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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ

Ο Π Ο Ι Η Τ Η Σ
Δέν πρόκειται τώρα να κριθή α

ναλυτικά τό έργο τοΰ Παλαμά, ού
τε πρόκειται νά ίδοΰμε αν είναι

στήν Ελλάδα δπως έστάθηκε κι’ 6 
στύλος τοΰ γλωσσικού αγώνα.

Εκείνο ποΰ γίνεται στά τελευ-
μικρός, η μεγάλος ποιητής, «καλός ταΐα χρόνια νά χτυπιέται ασυνείδητα
γιά όλο τον κόσμο» η γιά τά «Μπαλ
κόνια» μονάχα.

Ξαίρουμε δλοι πώς είναι ό ποιη-

τό έργο τοΰ Παλαμά από δλες τές 
μερίδες, πρώιοι εμείς από τά «Ή  
λΰσια» τό καταδικάζουμε καί είμαστε

ρος τοΰ έργου του μάς είναι κι' α 
διάφορο κι’ επικίνδυνο δέν πρέπει νά

—----  ι--  ---
τής. Κι’ άν σήμερα τό μεγάλο μέ- πλευρό του όπως έγινε στήν πε-

- - ρίπτωσι τοΰ Ψυχάρη.
Ό  Παλαμά; είναι άδιαψιλονίκητα 

ό ποιητής, καί έχει πολλά τραγούδια, 
λησμονάμε πώς ο Παλαμάς στάθηκε π0$ ζήσουνε ίσως καί στον αν- 
δ μεγάλος δάσκαλος τοΰ τραγουδιοΰ ριανόν κόσμο, σάν αυτό λ χ:

’Εφέτος άγρια μ’ έδειρε ν ή βαρυχειμωνιά
ποΰ μ’ έπιασε χτορίς φωτιά καί μ’ ηΰρε χωρίς νιάτα
κι’ ώρα κι’ ώρα πρόσμενα νά σωριαστή βαριά.

Στή χιονισμένη στράτα.
Μά χτες μέ θάρεψε άθελα τό γέλοιο τοΰ Μαρτιοΰ 
καί κίνησα νάξαναβρώ τ’ αρχαίο μονοπάτι 
στο πρώτο μοσχοβόλημα ένοΰ ρόδου μακρυνοΰ 

μοΰ δάκρυσαν τά μάτια.

Τώρα δμως άλλο είναι, ποΰ εν
διαφέρει, ή στάση τοΰ ποιητή στον 
κρίσιμο αυτό καιρό ποΰ ζοΰμε.

Γιά μένα είναι παράξενο κι’ όλό- 
τελα ανεξήγητο πώς έγινε βολετό 
νά μή συνεπάρει τον ποιητή τό φλο
γερό ρεΰμα τής εποχής, πώς κατάφε- 
ρε νά σταθεί πεισματικά ανένδοτος 
μέσα στό μουχλιασμένο του γραφείο. 
Ό  «άθεος» ό «μαλλιαρός» ό κατατρε
γμένος Παλαμάς, βρέθηκε τώρα ίσα 
—ίσα τριγυρισμένος από τό περιβάλλον

ποΰ ό καθένας θάπρεπε νά πιστεύει 
πώς δ ίδιος δλον τον καιρό πόλε 
μοΰσε.

Κατάντησε δηλαδή νά είναι σή
μερα ό ’Εθνικός ποιητής.

Ποιο;; δ Παλ,αμάς.
Τι έγιναν λοιπόν τά ψυχικά τον 

νιάτα ;
Πώς πέρασε στό έχτρικό στρατό

πεδο τή στιγμή ποΰ φύσηξε πιό λεύ
τερα καί πιό δυνατά δ φλογερός τον 
ξαναγεννημοΰ αέρας;
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Έ γινεν αύτό άπό δειλία; ’Όχι βέ
βαια' ό Παλαμάς δέν είναι δειλός. 
Δεν έχει λησμονηθεί καθόλου δτι στον 
καιρό του γλωσσικού αγώνα, σέ μια 
στιγμή πού κινδύνευε, εδήλωσε «Εί 
μαι καί θά είμαι δημοτικιστής* Ή  
μήπως στον καιρό πού ό Δελμοΰζος 
Ικανέ τό ωραίο κίνημα τοΰ Βόλου 
ό Παλαμάς δέν τον αγκάλιαζε μέ 
στοργή; ·

"Η μήπως δέν είναι ό ίδιος πού 
έβρισε τή λύσσα τοΰ καλογέρου καί 
τή μανία τοΰ δασκάλου;

Ό  Ποιητής, φανερώνεται αντίθετος 
προς τον ίδιον τον εαυτόν του μέ 
τή σημερινή του στάση.

Θά μπορούσε νά περιμένει κανείς 
πώς ό Παλαμάς ήτανε δυνατό νά μή 
βρίσκονταν σήμερα στήν αριστερά;

Λοιπόν ό Παλαμάς δειλός δέν 
είναι. Και ψυχική δύναμι έχει καί τά 
λόγια του μπορούσανε νά είναι τορ- 
πίλλες καί δ,τι γενναίο καί Ιπανα 
στατικό είναι ικανός νά τό νοιώσει 
καί νά τ’ αγκαλιάσει οταν θ έλ ε ι.

Ά πό  πεποίθηση λοιπόν κάθεται 
καί αναπνέει τό μουχλιασμένον αέρα 
τοΰ πεθαμένου σήμερα;

Ούτε αυτό μπορώ νά τό παραδεχτώ 
μέ κανένα τρόπο.

Κάτι άλλο απομένει νά ποΰμε.
Ό  Παλαμάς είναι ό μικροαστός 

ψιλικατζής π'>ΰ σκιάζεται μήπως χάσει 
τό ψιλικατζιδικό του.

Γι’ αύτό διπλομανταλώθηκε μέσα 
σ'αύιό έκατσε όβρέϊκα στο μπεζαχτά 
καί αναπνέει τή σκόνη γιά νά φ υ 
λάξει δσο μπορεί περισσότερο καιρό 
τής πραμάτειες του-

Αύτό κατά τή γνώμη μου είναι 
τό κρίμα τοΰ ποιητή.

*Ω 'Αλλοίμονο! τό μικρομάγαζο 
θά χαθη γιατί δέν μπορεί νά γίνη κι’ 
αλλιώς μέ κανένα τρόπο. 'Η διπλο- 
μανταλομένη πόρτα θά σπάσει καί οί 
σκονισμένες πραμάτειες θά πεταχτοΰνε 
στο δρόμο. Σήμερα ή αύριο δέ ση
μαίνει. .

Ά ς  μή πικραθεί ό δάσκαλος άπ’ 
τή μικρή μου αυτή αλήθεια κι* ας 
είναι βέβαιος δτι λέγεται αύτό μέ 
πραγματικό πόνο, γιατί τήν αξία νου 
τή ξαίρουμε καλά εμείς δλοι οί πα
λαιοί μαθητές του.

ΛΙΛ1ΚΑ ΒΟ ΛΙΔΗ
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1 Γαλήνια, λιπαρή, ή αγελάδα ή γής, σκυμένη, άναμαβλοΰσε
καί σάλεβε σά δυο μυλόπετρες τις σκοτεινές μασέλες.
Θρασιά τά χώματα άχνιζαν, ταλιγερά καλάμια ετρέμαν 
κ’ ή κρύα καλοκαιρνή πρωινή κραή κρουστάλωνε τά θάμνα.

5 Κι δ μέγας ποταμός, σαν αγαθός θεός λιβαδογένης,
κατέβαινε χαδέβοντας αργά, χορτάτα, τή γυναίκα του 
τής γής, ποΰ ογρή κι’ άσάλεφτη άνοιγε τά λασπερά λαγόνια.

’Αμίλητος, τά χείλια σφίγγοντας, δέ χόρταινε ό Δυσέας 
νά βλέπει. ’Αχάραγα τήν κοπελιά στον καλαμιώνα άφήκε 

10 μέ χορτασμένα σωθικά, σά γής ποΰ όργώθη, νά κοιμάται'
κι’ άφτός, ψηλά, σέ αμμουδερή κεφάλα άνέβη καί θωροΰσε.

’Ακόμα δ γήλιος νά φανεί, μά τά μικρά πουλιά ξυπνήσαν 
κι’ άνεσμηλιώθηκαν τά ζά, τά καρπερά μποστάνια γιάλισαν 
κ’ οί γάβροι πειεινοί, πά στίς κοπριές, τον ήλιο άντροκαλιούνταΓ 

15 καί γελαστός τον κόκορα γρικά δ ούρανός κι άσπρογαλιάζει.
Σά στρογγυλό, δροσάτο πωρικό στη χέρα του δ Δυσέας 

κρατοΰσε τό πουρνό—καί στράφηκε' ψυχή δέν τον θωροΰσε 
καί λέφτερα τά κλάματα αμολάει βουβά, στά μάγουλά του.

“Ωρα πολλή φραινόταν τ’ αρμυρά νερά νά κατεβαίνουν 
20 κι’ άλάφρωνε' τί, πιά, πολλά πεθύμησε τήν ώρα ετούτη!

Ξάφνου στή θάλασσα τηράει—τά καραβόπανα ροδίσαν 
καί τά νερά σαν τό κρασί κοκίνισαν κι’ άνασκωθήκαν' 
κοιτάει καί τίς παλάμες του' κι’ άφτές ρεδίζαν μερωμένες.

Χαμογελά δ τραχύς θαλασσινός κι’ άνάερα λαμπύρισαν,
25 ούρανοδόξαρα, οί πικρές σταλιές στά ματοτσινουρά του.

Στράφη ζερβά' ξημέρωνε. Τά χρουσοκέρατά του ό γήλιος 
μακρολοστίζει στά ριζά τού ούρανοθάλασσου κ ι’ άσκώνει 
τά νέφελα ' κΓ αργά τό μέτωπο, τά μάτια του, τό στόμα 
λυτρώνουνται καί σοζυγιέται γαληνός στον άμμο άπάνου 

30 καί χαίρεται άλαλος, γιομάτος γλύκα καί μυαλό, τον κόσμο.
Έ ν α  μουσκάρι ξεθηλιάζει άπό τή ρόγα, άνο ιεΐ τ’ άνάπαλα 

σγουρά του σκέλια καί σκιρτάει χορέβοντας στο νέο γρασίδι' 
κ ι’ άναμεσός στήν καλαμιά, μέ γλύκα μουκανιώντας, στέκουνταν, 
άσάλεφτο, τής μάνας τό κορμί, ζεστό, γιομάτο γάλα.
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35 “Ολα πλατιά, πραγά, του φάνηκαν κ’ ή γης σάν αγελάδα.
Βοσκάει τή χλόη και τους θεούς καί μασουλίζει τούς ανθρώπους 
καί τούς περνάει σιγά μέσ’ ατά στριφτά, χιλιόδιπλα άντερά της- 
καί πάλι πά στα χώματα τούς ξαναχεΤ κι* άνεχαράζει.

’Ακίνητη, χωρίς μυαλό, σχή μέση στέκεται καί τρώει.
40 Καί μάντεψε άφοβα, χωρίς ελπίδα καί θυμό, ό Δυσέας

καί τό κορμί του αχνό, σά χόρτο, σό στραβόξυλο ανθισμένο, 
νά κρέμεται έτοιμο στη σκοτεινή μπασιά τής αγελάδας.

"Ετσι τή γης θωρώντας, έπλαθε καί ξέπλαθε τά πάντα.
Καί τή ζωή νογοΰσε καί τό θάνατο σά δυό μαστάρια—

45 καί πότε στο ένα προσθηλιάζουμε τό λιμασμένο στόμα
καί πότε στο άλλο άνακρεμοΰμαστε, ώς νά μάς πάρει ό γύπνος.

Ν. Κ ΑΖΑΝ ΤΖΑΚΗΣ
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ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ ΣΕΡΑΦΙΜΟΒΙΤΣ
t  t

Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ
(Ό Άλέξαντρος Σεραφίμοβιτς 

Οεωρήται ένας άπό τούς καλλί
τερους προλετάριους καλλιτέχνες 
τής Σοβιετικής Ρωσσίας Τό έργο 
του ό « Σιδερένιος Χείμαρος» 
είναι ένα πραγματικό αριστούρ
γημα άπό άποψη τέχνης καί πε
ριεχομένου).

Πριν ήταν ένα μέρος πού χρησίμευε 
γιά σταΰλος στ’ άλογα τών μεγάλων δου
κών πού συνήθειζαν νά οργιάζουν ο’ ένα 
κοντινό αριστοκρατικό καταγώγιο.

Τώρα δμως οί τοίχοι είναι κάτασπροι 
κι’ ένας χαρούμενος στοχασσό; δίνει μια 
ήμερη έκφραση στον πρώην αριστοκρατικό 
σταΰλο. Σήμερα έχει μετατροπή σ’ ένα 
άπό τά πολλά κλούμπ τών μεταλλουργών 
του Λένινγκραντ.

Κάθονμε μπρός σ' ένα κόκκινο τραπέ
ζι καί βλέπω κατάματα τού; προλετάριους 
αναγνώστες ποΰ γεμίζουν τή σάλλα. Δεν 
ήρθα δώ γιά νά διαβάσω κανένα άπό τά 
έργα μου καί νά φύγω.

Τό Κόμμα, οί σοβιετικοί υπάλληλοι, 
οί ήγέται τών εργατικών συνδικάτων, οί 
οικονομολόγοι μας λογοδοτούν μπρός στις 
μάζες τών Ιργατών. Δέν πρέπει λοιπόν 
νά κάνουν ιό  ίδιο κι’ οί καλλιτέχνες στούς 
προλετάριους αναγνώστες τους; Είναι α
λήθεια πώς κάτι τέτοιο δέν γίνονταν πριν; 
Γιατί δμως; Πρώτα γιατί στήν αρχή τής 
επανάστασης έλλειπε ό καιρός.

Ή  πάλη, ή πείνα, ή αναρχία άπορο- 
φοϋσαν δλες μας τής ενέργειες. Δεύτερο 
ήταν απόλυτη ανάγκη στήν πνευματική 
κίνηση νά μή περνούν μέρος μόνον ξεχω
ριστά άτομα καί μικρές όιιάδες αλλά οί. 
φαρδιές εργατικές μάζες. ’Έπρεπε οί ερ
γάτες μας νά σχετισθοΰν μέ τήν φιλολος 
λογία γιά νά δημιουργηθεϊ δ άναγνώστης- 
μάζα.

Τώρα πειά ό αναγνώστης αυτός υπάρχει. 
Οί εργάτες αναγνώστες άριθιιοΰνται σέ 
-δεκάδες ολόκληρες χιλιάδες Τώρα δ α
ναγνώστης μάζα έξασκεΐ τά δικαιώματα του.

Τό δικαίωμα, τού νά ζητά λόγο άπό τους 
ανθρώπους του ποΰ δουλεύουν στο πεδίο 
τής τέχνης.

Κάθουμε στο κόκκινο τραπέζι. Εκατον
τάδες μάτια είνε γυρισμένα απάνω μου.Δέν 
θά κάνω μιά ανάλυση τού περιεχομένου 
τών έργων μου. Οί σύντροφοι τής βιβλι
οθήκης τών μεταλλουργών μέ πολύ επ ι
τυχία οργάνωσαν μιά καμπάνια. “Οποιος 
έργάτης επερνε φιλολογικό βιβλίο άπό 
τήν βιβλιοθήκη τού γίνονταν ή σύσταση 
νά τό διαβάση μέ προσοχή καί νά πει τήν 
γνώμη του τόσο γι’ αυτό όσο καί γιά τον 
συγγραφέα. Μοιράστηκαν καί κυκλοφό
ρησαν χιλιάδες δελτία μέ τις φωτογρα
φίες τών συγγραφέων καί μέ μιά λιγόλογη 
βιογραφία τού καθενός. Οί εργάτες θά- 
πρεπε νά ποΰν τή γνώμη τους γιά ένα 
ή περισσότερους συγγραφείς. Στο δελτίο 
έπρεπε νά γρσφτει τό όνομα τού εργάτη 
καθώς καί τού εργοστάσιου πού δούλευε. 
Τό έπίσημο όργανο τού συνδικάτου τών με 
ταλλουργών «Ό  Μεταλλουργός» έγραψε 
άρθρα καί προπαγάνδισε τις προετοιμα
ζόμενες εργατικές φιλολογικές βραδείες 
δπως ή αποψινή.

Καί τώρα οί έκατοντάδες αύτές τών 
εργατών μέ βλέπουν χωρίς ανησυχία γιατί 
είναι σίγουροι πώς λίγο ή πολύ έχουν 
σχηματίσει γνώμη. Ξέρουν ποιος είμαι, 
τί έχω κάνει καί τί πρέπει νά μοΰ ζητή
σουν. "Ενας Ιργάτης άπό τό εργοστάσιο 
«Βιλτική» μιλεΐ γιά τή σημασία τών φ ι
λολογικών βραδυών.'Ένας άλλος άπό άλλο 
εργοστάσιο άρκετά ειδικός στήν Ιστορία 
τής φιλ λόγιας σκιτσάρει μέ λίγα καί ζου
μερά λόγια τήν εξέλιξή μου καί χαρακτη
ρίζει τό έργο μου.

"Υστερα εγώ τούς λέγω πώς έγραψα τόν 
«Σιδερένιο Χείμαρο» Τό κάθέ τι τούς 
ένδιέφερε. Τι έβαλα μπρός μου (γράφον
τας χή μορφή Ινός έπισόδειου ποΰ δείχνει 
τ ς  σχέσεις τών χωρικών μέ τήν επανα
στατική πάλη- μιά αάζα ποΰ στήν άρχή 
είναι άναρχική, Ατιείθαρχη καί ή δποία



πίσω από ανυπόφορα βάσανα, αΐαατα, 
δάκρυα, καί απελπισία, αρχίζει νά οργα
νώνεται πλημυρισμένη από μία ανυπό
κριτη άφοσίωση στη σοβιετική εξουσία). 
Τό ακροατήριό μου ζήτησε νά μάθει κατά 
πόσο τα γραφόμενα μου άνταποκρίνονται 
στα πράγματα, πώς μάζεψα τό υλικό, αν 
ήμουνα στην περιφέρεια ποΰ ξετυλίγονται 
ο! σκηνές τοΰ έργου μου, αν γνωρίζω 
τούς κατοίκους, τον τρόπο τής ζωής τους, 
τό περ'βάλλον τους, "Αν έχω περιγράφει 
πιστά τον τόπο.

Σημείωσαν ελλείψεις αντιθέσεις: Οί 
ναύτες ήταν τό επαναστατικό τμήμα τοΰ 
παληοΰ στρατού κι’ αυτοί ήταν σαν νά 
λέμε οί ένδεδειγμένοι αγωνιστές τής επα
νάστασης. Στο έργο μου όιιως τούς πα
ρουσιάζω σαν ληστές. Ό  Κόσσουτι ζητά 
νά τιμωρηθούν οί στρατιώτες επειδή 
έκαναν λεηλασία, τό επιτελείο του δμως 
ποΰ φορει καινούρια ρούχα καί ποΰ ώς 
φαίνεται θά τάχει πάρει από τούς γεωρ- 
γιανους, δέν τούς κάνει τίποτε.

Τά έρωτήματα έρχοντςμ μέ τό σωρό 
καί τά σημειώματα πάνε κι’ έρχονται 
στο βήμα. Τά προφορικά έρωτήαατα έ
χουν γραφτή καί συστηματοποιηθεί από 
τούς οργανωτές τής βραδείας. Οί σημείω
σες είναι άριθμημένες κι’ έτσι άποφεΰ- 
γωνται οί επαναλήψεις.

"Ενας μεταλλουργός μέ τήν καμπανι- 
στήτου φωνή γεμίζει τήν σάλα. Μιλά 
ψύχραιμα καί μέ πεποίθηση.

«Σύντροφοι, είμαι αντιπρόσωπος τής 
καλλιτεχνικής ομάδας τού εργοστασίου 
μου...»

«Ποιο είναι τό έργαστάσιό σου», τον 
ρωτούν οί διοργανωτές τής βραδιάς. Στο 
σηιιείο πάλι αυτό υποβάλλονται νέα έρω
τήματα.

«Τού εργοστασίου ηλεκτροπαραγω
γής» άπαντά δ κριτικός μου. «Λοιπόν 
σύντροφοι, ή καλλιτεχνική ομάδα που α 
νήκω μοΰ άνάθεσε νά κάνω μία έκθεση 
γιά τό έργο τού συγγραφέα Σεραφίρο- 
βιτς. ’Ακούστε, εμείς διαβάσαμε καί συ
ζητήσαμε τον «Στδερένιο» του«Χείμαρο». 
Τό βιβλίο τό ηΰραμε καλογραμμένο. Οί 
σκηνή του είναι τόσο ζωντανή πού νομί

ζει κανείς οτι ζή τή ζωή τών προσώπων 
ποΰ παίρνουν μέρος. Κάνει δμως ένα 
λάθος δ Σεραφίμοβτις; πού τό συζητή
σαμε πλατειο': σέ κάθε σελίδα έχει πολ
λές καί τρομερές βλαστήμιες. ’Από βλα
στήμιες μέχρι τώρα εϊμασταν πλούσιοι, 
Παντού βλαστημούν— στο δρόμο, στο 
σπήτι, στο εργοστάσιο, καί τώρα στο 
βιβλ·'ο. Έχουιιε αηδιάσει από τό πράγμα 
αύτό καί έχουμε τήν άπαίτησι νά λείψη 
τουλάχιστο από τό βιβλίο»,

Ό  δμιλητής σώπασε. Στον πρώην 
στανλο μέ τον τωρινό του χαρούμενο στο
λισμό βασίλευε μία νεκρική σιγή. Δέν π έ 
ρασαν δμως πολλές στιγμές κι’ ένας ερ
γάτης μ’ ένα πέτσινο χειμωνιάτικο επανο- 
φώρι σηκώθηκε δρθιος. Τά χέρια του 
ήιανε μαύρα από τήν μουτζούρα τού εργο
στασίου.Μόλις είχε φύγει από τόν μπάγκο 
τής δουλειάς.

«Σύντροφοι, αύτό δέν είναι σωστό.» 
Τά λόγια βγαίνουν μέ γρηγοράδα από τό 
στόμα τοι·. «Δέν είναι καθόλου σωστό. 
Έγώ εΐμουνα στο μέτωπο. Ό  εχθρός 
ερχόταν και’ ευθεία απάνω μας... “Εχεις 
τό πολυβόλο έτοιμο... τή μάννα τους, ή 
ταινία του μέ τά φυσίγγια σταμάτησε, 
δέν δούλευε.»

Γονάτισε χάμω σαν νά πρόκειτο νά 
πυροβολήσει καί πάλευε πάνω στο πάτω
μα πού νόμιζε κανείς δτι προσπαθεί νά 
τραβήξει τήν ταινία μέ νά φυσίγγια«..,, 
τή μάννα τους, ούτε πάει, ούιε έρχεται. 
Οί άσπροι είναι μπρος στή μύτη σου. 
Τότε βάζεις δλα σου τά δυνατά, τραβάς 
τήν ταινία, τήν άφίνεις κι* αρχίζει νά 
δουλεύει δπως πρώτα.»

"Εβαλε τό χέρι του στο μέτωπο καί 
καί γύριζα γρήγορα δεξιά—ζερβά τό κε- 
κεφάλι του πού φαίνονταν δτι παρσφυ- 
λάγει τόν εχθρό, έκλεισε τό αριστερό του 
μάτι καί «στρυφογυρίζει» τό πολυβόλο 
του.

«Τά. τά, τά... Οί άσπροι τόκοψαν 
λάσπη» είπε καί σηκώθηκε ό’ρθιος.

Ή  σάλλα στήν αρχή κάτι ψιθύρισε 
καί σέ λίγο ξέσπασε σέ χειροκροτήματα.

