνιώς, 
πού νόμιζε κανείς πώς είναι χρόνια έξασκημένη στύ 
θέατρο, κι 6 κ. Συριώτης (Μιχαλάκης) ή κ. 'Αθα
νασία Μουστάκα (Δαφνούλα) δ κ. Νέζερ (θείος) κ’ ή 
κ. Αόλα Φιλιππίδου (Κα Μελίδη) παίξανε πάρα πο
λύ καλά τούς ρόλους τους.

Δέν έχει άρα γε ψεγάδια ή «Μητέρα» ; Πολύ 
πιθανό. Αναφέρουμε στα πεταχτά : Τίποτα δέ μάς 
προϊδεάζει πώ; ό Μιχαλάκης εΐχ’ ένα ποσύ ήθικής 
μέσα του, πού περίμενε μονάχα άφορμή για νά έκδη- 
λωθεΐ, καί τήν άφορμή αυτή τήν Ιδωκε ή πιστόλια 
τής Ρηνιώς. Γιατί άλήθεια ξαφνίζεται κανείς βλέ
ποντας πώ: ένας πρόστυχος τύπος νεαρού δανδή πού 
Ιγκληματεΐ δίχως νά νιώθει καμμιάν ένόχληση άπύ 
τή συνείδησή του, μόλις για τιμοϊρία ένας τρίτος τύν 
πληγώνει, νιώθει τύ έγκλημά του καΐ ζητεί νά έξα- 
γνισθεΐ. Κ’ Ισως θάπρεπε, γιά νά στηθεί αύτή ή σκη
νή, νάναι πιύ μεγάλη καί νά μή γίνει ή μεταστροφή 
τού Μ. άμέσως δστερ’ άπύ τήν πιστόλια παρά ύσιερ’ 
άπύ ύρισμένα γεγονότα πού θά ξηγούσανε καί δικαι
ολογούσανε τή στάση του. "Ακόμα έκεΐ, στή δεύτερη 
πράξη πού ή Μητέρα παίρνει τή Ρηνιώ καί τήν ύψώ·

ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΘΕΜΗ

Τ Ο  Κ

Τά χρήματα; Οί δέκα χιλιάδες εΐτανε δικές της. 
Θά τίς έβαζε πάλι στήν Τράπεζα . . . Στήν Τρά
πεζα, δχι θά τΙς κρατούσε στύ σπίτι, στή μεγάλη 
κασέλα. Χρειάζουνται. Έδώ φτωχύς κόσμος πεινάει 
κΓ αύτή θά βάζη χρήματα στήν Τράπεζα ; Είναι 
τάλλα καί φτάνουνε γιά ώρα άνάγκης.

Τά άλλα, οί δυύ χιλιάδες, δέν εΐτανε δικές της, 
είτανε ξένες. Μά γιατί νά τύ κάμη ό Παύλος αύτό, 
νά τής πληρώση τόκο ; Μά δέ θά φταίη ¿κείνος, 
ίσως ή γυναίκα του τύν άνάγκασε. Έ  γυναίκα του. 
. . . .  "Ας είναι* τί θά κάμη τώρα ; Νά τά μοιράση 
ψυχικό, καθώς είπε ή Κατίνα, ούτε αύτύ δέ μπορεί 
νά γίνη. Ελεημοσύνη μέ ξένα λεπτά ; Αύτή έχει 
τά δικά της. ΤΙ τής χρειάζουνται; Ή σύνταξη τού 
πατέρα της φτάνει γιά νά ζήση. ΤΙ χρειάζουνται τά 
πολλά ;

Έκεϊνες δμως οί δυύ χιλιάδες είναι ξένες. Ξαίρει 
τί θά κάνη· θά είπή τού θείου της νά τής πάοη ένα 
τσέκι καί θά τύ στείλη τού Παύλου έτσι χωρίς γράμ
μα, κλεισμένο σ' ένα φάκελλο. Μά δχι τώρα θ  άφή 
ση νά περάση ένας μήνας κ* έπειτα. Αύτύς είναι 
τώρα στίς χαρές του. Βαρύ πράμα νά τόνε πικράνη, 
κρίμα "Επειτα ποιύς ξαίρει.

Μά πού θά τύ στείλη; θ ' άλλαξε κατοικία. Ά ! 
ν αί, θυμάται· Στύ γράμμα, έκεΐ δά στύ τέλος είδε

νει πλάι της, δέ μά; δίνονται 8λα τά ψυχολογικά αί
τια πού τή σπρώξανε κείνη τή στιγμή σαύτό θά μού 
πείτε πώς εΐτανε καλή πώς εΐτανε άνθρωπιστικά μορ
φωμένη ψυχή, πώ; δέν ήθελε νά ύπάρχουν δούλοι 
κι άφεντάδες, πώ; είχε σκοπύ νά χεραφετήσει τή Ρη
νιώ... Πολύ καλά. Μά γιατί νά τύ κάνει αύτύ τήν ώρα 
¿κείνη κι δχι άλλοτε; Ποιά ή ψυχολογική άνάγκη ; 
Δέν κατακρίνω συνολικά τή σκηνή αύτή, μιά άπύ τΙς 
δμορφότερες τού έργου, θέλω νά πώ μόνο πώ; βιά
ζεται ό συγραφέας νά μάς μπάσει σαύτήν, δέν έπεξερ· 
γάζεται μέ πολύ μεγάλη φροντίδα δλες τί; λεπτέ; ψυ
χικές Αφορμές πού θά μπορούσαν νά μάς μπάσουν 
άβίαστα στή σκηνή τούτη. Μπορεί άκόμα τύ έργο νά- 
χιι κιάλλα πιύ άοήμαντα ψεγάδια. ’ Αμφιβάλλουμε 
δμως άν ό ’Αθηναϊκές τύπος πού θά βουίξει αύριο 
χωρίς άμφιβολία άπύ τίς κριτικές, θά βρει τάληθινά 
του ψεγάδια. Καί πιύ πολύ ύποψιαζόμαστε, πώς θά 
φωνάξει ίσα ίσα γιά τά δυνατώτερα μέρη τού έργου, 
γιά τίς καθαυτύ άρετές του, πού κάνανε δμως τούς 
πολλούς νά πονέσουν κα1—γιατί νά μήν τύ ποίμε 
—ν’άγαναχτήσουνε μέ τύ συγραφέα.

ΗΛ. Φ. ΗΛΙΟΥ
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τήν καινούργια σύσταση Μεγάλο ξενοδοχείο. Grand 
H otel- τ ί  καλά,πού είχε μάθει λίγα Γαλλικά’δ Παύ
λος τής τά είχε μάθει. Ναί θά τά στείλη άμα πε
ράση ένας μήνας.

