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ΔΥΟ  Λ Ο Γ Ι Α

Είδατε ποτε εναν άνθρωπο εύχαριστημένον από τή ζωή του, άπό τήν πραγμα
τικότητα πού τόν περιβάλλει; Ε ίδ α τ ε  κάποιον χωρίς όνειρα, χωρ'ις λαχτάρες, κάποιον 
πού νά μή θέλη ν’ άφήση τό παρόν γιά νά τρέξη πρός τό μέλλον; Είδατε κανένα, 
πού νά μήν αίσθάνεται δτι κάτι τοΰ λείπει, κάτι πού τόάποζητά ή ψυχή του μεπονο;

Δέν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά κι αν υπάρχουν, σκορπίζουν γύρω τους 
κάτι άποκρουστικό κα'ι προδίδουν ότι βρίσκονται πολύ χαμηλα. Φαντασθήτε κάποιον 
νέο «γλεντζέ», άπό έκείνους πού δέν έζησαν άκομη και δεν αποΟησαυρισαν τίποτε 
άπό τήν πείρα τής ζωής. Τι σεβασμό καί τι εκτίμηση είναι δυνατόν νά έμπνευση 
στόν άλλο μέ τήν προσωπικότητά το υ ; Τι ψυχικό περιεχόμενο μπορεί νά έχη ένας 
τέτοιος άνθρωπος, πού τό εύκολο γλέντι τοΰ πέρνει όλο τόν νοΰ καί όλη τή ζωτι
κότητα; Ά λλά  όχι’ πλησιάστε τον χωρίς προκατάληψη, νά ίδήτε μήπως έχει αληθινά 
άποκτήσει κάτι, μήπως έχει βρει πράγματι κάποιο δρόμο χαράς....

"Ισως τόν βρήτε στή στιγμή τοΰ γλεντιοΰ. Μέ ιά μάτιαξαναμένα καί to κεφάλι 
ζαλισμένο, θά  σάς είπή ότι ή ζωή εΐναι ώμορφη καί γλυκειά κι ότι βρίσκει τήν 
ευτυχία μέσα στή λατρεία τής ώμορφιάς της....

’Αφήστε τον. Δέν είναι άνάγκη νά τοΰ άπαντήσετε. Φύγετε....

Πολύ σύντομα τά φωιεινά χρώματα, πού έβλεπε νά τον περιβάλλουν, αρχίζουν 
νά σκοτεινιάζουν. Οί άξιώσεις τής ζωής προβάλλουν αυστηρές, βαρείες, άλύγιστες 
σάν μυτερά σίδερα, μέσα άπό τό σκοτάδι. Ή  χαρούμενη ώρα έπέρασε...

Κι ’ δσο τά νεανικά χρόνια φεύγουν καί ή ά ν ά γ κ η  γίνεται τραχύτερη, τόσο οί 
φωτεινές πινελιές τοΰ εύθυμου γλεντιοΰ άραιωνουν, κοστίζουν στον ψυχη περισσό
τερο. Τότε κι’ καρδιά κουράζεται άπό τήν ταραχή, τόν δαρμό καί τόν πόνο τής ήδο- 
νήο κι’ άποζητά κάτι πού νά έχη μέσα του γλυκύτερη, άπαλωτερη χαρά....

Μιά τέτοια άντίληψις τής ζωής δέν είναι προσωπικο κτήμα κανενος, γιατί δέν 
είναι ένός άνθρώπου προσωπικό δημιούργημα. "Εχει τήν άξία μιάς ’Αλήθειας, πού 
έρχεται — γιά μερικές έστω στιγμές τής ζωής του— στόν καθένα, καταστάλαγμα 
μόχθου καί πόνου. Λέν τήν άμφισβητοΰν παρά μόνοι όσοι θέλουν νά γελάσουν τον 
έαυτό τους.

’ Αλλοίμονο άν λιμνάσουμε μέσα στά στάσιμα νερά. ’Αλλοίμονο στην ψυχή, πού, 
ικανοποιημένη μ* ό,τι έχει γύρω της πειο πρόχειρο καί πειο ανάςιο, δεν ποθεί, δεν 
λαχταρά, δέν όνειρεύεται. Θά ήταν σάν νάκλεινε ή επικοινωνία της μέ τό έλεύθερο 
άπειρο πού μάς περιβάλλει...

Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ι Σ
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:^ C Q N C 'T a ,K A ' ςκεψεις !

("ίνεται πολύς — καί ολοένα καί περισσότερος— 
λόγος γιά τή φτώχεια πού δέρνει τό μεγάλο 
μέρος τής άνθρωπόιητος στόν καιρό μας, άλλά 
ή άλήθεια είναι πώς δέν μποροΰν νά κ αταλ ά 
βουν τίποτε άπό τήν πραγματικότητα δσοι 
τήν φ α ν τ ά ζ ο ν τ α ι  μόνο, χωρίς νά τήν 
υποφέρουν, ένώ, άπό τό άλλο μέρος, Ιχουν 
συνειθίσει άπό χρόνια νά τήν βλέπουν γύρω 
τους καί, ό σ ;  νάναι, δεν τούς κάνει τήν έντύ- 
πωση πού θά ιπρεπε. ’ Α σφ αλώ ς θά μιλούν κ ά 
ποτε με φρίκη γιά τό κατάντημα τής έποχής 
μας, τήν δυστυχία καί τήν άθλιότητα πού έπι- 
οαλλει ο άνθρωπος στόν άνθρωπο, μέ τόση 
σκληρότητα καί προσήλωση στόν φρικτώτερο 
έγωϊσμό. Ώ ρισμένως κάποτε, δταν θά μποροΰν 
νά ϊδοΟν ελεύθερα τή σημερινή πραγματικότητα, 
πού έμεΐς τήν έσυνειθίσαμε, γιατί ζοϋμε μέσα 
σ ’ αύτή καί δέν έχουμε μέτρο γιά σύγκριση, 
θά εκτιμήσουν σω στά  τό κατάντημα τού ά ν 
θ ρ ώ π ο υ ,  πού έβασίσθηκε στάν «πολιτισμό» 
τοΰ στεγνού άτομικισμοΰ.

Α λ λ ά  τά δυστυχημα, άπά καιρό πειά τώρα, 
δέν είναι ό καπιταλισμός, ουτε ζημιώνεται ή 
δυσκολεύεται κάν α π ’ αύτάν ή κατάσταση. 
Μπορεί κανείς νά είπή πώς αύτός έπαψε πειά 
νά είναι ύπολογίσιμος παράγων. Τό δυστύχημα 
είναι δτι οί αντίπαλοί του — ποτισμένοι ώς τό 
κόκκαλο άπό τό πνεΰμα τής έποχής, κυριαρ
χημένοι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  π α ρ ά  α ύ τ ό ς  άπό 
τήν πειά στυγνή έλλειψη ψυχής —  δχι μόνο 
δέν ύπόσχονται θεραπεία άλλά δείχνουν σέ 
πειά τελειωτικό κατάντημα πρόκειτα'ι νά φ έ 
ρουν τόν δυστυχισμένο τόν άνθρωπο. Καί τά με
γάλο δυστυχημα είναι δτι πολλοί άπό έχε ί - 
νους πού, ξυπνώντας τελευταίοι, φωνάζουν γιά 
τήν άδικία τής έποχής, βλέπουν μόνο ώς τήν 
μύτη τους, άντικρύζουν τήν πραγματικότητα 
έπιφανειακά μόνο, έξαντλοΰν δλες τους τίς δυ
νάμεις γιά ν' άνακαλύψουν (!) δτι σέ στραβό

δρόμο προχωρούμε καί δεν διαθέτουν πειά τά 
κεφάλαια πού χρειάζονται, δταν πρόκειται νά 
προτείν^ κανείς θεραπεία γιά μιάν αιώνια άν
θρώπινη άρρώστεια...

Ο  κόμης Σφόρτσα, έ άλλοτε ύπουργάς τών 
Ε ξωτερικών  τής ’ Ιταλίας, σ ’ ενα άρθρο του σέ 
μιά πρωινή έφημερίδα, δπου συγκρίνει τόν 
Χίτλερ μέ τόν Μουσολίνι, γράφει τά έξής, χ α 
ρακτηριστικό γιά τή σημασία πού άποδίδουν 
καί οί πολιτικοί— άπό τήν πρακτική άποψη, 
πού ένδιαφέρεται γιά τήν έπιτυχία -στήν ήθική 
δπόσταση δποιουδήποτε κινήματος:

«Οί πνευματικοί καί σοβαροί ήγέται τών 
’ Ιταλών σοσιαλιστών — δέν όμιλώ ένταύθαπερί 
μερικών εύεξάπιων καί φλυάρων φωνακλάδων, 
άλλά περί τών δεδοκιμασμένων ήγετών τού ίτα- 
λικοΟ σοσιαλισμοΰ -  δπως, λόγου χάριν, ό τί
μιος καί είλικρινής Τουράτι, πού άπέθανε πρό 
τίνος έν τή ξέν^ -  αύτοί έγνώριζαν καλά τότε 
δτι έπρεπε νά πληρώσουν διά τά Ιν κολοσσιαΐον 
σφάλμα των: "Οτι άφησαν έπί Ιτη τήν σοσιαλι
στικήν κίνησιν νά ! ;ελιχθή είς μίαν ταπεινήν 
έπιδίωξιν ύλιστικών σκοπών. Έ  έπιδίωξις καλ- 
λιτέρας —  οίκονομικώς μόνον καλλιτέρας —  
ζωής ήτο έ μόνος των σκοπός,πρός χάριν τού δ- 
ποίου παρημέλησαν τήν ήθικήν του θεμελίωσιν».

Α π ’ έκεί πού δέν περίμενε κανείς άρχίζει νά 
ροδίζη μιά άνατολή, νά σιγοφαίνεται κάποιο 
φώς: ’Α π ’ τούς νέους. ’ Α π ’ αύτούς άρχίζει μιά 
καινούργια έπανάσταση έναντίον τών π α λ ιώ ν  
καί σκουριασμένων ίδεών. θ ά  νομίσετε Ισως 
πώς παληές καί σκουριασμένες ιδέες έννοοΰν 
έκεΐνες πού νομίζαμε μέχρι τώρα  ώς τέτοιες, 
δηλ. τήν τιμιότητα, τήν καλωσύνη, τήν άγάπη 
τήν άλληλεγγύη, τήν εύσέβεια.,. ’Ί σ α - ΐ σ α  αύτές 
τώρα  είναι οί καινούργιες ίδέες, πρός τίς οποίες 
στρέφεται καί πάλι ό κόσμος καί ίδίως οί νέοι. 
Στή  Γερμανία οί νέοι στρέφονται κατά εκατομ
μύρια πρός τή θρησκεία, άπ’  τήν όποία ζη 
τοΰν τήν γαλήνη καί τήν ανάπαυση, πού δέν 
μπόρεσαν νά τούς δώσουν δλα τά μεγαλόσχημα 
συστήματα.

Ά λ λ ’  άπ ’ αύτή τή νέα μεταστροφή κάτι έχει 
νά δείξη κΓ ό τόπος μας. Οί ιεροκήρυκες βε
βαιώνουν πώς τά μεγαλύτερο μέρος τοΰ άκροα- 
τηρίου των άποτελεΤται πάντα άπό νέους. ΚΓ 
είναι άλήθεια παρήγορο, δτι οί νέοι άρχισαν



ετσι ένστίκτως νά καταλαβαίνουν πρός ποιά 
κατεύθυνση πρέπει νά στρχφοΰν γιά νά αισθαν
θούν τούς εαυτούς των Ασφαλισμένους, ποΰ 
τούς καλεΐ τό μεγάλο ρεΰμα της Ιποχης.

τούτοις ένα μέρος απ ’ τούς πειό ήλικιω 
μένους, άπ ’ έκείνους άπ’ τούς οποίους ή νέα 
γεννεά θά έπρεπε νά παίρνη τήν κατεύθυνσή 
της, δέν μποροΰν νά καταλάβουν ακόμη οΰτε τή 
σοβαρότητα τών περιστάσεων, ούτε τίς ευθύ
νες των γιά τό μέλλον. Ά λ λ η ώ ς  δεν θά έτη 
ροΰσαν αύτή τή στάση πού τηρούν καί μέ τήν 
όποία δυστυχώς παρασύρουν άκόμα καί νέους, 
πού αύριο θά είναι άναγκασμένοι νά μετανοιώ- 
30 - ν σκληρά.

ΙΙέρνουμε κα'ι παραθέτουμε ασχολίαστα μερι
κές περικοπές άπό Ινα άρθρο τής «Πολιτείας» 
αφιερωμένο στήν «κοσμική* λεγομένη κίνηση: 
<Καθ’ ήν στιγμήν υπάρχουν ζω η ρά ! άμφιβο- 
λίαι διά τήν αναχαίτισιν τής έτερχομένης 
καταστροφής καί μάς δίδονται συμβουλή! 
άπό το Παρίσι κα! τήν Γενεύην ν ά  κ λ ε  ί σ ω 
μ έ  ν έ π !  Ι ν α  ε τ ο ς  τ ά  σ χ ο λ ε ί α  μ α ς ,  
καθ’  ήν στιγμήν ορθώνεται τό πρόβλημα τού 
ψωριού κα! τό πρόβλημα τοΰ προσφαγιού διά 
την μάζαν, είναι άκατανοητον δτι υπάρχουν 
κύριοι κα! κυρίαι πού δέν φοβούνται νά διαφη 
μίζουν διά τών έφημερίδων δχι τάς πράξεις 
τής κοινωνικής άλληλεγγύης κα! τοΰ άλτρουϊ- 
σμοΰ, άλλά τά φασιονάμπλ κοστούμια καί τά 
παρισινά μοδέλα, τούς νεωτερισμού: τοΰ Πατού 
κα! τής Λανβέν, τά  έξωτικά κοσμήματα, τήν 
αμφίβολον εύσχημίαν τών κνημών καί τών βρα
χιόνων, τήν «νοστιμάδα», τήν «πικάντικη (ο
μορφιά», τόν γυμνισμόν τό σεξαππήλ κα! τάς 
άλλας κυνικότητας.'Η ταπεινή γυναικούλα τής 
συνοικίας, πού διαβάζει τάς κοσμικάς αύτάς 
περιγραφάς, τούς μελισταγεΐς ύμνου: πρός τάς 
διαφόρους ματαιότητας καί τούς νεοπλήκτους 
σνομπισμούς, ύφίσταται τούς δεινοτέρους πει
ρασμούς κα! σκέχτεται ίσως πώς Οά εύρη τά 
μέσα νά μεταβληθή είς έμψυχον αριστοτέχνημα, 
ή πώς καί διά ποίας θυσίας θά λάβη είσιτήριον 
δι’ ενα κοσμικό σπίτι, πώς θά λάμψη είς τήν 
«μαστίχα» , τό τσάϊ ή τάς γυμνικάς έπιδείξεις 
τής Γλυφάδας, δπου υπάρχουν άδαμιαΐαι κυρίαι 
καί κύριοι μέ πολύ ή περισσότερον σεξαππήλ...

"Ολη α&τή ή φιλολογία, δταν δέν άφυπνίζη 
τήν επιθυμίαν τής μιμήσεως, άφυπνίζει τήν λα- 
γοκοιμισμένην όργήν τών πενομένων τάξεων».

Α Σ ’ Τ Η  Β Α Ρ Κ Α
’ Α σ τή βάρκα στό κΰμα, οπου θελει νά τρεχη, 
άς όρίζη  τό άέρι τιμόνι, πανι. _ ^
Τ ά  φ τερά  άπλω σε πλέρια, άκρη ό κόσμος δέν εχει. 
εϊναι πιό ώ μορφ οι οι άγνωστο* π αντα  γιαλοί.
Ή  ζω ή  μιά δροσιά  είναι, ενα κϋμα| άς* τό φέρη 
δπου θέλει τό άέρι, δπου ξέρει τό αέρι, 
α ς αλλάζουν λιβαδια  μέ βράχους καί δάση , 
γύρω  άς φεύγουν ποΰ πύργοι, ποΰ καλύβας καπνός- 
Εϊτε ειδύλλιο γελούμενο ά π λ ώ ν ε τα ιή  πλάση, 
είτε αντάρες καί μπόρες κρέμα ο ουρανός, 
μή θ α ρ ρ είς  τό  πανι σου μπορείς νά βαστάςη ς. 
δπου θέλει τό κΰμα, μαζί του θ  αράξης.
Τί γυρεύεις, τι θέλεις, μή καί σϋ τό γνω ρίζεις ;
Κι’ έχεις πιάσει ποτέ σου τό τί κυνηγάς ;
Μή δπου σπέρνεις καλό, τό κακό δέ θερίζεις ;
Δέ σκοντάβεις σέ ρώ τημα σ ' δ ,τι ρ ω τά - ;
Κ Γ δ ,τι σ ’ έχει μαγέψει κΓ δ ,τ ι  σοΰ εχει γελάσει 
τό έχεις μόνος κερδίσει, μοναχός ετοιμάσει ;
Ά σ ε  τότε τό κΰμα δπου θέλει νά σπαζη .
"Α σ ’ τίς ζάλες νά σέρνουν τυφλά τήν καρδιά.
ΚΓ άν τριγύρω  βογκά κι’ άν ψηλά^ συγνεφιάζη, 
κάπου ό ήλιος σέ κάποιο γιαλό θ ά  γελά.
ΚΓ άν πικρό τήν ψυχή σου τό δάκρυ τή ραίνει, 
πάντα κάπου κρυφή μιά χαρά τήν προσμένει.

Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙ
Τ ό πατρικό μας σπ ίτι, τό λιμάνι,

ποϊ) έγνώρισε δυό όλάκαιρου : αιώ νες, 
σέ τέσσερις στεκότανε κολώνες,

παμπάλαιο, ά π ’ τόν καιρό τοΰ Ό σ μ ά ν η . 
Στή  στέγη του άν βροντούσανε οί χειμώνες 

Κ υκλώπειο π αντα  «Γ  άτρεμον έφάνη. 
Ψηλά οί άγιονορείτικες εικόνες 

μέ τό ιερό όλοτρόγυρα  λιβάνι.
ΚΓ δταν ή Μ ούσα έπ άνω  μου άγρυπνοϋσε, 

καί τά  φ τερά  κ ρα τώ ντα ς απλωμένα 
τό χέρι μου καλόβουλη ώδηγοΰσε,

ψ ηλώνανε οί κολώνες του ολοένα , 
νά πάνε άεροσάλευτο τό σπίτι

στόν  έβδομ ο ουρανό τόν ’ Αποσπερίτη.
I  ΛΑΦΝΗΣ

Δ Ι Α Λ Ε Χ Τ Ο  Ι Σ Τ  I X  Ο I
Τ Α  Χ Ρ Υ Σ Α  Κ Λ Ο Υ Β Ι Α  ΑΓΓΛΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

Τούτη έγώ  τή χάρη πήρα 
ά π ’ τή Μ οίρα  :
Μέ τά  τέλια τά  χρυσά, 
τέλια τρέμουσες, άχτίδες,
τά  χρυοά κλουβιά νά φ τιά ν ω , τά  χρυσά κλουβιά. 
Καί νά πιάνω  καί νά παίρνω  καί νά κλείνω 
πεταλούδες, ψ υχαρίδες, χρυσαλλίδες, 
κ άθε φλώρι, κ άθε αηδόνι, κάθε σπίνο 
κι’ όλα  τά  πουλιά,
κόκκινα, άσπ ρα , μ αϋρα , γκρίζια, π ράσινα , μαβιά, 
σ τ ά  χρυσά κλουβιά.
Μ ά είναι μέρες, πού μιά δύναμη 
μοΰ κρατάει βαριά 
κι’ άβουλα τά  χέρια.
Γ ύ ρω  μου τρελλά πουλιά.
οί γαλιάντρες, τά  κοτσύφ ια , τά  γαρδέλια,
κελαηδούν καί ξεφ ω ν ίζου ν
Γύρω  μου τά  περιστέρια
σιωπηλά καί σοβαρά
φ τερου γίζο ιν .
Γύρω  μου τά  πεταλούδια 
μέ τά  δ ιάφ ανα  φ τερά , 
ά σπ ρ α , κίτρινα, γ α λ άζια , 
σάν ασήμια, σάν  α τλ άζια , 
άερογέννητα λουλούδια 
μ έσ ' τό φ ώ ς άνθίζουν.
Καί γιά νά τά  π ιάσω , νά τά  κλείσω
στά  κλουβιά πού φ τιάνω  έγώ
φτάνει νά θελή σω
έτσι δά  τά  χέρια μου ν ' άπλοισω
μέσα στόν  άνάερο θησαυρό,
μά νά θ έλ ω  δέν μπορώ
καί τά  χέρια, αλί, σέ μένα
σά  δεμένα.
Κ ’ υστέρα  τό πανηγύρι 
πιά τελειώνει,
ό ήλιος πάει μακρυά νά γύρη,
κάθε χρώμα λυώνει
ξεψυχάει κάθε λαλιά,
πάνε οί π εταλοΰδες, πάνε τά πουλιά,
γύρω  έρμιά, γύρω  σκοτάδια
κ’ εΐναι τά  κλουβιά μου άχ ! άδεια .
Μά κι’ ά  φεύγουν τά πουλιά κι’ οί πεταλοΰδες 
κι’ άδεια  ά μένουν τά  κλουβιά μου 
κι ά  βαραίνει ολόγυρά  μου 
νεκρικιά γαλήνη
μά τό  πέρασμά τους κάτι στήν ψυχήμου π ά ν τ ’ αφήνει.
Κ ’  είναι ά π ’ τώ ν  πεταλουδιών
μέσα  μου άϋλη σκορπιστή
τά φ τερά  χρυσή μιά σκόνη
πού ΰστερα  τήν παίρνει ό νοΰς
καί τούς μαύρους του ουρανούς
άστερώ νει.
Κ ' είναι έν τός  μου ένας χορός 
α ίθερόχυ τω ν  χρω μ άτω ν  
κ ’ είναι έν ά να τά ραγ μ α  φ τερώ ν  
κ ’ είναι ένας ω κεανός 
χίλιων μύριων λαλημάτων 
κ’ ένας πνέει έντός μου αγέρας 
σάν  ξεψύχισιια φ λ ο γ έρ α :.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΤΡΟΥ

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ Μ ΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 
r o r  κ. Δ  Σ Τ Α Η

J. Η. LEIGH HUNT

Ο  Α Μ Π Ο Υ  Μ ΠΕΝ ΑΝΤΕΜ

Ό  Α μποΰ Μπέν "Α ντεμ  (ό  Θ εός νά τοΰ πληθαίνη
[τήν φυλή !)

ε ίδ ’ ένα όνειρο καλό καί λυπηρό πολύ, 
κ’ έξύπνησε τήν νύχτ’ ά ρ γ ά —’ Α π ’ τό παραθυράκι 
τήν κάμαρά του φοιτιζε λαμπρό τό  φ εγγαράκ ι— 
καί μ έσ ’ τό φ ώ ς  τοϋ φ εγγαριοΰ , πού κάτι τι άκόμα 
τ ’ ώ μόρφ αινε μέ φ ω τεινό  ρόδω ν καί κρίνων χρώμ α , 
ε ίδ ’ εναν άγγελο λευκό νά στέκεται νά γράφη 
σ ’ ένα βιβλίο ολόχρυσο, δεμένο μέ χρυσάφι.
Έ π ή ρε θ ά ρ ρ ο ς  ό Ά μ π ο ΰ  στήν ώ μορφ ιάν  έκείνη 
κ’ έρώ τη σε τόν Ά γ γ ε λ ο  : «Τ ί γ ρ ά φ ει; Μέ γαλήνη 
ό άπ εσταλμ ένος τοΰ θεοΰ  σήκω σε τό κεφάλι 
καί μέ φ ω νή  πού ό ’ Αμποΰ δέν είχε ακούσει άλλη 
γλυκύτερη, τοΰ άπ άντησε «Τ ά  ονόμ ατα  έκείνων 
πού άγαποΰνε τόν Θ ε ό .» —«Θ ά γράψ ης τό δικό

[μου ;»
είπε ό ’ Αμποΰ, κ ’ α ίσθάνθη κ ε μιάν εΰωδία  κρίνων 
στό  «δχι» πού τ ’ άπ άντησε τ ’ άγγελικό τό στόμ α , 
καί πιό δειλ ό :, πιό ταπ εινός, μά γελαστός άκόμα 
τοΰ λέγει : « Σ έ  π αρακαλώ , γράψ ε καί τό δικό μου 
μ ’ έκείνους πού τόν  ά ν θ ρω π ο  σάν αδελφ ό άγαποΰνε 
καί τήν άγάπη, σπ άταλοι, έδώ  κ’ έκεϊ σκορπούνε' 
τόν  ά ν θ ρ ω π ο  ά γα π ώ  κ ’ έγ ώ , ω σά ν  τόν έαυτό μου. 
Τόν έγραψ ε κ' έχάθηκε. Τ ήν άλλη νύχτα πάλι 
ό "Α γγελος έφάνηκε μέ δόξα  πιό μεγάλη, 
καί στό  βιβλίο τούδειξε δσοι ήτανε γραμμένοι 
πώς τούς ευλόγησε ό θ εό ς  καί θάναι ευλογημένοι — 
Καί τ ’ δνομά του δ Ά ν τ έ μ , μέ γράμμ ατα  μεγάλα 
τό 'δε γοαιιιιένο έιιποός—έιιπρός καί π ρώτο ά π ’ ολα

[τ ' άλλα.

ANNA LAETITIA BARBAULD

Α Π Ο Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Ζ ω ή  ! δεν ξεύρω  τ ’ είσαι, μά ξεύρω  πως ή ώ ρα  
τοΰ χωρισμού μας ήρθε, νό χωριστούμε πρέπει.
Τά πώς καί ποΰ καί πότε έσμίξαμε, ω ς  τώ ρα  
δέν μπόρεσα  νά μ ά θ ω  κι’ ό νοΰς μου δέν τό βλέπει. 
Γυρίσαμε τόν κόσμο ά π ’  άκρια είς άκρια 
καί μέ κακές φουρτούνες καί μέ γλυκειά γαλήνη' 
κ ’ είναι σκληρός κομμάτι ό χωρισμός γιά κείνοι 
πού άχώ ριστοι έζοΰ σαν— κ’ ’ίσως άξίζει δάκρυα. 
Έ μ π ρ ός λοιπόν ! τήν ώ ρα  έσύ θ ά  τήν όρ ίση ;.
Π ριν χωριστοΰμε κάποια εύχούλα νά μ ’ άφ ή ση ς, 
καί «Κ αληνύχτα» μή μοΰ πής μά ’πέ μου «Κ αλη - 

[μέρα» σέ κάποιαν άλλη σφ α ίρα .



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ TOYS ΝΕΟΥΣ MAS ΦΙΛΟΥΣ.

*Οό μή ά π ολέσω , «ένεκεν τώ ν  δέκ α»...
(Γένεσις ιη' 33 .

’Αγαπητοί μου,

"Ολοι βέβαια Ιχετε ακούσει κάτι γιά τή 
μεγάλη «κρίσι», πού δέρνει τήν άνθρωπότητα 
ολόκληρη σ ’ αύτήν τήν έποχή. Μερικοί, Ισως, 
εχετε παρακολουθήσει μάλιστα καί τή συζή- 
τησι πού γίνεται γιά τά αίτια, πού τήν έπρο- 
κάλεσαν καί γιά τά μέσα πού θά ’μπορούσαν 
νά τήν θεραπεύσουν. Ά λ λ ο ι ,  οί περισσότεροι 
ίσως , θά τρέμετε μπροστά στήν καταστροφή, 
πού προμηνύουν τά διάφορα προγνωστικά «ση 
μεία τών καιρών». Κ Γ  άλλοι θά προσπαθήτε, 
θά θέλετε τούλάχιστόν, νά πάρετε μιά «θέσι» 
μπροστά στά μεγάλο αύτό πρόβλημα τού αιώνα 
μας. "Ενα πράγμα θέλω νά εΐπώ, πρό πάντων 
στούς τελευταίους : Αύτό τό πρόβλημα δεν εΐνε 
μονάχα θεωρητικό, κ ’ ή λύσι του δέν έξαρτά- 
ται άπό τούς «είδικούς», δσο έςαρτάται άπό τό 
φρόνημα τών λαϊκών μαζών. Α λλοίμονο , δταν 
οί λαϊκές μάζες θαρρευτούν στό «φαινόμενο», 
τά πάρουν αύτό γιά ούσία καί νομίσουν πώς 
μέ μιά όποιαδήποτε, εστω καί βίαιη, έπέμβασι 
έπιφανειακή θά ήταν δ,ινατό ποτέ ν’ άλλάξη 
μορφή ή πραγματικότης, κ ’  ή δυστυχία νά πα- 
ραμερισθ'β ! Κι’ δμως, έκεί μοιραία μάς οδηγούν 
δχι μονάχα οί κηρυγμένοι έχαναστάτες μέ τά 
μανιφέστα τους, μά καί χειρότερα — αύτοί δά 
πού είναι—  έκεΐνοι οί άρχηγοί τών λαών τής 
γής, πού στήν πολιτική ή στή διανόησι, μέ 
ύλιστική άντίληψι έρμηνεύουν τό «φαινόμενο» 
αύτό.

Ά ν  θέλετε μάλιστα νά προχωρήσωμε, δέν 
ύπάρχει άλλη αιτία πρωταρχική τής <κρί- 
σεω ς» , έκτός άπ ’ τήν άντίληψι αύτή πού έπί- 
μονα έκαλλιέργησαν καί καλλιεργούν άκόμα, 
μέ τήν διαγωγήν των πρό παντός, αύτοί άκρι
βώς πού θάχαν κάθε ύποχρέο>σι νά μή μάς 
φέρουν Ιως έδώ, τούλάχιστο άπά συνέπεια πρός 
τής ίδιες τής κοινωνικές των καί τής φιλοσο
φικές των άρχές — άν, έννοεΐται, σ ’ αύτές έπί- 
στευαν άληθινά κΓ άπά πραγματική ιδεολογία.

Σ άς  Ιγραφα στά προηγούμενο γράμμα γιά 
τή μεγάλη άνοησία τής άθρησκης «ηθικής» πού

θέλουν νά διδάξουν στό λαϊκό σχολείο. Κ ’ ίσως 
μερικοί άπά σάς νά νόμισαν πώς αύτά δέν ήταν 
παρά μιά.,.κληρικαλίστικη δπερβολή. Κ Γδμως 
δέν οδηγεί πουθενά άλλου έκείνος πού βγάζει 
τά θρησκευτικό περιεχόμενο, τή θρησκεία, γιά 
βάσι καί σκοπό, άπό τήν ήθική, δέν όδη'γεΐ 
αύτός ό ηθικολόγος πουθενά άλλού παρά στήν 
ή^ική άναρχία. Αύτής τής ήθικής άναρχίας 
άποτέλεσμα είναι καί ή «κρίσις> ή σημερινή.

Λέν πρέπει νά μάς παρασύρουν τά «φαινό
μενα» καί νά μάς κάνουν νά ξεχνούμε τήν αιτία 
πού τά προκαλεΐ. 'Η  «κρίσις τού «χρυσού» 
καί ή καθημερινές οικονομικές καταστροφές 
δέν είναι τίποτε άλλο παρά τά  μοιραία αποτε
λέσματα τής άψυχης ήθικής, πού συστηματικά 
έκαλλιέργησαν στήν ψυχή τής άνθρωπότητας 
έπί τόσα χρόνια τώρα, καί τής άχαλίνωτης ύλο- 
κρατίας, πού βασιλεύει στίς σχέσεις τών λαών 
καί τών άτόμων. Ά ν  ό χρυσός δέν έθεωρεΐτο 
τά πάν γιά τήν εύτυχία τού άνθρώπου κΓ άν ή 
εύτυχία τοΰ άνθρώπου δέν ήταν τό φαγοπότι 
μοναχά καί τό άγριο γλέντι, βέβαια θά ύπήρχε 
καί τόπος γιά νά κάμη κανείς έκκληση σ ’ αι
σθήματα εύγενέστερα καί σέ ίερώτερες ϊδέες. 
Μά ποιά αισθήματα καί ποιες ίδέες μποροΰν 
νά έπικαλεσθοΰν τή στιγμή α ύ τ ή ;. .. Ά φ ’ ον 
έφρόντισαν νά σβύσουν κάθε φλόγα ιδανικών 
καί νά γκρεμίσουν κάθε ίερό πού είχε στήν 
καρδιά της μέσα ή άνθρω:ιότης!

Τί θέλετε νά κάμη ό άνθρωπος, δταν τού βά
λετε μέσα του μιά έμμονη ιδέα πώς ό διπλανός 
του είναι έμπόδιο στήν εύτυχία του, δταν αύτή 
τήν εύτυχία τοΰ τήν περιορίσετε τόσο πολύ 
ώστε νά μή μπορή νά τήν ίδή πουθενά άλλοΰ 
παρά μονάχα στή φευγαλέα λάμψη τοΰ χρυ
σού ; Τί άλλο γίνεται ό άνθρωπος αύτός ; τί 
άλλο άπά ενα κτήνος; καί τί περιμένετε άπό 
ενα κτήνος : τί άλλο άπό κτηνωδία καί άγριό- 
τ η τ α ;

Σ ’ αύτό τό σημείο Ιχει καταντήσει ή σημε
ρινή άνΑρωπότης, πού άδικα προσπαθεί νά λυ- 
τρωθή άπό τήν «κρίσι». ’Έ τσι  τήν κατήντησαν 
τήν άνθρωπότητα τή σημερινή οί άρχηγοί της,

κΓ είναι άνόητο νά περιμέν^ κανείς θεραπεία 
τσΰ κακού ά π ’ αύτούς τούς ίδιους, δταν αύτοί 
δέν Ιχουν θεραπευθή. «Μή πεποίθατε έπ ’ ά ρ 
χοντας έπί υίούς άνθρώπων, οίς ούκ εστι σ ω 
τηρίαν.

Μά ποΰ θά πάμε λοιπόν ;
Νά τά τραγικά έρώτημα πού δέν θά είχε τήν 

άπάντησί του, άν τά Ιθετε κανείς πρίν άπό 
δυό χιλιάδες χρόνια! Ή  μάλλον αύτό τότε θά- 
περνε γ ι ’ άπάντησί του μιά προφητική έλχίδα. 
Σήμερα δμως, στό έρώτημα αύτά είναι έτοιμη 
νά άπαντήση μιά ολόκληρη ίστορική πραγμα
τικότης.