Έ να  παιδί σηκώνεται ό'ρθιο:
«Σύντροφοι, δ,τι είπε ό σύντροφος

Η λύ  ο ικ ΐ ΐ

άπό τό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής 
δέν είναι άληθινό. "Αν ό συγγραφέας 

-έγραψε βλαστήμιες στο βιβλίο του απλώς 
γιά νά βλαστηιιήση είναι άλλο πράμμ. 
'Υπάρχουν συγγραφείς ποΰ σέ κάθε τρία 
λόγια βάζουν καί μ>ά βλαστήμια χωρίς νά 
υπάρχει λόγος. Αυτούς αηδιάζει νά τούς 
διαβάζει κανείς. ’Αλλά στο βιβλίο τού 
Σεραφίμοβιτς βρίσκεται ή καθαρή αλήθεια. 
Πάρε τούς χωριάτες αύτούς ποΰ ύποχω 
ρούν άπό τήν θάλασσα’ βλαστημούν άκα- 
τάπαυστα χωρίς νά τό νοιώθουν. "Εχουν 
πια συνηθήσει. Ό  χωριάτης πρέπει νά 
περιγράφεται δπως πραγματικά είναι.»

« ’Άκου, άκου »
«“Ετσι είναι!»
Μυύ στέλνουν μια σημείωσι:

«Αύτοί οί χωριάτες πού ΰπόφεραν τόσο 
πολύ στήν υποχώρηση καί μέ τό αίμα καί 
τά βάσανα έμαθαν νά όργανώνουνται, 
πέρνωντας τό κομμάτι τής γης θάμεναν 
τόσο καλά δργανωμένοι ή θά ξαναμα- 
ζεύουνταν δπως καί πριν άπαθεϊς καί ά- 
ναίσθητοι γύρω σιό σαμοβάρι τους;»

Ναί, ναί. Οί εργάτες ζητούν στήν τέ
χνη δχι μόνο τήν άπόλαψη άλλα τήν 
μόρφωση, τήν λύση τών κοινωνικών και 
οίκομικών ζητημάτων ποΰ τού; άπασχο - 
λοΰν.

Στο τέλος τής βραδείας οί εργάτες 
βγάζαν τήν άπόφασή τους;

«Οί συγγραφείς πρέπει νά άποδίνουν

τή ζωή μας. Πώς δουλεύουμε, πώς φερ
νόμαστε στις γυναίκες μας καί στα παι
διά μας, πώς πίνουμε, τί κατορθώσαμε νά 
κάνωμε. Μιά εικόνα τής ζωής μας τόσο 
μεγάλη δσο κι’ εκείνη πού δίνουν γιά τούς 
χωριάτες.»

Στο Λένινγκραντ οί κριτικές βοα- 
δειές είναι πολύ καλά οργανωμένες. Ό 
μως καί στή Μόσχα, στο Χαρκώβ καί στις 
άλλες πόλεις οί εργάτες προβάλλουν τις 
άξ ώσεις τους ώς άναγνώστες :

«Γράφε πιο εύκολονόητα. Δέν γρά
φεις Ρούσσικα άλλά σέ μιά γλώσσα άκατα- 
λαβίστικη.»

«Γράφε καί γιά τούς εργάτες κι’ δχι 
πάντα γιά τούς χωριάτες.»

«Οί προτάσεις σου είναι κοντές. Μό
λις άρχίζει κανείς νά μπαίνει στο νόημα 
τής πρότασης τήν κόβεις κι’ έτσι δυσκο
λεύεται νά καταλάβει καί τό παρακάτω».

«Θέλουμε χοντρά βιβλία. "Αμα περι
γράφεις κανένα νά τόν περιγράφεις άπό 
τήν άρχή ώς τό τέλος Ά πό τά νύχια ώς 
τήν κορφή. Τά μικρά βιβλιαράκια δέν 
μάς κάνουν.’Ακόμα δέν άρχίζει κανείς καί 
τελειώνει. Προτιμούμε νά διαβάζουμε τά 
παληά.»

Τέλος γιά τόν τεχνίτη υπάρχει ένα 
φαρδύ άνάγνωστικό κοινό, ένα κοινό τής 
δικής του τάξις, ένα κοινό ποΰ χωρίς 
αύτό ή δημιουργία καί ή ζωή είναι άδύ- 
νατη.

(Μετάφοσση Κ. Μ.)

ΦΩΣ Μ ΕΣ Σ Τ Ο  ΦΩΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Χαρά ή χαρά στή νέα ζωή! Φώς μές στο φώς τά νιάτα, 
Τ’ αδάμαστα θεριά* 

νάν τά φιλήσω δταν κτυποΰν άσπέδιστα κι’ άκρατα 
τήν πρόληψη, μέ τής ορμής τά νέα κι’ ωραία σφυριά. 
Φιλώσε, εργάτη άκούραστε, πού όλημερίς ίδρώνης 

στο μαύρο χαλκουργείο, 
καί μέ τήν πιο παρθένα δρμή χτυπάς, βαράς καί λειώνεις 

τό σίδερο τ ’ αδρό .



Κ° εσέ, δργοτόμε τ’ ουρανού, τρα' έ καραβοκύρη, 
πού χύνεσαι αετός, 

φιλώ σε! Νά, τά σύνεφα σκορπιούνται στο λιοπύρι, 
δικός σου δ ουρανός! .

Φως μες τό φως οί δουλευτές! Ζ ευγάδες, υλοτόμοι, 
στον κάμπο η σιό βουνό, 

μέ τον’ αλέτρι οργώνουνε, καί μέ τσεκούρι οί Νόμοι, 
σωριάζονται σάν έλατα στον πλάστη χαλασμό. 

Νόμος ή πλάση! Ό  θύσανός δ δίκαιος θά φέρη 
τον ήλιο ή τή βροχή, > 

τή ρόγα έκεΐ τοΰ ραζακιού νά δέση, ή περιστέρι
μέ τή βροχή νά ψτερουγάει τό βιος τού θεριστή 

Νά, κι’ή πατρίδα, ή μάνα γή! Γονάτισε και φίλα 
τό χώμα πού πάτής, 

σ’ άύτό ή ζωή θρασομανάει, σταχολογάει ή σαπίλα, 
σ’ αυτό κι* εσύ ένα δειλινό, σάπιο δεντρί θά πάς

ΠΑΝΟ Σ Δ . Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ι
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Υπάρχουν στον κόσμο φυσιογνω
μίες, πού μια φορά νά τις δής, δέ 
μπορείς πιά νά τις ξεχάσης- έτσι ήτανε 
ή Φρόσω.

"Οσοι γονείς έρχονταν στην τάξη μας 
—πρώτη τάξη κοριτσίστικου δημοτικού 
σκολιού—αφού έριχναν μιά τό μάτι τους 
επιπόλαια πάνω απ’ δλα τά παιδιά, 
σταματούσαν στη Φρόσω. Αύτό τό είχα 
προσέξει πλήθος φορές εγώ, ή δασκά 
λα της.

Δεν ξεχώριζε δμως ή Φρώσω γιατί 
ήταν κανένα παχουλό, δλόξανθο κορι
τσάκι, μέ μαγουλάκια σάν τριαντάφυλλο, 
κάθε άλλο. Ή  Φρόσω σ’ έκανε νά κον
τοστέκεσαι καί νά παραξενεύεσαι, γιατί 

-ανάμεσα στά τόσα χαριτωμένα κ’ αει
κίνητα πλάσματα πού πλημμυρούσανε 
τά θρανία ξάφνου αντίκριζες καί μιά 
γρηούλα. Αύτό πού λέω ήτανε τόσο 
αληθινό, πού σάν, ύστερα από τό πρώτο 
'ξάφνιασμα καταλάβαινες πώς εϊνε κι’ 
αύτή ένα μικρό κοριτσάκι σάν καί τ’ 
άλλα, πάλι σούμενε στήν ψυχή ένα κά
ποιο καταστάλαγμα από ακαθόριστη 
θλίψη.

"Ενα παιδί έξη χρονών τόσο γερα 
σμένο ! ένα κορμάκι αδύνατο αδύνατο, 
στεγνό, μέ άνασηκωτούς τούς ώμους, 
ένα προσωπάκι ζαρωμένο καί ωχρό, μέ 
σφιχτοχτενισμένα μαύρα μαλλιά καί μέ 
βαθουλά μαύρα μάτια δλο περίσκεψη.

’Εγώ δέν την είχα προσέξει τον 
πρώτον καιρό, ήμουν πρωτοδιορισμένη 
τότε. Καί μιά δασκάλα πού τή μπά
ζουν πρώτη φορά μέσα στήν τάξη κ’ 
■άντικρύζει τά μάτια ογδόντα παιδιών 
"καρφωμένα απάνω της τά χάνει. Τόσο 
μάλιστα τά χάνει πού θαμπώνεται καί 
τό φως της, δέ βλέπει τίποτα, ούτε πού 
βρίσκεται ή έδρα.

Δέν ξέρει πώς ν’ άρχίση' τί πρέπει 
νά πή.

“Ενα άπόγεμα, τις πρώτες μέρες

πού ανοίγουν τά σκολιά, τό Σεπτέμ
βριο, νάσου καί καταφτάνει στήν τάξη 
μαζί μέ άλλα άργοπορημένα κορίτσια 
κ’ ή Φρόσω σηκώνοντας ένα μωρό στήν 
αγκαλιά της.

—Τί θέλεις εσύ εδώ; μαθήτρια είσαι; 
σιμοσα καί τή ρώτησα, δπως δέν είχα 
ακόμη προφτάσει νά μάθω τά μούτρα 
καί τά ονόματα, των κοριτσιών μου.

—Μάλιστα. Εσάς έχω δασκάλα μου,
—Καί τίνος είνε το μωρό πού 

κρατάς ;
-—Δικό μας είνε. Ή  μητέρα μου 

εϊνε άρρωστη, καί μούπε άν σέλω λέει 
νά πηγαίνω στο σκολειό νά παίρνω 
μαζί καί τό μωρό μας, ειδεμή νά κα- 
σίσω στο σπίτι. Κι’ εγώ τό πήρα καί 
ήσα,

Δέν μπορούσε νά προφέρη τό θ.
—Πώς σέ λένε ;
—Φρόσω.
—Τό πήρες Φρόσω καί ήσες μά νά 

μην τό ξαναπάρης. Έδώ είνε σκολιό! 
θά γράφετε, θά ράβετε, άμα βαστάς 
τό μωρό πώς θά μπορείς νά τά κάνης 
δλα αύτά ; Κάθισε τώρα. μά νά μην 
τό ξαναφέρης.

Δέν είχε δμως περάσει ούτε ένα 
τέταρτο καί τό μωρό βάλθηκε νά ξεφω 
νίζη τόσο σκληρά, πού τρόμαξα μην τ’ 
άκούση ή διευθύντρια καί βρώ μπελάδες.

—"Αντε, άντε, Φρόσω, πάρτο καί 
πήγαινε ! γρήγορα !

Τό περιστατικό λοιπόν τοΰ μωρού 
στάθη γιά μένα τότε αιτία νά προσέ
ξω τή Φρόσω' καί θυμούμαι πώς μού- 
καμε τόση εντύπωση τό γερασμένο της 
πρόσωπο, πού, μ’ αλαφρή καρδιά κείνη 
την ώρα, συλλογίστηκα δτι τό παιδί πού 
σήκωνε θά ταίριαζε μιά χαρά νάνε καί 
δίκό της.

’Αλλά δσο περνούσε ό καιρός καί



ξεχώριζα σιγά σιγά τι είδους διανόηση 
έκλεινε μέσα σιό κεφαλάκι της ή Φρό 
σω, καταντούσα νά πιστεύω πώς εκείνο 
τό πρόσωπο ήτανε τό μόνο πού τής 
ταίριαζε. ’Ήτανε γερασμένη κ’ μέσα της.

Δέν ήθελε νά ξεκουνιέται από κεΐ 
πού καθόταν' στά διαλείμματα την έβγα- 
ναν μέ τη βία έ'ξω, και πάλι οχι γιά 
νά παίξη μά γιά νά σταθή έκεΐ σέ 
καμιάν άκρη νά κάνη γούστο τις άλλες 
πού ξαπολυόντουσαν στήν αυλή σάν άγρί 
μια. Και σάν τέλιονε τή διάλειμμα και τά 
παιδιά ολοκόκκινα άπό την τρεχάλα, άνα 
μαλλιασμένα και άγκομαχιασμένα σπρω
χνόντουσαν μπρος στήν πόρτα, ή Φρό
σω ακολουθούσε ήσυχα τις τελευταίες, 
πίσω πίσω, μέ πρόσωπο αγέλαστο.

Καί οί κουβέντες της οί λιγοστές 
ήτανε πάντα καλά ζυγισμένες καί δχι 
παραπάνω απ' δ,τι χρειαζότανε :

—Τό ξέρετε, κορίτσια, τούτο ; πώς 
τό λέμ 8 ;

Στή γενική σιωπή αποκρινόταν μο
νάχη ή Φρόσω.

— Συμάρι εΐνε. Ε γώ  τό βάζω καί 
άνάβω τά κάρβουνά μας.

—Τά αχυρα τί τά κάνουμε ; τά χρια- 
ζόμαστε σέ τίποτα ;

—Τά στρώματα γεμίζομε καί τά μα- 
ξυλάρια.

* *Λ

Είχε μπή ή άνοιξη καί τά κατακά- 
θαρα ανοιξιάτικα πρωινά εΐνε χαρά θεού 
νά βρίσκεται κανείς από νωρίς στο πόδι. 
"Ενα τέτοιο πρωινό είχα τοιμαστή γιά 
τό σκολιό πολύ γρηγορότερα απ’ δτι συ
νήθως. Μή μπορώντας νά μείνω μέσα 
ξεκίνησα σιγά σιγά. "Εφτασα στήν αυ
λόπορτα τού σκολιού, ανέβηκα απάνω, 
παντού ερημιά" δέν είχε φανή ψυχή άλλη 
άκόμη.

Κα' έβηκα πάλι κάτω : ή ησυχία τού 
σκολιού τον τρομάζει κανένα. Δέν εΐνε 
τόπος καμωμένος γιά βουβούς καί, σάν 
τύχη καί δέν έχει μέσα παιδιά, λέει 
κανείς πώ ; θάχη φαντάσματα.

Μόνο ή αυλή μας, δπως πάντα σάν 
ήταν έρημη, ήτανε γεμάτη σπουργίτες,

πού άναπετάριζαν δώθε κεΐθε στό χώμα, 
’Από τά κουλουράκια καί τό ψωμάκι 
τών παιδιών κάτι έπεφτε καί χάμω, 
σπειράκια σουσάμι κ’ ψύχουλα, καί οί 
σπουργίτες τήν είχαν πάρει από τόστχ 
αγάπη τήν αυλή μας, πού δέν έλει
παν ποτέ" μάλιστα σά νά είχαν κι’ 
αυτοί νά κάμουν. Μέ τό κουδούνι «τής 
εισόδου» πού μάζεβέ τά παιδιά μέσα, 
οί σπουργίτες ξεπρόβαιναν βιαστικοί από 
δώ κι’ από κεϊ, άναπετάριζαν από τά 
κεραμίδια κι’ από τή μάντρα καί θά 
νομίζανε βέβαια πώς τό κουδούνι είχε 
χτυπήσει ξεπίτηδες γι’ αυτούς πώς τούς 
έλεγε τρέξετε τρέξετε, τά παιδάκια σάς 
ρίξατε πάλι σουσαμάκι κι’ " ελάτε νά τό 
βρήτε.

Γιά νά μήν τούς τρομάξω πήρα 
μιά καρέκλα καί κάθισα παράμερα, πλάι- 
στήν ανοιχτή πόρτα, κοιτάζοντας αδιά
φορα τον έρημο πρωινό δρόμο. Κάπου 
κάπου διάβαινε κανένας βιαστικός ερ
γατικός.

Μιά στιγμή, εκεί πού είχα άποξε- 
χαστή, άκουσα κλαούρισμα καί σκουξί
ματα από τό πάνω μέρος τού δρόμου 
καί πετάχτηκα οξω νά ίδώ τί κάνανε.

Μιά γρηά πού έκλαιγε καί χτυπιό 
τανε κατέβαινε ίσα κάτω τό δρόμο, μ’ 
ένα μικρό στήν άγκαλιάτης καί μέ δυό 
άλλα κοριτσάκια νά κρέμουνται απ’ τό 
φουστάνι της" παραπίσωάλλο ένα κορίτσι, 
πού ήτανε ή Φρόσω. "Ολα κλαούριζαν.

—Τί είνε γιά τό θεό ; τί τρέχει 
ρώτησα συμώνοντας γρήγορα.

Κάτι στάθη καί μού ’λεγε ή Φρόσω» 
μά δπως  έκλαιγε μ’ άναφύλλητο δέν τήν 
καταλάβαινα.

—Τί νά τρέχει, κόρη μου,.... άπο- 
κρίθη ή γρηά μοιρολογώντας, δίχως νά 
σταθή,.... τά πηγαίνω μιά στιγμή στής 
κυρίας μου, είμαι γιαγιά τους—ή μάνα 
τους ψυχομαχάει, θά τρομάξουνε αν 
τύχουνε στό θάνατο,.... είμαι υπηρέτρια 
εδώ στοΰ κ. Δούμα.... έκεΐ τά πάω.

—Και τί έχει ή μηιέρα τους ; ξα- 
ναρώτησα πηγαίνοντας κοντά.

—"Ενας χρόνος είνε πού άρρωστή- 
σανε, παιδάκι μου,, μάνα καί κόρη.
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'Οχτώ μήνες είνε πού τή θάψτμε τή 
Γεωργία μας, τή χρυσοχέρα τήν κεν-
τίστρα, θά τήν έχης ακουστά  χτικιό
λένε πώς ήτανε μά κεΐνο δέν ήτανε χτι
κιό. Ή  κακή διατήρηση τις έχασε. Σή- 
μερο πάει κΓ ή μάνα τους. Ή  κακή 
διατήρηση. Μήγαρις είχανε νά φέρουνε 
γιατρό, μήγαρις τήν καλή θροφή.

Τι νά τά κάμω ή έρημη ;
—-Έ  υπομονή κυρούλα, τί νά κάμης.
—Ά χ ! άδικοπήγανε, κόρη μου...,.
—'Ο γιός σου τί δουλιά κάνει ;
—Δουλιά !.... εργατικός είνε ό κακό- 

μοίρηε, Καί νά μήν τούς συμώνει άν
θρωπος μόνο νά ’χουνε κρεμαστή σέ 
τούτο......

‘Η γρηά έδειχνε τή Φρόσω.
* *Η·

Καθώς γύρισα νά καθίσω στήν κα
ρέκλα έκεΐ στήν αυλή τού σκολιού είχα 
βαλθή νά συλλογούμαι πόσο γελασμένη 
ιημουν τις στιγμές πού πίστευα πώς 
τώρα πιά, σάν τέλιονε ό χρόνος ήξερα 
τά παιδιά μου απόξω, κι’ ανακατωτά. 
Τό δράμα πού γινότανε στό σπίτι τής 
Φρόσως ούτε τό είχα πάρει είδηση τόσον 
καιρό  Ό  Θεός ήξερε πόσα ανιστό
ρητα τέτια δράματα θάκλεινε καθένα 
από τά ογδόντα σπίτια πού σκεπάζανε 
τά ογδόντα παιδιά πού ήξερα εγώ. 
"Ηξερα βέβαια ποιό άπ’ δλα καλλιγραφεί, 
ποιό διαβάζει καλύτερα, ποιό κεντάει. 
Μά τίποτ’ ά'λ.λο. θυμήθηκα μέ τί άλα- 
φρή, συνείδηση, είχα διώξει τήν πρώτη 
μέρα τή Φρόσω, πού είχε ’ρθή στό 
σκολειό κουβαλώντας τό μωρό τους. Καί 
θυμήθηκα άκόμη τά γέλια πού κάμαμε 
μιά μέρα μαζί μέ τις άλλες δασκάλες 
παρακολουθώντας από τήν ταράτσα μιά 
κωμική σκηνή: είχε χυθή μελάνι σιήν 
ποδιά τής Συφίτσας καί ή Φρόσω, σάν 
καμιά μεγάλη τής τήν έβγαλε κι’ έτρεξε 
νά τής τήν πλίνη στή βρίση. Καί τήν 
παρηγορούσε στό αναμεταξύ.

—Σώπα Σοφίτσα ! εγώ σά σού τήν 
πλύνω καί σά κασαρίση.·...

Καί λέγαμε τί κωμική σκηνή, τί 
κωμική σκηνή.

Κάποτε πάλι πού μάλωνα τά παιδιά

πώ ; έρχονταν αχτένιστα ή Φρόσω μούχε 
πή :

—’Εγώ κυρία, δέν έρχομαι αχτέ
νιστη, έμασα, ’χτενίζομαι μόνη μου.

Ναί. Προχθές άκόμη, καθώς πή
γαινα νά ίδώ τά γραφτά τής Φρόσως, 
είδα τά χεράκια της σουρομένα, σά νά 
είχε βγή εκείνη τή στιγμή άπό τή μπου- 
γάδα, καί τή ρώτησα γιατί ήταν έτσι

—Έ πλυνα τά ρούχα μας, είχε άπο- 
κριθή ή Φρόσω.

Τό μυαλό μου δμως Ιμένα τής δα 
σκάλας, δέν πήγε ούτε στιγμή πώς μπο
ρούσε νάχη πλύνη στ’ άλήθια ή Φοόσω, 
φαντάστηκα πώς καθώς σέ πολλά παι
διά άρέσει νά βουτακοΰν στά νερά, θά'χε 
κι’ αυτή πολλήν ώρα τά χέρια της στό 
νερό καί είχαν μουσκέψη....

*# *
Ή  Φρόσω μόνο εκείνο τό πρωί

άπουσίασε. Τό άπόγεμα ή Φρόσω μάς 
ήρθε, απως πάντα της, όμορφοπλυμένη, 
μέ τό καλογραμένο της μάθημα, ταχτική 
σέ δλα. ’Εγώ δμως, άπό κεΐνο τό πρωινό 
κι’ έπειτα σάν ήτανε ή νά βαθμολο
γήσω τή Φρόσω ή νά τή σηκώσω νά 
πή μάθημα, κοντοσκεκόμουν, δήλιαζα λ ι
γάκι. άνεκδιήγητη άνθρώπινη ιστορία 
περνούσε μεμιάς μπρος άπ ’ τά μάτια μου.

Τό γραφτό πού έφερνε ή Φρόσω,
καί τό χτενισμένο κεφάλι, καί τό μελε- 
τηαένο μάθημα δέν ήτανε σάν όλονών 
"Ητανε άθλοι. "Ητανε κι’ άλλα παιδιά 
στήν τάξη μας ταχτικά, μά “πλάϊτους 
αυτά είχανε μανάδες, είχανε άγάπη καί 
καλοπέραση μπορεί νά είχανε καί καμιά 
γκουβερνάντα πού κρατούσε τό χεράκι 
τους σάν έγραφαν γιά νά μήν κουρα
στούν.

"Ομως ή Φρόσω στά έξη της κιόλας 
χρόνια ήτανε γερασμένος πιά άνθρωπος 
άργασμένος στήν κακοτυχιά καί στά βά
σανα. Καί ή ζωή της σήμερο δλο ευθύ
νες" αυτή έντυνε καί χτένιζε τρία παι
διά προτού ντυθή κ’ χτενιστή αυτή, καί 
τό βράδυ κοίμιζε τρία παιδιά προτού 
κοιμηθή αυτή, καί είχε μάθει νά μα- 
γειρέβη καί νά πλύνη προτού άκόμη 
μάθη νά· λέη τό θήτα.

Ε ΛΛΗ  ΔΑΣΚ ΑΛΑΚ Η
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ΝΕΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΟΥ κ. ΑΣΟΦΟΥ 
Α Γ Α Θ Ο Ε Ρ Γ  ΙΑ

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ.— Φαίνεσθε εξαιρετικά 
καλοδιάθετος, αυτό τό βράδι, αγαπητέ 
μου διδάσκαλε. Χωρίς ά'λλο έρχεσθε από 
καπιο ευχάριστο συναπάντημα.