"Ολα ταχτοποιηθήκανε. Ησύχασε, μά δέ μπό
ρεσε νά φάη. Τί νύχτα I Ό ΰπνος της εΐτανε άνήσυ 
χος κι’ έβλεπε παράξενα δνειρα, τρομαχτικά. Πότε 
κάποιο παράθυρο τοΰ σπιτιού εΐτανε γκρεμισμένο κι’ 
άμέσως τύ γκρέμισμα έκεϊνο άπλωνότανε, άνοιγε καί 
δλο τύ σπίτι φαινότανε μέ τήν δψη του γκρεμισμέ- 
vr, χωματιασμένη. Πότε γύριζε στύ περιβόλι κι έ
χανε τύ δρόμο κι έτρεχε άπελπισμένη έδώ κι* έκεΐ. 
Πότε ένα πρόσωπο γυναίκας άσκημο τής έδειχνε 
κάτι δόντια σουβλερά. Ξύπνησε τρομαγμένη δλα εΐ
τανε ήσυχα. Τύ μικρύ καντήλι έφεγγε στύ εικόνισμα 
τής Παναγίας. Συλλογίστηκε. Μήπως εΐτανε δλα 
ψέμμα, ένα μεγάλο δνειρο πικρό, βασανιστικό, πού 
τύ εΐχε γεννήσει ή έννοια καί ή στενοχώρια γιά τήν 
τόση τού Παύλου σιωπή. ’Αλήθεια μήπως εΐτανε 
δνειρο ;

Σηκώθηκε καί γύριζε στύ μισόφεγγο χωρίς νά 
ξαίρη τί θέλει "Αξαφνα σά νά θυμήθηκε. Πήγε στήν 
καρυδένια κασέλα, τήν άνοιξε καί κοίταξε στύ μικρύ 
στενύ χώρισμα, τήν παράκλα. Τά χρήματα «ΐτανι 
κεΐ τυλιγμένα στύ μαντήλι άκόμα. Στέναξε βαθειά.
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ΠοΟ τώρα ύπνος πιά. Θά κατεβή νΑνάψη φωτιά, 
νά πιή καφέ. "Ισως θά τήν Ανακούφιση. Κατέβηκε 
σιγά σά νά φοβότανε μήπως ξυπνήση κανένα, πήγε 
στήν κουζίνα, άναψε φωτιά χι έψησε καφέ. Μήπως 
είτανε κρυωμένη ; δ καφές τής φαινότανε δνοπος.

'Ανέβηκε πάλι καί άνοιξε τδ παράθυρο, πού άν- 
τίκρυζε τή θάλασσα1 Γλυκοχάραζε. Πήρε μιά καρέ
κλα, κάθησε κι άκούμπησε τδ χέρι της στδ παρά 
θυρο. Ένα άλαφρδ άεράκι τής δρόσιζε τδ πρόσωπο, 
τής έφερνε τά μΰρα τών λουλουδιών. Ξαφνίστηκε. 
Νόμισε, πώς άκουσε πατήματα στδ περιβόλι, μέσα 
στά δέντρα, στδ δρόμο άκριβώς που έρχεται άπδ τή 
μικρούλα πόρτα Καλέ μήπως;. .  Κοίτταξε προσεχ
τικά ώρα πολλή. Τίποτα.

Ξημέρωνε. Ή θάλασσα γυάλιζε τώρα γαλανή, 
ήσυχη, άκίνητη. "Αχ ! πόσες φορές καθήμενη έκεί 
περίμενε τδν Αγαπημένο της... Καί γιατί νά μή τδν 
προσμένη άκόμα ; Ποιδς ξέρει; "Οχι, τδ παράθυρο 
αύτό δέ θά κλείση πιά, θά μείνη άνοιχτδ πάντα. 
Έκεί θά κάθεται, θά παίρνη τή δουλειά της καί θ' 
Αντικρύζη τή θάλασσα, θά προσμένη κάποιο καράβι 
νά σταματήση, νά κατεβάση τή βάρκα. Κάτοιος θά 
κατεβή γοργδς τή σκάλα κι ή βάρκα θά χινήση γιά 
τδ γιαλό. Καί θά πηδήση ζωηρός καί πεταχτός καί 
θά τραδήξη άπάνω...

Είχε πιά ψηλώσει ό ήλιος, βταν γύρισε ή θειά 
της άπδ τδ μοναστήρι. Βρήκε τή Μαρία, καθώς τήν 
άφησε. Μόνο κάποια χλωμάδα έκανε συμπαθητικά»- 
τερο τδ πρόσωπό της. Καί ή Μαρία, Αφού τής έδωσε 
καφέ, κάθησε κοντά της καί ήσυχη μέ γλυκειά σι ί 
γανή φωνή, σά νά είτανε ξένη στδν ίδιο της τδν 
πόνο, διηγήθηκε στή θεία της δλα τά χτεσινά. Ή  
θεία της μέ μάτια δλάνοιχτα, σαστισμένα, τήν άκου- 
γ ι χωρίς νά μπορή νά είπή άλλο, παρά κάθε τόσο 
σταύρωνε τά χέρια της καί σιγοψιθύριζε.

— Κρίμα, τί μεγάλο κρίμα. Τόσο καλός δ Παύ
λος. Τί κρίμα!

Καί δταν τά διηγήθηκε δλα καί δσα σχεδίασε 
καί δσα Αποφάσισε, τήν Αγκάλιασε καί τής είπε :

— Μού κάνει κακό, θείτσα μου, πού σου κόβω 
τδ δρόμο, πού...

Μά ή θεία δέν τήν άφησ: νά τελειώση.
— Μοναστήρι δικό μου είναι τδ σπίτι αύτό. Ό 

θεός νά μού χαρίση χρόνια νά είμαι κοντά σου, Μα
ρία μου.

Ή  Μαρία δακρυσμένη τή φίλησε, φίλησε καί τδ 
χέρι της καί ε ίπ ε :

— Τώρα άς ξαναρχίσουμε τήν παλιά ζωή μας, 
θείτσα μου.

Γ.