Μάς δόθηκε καί άλλοτε ή εύκαιρία νά μι- 
λήσωμε γιά τά θεσμό τής Ε κκ λ η σ ία ς ,  πού δέν 
είναι τίποτε άλλο παρά ή ώργανωμένη κοινω
νία τών πιστών, ποϋ στάν Χριστό άναγνωρί- 
ζουν τάν Λυτρωτήν των κΓ άπ ’ Αύτόν θέλουν 
ή ζωή των νά διευθύνεται. 'Η «βασιλεία τοΰ 
θεού» δέν είναι όνειρο, ούτε μελλοντική έλ
πίδα, είναι πραγματικότης πού ύπάρχει έπάνω 
στή γή καί πού τήν ζοΰν καί τήν αισθάνονται 
δλοι έκεΐνοι, δσοι ξέρουν νά όποτάσσουν στούς 
νόμους της κάθε έγωϊστική άξίωσι τοΟ εαυτού 
των καί βλέπουν πώς δέν υπάρχει άλλος σκο
πός στή ζω ή  άπά έκεΐνον, πού ό Χριστός ό ίδιος 
έκήρυξε μέ τά παράδειγμά Του. Αύτοί ξέρουν 
πώς ό σκοπός αύτός δέν πραγματοποιείται μέ 
τίς απλές, τίς άδύνατες άνθρώπινες δυνάμεις 
καί είναι «πράοι καί ταπεινοί», γεμάτοι χαρά 
καί έλπίδα στήν καρδιά, γιατί Ιχουν Α ρ χ η γ ό  
πού τούς έμπνέει καί στίς πειό δύσκολες στιγ
μές καί τούς χαρίζει δύναμι καί έξουσία νά πα
τούν «έπάνω δφεων καί σκορπίων».

'Η  «βασιλεία» αύτή βέβαια δέν Ιχει άνομα έςα- 
πλωθή σ ’ δλον τόν κόσμο- δέν ξέρομε καν άν θά 
έξαπλωθή Ιτσι ποτέ, ώστε νά μήν άφήση Ιξω 
κανένα.Μά δέν μπορεί κανείς νά άρνηθή πώς άπά 
τότε πού έφάνηκε γιά πρώτη φορά τά σύμβολό 
της στή γή έπάνω — καί σύμβολό της είναι τών 
κατεφρονεμένων τού κόσμου ό σταυρός —  οί 
λίγοι «έκλεκτοί» πού τήν άποτελούσαν έστάθη- 
κανπάντα τά «άλας» καί τά «φ ώ ς» ,  πού εδωκαν 
τή δύναμι στήν άνθρωπότητα νά άποφύγη τή 
σαπίλα κΓ έκαμαν μέ τή λάμψη των  νά πάψη 
τά σκοτάδι νάναι μαΰρο καί πυκνό. Ποιός ήμ- 
πορεΐ νά άρνηθή τό πώς οί «έκλεκτοί» τής 
’ Εκκλησίας έστάθηκαν οί πρωτοπόροι γιά τήν 
άναπτυξι τής ιδέας τοΰ άνθρωπισμοΟ; Τό ε ί 
παμε καί στό προηγούμενο γράμμα" μπορεί νά 
υπήρξαν καί υπάρχουν άνθρωποι, πού χωρίς 
ν’ άνήκουν στήν Έ κκλησία , άγωνίσθηκαν καί 
άγωνίζονται άκόμη γιά ίδέες άνθρωπιστικές.

Αύτά δέν αναιρεί, άπεναντίας έπιβίβαιώνει,τήν 
άλήθεια πώς άπ’ τήν Έκκλ,ησία τής δανείσθη- 
καν αύτές.

Στό  βάθος δλων αύτών τών κινημάτων δέν 
ύπάρχει παρά ό άπειρος θαυμασμός γιά τά Ιδα
νικά τά χριστιανικό, π ο ύ — γιά λόγους καθαρά 
υποκειμενικούς—  νομίζουν πώς μπορούν νά τά 
περιορίσουν μονάχα στήν άποψι τήν ήθική. 
Κ ’ έδώ άκριβώς — είπαμε—  είναι τό μεγαλεί- 
τερο σφάλμα. Γιατί έκεΐνο πού κάνει ύπέροχη 
καί πραγματοποιήσιμη τήν ήθική τοΰ Χ ρ ι 
στιανισμού δέν είναι τ ’ άξιώματα τής ήθικής. 
Αύτή τήν άξία τήν δίδει ό Χ ριστός  καί χωρίς 
Αυτόν ξερή καί πεζή καί σχολαστική καί άπρα- 
γματοποίητη θά μείνη όσονδήποτε τέλεια κι’ άν 
τήν παραδεχθή κανείς τήν ήθική.

Αύτό είναι τά μυστικό πού κάνει τούς πι
στούς νά πραγματοποιούν τό όνειρο τής «βασ ι 
λείας τοΰ Θ εοΰ» , νάναι εύτυχισμένοι, κ Γ  δ
ταν διώκωνται, νά άγαποΟν καί τούς δη 
μίους των άκόμη, νά χαίρωνται τή ζωή, νά μή 
τρέμουν δμως μπροστά στά θάνατο ποτέ ! . .

'Η  Έ κ κ λη σία  καί τώρα  είναι προωρι- 
σμένη νά κρατήση τάν κόσμον άπό τή γενική 
καταστροφή. Οί «έκλεκτοί» εΐναι έκεΐνοι πού 
θά κάμουν ώστε οί μέρες τής δοκιμασίας νά 
κολοβωθούν. Αύτοί εΐναι οί «δίκαιοι», Ισ τ ω κ α ί  
«δέκα», πού— σύμφωνα μέ τήν πανάρχαιαάγιο- 
γραφική διήγησι — θά γίνουν άφορμή νά μή 
καταστραφοΟν τά «Σόδομα» τής έποχής μας.

Τί ώμορφο πράγμα νάναι κα> ένας μαζί μ ’ 
αύτούς τούς έκλεκτούς!

7 ΕΜΜ. Γ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Π ρεσβύ τερο ;

Ε Σ Π Ε Ρ ΙΝ Ο Ί

Σ τό  ρημαγμένο παρεκκλήσι,
τής άνοιξης τό θ·εϊο κοντύλι 

εικόνες εχει ζω γραφ ίσει
μέ τ' αγριολούλουδα τ ’ 'Α πρίλη.

Ό  ήλιος γέρνοντας στή δύση,
μπροστά  στοϋ ίεροϋ τήν πύλη 

μπαίνει δειλά νά προσκύνηση
κι' άνάφτει υπέρλαμπρο καντήλι. 

Σκορπάει γλυκεία μοσκοβολιά 
δάφ νη  στόν  τοίχο ριζωμένη 

—θυμίαμα  πού καίει ή Π ίστις—
Καί μιά χελιδονοφωλιά, 

ψηλά στόν  Ν άρθηκα χτισμένη,
ψάλλει τό  «Δ όξα  έν ύψ ίστοις».

ΓΕΟΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΜΣ



"01 ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ KRI ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ,,
ΚΑΙ Ο H E N R I B E R G S O N 1'1

[Τό καινούργιο βιβλίο τοΟ μεγαλύτερου -σως άπό τούς σύγχρονους φιλο
σόφους, ά π ’ τόόποιο  έχουμε μεταφράσει τό π α ρ α κ ά τ ω ,  ένδιαφέρον άπο πρακτική 
γιά μάς άποψη, άν καί δχι καί τό πιό χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ,  κεφάλαιο του, είναι απο τα 
δυνατά βιβλία, πού Ιξυψώνουν τήν ψυχή έκεινοϋ πού τά μελετά. Ι α  χαρακτηρι
στικά τοϋ ΜπερξονισμοΟ ώς τώρα  ήτανε (άν καί δέν μοΟ φαίνεται δυνατό μο 
τόσο λίγα λόγια νά μπόρεση κανένας νά σκιτσάρη μιά τοσο βαθεια φ ιλοσο 
φία) ή άποδοχή της έλευθερίας τής βούλησης, ή άπόδειξη της ανεξαρτησίας 
τών ψυχικών φαινομένων άπό τις φυσιολογικές λειτουργίες του έγκέφαλου, που 
δείχνουν λογική τήν ίδέα της έπιβίωσης τής ψυχής καί, τέλος, μια αρχη ρευστής 
καΓάδιάκοπης ένέργειας, πού διατρέχει τή ζωντανή ύλη καί που -ν μπο 
ροΰμβ νά τή συλλάβουμε μέ τή διάνοια, ποΰ είναι ενα όργανο τού πρακτικού 
ένστικτου καί νοιώθει μόνο τήν άκίνητη ύλη, άλλά μέ τή οια’.σθηση, που ε.ναι 
ένας μικρός φεγγίτης άνοιγιιένος πρός τό μέρος τής πραγματικότητας.

Μέ τό νέο του βιβλίο ό Β. προχωρεί πέρ’ άπό τά συμπεράσματα τής «οη- 
μιουργικής έξέλιξης». Ά φ ο ΰ  άπόδειξε τή στατική ήθική καί θρησκεία σαν μια 
αντίδραση τοϋ ένστικτου κατά τών κινδύνων πού γεννάς γιά τό άτομο κα. την 
κοινωνία ή άχαλίνωτη ένέργεια τής νόησης, στό κεφάλαιο τής «Δυναμικής 
θρησκείας», βασισμένος στήν άδιαφιλονείκητη πείρα έκείνων που γνώρισαν τ ,ν  
θ εό  (τών «μυστών», δπως τούς χαρακτηρίζει) καί στήν έπιοτημο»ι*η έμπειρία 
Αντιμετωπίζει πειστικώτατα τά προβλήματα τής ύπαρξης καί τής φύσης του
θεοΰ , τοΰ κακοΰ, καί τής έπιβίωσης τής ψυχής. , _ ,

Στό τελευταίο του κεφάλαιο, άφοΰ ζ ω γ ρ α φ ί ζ ε ι  τ ι ς  άρρωστειες του συγ- 
χρονου ύλικοΰ καί μηχανικοΟ πολιτισμού, καταλήγει στό νά συστήση στους αν
θρώπους τήν έπάνοδο στήν άπλή ύλική νωή καί στήν ένταση τής ψυχικής, 
άπ’ δπου άναμένει τή σωτηρία τής άνθρωπότητας. 'Ένα τέτοιο κήρυγμα, που 
προέρχεται άπό μιά τέτοια διάνοια, πιστεύουμε πώς θά βρή βαθύτατη απήχηση 
στή διψασμένη ψυχή τής νέας γενηάς μας.] κ. Α. λ .

Τ Γ »  n P O R A H M A  ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ° ’ α:,τί,ν τέν τδν Πασκάλ, οταν τοΤΟ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  1 U Y  I v A l V w Υ «σκεπτόμενο καλάμι* του(*) τό καταντοΟσε να
,ν- £ ΐ '  Α η ν  £^V0Ct χΙτΖΟΧ* α λ λ ο  C JlilV  01)φί(Χ HGtpOC cVCCΔέν κουραζονταί να έπαναλαβαίνουν, πως ο Μ  ε1ναι ή 5λ

άνθρωπος είναι κάτι έλαχιστο πανω στη γη κα ^ τ ΐ ν  έπο“ α ’ άσχολιέταΓ ή^συνείδησή μας, 
ή γή μέσα στο «συμπαν».Ινι Ομως άκομη κ α ίμ ε  g · κ[> έκ2ΐν0 στή συνείδησή
τό σώμα του πολύ άπέχει απο τό νά κατέχη ο περιχαβαίνει δ τι πέφτει στήν άντίληψή
άνθρωπος τήν «έλ αχ ιστη »θ έση , που τοΰ παρα- ^ ' χα1 θάν£[ &ς ^ά σ τρ α _ Αύτδ δμως τό άπέ- 
χωροΰν συνήθως καί που εφτανε ακόμη κα. ^  άλχάζει κάθε στιγμή κα1 χαμμιά
 ------------------------------------------------   φορά ριζικά μέ τήν πιό Ιλαφριά μετατόπιση

(1) Ή «Ν. Φυχή» δημοσιεύει τά παραπάνω άπόσπα- |νός μέρους αύτοΰ τοΰ ίδιου, πού βρίσκεται
σμα άπό τό καινούργιο βιδλίο τοΰ μεγάλου φιλοσόφου, κέντρο καί κατέχει έναν έλάχιστο χώρο.
γιατί πιστεύει πώ; θάναι πολύ διδακτικό γιά τοός ^  έσω „  „ χ6 κα> κεντρικό σώμα, πούναι
άναΥνώατε; χωρι, psSxtx μ oti»ro να περ
μιάν δποιαδήποτε θέση Απέναντι στή Μπερξονιστική -  ΤχΤχ ό το3 Πασκάλ γιά τόν άνθρωπο,
φιλοσοφία. ν . Γ

σχετικά αμετάβλητο, εΐναι πάντοτε «παρόν». 
Καί δέν είναι μόνο «παρόν», άλλά καί ένερ- 
γεΐ : \Γ αύτό, καί μόνο μ ’  αύτό μποροΰμε νά 
κινήσουμε άλλα μέρη τοΰ μεγάλου σώματος. 
Κ ι ’ έπειδή έκεΐνο πού λογαριάζεται είναι ή 
ένέργεια, έπειδή γίνεται δεκτό, δτι βρισκούμα- 
στε έκεϊ δπου καί ένεργοΰμε, συνηθίζουν νά 
κλείνουν τή συνείδηση στό «έλάχιστο» σώμα 
καί νά παραμελούν τό σώμα τό «άπέραντο». 
Φαίνουνται έξ άλλου έξουσιοδοτημένοι άπ ’ τήν 
έτιστήμη, πού θεωρεί τήν εξωτερική άντίληψη 
αάν ενα «έαιφαινόμενο» τών έσω-έγκεφαλικών 
προεκτάσεων πού άντιστοιχοΰν σ ’ αύτή : "Ο,τι 
λοιπόν γίνεται αντιληπτό άπ ’ τό μεγαλύτερο 
σώμα, δέν θά ήταν τίποτ’ άλλο παρά ένα φάν
τασμα. πού «προβάλλεται» έξω άπό τό μικρό 
σώμα. Ξεσκεπάσαμε τήν άπάτη πού κλείνει 
αύτή ή μεταφυσική (*). Ά ν  ή έπιφάνεια 
τοΰ προικισμένου μέ όργανα «μικροΰ» σώ 
ματός μας (πού είναι άκριβώς Οργανωμένο 
σχετικά μέ τήν άμεση ένέργεια) είναι ή έδρα 
τών πραγματικών κινήσεων μας, τό «μέγιστο» 
άνόργανο α:7μά μας είναι ή εδρα τών ένδεχό- 
μενων καί θεωρητικά δυνατών ένεργειών μας, 
έπειδή δμως τά εγκεφαλικά κέντρα τής άντί- 
ληψης είναι οί πρόσκοποι κι’ οί προπαρα
σκευαστές αύτών τών ένδεχόμενων ένεργε ιών, 
πού τ ί ;  σχεδιάζουν έσωτερικά, δλα γίνουνται 
σ ά ν  νά συλλαβαίνουνταν άπ’ αύτόν τόν έγκέ- 
φαλο οί έξωτερικές άντιλήψεις μας καί σ ά ν  
νά προβάλλουνταν άπ ’ αύτόν στό διάστημα. *Η 
άλήθεια δμως είναι έντελώς διάφορη καί στήν 
πραγματικότητα βρισκούμαστε, άν καί μέ μέρη 
τοΰ έαυτοΰ μας πού άδιάκοπα ποικίλλουν καί 
δπου δέν έδρεύουν παρά δυναμικές ένέργειες, 
μέσα σέ δλα δσα πέφτουν στήν άντίληψή μας. 
Ά ς  έςετάζουμε τά πράγματα άπ’ αύτή τή 
πλευρά, καί δέν θά λέμε πιά, άκόμη καί γιά τό 
σώμά μας, οτι είναι χαμένο μέσα στό άχανές 
τοΰ κόσμου.

"Οταν μιλάνε, άλήθεια, γιά τή μικρότητα τοΰ 
άνθρώπου καί γιά τό μεγαλείο τοΰ κόσμου,άπο- 
βλέπουν στό πολύπλοκο αύτοΰ τοΰ τελευταίου 
τουλάχιστον δσο καί στό μέγεθος του. "Ενα 
πρόσωπο κάνει τήν έντύπωση τοΰ άπλοΰ, ένώ 
ό ύλικός κόσμος έχει κάτι τόσο πολύπλοκο, 
πού δέν το φτάνει ούτε ή πειό μεγάλη φαντα
σία.Τό πειό μικρό ορατό μόριο Ολης είναι αύτό 
μόνο του ένας κόσμος όλάκαιρος. Πώς νά 
δεχτοΰμε πώς ή ύπαρξή του δέν έχει άλλο 
λόγο παρά έκεΐνο έκεϊ τό πρόσωπο ; Ά λ λ ’  άς

(*) Ό  συγγραφέα; μιλά γιά Ινα παληό cou διδλίο 
«Τ λ η  καί μνήμη»,δπου πραγματεύθηκε αύτό τά ζήτημα.