Ο κ. ΑΣΟΦΟΣ.— 'Από πολλά ευχά
ριστα συναπαντήματα, νέε μου φίλε. 
"Ερχομαι από τους φτωχούς μου. Καί 
ελέησα πολλούς σήμερα.

'Η  ψυχή μου είναι γεμάτη φώς.
Ο ΜΑθ. — Κερδίσατε, μήπως, κα

νένα λαχείο ;
Ο κ. ΑΣΟΦ. — Μην άνησυχής, αγα

πητό παιδί. Είμαι πάντα τόσο φτωχός, 
όσο καί προτήτερα. ’Αλλά νομίζεις, λοι
πόν, πώς πρέπει νά είναι κανείς πλού
σιος γιά νά κάνη* τό καλό. *0 φτω
χότερος άνθρωπος μπορεί νά είναι ένας 
μεγάλος γεναιόδωρος κ’ ενας μεγάλος 
ευεργέτης.

Ο ΜΑΘ. — Λεν εννοώ μέ ποιόν 
τρόπο.

Ο κ. ΑΣΟΦ. — Άπλούστατα κάνοντας 
μία ψυχή λιγώτερο μελαγχολική από ο,τι 
είναι. Ό  ορισμός αυτός τής αγαθοερ
γίας δεν είναι δικός μου. Κάποιος γαλ
λικός στίχος, πού μούκανε μια βαθειά 
εντύπωση στη νεότητά μου, λέει, πώς 
τό νά κάνη κανείς μιά ψυχή λιγώτερο 
μελαγχολική πρέπει νά είναι ή φιλο
δοξία τού ποιητοϋ.

Ο ΜΑΘ.— Καί όμως οί περισσότεροι 
ποιητές πασχίζουν, μέ κάθε τρόπο, νά 
χώ ο ιν τις ψυχές μελαγχολικώτερες από 
ό ,τ ι ε ίνα ι.

Ο κ. ΑΣΟΦ.— Γι’ αυτό ακριβώς πρέ
πει καθένας νά προσπαθή νά κάνη στήν 
ζωή του ό,τι δέν κάνουν οί ποιητές μέ 
τούς στοίχους των. Γυρίζω, λοιπόν, από 
τούς φτωχούς μου, πού ελέησα. ’Από 
τούς φτωχούς, πού νηστεύουν τή χαρά...

Ο ΜΑΘ. — Σάς περισσεύει, λοιπόν, 
αρκετή χαρά, αγαπητέ μου διδάσκαλε, 
γιά νά μοιράζετε καί σέ όσους τή στε
ρούνται ;

Ο κ. ΑΣΟΦ.— Αέ μοϋ περισσεύει κα 
θόλου, νέε μου φίλε. Είμαι κ’ έγώ ενας. 
ζητιάνος τής χαράς. Έδώ, όμως, είναι 
ή διαφορά τής ελεημοσύνης τής δικής 
μου από τήν ελεημοσύνη τών άλλων 
ευεργετών. Γιά νά μοιράζη κανείς χρή
ματα, πρέπει νά έχη περισσεμένα ο 
ίδιος. Γιά νά μοιράζη τή χαρά—λίγη 
χαρά, έστω—- έ̂ν είναι καμμιά ανάγκη 
νά τήν έχη ό ίδιος. Καί όσο περισσό 
τερο είναι κανείς φιωχός από χαρά, 
τόσο πλουσιώτερα είναι τά ελέη του 
Σου φφίνεται παράξενο ; Καί όμως ποτέ 
ή ψυχή μου δέν είχε λιγώτερη χαρά- 
μόνη της, όσο σήμερα, πού τήν έμοί- 
ρασα μέ τά δυό μου χέρια. Καί—τι 
παράξενο πάλι—μοιράζοντας, έγινα πλου 
σιότερος ό ίδιος.

Ο ΜΑΘ.— Πόσο θά ήμουνα περίερ 
γος νά σάς είχα άκολουθήση στο φιλαν
θρωπικό σας αυτό περίπατο.

Ο κ. ΑΣΟΦ.— Θέλεις, λοιπόν, νά σον 
παρουσιάσω μερικούς από τούς προ- 
στατευομέτους μου τής σημερινής ημέ
ρας ; Ή  πρώτη δυστυχία, πού απάντησα 
μπροστά μου ήτανε τρία μικρά, χαριτω 
μένα παιδάκια, πού στέκονταν θλιβερά 
μπροστά σ’ ένα μανάβικο, κυττάζοντας 
μέ τό δακρυσμένο βλέμμα τών κουφών 
καί μάταιων πόθων, ένα καταπόρφυρο 
λόφο κερασιών. "Ητανε ή στιγμή, ακρι
βώς, πού ψώνιζα τό λιγοστό μθυ φρούτο 
Καί αποφάσισα νά τό μοιρασθώ μέ τά 
παιδάκια. Τούς εκρέμασα από δυό κόκ
κινα σκουλαρίκια στ’ αύτάκια τους, γέ
μισα τις μικρές των φούχτες μέ τό δρο 
σερότερο καρπό καί τό χρώμα τών κε
ρασιών μπήκε—τι θαύμα—στη σκοτεινή 
τους ψυχούλα. Άρχισαν νά πηδούν, νά 
τρέχουν, νά φωνάζουν. Τούς είχα δώση 
τή χαρά, πού τούς είχε έτοιμάση ή Φύση 
καί πού τούς είχε άρνηθή ή κοινωνία 
τών ανθρώπων.

Ο ΜΑΘ.— Μέ τόσο λίγο μπορεί, λοι
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πόν, νά κάνη κανείς μιά ψυχή λιγώτερο 
μελαγχολική.

Ο κ. ΑΣΟΦ.— Μέ τόσο λίγο.... Καί 
προχώρησα. Πήγα νά ίδώ κάποιο χαρο
καμένο φίλο. 'Η  μοναξιά του ήτανε τρο
μερή. Είχε χάση τό σύντροφο τής ζωής 
του. «Γιατί θέλεις νά πεθάνης; τού είπα. 
"Οσο ζούμε, ζούν μέσα μας οί αγαπη
μένοι, πού χάσαμε. "Ας ζούμε γιά νά 
τούς κρατούμε άκόμα ζωτανούς μέ τή 
θύμησή μας. Ποτέ δέν είναι κανείς 
μόνος του, όιαν κλείνη στη ψυχή του 
μίαν άκήμητη λατρεία*. Καί ό άνθρω
πος πού ήθελε νά πεθάνη χαμογέλασε. 
Καί αποφάσισε νά ζήση. Δέν μοΰ λές 
τώρα, σέ παρακαλώ, αγαπητέ μου νέε ; 
Νομίζεις πώς ένας εκατομμηριοϋχος μπό 
ρεσε ποτέ νά πραγματοποίηση μίαν ευερ
γεσία σάν κι’ αύιή μοιράζοντας λίγα χρή
ματα στο περήφανο καί σκληρό πέρα- 
σμάτου ;

Ο ΜΑΘ— ’Όχι βέβαια.
Ο κ. ΑΣΟΦ— Θέλεις, λοιπόν, νά εξα

κολουθήσω ; Βλέπεις, ότι δέν φροντίζω 
«νά μή γνωρίζη ή αριστερά μου τί 
ποιεί ή δεξιά μου», Αυτή τήν υπο
κρισία δέν τήν έχω. Πάντα ή αριστερά 
πρέπει νά γνωρίζη τί κάνει, ή δεξιά, 
όταν δέν υπάρχει λόγος ή αριστερά νά 
ντρέπεται γιά τά καμώματα τής δεξιάς. 
Λοιπόν, στο δρόμο πού πήγαινα, απάν
τησα ένα γέρο, ζητιάνο, πού σκύβοντας 
στο χώμα είχε μαζέψη ένα πατημένο 
αποτσίγαρο καί προσπαθούσε νά τό κολ- 
λήση μέ τό σάλιο του, γιά νά τό κα
πνίση. Τό αποτσίγαρο όμως είχε σκορ

πίσει στά δάχτυλά του Καί ό γέρος 
άναστέναξε. Κάποιοι καλοντυμένοι πε
ραστικοί είπαν : «ψωμί δέν έχει- νά
φάη καί τό τσιγάρο τούλειψε.Δέν είναι νά 
ελεήση κανείς τέτοιους ανθρώπους, πού 
ζητιανεύουν γιά νά πιουν καί νά κα
πνίσουν ! »"Εβγαλα τότε τό πακέτο μου 
καί από τά τέσσερα σιγαρέττα, πού 
είχε μέσα, χάρισα τά δύο στο γερον
τάκι. «Ά να ψ ε ....»  τού είπα δίνοντάς 
του τή φωτιά μου. Τό γεροντάκι άνα
ψε, ρούφηξε ως τά βάθη τού κουφά 
ριού του τήν άέρι,νη αμβροσία, καί 
καθώς ύψωνε τά θολά του βλέμματα 
κατά τον ουρανό, μέ τήν ψυχή του 
ταξιδέφτρα μέσα στο γαλάζιο συνεφάκι 
τού καπνού, ένα απόκοσμο φώς είχε 
χυθή στο σκοτεινιασμένο πρόσωπό του. 
Τού είχα δώση τήν ευτυχία τής στιγ
μής. ’Αλλά ποιά άλληθινή ευτυχία, στον 
κόσμο, βαστάει περισσότερο από μιά 
στιγμή.... Μερικές τετοιες ευτυχίες μοί
ρασα άκόμα στη σημερινή μου ήμέρα 
Μπορείς λοιπόν νά πής πώς ή ήμέρα 
μου πήγε χαμένη ; Και απορείς ακόμη 
γιατί μέ βλέπεις χαρούμενο καί καλο 
διάθετο;

Ο ΜΑΘ— Δώστε ς  ίου να σάς φιλή 
σω τό πλουσιοπάροχα χέρι, αγαπητέ 
μου διδάσκαλε. Εΐσαστε ένας μεγάλος 
ευεργέτης.

Ο κ. ΑΣΟΦ.— Τά| αναγνωρίζω. Βλέ 
πεις πόσο λίγο είμαι υποκριτής καί 
πόσο τίμιος υπερήφανος.

Π Α ΥΛ Ο Σ  Ν ΙΡΒΑΝ ΑΣ

Ο ΜΤΣΕ ΚΑΤΟ ΑΠΟ ΤΕΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ
Νΐτσε! Νά, πραγματικά ένα πυρο

τέχνημα πού γιά κάμποσο καιρό φώτισε τό 
στερέωμα δν μπορεί νά έκφρασθεί κανείς 
έτσι, τού κόσμου τών διανοουμένων. Τά 
βιβλία τού Νΐτσε διαβάστηκαν άπλειστα 
από τούς ανθρώπους τών γραμμάτων. 
Πολύ λίγοι όμως τον κατάλαβαν. Είναι 
αλήθεια πώς κι* ένας άλλος κόσμος τον

διάβασε ή έκανε πώς τον διάβασε. Αύτός 
είναι ό κόσμος τών σνόμπ. Κάθε εσω
τερική φύση βρήκε στον Νΐτσε τήν φαει
νότερη της εκδήλωσι. Οί Νιτσεϊσταί είταν 
καί είναι καθένας πού δέν ξέρει τί θέλει 
καθένας πού κρίνει τά γύρω του έχοντας 
γιά γνώμονα τό αγαπημένο του « ’Εγώ!»

"Ας έρθουμε όμως κονιήτεοα στο πυ



ροτέχνημα αυτό που οι διάφοροι γραμμα
τισμένοι λεν κουνώντας τό κεφάλι τους 
μελαγχολικά πώς έζησε τουλάχιστο τρα- 
κόσα χρόνια πριν την εποχή του. Ποιο 
είναι τό βασικό γνώρισμα τοΰ Νιτσε- 
ϊσμοΰ; Ή  άρνηση τής κοινωνίας και τών 
υποχρεώσεων που πηγάζουν απ’ αυτήν 
(τήν κοινωνία) για τον άνθρωπο. Πάνω 
στο θεμέλιο αυτό έχει κτίσει τό αναρχικό 
του οικοδόμημα.

Σέ ποιο δμως έδαφος έσκαψε το θε
μέλιο του; Στο έδαφος τής «φύσης τοΰ 
ανθρώπου». Στό Ιδιο αυτό έδαφος που 
στηρίχτηκαν οί Γάλλοι σοφοί τοΰ 18ου 
αιώνα, οί φιλόσοφοι τής αστικής τάξης. 
Ή  αλήθεια είναι δτι οί'φιλόσοφοι αΰιοί 
μιλώντας για τΐ;ν «φύση τοΰ ανθρώπου» 
μιλούσαν για τή φύση τοΰ ανθρώπου τής 
τρίτης τάξης (Tiers Etat Ιποΰ τότες ήθε
λε »ελευθερία» (κυρίως πολιτική ελευθε
ρία ποΰταν απαραίτητη για τήν οΐκονο- 
μική τους ανάπτυξη). Σ’ αυτούς ή »φΰση 
τοΰ ανθρώπου» είναι πειό έκδηλη, πειό 
καταφανής. Αυτό δμως οφείλεται στο δτι 
ή τρίτη τάξη (ή αστική) στό καιρό τους 
ήταν τάξη καταπιεζόμενη καί έπαναστα- 
τική. Στον Νίτσε ή «φύση τοΰ ανθρώπου» 
είναι κάπως σκεδασμένη αυτό δμως δεν 
σημαίνει δτι δένίήπρόκειται για τον ίδιο 
άνθρωπο. Οί γάλλοι αστοί μιλάν έξ ονό
ματος τοΰ καταπιεζόμενου καί έπαναστα- 
τημένου άστοΰ, ό Νίτσε δείχνη τήν ιστορία 
τοΰ κυρίαρχου και αντιδραστικού άστοΰ. Οί 
μέν γράφουν τον πρόλογο τής εξελίξεως 
τής αστικής τάξης ό δέ Νίτσε μέ μερικούς 
άλλους άρχισαν νά γράφουν τον επίλογο. 
Οί μέν συμβολίζουν τήν αρχή τής ακμής 
τής μπουρζουαζίας δ δέ Νΐισε καί δλη ή πα
ρέα του τήν παρακμή της. "Ας δούμε δμως 
ακόμα πειό κοντήτερα τήν'ίστορία τού με
γάλου αύτοΰ «ψαρά τών θολών νερών», 
Κυρήτει τον πόλεμο εναντίον δλων τών 
δοξασιών καί δογμάτων. Ή  θρησκεία, ό 
λιμπεραλιασμός, ή δημοκρατία, ό σοσια
λισμός κτλ. κατά τον Νΐισε δέν κάνουν 
τίποτ' άλλο παρά νά σφίγκουν τον άν
θρωπο μέ τά δεσμά δπως ό θεός, ή ηθι
κή, τό κράτος, ό νόμος ή κοινωνία κτλ. 
Κι’ ακόμα περισσότερο δ άνθρωπος τ’ ά- 
κοΰει δλ’ αύτά έτσι απλώς από δική του

θέλησι καί μπορεί κατά σννέπεια πάλι 
από δική του θέλησι νά τά σπάση καί 
νά απελευθερωθεί.

Φτάνει νά εξυψωθή άπάνω άπό τής 
«χυδαίε ανάγκες, νά έξαϋλωθή, νά ΰπε- 
ρανθρωπευθεΐ! !
Γιά συντροφιά του στά ύψη ποΰ θά βρί
σκεται μπορεί νάχει παρέα καί κανένα 
φιδάκι καί κανένα αετό,

Πιό αυθαίρετη εξαίρεση από δαΰτην ασ
φαλώς δύσκολα μπορεί νά βρει κανείς. Κι' 
ή θεολογία ακόμα ποΰ μιλά ξεκάθαρα 
καί χωρίς περιστροφές γιά υπερφυσικές 
δυνάαεις καί ποΰ δλο της τό οικοδόμημα 
στηρίζεται πάνω σ’ αύτές δέν τολμά 
νά κάνει μιά τέτοια αυθαιρεσία. Ό  
Νίτσε περιφρονεΐ τές υλικές ανάγκες 
πού σπρώχνουν τόν άνθρωπο θέλοντας 
καί μή στόν κολεκτιβιστικό τρόπο τής ζωής. 
’Αγνοεί τούς κοινωνικούς νόμους καί δέν 
θέλει νά τούς εξετάσει. Ή  θρησκεία γι’ 
αυτόν δέν είναι ή υπαγόρευση δρισμένων 
άντικειμενεικών νόμων σέ μιά δρισμένη 
περίοδο τής κοινωνικής εξέλιξης. Είναι 
απλώς μιά ανθρώπινη επινόηση καί τ ί
ποτα περισσότερο. Ή  ηθική γι’ αυτόν 
είναι μιά χειροπέδη κι’ δχι ένα κοινωνικό 
φαινόμενο αναγκαίο γιά τή κανονική 
λειτουργία τής κοινωνίας καί ποΰ πη
γάζει απ’ αυτές τής άνάγκες τής κοινω
νικής ζωής. 'Ο άνθρωπος γιά τόν Νϊ- 
τσε δέν είναι μιά βιολογική ύπαρξη 
πούχει ανάγκη νά τραφεί, νά υπεράσπι
ση τόν εαυτό της. "Αν δ Νίτσε είχε 
υπόψη του τές υλικές άνάγκες τοΰ αν
θρώπου χωρίς άλλο δέν θά κατάληγε 
στούς ύπερανθρώπους, στά φειδάκια 
καί στούς αετούς Οί <υπεράνθρω
ποι» του δέν είναι τίποτ’ άλλο πα
ρά ύλοποίησι τοΰ «Έ γώ ,» τοΰ ξεχω
ριστού καί ανεξάρτητου ατόμου. Τό θείο 
«Έ γώ» πρέπει \δνε δ κυβερνήτης, δ 
κυρίαρχος, δ παναυτοκράτορας. "Ολα 
πρέπει νά ύποκΰψουν καί νά δηλώσουν 
υποταγή στόν μεγάλο αυτόν κύριο, Ύ πε- 
ράνω δλων τό άτομο άπαλαγμένο άπό 
δλα τά κοινωνικά «δεινά» δπως είναι 
αΐ κοινωνικές υποχρεώσεις, ή ηθική, 
δ νόμος, τό κράτος κτρ.

Ή  ιστορία, ή πείρα τής κοινωνικής
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ζωής άπόδειξε τετραγωνικότητα δτι ξε
χωριστή κι’ άνεξάρτητη δυναμικότητα 
ενός άτόμου είναι κάτι τό άνύ.ταοκτο 
κατά συνέπεια άκατανόητο. Ό  Μάρξ 
λέγει : μόνο μέσα στήν κοινωνία
μπορεί ό άνθρωπος ν ’ άναπτύξη τήν 
αληθινή του φύση καί ή δύναμη τής 
φύσης του δέν μπορεί νά κριθή άτό 
τήν δύναμη τοΰ ξεχωριστού άτόμου άλλα 
άπό τήν δύναμη τοΰ κοινωνικού σύνόλου
(Mehring Pesthunis Marx, Engels, 
Lassale Vol II)

Είναι άλήθεια δτι δ Νίτσε βλέπει 
κάπως τήν κοινή δράση τοΰ σύμπαντος 
καί τής σκέψης μέσα στή κοινωνία καί τήν 
φύση στό σημείο μάλιστα ποΰ άνάλαφρα 
νά φανερώνεται ή άμοιβαία άλληλεξάρ- 
τηση, δέν μπορεί δμως νά ,φτάση σέ 
μιά καθαρή κατανόηση τοΰ βαθμοΰ καί 
τής σημασίας τοΰ άλληλεξαρτημένου ρό
λου τών άτομικών παραγόντων στήν 
κοινή δράση επειδή τόν συσκοτίζουν ή 
άντίθεση καί ή σύνθεση τους πού συμ
βάλλουν στήν δμαλότητα τής κοινωνι
κής καί φυσικής ενότητας, Τοΰ δια
φεύγει τό σύνολο αυτό τών φαινομένων 
ποΰ όδηγά στήν κατανόηση καί τήν δι
άκριση (άνάλογα μέ τήν σπουδαιότητά 
τους) τοΰ άνθρώπινου συνόλου σέ γένη, 
φυλές, τάξεις, κτρ. καί στό προσανα
τολισμό πρός τό σύμπαν. ’Από τον Νΐ- 
τσε λείπει ή διαλεκτική καί ή άνάλογη 
εκτίμηση στις άμοιβαίες σχέσεις μεταξύ 
τών πραγμάτων καί τής σκέψης. Δέν 
μπορεί νά νοιώση δτι τό άνθρώπινο 
άτομο δντας προϊόν τής φύσης κατά τό 
σώμα καί τή σκέψη είναι τόμο στενά 
συνδεμένο μ’ αυτήν (τή φύση) ώστε ή 
αυξανόμενη άτομικότητά του καί δύναμη 
καθορίζεται άπό τήν αυξανόμενη κατα
νόηση καί χρησιμοποίηση αυτής τής 
φύσης καί τήν αυξανόμενη κοινωνική 
άλληλεξάρτηση. ’Επί πλέον άγνοεΐ τ® 
γεγονός δτι μιά τέτοια κατανόηση καί 
χρησιμοποίηση δέν οφείλεται στήν άτο- 
μική προσεκτικότητα άλλά στήν Ικανό
τητά της ώς μέλους τής κοινωνίας καί 
τής φύσης γιατί τό άτομο μπορεί νά 
υπήρξε μόνο μ’ αύτήν τήν Ικανότητα. 
Μόνο μ’ αυτήν μπορεί νά κερδίση δύ

ναμη καί νά τήν μεταχειριστεί πάλι 
συνολικά μέ τήν ιδιότητα τοΰ μέλους 
τής κοινωνίας. Τελευταία άγνοεΐ τό 
γεγονός δτι μιά κοινωνία καί τά 
«Έ γώ* της (τά μέλη της) καθορίζονται 
καί στις πειό τελευταίες λεπτομέρειες 
τής ζωής της άπό τις παραγωγικές κοι
νωνικές δυνάμεις τής εποχής τους.

Εξεταζόμενος λοιπόν ό Νίτσε μέ 
τή μέθοδο τοΰ διαλεκτικού υλισμού δεί
χνεται ξεκάθαρα ποιος πραχματικά είναι. 
Οί αυτοί «σοφοί* τόν εξετάζουν μέ τήν 
ίδια μέθοδο πού μεταχειρίζεται ό ίδιος 
δ Νίτσε γι’ αύτό καί κουνούν μελαγχο
λικά τό κεφάλι τους λέγωντας δτι οί άν
θρωποι θ ’ άργήσουν πάρα πολύ νά τόν 
καταλάβουν γιατί ή φιλοσοφία του είναι 
πάρα πολύ «υψηλή» *Η μεταφυσική 
τοΰ Νίτσε άνακατευόμενη μέ τήν μετα
φυσική τών αύιών μελετητών του επι
τείνει τήν σύγχυση γύρω του, τόν τυλίγει 
μέσα σέ σύνεφα καί όδηγά στό άδιέξοδο. 
Τό ίδιο έπαθε κι’ ό Νίτσε βασιζόμενος 
πάνω στή μεταφυσική τών πρώτων φ ι
λοσόφων τής μπουρζουαζίας.