Τδν πρώτο χρόνο στδ Παρίσι δ Παύλος ζούσε κα
θώς στήν ’Αθήνα. Μελέτη στδ σπίτι κι’ έπίσκεψη

στά νοσοκομεία. *0 καθηγητής, πού τόσο τδν είχε 
Αγαπήσει καί προστατέψει στήν 'Αθήνα, τόνε σύστη
σε μ' ένα θερμότατο συστατικό γράμμα σέ κάποιο 
φίλο του καθηγητή τού Παρισιού, πού διεύθυνε ένα 
Απδ τά σπουδαία νοσοκομεία. Ό καθηγητής έκείνος 
σέ λίγυ Αγάπησε τδν Παύλο γιά τή μόρφωσή του, 
τήν έξυπνάδα του καί τήν έπιμέλεια καί τάξη πού 
είχε σ' δλα. Ό Παύλος Αφοσιώθηκε στήν έργασία 
καί στδ τέλος τής χρονιάς όλοι οί σπουδαστές, καί
οΕ ξένοι Αχόμα, μιλούσανε μ' ένθουσιασμδ γιά τήν 
προκοπή του.

Ό Παύλος Απδ τίς διασκέδασες τού Παρισιού 
καμμιά δέ γνώρισε. "Οταν ήθελε νάνασάνη λίγο Απδ 
τήν καθημερινή δουλειά, πήγαινε στά Μουσεία καί 
κάποτε στήν όπερα ή στδ Γαλλικό θέατρο καί στίς 
συναυλίες, γιατί τού άρεσε ή μουσική. Έξω Απδ αύτά 
τίποτε άλλο.

Στήν Αρχή τής άλλης χρονιάς Ó καθηγητής τόνε 
συμβούλεψε χοντά στή νοσοκομειακή παρατήρηση νά 
έπιδοθή σέ μίαν άλλη έπιστημονική μελέτη, πού χρεία 
ζότανε μικροσκόπιο, καί σ' αύτό εΐτανε Αρκετά γυ 
μνασμένος ό Παύλος, δταν Αχόμα σπούδαζε στήν 
’Αθήνα.

— Είναι μία έργασία, τού είπεν ό καθηγητής, 
πού σχετίζεται μέ μία μεγάλη μελέτη πού μέ Απα
σχολεί καιρό τώρα. Φαίνεται βέβαια δευτερεύουσα 
καί έπιβοηθητιχή, μά μπορεί νά σέ δδηγήση σέ πρω
τότυπα συμπεράσματα. Δέ θά σού χρειαστοΰνε πολ
λοί μήνες, πιστεύω, καί τάποτελέσματα θά είναι 
πολύ Εκανοποιητικά γιά σένα. Έχω έμπιστσσύνη

| στήν έπιμέλειά σου καί τήν κρίση σου.
Τά λόγια αύτά κολακέψανε πολύ τδν Παύλο. 

Μιά Αστραπή περηφάνειας φώτισε τά μαύρα μάτια 
του. Έπεσε όλόψυχα στή δουλειά. "Οσες ώρες τού 
περισσεύανε Απδ τδ νοσοκομείο, τίς Αφιέρωνε στήν 
έργασία έκείνη. "Αφησε καί θέατρο καί συναυλίες 
καί κατόπι περιόρισε καί τίς ώρες τού ύπνου. Άφο- 
φιωμένος στή δουλειά ζούσε γι’ αύτή, θά έλεγες. Κά
ποτε σταματούσε καί συλλογιζότανε.

— Τί θά μπορούσα νά κάνω, Αν είχα τά μέσα 
ψιθύριζε. Εκείνο τδ χρόνο έργαζότανε στδ ίδιο νο
σοκομείο ένας νέος έλληνας γιατρός συστημένος στδν 
ίδιο καθηγητή. Είχε ρθεΐ άπδ τή Σκιάθο, πού είχε 
κάνει μερικά χρόνια τδ γιατρό. Μεγαλύτερος Απδ 
τδν Παύλο, ώς τριάντα χρονών. Λογάριαζε νά μείνη 
ένα μονάχα χρόνο γιά νά πασαλειφτή καθώς έλεγε, 
νά βερνικωθή, νά πάρη τδ λούστρο, γιατί είχε σκοπό 
νά κάνει στδ Βόλο πιά τδ γιατρό. Διαφορετικά Απδ 
τδν Παύλο. Δούλευε βέβαια, μά δχε καί δλες τίς ώρες. 
Σκόπευε σ’ ένα χρόνο καί τά νοσοκομεία νά γνωρί- 
ση, μά καί δλες τίς χάρες καί χαρές τού Παρισιού.

Γνώρισε φυσικά τδν Παύλο καί τδν . Αγάπησε μέ 
τήν καρδιά του. Τόνε θάμαζε γιά τή μάθησή του 
καί προπάντων γιά τήν έπιμέλεια καί τήν Αφωσίω-



ΝΟΥΜΑΣ 189

σή του στήν έπιστήμη. Συλλογιζότανε μόνο πώς θά 
βαστούσε τόσος λεπτός δργανισμός σέ τόσο κόπο.

Κάποιο βράδυ φύγανε άπό τό νοσοκομείο καί, 
άφοΰ κάνανε μαζί ένα γύρο στόν κεντρικό δρόμο 
τής Λατινικές συνοικίας, καθήσανε σ' ένα καφενείο. 
Ό Κώστας* δ Σκιαθίτης 6 γιατρός παράγγειλε μπύ- 
ρα, ό ΠαΟλος καφέ.

— Γιατί δέν πίνεις μπύρα;
— Δέ μ' άρέσει; Προτιμώ τόν καφέ.
— ’Άσχημα κάνεις. ‘Η μπύρα κάνει κέφι.
Άφοΰ πέρασε λίγη ώρα, λέει 5 Κώστας.
— Πάμε στό χορό ;
— Δέν ξαίρω νά χορεύω, είπε κάπως δισταχτικά 

ό ΙΙαΟλος.
— Κατάλαβα, θά έχασες δλες σου τίς ώρες στό 

στό διάβασμα καί στό Πανεπιστήμιο, βταν ήσουνα 
στήν Αθήνα.

—Τίς έχασα ; είπε γελώντας ό ΠαΟλος.
— Ναί, τίς έχασες, Κύριε, μή γελ$ς, σέ παρα · 

καλώ. Τά νιάτα έπιβάλλουνε μερικές ύποχρέωσες 
καί μερικά καθήκοντα. "Οταν ό νέος τά παραδλέ- 
ψει, τά νιάτα έκδικιοΰνται. "Ο,τι δέν έκανε κανείς 
στά νιάτα του, θά γυρέψη νά τά κάνη σαραντάρης 
ή καί πενηντάρης άκόμα καί τότε βλαστήματα. Τά 
καμώματά του θά είναι καί θά φαίνωνται άνοστα καί 
άπρεπα. Αύτό θά είναι τό αίσχρ&ν ποΟ λέγανε οί 
άρχαΐοι. "Ο,τι γίνεται στήν πρέπουσα ήλικία εδφρβί- 
νει καί κείνους που τό βλέπουν, είναι καλόν, όμορφο. 
Τώρα έσύ χάθηκες στό διάβασμα, παραμελείς τά 
καθήκοντα πού έχεις στή νιότη σου κι αύτή θά σ' 
έκδικηθή. Μή γελάς, θά σ’ έκδικηθή. ΓΓ αύτό ά 
κουσέ με, σήκω νά πάμε στό χορό. Έγώ, παντρεμ- 
μένος καί λαχταρώ, έσένα δέ μιλεΐ ή καρδιά σου ;

— ΆφοΟ δέν ξαίρω χορό;
— Νά μάθης. Μά καί τώρα νά ίδης μονάχα νά 

χορεύουνε, φτάνει. ‘Αρχή σοφίας...
Δέ μπορώ, γιατρέ.