μή πιοούμαστε. "Οταν βρισκούμαστε μπροστά 
σέ μέρη, πού ή άπαρίθμησή τους είναι άτέ- 
λειωτη, μπορεί τό δλο νά είναι άπλό καί ό λό
γος πού μάς φαίνεται πολυσύνθετο είναι, δτι 
τό παρατηροΰμε άπ’ τήν άνάποδη. Φέρτε τό 
χέρι σας άπό ένα σημείο ώς έν’ άλλο. Γιά σάς, 
πού τή βλέπετε άπό μέσα, αύτή είναι μιά χει
ρονομία αδιαίρετη. Έ γ ώ  δμως πού τή βλέπω 
ά π ’ έξω καί πού προσέχω στή γραμμή πού διά- 
τρεξε, σκέφτουμαι πώς τό χέρι σας χρειάστηκε 
στήν άρχή νά φτάση τό πρώτο μισό διάστημα 
κι, ’ έπειτα τό μισό τοΰ άλλου μιαοΰ, κι’ έπειτα 
π ά )ι  τό μισό τοΰ ύπό/οιπου κι’ έτσι πάει λέ
γοντας θ ά  μποροΰσα νά έξακολουθήσω δισε
κατομμύρια αιώνες, χωρίς ποτέ νά έξαντλήσω 
τήν άπαρίθμηση τών πράξεων, στίς οποίες δια 
λύεται, στά μάτια μου, ή κίνηση, πού σείς τήν 
αισθάνεστε άδιαίρετη. Έ τ σ ι  ή πράξη πού έγέν- 
νησε τό άνθρώπινο γένος ή, πειό γενικά, αντί 
κείμενα άγάπης γιά τόν Δημιουργό, θά μπο
ροΰσε βέβαια ν’ άπαιτή δρους, πού κ’ έκεΐ- 
νοι άπαιτοΰν άλλους, πού έτσι άπ ’ τόν ένα 
στόν άλλο θά έφερναν άπειρία όλάκαιρη. 
Δέν μπορεί ούτε νά σκεφτή κανένας αύτό 
τό πλήθος, χωρίς νά τόν πιάση ζάλη. Δέν 
είναι τ ίποτ ’ άλλο δμως παρά ή άνάποδη μιάς 
άδιαίρετη; πράξης. Είναι άλήθεια πώς οί άπει- 
ράριθμες πράξεις στίς όποιες διαλύουμε μιά χει
ρονομία μας είναι καθαρά δυναμικές, προσδιο
ρισμένες μεσ’ στή δυναμικότητά τους άπ’ τήν 
πραγματικότητα τής χειρονομίας, ένφ τά συ
στατικά μέρη τοΰ κόσμου καί τά μέρη αύτών 
τών μερών είναι πραγματικότητες καί, δταν 
είναι ζωντανά, έχουν κάτι τό αύθόρμητο, πού 
μπορεί νά φτάση ώς τήν έλεύθερη ένέργεια. 
Γ ι ’ αύτό δέν ισχυριζόμαστε πώς ή σχέση τοΰ 
πολύπλοκου πρός τό άπλό είναι ή ίδια καί 
στίς δυό περιπτώσεις. Θελήσαμε μ’  αύτή τήν 
παρομοίωση νά δείξουμε μονάχα δτι τό πολύ
πλοκο, άκόμη καί ’ κείνο πού δέν έχει δρια, 
δέν είναι δείγμα ένδιαφέροντος καί δτι μιά 
άπλή ύπαρξη μπορεί ν ’ άπαιτή δρους πού 
δέν έχουν τελειωμό.

Αύτό θά είναι τό συμπέρασμά μας. Δίνοντας 
μιά τέτοια θέση στόν άνθρωπο καί μιά τέτοια 
σημασία στή ζωή (*), τό συμπέρασμα αύτό 
θά φανή πολύ αισιόδοξο. Α μ έ σ ω ς  θά προβάλη 
ή εικόνα τών βασάνων πού σκεπάζουν τήν πε
ριοχή τής ζωής. άπό τή κατώτατη βαθμίδα

(*') Στόν άμέσω ; προηγούμενο τίτλο «Δημιουργία 
καί ’Αγάπη» 6 B ergson  έφτασε στό συμπέρασμα ο :ι  
«δ άνθρωπο; εΐναι I λόγο; τή ; ύπαρξη; κάθε ζωής πά
νω στόν πλανήτη μ α ;.



τής συνείδησης μέχρι τόν άνθρωπο.
Μάταια θά παρατηρούσαμε, πώς στό έπιαεδο 

τών ζφων  αύτός ό πόνος είναι πολύ διάφορος 
άφ ’  οτι τόν φ αντάζουνται: Χ ω ρίς  νά φτάσουμε 
στήν καρτεσιανή θεωρία τών ζ φ ω ν — μηχανών, 
μπορεί νά συμπεράνη κανένας, οτι ο πόνος εί
ναι μοναδικά ελαττωμένος σέ όντα πού δεν 
Ιχουν ένεργητική μνήμη, πού δέν προεκτεί
νουν τά  περασμένα στά  παρόντα καί που δέν 
εΐναι εντελώς πρόσωπα' ή φύση ι^ς συνείδη
σής τους είναι υπνοβατική· μήτε οί χάρες μή
τε οί θλίψεις τους δέν Ιχουν απηχήσεις βαθιές 
καί διαρκείς σάν τίς δικές μας. Μήπως λ ογα 
ριάζουμε ποτέ σάν πραγματικούς τούς πόνους 
πού νοιώσαμε μέσα σ ’ ενα όνειρο ; i  αύνόν 
άκόμη τόν άνθρωπο μήπως ό φυσικό: πόνος δεν 
όφείλετα·. πολύ συχνά στήν άπερισκεψία καί 
στήν άπρονοησία του ή σε δπεροολικά αβρά((5αφ- 
φιναρισμένα) γούστα ή σέ τεχνητές άνάγκες ;

“ Οσο γιά τον ηθικό πόνο, κΓ αύτός τό ίδιο 
συ /νά  προκαλιέται άπά λάθος μας κα'ι οπω 
σδήποτε δέν θά ήταν τόσο σουβλερός, άν δεν 
είχαμε ύπερδιεγείρει τήν εύαισθησία μας  ̂ σέ 
τέτοιο σημείο, πού νά τήν κάμουμε νοσηρή. 'Ο 
πόνος μας παρατείνεται καί πολλαπλασιάζεται 
άπροσδιόριστα μέ τή σ*έψη πού κάνουμε έαά- 
νω τ ο υ .Μέ λίγα λόγια, θά ήταν εύκολο νά προσ 
θέσουμε μερικές παράγραφες σ τή «θ εοδ ι* ία »  τού 
Αάϊμπνιτς(*). Ά λ λ ά  δέν Ιχουμε καμμιά τέτοια 
έπιθυμία.'Ο φιλόσοφος μπορεί νά διασκεδάζη μέ 
θεωρίας αύτοΰ τού είδους στή μοναξιά τοΰ γρα 
φείου του. ΤΕ θά σκεφθή ομως μπροστά σέ 
μιά μητέρα, πού μόλις τής πέθανε τά παιδί 
τ η ς ;  ’ Ο χ ι ,  ό πόνος είναι μιά φοβερή πραγμα 
τικότητα" καί εΐναι άνυπόφορη ή αισιοδοξία 
πού προσδιορίζει a priori τό κακό, σάν ενα 
έλάχιστο καλά, άκόμη καί δταν ό πόνος ανάγε
ται σ ’ έκεΐνο πού εΐναι στήν πραγματικότητα. 
'Γπάρχει δμως μιά εμπειρική αισιοδοξία, π&ύ 
συνίσταται άπλώς στά νά πιστοποιή δύο γε
γονότα : Πρώτα-πρώτα, πώς ή άνθρωπότητα
κρίνει τή ζω ή  συνολικά καλή, άφοΰ έπιμένει 
νά ζή. Κ Γ  επειτα, πώς ύπάρχει μιά χαρά 
άκρατη, πού βρίσκεται πέρ ’  άπό τήν ήδονή και 
τάν πόνο καί πού εΐναι ή οριστική ψυχική κα 
τάσταση τοΰ « μύστου> (**). Μέσα σ ’ αύτή τή

(*) Στό δοκίμιό του αύτό ό Α,άϊμπνιτ; προσπαθεί νά 
νά συμδιδάσΐ τήν ύπαρξη τοϋ κακοΰ στόν κόσμο μέ 
τήν έννοια τού σοφού, τοϋ καλοϋ και τοϋ δίκαιου θεοϋ.

(**) Λέγοντε; «μύστη;® ό Β. εννοεί τόν άνθρωπο ποΰ 
λευτερώνεται άπό τά δεσμά τ ή ; ύλης καί πού προσπα
θεί νά ταυτίσω τή δράση του μέ τήν ενέργεια τοϋ 
ΘεοΟ πάνω στή γή.

διπλή έννοια καί άπ ’ αύτή τή διπλή άποψη, ή 
αισιοδοξία έπιβάλλεται, χωρίς νά εΐναι υπο
χρεωμένος ό φιλόσοφος νά συνηγορήση ύπέρ 
τού Θεού. θ ά  μας ποΰνε, δτι, άν ή ζωή στά 
σύνολό της είναι καλή θά ήταν δχι λιγώτερο 
καλή χωρίς τόν πόνο κΓ δτι δέν μπορεί 
νά θέλησε ό θεός  τόν πόνο ; Τίποτα δμως δέν 
άποδεικνύει δτι ό πόνος εΐναι δημιούργημα 
θέλησης. ’ Εκθέσαμε παραπάνω πώς έκεΐνο ποϋ 
φαίνεται άπ ’ τή μιά μεριά σαν ενα άπεραντο 
πλήθος πραγμάτων, μ έ σ 1 στά  οποία περιλα- 
βαίνεται κΓ ί πόνος, μπορεί νά φανή^άπ τήν 
άλλη σάν μιά άδιαίρετη πράξη κΓ ετσι πού 
άν βγάζαμε Ιξω ενα μέρος, θα ηταν σάν νά κα
ταστρέφαμε to δλο. θ ά  μας ποΟν δτι τά ολο 
μποροϋσε νά εΐναι διάφορο καί τέτοιο που να 
μήν περιλά^αινε καί τάν πόνο και επομενως κι 
άν άκόμη ή ζωή εΐναι καλή, θά μποροϋσε νά 
εΐναι καλύτερη. ’ Α π ’ δπου θά συμπεράνουν 
πώς άν ύπάρχη πραγματικά μιά άρχή, κΓ άν 
αύτή ή άρχή είναι ’ Αγάπη, δέν εΐναι παντο
δύναμη κΓ έπομένως δέν εΐναι θεός. Ά λ λ ’ 
έκεί άκριβώς εΐναι τό έρώτημα. Τί σημαί
νει άκριβώς 6 όρος «παντοδυναμία» ; δ ε ί 
ξαμε παραπάνω (*) πώς ή ιδέα τοΰ «τίπο
τα» είναι κάτι σάν τήν ίοέα τοΰ τετρά
γωνου κύκλου, πώς έξαφανί-εται μπροστά σιήν 
άνάλυση, άφίνοντας πίσω της μιά μόνο κε
νή λέξη, πώς εΐναι τέλος μιά ψευτο ίδεα. Μή
πως εΐναι τό ίδιο κΓ ή ίδέα τοΰ «παντός» (παν- 
το δυναμία), δταν ισχυρίζονται πώς μ αύτή 
τή λέ'£7( προσδιορίζουν δ ' / ’, μόνο τό σύνολο τοΟ 
πραγματικού, άλλά και τό σύνολο τού δυνα
τού; Φαντάζουμαι κάτι τί ακριβώς δταν μοΰ 
μιλάνε γιά τό σύνολο τοΰ όπαρκτοΟ, άλλά 
μεσ’ στό σύνολο τού άνύπαρκτου δέν βλέπω 
παρά ενα άθροισμα λέξεων. Κ Γ  εδώ λοιπόν 
τήν αντίρρηση τήν άντλοΟνε άπά μιά ψευτο- 
ζδέα, πού στήν ούσία δέν είναι τίποτ ’ άλλο 
άπό λέξεις. Ά λ λ ά  μπορεί νά προχωρήση κα
νένας πιό μακρυά, γιατί ή άντίρρηση σχετί
ζεται με όλάκαιρη μιά σειρά άπό επιχειρή
ματα, πού μπλέκουνε σέ μιά ριζικά έλαττωμα 
τική μέθοδο. Κατασκευάζουν a p riori μιά ορι
σμένη παράσταση καί δέχονται πώς είναι ή 
■δία τοΰ θεού ! Ά π ’ · έκεί λοιπόν συμπεραί
νουν τά χαρακτηριστικά πού Ιπρεπε νά εχη 
ό κόσμος. Κ Γ  άν ό κόσμος δέν τά Ιχ η , βγά 
ζουν άπ’ αύτό τά συμπέρασμα δτι δ Θεάς εΐναι 
ανύπαρκτος.

Πώς νά μή δή κανένας, πώς, άν ή φιλοσοφία
(*) Στόν τίτλο πού εξετάζει τό ζήτημα τ ή ; «φύση; 

τού θ«οΰ.»

ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ

—  «Μίλα ν τ έ ! Πές μας γιατί δέ σέ βοηθάει 
δ θεός  σου τώρα πού πεινάς ;»

— «Γι ’ αύτό μόνο Έ κ εΐνο ;  ξέρει. Καί τά 
καλά καί τά κακά Αύτός μάς τά δίνει 1» άπάν
τησε γλυκά καί σοβαρά δ Μανώλης καί σ η 
κώθηκε γιά νά φύγη.

Καινούργια χάχανα καί γελοία γιόμισαν τή 
μολυσμένη αύλή τοΰ μηχανουργείου.

'Ο  Μανώλης στάθηκε, κύτταξε μέ συμπόνια 
τούς μουτζουρωμένους καί κουρασμένους άδερ- 
φούς του καί μέ καλωσύνη τούς είπε :

—  « ’ Ελάτε' άς μή συζητάμε πιά. Δέν εΐναι 
άνάγκη νά μαλώνουμε χωρίς λ ό γ ο !»

— «Δέν εΐναι άνάγκη ; τί λές μωρέ ; Έ δ ώ  
μάς ρουφάνε τά αίμα καί σύ λές δεν εΐναι 
άνάγκη ; Ά ,  τούς άτιμους ! » , τάν διάκοψε μέ 
βραχνή φωνή δ Θανάσης, πού τόν τρέμαν δλοι 
γιατί ήταν κΓ άρχηγός μιάς «Φράξιας» κι I 
σφίξε μέ πείσμα τή γροθιά του.

—  «Μά μοΰ φαίνεται, Θανάση, πώς βγαίνεις 
άπ ’ τήν κουβέντα μας», τόν παρατήρησε σιγά 
καί μαλακά δ Μανώλης-

—  «Ο δφ ! βρέ άδερφέ καί σύ, μέ παρασκό 
τισες. Τά κατάλαβες ;

— «Μέ συγχωρεΐς, άν σέ λύπησα . . . »
— «Γιά παπά τάν πέρασες, ρέ κορόϊδο, καί

εΐναι Ιργο έμπειρίας καί συλλογισμοΰ, πρέπει 
ν’  άκολουθήση τήν άντίστροφη μέθοδο, νά έ- 
ξετάση δηλ. τί μπορεί νά μάς διδάξη ή έμπει- 
ρία γιά τό « ”Ον» έκεΐνο, πού βρίσκεται πάνω 
άπά τήν αισθητή πραγματικότητα, δπως καί 
άπά τήν άνθρώπινη συνείδηση καί νά προσ- 
διορίση τότε τή φύση τοΰ Θεοΰ μέ συλλογι
σμούς πάνω σ ’ έκεΐνα πού τού είπε ή έμπειρία; 
Ή  φύση τοϋ θεοΰ θά φανή ετσι μέσα σ ’αύτούς 
τούς λόγους, πού κάνουν κανένα νά πιστεύη 
στήν ύπαρξή του (*) κΓ Ιτσι θά παραιτηθούν 
άπ’ τά νά συμπεραίνουν τήν ύπαρξή του ή τήν

(*) Καί γιά τοΰ ; όποιου; μίλησε σ :ού ; προηγούμε
νου; τίτλου; : «Ή  ύπαρξη τοϋ Θεοϋ», ‘ Δημιουργία καί 
Ά γάπη *, * Φύση τοϋ θεοϋ»·

τοΰ ζητφς νά σέ σ υ χ ω ρ έση ;»  άκουστηκε να 
λέη κάποιος άπά τήν παρέα.

Ά ρ χ ισ α ν  δλοι τότε νά τάν σπρώχνουν, νά 
τάν τσιμπούν, νά τάν κοροϊδεύουν. Τά ταπεινό 
του πρόσωπο φωτίστηκε μέ μιά λάμψη περη- 
φάνειας καί άγάπης, πού τρεμόσβυνε δειλά καί 
περίεργα άπ ’ τ ’ άνήσυχα περάσματα κάποιας 
διαβατάρικης πίκρας.

Ή τα ν  καλάς δ Μανώλης καί πρό πάντων 
εργατικός. Εΐχε μείνει όρφανάς άπό πέντε χρο- 
νών παιδάκι μαζί μέ τις δυ} μεγαλειτερες άδερ- 
φές του καί τή χήρα  μάννα του. Στάθηκε δμως 
άξιο καί τίμιο παιδί. Ή  εύκή τοΰ πατέρα του 
τόν ώδήγαγε πάντα στόν ίσο δρόμο.