Ά ν  δ Νιτσεϊσμός είχε καί έχει μιά 
κάποια ΙπΡραση σ’ δλες τήξ πνευμα
τικές εκδηλώσεις τής άστικής κοινωνίας 
στήν φιλολογία δμως (άφοΰ άλλωστε 
καί τά έργα του μάλλον ΰπ’ αυτή τή 
μορφή εμφανίστηκαν) ή επίδρασή του 
είναι περισσότερο αισθητή, Έδώ τό πε
δίο είναι ελεύθερο γιατί ή άστική τέχνη 
εκπροσωπεί τήν πνευματική εκδήλωση 
μιας τάξης ποΰ πάει γοργά στήν πα
ρακμή της ποΰ δέν τής έμεινε κανένα 
κοινωνικό ιδανικό καί ποΰ ή προσφυγή 
στό ύπερφυσικο καί στό εξωτικό είναι ένα 
είδος παρηγοριάς. Ή  φιλοσοφία τού Νΐ- 
τσε είναι άντιδραστική δέν θέλει νά υπο
χώρηση, ή άστική τάξη διέγραψε τό 
κύκλο της καί φοβάται νά κυτάξη τήν 
αβυσο ποΰ θά γκρεμιστή. Γιατί λοιπόν 
ή άστική τέχνη νά μήν παραδεχτεί τόν 
νιτσεϊσμό ποΰ δχι μόνο δέν τήν σπρώ
χνει μπρος άλλά τής δίνη κι’ Ινα ναρ
κωτικό πού μπορεί νά κάνει τόν θάνατο της 
ποιο γλυκό; Τί καλλίτερο γιά ένα κατάδικο 
άπό ένα μπάλσαμο ποΰ θά τόν κάνει νά μήν 
νοιώσει τήν άγωνία τού θανάτου;

Κ. Μ Ο Ρ Π Α Κ Ο ε
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Ο P O N T E N  ΚΑΙ Τ Ο  ΕΡΓΟ  T O Y
[^'Επανέρχομαι είς τον «Σκεπτόμενο 
Ά νθρωπο» γιά νά σάς εξηγήσω την 
πλάνη μέ την οποίαν τόσο επιπόλαια 
κρίνουν of πολλοί τό πνεύμα μιας μεγά· 
λοφυίας. 'Ο Penseur αυτός όπως προ- 
τοείπαμε προωρίζετο γΐά να τεθή στην 
Κορυφή τής Πόρτας τής Κολάσεως ως 
Ινα συμβολον τοΰ προϊστορικού ανθρώ
που, του Πρωτόγονου τοΰ ανθρώπου 
των σπηλαίων τής προγναθικής εποχής 
ποΰ κοιτάζει νά κατρακυλούν κάτωθεν 
του οί απόγονοί του μέ τής αμαρτίες 
τους μέ τα πάθη τους, μέ τούς πο
λέμους τους γιά νά καταντήσουν στην 
Κόλαση.

Κάποτε ό ίδιος ό R od in  έλεγεν ότι 
«Μιλούν γιά τό ’ Ιδεώδες: Άλλα τό 
ιδεώδες είνε παντού : “Ολα είνε ώραΐα 
στή Φάση. Ό  Γέρος καί ό νέος είνε 
ωραίοι. 'Η  χαρά καί ή λύπη είνε ωραίες. 
“Ενα άνθος μαραμένο έχει θέλγητρο όπως 
καί τό άνθος ποΰ μόλις άνοίγει : Μία 
είνε ή γενική ώμορφίά, καί αυτή είνε 
ή ζωή. Ή  κατά δεύτερον λόγον εύμορ 
φ ΐά  είνε ή έκφραση καί ή τρίτη είνε 
τό σχήμα »

*0 R od in  υποτάσσει τήν πλαστική 
ώραιότητα στην κίνησιν καί τήν έκφρα" 
ση, ή μάλλον δίδει είς τήν λέξιν ώραι- 
ότης ιδιαιτέραν σημασίαν.

Ό  Rude σκαλίζοντας τήν Μαρσε- 
γιέζα απάνω στήν θριαμβευτική αψίδα 
τής Γαλλικής Έπαναστάσεως μάς έδωκε 
ένα αριστούργημα τοΰ θριάμβου τής 
έπαναστάσεως, Οί Γκολουά αυτοί πού 
οδηγούνε καί οδηγούνται από τήν ’Επα
νάσταση μέ τήν μεγάλη φωνή της είνε 
οί Γάλλοι πού σκοτώνονται για τήν 
ελευθερία των λαών. «Έμπρόο παιδιά 
τής Πατρίδος ας πολεμήσομε τήν τυ
ραννία.* Άλλα τό “Εργο αυτό είνε 
ένας θρίαμβοςί «Οί πολίται τού Κα- 
λαί» τού Rodin είνε ό μεγάλος καί 
αίώνιος πόνος τοΰ ελευθέρου ανθρώ
που, ποΰ πάντα μένει σκλάβος στις 
ανάγκες τής αμείλικτης μοίρας : Νά

γιατί ή βαθειά καί στοχαστική είλικρί- 
νεια τοΰ Rodin μάς έδωκε τό δυ- 
νατώτερο πατριωτικό έργο από όσα έως 
σήμερα έδημιούργησεν ύ άνθρωπος.

Άλλα τό δαιμόνιον τού μεγάλου τοτ* 
του καλλιιέχου δημιουργεί, δημιουργεί 
πάντοτε σαν ηφαίστειο ποΰ βγάζει λά
βα, καπνούς, φλόγες, είνε ποιητής άλλα 
ποιητής μέ τήν ποίό βαθειά σημασία 
τής λέξεως: δημιουργός ποΰ έμψυχώ 
νει τό μάρμαρο καί κάμνει τό πλα- 
σιικό σχήμα νά μιλήση στις ψυχές μας 
μέ τά πιο μεγάλα ιδανικά τοΰ αν
θρώπου.

Πολλοί . από αμάθεια τον κατηγόρη
σαν ότι τό έργον του είνε ποιητικόν 
καί όχι γλυπτικόν : γιαυτούς δ R od in  
έλεγεν ότι ποιητικόν είνε τό έπιπόλαιον, 
οί μεγαλοφυείς ακριβώς διά τής τε
χνικής ϊκανότητός των φθάνουν είς τήν 
ουσιώδη τελειότητα: Έ γώ δέν είμαι 
όνειροπόλος άλλά μαθηματικός, καί δν 
ή γλυπτική μου είνε καλή είνε γιατί 
είνε γεωμετρική.»

Κατ* αυτόν τόν τρόπον ό Rodin  
βλέπωμε νά φθάνη μέ τήν βαθειά του 
ειλικρίνεια εμψυχωμένη από τήν μεγα- 
λοφυΐα του είς έργα τελειότητος πού 
δέν μάς είχαν συνηθείσει οί σύγχρονοί 
του.

Ό  R od in  δέν μιμείται τούς άρχαίους 
δέν τούς αντιγράφει δέν θέλει καν νά πλη- 
σιάσή προς τις περασμένες εποχές ανίκανος 
νάέρμηνεύση τήν σημερινή, μέ τής τάσεις 
της, μέ τήν δρμή της, μέ τήν μεγάλη της 
προσπάθεια γΐά τήν τήν έπιστήμη καί 
γΐά τό άγνωστο: Γιαυτό ή Φιλοσο
φία του είνε ή φιλοσοφία τοΰ μεγά
λου πόνου τής άνθρωπότητος χωμένη 
απάνω στα πιο παράτολμα πλαστικά σχή 
ματα. Ποτέ δ πόνος δ ανθρώπινος δέν 
,συνεκίνησε τόσο βαθειά καί παραστατικά 
τό σύγχρονο πνεύμα ποΰ παλαίει έξαν 
τλητικά όχι γιά νά κατακτήση τόν άν
θρωπο όσο γιά νά τόν λυτρώση από 
τήν κτηνώδη βία καί νά τόν άπαλλάξη από

τό μαρτύριον τοΰ Γολγοθά ποΰ ή περα 
αμένες γενεές τοΰ κληρονόιιησαν, Νά 
γιατί ό μεγάλος πόνος τοΰ Rodin είνε 
δ πόνος μας είνε ό πόνος όλων μαζύ 
τών σκεπϊομενων ανθρώπων :

Ά ν  ή κίνησίς, δν ή ζωή, δν ή παρα 
σταττκότης τφν επιπέδων είνε δ πλού
σιος χυμός τής μακράς μελέτης τής 
φύσεως είς τό έργον τής Α'. περιό
δου τού Rodin, όμως παρ’ όλην τήν 
πλούσια αυτή άνθηση ή μεγαλοφυΐα τού 
τεχνίτη ζητούσε κάτι πού ν ’ άνταποκρίνε- 
ναι περισσότερο πρός τήν δυναμική 
ενέργεια ιώ ν νέων τάσεων τού άνθρω 
που, “Ετσι αφού έδημιοι'ργισε απειρίαν 
έργων τρομερών από τόν πιο ωμό ρεα
λισμό έως τήν πλέον λεπτήν καί ηδο
νικήν πλαστικότητα τών γυναικείων κορ
μών, αφού έδημιούργησε έργα οδν τήν 
Ααναίδα, καί τήν πεσμένη Καρυάτιδα. 
Σαν τόν ’Απάλαινα τόν Θεό τοΰ Φω 
τός είς τό μνηαείον τοΰ Klod Lor
rain καί σδν τήν «Σκέψι» πδν τό περί
φημο «Μμημειο» τοΰ Ούγκώ καί σδν 
τήν «“Ανοιξη».

“Ερχεται ή μεγαλοφυΐα τοΰ τεχνίτη 
οδν θύελλα καί σδν φωτεινή αστραπή 
γιά νά γκρεμίση τής παληές μας προ
λήψεις καί νά φωτίση τήν νεώτερη σκέψη 
νά είνε περισσότερον συνετή όταν έρ
χεται νά έρμηνεύσή μέ τό πλαστικόν 
σχήμα τις μορφές ποΰ αποτελούν πΐά 
γΐά τήν ανθρωπότητα τά μεγάλα σύμ
βολα τών αναμορφωτών τής άνθρώπι 
νηε κωμωδίας».

’Έτσι δ R od in  εισέρχεται πιά τε
λειωτικά είς τήν Β'. περίοδον τής τέ
χνης του και μάς δίδει τόν Μπαλζάκ. 
Κι’ ενώ βλέπομεν τόν μεγάλο γλύπτη 
νά φτάνη στή πΐό παράτολμη ζήτηση 
καί τ μέ τό δγαλμα τού Μπαλζάκ νά- 
-φίνη τελειωτικά πΐά τά ίχνη τής αισθη
ματικής τέχνης, γιά νά πετάξη κατά
μουτρα τών ακαδημαϊκών τόν υψηλό 
σκοπό μιάς ανώτερης αποστολής τής 
τέχνης, τού συσπειροίνται όλες ή μετριό 
τητες μέ τόν αμαθή όχλο γιά νά γκρε
μίσουν τό αιώνιο αύιό σύμβολο τού 
τραγικού πάθους τής σύγχρονης κοινω
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νίας τών διανοουμένων ανθρώπων: ό 
Rodin δέν ήθέλησε νάκολουθήση τήν 
κλασσική παράδοσι ή 'όποια μάς άφησε 
αγάλματα γυμνά ή ντυμένα γιατί ή αίσθη 
τική τών αρχαίων τοΰ νά τιμά Μέ αγάλ
ματα πολεμιστάς, άθλητάς ή άρχοντας 
διέφερε ουσιαστικά από τήν σημερινή 
αισθητική. Ό  αρχαίος άπευθύνετο στο 
γυμνό σώμα, α ύ .ό ήτο ή δόξα του ή 
ώμορφίά του, τό πνεΰμα, του : Οί θεοί 
του ήτανε ή ενσάρκωση τοΰ ήθικοΰ 
ωραίου μέσα στήν πλαστική ώμορφίά 
τοΰ ανθρωπίνου σώματος :

Γιά τό νεώτερο όμως καλλιτέχιη θά 
ήτανε παράτολμο ν ’ άκολουθήση ένα 
τέτοιο δρόμο: Ή  άγαλματομανία τών 
νεωτέρων εξευτέλισε μέχρι τοΰ γελοίου 
τό νεώτερο ένδυμα καί έπρεπε ό Καλ
λιτέχνης νά δημιουργήση μένα πλαστικό 
σχήμα τό ειρωνικό καί τραγικό μεγα
λείο τοΰ πνεύματος τοΰ συγγραφέως 
τής «Ά νθωπίνης Κωμωδίας» : Νά γιατί 
δ Rodin σκέφθηκε νά ρυθμίση ιό φιλο 
σοφικό πνεΰμα μέ τή : μαθηματική διαρ
ρύθμιση τών επιπέδων ποΰ τόσο καλά 
έσπούδασε από τήν κίνηση καί από τήν 
ζωή τών ζωνταιών :

Βέβαια ιιέ τέτιες συνθήκες ό Βαλζάκ 
τοΰ Hodin δέν θάστεκε καλά μέσα 
σένα στενόδρομο τού παρισιοΰ τρι- 
γυρισμένος από τό θόρυβο τών άμα 
ξιών καί τού όχλου, γιά νά μείνη ή 
υλική τ;·υ μόνον υπόσταση στις είρω- 
νίες καί τά σκώματα τών χαμινιών ;

“Ολη ή άνθρωπότης βρίσκεται άπο 
τυπωμένη στο χονδροειδές αυτό πρό
σωπο τού Βαλζάκ γιά ιό όποιον ό Λα 
μαρτίνος έλεγεν ότι εινε : L a  figu re 
d* un  elem ent «τό πρόσοσπον ενός 
Στοιχείου».

’Ορθώνεται σδν ένα σύμβολο υπερή
φανο τρομερό, μέ τήν πικρία στο στόμα 
καί τήν περιφρόνηση μέ τά μυστη
ριώδη καί βαθεια μάτια του. τόν θ ώ 
ρακα ενωμένο μέ τό κεφάλι μένα τερά
στιο χοτδρό λαιμό, έτοιμος γιά νά 
πετάξη κατάμουτρα στους ανθρώπους μέ 
τήν μεγαλοφυΐα του τήν « ’Ανθρώπινη 
Κωμωδία» : Νά γιατί τό πνευματικό
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αυτό δημιούργημα ΐ)θελε οίλλη ατμό
σφαιρα για νά δείξη τό τραγικό του 
μεγαλείο. Καί δταν ή επίσημη επιτροπή 
απέρριψε τό εργο καί ανέθεσε την εκ
τέλεσή του σιόν Φαλγκιέο τό Διευ
θυντή τής Σχολής των Καλών Τεχ
νών*: Τρομαγμένος μπρος στή μεγάλη 
ευθύνη δ Καλλιτέχνης έτρεξε νοίβρη τον 
διδάσκαλο καί νά τοΰ όμολογήση δτι 
ποτέ δεν θά μπορούσε αυτός νά φτάση 
τό πνευματικό αυτό έργο τοΰ Β οά ΐπ  
Κ’ έτσι ενώ τό δαιμόνιο έργο πήγαινε 
νάβρη τ’ άλλα του άδέρφία στο Λου- 
ξεμποΰργο, ή επιτροπές μέ τήν αμά
θεια τους στήνανε ένα συμβατικό έργο 
γΐά νά εκπληρώσουνε τό καθήκον τους:...

"Αν θέλετε ν’ ακονίσετε καί τά επι
χειρήματα τών άνιιπάλων του : είνε τά 
τετριμένα λόγ'α εκείνων πού μή έχον
τας τή δύναμη νά διεισδυσουν στο πνεΰμα 
μίας μεγαλοφυΐας άναμασσοΰν πάντα 
τής ίδιες φράσεις, γΐά νά δείξουν οτι
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αυτοί μόνο γνωρίζουν άπό τέχνη καί 
στέκουν σέ πΐό ανώτερο επίπεδο ; φώ 
ναζαν δτι τό έργο τοΰ Rodin έχει άβε 
βαιότητα στο σχήμα, δεν έχει σύνθεση 
γραμμών, έπιτήδευσι στήν κατεργασία, 
ζητά νά Ικπλήξη καί νά κάνη τό δημιουρ
γό νέας τεχνοτροπίας : Τι θά ποΰνε 
οί μεταγενέστεροι γΐά τό άγαλμα αυτό: 
δτι είνε τέρας, σκιάχτρο, άγαλμα μπα 
λαρισμένο, άμορφος δγκος, ένας σάκ 
κος άπό κάρβουνα:

Ή  πολεμικές γιά τό έργο αύτο 
είχανε φθάσει στο όξΰτερο σηιιεΐο, οί 
υπερασπιστές του δέν υποχωρούσαν, κι" 
Απαντούσανε «Τί άν υπάρχουν σκι'’λοι 
ποΰ βοωιιίζουν κάτω άπό τής κολώνες 
τής M adalen  υψώνεται λιγώτερο μεγα 
λοπρεπής ό Ναός ; »

(Τό τέλος στο προσεχές)

ΘΩΜΑΣ Θ Ω Μ Ο ΠΟ ΥΛΟ Σ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟ Υ ΜΠΑΡΡΕΣ

Στό τελευταίο φύλλο τών «Φιλολογικών 
Νέων» ό ’Ερρίκος Κουϊέ, δημοσιεύει ένα μα
κρύ καί ένδιαφερότατο άρθρο γιά τό ντεμποΰτο 
τοΰ Μπαρρές στή φιλολογία. Τήν πρώτη εμ
φάνισή του τήν έκανε ό διάσημος συγγρα
φέας, δεκαοχτώ μόλις χρόνων, ότάν σπούδαζε 
άκόμη νομικά στό Νανσί, σέ μιά εφημερίδα 
τής ’Αλσατίας, δπου δημοσίεψε μιά βιβλιο
κριτική επισκόπηση. Στό πρώτο του αυτό άρ
θρο μιλεϊ ό .Μπαρρές γιά έργα τού Μωπασοάν 
καί τών αδελφών Γκονκούρ, τόν ρεαλισμό 
τών οποίων κατακρίνει γιά έργα τοΰ Κατούλ 
Μαντές, τού Άλφόνσου Ντωντέ καί τοΰ 
Ούγγώ, γιά τόν όποιον εκφράζεται μέ ανεπι
φύλακτο θαυμασμό. "Υστερα άπό λίγο πήγε ό 
Μπαρρές στό Παρίσι καί κεϊ τό πρώτο άρθρο 
πού δημοσίεψε ήταν μιά κριτική γιά τόν Ά να  
τόλ Φράνς, στό περιοδικό ή «Νέα Γαλλία» 
Νά τί μεταξύ άλλων έγραφε ό ούτε εικοσά
χρονος άκόμη Μπερρές, γιά τόν συγγραφέα

τού «Σιλβέστρ Μποννάρ». «Στό μυθιστόρημα 
του Φράνς, ό όποιος τό έπανέφερε στήν άλη- 
θίνή του φύση, υπάρχουν, λίγες περιγραφές 
τοΰ εξωτερικού κόσμου, γιατί δ συγγραφέας 
αυτός προτιμά ν’ αντανακλά τόν εξωτερικό 
κόσμο μέ σκέψεις και όχι μέ εικόνες. Καί 
τοΰτο είναι Ιδιον τών διψασμένων γιά ψυχο
γραφία* σ’ αυτούς στό τέλος, ή καρδιά κατα
κλύζει τά πάντα. Κάποτε θέλουν νά τήν κατα 
πνίξουν αλλά τότε ιδίως ακούονται λυγμοί. Ό  
«Σιλβέστρ Μπονάρ» μου φαίνεται ότι καθορί
ζει θαυμαστά- τήν θέση πού πρέπει νά κατέ
χει στό μοντέρνο μυθιστόρημα, ή εξωτερική 
όψη τών πραγμάτων».

Τό άρθρο αυτό τοΰ Μπαρρές ένθουσίασε 
τόσο τόν Φράνς, ώστε τοΰ είπε: «Μέ άποκα- 
λύψατε στόν ίδιο τόν εαυτό του».

Κ Λ. Π Α ΡΑ Σ Χ Ο Σ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ Α ΡΧΑΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ  

Σ ΤΟ  ΣΥΓΧ ΡΟ Ν Ο  ΘΕΑΤΡΟ

Σέ μερικά άρθρα ποΰ ¿δημοσίευσα στήν 
τελευταία εποχή σέ γνωστές εφημερίδες, μοΰ 
¿δόθηκε αφορμή νά έκθέσφ τήν ταπεινή μου 
γνώμη άναφορικώς πρός τό ζήτημα τού δυνα
τού τής άναταραστάσεως μέ τά οημερικά καλ
λιτεχνικά μέσα, της αρχαίας 'Ελληνικής τρα
γωδίας. Τά συμπεράσματα μου αύτά γιά τό 
σηματτικώτατο τούτο ζήτημα ή ιαν ότι, αφού 
μας είνε σχεδόν άγνωστο σήμερα τό μουσικό 
στοιχείο ποΰ ¿κυριαρχούσε στήν παληά έποχή 
άπό τή μιά στήν άλληάκρη της σ’αύιήν, δέν θά  
ήμπορούσαμε νά είχαμε άπό μιάν άιαπαράστα- 
σί της στό σύγχρονο θέατρο μιά καθαρά κσί 
ικανοποιητική ιδία γιά τήν αισθητική της άξια, 
όσον θά ήμπορούσαμεν ίσως \ά ¿δοκιμάζαμε 
μιά βαθειάν έντύ.τωσιν άπό τήν καθαρώς αν
θρώπινη, ψυχολογική καί δραμαηκή της 
υπόστασι.

’Αλλά φαντάζομαι ότι θά  ήταν δυνατόν ν“ 
μέ έ ρωτούσε κανείς: Τί θά  έτρεπε λοιπόν νά 
¿κάνα ιε στό μέλλον; Νά έγκαταλείπαμε ίσως 
όλοσδιόλου γιά πάντα τήν ιδέα τής άναπαρα- 
στάσεως τής τραγωδίας ή νά παραλείπαμεν σ’ 
αυτήν τήν έκτέλεσι τοΰ μουσικοΰ της μέρους καί 
νά τήν έρμηνεύαμεν άπό άπόψεως ήθοποιΐα; 
σάν ε .α  κοινό σημερινό δράμα;

‘Η άπάντησις στό σπουδαίο τοΰτο ζήτημα 
είνε πολύ δύσκολη.

Βέβαια ούτε οι μουσουργοί ¿κείνοι ποΰ 
είχαν τήν άξίωσιν ότι θά ήμποροΰσαν νά δ ι
ερμήνευαν τό πνεύμα τη; μέ βάσι τήν άγνωστη 
ατούς αρχαίους πολυφωνία καί μέ τά τεχνικά 
μέσα τής νεωτερας εποχής—όπως ό Μέντελ- 
αων— ούτε ¿κείνοι ποΰ ζήτησαν νά μελοποι
ήσουν τά χορικά της κτλ. σύμφωνα μέ τό νεύ
μα τής αρχαία; μουσικής—τήν οποίαν ¿φαντά- 
σθησαν δτι έιιαθαν άπό τά ολίγα άχρηστα 
σχεδόν καί άνερμήνευτα λείψανα τής αρχαίας 
μουσικής ποΰ μά; έμειναν—ούτε σύμφωνα πρός 
τό πνεΰμα τής βυζαντινής εκκλησία τικής μου
σικής, δέν επέτυχαν, νομίζω, στόν σκρπό τους.

"Εχω τήν γνώμη—καί τή» οποίαν άνεπνυξα 
στά προαναφερθέντα άρθρα τά όποια έδημο* 
σίευσα—ότι τών ά χαίων υποκριτών τή ; τρα
γωδίας ή απαγγελία ήταν σχεδόν τραγούδι καί 
τοΰτο γιά έναν άνώτερον αισθητικό καί ψυχο
λογικό λόγο.