— Κώστα νά μέ λές.
— Δέ μπορώ, Κώστα. Αύριο πρέπει νά είμαι 

πρωί στό νοσοκομείο καί είμαι άσυνήθιστος στό ξε 
νύχτι.

— Σάν τίς κότες, μάτια μου. ’Αλήθεια, γιά πές 
μου, Παύλε, πού θά κάνης τό γιατρό ;

—Στό νησί μου. ΠοΟ άλλοΟ ;
— Τότε γιατί νά πέσης μέ τά μούτρα σέ μιά 

δουλειά που δέ σοΟ χρειάζεται;
—Πρώτα πρώτα είναι ουμβουλή του καθηγητή 

κι έχω δποχρέωση μεγάλη σ* αύτόνε γιά τό ζωηρό 
τατο ένδιαφέρο πού δείχνει γιά μένα. "Επειτα μοΟ 
αρέσει πολύ νά κάνω μιάν έργασία πρωτότυπη.Είναι 
κάτι πού ίκανοποιεΐ τήν ψυχή μου.

— Κι έπειτα θά πάς νά κλειστής στό νησί.
— Μήπως μπορώ νά κάνω διαφορετικά ;

— Θά ήθελες, σά νά λέμε, νά έγκατασταθής 
στήν Α θ ή να ;

— Δέν έχω τά μέσα. Είμαι φτωχός καί μέ ξένα 
λεπτά σπουδάζω.

— Θά ήθελες δμως;
— Δέ θά είμουνα είλικρινής, άν έλεγα δχι. Ξαί· 

ρεις δμως πολύ καλά, πώς ή 'Αθήνα χρειάζεται χρή
ματα πολλά καί κόπους νάναδειχτής. "Οχι πώ; δέν 
έχω τή δύναμη καί τήν ίκανότητα. Δέν είμαι δμως 
πλασμένος νά παλεύω. Έργάζουμαι μ' δλη μου τήν 
καρδιά καί δχι χωρίς έπιτυχία, καθώς λένε οί κα
θηγητές μας.

— Τό βίβαιώνω κΓ έγώ δ άνάξιος. Μέ μεγάλη 
έπιτυχία.

— Ευχαριστώ, κύριε Συνάδερφε. Μά δέν μπορώ 
νά παλεύω καί μου λείπουνε τά μέσα. Έπειτα Ιχω 
κι' άλλην ύποχρέωση. Είμαι δπως ξαίρεις, άρραβω- 
νιασμένος.

—-Τό ξαίρω δά.'Αλήθεια, πώς τή λένε τή μνηστή 
σου, άν έπιτρέπεται.

—Μαρία.
Δέ μου λές, είπε δ Κώστας μισοκλείνοντας τό 

μάτι καί χαμογελώντας πονηρά, είναι δμορφη : Γα - 
λανή, μελαχρινή, ψηλή, κοντή ;

— Είναι ή Μαρία, είπε δ Παύλος σοβαρά καί 
κάπως άπότομα.

— Συχώραμε, Παύλε, άν σέ πείραξα. Δέν εί
χα τέτοιο σκοπό. Τώρα καταλαβαίνω. Ή Μαρία εί
ναι άξια καί ύπεράξια γιά ένα λαμπρό παλληκάρι 
σάν τόν Παύλο.

Ό Παύλος κοκκίνησε. Δάμψανε τά μάτια του 
καί είπε.

— Μέ κολακεύεις, Κώστα.
— Καθόλου δέ σέ κολακεύω. Θεωρώ τιμή μου 

κι* ευτυχία μου πού σέ γνώρισα. Μά άκουσέ με, 
γιατί είμαι μεγαλύτερός σου. Αφού έχεις μιά άρ- 
ραβωνιαστικιά διαμάντι, κοίτταξε νά τελειώσης μιά 
ώρα προτήτερα τίς δουλειές καί πήγαινε στό νησί 
σου, παντρέψου καί ζήσε εύτυχισμένος.

— Μήπως τάχα μπορώ νά κάνω καί διαφορετικά;
— Κάτι σοϋ λέω. Ναί στό νησί σου θά π$ς, μά 

σέ βλέπω νά όνειρεύεσαι τήν ’Αθήνα. Ποθείς πλα
τύτερο στάδιο, ίσως, ξαίρω κι έγώ, ίσως καθηγητής 
στό Πανεπιστήμιο.

— Μήπω; τό παρακάνης;
- -  Πές δχι.
Σά νά στενοχωρήθηκε δ Παύλος και είπε μέ 

δυνατώτερη φωνή.
— Μά καί σύ δέ θά ήθελες τέτοιο πράμα;
— Έ γώ ; Τί νά κάνω τής γυναίκας μου, πού 

θέλει νά πάμε, σώνει καί καλά, στό Βόλο. Είναι 
τώρα δυό χρόνια πού μού γίνηκε ψύλλος στ* αύτιά: 
Νά πάμε στό Βόλο. Είναι κι αύτή φιλόδοξη. Καί τή 
λένε καί Εύφρόσύνη. 'Εκείνο τό ευ είναιτυπογρα*
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φικό λάθος. Γίνουνται,βλέττβις, καί στή ζωή τέτοια 
λάθη, μόνο πού βέ δημοσιιύουνται διορθωτέα παρο 
ράμαια. 'Εγώ, φ£λ· μου, προτιμούσα τό νησί μου. 
Ίσως ϊέν ήμουνα ούτε γιά γιατρός. Μά τί νά 
κάνεις τοΟ πατέρα μου, πού καπετάνιος καί μέ κα 
ράβι μέ θέλησε γιατρό. Κι έγινα, μά μέ τραβά« πιό 
πολύ τό ψάρεμα καί τό κυνήγι καί ή βάρκα M i ή 
γυναίκα μου θέλει Βόλο καί δέ μπορώ ν& κάνω άλ 
λιώς. Βόλο ίκείνη, Βόλο κι έγώ. Δέ χωρεΐ, βλέπεις, 
έδώ έκχώρησις δικαιωμάτων, όπως λένε οί δικηγό
ροι, διαφορετικά, θά σού τήν παραχωρούσα καί σέ 
βεβαιώνω πώς θ-i ταιριάζατε μια χαρά.