Τ ώρα  τά πειράγματα γένηκαν πιά χυδαία 
καί τά λόγια πιό πρόστυχα. Ό  κύκλος μεγά
λωσε πιότερο καί άπά άλλους έργάτες.πού θέ- 
λαν νά διασκεδάσουν τή μεσημεριάτικη άτονία 
καί τή βαρειά τους κούραση.

Κάθε τόσο τά χείλη τοΰ Μανώλη άνοιγαν 
γιά νά μιλήσουν, άλλά κάποια άορατη δύναμη 
τά ξανάκλεινε.

Έ βλεπε  κανείς πώς ύπόφερε τόσο, δσο καί 
χ^αίρονταν. 'Η  άγάπη του γιά τούς καταδικα
σμένους σέ ταπεινό αύτοδιασυρμό άδερφούς του 
ήταν τόσο μεγάλη δσο και ή λυπη του γιά

άνυπαρξία του άπά μιά αύθαίρετη άντίληψη 
γιά τή φύση του. Αν συμφωνήσουν σ αυτο τά 
σημείο, θά μπορή κανένας, χωρίς νά ύπαρχέ 
έμπόδιο, νά μιλά γιά τή θεία παντοδυναμία. 
Βρίσκουμε παρόμοιες έκφράσεις αύτοΰ τοΰ εί
δους στούς μΰστας, στούς οποίους απευθυνό
μαστε άκριβώς γιά τήν έμ,πειρία τοϋ θείου. 
Εΐναι φανερό, πώς μ ’ αύτά έννοούν μιά ένέργεια 
μ ’ άπροσδιόριστα δρια, μιά δύναμη δημιουρ
γίας καί άγάπης πού ξεπερνά κάθε φαντασία ! 
Ά λ λ ά  δέν έπικαλοΰνται βέβαια μιά περιορι
σμένη άντίληψη καί πολύ λιγώτερο εναν ορισμό 
τοΰ θεοΰ, πού θά μάς άφινε νά βγάλουμε τά 
συμπέρασμα ποιάς έπρεπε νά είναι ο κόσμος.

Γιά τή μετάφραση 
ΚΩΣΤΑΣ Α. Λ ΥΚ ΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ



«Κ οντά  ατό νεκρό στέκεται μέ κλεισμένα τά  p

χΐς κοροϊδίες τών συντρόφων του. Έ ννοιωσε  
ντροπή μαζί καί περηφάνεια. 'Η ώμορφιά τής 
’ Αλήθειας, πού γι ’ αύτήν ύπόφερε, γύρισε τ ’ άν- 
θρώπινο κλάμμα σέ γέλιο λυτρωτικό, σέ χαρά 
ουράνια.

Σ έ  μιά στιγμή σηκώθηκε άργά-άργά καί 
τράβηξε παράμερα, σέ μιά γωνιά.

Αδτό έρέθισε περισσότερο τήν παρέα.
— ’ΑκοΟς έκεϊ, νά μάς γυρίση τί: πλάτες !
—  Καί τΐ μας πέρασε τοΟ λόγου του ; Έ  ;
Καί δόστου βρισιές καί βλαστήμιες.
Ό  Μανώλης δέ μίλαγε.
Μιά ξερή λεμονόκουπα πέρασε δίπλα του.
'Η άρχή γένηκε. “Ολοι άρχισαν νά τού πε- 

τάνε κι’ άπό κάτι. Ά λ λ ο ι  κάνα ντενεκεδάκι, 
άλλοι καμμιά πετρίτσα, άλλοι κάνα κάρβουνο 
κι’  άλλοι λογής-λογής παλιοπράματα, πού μά
ζευαν άπό χάμου.

Έ  ύπομονή του έξαντλήθηκε. 
Γύρισε νά τοΟ μιλήσω, άλλά 

μέ τό γύρισμα μιά πέτρα τόν χτύ
πησε στό κούτελο.

Δέν πόνεσε τόσο γιά  τό χτύ
πημα, δσο γιά τή σκληρότητα και 
τήν άπονιά τών συνανθρώπων του. 
Ά ν  δάκρυσαν τά μάτια του, ήταν 
γιατί έβλεπε τήν ταπεινή τους 
καταδίκη.Πόνεσε κι’ έκλαψε γι ’  αύ 
τούς, γιά τάν έαυτό τους.

Ζαλίστηκε λίγο. Τό χέρι του 
πού έπίασε ϊνστιχτα τό μέρος δπου 
τόν χτύπησε ή πέτρα,γιόμισε α ίμα
τα. Γιά μιά στιγμή τάχασε. Τά 
μάτια του γύρισαν στούς συντρό 
φους του, πού τόν κύτταζαν σάν 
χαζοί.

Ό  Θανάσης, πού τού είχε πε- 
τάςει τήν πέτρα, Ιτρεξε κοντά του.

—  « 'Ρ έ  Μανώλη συγνώμη, άλλά 
βλέπεις δέν τδξερα πώς θά γύριζες 
τόσο άπότομα». . . .

Τά  λόγια αύτά τόν συνέφεραν.
—  «Δέ βαριέσαι καϋμένε ! Λέν 

είναι τίποτα», τοΟ είπε ήρεμα καί 
γλυκά καί τόν κύτταξε μ '  έπίμονη 
άπορία, βαθειά μέσ ’ τά μάτια του.

Α νή συ χ ος  καί ταραγμένος έ 
Θανάσης, πούβλεπε νά τρέχουν τά 
αίματα στό πρόσωπό του, έβγαλε 
τό μαντήλι του γιά νά τόν σκου
πίση, άλλά ό Μανώλης μέ μιά χει
ρονομία άποφασιστική τόν στα 
μάτησε.

—  «Εύχαριστώ , . . άλλά θά πάω πρώτα 
νά τό πλύνω στή βρύση ! 5

Καί χωρίς νά πή άλλη κουβέντα τράβηξε 
γιά τή βρύση πού βρίσκονταν στή γωνιά τής 
αυλής.—

'Ο μεσημεριάτικος ήλιος κρύφτηκε σ ’ Ινα 
άσπρο μικρό σύνεφο καί μιά παρήγορη σ*ιά 
άπλώθηκε στήν πυρωμένη αύλή τοΟ μηχανουρ
γείου.

'Ο  Μανώλης άνάσανε μέ άνακούφιση.
Έ β α λ ε  τό κεφάλι του, πού βούιζε άκόμη άπ ’ 

τήν πετριά, κάτου άπ’ τή βρύση καί τό μού
σκεψε μέ τά δροσερό καί καθάριο νεράκι της. 

Τώρα  πιά δέν ήταν ζαλισμένος.
Έπλυνε τό χτυπημένο μέρος καί μετά, άφοΟ 

έπλυνε καί τό μουτζουρωμένο του μαντήλι, τδ- 
δεσε σφιχτά γύρω άπ ’ τό κούτελο.—

Ά π ό  πολλή ώρα οί φωνές τής συντροφιάς

είχαν σταματήσει. Κάθε τόσο μόνο άκουγόταν 
καμμιά πρόστυχη βρισιά ή καμμιά βαρειά 
βλαστήμια.

Ό  κύκλος τώρα είχε στενέψει πολύ, τόσο 
πολύ, πού ό Ινας ήταν πάνου στόν άλλο, σωρό 
κουβάρι.

"Ολων τά μάτια κυττάζαν άπληστα στή μέση, 
χάμου.

— «Ντόρτια! >, φώναξε κάποιος θριαμβευτικά.
Βλαστήμιες καί βρισιές άκολούθι·,σαν αύτή 

τή θριαμβευτική λέξη.
Κ ’ έπειτα ή ϊδια βουβαμάρα.—
Δέν εκλαψε, ούτε γέλασε, μ ’ αύτά τό θέαμα 

ό Μανώλης. Σή/.ωσε μόνο τά μάτια του στόν 
ούρανό καί σώπασε.

Τήν άνήσυχη μελαγχολία τής αύλής μεγά 
λωσε ή καμπάνα πού προσκαλοΟσε τούς έργά- 
τες γιά τήν άπογευματινή δουλειά.

Βουβοί, θλιβεροί δλοι, προχωρούσαν κοπα
διαστά πρός τό μηχανουργείο. Κ’ έτσι δπως 
περνούσαν σκυμμένοι άπ ’ τή μεγάλη του πόρτα, 
μοιάζαν μέ ζωντανά πτώματα, πού μοιραία 
μπαίναν στόν τάφο τους.

' θ  Μανώλης δέν έμοιαζε μέ κανέναν άπ ’ α ύ 
τούς. Χ ωρίς  νά χάση καιρό, χαρούμενος, μπή 
κε στήν αίθουσα πούέργαζόταν κι' έβαλε μπρός 
τή μηχανή του.

'Ο  Θανάσης, πού έργαζόταν μαζί του στήν 
Ιδια μηχανή, ήταν πολύ νευριασμένος Κάπου 
κάπου έρριχνε άγριες ματιές στόν Μανώλη, 
σάν νά τού ζητούσε έξηγήσεις γιά τά λεφτά 
πούχασε στό ζάρι.

Γ  κρούί,ου— γκρούκου,γκρούκου —γκρούκου... 
Βογγοϋσαν μέ τόν ίδιον πόνο, μέ τόν ϊδιο στε 
ναγμά οί μηχανές ..

Ξαφνικά τό λουρί τοΟ τροχού χτύπησε τόν 
Θανάση στό χέρι.

Ξέρασε μιά τρομερή βλαστήμια μέ κακία.
’ Α λλά  δέν είχε καλά καλά τελειώσει τό λόγο 

του δταν τό λουρί τ .ν  έπιασε άπ ’ τό μανήκί 
του, πού στά νεΟρά του τό είχε άφίσει ξεκού 
μπωτο,καί τόν τύλιξε μέ όρμή.

Φωνές πνιγμένες, άνακατωμένες μέ κατάρες 
κα! μέ βόγκους, σήκωσαν στό πόδι δλο τό μη
χανουργείο.

Ό  Μανώλης πήδησε μέ μιάς δίπλα του. Τόν 
άρπαξε μέ τά γερά του μπράτσα μέσ ’ άπ’ τό 
λουρί, μέ κίνδυνο νά τόν πάρη κι’ αύτόν ή μ η 
χανή, καί τάν τράβηξε έξω, μέσ ’ τήν άγκαλιά 
του.

Οίχτρά παραμορφωμένο, μέ τά πόδια κομ 
μένα. μέ σπασμένα τά κόκκαλα τής μέσης του, 
τόν ξαπλώνει κάτου. Βάζει τ 'α ύ τ 5. στήν καρδιά

του καί άφονγκράζεται μέ άγωνία. Σχεδόν έχει 
σταματήσει.

— « 'Έ να  αυτοκίνητο γιά τά Νοσοκομείο !» 
φώναξε δυνατά έ Μανώλης καί τόν σήκωσε 
ξανά στήν άγκαλιά του.

Δεν είχε κάνε: δυό βήματα, δταν άπ’ τά 
στόμα τού χτυπημένου άρχισε νά τρέχη πηχτό 
αίμα. Έ π ειτα  κάρφωσε μέ πόνο τά μεγάλα 
μαϋρα του μάτια στόν Μανώλη, σήκωσε μέ μιά 
τελευταία προσπάθεια τό κεφάλι του κι’  άφοΟ 
άνοιγόκλεισε δυό τρεις φορές τά ματωμένα 
του χείλη, ψιθύρισε σιγαλά, κομμένα:

— «Συχώρα .. .με.. . . ,  Μα. .νώλη. .. άδερφ. .... 
μου !. . .  Δέν.... έβλεπα....

Τά κεφάλι έπεσε, τά χείλη έμειναν ξερά, τά 
μάτια πού θόλωναν σάν τό θαμπό γιουλι πού 
σβύνει, γύρισαν ψηλά καί ένας ψίθυρος άκού- 
στηκε τόσο πονεμένος μά καίτόσο χαρούμενος.

—  «Κ αί σύ... Χριστέ... συχώρα... με !»
"Ενα τελευταίο σπαρτάρισμα τοϋ κορμιού

του, κι’ ενα βαρύ βογκητό πού βγήκε μέσ ’ άπ ’ τά 
σπλάγχνα του, ήταν ό στερνός έπιτάφιος τής 
άμαρτωλής ζωής του.—

'Ο Μανώλης, άφοΟ τόν τύλιξε μ" Ινα πανί, τάν 
άκούμπησε εύλαβικά πά ου σέ μιά σιδερένια 
πλάκα. ’Έπειτα τού'.λεισε τά μάτια, τοϋ σταύ
ρωσε τά χέρια καί τόν φίλησε γλυκά, άδερ- 
φικά, ένφ τά χε λη του ψι ύριζαν Ινα κλαμ
μένο... «θεός  σχωρέστον !.* —

Η καμπάνα τού μηχανουργείου χτύπησε 
πένθιμα καί θλιβερά κι’ δλοι άρχισαν νά γυρί
ζουν φοβισμένοι στις δουλειές τους...

Κοντά στά νεκρά στέκεται με σταυρωμένα τά 
χέρια καί κλεισμένα τά μάτια, βαθειά συγκι- 
νημένος, ό Μανώλης. Λέν κλαίει ούτε μιλεΐ. 
Σωπαίνει μόνο...

Γκρούκου — γκρούκου,γκρούκου— γκρούκου...
— « Έ !  Μανώλη, κοιμήθηκες;» άκούστηκε 

ή φωνή το0 άρχιεργάτη, σά βαρύς άντίλαλος 
τών μηχανών.

Γύρισε ήσυχα ό Μανώλης, κύτταξε δλους μιά 
τριγύρω, Ιρριξε καί μιά τελευταία ματιά στόν 
πεθαμένο καί τράβηξε στή μηχανή του...

μ ιρ λ η ς  τ ρ α ί · * ο ρ ο ς



A enfiiA n  ΡΗΓΛ

TO Τ Ρ ΙΤ Ο  Ζ Ο Υ Μ Ε Ρ Ο

"Ενα πρωί, μπαίνοντας στήν άπο θήκη τοΰ 
γραφείου — ενα δωμάτιο στό τέλος τοΟ δια
δρόμου, δπου βχζαμε τούς καταλόγους καί 
τά σκουπίδια—  ε !δ ’ άπ^νω σ ’ ενα κιβώτιο 
στρογγυλοκαθισμένη μιά μαύρη γατούλα.

Ή τ α ν  άκριβώς ή έποχή πού μάς είχε ψο
φήσει ένα γκρίζο γατάκι πούχαμε, καί ψά 
χναμε νά βροΰμε άλλο. Αύτό τό δώρο — καί 
τόσο στήν ώρα του ! φαινόταν πώς μάς τδχαν 
ρίξει άπό τόν ούρανό. Καθώς ήταν μάλιστα 
ή κασόνα πού καθόταν κοντά σ τ ’ άνοιχτό π α 
ράθυρο κΓ άπό πίσω γελοϋσε γιορτινός ό κατα
γάλανος ούρανός, μιά τέτοιαν άκριβώς έντύ- 
πωση έδινε, σά νάταν πραγματικά άπό τόν ού 
ρανό σταλμένη. Καθόταν ήρεμη, σά νάπλεε 
σέ πέλαγος μακαριότητας, κΓ έπίσκεψή μου 
οέν τήν τάραξε καθόλου. Τήν πλησίασα καί 
τή χάϊδευα ελαφρά στήν πλάτη. Τότε μόνο 
σήκωσε τήν ούρά της κΓ άρχισε νά χουρχου- 
ρίζη σιγανά, υπερευχαριστημένη — κΓ ίσως 
καί πεινασμένη !

Καθόταν άκόμη τότε στό διαμέρισμα, μαζί 
μέ τόν γέρο της, Ινα γέρο μισοσακάτη πού δέν 
καλόβλίπε, μιά γριά νοικάρισσα, παραπετα- 
μένη σ ’ Ινα δωμάτιο, κΓ ήταν ή μόνη πού δέ 
μπόρεσε νά τήν βγάλη άπό κεί μέσα δ προϊ 
στάμενός μου γιά  νά κάνη δλο τό διαμέρισμα 
γραφείο.

Ή τ α ν  πιά σάν μισοεπιστάτισσα καί κοντά 
στίς άλλες δουλειές είχε νά φροντίζη καί γιά 
τίς γάτες, πού περνοΰσαν κάθε τόσο άπ' τό 
γραφείο — καί λέω περνοΰσαν, γιατί δέν κα 
τώρθωναν νά ζήσουν πολύν καιρό.

Τήν φώναξα τήν κ υ ρ ά -Ρ ή ν η  -  ετσι έλεγαν 
τή γρ η ά —  γιά νά τήν ρωτήσω  ποϋ πέτυχε 
αδτό τό κελεποΟρι. ’ Εμαθα δμως πώς δέν τό 
βρήκε οδτ ’ αύτή, μά τό είδε έτσι ξαφνικά νά 
κάθεται στήν κασόνα, στήν ίδια θέση. ΚΓ ή- 
τανε καλή γατούλα, μά τήν άλήθεια ! θυμάμαι 
τό μακαρίτικο τό τελευταίο π οδχ αμ ε : δσο
μπόϊ τοδλειπε, τόση φωνή είχε. Τό κλείναμε

μέσα στήν άποθήκη κΓ άμπαρώναμε καλά 
καλά τήν πόρτα, γιά νά μήν άκούγωνται οί 
κραυγές του ώς τ άλλα δωμάτιά, άλλά τίς 
περισσότερες φορές ήταν άκατόρθωτο.