Πρέπει νά προσέξη κανείς στή λεπτομέ
ρεια ότι ή άπλή απαγγελία—πέρνοντάς την 
μέ τή αηιιασία ποΰ δίνουν σ'αΰτήν οί σημερι
νοί ηθοποιοί—θά ή ιαν ήχητικώς Ανεπαρκής, 
ύπό εποψιν έντίσεως, γιά νά είμποροΰσε νά 
άκουσθή μέσα στόν χαώδη χώρο τοΰ αρχαίου 
θεάτρου- Είνε δέ γνωστόν ότι, καί γιά μερι
κούς άλλους λόγους, άλλά καί γιά τόν λόγον 
αύτόν, δέν ητανε αυτή «δμοία μέ ¿κείνην τών

κατά φύσιν ανθρώπων» καί ότι τά τραγικά 
προσωπεία πού ε’φορούσαν οί ύποκριταί ( ι ) «κα- 
θιστοιν ηχηρότερου καί βαρυφωνότερον τό 
φθέγμα, άκουόμενον καί άπό τών απώτατα 
καθημένων θεατών.,, Δέν θά είμπορούοε όμως 
βέβαια, νά έφανιάζειο ποτέ κανείς, ότι οί 
ύποκριταί αυτοί, θά έπεδίωκαν νά έν,οχύσουν 
τή φωνή τους οτή απαγγελία μόνο καί μόνο 
γιά μιάν ά.ποίτησι τής άκουοτικής τοΰ αρχαίου 
θεάτρου, όπως δέν θά  είμπορούοε νά έφαν- 
τόζετο κανείς ότι, μόνο γιά έ\ α λόγο καλής 
γιά τούς θεατάς προοπτικής «διά τών τραγι
κών υποδημάτων, τών κοθόρνων, έφαίνοντο 
μείζονες ή κατ' άνθρωπον», φανιάζυμαι δέ 
ότι ή ηχηρότερη τοΰ φυαι οΰ απαγγελία τους, 
έκτος τού ότι θά ήθελε >ά άποδώση τόν χαρα
κτήρα τής τραγωδίας ή όποία ήτανε αύτή καθ' 
¿αυτήν «άηθές τι καί άλλόκοτον οχήμα, μέρο; 
τής Διονυσιακής εορτής, ήτις παρεκκλίνουσα 
τών τεταγμένων κανόνων τοΰ βίου, διετίθει 
όργιαστικώς καί ένθουσιαστικώς τούς μετέχον
τας», άλλά θά είχε καί τήν σ μσσία ότι Οά 
ήθελε νά πλησιάση πρός τό τραγούδι καί ότι θά 
τήν μεταχειρίζοντο έτσι κυριιότατα γιά έναν 
αισθητικό καί ψυχολογικό λόγο ώς προείπα. 
Δέν θά  ήμποροΰσα,, δηλοδή, ποτέ νά φαντα- 
οθώ δτι οί αρχαίοι ύποκριταί τής τραγωδίας 
θά ξ ;φ σ ν ιζ ·κ ν  στό θέατρο μέ τόν σκοπό μό
νο νά άκουσθοΰν καί άπό τούς πλειό μακρυά 
εής σκηνής καθημένους θεατά;, άλλά μου 
φαίνεται λογικό καί σύμφωνο πρός τό γενικόν 
άνώτερον αισθητικό πνεύμα ποΰ διέπει τήν 
τραγωδία ότι μάλλον θά έμεταχει.ίζοντο ένα 
είδος τ ρ κ γ  :υδ ιβ  τ.,ς ά π χ γ γ ελ ίκ ς , Κάτι ποΰ 
θά έμιαζεν ίσως μέ τήν άπαγγελίσ τών ρα
ψωδών καί κυρίως μέ τή μουσικώτατη τών 
λυρωδών. ή όποία θά ήμποροίσε νά άκουσθή 
άπό όλους τούς θεατάς, κάτι, κυ ίως, ποΰ θά  
είχεν ίσως σχέσι—έστω καί όχι εντελώς στε
νή— μέ τό πνεΰμα τοΰ διθυραμβικού χορού 
άπό τό όποιον έγεννήθη ή τραγψδία καί άπό 
τόν οποίον «οί χορευταί οί όποιοι, δ ιπ νέγον-  
τς> π o c ; ά λ λ η Λ ίυ ς  έ ν  α σ μ κ σ ιν»  όπως ή 
παράδοσις μάς λέγει, ¿χάρισαν διά τοΰ Θέ- 
σπιδος σ’αύτήν τον πρώτον υποκριτήν—όστις 
όπεκρίνετο τοίς χορε ια ίς.»

Δέν θά ή ιαν τώρα μέ καμμιά λογική σύμ
φωνο τό νά παρεδέχετο κανείς, ότι πρόσωπο 
ποΰ άπεσπάσθηκεν άπό τό διθυραμβικό χορό, 
γιά \ά μεταφερθή στήν τραγφδία, καί ποΰ πα· 
ρίστανε τό θεό (2) διηγούμενον τά συμβάντα

(1) Βίος τών αρχαίων Ελλήνων, Ίακώ  
βου Φάλκε, κατά τό γερμανικόν ΰπύ Ν. 11ο- 
λιτου, οελ. 179.

(2) Edouard Sch.irô—Histoire du drame 
musical P. 56.
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της ζωής του, ενώ πρ ν, ύπό ιό  Κράτος τού 
Δ ονιτσιακού ένθουσιασμού έτρ κ γο  δ ->ΰσε 
στον διθύραμβο, έξαφνα περιορίσθηκε σ’αΰ· 
τήν εις τό νά μ ιλ  ,: καί νά ;κπικγγ„λλη μό
νος στά περισ ότερα σημεία, ξ ϊφ ^ ν ίζω ν  δε 
για νά έκουσθή από ιο ύ ; θεαιάς.

Τραγούδι, λοιτόν,—ώς θά είμποροϋσε 
κανείς νά φαντααθή καί νά ύποθέση—θά  
ήταν ή απαγγελία τών αρχαίων υποκριτών 
στήν τραγφδία, ακόμα καί ατά σηπεία εκείνα 
τον ποιητικού κειμένου της εις τά οποία οί 
περισσότεροι θά ¿νόμιζαν ίσως δτι θά έστέ- 
κετο κα>ά μιά απλή μόνο απαγγελία. Ε ννο
είται δέ δτι, λέγονιας τραγούδι, δεν εννοώ 
βέβαια νά δώ >αι στόν δρον αυτόν εντελώς 
τή σημασία που τον δίνουμε σήμερα, άλλ' εν
νοώ κάτι που νά ξτκινρ ατό τήν απαγγελία 
καί νά τείνη πρός τό τραγούδι, μίαν δηλαδή 
—αν θά ήμποροΰσε νά λεχθή—τραγουδιστή 
απαγγελία, ώς καί παραπάνω είπα.

Ώς συμπέρασμα τοίρα, αυτών ποϋ ανέ
πτυξα, κάνω τήν έξης σκέψη;

Γ ιά νά μήν ήθέλαμεν εύρεθή στήν ανάγ
κην ίσιος μιά μέρα νά έγκαταλείπαμε γιά πάν
τα τήν ιδέα τής άναπαραστάσεως τής αρχαία; 
τραγφδίας, γινομένης μέ τήν παρεμβολή 
μιας ξένης πρός τό αληθινό της πνεύμα μου
σικής ίσως δέν θά  ήταν νομίζω, έντελώς πε" 
ριφρονήσιμος ή ιδέα τοϋ νά έμελετάτο άπό

’ Η λ  ύ  s ι st

ώρισμένους έκλεκτούς καλλιτέχνας τοϋ θεα 
τρου καί άπό άλλα καλλιτεχνικά πνεύματα 
τό ζήτημα του κατά πόσον, σέ μέλλουσες 
προσπάθειες άναπαραστάσεως της στό θέα 
τρο, θά ήιαν δυνατόν νά καθιερώνετο άπό 
τους ηθοποιούς στήν ύπόκρισι ενα σύστημα 
(1) μ ο υσ ικ ή ς  «π κ  γγελίο ις, (σύμφωνα μέ 
τό πνεύμα πού παραπάνω έμίλησα), ή δποία 
νομίζω δτι θά  είμποροϋσεν ακόμα καί στά 
χορικά νά άντικατασταθώσι ιό  καθαυτό μέλος 
δπως τό αντικαθιστούνε οί μελοποιοί τους 
σήμερα.

Ά π ό  τή μελέτη αϋτή δέν θά ήταν άπι- 
θανον νά έθγαινε κάποιο καλό αποτέλεσμα 
σέ τρόπον ώστε νά ήμπορούσαμε μίαν ή έραν 
παρακολουθώντες μιά πα άοταση τή. αρχαίας 
τραγφδίας να είχαμε κάποιαν μεγολείτερη 
βεβαιότητα άπό εκείνη πού ώς σήμερα είχαμε) 
δτι θά βι ισκόμαστε πλησιέστερα πρός τό 
αισθητικό καί φιλοσοφικό της πνεύμα.

(1) Στη μελέτη αΰτή θά  ήταν καλό νό 
έλαμβάνειο ύπ’όψιν τό δτι στήν άρχαίαν επο
χή ή μελιρδία έβγαινεν άπό τήν εκφροσι τοϋ 
λόγου καί δτι τό μέτρον καί ό ρυθμό έδίνετο 
άπό τούς ίδιους τόνους τών λέξεων .

ΓΕΏ ΡΓΙΟ Σ ΛΑΜΓ1ΕΛΕΤ

ΤΑ ΕΚΑΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ
Β .

Είναι τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τοϋ ρω- 
μαντισμού ό άνομισμός, ώστε πολλοί μέ τήν 
λέξη αΰτή μόνον τόν ορίζουν Α λλά  καί αυτός 
δπως καί διάφοροι ά/.λοι ορισμοί ή είναι 
πολύ στενοί καί αφορούν ενα μέρος μονάχα 
τού ρωμαντισμοΰ ή πολύ πλατείς, αίφνης είναι 

«ό δρισμός τ ή ; Μαντάμ ντέ Σταλ. ή όποία έ
λεγε γιά τόν  ρωμανιισμό δτι είναι όλη ή μετά 
Χριστόν τέχνη έν άντιθεσει πρός τήν ελλη
νική καί ρωμαϊκή, τήν πρό τοϋ X .ιστού ή 
τού Σιαντάλ ό οποίος ύπεστή ιζε δτι ρωμαν- 
τική είναι κάθε τέχνη πού εκφράζει τήν επο
χή της. τό κλίμα καί τά ήθη τού τόπου δπου 
γεννιέται, ή τού δικού μας Ροΐδη ποϋ διέ- 
κρί'-ε τούς ρωμαντικού: άπ' τό δτι κυρίως το
ποθετούσαν τό ιδανικό τους έξω άπ' τή ζωή, 
ή τέλος έκείνων (καί είναι πολλοί) πού έξα- 
κολουθοϋν σφαλερά νά υποστηρίζουν δτι ρω- 
μαντισμός είναι ανάπτυξη τής αίσθαντικόιητος 
είς βάρος τοϋ νοϋ.. Καθώς πολύ σωστά πα- 
ρατηροίσε τελευταία σ' έ’να άρθρο ό Έδμόν- 
δος Ζαλοϋ δέν υπάρχει έργο ρωμσντιχό, 
οπωσδήποτε άξιόλογο, δπου ό νοϋς καί ιό  α(-

0 θημα νά μήν είναι ισόμετρα άρμονισμένα.
Τό νά ορίσει έν γένει κανείς κύημα τόσο 

πλατύ σάν τόν ρωμαντισμό είναι πραγμα α
δύνατο. Στήν μακρόχρονη έξέλιξή του πα
ρουσίαζε διάφορες φάσεις, μορφές, εκδηλώ
σεις άναλόγως τοϋ τόνου, τής εποχής τήδ 
ιδιοσυγκρασίας τών συγγραφέων τόσες ώστ- 
καί στά χρόνια τοϋ ρωμαντισμοΰ καί άργοο 
τερα, έγινε καταληπτό δτι θά  ήταν άδύνατ* 
νά βρεθεί ένας γενικός ορισμός του. Τό 1826 
ό Έ μ ίλ  Ντεσάν ομολογούσε δ ιι «τόσες φο έϊ 
ορίστηκε δ ρωμαντισμός ώστε τό ζήτημα 
είναι πολύ μπερδεμένο. Ό  μόνος τρόπος μέ 
τόν οποίον μπορεί δπωσδήποτε κανείς νά 
σκιτσάρει τήν φυσιογνωμία του, είναι νά ξε
χωρίσει μερικά του γνωρίσματα, τά π ό χα
ρακτηριστικά. τά γενικώτερα (2ον και κατά 
βάθος υπήρξαν τόσοι ρομαντισμοί δσοι καί 
ρωμανχικοί), κάνω ευθύς παρακάτω, μιλώντας 
γιά τόν γαλλικό ρωμαντισμό, πού είναι καί 
κύριο θέ α τής μελέτης μου, άφοϋ γράφεται 
εξ άφορμής τών εκατόχρονων τού γαλλικού 
ρωμαντισμοΰ.

Ε ίναι αναμφισβήτητο δτι ό πρόλογος 
τοϋ «Κρόμβελλ» καί γιά τήν πρακτική και
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γιά τήν θεωρητική του σημασία υπήρξε ένα 
άπό τά σπουδαίο ιερα, τό σπουδαιότερο ίσως 
γεγονός τοϋ γαλλικού ρωμαντισμοΰ.

Τό χτυπητό, τολμηρότατο για τήν εποχή 
δπου γράφηκε, γεμ ίτο  άπό > παναστατι ή 
πνοή φιλολογικό αύτό μανιφέστο που είχε 
προτάξει ό Βίκτωρ Ούγγώ στό ίστορ κό 
δράμα του «Κρόμβελλ» τό όπυϊον δέν π α ί
χτηκε καί αν άκόμη δέν έφερνε,— πράγυα 
δχι ολωσδιόλου σωστό—καθώς υποστήριξαν 
καί υποστηρίζουν μερικοί, νέες ίδεε:, και αν 
πολλές ά π 'τ ις  νέες ποϋ έφερνε ή σαν κού 
φιες καί σφαλερές, παρουσίαζε όμως κάτι 
πολύ καλλίτερο; ένα νέον τότ ον μιά νέα 
έκφραση ποϋ ενθουσίαζαν κα ί’ συναρπάζαν 
Οί θεωρίες του Ούγγώ κυκλοφορούσαν στήν 
ατμόσφαιρα τής Γαλλίας καί τής Εύριόπης 
όλης, άπό πολύ π ίν. καί είχαν κιόλα άνα- 
πτυχθεΐ, κατά καιρούς, εδώ καί κεί, κανείς 
όμως δέν τις  είχε παρουσιάσει πριν άπ’ 
αυτόν μέ έναν ’ όνο τόσο κοφτερό καί δο
γματικό, τόσο γεμάτον νεανικήν ό,-μή καί 
ενθουσιασμό πού έφερε, όσο καν να ποτέ 
άλλοτε μανιφέστο, στούς Γαλλικούς φ ιλο
λογικούς κύκλους τής εποχής εκείνη:, ανα
στάτωση καί τρικυμία. ΤΗταν ό πρό ογος 
τού «Κρόμβελλ» σάν ενα πέταγμα γαντιού 
στούς κλασ ικούς, μιά άγέρωχη απειλή καί 
μιά νίκη κιόλα, ή πρώτη έπ ίιημη, μέ εύρύ 
τερη απήχηση, εμφάνιση τών Ρωμαντικών, 
που είσαν γνωστοί άπυ καιρό καί τούς εμά
χονταν οί κλασσικοί, έυε ιαν όμως τό περισσό
τερο κλεισμένοι στούς κύκλους των, στά 
περίφημα «Cénales» καί α ί «έξοδοι» ποϋ 
έκαμναν άπό καιρού εις καιρόν ήσαν εμφα
νίσεις έργων τά. όποία άν καί ήσαν ρωμαν- 
τικά, τά πρώτα ποιήματα τοϋ V igny οι 
ρωμαντικώτατες « Méditation is Poétiques» 
τού Λαμαρτίνου) δέν έκανδάλ ζαν ώς τόσ > 
τούς κλασσικούς δπ.»ς δέν χού- είχαν σκαν
δαλίσει χρόνια πριν (1833 ώς 18U* πεοίπου) 
καί τά Ρωμαντικά έργα τοΰ Chatanbriand  
καί τής Μαντάμ ντέ Σταλ, γιατί ακριβώς 
δέν διαλαλοϋσαν οί συγγραφείς των δτι ήσαν 
ρωμαντικοί.

■ ‘Ο Ούγγώ άντιθέτως καί σ’αϋτό έγκει
τα ι ή σημασία του γιά τό άπλωμα, καί τό 
έδραίωμα τού γαλλικού ρωμαντισμοΰ,—έκύςη 
ξε διαλάλησε δτι είναι ρωμαντικός, σήκωσε 
πρώτος τήν κατακόκκινη παντιέρα τής α ν
ταρσίας, είπε καθαρά καί παστρικά, προ
κλητικά καί περήφανα δτι είναι ρωμαντικός, 
έδωκε ένα ρωμαντικό «πιστεύω» έναν πρό
χειρο «κώδικα» δόγματα καί αξιώματα ξεκα
θαρισμένα καί συστηματικά, σύντομα καί 
τσεκουράτα, στούς νέους ρω μαντικούς, πού

γιά καιρό τούς ¿χρησιμέυσαν σάν είδος πα 
ρασυνθήματα. Ύ ιταν σωστό λοιπόν μιά 
ποϋ τοϋ ρωμαντισμοΰ κα ί δτι τών ρωμαντι
κών ή έκατονταετηρίύα γιορτάζεται νά όια- 
λεχτεΐ ή εξαιρετική αύτή χρονολογία τού 
«Κρόμβελλ» δσο καί αν ό γαλλικός ρωμαν- 
τισμός άρχισε νά σκιτσάρεχαι άπ’ τό 1753 
κιόλα καί έβάστασε ώς τά μέσα του περασ 
μενού αιώνα καί πολύ πιό έδώ, ’Αλλά τί λο ι
πόν ήταν στήν ούσία του τόπερίφημο αύτό 
μανιφέστο, τ ί θεωρίες έκύρησσε δ Ούγγώ ;

«’Επιστροφή στή ζωή καί σχή φύση» 
«άποιαχάσταση τής ένόιηχος τής τέχνης μέ 
τήν ζωή», καθώς έιεγαν οί γερμανικοί ιω μα- 
ντικοί, Νά σέ τ ί γενική αισθητική αρχή μπο
ρούν νά συνοψισθούν οί θεωρίες τοΰ προλόγου 
τοϋ «Κρόμβελλ». Κυρίως ό Ούγγώ μιλούσε 
γιά τό θέατρο πολλές όμως άπ’ τις θεωρίες 
του μπορούσαν νά έφαυμοσθοϋν καί σ’οΛη 
τή λογοτεχνία. Οί κλασσικοί παρουσιάζουν στά 
έργα τους (στό θέαχροΤδίως) τύπους (τόν φιλά  
γύρο, τόν φιλόδοξο τόν υποκριτή κτλ.) πού δέ 
ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον παρά ιδέες καμω
μένες άνθρωποι, άνθρωποι μονοκόμματοι, 
ποϋ ένα μόνον πάθος τούς κινο σε, μιά Ιτέα, 
πού ό χαρακτήρας των παρουσίαζε μιά μόνη 
έκδήλωσ'. Ό  Ούγγώ ζητεί τήν έξατομίκευση 
τών προσώπων, δέν θέλει τύπους, αλλά ατο 
μα, άτομα μέ δ,τι χαρακτηριστικότερο, μέ 
δ,τι πιό ατομικό, μέ όλες τις αντιφάσεις καί 
τις μικρότητες των, μέ δλες των τις αδυνα
μίες, μέ δλη τήν ωμότητα τής κοινής, καθη
μερινής άνθρωπί ης ζωής. Α λ λ ά  για ν’ απο
δοθεί έτσι συνολικά ό άνθρωπος κα ί τό 
δράμα σύμφωνα μέ τό δόγμα «ο,τι υπάρχει 
στή ζοτή μπορεί νά υπάρξει καί στήν τέχνη» 
είναι καθρέφτη; δπου άντιφεγγίζεται δλη ή 
φύση καί ή ζωή, μιά «οπτική έστία» δ ιου 
καθρεφτίζεται κάσε τ ί ποϋ υπάρχει στόν κό
σμο, στήν Ιστορία, στόν άνθρωπο) πρέπει νά 
κοοαργηθουν οί ανόητες διακρίσεις δράμα
τος καί κωμωδίας, (1) τά δάκρυα ν ’ ανακα
τωθούν μέ τά γέλια, όπως γίνεται στή ζωή, 
τό ωραίο, μέ τ' άσχημο τό υπέροχο μέ τό 
γροτέσκσ, τά γραφικώτερα ψτερουγίσματα 
τής ψυχής μέ τά χυδαιότερα φανερώματα 
τής κτηνωδίας τοΰ ανθρώπου. Καί έτσι δμως 
δέν έχει άκόμη δλότελα συντελεστεί ή έπι 
στροφή τής τέχνης στή ζωή καί στή φύση.

(1) ‘Ο Μολιέρος καί ό Θερβάντες τόν 
είχαν καταργήσει.

(Συνέχεια) 

Κ Λ . Π Α ΡΑ Σ Χ Ο Σ
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I B A N  Μ Π Ο Υ Ν Ι Ν  Ε Ρ Ω Τ Α Σ
Ή  Κάτια τώρα είχε γίνη άλλη. Γιομάτη 

πάθος είλιχρινά τρυφερή τόν κρατούσε σπίτι 
της καί στις δυό άπό τά μεσάνυχτα όπου εϋ· 
ρισκαν ξανά ενα σωρό θέματα γιά κουβέντα. 
Τόσο πού ό Μίτια ευρισκε εντελώς αδικαιο
λόγητο τό χωρισμό, καί την ανάγκη νά ξεκα
θαρίσουν τά αισθήματα τους! Μέ τό δικαίωμα 
ιώ ν ζηλιάριδων ό Μίτια ήξερε πώς ή Κάτια 
ήταν τώρα αληθινή ! Μιά φορά μάλιστα ή 
Κάτια εκλάψε. εκείνη πού δέν έκλαψε ποτέ. 
Καί τόσο τά δάκρυά της τού τήν εφεραν 
κοντά, τόσο πλημμύρισαν τήν καρδιά του μέ 
συμπόνεση πού αίσθάνθηκε πώς απέναντι της 
στάθηκε ένοχος.

’Αρχές Ιουνίου ή μητέρα τής Κάτια πή
γαινε στήν Κριμαία νά περάση τό καλοκαίρι 
καί έπερνε μαζύ καί τήν κόρη της. Συμφώ
νησαν λοιπόν νά συναντηθούν στό Μίσκορ 
οπου ό Μίτια θαρχόταν αργότερα άφού θά- 
περνε λεπτά άπό τό σπίτι του.

Τώρα έκανε καί τις ετοιμασίες τής άναχω 
ρήσεως Γυρνοΰοε στή Μόσχα μέσα στή πα
ράξενη κατάσταση ενός πού ενώ εΐνε άκόμα 
εντελώς υγιής, είναι έν τούτοις προσβλημένος 
άπό σοβαρή ασθένεια. Ή ταν άρωστιάρικα δυσ
τυχής καί συνάμα αρρωστιάρικα ευτυχής. Συ- 
γκινημένος πού ξανάσμιξε μέ τήν Κατια καί 
προ πάντων άπό τήν τρυφερή μέριμνα πού 
τού έδειχνε. Είχαν μάλλιστα πάει μαζί καί 
αγόρασαν κάτι πράματα γιά τό ¡ταξιϊδ ι του 
σαν νάταν άραβωνιαστική του ή γυναίκα του 
Λάβαινε τήν εντύπωση πώς δλα ήταν δπως 
τόν πρώτο καιρό τής αγάπης τους. Καί τόση 
ήταν ή συγκίνηση πού ένοιωθε μ’ αύτό, πού 
καί ό έξω κόσμος πού τόν τριγυρνούσε τού έ
δινε ανάλογα αισθήματα.

Τά σπ ίιια , οί δρόμοι, οί άνθρωποι πού 
τούς διέτρεχαν μέ τά πόδια ή μέ αμάξι, ό 
μελαγχολικύς καιρός τής άνοιξης, ή μυρουδιά 
τής σκόνης καί τής βροχής ή εύωδία τών άν· 
θ  σιιένων δέντρων πίσω άπό τ·ύς τοίχους, δλα 
μιλούσαν γιά τήν πίκρα τού χωρισμού καί τή 
γλυκειά ελπίδα τής αντάμωσης τό καλοκαϊ ι. 
σιή Κριμαία. ”Ω, εκεί, τίποτε πΐά δέ θά τούς 
ενοχλούσε, κ ι’ δλα θά πραγματοτοιούνταν. 
"Ολα  τι’ δλα ... δέν ήξερε ακριβώς.