— Ξέχασες πώς είμαι κι έγώ άρραβωνιασμένος, 
εΐπε γελώντας δ Παύλος.

— T i στέφανα είναι δ άλυτος δεσμός, λογιώτατε. 
Ό Διάκος βγάζει τά ράσα, δ παπάς ποτέ. Ξαίρεις 
δμως, πέρασε ή ώρα. Ni βψεσαι. Μ' έκανες άπόψε 
καί παραστράτησα κι έχασα τδ χορό. Mi δέν πείρά* 
ζιι. ΣοΟ έκανα τδν ιεροκήρυκα, Μή ξεχάσης δμως 
νά μάθης χορό. Είναι κρίμα. Εί δέ μή, τί σοΟ χρειά 
ζουνται τά πόδια;

Σηκωθήκανε καί προχωρήσανε μαζί άρκετδ διά
στημα. Καί τά κέντρα καί οί δρόμοι γεμάτοι κόσμο 
μ' δλη τή χειμωνιάτικη βροχή. Ζευγάρια περνού 
σανε μπροστά τους.

— Ni φρόνιμοι άνθρωποι. Έκτελούν εύόρκως 
καί εδσυνειδήτως τα καθήκοντα πού Εχουνε στή 
νιόΐη τους.

—Παύλε, πορεύου καί σύ ποίει δμοίως.
Χωρίσανε γελώντας.
Ό Παύλος πρώτη φορά πήγε τόσο άργά στδ 

σπίτι του. Στδ δρόμο συλλογιζότανε, 5σα τού είπε δ 
Κώστας. Έπειτα θυμήθηκε πώς είχε δέκα πέντε 
μέρες νά γράψη στή Μαρία. Κάθησε καί τής έγρα
ψε ένα γράμμα γεμάτο λατρεία καί άγάπη. Περα
σμένα μεσάνυχτα έπεσε νά κοιμηθή. Ξύπνησε δμως 
πολύ πρωί, καθώς πάντοτε, καί πήγε στδ νοσοκο
μείο. Μετά μισή ώρα ήρθε δ Κώστας, πρώτη φορά 
τόσο νωρίς.

— Διάβολε, είπε. Νόμιζα πώς θά σέ προλάβω. 
Μά έσύ, παιδί μου, είσαι άλλο πράμα. Τότε γιατί 
ξοδεύεσαι άδικα καί νοικιάζεις δωμάτιο. Νά μετακο 
μίσης έδώ καλύτερα.

— "Αν μποροΟσα, εΐπε φαιδρά καί μέ πολλή 
δρεξη δ ΠαΟλος.

("Εχει συνέχεια)

Στό ερχόμενο φύλλο τού «Νουμα» θά 
δημοσιευτεί μια καινούργια αειρά τραγούδια 

τού Πάνου Λ. ΤαγκύηουΑου· ̂  ^

■■η fl η Φ ιλ ο λ ο γία

ΓΡαΜΜΑΤΑ AIIQ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΒΕΝΤΕΚΙΝΔ

Για λίγους ποιητές τής σημϊρινή; εποχής τό κοι
νό έχει τόσο άντίθεση γνώμης όσο για τό Βέντε- 
κινδ. Μά γενικά δεν του άμφιοβητει κανε’ς σήμερα 
τό μεγαλεΐυ τής είλικρίνειας τής τέχνης του. Ό  Βέν· 
tsHivfi είναι αντιπρόσωπος μίας γενεάς πού δέν γεν
νήθηκε. άκόμα. "Ολα τά έργα του καταγίνονται μέ τά 
πιο λεπτά ζητήματα τής αιώνιας άνθρώπινης ψυχής. 
Παντού φέρνει ιόν άνθρωπο σέ σχέση προς τήν αΐω · 
νιότητα, πρός τό σΰμπαν, οί σχέσεις των άνθρώ.ιων 
Αναμεταξύ τους δέν τόν Ενδιαφέρουν καί τόσο. Οί 
χαρές κι οί λύ.ττς των ανθρώπων τού φαίνονται πολύ 
μικρές καί γελοίες μπροστά στην αιωνιότητα. Καί έτσι 
δ ποιητής γίνεται κάποτε ειρωνικός ίσα με 2να βαθ
μό, πού προσβάλλει τό επιπόλαιο αίσθημα τού άστοΰ. 
Ή  πολιτεία, οί νόμοι, ή κοινωνία, δλα τού φαίνον
ται άστεΐα. Σά νά θέλει νά πει. «Δέν αξίζει τον κόπο 
νά χάσει κανείς τά λόγια για σας καί για τού; θ ε 
σμούς σας* μά άφοΰ τά εχετε δλα αΰτά, φροντίστε 
τυυλάχιστο νά τά καλλιτερέψετε κάπως. «Καί επειτα 
σά νά μετανόησε πού είπε αυτά, χαλάει δ ίδιος πάλι 
τίς τραγωδίες πού δημιούργησε από τίς ταπεινές φρον
τίδες των άνθρώπων, καί μάς φαίνεται σά ν* άκούμε 
κάπια φωνή». «Όλα είναι τόσο γελοία δ,τι και δν 
κάνετε, έαεΐς οί άνθρωποι».

Ό  Βέντεκινδ είναι μονάχα για κείνους πού έχουν 
κάνει διαζύγιο μέ τή ρουτίνα, μέ τήν άστική Ιδεολο
γία. Τό πλάσμα τού ποιητή είναι Θεός, άνθρωπος 
καί ζώο μαζί, ένα είδος Εωσφόρου. Γι’ αυτό καί ή 
ήθική του δ'«φέρει τόσο άπό κάθε άλλη ήθική. Στά 
δράματα τού Β. ό άσιός θεατής πολλές φορές δέν ξαί- 
ρει δν πρέπει νά γελάσει ή νά κλάψει, γιατί δλα τά 
πράματα καί τά πρόσωπα τά περιβάλλει πάντα με 
μιάν αρκετή δόση είρωνειας.Ένα πολύ χυραχτηριστικό 
του ποίημα είναι «Τό φτωχό κορίτσι».