Νιαούριζε στρίγκλικα, πλησιάζοντας τή 
μούρη του μέσα στή χαραμάδα της πόρτας. 
Μόλις άνοιγε, τρύπωνε μέσ άπ’ τά πόδια μας 
κΓ έφευγε έξακολουθώντας πάντα νά φωναζη.

Έ γ ώ  είχα βρει ένα μέσο γιά νά μ̂  άφήνη 
ήσυχο. Ό σ ε ς  φορές ήταν άνάγκη νά μένω ώρα 
πολλή έκεί μέσα, τό καπάκωνα μ" ένα παληό 
καλάθι τών άχρήστων, πού βρισκόταν έκεί. 
κι’  έτσι άκουγα μέν πόιε πότε τήν φωνάρα του, 
μά δέν είχα καί τό ένοχλητικό τρίψιμό του α 
πάνω στά πόδια μου γιά νά τ ’ άνοιξω. Σιγά- 
σιγά δμως αύτό έκμηδένιζε τό δπλο μου κι ά ρ 
χισε νά περπατάη, σπρώχνοντας τό καλάθι με 
τή μούρη του. Ή  νέα μας γάτα λαλιά δέν 
έβγαζε, κΓ άν έβγαζε δέν άκουγόταν. Είχε μιά 
βραχνή φωνοΟλα, πού μόλις τήν άκουγες.

'Η κυρά-Ρήνη δέν άργησε νά βρη καί τό 
σπουδαιότερο προτέρημά της : ήταν λιγόφαγη ! 
Τί σπουδαίο άλήθεια προτέρημα γιά τήν κυρά 
Ρ ή νη ! Κ Γ είχε δίκιο ή κα/.ομοίρα. "Otav 
πρωτοπήγα είχαν ένα άσχημόγατο, ένα φαταού
λα , ένα παληοζώντανο!.. Μοδλεγε καμμιά 
φορά ή κυρά-Ρήνη δείχνοντάς μου τον :

— Τόν βλέπεις αύτόν τόν Σατανά παιδί μου, 
τόν βλέπεις ; Ά π ό  τό πρωί έχει φάει τόν περί
δρομο : Τί βρεμένα ψωμιά, ψιχίτσες, τί λίγη 
σαλτσίτσα, πούχε μείνει άπό ψές τό βράδυ, 
κ ά τ ι  ψαροκεφαλάκια... Έ ! λοιπόν, δταν δή 
τόν προϊστάμενό σου, μόλις πατήση τό πόδι 
του στήν πόρτα, θά τρέχη πίσω του δλη τήν 
ώρα νιαουρίζοντας, σά νάχη νά φάη ένα μήνα. 
Ούτε ώρμηνεμένο νά τδχανε τό παληοζώντανο 
δέν θάκανε έτσι !...

— Μά τόσο πολύ ; είπα έγώ , άν καί τάχα 
μάθει πιά άπ ’ έξω κΓ άνακατωτά τά καμώματά 
του.

— Ά  ! είναι φοβερόν, παιδί μου, φοβερόν.

μοδλεγε συνεχίζοντας. Μόλις κουδουνίσει πη- 
ροΟνι ή κουτάβι, δπου καί νάναι. στήν αύλή, 
στά κεραμίδια, ή κοιμάται ή μαλώνει μέ κεϊνα 
τά θεριά τούς γάτους, πού τόν έχουν καταφάει 
— άλλο βάσανο αύτό ! -  νάτος τήν ίδια στιγμή 
μπρός σου νά νιαουρίζη κα. νάζητάη.. ΚΓ δχι 
τίποτ’ άλλο : μοϋ δίνει κάτι τις ό κύρ - Α ρ ι 
στόβουλος, ό προϊστάμενός σου. γιά νά τόν 
κοιτάω ναI δέν θέλω νά λέη πώς τόν άφίνιο 
νηστικό....

Μά κΓ έγώ ήξερα τά μασκαραλίκια τοϋ μα-

κομοίρη γιά τό άδοξο τέλος του... .
Μείναμε κάμποσον καιρό χωρίς γάτο κι’ άρ- 

χίνισαν νά χορεύουν τά ποντίκια. 'Η  Κυρά- 
Ρήνη έφερε γ ι ’ άντικαταστάτες του... δυό φ ά 
κες, μά δέν έφερναν άποτελέσματα. 'Ο  προϊστά
μενος τδλεγε καί τό ξανάλαγε, σάν άνθρωπος 
ικανοποιημένος, γιατί νόμιζε πώς τό κακό πού 
πήγαν νά τοΰ κάνουν έβλαψε τούς άλλου; πε
ρισσότερο. Γιατί κανε'ς δέν τοϋβγαζε τήν ιδέα, 
δτι... «κάτι λάκκο είχε ή φάβα? !

Έ τ σ ι  ζόρισε τήν γρηά καί μιά μέρ’ αύτή

« ...Μ ά ς  εβλεπε νά μπαινοβγαίνουμε άπό τό ’να γραφ είο  σ τ ’ ά λλο ...

χαρίτη τοϋ γάτου, γιατί κΓ έγώ  είχα πληρώ 
σει πολλές φορές τά σπασμένα του καί τόν είχα 
μιά φοΰρκα ! Μιά μέρα μάλιστα είχε τό θράσος 
νά πηδήση στό γραφείο μου δπου ήταν άκου 
μπισμένο ένα δεματάκι τοΰ προϊσταμένου. Τάρ- 
παξε καί τδσερνε χάμω, ώς που σκίστηκε τό 
χαρτί. Καί δέν είχε μέσα ούτε κρέας, ούτε ψά
ρ ια — κατάξρρα φασόλια, πού τάσπειρε χάμ ω  !

Κάποτε δμως τόν χάσαμε καί άν καί φά- 
γαμε τόν κόσμο δεν τόν βρήκαμε πουθενά. 
Κοντεύαμε πιά νά τόν ξεχάσουμε, δταν ένα 
πρωί πού πήγαινα στή δουλειά τόν είδα νά 
κουνιέται καί νά λικνίζεται πεταμένος πάνω στό 
κάρρο τοΰ σκουπιδιάρη φαρδύς - πλατύς. “Οσο 
καί φοΰρκα νά τόν είχα, τόν λυπήθηκα τόν κα

μάς κουβάλησε τό γκρίζο τό γατάκι, τό φωνα 
κλούδικο. Έκεΐνο δμως δέν ήταν γιά νά ζήση 
πολύ : Ή τα ν  ψωριάρικο καί μιά μέρα τό βρή 
καμε πίσω άπό έν’ άχεροτσούβαλο ψόφιο...

Έ τ σ ι  μείναμε πάλι χωρίς γάτα. Τ ά  ..οντί- 
κια ξανάρχισαν νά χορεύουν μέσα στήν άπ ο 
θήκη κι “ οί φάκες ξαναστήθηκαν χωρίς άπο
τέλεσμα.

Καί μάς ήρθε τότε τό δώρο : ή μαύρη γ α 
τούλα. Αύτη είχε πολλά προτερήματα : τό 
πρώτο τδχα βρή Ιγώ  : Δέν νιαούριζε. Ή ταν  
ήσυχούλα κΓ δταν άνοιγε τό στόμα της ή 
φωνή της μόλις άκουγόταν. Τό δεύτερο ό 
προϊστάμενος: Ή τα ν  κυνηγιάρα. Τό τρίτο τδχε 
βρή ή κυρά Ρήνη : Ή ταν  λιγόφαγη. Καί τό τέ



ταρτο ό Γιάννης, το παιδί πούκανε θελήματα 
στο Γ ρ αφ είο :  Ή τα ν  δμορφη — το τελευταίο 
δμως δέν μας ένδιέφερε καί τόσο ..

Α ύτό , ό Γιάννης ήταν ένα δωδεκάχρονο γερό 
άγόρι άπό κάποιο χωριό στά Γιάννενα, ροδο
κόκκινο, στρογγ υλοπρόσωπο μέ κάτι μάτι* με
γάλα γεμάτα καλωσύνη - καλωσύνη μέχρι κου 
ταμάρας. Τόν είχε πχραδώσει στόν προΐστά 
μενο ένας συγγενής του, γιά <νά τόν κάνη 
άνθρωπο». Μ ’ άλλους λόγους τοϋ ήταν ένα βά
ρος περιττό, πού προσπάθησε μέ κάθε τρόπο 
νά τό ξεφορτωθή. Γιατί τούβαλε δρους πολλούς 
6 προϊστάμενος, πού τούς δέχτηκε πρ'.θυμα. 
Δηλ. δεν θάρχόταν νά τόν βλέπη παρά τό 
πολύ-πολύ κάθε μήνα, λεπτά θά τοϋ δ ί 
ναμε μόνο δταν καί δσα μποροΟμε, γιατί θά 
χαμε καί τά ϊξοδά του, φαί, ντύσιμο κτλ. Έ  
πειτα θά τόν μαθαίναμε καί γράαματα γιά νά 
γίνη μιά μέρ’ άφέντης σάν κι’ έμάς !

Εννοείται, πώς άπ’ τΙς δπο/ρεώσεις, πού 
άναλάβαμε ’ μεΐς άπεναντί του. δέν γινόντουσαν 
παρά δσες μάς ένδιέφεραν κι’ έμάς

Μάθημα— δνομα καί μή πράγμα — τούκανε 
μιά δεσποινίς συνάδελφος, πού, άν κρίνω άπ ’ 
τά λά Jη πούβρισκα στήν κόπια, είχε ή ίδια 
άνάγκη γιά διδασκαλία καί μάλιστα γερή. 
Έ γ ώ  τήν ώρα τοϋ μαθήματος δέν τολμούσα 
νά πλησιάσω γιατί ήμουν «μαλλιαρός?.

Τόν έβλεπα τόν κακομοίρη τόν Γιάννη νά 
χασμουριέται πάνω άπ’ τήν γραμματική του,— 
τής 'Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης — νά τήν 
ξεφυλλίζη, νά τήν άναμετράη χωρίς νά τολμάη 
νά διαβάση. Μέ ρωτοΰσε τότε. δταν μ ’ έ
βλεπε νά μπαίνω στό «σπουδαστήριό του>.

— Γιά.. γιά.. γιά νά μ λθ ’ γράμμ ’ τα, πρέπ’ 
νά τήν ξέρου ο δλη . καί κρεμόταν άπ’ τά 
χείλια μου :

— Σιγά σιγά θά τήν μάθης δλη τούλεγα πα- 
ρηγορητ ικά.

Στό πονοκεφάλιασμα τών σπουδών» του, 
πού τό μεγάλιονε ή δεσποινίς δασκάλα του, καί 
στό κούρασμα απ' τό σύρ’ έδώ καί κάνε κείνο, 
ό έρχομός τής γατούλας ήταν γ ι ’ αύτόν μιά 
νότα παρηγοριάς.

’Αδερφό, γονείς, δέν είχε στόν κόσμο. "Ενα 
συγγενή μόνο, πού τόν έλεγε θειό χΓ αύτός 
δέν τοϋ καλοφερνόταν, δλο γκρίνιαζε, ώσπου 
τέλος τόν ξεφορτώθηκε. \έν είχε έναν άν
θρωπο νά μιλήση μαζί του, ένα φίλο, ένα συ 
νομήλικο, κάποιον πού νά τόν νοιώθη. Οί όπάλ 
ληλοι δλοι είμαστε γ ι ’  αύτόν μυστήριο. Μάς 
έβλεπε νά μπαινοβγαίνουμε άπ’ τ ’ δνα Γραφείο 
στ ’ άλλο, μέ χαρτιά στά χέρια, νά λέμε κάτι

λόγια μ ΐ 'ά  έλληνικά — μισά άκα τάληπ τα :
—  Διαμαρτ>ρήθηκε κ Γ  έπεστράφη άπλή 

ρωτο !
—  Πώς έννοούνται οί τιμές, τσιφ ή φόμπ 

λιμένα ;
—  “ Οχι παράδοσις, έργοστάσιον !
— Γράψε στήν Τράπεζα νά δώση έντολή...
— Γιά κύττα τή φορτωτική άπό πότε είναι; 

’Έχει ύπερημερίες αύτό τό έμπόρευμα;
Οί έρωταποκρίσεις διασταυρωνόντουσαν, 

κό;:ιες άνοιγόν:ο ;σαν, χαρτιά ξεφυλλιζόντου
σαν, οί μηχανές δούλευαν νευρικά κΓ άκουγό- 
ταν ή βροχή τών στοιχείων πάνω στόν κύλιν
δρο, ένω σ ’ δλη αύτήν τή φκσαρία ήταν αύτός 
ξένος. ‘ Η «δασκάλα» έκανε τήν αύστηρή. Πέρα 
άπ ’ τό μάθημα, έμαθα πώς δέν είχε άλλο λόγο.

Έ ρ η μ ο ς  καθώς ήταν,άφωσιώθηκε στή γάτα. 
Μ ’ αύτή συζητοϋσε, μ ’ αύτήν έπαιζε, σ ’ αύτήν 
έλεγε τά κατορθώματά του. τίς σκέψεις του, 
τά σχέδιά του, ένω αύτή χουρχούριζε εύχαρι- 
στημένη.

Πολλές φορές είχα γελαστή καί νόμιζα πώς 
συζητεΐ με κάποιον άλλον. Έ πειδή  δμως δέν 
άχουγα παρά μόνο τή δική του φωνή, άνοιγα 
τήν πόρτα νά δώ  ποιός ήταν ο σιωπηλός άκρο 
ατής. ΚΓ ήταν πάντα ή γάτα, πού τεμπέλιαζε 
μπροστά του. Κοκκίνιζε τότε. φούντωνε δλο - 
κλήρος. Δοκίμαζε νά δ ./ .α ιο /ογηθή, κάτι ψι 
θύριζε άκατάληπτο, μπερδευόντουσαν στό λά- 
ρυγγά του οί φράσεις χΓ έσκυβε άπό ντροπή τό 
κεφάλι.

‘ Ο Γιάννης δμως δεν καθόταν μέσα στό γρα 
φεΐο δλη μέρα. Τόν στέλναμε καί σε δουλειές. 
’Έ τσ ι  τίς ώρες πούλειπε μποροΰσε ή γάτα κΓ 
έφευγε. Έ τ σ ι  ένα μεσημέρι άργησε νά γυρίση 
πίσ-υ. Ε κείνος ήρθε, δέν τήν βρήκε, κι’ άρχισε 
νά τήν σιγοφωνάζη.Κύτταξε σ ’ δλες τίς γωνιές, 
μπαινοβγήκε στήν αύλή, κύτταξε στά διπλανά 
Χεραμίδια, μά τίποτα, δέν τό βρήκε πουθενά.

Τ ’ άλλο πρωΐ βρήκαμε τή γάτα ξαπλωμένη 
πάνω σέ μιά λινάτσα στό δωμάτιο πού καθό
ταν ό Γιάννης. Κοντά της τό τσανάκι μέ τό 
γάλα πού τής είχε ρίξει πρωί'-πρωΐ ή κυρά- 
Ρήνη είχε μείνει άπείραχτο. Τήν πιάσαμε καί 
τή στήσαμε κοντά γιά νά πιή, μά κείνη έστριβε 
τή μούρη της ανόρεχτα.

Μετά τή δουλειά του, τά βράδυα, έρχόταν συ
χνά στό γραφείο ένας άνηψιός τοϋ προϊσταμέ
νου. Ή τα ν  ύπάλληλος σέ μιά Τράπεζα, μά 
άνακατευόταν μ ’ δλες τις δουλειές. "Εχανε καί 
τόν ήλεκτρολόγο, διώρθωνε ραδιόφωνα, μιλοΟ- 
αε γιά μετεωρολογικά φαινόμενα χΓ έδινε καί 
συμβουλές κτηνιατρικής. Στό μυαλό του είχε

πολλά σχέδια καί τ ’ άρεσε νά λαβαίνη μέρος 
σέ κάθε συζήτηση. Τό βράδυ έκεινο ά/.ουσε 
τήν κυρά Ρήνη νά λέη γιά τήν άρρώστεια τής 
γάτας κΓ αύτόΓ άμέσως μόνος του προσ- 
εφέρθηκε νά κάνη τόν ντόκτορ. Έ κανε  άμέ
σως τή διάγνωση : κάτι είχε φάει ! Γιά
νά Ικφρασθοϋμε δηλαδή έπιστ/,μονικά, είχε 
δηλητηρίαση τοϋ στομάχου. Διάταξε τρεις κου- 
ταλιές λάδι τοΰ φαγιοϋ, πού τοϋ τδφεραν 
άμέσως, κι’  υστέρα, μέ τή βοήθεια τής κυρά- 
Ρήνης. πού κράτησε άνοιχτό τό στόμα τής

τιο κι’ άνέλαβε μόνος του τό τάϊσμα τής γ ά 
τα : .  ’ Από κείνη τή μέρα τδκανε ταχτικά. Καί 
νά πού ή πεισματάρα είδε θεοϋ πρόσωπο . 
ΚΓ άντε άντε άρχισε νά τρώη. Μονο πού δέν 
έτρωγε τόσο δσο πρώτα. . Διπλάσια, τ ρ ιπ λ ά 
σια ! θαρροϋσε κανείς, π ώ :  βάλθηκε νά κερδι- 
ση δ,τι έχασε τις μέρες τής νηστείας '. Η 
κυρά-Ρήνη άρχισε νά τό βαρυφέονη.