Τήν ημέρα τής άναχωρήσεως ήρθε νάτόν 
άποχαιρετίση ό Ιΐροτάσσοβ. Ανάμεσα ατούς 
μαθητές τών άνωτέρων τάξεων, καί ανάμεσα 
οτούς φο ιιη ιές. συναντά κανείς νέους πού 
έχουν πάρει ύφος ειρωνικό καί φέρνουνται 
σάν μεγάλοι μέ πείρα γιά τά εγκόσμια. Τέ
τοιος ήταν ό ΙΙροτάσσοβ, επιστήθιος φίλος 
του,’ γνώριζε παρ’ δλο τόν κλεισμένο καί πει 
σματάρικο χαραχτήρα τού Μίτια, 
δλα τά μυστικά τού έρωτά του μέ τήν Ιία· 
τια. Καθώς κύιταζε ιό  Μίτια νά δένει τό 
μπαούλα του μέ τρεμάμενα χέρια, χαμογέλασε 
Μελαγχολι/.ά καί είπε := Ό  Θεός νά μού συγ-

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η

. . .  ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΟ

χωρέσει μά θαρρώ πώς είστε παιδιά ! Κ ι’ δμω 
εΐνε καιρός νομίζω νά νοιοίσης αγαπητέ μου 
Βέρθερε, πώς ή Κάτια εΐνε πρό παντός ό 
τύπος τής θήλειας καί δτι πάνω ο' αυτό ούτε 
ό διευθυντής τής αστυνομίας δέ θά  μπο
ρούσε νά κάμη τίποτα. Γ1ό  κακό δ ως εΐνε 
πού είσαι κ ι’ έσύ άπό τήν άλλη μεριά ό τύ
πος τού άρρενος πού διατυπώνει απαιτήσεις 
και δφηλές τού ενστίκτου τής διαιωνίαεως 
τού είδους πράμα βέβαια νόμιμο κι’ ώς ένα 
σημείο μάλιστα ιερό. I ό σώμα σου είναι ή 
υψηλότερη έκφραση ιού  πνεύμαιόςσου δπως πο 
λύ δικαίως παρετήρηοε ό κύριος Νϊτσε. Μποριϊ 
δμως τραβώνιας αύτόν τόν Ιερό δρόμο νά 
τσάκισης τή μύτη σου.

Ξέρεις βέβαια δτι στόν ζωικό κόσμο 
υπάρχουν άτομα πού πληρώνουν μέ την ζωή 
τους τήν πρώτην καί τελευταίαν ερωτικήν τους 
πράξιν. Επειδή δμως αύτό δέν είναι απα
ραίτητο γι' άνθρωπο άνοιξε ιά  μάτια σου, λάβε 
τά μέτρα σου. ΙΙρό πάντων μή βιάζεσαι. Στό 
λόγο τής τιμής μου ό Μάης θά ξανάρθη ! ! 
Ή  Κάτια δέν αποτελεί τό σύμπαν,.,. Βλέπω 
άπό τ ι;  προσπάθειες πού καταβάλης νά ξε- 
κοιλ'άσης τή βαλίτσα σου, δτι δέν είσαι σύμ
φωνος πάνω σ' αύτό κ ι’ δτι ή Κάτια εΐνε τό 
σύμπαν. Τέλος συγχώρεσέ μου δλες αΰτες 
τις αδιάκριτες συμβουλές, κι’ «9 σοϋ είνε 
βοηθός ό αη Νικόλας. "Οταν έφυγε, ό 
Προτάσσοβ ό Μίτια καθώς ξακολουϋοΰ- 
σε νά ετοιμάζει τ ά  πράματά του άκούη άπό 
τ’ ανοιχτό πα άθυρο έναν φοιτητή πού μά
θαινε τραγούδι, καί γυμναζόταν δλη τού θε
ού τή ημέρα, νά τραγουδά. Τρα
γουδούσε, «τήν κόρη τού οουλτάνου> πού 
περπα.οΰσε οτόν κήπο «κι’ έλαμπε ή ομορ
φιά της ¡»άξαφνα δ Μίτια βάλθηκε νά δενη 
δπως—δπως τά μπαγκάζια του... νά στριφο- 
γυρνά νευρικά, δσο πού άρπαξε τό κασκέτο 
του καί ώρμησε στή σκάλα. ΙΙήγαινε στό σπί
τι τής Κάτιας ν’ άποχαιρετίση τή μητέρα 
της. Ό  ήχος καί τά λόγια τού τράγου ιού 
πού τραγουδούσε δ φοιτηιής αντηχούσαν στο- 
νού του μέ τόση επιμονή, πού δέν έβλεπε ού
τε τού; δρόμους ούτε τούς διαβάτες, καί περ
πατούσε περισσότερο μεθυσμένος παρα τις
τελευταίες μέρες  χωρίς άλλο ή Κάτια η-
τανε τό σύμπαν. Έ , λοιπόν τόσο τό χειρότερο, 
συλλογιζόταν, καί ξαναγυρνούσε στό τραγούδι, 
όπου ή ωραία κοπέλα τού σουλτάνου συναντά 
στό περιβόλι ένα σκλάβο κοντάσιή «βρύση πιό 
χλωμό κ ι’ άπό τό θάνατο. Ί όν ρωτά ποιός 
είναι κΓ άπό πού καί αυτός άρχινά νά τής 
λέη μ ένα τόνο σκοτεινό άλλα ταπεινό κΓ 
γεμάτο θλίψη :

«Μέ λέιε Μουχαμέτ...
Γιά νά τελειώση μέσα σέ μιά κραυγή 

γεμάτη τραγικότητα:
(Συνέχεια)

Η Γ Λ Ω Σ Σ Α  Μ Α Σ
Γ\

Ζήτημα φιλλολογικά γλοτσσικό σή
μερα πια δέν υπάρχει,. 'II δημοτική 
έχει επιβληθεί διάπλατα στή λογοτεχνία, 
άρα έχει επιβληθεί στοϋ "Εθνους τήν 
ψυχή.

"Ενα δισεκατομμύριο βιβλία πρωτό
τυπα και μεταφρασμένα, γραμμένα, και 
τυπωμένα στή δημοτική πουλιούνται καί 
κυκλοφορούνε στον Ελληνικό κόσμο. 
"Ωστε τό γλωσσικό ζήτημα είνε λυμένο 
πέρα γιά πέρα υπέρ τής δημοτικής.

Σήμερα τό ζήτημα είνε εκπαιδευτικά 
γλωσσικό. Δηλαδή τά συντηριτικά στοι
χεία, πού τούς είναι βέβαια αδύνατο 
ν’άλλάξουνε τό δρόμο τής λογοτεχνίας, 
προσπαθούνε νά επηρεάσουνε γλωσσικά 
τήν εκπαίδεψη.

Σ’ αύτό λοιπό τό σημείο ανάγκη νά 
προσέξουμε.

Καμμιά επιχείριση δέν πάει εμπρός 
δμα δέν έχει τά πιό κατάλληλα όργανα. 
"Ετσι κή δηιιοτική έκπαίδεψη δέν μπο
ρεί νά προοδέψει, σά δέν έχει τό κατάλ
ληλό της ό'ργανο, τή δηιιοτική γλώσσα.Ποο 
σέξετε στήν ομωνυμία. Ό  άξιος δάσκαλος,δ 
αληθινός παιδαγωγός, δ φωτισμένος ψ υ 
χολόγος, ό καλλιεργημένος επιστήμονας, 
αυτός πού έχει διαφέρο γιά τή δουλειά 
του θά κοιτάξει τί είναι παιδική δοιά- 
νοια καί ποιαν αντάμωση έχει αύτή μέ 
τήν παιδική γλώσσα.

'Ο προκομμένος παιδαγωγός θά θ υ 
μηθεί τις ατομικές του παιδικές άνιίλη- 
ψες καί συσχετίζοντας τες μέ τις άντί- 
ληψες τών παιδιών, πού διδάσκει, θά 
προσπαθήσει νά άποφύγει νά πάθουν τά 
παιδιά τά δσα έπαθε ό ίδιος άπό τήν 
αδεξιότητα τών δασκάλων του, τό άπρό- 
σφορον τών μεθόδων τής εποχής του, 
καί τό ακατάλληλο τών τότε βιβλίων.

Καί δέν υπάρχουν πιό ακατάλληλα 
βιβλία γιά τά παιδιά άπό τά βιβλία που 
είναι γραμμένα στήν καθαρεύουσα

"Ενα πράμα τρομερό πού παθαίνει 
τό παιδί μέ τά βιβλία τής καθαρεύουσας 
είναι, ή παρετυμολογική παρανόηση, τό 
στραβό δηλαλή νόημα πού δίνει τό παιδί 
στήν κάθε λέξη τής καθαρεύουσας, ποΰ 
μοιάζει κάπως φτογγικά μέ μιαν άλλη 
λέξη τής δικής του γλώσσας.

Ό  φίλος μου δ Λουκά; Καλπύρης, δη
μοδιδάσκαλος άξιος, πέρυσι ρωτάει ένα 
παιδάκι πού διάβασε στό αναγνωστικό 
του «κάτοπτςον».

—Τί θά πει, παιδίοου, κάτοπτρον;
—Κάτω ποΰ τρων, κύριε.
Πιστεύω δλοι σας νάχεται δοκιμάσει 

στήν πράξη τέτοιες εύθυμες απογοήτεψες.
Τί περιμένετε νά καταλάβει τό παι

δί, καί πώς νά μήν παρανοήσει, δταν 
διαβάζει:

Ή ράξ θλιβομένη (θλίβομαι=λυ 
πούμε) δίδει χυμόν όνομαζόμενον γλεΰ- 
κος (ό λεΰκος=τό δέντρο). Τό γλεύκος 
ζυμούμενον (ζυμώνο)=άναδεύω τό ζυ
μάρι) μεταβάλλεται (ματαβάλετε=βά- 
λετε ξανά) εις οίνον.

Ρώτησα: Τί θά πει οίνος παιδίμου;
— Γάιδαρος’ είχαν ή απάντηση.
Καταλαβαίνετε τό τί έγινε. Τό σύγ- 

χισε μέ τό όνος.
"Αλλοτε πάλι.

—Τί θά πει πίλος παιδί μου;
—Λάσπη, κύριε. Τό ανακάτωσε μέ: 

τό πηλός.
Κούνησα τό κεφάλι γιά τά χάλια μας.

—Λάσπη αλήθεια, παιδάκιμου . . . .
Άνοίξτε τό β' έτος τού αναγνωστι

κού Παπαμάρκου.
(Τό τέλος στό προσεχές)

Μ . Φ ΙΛ Η Ν ΤΑΣ



ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Εποχή πάλης. Κ’ εποχή άγων«. Θέ

λουμε, δέ θέλουμε, τέτοια είναι ή έποχή 
μας. Μήτε φτάνει να κλείνει κάνεις τα 
μάτια του για νά μή βλέπει τό τι γίνε
ται, μήτε όφελεΐ τό νά βλέπει τά πράμα
τα δπως του αρέσει νά τά βλέπει, γιά νά 
παίζει ή πραγματικότητα νά είναι αυτός 
ποΰ είναι.

Τό ν’ άρνίεται κανείς νά διαπιστώσει 
τό γεγονός τής πάλης αντό  γιά εν <ν άπ’ 
τού; δυο ακόλουθους λόγους εξηγείται: 
"Η δέ βλέπει τό τί γίνεται γύρω του ε ί 
τε γιατί δεν είναι σε θέση νά δει, είτε 
γιατί δέ θέλει νά δει (μέθοδος σρουθο- 
καμήλου) ή γιατί βλέπει καί καλοβλέπει 
μά κρίνει συμφερότερο νά κάνει τήν πά
πια.

Στήν Ελλάδα, στήν Ευρώπη, στον 
κόσμο άλάκερο, ή πάλη είναι, υπάρχει, 
γίνεται. Καί γίνεται σκληρά, τραχειά, ά- 
λτίπητα.

** *

“Ενα άπ’ τά χαρακτηριστικά γνωρί
σματα τής πολεμικής αυτής εποχής—κι’ 
όχι τό πιο ασήμαντο—είναι δ ιι στο κα
θένα άπ’ τά δυο εχθρικά κι’ άντιμαχόμε- 
να στρατόπεδα, δλα κι’ δλοι όργανόνου- 
νται. 'Οργάνωση οί εκμεταλλευόμενοι 
δργάνωση κι’ οί εκμεταλλευτές. ’Οργάνω
ση εκείνοι ποΰ άγωνίζονται τον τιτά- 
νειο άγώνα τού λυτρωμού τους, ορ
γάνωση Ικεΐνοι ποΰ ζούν άπ’ τήν 
εκμετάλλευση. Γιατί οργάνωση είναι ή 
άπαραίτητα προϋπόθεση τής έπικρα- 
τησης ενός άγώνα.

‘Ως τόσο άνάμεσα στις δυο άν- 
τιμαχόμενος τάξεις, μιά ολόκληρη κα
τηγορία άνθρωποι είτε άποστρέφουν 
τό πρόσωπό τους άπ' τό σιίβο είτε

βλέπουν τήν πάλη καί περιμένουν νά 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ’ δ 
ποια άπ’ τις δυο εχθρικές μερίδες, 
προσφέρει τά πιότερα γιά τήν ώρα. 
Καιροσκοπία, παζαρέματα, αμφιταλαν
τεύσεις. Κ’ ύστερα.·..

*Φ * *

Διανοούμενοι καί μισοδιανοούμενοι: 
αυτή είναι ή κατηγορία ποΰ έχουμε 
ύπ’ οψει μας. Ά π ’ αύιή τή κατηγορία 
μέσα, ήκυρίαρχη τάξη, θά διαλέξει τούς μι
σθοφόρου; της: άνωτέρους δημοσίους ύ 
παλλήλους, άξιωματικούς, άνιότερους 
τραπεζητικούς, χαφιέδες κτλ. Κ’έπειδή 
σέ. στιγμές ποΰ όξύνεται ό πόλεμος, 
και ένα δπλο δέν είναι άξιοκαταφρόνη- 
το φυσικότατο είναι νά μήν περι- 
φρονεϊται κ’ ένα άπ’ τά πιο φθορο
ποιά όπλα: συγγραφείς, καλλιτέχνες,
επιστήμονες.

Μπορεί αυτά νά φαίνουνται παρά 
πολύ άπλές άλή θείες, μπορεί πολλοί 
νά τά βρίσκουν άκόμη κι’ απλοϊκά.

Αυτό δέν πειράζει. Μιά φορά, 
φτάνει νά γίνει ή διαπίστωση. Αυτό 
έχει σημασία.

Κ’ έχει σημασία, γιατί μάς δίνει 
τήν πρώτη, τήν κυριώτερη εξήγηση 
τής άνοργανωσιάς των συγγραφέων 
καί των καλλιτεχνών στή χώρα μας 
—τήν πρώτη καί τήν καλύτερη εξή
γηση στήν άποτυχία δπου εδώ καί 
δύο τρία χρόνια καταλήγουν οί άπα 
νωτές άπόπειρες, άκόμη καί προσπά
θειες, νά οργανωθούν επαγγελματικά 
συγγραφείς καί καλλιτέχνες γιά νά 
διεκδικήσουν τονλάχιστον τις άμεσες υ 
λικές τους άπαιτήσεις. .

Γιατί νά μήν έχουμε τήν επαγγελ
ματική μας δργάνωση;

Άλλοι θά ποΰν:
—Δέ βαριέσαι!... Δέν είμαστε ά ν

θρωποι εμείς... Δέν είμαστε ίκανοί 
γιά τέτοια πράματα.

Κι’ άλλοι:
—Μπολσεβίκοι θά γίνουμε;

ΕΊ Καμμιά αμφιβολία τό δτι δέν 
είμαστε άνθρω ποι “Ομως αύιό 
δέν είναι μιά αιτία τής κατάντιας 
μας, αυτό είναι άποτέλεσμα.'

2'.)  Μ’ δλο πού δ... φόβος: «μή
γίνουμε μπολσεβίκοι» μαρτυρεί μόνος 
του τί πάει νά πει μπολσεβίκος, μ’
δλα ταΰτα κανείς δέ λέει: ας γίνου
με μπολσεβίκοι.» Καί δέν τό λέει 
κανείς αυτό: γιατί δέν είναι κανείς 
ποΰ νά μήν ξαίρει πώς δέν άρκεΐ νά 
τό επιθυμεί κανείς γιά νά γίνει
μπολσεβίκος.

Φ* *

Γιατί άποτύχανε δλες οί προσπά
θειες μας στο νά οργανωθούμε επα
γγελματικά;

Γιατί δέν έχουμε άκόμη ταξική 
συνείδησι.
Νά βιαστώ νά πώ πώς αυτό τό
πράμα: ή ταξική συνείδησι προϋπο
θέτει τήν άπαραίτητη ταξικήν υπό
σταση. Κι’ σ’ένα μεγάλο μέρος άπό
τούς συγγραφείς μας, κι’ άπ’ τούς
καλλιτέχνες μας, «ύτό τούς λεί
πει: ή ξεκάθαρη ταξική υπόσταση. 
“Οχι γιατί ή διανόηση καί ή τέχνη, 
δέν είναι σήμερα πραγματικά επαγ
γέλματα. “Οχι. Ούτε γιατί ή εκμετάλ
λευση τής δουλειάς μας, είναι λιγότερο 
άγρια καί λιγότερο συχαμένη άπ’ τήν 
έκμετάλευση κάθε άλλης δουλειάς. 
Ούτε κι’ αυτό. Άκόμη λιγότερο γιατί 
συμβαίνει νά μή νοιώθουμε τό βάρος καί 
τήν άπέχθεια αυτή ώς εκμετάλλευση.

Καί υπάρχει καί τήν αίστανόμα- 
στε τήν εκμετάλλευση. Μά—κι' δς 
λεγόμαστε γραμματιζούμενοι—δέν κα

ταφέρουμε τά ξεκαθαρίσουμε τά α ί
τιά τη;. Ά λλες φορές πάλι. συμβαίνει 
τά αίτια αυτά νά τά διαιστανόμαστε

Λείπει δμως ή ξεκάθαρη ταξική 
υπόσταση.

Ά πό ποΰ έρχονται οί πιο πολλοί 
άπό μά;;

"Ας βιαστούμε νά ξεχωρίσουμε 
μίαν ορισμένη μερίδα: τούς συγ
γραφείς ποΰ προέρχονται άπό δπο- 
λείματα φεουδαρχικά παληά τζάκια, πα- 
ληούς κοτζαμπάσηδες) καί πού άπό 
ίδεαλιστικές σπασμωδικές δρμέ; βά- 
ζουνται κάποτες νά προστατέψουνε τούς 
«καϋμένους» τού; αδικημένους. Πρά
μα πού κατανιά, κι’ ένα είδος δον
κιχωτισμός άνάξιος νά οά; σταματήσει 
παραπάνω εξόν άπ* αυτούς. Θάπρεπε 
άκόμη να διακρίνωμε τούς άστούς συ
νάδελφους.

Πραγματικά, ή καθυστερηαένη στήν 
εξέλιξή της άστική τάξη τής χώρας 
μας, δέν έδωσε άξιοαηαείωτο άριθαό 
άπό συγγραφείς καί καλλιτέχνες. Τέ
τοιους άστούς, δέν έχουμε παρά μο
νάχα τώρα τελευταία. Τέτοιοι πα
ρουσιάστηκαν ε ΐιε  ύστερα άπό καμμιά 
μεγάλη προίκα, είτε γιατί τέλος πά 
ντων τούς «τάφερε δ Θεός δεξιά»,
Νά, λοιπόν μιά άλλη κατηγορία συ
ναδέλφων ποΰ δέν μπορούν νά νοιώ- 
σουν ούτε τις άνάγκες μας, ούτε
τούς πόθους μας, καί φυσικά όχι μονάχα 
δέν μπορούν νά συναγωνιστούν μαζί μας 
μά καί αντιδρούν μέ τον τρόπο πού 
βλέπουμε πώς άντιδροΰν.

"Εχουμε τέλος τή μεγάλη μάζα: 
Τούς μικροαστούς. Μικροαστούς άπό 
καταγωγή, μικροαστούς άπό προέ
λευση, Κ’ εν ή) άπόδειξη τού πώς όξύ- 
νθηκαν καί τό τί μορφή πήρανε οί 
ταξικοί αγώνες στήν Ελλάδα — ενώ 
γοργά ξεσκάζει στή χώρα μας ή τα 
ξική διαφοροποίηση ένφ πιά έχουμε 
σωστές προλεταριακές μάζες στήν 
Ελλάδα, τή διαφοροποίηση αύτήνα 
δέν τήν βλέπουμε άκόμη μέσα στον 
κόσμο τών συγγραφέων καί των καλ
λιτεχνών.



’ Η λ ώ σ ι α

"Ενα μεγάλο μέρος απ' τούς αν
θρώπους αύτοΰς, θά σάς μιλήσει 
μέ τό θράσος πού δίνει μονάχα ή 
αμάθεια για ιήν : «τάξη τών διανο
ουμένων» χάνοντας έτσι κουλουβάχατα 
τούς διανοουμένους. Θεωροϋντας τους 
δλους μαζύ σαν μιαν ενιαία κοινω 
νική τάξη — πράμα πού πριν άπ’ 
ολλα μαρτυρεί πώς οί σοφολογιώ- 
τατοί μας αγνοούν—τή στοιχειώδικη 
έννοια τής τάξης, αγνοούνε ακόμη 
και τον άπλούστατο ορισμό τους.

Ταξικά καθυστερημένοι οι άνθρω
ποι αυτοί δεν εΐτανε δυνατό παρά νά 
είναι καί διανοητικά καθυστερημένοι— 
κι’ ας τά ξέρουν δλα — κ’ επαγγελμα
τικά καθυστερημένοι.

Μέ τό νά είναι δμως αυτοί καθυστε
ρημένοι δέ θά πει πώς καθυστερεί κ’ ή 
έκμετάλλευση, ή Ικμετάλλευση τής δου
λειάς μας, πού περισσότερο παρά σέ 
κάθε άλλη χώρα οργιάζει μέ την 
ξετσιποσιά πού τή βλέπουμε καί 
οργιάζει.

Μέ τό νάρχωνται απ’ τή μικροα
στική ταξή οί πιότεροι τους, με το 
νά μή λένε νά ξεφορτωθούν άπό μέ- 
■σα τους τή μικροαστική κακομοιριά, 
μέ τό νά μήν ελπίζουνε παρά στήν 
τύχη καί στήν έξ ύψους βοήθεια, μέ 
τό νά καταφεύγουν σέ εύσχημες επαι
τείες, σέ λυρικές κλάψες καί παθητικά 
κατρουλοστάγματα τών ματιών, μέ τή 
γκρίνια τέλος πάντων, μέ τήν κουτο - 
πονηριά, μέ τό κακόμοιρο παρακαλετό, 
μ’ δλα αυτά καί μ’ άλλα τόσα άκόμη, 
δέ σημαίνει πώς είναι δυνατό νά ξε- 
σκαλυσθούν οί καθημερινές υλικές απαι
τήσεις τής ζωής.

Πάνε πιά τά χρόνια, δπου δένανε 
τούς σκύλους μέ τά λουκάνικα. Πάνε 
πιά οί καιροί δπου από μέρα σέ 
μέρα, ίσως... «νά τάφερνε ό Θεός δε
ξιά». Τέτοια πράματα δέν εχει σήμερα. 
Καί σέ μάς δπως καί σέ κάθε βιο
παλαιστή, οί ίστορικές ανάγκες τής ε
ποχής πού ζούμε βάζουνε αλύπητα 
καί σκληρά τό δίλλημα ί «Ή  θά πα- 
λαίψεις, ή θά πεθάνεις». Μέσος δρό
μος δέν υπάρχει.