Ένας νεαρός κύριος μέ εύγενική ψυχή βρίσκει 
στό δρόμο ενα φτωχό κορίτσι άστεγο και φροντίζει 
νά τί»ύ βρε! μιά θέση καί ένα καταφύγιο σ’ ενα σι 
δηρωτήριο. Έκεΐ μέσα δμως τό κορίτσι δεν μπορεί 
νά ξεχασει τόν καλό κύριο. Μιά μέρα λοιπόν μπαίνει 
στό σπίτι του καί πέφτει γυμνό στό κρεββάτι του. Ό 
κύριος Αποκρούει τήν πρόταση τής κόρης, τής υπό
σχεται δμως νά τήν παντρευτεί. Καί τό ποίημα τε
λειώνει.

Αλήθεια σέ όχτώ μέρες ιήν όδήγησε 
Μπρός στήν άγια Τράπεζα.
Δέν μπορεί να πεΐ κανείς 
Πόσο εύτυχισμένη εϊτανε ?

Σέ δλα του τά Εργα καί ποιήματα δ Βέντεκινδ
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ξεχωρίζει υπω: εδώ από τό σαρκαστικό του πνεύ
μα, τό όποΐο δέν λέει τά πράματα μέ τό σωστό τους 
όνομα, τα κάνει όμως μέ διάφορους υπαινιγμούς 
τόσο γελοία.

Ή  πιο μεγάλη αξία τού Βκντεκινδ βρίσκεται σέ 
τούτο ότι μα; ξεσκεπάζει τόν πολιτισμό μας ώ ; εκείνο 
πού είναι, δηλυδή ώς μία μεγάλη αυταπάτη. Ό  πο. 
λιτισμός μας δέν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κά
λυμμα μέ τό όποιο σκεπάζουμε τήν αληθινή μας ψυχή 
καί φύση. Βγάλτε τό κάλυμμα αύιό, καί βλέπουμε τΐ 
μένει· τό ζώο. Ό Βέιτεκινδ μάς φανερώνει τή ζωή 
τήν Ανθρώπινη στήν αληθινή της μορφή, τή ζωή 
άπό τήν όπ παν έχουνε βγάλει τό κάλυμμα τού «πο
λιτισμού*. Μάς δείχνει τήν πονηρή δραστηριότητα 
τοΰ Ανθρώπου—ζώου πού πολεμάει μέ βία καί μέ 
Απάτη για τό Έγώ του. Μ'ις δείχνει πώς όλες οί 
Αξίες καί δλα τά «Αγαθά» πού δημιούργησε ó άν
θρωπος βασίζονται κατά βάθος δ'χι στήν ήθική ή σέ 
καμιά υψηλή ιδεολογία, αλλά στήν τάση τή; αύτο 
συντήρησης, στόν έγωΐσμό καί στήν ηδονή, καί σέ 
αύτά ό άνθρωπος δέν διαφέρει καθόλου από τόν 
σκΰλο ή τό λεοντάρι. Ή  εΐρωνία τοΰ ποιητή γιά 
τήν Αστική ηθική και εύπρέπεια είναι κάτι υπέροχο. 
Κατά τή ουνειθισμενη Αντίληψη οί κυρίες τού ήμί 
κοσοου και κάμποσοι κύριοι τής κοινωνίας μας πού 
μάς τούς παρουσιάζει ό Βέντεκινδ στα δράματά του, 
είναι ώριμοι για τό μπουντρούμι,καί μολαταύτα τούς 
προσκυνούμε, φτάνει νά έχουνε έπιτύχει τήν είσοδό 
τους στή λβγομένη «καλή» κοινωνία. Καί έτσι αυτοί, 
θαυμαζόμενοι A ιό τό κόσμον, κατά βάθος δμως 
ανήθικοι, πάντα κατά τήν Αντίληψη τήν μπουρζοα 
ζική, Θεωρούν τόν εαυτό τους για τούς εύγενέστε - 
ρους καί πιό έξυπνους (γιά τό τελευταίο ούδεμία Αν- 
τίρηπη) ανθρώπους πού είναι προωρισμένοι νά διευ
θύνουν τούς άλλους, "Ας πάρουμε παράδειγμα τον 
κουτοπόνηρο Κάϊζερ. Πόσο τον θαύμαζε ή ’Ανατολή 
χαίή Δύση. "Επρεπε νά ξεσπάσει ό μεγάλος πόλε
μος, νά σκοτωθούν δέκα εκατομμύρια παλληκάρια καί 
τότε μόνο νά ξεσκεπά ζ ε ι  ή Αληθινή Αξία τού Αν 
δρός. Difficile est satiram non scribere, τουλάχιστον 
γιά τόν Βέντεκινδ.

Εκείνο πού χαραχτηρίζει τόν Βέντεκινδ πολύ Από 
τούς άλλους σημερινούς ποιητές είναι ό τρόπος, μέ 
τόν όποιο επιτίθεται κατά τής ερωτικής ηθικής τής 
σημερινή, εποχής. Έ νφ A ιό τό έ'να μέρος βγιιζουμε 
τό καπέλλο μπροστά σέ μία κυρία τοΰ ήμίκοσμου, 
φτάνει νά έχει σχέση μέ τήν περίφιμη «καλή» κοι 
νωνία (οί άλλοι λοιπόν ανήκουνε στήν κακή ! κο.νω - 
νία), κατακρίνομε Από τό άλλο μέρος μια συνάδελ
φό της πού δεν είναι τόσο καλοντυμένη ή τό κάνει 
στά φανερά, για άτιμη καί γιά πόρνη. Γενικά βγά
ζουμε τήν κρίση μας γιά τόν άλλον μέ μια γενναιο
δωρία, όρμώμενοι Από ταπεινά καί πισοδρομικά αί- 
οτήματα, σά νά μή έχομε πιό καλή δουλιά νά κά

νουμε. Γιά ιόν Β. ή πόρνη δέν είναι ανήθικη ή 
άτιμη, ό θεσμό; τή; πορνείας είναι Α\ήθικος καί άτι
μος· όχι όμως γιά τούς λόγους πού μάς Αναπτύσσουν 
κάθε τόσο μερικοί αστικοί κοινωνιολόγοι, Αλλά επειδή 
ό θεσμός αύτός είναι ά ρύσικος, στηριζόμενος μονάχα 
στήν Ιδεολογία καί στήν κατασκευή τής σημερινής 
καί τής Αρχαία; Αστικής κοινωνίας. Καί αύτό ιό 
πρόβλημα τό έξετάζει ό Β. μονάχα εν σχέσει με τήν 
αιωιΐότητα. "Αν Αλλάξουν οί άνθρωποι τήν Αντί
ληψή ιους για τά ερωτικά ζητήματα, τότε ό Θεσμό; 
αυτός θα εξαφανιστεί μόνος του.