— Μήπως είδες κείνη τή στρίγγλα ; μούπε 
ένα πρωί' γιά ν' άνοίξη κουβέντα.

— ’Ό χ ι .  . ’ Αλήθεια τί κάνει ; ρώτησα, έπει-

« . . . Ό  γ ιατρός εκαμε τή δ ιάγν ω ση ...

άρρωστης, τούρριξε δυό-τρεΐ; κουταλιές. Στήν 
τελευταία κουταλιά δμως δυστρόπησε ναι τινά
ζοντας τό στόμα της λέρα,σε τό παρντεσσοϋ 
τοϋ ντόκτορα. Αύτός δμ ω ; τδδειχνε ΰατερα, 
μάλλον μέ περηφάνεια, σάν άνθρωπος πούπαθε 
ένα κακό στήν έκτέλεση τοΰ καθήκον ιος.

Τό γιατρικό δμως αύτό δέν έφερε άποτέλε
σμα καί ή γάτα έξακολουθοΰσε νά τεμπελιάζη 
καί νά γυρίζτ;] άκατάδεχτα τό κεφάλι δσες φ ο
ρές τήν βάζαμε μπρός στό φα'ί'.

Κάποτε ξαναρώτησε κΓ 6 προϊστάμενος τί 
γίνεται ή γάτα , κΓ έμαθε τά καθέκαστα. Πήγε 
άμέσως στήν άποθήκη καί τήν βρήκε.

Έ στειλ ε  κΓ έφεραν άλλο γάλα, πεταξε μέ 
θυμό τό σαχκάχ; του άπρόσεκτα σ ένα κιβω-

δή είχα καιρό ν άκούσω γιά τήν πορεία τής 
άρρώστειας της. Τρώει ή άρχισε τά παλιά ;

— Ά ν  τρώη ; παιδί μου Κ Γ έμενα κοντεύει 
νά μέ φάη ; ίΐούναι πιά έκεΐνο τό παληό τό 
λιγόφαγο ζωντανό, το άλαλο, Έ γ ιν ε  τέρας 
χΓ αύτό, χειρότερο άπό τ ’ άλλα. Δέν τρώει 
πιά παιδί μου. Ά κ ο ΰ ς  χλούπ, χλούπ, χλούπ 
καί κατεβάζει ψύχες όλόκλήρες. ΚΓ ύστερα σέ 
τρέχει άπό πίσω καί σοϋ ζητάει : νιάου. Κι 
έχει μιά στρίγγλικια φωνή. Ποΰ τή β ρ ή κ ε ; 
μυστήριο ! Έκείνη μιλιά, λαλιά δέν έβγαζε 
ποτέ της. Τής ξαναρρίχνεις... Τά  καταπίνει 
στό δευτερόλεπτο κι’ έκεΐνα κι' άρχίζει πάλι, 
νιάου, νιάου κι δλο καί ζητάει. Είναι φοβερόν, 
παιδί μου, φοβερόν. ΚΓ δχι μόνο αύτό. Έ χ ε ις
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άπ ’ τ ’ άλλο μέρος καί τόν κύρ-’ Αριστόβουλο, νά 
σοΟ λέη : «Λέν τήν φροντίζομεν, δέν τής δίνο- 
μεν νά φάη» καί τό ξαναλέει καί τό κοπανάει, 
ποΰ έγώ ή δόλια καί μέ μιά χειρονομία συμ
πλήρωσε τήν φράση της. Ά φ ο ΰ  ό γέρος [ίου 
μοΰ λέει καμμιά φορά, , δταν μ ’ άκούει νά λέω 
γ ι ’  αύςή τή στρίγγλα. ’Ώ /  πιά, άλλο δέ σ/.έ 
φτεσαι παρ ’ αύτή τή γάτα.

Τά παράλεγε βέβαια ή κυρά-Ρ ήνη , μά δέν 
είχε άδικο. Μετά. τήν άρρώστεια της είχε γ ί 
νει'πολύ παράξενη ή γάτα. Νόμιζε κανείς, πώς 
άπ’ τήν παληά ήσυχούλα, άμίλητη και λ ιγό 
φαγη', βγήκε μιά γκρινιάρα, μιά άδηφάγα, μιά 
άνήσυχη— ή τωρινή. Τ ώρα  πιά άπό τά γ ό 
νατα τοΰ Γιάννη προτιμοΰαε τήν πολυθρόνα 
τοΰ προϊσταμένου, δσες φορές έλειπε : Είχε
ξεπεράσει πειά τούς προκατόχους της στήν 
παραξενιά. ’Έκανε ζημιές. Μιά μέρα πατών
τας άπάνω σέ μιά στάμνα γιά νά πηδήση στό 
τζάκι τής κυρά - Ρήνης, γιατί είχε μυριστή 
κάτι δρεκτικό, τήν Ιρριξε χάμω καί τήν έ
σπασε. Ά λ λ ο τ ε  αναποδογύρισε τό τηγάνι, κ α 
θώς τηγάνιζε ή φτώχειά ή κυρά-Ρήνη δυό ψα
ράκια, κΓ άρπαξε ένα μισό ώμο φεύγοντας 
άστραπή. Έ φ α γ ε  ξύλο, μά ποιά ή ωφέλεια, 
Ά π ό  τότε δέν τήν χώνευε καθόλου ή κυρά- 
Ρήνη. Κ Γ  άν ήταν στό χέρι της νά τήν πνίξη 
θά τήν έπνιγε μέ τά ϊδια της τά χέρια. Ά ν  
τήν τάϊζε, τόκανε γιά τίς έφτά δραχμές πού 
έδινε κάθε βδομάδα ό προϊστάμενος.

“ Ενα πρωί βρήκα τόν Γιάννη μεσ ’ τήν άποθήκη 
κΓέκλαιγε γερμένος πάνω στό τραπέζι του. Γύ
ρισε μιά στιγμή μόλις μπήκα κ’ έξακολούθησε 
πάλι νά κλαίη σκυφτός.Τόν ρώτησα τί έχει καί 
μοδδειξε μεσ ’ στ ’  άναφυλλητά του μιά γωνιά. 
"Ήταν έκεί τυλιγμένη σ ’ έναβρωμόπανο ή γάτα. 
Πλησίασα. Τδ κεφάλι της χτυπημένο μέ κάτι 
βαρύ καί μιά πληγή πίσω ά π ’ τδνα της αύτί είχε 
κοκκινοβάψει τδ μαΰρο της τομάρι σ ’ αύτό τό 
μέρος.ΤΗταν πειά χρύα. θέλη σα  νά τόν ρωτήσω 
πώς καίτί. μά δέν πρόφτασα. Έκείνη τήν ώρα 
μπήκε δ προϊστάμενος, πού δέν βρήκε κανένα 
μέσα στά γραφεία, κΓ ήρθε νά δή τί κάνουμε.

—  Έ ,  τΐ κάνετε δώ, ρώτησε άπ’ τήν πόρτα.
Τούδειξα τή γάτα καί τούπα μόνο : ψόφησε.
Ό  Γιάννης ούτε κουνήθηκε διόλου.
—  ΑΙ ; τί συμβαίνει;
—  Ψόφησε, ξανάπα μέ τήν ίδια χειρονομία.
—  Καλά, κι’ αύτός τΐ χλαίει ; ξαναρώτησε.
—  Τή γάτα ..
ΓΙλησίασε πρδς τδ μέρος τής γάτας κι’ είδε.
—  Τί ψόφησε, πού κάποια παληοδουλίτσα 

είναι πάλι στή μέση ! Έ δ ώ  τής λιώσανε τδ

κεφάλι. Ποιός τδκανε αύτό, έ ;
Σήκω σα  τούς ώμους.
—  Δέν ξέρεις πάλι, δέν ξέρεις! ε!πε, άρχί- 

ζοντας νά θυμώνη. Πάντα, δπου σέ συμφέρει 
δέν ξέρεις Ξέρεις τούλάχιστο ποΰ τή βρήκανε;

Κατέβασα τό κεφάλι. Πώς νά ξέρω ;
— Τρέξε ρώτα τήν κυρά Ρήνη, παιδί μου, 

ρώτα την, νά δούμε πώς αύτό. Κατάντησε άη- 
δία πιά. Γάτο πέρνουμε, τόν σκοτώνουνε, άλ 
λον πέρνουμε...ψωριάζει, γάτα  πέρνουμε τήν 
μισερεύουνε... Ρώτησε καί προσπάθησε νά μά- 
θ η ς ! Σέ λίγο δέν θά τολμάμε καί μεΐς νά 
βγοΰμε έξω, μή μάς πετάξουν τίποτα καί μάς 
σακατέψουν ! . . .

Ή  κυρά Ρήνη έλειπε δμως έκείνη τήν ώρα 
και δέν μπόρεσε νά μάς φωτίση.

Κι * έπειδή καί τόν πρώτο γάτο οί μπακά
ληδες τόν είχαν σκοτώσει, έμεινε ή έντύπωση, 
δτι οί.. .μπακαλόγατοι τής αγοράς σκότωσαν 
κΓ αύτή τήν γάτα— τδ τρίτο νούμερο 

' 'Ο  Γιάννης έμεινε λυπημένος καί μ ελαγχο
λικός άπό κείνη τή μέρα. Δούλευε ανόρεχτα. 
Ε μ έν α  πού τοΰ φερνόμουν πιό μαλακά καί 
μούχε περισσότερο θάρρος, μούπε μιά μέρα, 
άφοϋ πρωτήτερα τδφερε βόλτα πολλές φορές 
καί δέν τάποφάσιζε :

— Ά ν . . .  άν σ ’  πώ, κατ ’ , θά... θάν τοΰ κρα- 
τήσ ’ ς μυστ ’κό άπ ’ οΰλους ;

Τοΰ τδ όποσχέθηκα καί μοΰ φανέρωσε κάτι, 
πού τοκρυβε τόσον καιρό καί τόν στενοχωρούσε:

Τήν γάτα  δέν τήν σκότωσαν οί μπακάλη
δες, δπως νομίσαμε! "Ενα πρωί', πού έμπαινε 
μέσα, άκουσε φασαρία  στής κυρά-Ρήνης, δ ιω 
ξίματα, ενα γκούπ κΓ ύστερα μερικούς σιγα- 
νώτερους κρότους άπό τό κύλισμα πού θάκανε 
ένα βαρύ πράμμα στό πάτωμα καί μετά ένα 
νιαούρισμα δυνατό, σπαραχτικό καί ύστερα β ή 
ματα βιαστικά καί βλαστήμιες. Μηχανικά, άντί 
νά τρέξη μέσα, γύρισε η έφυγε σαστ ισμ ένος .Ό -  
ταν ξαναγύρισε σέ λίγη ώρα, βρήκε σκοτωμένη 
τή γάτα  στή γωνιά δπου τήν είχα ίδεϊ κ ’ έγώ. 
Ι^Στήν άρχή θύμωσε, αΐσθάνθη/ε ένα μίσος 
γιά τήν κυρά-Ρήνη, ήθελε νά τήν έκδικηθή. 
Έ β α λ ε  τά κλάματα, ένώ μέσ ’ στό μυαλό του 
δούλευε, δούλευε, ένα σχέδιο γιά έκδίκηση. 
Κάτι έπρεπε νά πάθη ή κυρά-Ρήνη.

Τότε πήγα έγώ κι * ύστερα ό προϊστάμενος, 
θέλησε  νά σηκωθή νά τά πή δλα μέ τό νΐ καί 
μέ τό σίγμα, πέρασε δμως μπρός στά μάτια 
του γιά μιά στιγμή δλ ’ ή κακομοιριά τήςγρηάς 
καί σιγά σιγά μαλάκωσε ό θυμός του. Έ σ ώ π α σ ε  
λοιπόν. ΚΓ Ιτσι νόμισε πώς έμεινε πειό ήσυχη 
σιό θάνατό της ή αγαπημένη του γατούλα....

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Γ Σ ΔΟΥΡΑ : Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α  Τ Η Σ  Σ ΙΩ Ν

Μέσα στό πλήθος τών ποιητών καί τών ποε
τάστρων, πού κάνουν τραγοΰδι τήν δποιαδήποτε
— άρρωστη , τίς περισσότερες φορές —  ψυ
χική τους διάθεση, ένας θρησκευτικός ποιητής
—  στόν καιρό μας — δ κ. Δούρας, ξεκουράζει μέ 
τό αύσ :ηρδ  περιεχόμε-.ο τών θεμάτων του.

Πραγματικά, δέν μπορεί κανείς νάμήνκουρα- 
σθή κάποτε, περνώντας άπό τήν Τέχνη τήν ϊδια 
διαρκώς συγκίνηση — τήν φωτιά κάποιου πά
θους —  καί δέν μπορεί, έπομένως νά διαβάση 
τήν Ισια, άλύγιστη — σκληρή, ί σ ω ς — ποίηση 
τοΰ κ. Δούρα, χωρίς νά δοκιμάση τό συναίσθημα 
έκείνου πού βγαίνει μέσα άπό τήν άρωματι- 
σμένη. άλλά βαρειά άτμόσφαιρα ένός κ ,ειστοΰ 
χώρου στόν ψυχρό τόν βορηά.

Μ’ αύτήν δμως τήν είκόνα δείχνουμε μαζί 
καί τήν ούσιαστικώτερη έλλειψη, πού —  κατά 
τή γνώμη μας —  έχουν τά ποιήματα τοΰ κ. 
Δούρα : Είναι μάλλον ένας ψυχρός —  ζ ω ο γ ό 
νος, βέβαια —  βορηάς, παρά τδ δροσερό άεράκι 
πού μάς χρειάζεται:

Δέν ύπάρχει παρά μονο σε μερικά σημεία 
ύποκειμενικότης κΓ έτσι δ άναγνώστης, πού 
δέν νοιώθει παντοΰ νά χτυπά κάτω άπ’ τούς 
στίχους μιά καρδιά, δέν συγκινεΐται παρά 
μόνο σέ μερικά ποιήματα, δπου βρίσκει μιά 
συγκίνηση άποκρυσταλλωμένη σέ ποίημα. 
Γιατί δ κ. Δούρας, στά περισσότερα ποιήματά 
του, πέρνει διάφορα θεωρητικά θέματα, κο- 
σμοθεωριακές πραγματικότητες, καί τίς 
π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι  —  ωραία, έστω — σέ στίχου:. 
Αύτό ομως δέν είναι δουλειά τής Γεχνης, άλλ 
άποτελεϊ μιά ικανότητα, χρήσιμη ο ’  δποιον 
χρησιμοποιεί τόν Αόγο, γενικά. Η Τέχνη γεν
νιέται άπό μιά σ υ γ κ ί ν η σ η  τ ή ς  ψ υ χ ή ς

τ ο ΰ  π ο ι η τ ή ,  συγκίνηση πού μεταο:δεται 
καί στόν άναγνώσιη μέ τό ποίημα, πού άποτε- 
λεϊ μιά ένσάρκωσή τη ;.  Αύτό γινε.αι σ^ με
ρικά ά π ό 'τά  «Τραγούδια τής Σιώνϊ κι έκεί 
τό ποίημα θερμαίνεται μέ μιάς, ζωντανεύει :

Τή μυστική, χυμένην εΰωδιχ 
τών μύρων σου, γροικώ στήν κεφαλή μου, 
κι’ όπιο; δ λ χ σ :ό ; στήν εαρινήν εΰδία, 
ανθοδολάει στό φέγγο; σου ή φι>Χ*ί μου.

2 :ή ς  βοσκή; σου τά  μονοπάτιχ, ό> πόση 
τήν αγχθότη σου Ικχμε; να νοιώσιο

ή άλλοΰ :

Σέ καρ :εροϋν ! Κι’ οί αδικημένοι, κΓ όσοι 
σ :οΰ  πόνου τό κρε55κτι καρφωμένοι, 
κΓ οσοι άπ’  τό χάρο βχρυχτυπημενοι, 
κΓ όπ’ Ιχουν τήν απελπισία σπ ι:0)σει,

Σέ χ / .χ ο  :ερθ'ΐ'/  ! στό τρίστρατο, στό κΰμα, 
κι’ 6 ζήτουλα :, κΓ ί ναυχγό; κι 4 αλήτη:; 
στό κάτεργο, κι’ δλοι οι νεκροί στό μνήμα.

ΙΙρδς αύτό τό σημείο θάπρεπε νά στρέψη 
τήν προσοχή του δ κ. Λούρας, γιατί αύτός ε ί 
ναι δ λόγος πού κάνει έκείνους πού είναι ξένοι 
πρός τήν κοσμο^εωριακή ά·μόσφαιρα δπου 
ζοΰν τά «Τραγούδια τής Σιών», νά μή τά 
νοιώθουν καί νά μή συγκινοΰνται άπ ’ αύτά. 
Ή  διαφορά τής κοσμοθεωρίας δεν θά έμποδι^ε. 
Ά λ λ ά  δταν δέν δίνει κανείς τή δική του σ υ γ 
κίνηση, άλλά προσπαθεί νά συγκινήση τόν 
άλλο, παρουσιάζοντας του κάτι έξωτερικό. εΐ
ναι— πρώτα π ρ ώ τ α — ζήτημα άν θά έπιτύχη, 
γιατί δέν συγκινοΰνται δλοι οί άνθρωποι άπό 
τά ϊδια πράγματα, άλλά, κΓ άν έπιτύχη, το 
κατόρθωμα δέν θά είναι τοΰ ποιητή άλλά τοΰ 
άναγνώ στη : Ό  ποιητής δέν έπαιξε κανένα
ρόλο.