Καί νά μέ συγχωρέσουνε τώρα 
οί σοφοί συνάδελφοι, γιατί δέν είναι, 
τά πράματα «άφ1 υψηλού» γιατί μί
λησα... σά νά μιλούσα σ’έργάτες. Ας 
μέ συμπαθούν γι’ αυτό. "Εχουμε ερ
γάτες πού καί ταξικά, καί διανοητι
κά είναι πολύ πιο αναπτυγμένοι άπό 
πολλούς λογίους συναδέλφους. Μά δέ 
μπαίνει τέτοιο ζήτημα σήμερα.

Δέν έχει σημασία τό άν μιλάμε 
μέ κατάνυξη καί μέ σπουδαιοφάνεια 
τό τι λέμε: αυτό έχει σημασία, κ'
είπαμε τις κυριώτερες αιτίες τής I- 
παγγελματικής μας άνοργανωοίας. Τώ
ρα μπαίνει ένα άλλο ζήτημα φυ
σική συνέπεια τού πρώτου.

Μπορούμε νά οργανωθούμε;
"Α να ί,’  τί πρέπει νά κάνουμε. 

"Ας μιλήσουν οί καλλιτέχνες γιά τον 
κλάδο τους σάν πιο είδικοί, κι* άς 
πούν οί συγγραφείς τί πρέπει νά 
γίνει γιά νά όρθοποδίσει τέλος πάντων, 
αυτό πού τρία χρόνια τώραλέμε «Σ ύν
δεσμο Συγγραφέων» καί πού τό νέ
κρωμά του δίνει τό μέτρο τής κακο
μοιριάς μας.

π.

Αύτή τή βδομάδα άρχισαν στο θέατρο 
Παγκρατιοδ. οί «Νέοι» μέ τό έργον του 
Μπαρκλίϋ «όταν οί γυναίκες αγαπούν».

Παίζουν μαζί μέ τό θίαοο οί κ. κ. Μου- 
σούρηί, ΙΙαντόπουλυς, Παλ ιύρας, Μωρέττητ, 
Γεωργαλάς κ. ά. καί α ί κ. κ. Μουστάκα 
Ηαπαόοπούλον κ. λ. π.

Πληροφορούμαστε δτ« ή Δις Χαλκούση 
δέν θά μείνη μέ τό θίασό της, γ ιατί φεύ
γει γ ιά  τή Κωνσταλτινούπολι γιά ιδιωτικές 
της υποθέσεις.

-  Τό Σαββάτο ή Δραματική Σχολή του 
Ωδείου ’Αθηνών έδωσε τή πρώτη της δρα
ματική π.ιράστασι μέ τά μονόπρακτα : 
Τό «Ψυχοσάββατο» τού κ. Ξενοπούλου τό 
«Φρίτς» του Σουντερμαν καί «Συνεχεία εις 
τό προσέχει.« του Ζ. Μπάστια

Τή Κυριακή ή ίδ ια  σχολή έδωσε τό κοι
νωνικό δράμα τού κ. Σ. Μελά «Μιά νύχτα 
μιά ζωή».

—Τό πρώτο ΙΟήμερο τού ’Ιουνίου θά  
παιχτούν στό Δημοτικο «έατρο τού Πειραιώς, 
άπό τη Δραματική Σχολή τού 'Ωδείου ’ ·θη· 
νών, τά μονόπρακτα «Μπούμπουλας» καί «Συ
νέχεια εις τό Προσεχές» μέ διδασκαλίαν τού 
κ. Κουνελάκη.

—Τη πιρασμένη Πέμπτη ή Δραματική 
Σχολή τού 'Ελληνικού ’Ωδείου κα ί ειδικά  
ή τάζι τής κ. Ξαβερίας Κανελλοπούλου, 
έπαιζε είς ιό  Δημοτικό θέατρο Πειραιώς τόγ 
«Βασι/εϊά ’Ανήλιαγο» τού Ί . Πολέμη.

— Ιη περασμένη Κυριακή έγιναν σ ιό  Θέ* 
τρο «’Ολύμπια» τά εγκαίνια μίας έκθέσεως 
νέων καλλιτεχνών μ ·ς, μέ σκοπό τήν ύλική 
ύποστήρηζι ενός συναδέλφου των που πάσχει.

Τό Φουαγιέ τοΰ ανωτέρω θέατρου δ ε- 
τέθη πολύ ευγενικά, δωρεάν άπό τό Διευθυν 
τή του. Μεταζύ τών κύκλων τών φιλοτέχνων 
παρατιιριεται μιά κίνησι για τή πραγματική 
ύποστήριζι τής έκθέσεως αΰτής.
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πο ΤΗ Ν  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ

_— '■— Τ Τ Τ Π -  ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΙΝΗΣΗ

Ή  Ε ταιρεία  τών Διανοουμένων Πειραιώς 
πού ιδρύθηκε μέ σκοπό νά υποστηρίξει τούς 
καίλιτέχνες καί τούς διανοουμένους τού ΙΙει- 
ραιώς καθώς μάς λέγει καί τό καταστατικό 
της, νά φροντίπει δέ καί γιά τήν διανοητική 
καί αισθητική άνύ-φωσι τών Λαϊκών μαζών 
καί νά έκλαϊκεύση τ ις  επιστήμες πρός όφε
λος τους, μπήκε ήδη στό δρόμο της έκλέγον 
τας πριν άπό λίγες μέρες *αί τό Διοικητικό 
της Συμβούλιο. Ώς τέτιοι έζέλεγησαν οί κ. κ. 
Ί. Βυυ/.όδηιιος καθηγητής—συγγραφέας, Ν. 
Χατζάρας ποιητής, Μ. ιΐα π α νώ νη ς Δηαοσιογ- 
ράφο., Δάμπη; Βυλονάνης Δημοσιογράφος— 
Λογο'έχνης, Χρηστός Λεβαντας Δημοοιογρά 
φος Διηγηματογράφος, Νΐ/.ος Ίαράκης Λο
γοτέχνης—Δημοοιογρά μοο, Δ. Πιτσάκης Λογο
γράφος, Κ. Λαμπαδάιαος Δημοσιολογος, Τώνης 
Μπαρμπάτος Καλλιτέχνης, Γ. Μπουκουβά- 
λας διανοούμενος - Δημοσιογράφος.

'Ως πληροφορούμαστε τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τής πιό πάνω Έ 'αιρείας άπεφά- 
σισε την έναρζ ν τη ; λειτουργίας τών διαφό
ρων της τμημάτων, έζέλεζε δ ι’ ώς έπιμελητάς 
των τούς κ. κ. *Αλ. Λευκαδίτη έφορο τής 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιώς, γιά τό 
Λογοτεχνικό τμήμα, Τώνη Μπ ιρμπάτο γιά  
τό θεατρικό, Σ. Νικο/ταϊδη γιά τό Μουσικό

καί Τάσσο Κεσίσογλου άπ’ τούς νέους ζωγ 
ρά ι ους μας, γιά τό τμήμα τών καλών Τεχνών 
(είκαοτικ ϋν).

Κατα τις αυτές πληροφορίες μας ή Ε τ α ι
ρεία θά κάνη επίσημη έμφάνησ τών εγκαι
νίων της, καλοΰσα άκους τούς γνωστούς 
λογοτέχνες, καλλιτέχνες καί διανοουμένους 
μαζί μέ τούς όποιους καί τά μέλη τή; 'Ακα
δημίας ’Αθηνών, σέ μεγάλη καλλιτεχνική καί 
φιλολογική συγκένρω ηι στήν οποία θά τούς 
έζηγήση καί το σκοπό τής ίδρυσής της.

Τή περασμένη Κυριακή, στις 11 π. μ. 
έδόθηκε άπό τον καλό μας μουσικό κ. Φρή. 
μαν μουσική συναυλία.

—Τήν ίδ ια  Κυριακή τό απόγευμα έδό
θηκε είς τό θέατρο « Ο/ύμπια» ή τελευταία  
παράστασι τής ορχήστρας « α ί τής χορωδίας 
τής Ά θ η να ΐ-ή ς  Μανδολινάτας ύπό τήν Διεύ- 
θυνσιν τού κ. Λάβδα.

—Τή περασμένη Κυριακήν έδόθηκε 
ε ί; τό Δημοτικό θέατρο τού Πειραιώς 

τόν κ. Ί .  Κωνστανταρά 
«ΙΙοΐα πρέπει νά είναι ή 
μας γένικά καί είς τόν

διάλεζι μέ όμηλιτή  
κην καί μέ θέμα  
παιδεία στή χώρα 
Πειραιά είδικά».

—’Επίσης τήν ΐ ίια Κυριακή στις 6 μ· μ*
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είς τό ’Αρχαίο Θέατρο τού Πειραιώς (Πει- 
ραΐκό Γυμναστήριο) ό ποιητης Ά γγελος Σικέ- 
λιανός έκανε διαλεξι μέ θ ι μα «Γενικέ- πνευ
ματικές γραμμές τής Δελφικής προσπάθειας*

—Είναι άναγκη νά χονισιή όχι ή πλεΌ- 
ψηφία  ιώ ν διανοουμένων του Πειραιώς δέν 
έμεινε ευχαριστημένη άπό τή διάλεξι τού κ. 
Σικελιανού διαφωνούντο; μέ το πρακτικό 
πνέμα που κυριαρχεί στην εργατική πόλι χοΰ 
Πειραιά Πάνω στη διαλεξι αυτή ο δημοσιο
γράφος και λογογράφος κ. Λ  Βο' ονάκης μέ
λος του Δ. Σ. τής Ε ταιρείας διανοουμένων 
Πειραιώς έκανε μιά κριτική αρκετά εμπνευσ
μένη Καί αντικειμενική που δημοσι ήπκε 
βτήν εφημερίδα »Θαςρος» τού Πειραιά, και 
πού προκάλεσε τα ευμενή σχόλια των καλ
λιτεχνών καί διανοουμένων τής μεγάλης 
εργατικής μας πόλις.

—Πληροφορούμαστε ότι ό αγαπητός καλ
λιτέχνης τού θ ιάσου'τον «Νέων» κ Τ. Μταρ- 
μπάτος έγκατέλειψε γιά λίγο τό έπαγγελμα- 
τικό Θέατρο Λογφ τής κρίσεως πού « ύτο περ
νάει. ‘Ο κ. Μπαρμπάτος μέ τήν ευκαιρία αυτή 
θά έπιδοθή σέ περισσότερες μελέτες καί στην 
όργάιωσι ιού Καλλιτεχνικού Θεαιρικού τμή
ματος τής Ε ταιρείας διανοουμένων Πειραιώς.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α
•ΔΕΚΑΤΗΤΡΙΤΗ ΩΡΑ»

( Εκδότης Μ. Σαριβαξεβάνης 
ΆΟήναι 1927. Σελ. 235. Τιμή 
δραχ. 25).

Πεζά ποιήματα καί διηγήματα τού νέου 
κριτικού καί λογογράφου κ. Ά λκη  Θρύλου 
ποΰ μπορούσανε ίσως νά μή βγούνε καί σέ 
βιβλίο αφού δέν ικανοποιούνε οΰτε καί κείνον 
πού τ άγραφε αλλά οΰτε κ’ εμάς περισσότερο 
πού τά διαβάσαμε.

Έχουνε φράσεις σκοτεινές, ακατανόητες, 
•σύνταξη στριφνή, κατά τό Γερμανικό σύστη
μα, μέ τό ρήμα στό τέλος κ’ ένα ρωμαντισμό 
νοσηρό ποΰ φαίνεται νά πηγάζη περισσόιερο 
άπό φιλολογική προδιάθεση παρά άπό κα
θαρή διάθεση ψυχής.

Ό  κ. "Αλκής Θρύλος, αντιπρόσωπος τής 
αυστηρής λεγάμενης κριτικής εδώ στήν Ε λ 
λάδα, δέν προσπαθεί νά Ιφαρμώσει ό,τι δ ι
δάσκει . "Ισως ν ά τού λείπει τό χά ισμα τού δημι
ουργού, νά μήν υπάρχει καν οΰτε Ινα τόσο 
5ά δημιουργικό ταλέντο,

θέατρο, τιοίηση, διήγημα, πρόζα, ό,τι 
κι’δν καταπιάστηκε, δέ μά φανέρωσε μιά δύ
ναμη, ένά νεύρο μιά ζωή. "Ολα είδωμένα 
«άφ’ ύψηλού» μέ τά κανοκυάλια ενός μπλα- 
ζείισ  ,ού. μ ιά ; Ψυχής π„οϊύ<α κουρασμένης. 
ΓΓαυτό καί τό υφος σέριεται βαρύ. σκοτω
μένο. δέν υπάρχει φράση στ ωτή, ζυγιασμένη 
χ’ή γλώσσα παρο οιάζει Ινα παράξενο ζευ
γάρωμα άκρατου δημοτικισμού (άπανωϋαϊ άσ- 
σια. τό σύμπαντο κτλ.) μέ χίλια τόσα καθα

ρευουσιάνικα. (δημοσιογραφικά θάλεγα κα
λύτερα) μαργαριιάρια. Έ τσ ι πάνε χαμένα 
όλα τά σοφώιατα περί Βαλερί κα Ρίλκε δι
δάγματα. «Κ ή Ελλάδα γυρεύει κ* εξακολου
θεί νά γυρεύει τόν έαυιό της.

ΟΛΕΘΡΟΙ
( Εκδότης Μηχ. Ζηκάκης Ά θή -  

ναι 1927 Σελ. 80 Δραχ. 16).

Ή μόνη κραυγή, ποΰ ακούστηκε στόν 
καθυστερημένο αύτόνε τόπο, άπό ενα άν- 
θ ιωπ > τών γραμμάτων, ενα ποιητή, ενάντια 
σίό φοβερό μακελειό τού τελευταίου πολέμου. 
Ό  Ποιη ής Οίκονομίδης μέ ιά  τριανταεπτά 
λυρικά μά καί πλατύτερα ανθρωπιστικά τρα
γούδια του γίνεται ό διερμηνευτής τού πόνου 
όλων μας,—ό δυνατός σαλπιγκιής πού σαλπί
ζει ενα επαναστατικό θούριο νά ξυπνήσουνε 
οί βορινά ναρκωμένες ψυχές. Έ τσ ι, να ι Ιτσι 
τούς θέλουμε τούς νέους μας λογογράφους— 
μπροστά, νά βοηθάνε στό ξύπνημα τής μάζας, 
νά σπάνε, νά ρίχνουνε τις προ?.ήψες, τις σά
πιες τις σκουριασμένες αλυσίδες—ιδέες.

ΚΓόλα τού'.α ό Οίκονομίδης τά παρουσι
άζει μ’ ε ια  αίσθημα φίνο, ξελαγαρισμένο, 
ποιητικό, κ’Ινα στίχο τέλειο, δίχως ψεγάδια, 
—όσο κι αν κάποτε ερωτοτροπεί πρός τό 
ελεύθερο μέτρο.

ΕΙνε ό Ποιητής τής τελευταίας ώρας, 
6 συγχρονισμένος καλλιτέχνης—ό άνθρωπος 
πού ένοιωσε τό μεγάλο αδίκημα καί διαμαρ
τύρεται.

ΣΤΙΧΟΙ

Τρέμει ή ψυχή στοΰ αδύναμου κορμιού 
χά σκοτεινά κ ι άλαλα βάθη, 
τά μάτια άλόφρενα κοιτάζουνε, 
χλωμό τό στόμα, καί βουβάθη.
’Αχνίζει ολόγυρα αιματόβρεχτη, 
παράξενη τής γής ή σφαίρα, 
γκρεμίζουνε βουνά οί σεισμοί, 
γοργοξεσκίζουν τόν άγέρα 
μ’ απαίσιο σφύριγμα τραχύ 
όγκοι βαρειόσειστοι σιδήρου, 
πού θάτρεμε αν τό λόγιαζε ή ψυχή 
σέ γαληνές ώρες ονείρου.
Ρημάδια όλούθε άργοκαπνίζουνε : 
ξωής ολάκερης συντρίμμια! 
καί νά, τρανή τού ολέθρου ή δύναμη 
κι’ όλόφαντη τού ανθρώπου ή γδύμια.
Μά τής ζωής, θαρρείς, ή θέληση
τό χέρι κυβερνάει τού ολέθρου,
σά νά ξαγόραζε τά νιάτα της
μέ τή σκληράδα ενός σκελέθρου.
γιά νά κυλήση μές στις φλέβες της
αίμα θερμό, γεμάτο φούργια,
πού θά  ξεσπάση γύρω σέ μιαν άνθηση
καινούργια...

"Ας ελπίσουμε πώς δέ θά σταματήσει κι’ 
¿διό τό δρόμο του ό λαμποός αυτός ποιητής.

Τ.

ΕΝΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Εψηφισθηκε τελευταίως νόμος στή Γαλλία 

«για την οργανωσι τής χώρας έν καιρφ πολέ
μου» ενα αρθρον τού οποίου επιβάλλει στούς 
διανοουμένους Γάλλους νά εκδηλώνουν σοτ'ι 
γραφουν κατά τόν πόλεμο φρονήματα εθνικ ι
στικά. Το άρθρο αύτό δημιουργεί κάτι νέο, 
πρωτοφανώς ανελεύθερο' τήν γενική, ένκα ιρφ  
πολέμου, επιστράτευση τών γάλλων όχι σωμα
τικά μονον άλλά καί πνευματικά. Τό κράτος 
οηλαδη δίνει το δικαίωμα στόν εαυτό του νά 
καταπνίξει εν καιρφ πολέμου ό,τι ίερώτερο 
ιχει ο άνθρωπος. Τήν ελευθερία τής σκέψεως.

. , ήταν φυσικό όχι μόνον τό άρθρο
αύτο α/./.α και ό  νόμος ολόκληρος ό οποίος 
•οιαπνεεται άπ τό ίδιο ανελεύθερο πνεύμα, 
προκα/.εσαν εντονώτατες διαμαρτυρίες, καθώς 
φαίνεται απο κάποια σχετική έυευνα πού κά
νει το περιοδικό τού Ρομαίν Ρολλάν «Εύρώ- 
πη» και στην οποίαν άπήντησαν κιόλα πλήθος 
διανοούμενοι, οχι μόνον «αριστεροί» άλλά καί 
διάφορων άλλων τάσεων, ώς καί βασιλόφρο- 
νες ακόμη, σχολιάζοντας ό καθείς μέ τήν άπο
ψη του τον νόμο. Μεταφράζουμε μερικές απ’ 
ΐ'-  χαρακτηριστικώτερες απαντήσεις.

Ο Βπτόαεεέ (Μπαρμπύς) λέγει:
Ιέρες νά διαβάζει δέν υπάρ

χει αμφιβολία οτι ό νόμος αυτός περιέχει ιτιά 
απειλή και μία πολύ καθαρή υπόδειξη ‘ότι έν 
περιπτωσει επιοτρατεύσεως θά ξαναΐδοΰμε νά 
επαναληφθοΰν όλες οί παληανθρωπιές καί ό
λες οί επίσημες αδικίες πού έγιναν τό 1914 
«  ̂ια την ύπεράσπισιν τού έθνους καί τήν δια- 
τηρησιν τού ηθικού τών πολιτών »

Ο Ρομαίν Ρολλάν, δριμύτερος καί κατη- 
γορημ«ιικο)τρρος γράφει ·

. τερατώδες σχέδιον τού στρατιωτικού
νομού το οποίον έψήφισε έξ υφαρπαγής ή γαλ
λική Κουλή τον περασμένο μάρτιο, θά κάνει, 
εφαρμοζομενον, ό,τι καμμιά αύτοκρατορική ή 
φασιστική δικτατορία δέν τόλμησε νά κάνει 
ί°\«Τω?α στην Ευρώπη. Θά υποδουλώνει δη- 
ο η ενον ολοκληρο λαό, άπό χήν κούνια ώς 

μες τον ταφικ Στον τυραννικό αυτόν νδμο, ορ
κίζομαι εκ τών προτέρων ότι δέ θά ύποταχ- 
θα> ποτε.*

Ό  (Κιΐ£έη Μοιι« ογ1) βρίσκει ότι είναι 
(Ηττες οι διαμαρτυρίες γιά τόν νέο νόμο, 

γιατί κατα βάθος, δέν δημιουργεί καμμιά νέα 
κατασταση πραγμάτων. Ποιά είναι λέγει ή 
πνευματική και εν γένει ή ελευθερία τού στρα

τιώτη έν καιρφ πολέμου, καί έν καιοφ ε!ρή- 
νης ακόμη; Ποιο είναι τό δικαίωμά 'του τού 
σκεπτεσθαι; Κανέν. Ά λλά  τί κάνει ό νέο= 
στρατιωτικός νομος ; Μεταβάλλει όλους τούς' 
γαλλοιις π ο Μ ε ς  σε στρατιώτες, τούς επιβάλλει 
Οηλαδη να μην έχουν ανεξαρτησία γνώμης, δ ι
καίωμα σκεψοως.

Ά ρ α  οΰσιαστικώς τίποτε νέο δέν δήμιου- ργει. η υ
, Μιά *ίν<» λοιπόν ή θεραπεία τού κακού 

να χτυπηθή στη ρίζα του. ΓΓ αύτό καί μ5 
Ολη μου «η δύναμη άλλ’ ανώφελα αλλοίμονο 
φωνάζω μαζι σας : Κατω ό πόλεμος. Τήν ίδια 
αποψι υποστηρίζει καί ό κομμουνιστής ποιη- 
της Μαρσελ Μαρτίνε ό όποιος προσθέτει ότι 
ο νεος νομος, μ ολον ότι είναι τερατώδης, 
μπορεί να εχει και μερικά καλά άποτελέσμα- 
τα ; Οι άνθρωποι θά είναι ειδοποιημένοι άπό 
πριν και δεν θα μπορούν πια νά λένε ότι 
τους έτυφλωσε ό πόλεμος.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΥΡΤΙΣΜΟΣ
Στις «Δελφικές εορτές» τού.... θεού Σικε- 

λιανου συγκεντρώθηκε τό άκρολούλουδο καί ή 
αφρόκρεμα τής «παγκόσμιας αριστοκρατίας 
των διανοουμένων.» "Ετσι μάς πληροφόρησα» 
μερικοί απο τους πουλημένους κοντυλοφόρου- 
του καθημερινού τύπου. Καί γιά νά έπιβάλουν 
τον αναγκαστικό σεβασμό, όχι μόνο στά σκό
πιμα παραληρήματα τού... θεού δημιουργού 
τους, αλλα και στούς ασύδοτους ΰμι ους τών 
«ευγενών ξένων μας», είναι έτοιμοι γιά ' κάθε 
ταπεινή συκοφαντία καί κάθε χυδαία διαστρο
φή, εναντία πρός όλους όσοι δέ δέχονται νά 
εμπαίζονται, καί δέ δέχονται νά συνεχίζεται 
απο παντού καί πάντα ή συστηματική εξαπά
τηση^ τού ανίδεου κοσμάκη.

"Οσο καί άν ή προγονοκαπηλεία, ή πατρι- 
δοκαπηλεια και κάθε λογής άνθρωποκαπηλεία 
των πουλημένων κοντυλοφόρων δυσαρεστεϊτα. 
ειτε και αφρίζει άπό ξεσπασματα προσποιητών 
υστερισμών, εχουμε χρέος, νά κατσγγέλουμε 
τους ξένους και ντοπιους Φαρισαίους πρός 
τόν έργαζομενο κόσμο τόν ελληνικό. Έχουμε 
χρέος να ξεμσσκαρεύουμε τούς καμποτίνους μέ 
τις πολύχρωμες φραστικές ρουκέτες καί τίκτ 
πλούσιες ωραιολογίες είτε έ/.ληνικής είτε «φι- 
λεληνικης» πηγής είναι αύτοί.

Ά ν  έπρόκειτο ν’ άραδιάσουμε όλα όσο τού
τος ο διάσημος η εκείνος ό περίφημος καί έν-
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δοξος από τούς εΰγένεΐς μας ξένους» ¿σκόρ
πισαν, άκρη δέ θά βρίσκουμε.