’ Αλλού εξετάζει ό ποιητής τις ζημιές π<·ί’ έχει ή 
κοινωνία άπό κάμποσους γονείς κιιί δασκάλους. Έ  - 
δώ μάς παριστάνει τή μητέρα πού φοβάται νά κά
νει στα κορίτσια της κοντά φορέματα, έκεΐ μιαν 
άλλη πού φροντίζει μέ κάβε τρόπο νά μή μάΰει ή 
κόρη της πώς γίνονται τά μικρά παιδιά, Αλλού πάλι 
τό δάσκαλο πού κατατρέχει ένα μαθητή γιατί βρήκε 
Απάνω του ενα βιβλίο μέ ερωτικό περιεχόμενο. Μέ 
τις κοινωνικές αυτές μεθόδους Ακολουθεί ή μία 
τραγωδία την άλλη, καί ό Β. μέ τή λεπτή του εί- 
ρωνία γράφει δράματα, πού ίσως σέ μιά κατοπινή 
γενεά θά καταλάβουν τή θέση πού τούς Αξίζει. Τά 
έργα τού Β. δέν είναι ούτε τραγωδό!;, ούτε κωμωδίες, 
είναι μάλλον τραγικωμωδίες, σάν τό καλύτερό του 
έργο «Dar Erdgeist» (Στοιχειό τής γης). Καί οέ όλο 
τό έργο του φέγγει Από μακρυά ένας ζεστός ήλιος, 
χεροπιαστός ώς τόσο ένα φάρμακο κατά τής φα! λης 
ερωτικής ιδεολογίας των σημερινών ανθρώπων, καί 
τό φάρμακο αύτό είναι ή Αλήθεια, ή καθαρή Αλή
θεια καί στά Ιρωτικσ ζητήματα. Έφ* όσο ή έρωτική 
μας μανταλιτέ είναι μιά διπρόσωπη, θά έχουμε 
έκθετα, δημόσιους οίκους, αύιοκτονίεςκαί σκοτωμούς 
γιά ερωτικούς λόγους καί τόσα άλλα προϊόντα τού 
περίφημού μας πολιτισμού.

Κατά τόν Β. έχουμε τρία σηιιεΐα,Από τά οποία φτεί· 
ρειή σημερινή κοινωνία.Πρώτα ή δημόσια, τήν όποια 
διώχνουν μέ κάθε τρόπο Από τήν «καλή» κοινωνία, 
προπάντων δταν έχει περάσει ή μπογιά τηξ* δεύτερο 
εκείνη ή γυναίκα πού χωρίς νΑναι προικισμένη μέ 
σωματική δμορφιά ή πνευματική φρεσκάδα, στερείται 
τού δικαιώματος πού έπρεπε να έχει κάθε γυναίκα,

I δηλαδή νά Απολαύει τόν έρωτα· τρίτο τό ζήτημα τής 
παρθενιάς τής μή ταντρεμμένης γυναίκας πού έχει γιά 
σκοπό νά παντρευτεί όσο δυνατό πιό συφεροντολογικά 
καί «τίμια.» Μά ό ίδιος ό ποιητή: κατάλαβε ότι ή 
Ιποχή γιά τήν πραγματοποίηση μιας τέτοιας κοινωνίας 
πού νά είναι λεύτερη Από τά τρία αύτά κακά, δέν 
έφτασε Ακόμα . .

Ή  τέχνη τού Β. έχει τήν έννοια ότι πρέπει στά ζη
τήματα τών σχέσεων μεταξύ τών δυό φύλων νά σκεφτό* 
μασθε Ιντελώς διαφορετικά Απ’ δτι είμαστε οί περισ
σότεροι συνηθισμένοι. "Οσα θεωρούμε γιά χυδαία 
πρέπει πάλι νά τά θεωρούμε γιά ιερά, νά γονατίζομε
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μπροστά στους αιώνιους φυσικούς νόμους πού θέλου - 
μβ νά τούς καταστρατηγήσουμε μέ τούς νόμους πού 
Εφτιασε μια μικρόπρεπη και πισο^ρομική κοινωνία. 
Μόνο τότβ θά βρισκόμαστε πάλι σε αρμονία μέ την 
Αληθινή, θεία φύση τοΰ σύμπαντος. Μονάχα τότε θά 
μπορέσουμε νά φωνάξουμε: Θεέ, πόσο δμορφα πόσο 
σοφά είναι φτιαγμένος ό κόσμος σου.

Δέν μπορούμε δυστυχώς οέένα μικρό άρθρο σάν 
αυτό νά δώσουμε και μερικά δοκίμια Από τά Εργα τοΰ 
Β. Μά Αφοΰ τονίσαμε πρώτ' άπ* δλα τη θέση τοΰ 
ποιητή απέναντι ιής δοτικής Ανάληψης γιά Ερωτικά 
ζητήματα, άς δύσουμε τουλάχιστο ένα ποίημα πού 
μέδπλά λόγια μας λέει πώς πρέπει νά δγαποΰμε.

Μην αγαπάς άπά Αδυναμία 
Αλλά μέ δύναμη 
Μέ πίστη στόν έαυτό σου !
Μην Αγαπάς στό σκοτάδι 
Μά στό φως.
Αλίμονο στήν αγάπη
ΙΙού κρύβεται άπό τις ματιές τοΰ κόσμου. 
Όπως είναι ή άγάπη σου 
"Ετσι και τά παιδιά σου!
"Οποιος όμως Αγαπά στό σκοτάδι 
Αύώς ζεϊ καί στό σκοτάδι.

Ό Frank Wcdekind γεννήθηκε στά 1864 στό 
Hannover. Ό πατέρας του δεν ήθελε νά γίνει ό γιό; 
συγραφέας, καί έτσι σπούδασε αύτός νομικά οτό 
Μόναχο καί στή Ζυρίχη. Μετά τό θάνατο τοΰ πα
τέρα του δφήνει δ Β.τήν επιστήμη καί γίνεται συγρα· 
φέας δγγελιών γιά *άποια φάμπρικα ποΰ κατασκευά
ζει μπαχαρικά γιά σοΰπες. Σιγά σιγά μπαίνει στους 
κύκλους των Ιπποδρομίων ιών Βαριετέ καί των Ε- 
παρχιακών θεάτρων. "Ενας δληθινός μποέμ. Τότε ι
δρύει καί Ινα θέατρο ποικιλιών. «01 Εντεκα δή
μιοι» πού Εδινε παραστάσεις σέ δλη τή Γερμανία καί 
Αυστρία. Πολύ δργά Εγινε δ ποιητής γνωστός, μόλις 
στά 1904, βίαν δ Max Reinhardt φρόντισε νά παρα
σταθή τό νεανικό του Εργο «Ξύπνημα τής Ανο>ξης» 
στό Βερολίνο. Στά 1905 τον δγγαζάρει δ Reinhardt 
ως ήθοποιό. Καί τώρα πιά αρχίζει ιό δοξιομενο 
στάδιο τοΰ Βένιεκινδ ώς ήθοποιοΰ καί ποιητή. Παν- 
τρεμμένος μέμιά γνωστή ήθοποιό, καλή μέ τήν ο
ποία δίνει παραστάσεις ατούς κυριώτερους ρόλους των 
δραμάτων του, περνάει δ πρώην διαφημιστής μπαχα 
ρικών μιαν εύιυχισμένη καί αρμονική ζωή. Τόν πε
ρισσότερο καιρό εζησε στό Μόναχο. Στά 1918 δέχεται 
ή μητέρα γή στις δγκάλες της τό σώμα τοΰ ποιητή, 
ενώ ή μεγάλη καί ανθρωπιστική του ψυχή ζεΐ δκόμα 
μέσα στού κύκλους εκείνων, πού λαχταρούν μια πιό 
δμορφη καί πιό ηθική κοινωνία παρά Εκείνη πού 
μάς τήν ξεσκεπάζει τόσο δληθινά δ ποιητής στά Ερ
γα του.
k Τελειώνοντας Ας Αναφέρουμε μερικά Από τά Εργα 
τοΰ Frank Wedekind.

•Ξύπνημα τής Ανοιξης», παιδική τραγωδία. — 
«Στοιχειό τής γης» τραγωδία — «Ό Μαρκήπιος φόν 
Κάϊτ,» δράμα. — «Τό κουτί τής Πανδώρας», τρα
γωδία.— «Οί τέσσσρες Εποχές τοΰ χρόνου», ποιήματα. 
— «Πυροτέχνημα», διηγήματα.—«Μουσική» ήθο* 
γραφική εικόνα.—«Ή  λογοκρισία», τρεις σκηνές».— 
«Κατάλληλος γιά κάθε σέλλα», κωμωδία. — «Χορό; 
νεκρών, τρεις σκηνές».

Καί ώς συνθέτης τών δικών του ποιημάτων δια- 
κρίθηκε δ Β, λ. χ. των Εξής’ «Ή  Ίλσα», (αύτό τό συ
νέθεσε καί δ "Οσκαρ Στράους) «Τό χρυσονόμισμα», 
«Έ  Βριγχίττα», «Ή  Λισίτσα μου· καί «Εφτά λε
φτά» . Αύτά καί Αλλα τραγούδια τά τραγουδούσε δ Β. 
πολλές φορές ώς μέλος τοΰ Βαριετέ «"Εντεκα δήμιοι». 
ΤΑναφερόμενα Εργα βγήκανε στον Εκ5. οίκο Geörg 
Müller - Μόναχο.

Μόναχο
ΑΓ„. STEINMENTZ

ΚΙ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
Γράφετε σύντομα  κα ί καθαρογραμμένα γράμματα.

Ό «Νουμός» τούς τρεις καλοκαιριάτικους 
μήνες Ιούλιο, Αύγουστο καί Σεπτέμβρη, θά 
βγαίνει μιά φορά τό μήνα, στις 15, μέ είκο- 
σιτέσσερις σελίδες.

ν. Παρ. Στ Τέλη ’Ιουλίου πού θά κατεβεί στην Αίγυπτο 
ό κ. Α. Ταγχ. γιά δυό τρεΙς μήνες, τά λέτε καί τά συφω- 
νάτε. "Ετσι θάναι καλύτερα, κ. ΆΙ. Λαχ. Τό τραγούδι 
σου δπως είδες, κρίθηκε καλό γιά το Νουμά. Πότε θά μπεί, 
δέν ξαίρουμε. Μή μάς βιάζεις. Βλέπεις πώς δίχως νά πλα
τύνουν οΐ στήλες τοΰ Νουμά. τό πρόγραμμά του πλάτυνε 
τόσο, πού μένει Εξω καί συνεργασία άπό τούς ταχτικούς συν- 
τάχτες του καμμιά φορά. "Υπομονή λοιπόν. κ.Κωστ. Κοντ. 
Γιά τό Θεό, μή μάς στείλεις καί τή σννέχειά τους πού 
Ετοιμάζεις. χ· *Ε. X. Πολύ καλύτερο άπό πρίν, μά πάλι 
μείνανε μερικές χασμωδίες, Ξαναδσύλεψέ το. κ. Γιαν, 
XovSg. Καλή ή μετάφρασή σου. x Koto. Έμ. Διαβά
σαμε καί ξαναδιαβάσαμε τό σονέτο σου καί, στόρκιζό- 
μαστε, τίποτα δέν καταλάβαμε Απ’ αύτό. Σά νά χάνεσαι πολύ 
στις σκοτεινάδες τής φράσης, πού μόνες αύτές δέν κάνουν 
τήν ποίηση μ *ΑΦαν. Πττοαλ. Πιό πολύ κι Απ' τό πεζο
τράγουδο σου τά τραγούδια σου μάς δείξανε τήν άληθινή 
ποίηση πού κρύβεις μέσα σου. Μά καί ο*αΰιά Εχεις κάποιες 
γλωσσιχές ατέλειες, ανακατεύεις καθαρεύουσα στή δημοτική 
σου, κι άμα μπορέσεις νάπαλλαγείς άπ* αύτήν, οί στήλες 
τοΰ Νουμά θάναι ανοιχτές γιά οένα. κΜ .Ρ ιζιχ . Αέ θάπρεπε 
νά μεταχειρίζεσαι γιά γλώσσα τή μικτή, ούτε γιά πρότυπο 
τόν Ούρ. ν .  Xiftg. Χα$φ. Καλό τό διήγημάσου και θά δη
μοσιευτεί. κ. Βιχτ, h ατιβ Καλούτσικα. Κάπου κάπου όμως 
βιάζεις τό στίχο ή τό νόημα. κ. Γιαχκ. Χβιμ. Τό «Μεσό- 
στρατοί» καλό. μ . Παν Χαλκ, Καλό τό δήγημά σας.

Μέ τό σημερινό φύλλο κλείνει τό πρώτο 
έξάμηνο τού Ιθ' τόμου. Στό Ερχόμενο θά 
δημοσιευτούν« τά πεοιεχόμενά του.