Σταματούμε μόνο σ’ έναν άπ’ αυτούς, ώς 
τόν πλέον κλασσικό αντιπρόσωπο τής άναχσ- 
χυντόιερης πού στάθηκε ποτέ άγυρτίας καί 
τσαρλαταντδς. I Τνε ό εύγενέστατος Γαλάτης 
Μαρσέλ Μπουλανζέ, «κριτικός καί χρονικο
γράφος τού «Φιγκαρό» καί τής «Έπιθεωρή-
σεως τών δύο Κόσμων».

Στό άποχαιρετηστήριο γράμμα του πρός 
τόν διευθυντή ’Αθηναϊκής εφημερίδας, άφοΰ 
μιλάει γιά «τόν Παρθενώνα που είνε υπέρο
χος καί γιά τό Σούνιο πού είνε μοναδικό», 
καί γιά πολλά άλλα καί διάφορα, τελειώνει
μέ τθ''τα τά άξιοθαύμαστα.

 «Θέλω νά πιστεύω, ελπίζω μέ
όλη ιιου την καρδιά, ότι όλοι οί Α θηνα ίο ι 
καί όλαι αί άτθίδες ανεξαιρέτως, θά  άντιτα- 
χθοΰν δι όλων τών μέσων, έν ανάγκη δέ καί 
μέ τό τουφέκι στό χέρι, κατά τού, σκανδαλώ
δους καί τερατώδους σχεδίου περί άνεγέρσεως 
ξενοδοχείου άκόμη δέ καί ντάνσιγκ έπί τού Λυκα- 
βητού. Θά άπετέλει πραγματικήν άτίμωσιν 
διά τάς ’Αθήνας Ά ν  ποτέ ξαναγίνη λόγος 
περί του έπαισχύντου αυτού σχεδίου, εΐδο- 
ποιήσατέ μας: θά  έλθωμεν όλοι νά άποθά- 
νωμεν εις τούς πρόποδας τού Λυκαβητοϋ— 
μαζί σας.»Ποιός είνε δμνατόν ν’ άρνηθή ότι στό 
μοναδικό τοΰτο άριστούργημα τής άνύπαρκτης 
Γαλατικής ευαισθησίας, κ α ί   αυτοθυ
σίας. έχωμε ολοζώντανο πρότυπο τής πλέον
αναίσχυντης άγυρτίας;

Μέ πόσο χοντρόκοπη μπαγαποντιά υπο
κρίνεται ό εύγενέστατος θαυμαστής καί ύπου
λος έγκωμιαστής όλων τών Ελληνικών πρα
γμάτων!

Χαρακτηρίζει «άτίμωσιν διά τάς ’Αθή
νας». οτιδήποτε διάβολο ήτανε νά πάθουν τά 
νταμάρια του Λυκαβητοϋ, καί υποκρίνεται 
πώς λησμονεί μιά πολύ πρόσφατη καί πολύ 
πραγματική άτίμωση. που οί ζωντανοί κάτοι
κοι έδώ κάτω στούς «πρόποδας του Λυκαβη- 
τού» αναγκάστηκαν νά πάθουν καί άπό τά 
Γαλλικά κανόνια του περίφημου Φουρνέ, 
καί άπό τά Γαλλικά πολυβόλα τά σπαρμένα 
στούς πρόποδας καί του Λυκαβητοϋ καί του 
Παρθενώνα, όταν ή πλουτοκρατία τής Γαλ
λίας καί τά όργανά τη , άγωνιζότανε νά έξα- 
ναγκάση τήν αδύνατη καί μικρή 'Ελλάδα 
χωρίς τή θέλησή της νά συρθή στό άνθρωπο- 
μακελειό του παγκοσμίου πολέμου.

'Ο αντιπρόσωπος τοΰ οργάνου τής Γαλ
λικής πλουτοκρατίας, ξεπερνώντσς κάθε γνω
στό όριο άναίδειας, φτάνει νά προσφέρη τήν 
πολύτιμη ζωή του. στήν περίπτωσι . . . .  που 
θά κινδύνευε ό . . . . Λυκαβητός!

«•“’ά έλθωμεν όλοι νά άποθάνωμεν, 
εις τούς πρόποδας τού Λυκαβητοϋ—μαζί σας»!

Ποιός τρελλός ιππότης τά λέει αύτά; Τά 
λέει ό φρονιμότατος άγύρτης, πού φαίνεται 
νά πιστεύει στό άγιάτρευτο τής μωρίας τών

Ρωμιών. Ό  αντιπρόσωπος τού συρφετού τής 
Εύρωπαΐκής πλουτοκρατίας, πού έναν θεό 
πιστεύει, ένα ιερό, ένα ιδανικό, έναν μονα
δικό σκοπό έχει, τό χρήμα— τό κέρδος. Ό  
αντιπρόσωπος τής συμμορίας τών Ευρωπαίων 
πλουτοκρατών πού γιά τό κέρδος σέρνουν 
στήν αθέλητη καί τήν αναγκαστική θυσία καί 
σφαγή Ικατομμύρ ια άπό άνθρώπινες ζωντα
νές υπάρξεις, έχει τήν ανήκουστη αναισχυν
τία νά προσφέρεται νά θυσιαστή «μαζί μέ 
. . . . .  όλους» γιά" χάρη τού Λυκαβητοϋ.

Μέ άδιαντροπιά άπαραδειγμάτιστης ξε- 
τσιποσιάς, υποκρίνεται πώς λησμονεί ότι 
αύτοί ποΰ αντιπροσωπεύει, συνεταιρισμένοι, 
μέ τόν άδερφικό τους Έλλληνικό, τυχοδιωχτι- 
σμό, έσυραν τόν εργαζόμενο στρατευμένο 
λαό τόν "Ελληνικό εις τήν Ούκρανία νά θυ
σιαστή γιά τά γαλλικά πρός τήν Τσαρική
Ρωσσία δάνεια.

Καθώς τό ίδιο υποκρίνεται πώς λει- 
σμονεϊ ότι ή συμμορία τών πλουτοκρατών τής 
Εύρώπης, ενώ έπρομειθευε κανόνια καί οπλι
σμό στήν Τουρκία τού Κεμάλ, απαγόρευε 
στήν άγαπητή «σύμμαχο» 'Ελλάδα τόν έλεγχο 
καί τήν κατάσχεση τών πολεμοφοδίων πού 
ταξίδευαν άνενόχλητα έξω άπό τόν Πειραιά.

"Οταν ή σπαραχτική τραγωδία ενός τόσο 
πρόσφατου παρελθόντος είνε τόσο ολοζώντανη 
καί μέ τόσο χοντρόκοπη υποκρισία λησμονεί - 
ται, μάς επιβάλλεται τό όχι νά χαρακτηρίσωμε 
τόν εύγενέστατον επισκέπτη μας, ώς φαινό
μενο μοναδικό καί άνυπέρβλητο τής αναιδέ
στερη; πού στάθηκε ποτέ άγυρτίας, έστω 
καί άν αύτή είνε γαρνιρισμένη μέ τ’ άμάραντα 
καί κοσμοσωτήρια άρλουμπολογήματα τών 
Λελφικών μυστηρίων. Λ. Β.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ι
Η ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ

Δέν μπορούμε μά καί δέν πρέπει, νά μέ
νουμε ασυγκίνητοι μπρός στή νέα άγρια επί
θεση ποΰ ύφίσταται ή ’Εργατική Τάξη τής 
χώρας μας. άπό μέσους τοΰ μεγάλου κεφά- 
λαιου καί τής Οικουμενικής ποΰ έκπροσωπεϊ 
τή συνασπισμένη εκμετάλλευση.

Ά κύμη μιά φορά ή Οικουμενική Κυβέρνη
ση έρριξε τήν άπατηλή μάσκα της. Άκόμη  
μιά φορά έδειξε ολοφάνερα πώς δέν είναι καί 
δέν μπορεί νά είναι ή κυβέρνηση τοΰ «'Ελ
ληνικού λαού». Δέν είναι καί δέν μπορεί νά 
είναι παρά ή κυβέρνηση τής κεφαλαιοκρα- 
τίας. Ό ργανο καταπίεσης τής κεφαλαιοκρα- 
τίας ενάντια στήν εργαζόμενη τάξη, στρατο
κράτησε ολόκληρη τή Μακεδονία καί τή 
Θράκη γιατί έτσι τό ήθελαν οί μεγάλοι καρ
χαρίες τοΰ καπνικού κεφάλαιου.

Σύμμαχοι καί συναγωνιστές μέ τήν κατα- 
πιεζόμενη εργατική τάξη. έμεϊς οί διανοούμενοι 
προλετάριοι δέν έχουμε ν’ άπευθύνουμε παρά 
μόνο τή θερμή μας συμπάθειαστό άγωνιζόμε- 
νο προλεταριάτο τής χτόρας μας. Λυπούμαστε
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όχι τόσο γιατί δέ βρίσκουμε άρκετά ενεργη
τικά λόγια γιά νά έκφράσουμε τόν άποτρο- 
πιασμό μας ενάντια στήν άκατονόιιαστη εκμε
τάλλευση καί στό κρατικό της όργανο, όσο 
γιατί σέ τέτοιες κρίσιμες γιά τά ταξικά μας 
αδέλφια περιστάσεις, δέν έχουμε τήν όργάνωσι 
ποΰ θάπρεπε νά είχαμε γιά νά ταχθούμε στό 
πλευρό τους όχι πειά πλατωνικά κΓ ανώδυνα 
μά άποςρασιστικά καί δραστήρια, π.

Η ΦΑΚΑ

Σαράντα χιλιάδες καπνεργάτες βρίσκονται 
πεταμένοι στούς δρόμους.

Γιατί;
Γιατί οί καπνέμποροι έκλεισαν τά εργο

στάσια τους, καί πέταξαν τούς εργάτες στό 
δρόμο.

Γ ια τ ί;
Γ ιατί οί εργάτες δέ δέχτηκαν νά πέσουν 

στήν άδιάντροπη παγίδα πού τούς είχε στή
σει έπό κοινού ή έκμεταλλεύτρα τάξη καί τό 
Κράτος της. "Η παγίδα αύτή είνε ένα κάποιο 
δήθεν «ταμεϊον άσφαλήσεως καί προστασίας 
τών καπνεργατών». Οί λύκοι νά προστατεύουν 
τ’ άρνιά!

Θά μάς χρειάζονταν άρκετές στΰλες. άν 
έπρόκειτο νά εκθέσουμε στις λεπτομέρειές τους 
τή σατανική αύτή ματσαράγκα τών εκμεταλ
λευτών. Τό γεγονός πού οί έργάτες άρνιοΰνται 
μιά τέτοιου είδους «προστασία» φτάνει νά 
μας πείσει πόσο χονδροΐδέστατη είναι ή πα
γίδα.

Μά τό σπουδαιότερο απ' όλα σ’ όλη αύτή 
ιήν υπόθεση, θά είναι μονάχα πώς κατάλαβαν 
τ’ άρνιά ότι δέν μπορούν νά έμπιστευθοΰν τήν 
τύχη τους στήν προστασία τών λύκων. Αυτό 
είναι τ’ όλιγότερο. Τό σημαντικό είναι πώς 
καταλάβαν τ’ άρνιά ότι πρέπει πιά νά πά- 
ψουν νά είναι άρνία.

Κατάλαβαν πώς τό παλούκι μέ τό παλούκι 
•βγαίνει.

Οί έργάτες.
’Εμείς οί άλλοι πότε θά τό καταλάβουμε; π.

ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
Πάλι πυροβολισμοί, πάλι. τραυματισμοί’ 

πάλι θύματα, πάλι αίματα.
Πάλι τά κυβερνητικά όργανα χτύπησαν 

στό ψαχνό. Πυροβόλησαν στό σωρό. "Εστησαν 
καραούλι στήν εργαζόμενη μάζα τής Δράμας. 
Μά, έχουνε λοιπόν, τόσο παραπανίσιο αίμα οί 
εκμεταλλευόμενοι γιά νά ραντίζουν μ’ αυτό τά 
κατώφλια τών εργοστασίων τους οί πλουτο
κράτες; π.

ΕΛΕέΣΕΤΑΙ ΗΜ*Ρ . . -

Ούτε τό πρώτο, μά ούτε φαίνεται πώς θά  
είναι καί τό τελευταίο: τό αίμα αύτό πού ή 
μεγάλη εκμετάλλευση προσφέρει σπονδή καί 
θυσία στό βωμό τοΰ αχόρταγου Μολλώχ 
τής μπουρζουαζίας.

Κάποτες όμως θά κορεσθή ό άτιμος αύτός 
Θεός Κάποτε θά γλυστρίση καί θά πέσει άπό 
τό βάθρο του Κάποτες όλο αύτό τό άδικοχυ-
μένο αίμα, θ ’ άνέβη. . . .  θ ’ άνέβη...........
κύμα άγριο καί μανιασμένο γιά νά ριμάξη καί 
νά σαρώσει ότι σάπιο, κΓ ότι μουχλιασμένο, 
κΓ ότι άσκημο βρεθή στό δρόμο του.

Κάποτε όλο αύτό τό αίμα, τό αίμα
μ α ς·  *·
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ

'Υπάρχει κάποιος νόμος ποΰ απαγορεύει 
τήν εργασία στ ι ανήλικα παιδιά.Έφαρμόζεται 
ό νόμο. αύτός ;

"Οποιος πει : ναι—λέει ψέμματα.
'Εφαρμόζεται μιά άγρια τρομοκρατία έναν 

ϊίον σ’ άνθρώπους ποΰ άγων ζονται γιά τό 
ψωμί τους. 'Υπάρχει σχετικός νόμος όπου νά 
στηρίζεται αύτή ή τρ μοκρατία ;

Ό ποιος πει : ναι—λέει ψέμματα.
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΙ

Ή στάση τής «Τραπέζης Α θηνών» άπέ- 
ναντι τών υπάλληλων της κατά τούς τελευ
ταίο ς αύτούς μήνες—περικοπές μισθών, πε
ρικοπές θέσεων μεταθέσει; κ τ λ —μέ άντικει- 
μενικό σκοπό νά κάνει «οίκονομίε.» -δηλ . νά 
βγάλει τές χασούρες της άπό κάτι πλαστογρα
φίες, καί νά βγάλει τά έξοδα τ ς γιά νά έπεχ 
τείνει τό μέγαρό της—φανταζόμαστε πώ θά  
χρησιμέψει ώς ένα σκληρό κΓ οδυνηρό μάθη
μα σ' όλους τούς τραπεζιτικούς υπάλληλους.

Οί υπάλληλοι τής τραπέζης ’Αθηνών δέ 
θά τά πάθαιναν όλα αύτά αν είταν οργανω
μένοι, άν κατέβαιναν σ’ έναν ά ιοφααιστικό 
αγώνα, άν... άν....

’Αλλά τώρα δά είναι καιρός νά κλαυθμι- 
ρίζουμε πάνω σ’ όλα αύτά τά : «αν».

Τά παθήματα μαθήματα.
Δέν υπήρχε οργάνωση. Νά ή ρίζα τού 

κακού. Ά κόμη καί σήμερα δέν υπάρχει αύτή. 
"Ενας λόγος παραπάνω γιά ν ’άρχίσει νά δη- 
μιουργεΐται. Δίχως μιά γερή οργάνωση, τά 
ίδια καί χειρότερα θά πάθουν κ’ οί άλλοι.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Μέ τή νέα επίθεση πού ύφίσταται καί 

πάλι ή καταπιεζομένη τάξη, μέ τις νέες φ υ 
λακίσεις κ’ έξορίας καλείται καί πάλι ή ’Ερ
γατική Βοήθεια νά εκπληρώσει τήν αποστολή 
της. Νά προσφέρει κάθε δυνατή ήθική καί 
ύλική στά θύματα τι ΰ κοινωνικού άγώνος— 
στις οικογένειες τών θυμάτων.

Ή  προοδεμένη μερίδα τών διανοουμέ
νων θ ’ άρνηθεΐ άραγε ιή διπλή αύιήν αρω
γή της καί στά ταξικά της αδέλφ ια ;

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΣΟΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
Παλιά μέθοδος καί παλιά τερτίπ ια:
’Εξορίες, απελάσεις, φυλακίσεις, Ή  έργα- 

τική τάξη έν διωγμφ.
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Οί αγωνιστές πάλι στα μπουνδρούμια. Τί 
θέλει ν ί επιτυχή μ° όλα αϋτά ή κυρίαρχη τά
ξη ; ίσως τό νά ξιπνήσουν μίαν ώρα άρχήτερα 
βί μεγάλες, oi πλατιές < άζες ;

*Ε ! άν είναι τιτιος 6 σκοπός της, θά τό 
επιτύχει:.... άαφαλέσιατα. Κ ι’ αν δέν είν u 
τέτοιος ό σκο .. ς της—πάλι το ίδιο κάνει. Τό 
αποτέλεσμα θ  είναι τό ίδιο.

ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΓΓΛΙΑ

Δέν είνοι καν άνάγκη νά ι ί ν α  κανείς 
Εγγλέζος γι > νά είναι πιράχτορ-ς τής Ά γγλ ί ς.

"Οσο πιό μακιγια ισμένη είν ι ή κ ιταπίε- 
ση, κ i τόσο πιο βαρεία τή νοιώθουμε.

Μ’ ένα άτλό καμουφλά ισμα ή μεγ λη
έκμετάλλευση μεταβάλλεται σέ  Κοινωνία
τών Ε θνώ ν.

Κ' ή «Κοινωνία τών Εθνών» β ζει χέρι— 
ώ I τ°σο λε t i ! . . . —στή μισοαποικϊα πού λέ
γεται Έ λ'αδ ι.

Ό  κ. Ά βενόλ.......
Ποι'ις είναι αυτός; Μπορεί νά ύπάρχει 

καί μπορεί ν ι  μήν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο.
Δέν έχει σχέση ούτό. Τό τΐ κ ύβεται πίσω 

Απ’ ούτό τα δνομι : αύτό έχει οχέσει.
Μήπως υπάρχει άνθρω ος που ν < λέγεται 

«Άβεζ >π» «Όδοντ λ» «Άγκε » κλ.π; Εμποδί
ζει όμως αύτό, τό ν ι  είναι ό .γ  ·να έκμετ.λ- 
λευσις, δλα ο.ύτά τάσυνήθειστα ονόματα ;

M EM ENTO
Ή  κηλίδα ποΰ στιγματίζει τή χώρα μας, 

τό αίσχος ποΰ μεταβάλλει την Ελλάδα σέ
χώρα τών Ζουλου  άκ μη δεν κοιταργή-
θηκε.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
—Έλάβ^με« Ιόνιον ανθολογίαν» τής κ, Μα- 

ριέττ <ς Μινώτου, που βγαίνει στή Ζάκυνθο, 
τή συσταίνουμε στους αναγνώστες μας.

—Είδαμε τόν «Κουρασμένο Έρωτα» του κ. 
Γ. Τσουκαλά. Θά γράψουμε για αύτό αργό
τερα.

—Έλάβ-'με «απ’ τή ζωή γιά τή ζωή», τοΰ 
κ. Γιώργη Κυπραίου, άργοτε.α θα μιλή
σουμε.

—Μάς ή θανε τά «Παναιγύπτεια» από τή 
^Αλεξάνδρεια,

«ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ»
Πήραμε τό 5ο φύλλο τοΰ μηνιαίου π α ι

δαγωγικού δελτίου «Νέα αγωγή» καί δοκιμά
θαμε εύχάριστη έκπληξη. Γράφεται από όα- 
σκάλους καί < ιίχ νε ι πώς ό δ-σκαλικός κό-

μος ό βουτηγμένος μές τήν υλική καί πνευ

ματική κακομοιριά, στή σχολαστικότητα καί 
τήν ψυχική νέκρα ξυπνάει καί δχι μόνο άνοί 
γει τήν καρδιά του στά καινούργια Ιδανικά 
πού προαναγγέλουν 1<α καλύτερο αύριο 
παρά καί τά ζε ϊ καί ενεργό παίρνει μέρος 
στόν απελευθερωτικό άγιό να ποΰ διεξάγει 
ή σκλαβωμένη άνθρωπότητα μέ οδηγό τήν 
εργατική τάξη. Ρίξαμε μ ιά  ματιά στά προη
γούμενα «μύ· λα καί διαπιστώσαμε πώς δλη 
τή σειρά τή διέπει ή σταθερή προσπάθεια 
γιά επιμελημένη, συνειδητή, καί ακριβόλογη 
εξέταση κάθε ζητήματος πού σχειίζετ/u με 
το δάσκαλο καί τήν παιδεία άλλη έ'δετα  
μέ τό κοινωνικό σύνολο καί μέ τό φακό τών 
νέων Ιδεών. Τό θεωρούμε άπασαίτητο γιά 
κάθε έλεύτερα σκεφτόμενο δια· οούμενο.

Πουλιέται στο βιβλιοπωλεία καί κιόσκια.
Χρονιάτικη συντρομή δρ. 25 Λιεύθυνσι 

Ν. Α γωγήν Ψαρρών 41.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. ΔΕΣΠ. Έ ντο ιύβχ  Θά ντά ίδοΰμε Αρ

γότερα.
Γ. ΚΑΠΡ. Σ ύρχ  Θά σάς γράψουμε στάλλο 

φύλλο.
Ν. ΣΑΝΤ. Π χλ. Φ ά λ η ρ σ ν  Έλάβαμε εύ- 

χαριστοΰαε, θά  μπή στ’άλλο φύλλο.
Λ ΣΜΟΥΣ. Λ ε ιβ α δ ιπ  Τό ίδιο μάς κάνει,
ΕΥΑΓ. ΤΖΩΡΤ. Π ειρκιά Στείλτε μ ις κάτι^

άλλο γι ι τώρα, αργότερα θά μπή κ’ούτο.
Μ. ΑΛΙΕΓ. ’Ελάβ ιμε εύχ ιριστοΰμε. πελά

στε κ μμι ι μ έρ α  άπό τό Ξενοδοχείο Τουρίστ
MAP, MIN. Zxxuvö.sv. Εΰχαιίστως. θέ

λετε νά γίνετε αντιπρόσωπος στά Ή λύσια;
Γ. ΣΤΑΜΠ. "Ε νταύθα εύχαοιστοΰμε.
Γ. ΠΥΡΓ. "Ε νταύδα. Ν ι γραψης ίσια  

στά κ. Κ ’.ζ'ΐντζακη στήν Α ίγινα, όσα λές γιά 
τό πρόγραμμά μ «ς μάς είν’ αδιάφορα.

Γ. ΝΙΚ. Π ύργον. Δέν ξέ.ουμε τά χρόνια, 
τοΰ Κ σμου.

Γ. ΛΑΜΨ. Κ ιλ κ ίς .  Μάς ενδιαφέρουν πε- 
ρισότερο εκείνοι ποΰ βρίσκονται μοκ υά. ή 
δουλειά ποιέ δέν πάει χ μένη, δουλεύετε 
δσο μπο είτε. το τραγούδι σ ς θά  μπή, θέ
λετε νά Αντιπροσωπεύεται τά Ή λύσια;

ΧΑΡ ΘΑΝ. Ό χ ι δέν μάς κάνει στείλτε 
μ«»ς κάτι άλλο.

Γ. ΛΕΡ. Π ύργον. Μάλιστα άπό τόν Πύρ
γο, έπειτ >;

ΜΑΞ. ΔΩΡ. θ  ' μπή υστερνή φορά στ1 άλλο 
φύλλο, μάς άρεσε πολύ, στείλτε καί κάτι 
άλλο.

NIK ΚΑΒ. Έ ντα ϋδ α , ©ί. μπή άσγότε ·α.
Ν. ΝΙΚ. © εσ ]ν ίκ η . Βέβαια τά Ή λύσι* 

ένδι φέ οντ ι γιά τούς νέους, πιό πολύ μά- 
λιστ ι γι’ ι ύτούς, μά μόνον όταν έχουνε μιά 
άξία. τ ι δικ ι σας δέν θα  μποΰνε.

ΔΗΜ. ΔΗΜ. © ΐσ )ν ίκ η  Νά προσπαθήσετε 
νά γράψετε καλύτερα καί τότε θαν τά βά
λουμε.
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