Ά ς  προσπαθήση λοιπόν δ κ. Δούρας νά βα- 
λη στίς φόρμες τή ; Τέχνης δ,τι αύτός αισθά
νεται, άκολουθ,όντας έκεϊνα, άπό τά « Τραγού
δια τής Σιών* δπου αύτό γίνεται ήδη.

Έ χ ε ι  πολλές πιθανότητες νά έπιτύχη, 
γιατί καί εύσυνείδητα έργάζεται καί επιμελή-



μενη μόρφωση φανερώνουν οί στίχοι του καί 
σημαντικά έχει προοδεύσει στήν τέχνη τοΰ 
Λόγου, σ ’ αύτό δέ τό σημείο ή όποκειμενικό- 
της θά τοΰ δώση άλλα φτερά, γιατ! ή καρ- 
διά ξέρει νχ λύνη τή γλ ώ σσα  καί νά μιλά μ 
εύκολία, άπλα κα! θερμά. Ά ν  αδτή τήν κα 
τεύθυνσή άκολουθήση, μπορεί κανείς νά περι 
μένη εξαιρετικά πράγματα. άπό τό ψυχικό πε 
οιεχόμενο τοΰ χ. Λούρα.

Κ ΡΙΤ Ο Ν Μ
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ΑΠΟ  ΤΟ “ ΕΟΝΙΚΟ,,

"<2ς τώρα τό θέατρο δεν μάς είχε συνειθίσει 
μέ τό άνέβασμα έργίυν πού θά μποροϋσαν νά 
ένδιαφέρουν τή «Νεανική Ψ υχή». Ά λ λ ά  ή 
μεταστροφή τών πνευμάτων πρός κάτι σοβαρω- 
τερο, πνευματικώτερο, δείχνεται ολοένα κα! 
στόν τόπο μας, μέ χίλια δυό καθημερινά σημ ά
δια : Κα'ι τό άνέβασμα τοΰ έργου τοϋ Ά λ ε ς .
Ό στρόβσκ υ  < Γ λ έ ν τ ι -κ ρ α σ ί— άγάπη» άπό τό 
Ε θνικό θέατρο ε!ν ' Ιν άπό τά σημάδια αύτά.

"Ενας νέος πανιρεμένος, παραδομένος δμω ; 
στό γλέντι κα! τόν κατήφορο τής διαφθοράς, 
πού δσο πάει τον παρασύρει γρήγορα πρός τά 
-/ειρότερα. Γύρω του τό περιβάλλον τών άν
θρώπων πού τούς κάνει δυστυχισμένους μέ τήν 
συμπεριφορά του, άλλά κα! μερικοί χ αρ ακ τή 
ρες, 6 πατέρας του, άλλά ίδίως ό πεθερός του, 
πού καθαρίζουν τήν ήθική άτμόσφαιρα μέ τήν 
παρουσία τους. Στό τέλος, δ ήρως τοΟ έργου, 
ό Πιότρ Ή λίτς ,  δταν τό πάθος τόν τραβάει 
πρός τήν τελειωτική καταστροφή, συνέρχεται 
ξαφνικά άπό κάποιο χτύπημα καμπάνας κα! 
μετανοιωμένος, άλλαγμένος, ξαναγυρίζει, στό 
σπίτι του.

Είναι τόσο άληθινή ή ιστορία τοΟ Πιότρ 
'Ηλίτς, ωστε τραβάει άπό τήν άρχή τό ένδια- 
φέρον δ θεατής τήν νοιώθει κα! δική του 
συγχρόνως ίστορία κα! φεύγει σοφώτερος ωρι- 
σμένως ϋστερ’ άπό αύτήν, γιατ! παρακολουθεί, 
ήσυχος αύτός κα! χωρίς τόν πυρετό κα! τή 
ζάλη τοϋ πάθους, έναν άλλον άνθρωτο, δταν, 
κυριαρχημένος άπό τήν ψυχική άρρώστεια τής 
άμαρτίας, σκοτώνει τόν Ιαυτό του ;:α! δλους 
γύρω του, χωρ!ς  νά έχη τή δύναμη νά σκεφθή 
άνεπηρέαστα κα! ν’ άντισταθή. Ά π ό  τό άλλο 
μέρος οί δυό γέροι, ίδίως δ πεθερός, δημιουρ-

γοΰν μιά πολύ δυνατή άντίθεση, μέ τήν φρό
νηση, τήν έσωτερική άνωτερότητα κα! τό φ ιλο 
σοφημένο βάθος τής σκέψης τους μπροστά στίς 
δυσκολίες τής ζω ή :.  Έ τ σ ι  δ θεατής διδάσκεται 
κι’ άπό τις δυο μεριές. 'Η  σπουδαία άρετή τοϋ 
έργου είναι δτι δέν εχει σκοπό νά δώση  μιά 
πρόχειρη αισθησιακή τέρψη, δποιασδήποτε 
μορφή:, κα! γΓ  αύτό δέν άvtβάζει πάνω στή 
σκηνή ένα δποιοδή.τοτε, έξωτερικώς ευχάριστο 
ή ενδιαφέρον κομμάιι τής ζωής, άλλά θέλει νά 
μπή μέσα στό νόημα τής άληθινής Τέχνης, 
διαλέγωντας μορφές χαρακτηριστικές, πού έκα
μαν κάτι σημαντικό στή ζω ή  τους, πού πήραν 
μιά θέση στά προβλήματα πού αύτή παρουσιά
ζει. Έ τ σ ι  μόνο τό θ έ α τρ ο — δπως κα! γενικά 
ή Τέχνη -πέρνει τήν άνώτερη, πνευματικώτερη 
σημασία του. Ά λ λ η ώ ς  δέν κάνει τίποτε άλλο 
— κΓ δταν άκόμη εΐναι τεχνικά πετυχημενο -- 
παρά νά π 'ρνη μέσα άπό τόν σωρό τών άνθρώ
πων πού σπρώχνονται μεταξύ τους διαρκώς 
γύρω μας, μερικούς πού έχουν κάτι τά περίεργο 
ή τ ο  εύχάριστο .Ά λλάτότε δένζητάει παρά νά μάς 
διασκεδάση κα! έπομένως μπαίνει στό ίδιο έπί
πεδο μαζύ μέ τόν καραγκιόζη ή τόν φασουλή — 
δσο /.αί άν είναι καλύτερης πάστας, πράγμα 
δμως πού, γιά πολλά τουλάχιστον θεατρικά έρ 
γα , κατάντησε άμφίβολο...

Ά π ’ αύτή τήν άποψη θά χαιρετήση κ α 
νείς μέ ένθ^υσιασμό τά ά έβασμα τοϋ έργου 
τοΰ Ό στρόβσκυ , ένώ είναι φυσικό δτι έκεΐνοι 
πού ζητάνε άπό τό θέατρο  νά τούς διασκεδάση 
μέ τήν λεπτότητα έκείνη τοΰ πνεύματος τών 
προσώπων πού άνεβάζει στή σκηνή, δέν έμειναν 
ευχαριστημένοι.

Ά π ό  τό άλλο μέρος οί άνθρωποι πού άπο- 
ζητοΰν τό θέατρο  πού στέκεται μέσα στόν 
άνώτερο προορισμό του, είναι φυσικό νά ένθου 
σιασθοϋν κα! νά παρασυρθοΰν ν’ άνακηρύξουν 
ί.άριστούργημα» τό έργο τοΰ Ό στρόβσκυ , ένώ 
είναι βέβαιο δτι ώς κατασκευή θεατρική δχι μόνο 
γιά ν’ άνακηρυχθή «άριστούργημα» δέν μπορεί 
νάγη άξιώσεις— άπό τό κύριο πρόσωπο τοϋ έργου 
κα! τήν ψυχική του πάλη δέν κατορθώνει νά 
ζωντανέψω μπροστά μας πολλά πράγματα, τό 
ΐ ξ ω τ ε ρ ι κ ό  του μόνο μάς δείχνει μάλλον—  
άλλά κα! σέ άρκετά σημεία είναι άδύνατο, 
προδίδεται τεχνητό, άκριβώς γιατ! τά θέματά 
του είναι τά βαρύτερα πού μπορεί νά βρή κ α 
νείς.

Ά λ λ ’ άς είναι- αύτός δ ένθουσιασμός φανε
ρώνει τή δίψα γιά τήν άληθινή Τέχνη κα! τήν 
ύπαρξη ψυχής πού βγαίνει άπό τήν άχρη- 
στία κΓ άρχίζει νά ζή κα! νά κινήται. Δέν

ΚΥΤΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ Ζ Ω Η

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Φ Ι Λ Ο Ι

10-1- 1 +  1,50 =  12.50.
'Η πρόσθεσις είνα ι αωστή, όποθετω. Καί 

δείχνει τό ποσόν, τ ο  όποιον, αν διάθεση κ α 
νείς, 6« εχη τό δ ι κ α ί ω μ α  νά άπολαυση κατά 
βάθοςκαί κατά π λ ά τ ο ς  τήν θείαν Τέχνην. Αντί 
εισιτηρίου 10 δ ρ α ^  μ ώ ν  παρακολουθεί κανείς 
άπο ιού «πρώτου Ι ς ώ σ τ ο υ »  κλασσικά εργα είς 
μίαν λαϊκήν π α ρ ά σ τ α σ ι ν .  («Λ αικαί» ,  alias 
«άκγευματινα !» ,  κ,οιλοΟνται αί παραστασεις 
έκεΐναι, τάς όποιας ούνανται νά παρακολουθή
σουν χα! μή ξ ε ν ύ χ τ η δ ε ς ) .  Αλλά οέν εΐναι αύτο 
τό αιουδαιότερον. ’ Α ν τ !  τοϋ ποσού αύτοΰ είμ- 
πορεϊτε τά  λάβετε τ ό  χ ρ ϊ ° μ α τού συχνά-οντος 
είς :ζ θέατρα, νά ό μ ιλ ή τ ε  έπ! έβδομάδας, ή 
— γιατί 6χι ; κα ! μήνας άκόμη διά τό α ή 
τό ρ εργον, διά το£>ί ηθοποιούς, διά τούς συγ
γραφείς, διά τ ή /  ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ν ,  μουσικήν, ποίη- 
σιν, χορόν, δ,τι θ έ λ ε τ ε  καί δεν θέλετε, γ ί 
νετε είς τήν κ ο ιν ω ν ία ν  μας δακτυλοδεικτουμε- 
νος, «διαιτητής τ ώ ν  καλλονών» τέλος πάντων.

’Ανήκω κα! έγώ  είς τήν τάξιν τών άνθρώ
πων, οί όποιοι άνεχ γκ αστ ικ ώ ς ,  έπαγγελματι- 
κώ:. ούτως εΐπείν, ε ί ν α ι  όποχρεωμένοι νά ύφί- 
στανιαι τήν τιμ ή ν  τή ς  έπικοινωνίας με τοιού- 
τουείδους δ ι α ι τ η τ α ς ,  έπ ’ έσχάτων δμως μου 
έδόίη ή ευκαιρία vac ΐ δ ω  άπό κοντά πώς δια- 
μοριροΰται ό λ α μ π ρ έ ς  αύτός πυρήν τών θεατρο
φίλων μας.-

ΕΟρισκόμουν κ α !  έ γ ώ  είς μιαν παράστασιν 
τοΰ Εθνικού θ ε ά τ ρ ο υ ,  δπου έπαι^όταν κάποιο 
δράμα, περιέχον, > caxa  τήν κλασσικήν συντα
γήν, σκηνάς οιιου ·ή κακία  εμφανίζεται κατα 
τόν χωμικάν κα! γ ε λ ο ΐ ό ν  της τρόπον, κα! σκη- 
νάς οχου ή « κ ά θ α ρ α ι ς »  δίδει τόν μεγαλοπρεπή

ύπίρχει λοιπόν τ ί π ο τ ε  πειό ένθαρρυντικό. 
Καί τίς υ π ερ β ο λ ές  του άκόμα μπορεί κ ά 
νει; νά τίς ' ά ν α ν .η ρ ύ ξ ιg άγιες. Ή  ούσία 
είναι δτι κα! στό  θ έ α τ ρ ο ,  δπως χα! σ δλες 
τί: έκδηλώσεις τ η ς  ζ ω ή ς ,  ή ψυχή άρχίζει νά 
ζη-άη τά δ ικαιώ μ<χτά  της , δίνωντας έτσι παν 
τοϋ ενα άνώτερο χ ρ ώ μ α  μέ τόν βαθύν άνθρώπινο 
χαρακτήρα της. N o t  κατι  πού, σέ καθε  ̂περί
πτωση, το β λ έ π ο υ μ ε  μέ χ α ρ ά  καί μ έλπιδα.

BKRKCUNO

έν τή θλιβερότητί του τόνον. Πίσω άπό έμέ, είς 
μακράν σειράν, έκάθητο όμάς νεαρών θεατρόφι
λων, ή οποία καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής πα- 
ραστάσεως έφρόντιζε νά συμπληροΐ διά σ χ ο 
λίων τήν διδασκαλίαν τοΰ δράματος κα! νά 
άσκή τήν άφ ’  ύψηλοΟ πράγματι κριτικήν. Οί 
ήθοποιο! κατωνομάζοντο ενας πρός ένα, μ ’ έναν 
τρόπο πού έδειχνε πώς ήσαν πρώτα ξαδερφια 
τών κριτών, τό έργον τοΰ συγγραφέως άνε- 
λύετο μέ έμβρίθειαν καθηγητών τής ’ Ο ξφόρ
δης, τέλος πάντων οί φίλοι μας έδειχναν είς 
τό κοινόν, δτι πράγματι γνωρίζουν νά έμ- 
πνέωνται κα! νά νοιώθουν άπό θέατρον. Ε π ε ι 
δή δέ κα! έγώ κάπου-κάπου κατώρθωνα, είς 
τάς στιγμάς δπου ή κριτική κατέπαυε, νά ά- 
κούω κάτι άπό τήν παράστασιν, έφρόντι,α  νά 
παραβάλλω τά παίζόμενα πράς τήν κριτικήν, 
προσπαθών πάντοτε νά πείσω τόν εαυτόν μου 
δτι, άν είς μερικάς στιγμάς οί κριταί έφαίνοντο 
δτι δέν έμπαιναν είς τό νόημα, τοΰτο ώφείλετο 
είς ίδικήν μου άνικανότητα νά είσέλθω είς τάς 
άνωτέρας σφαίρας τής διανοήσεως δπου εύρί
σκετο ή θεατρόφιλος όμάς.

Μίαν στιγμήν δμως ή προσπάθεια μου αύτή 
έφάνη δυαχερεστάτη. Εύρισκόμεθα είς τό τρα- 
γικώτερον σημείον τοΰ έργου. Ή  μεγάλη συμ
φορά προαναγγέλλεται. "Ολοι συναισθανόμεθα 
δτι έγγίζει τό τραγικό ξέσπ α σμ α .Ά π ό  πίσωμου 
δμως ή ύπόκρουσις τής κριτικής δείχνει τούναν- 
τίον πώς άλλη λύσις πρόκειται νά δοθή κα!, 
αίφνης, ή μουσοτραφής όμάς ξεσπάει είς α κ α 
τάσχετα  γέλοια, τήν στιγμήν, άκριβώς, δπου 
έπ! σκηνής άρχίζει ό θρήνος, ένώ αί διαμαρ
τυρία1. τών λοιπών άδαών θεατών, άναγκάζουν 
τούς φίλους μας νά ξεσπάσουν είς ένα μεγα
λοπρεπές καλαμπούρι, διά νά κολλήσουν έπάνω 
είς αύτό τά γέλοια των....

Ό  μακαρίτης Ροίδης ειρωνεύεται κάπου τάς 
Ά γ γ λ ίδ α ς ,  αί όποΐαι μεταβαίναυσαι είς τά 
θέατρον κρατούν μαζί των κα! τό κείμενον τοΰ 
παιζομένου έργου, έπάνω είς τό όποιον έχουν 
σημειώσει πότε πρέπει νά γελοΰν κα! πάτε νά 
συγκινοΟνται. 'Ομολογώ δτι κα! έγώ  είχα γ ε 
λάσει μέ τήν συνήθειαν αύτήν. Ά  Ο,ά τώρα 
άντελήφθην πόσον είχα άδικον, καί πόσον ο 
Ροΐδης έβιάσθη νά άποθάνη πρίν ίδη τούς 
συγχρόνουο θεατροφίλους.

Ζητώ λοιπόν συγγνώμην ά π ό τ ά :  Ά γ γ λ -δ α : .
N e m o



ΟΙ ΤΡΕΛΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΦΑΣ

“Ενα πρωινό τοΰ Μάη — σημειώστε, παρακα
λώ, ιδιαιτέρως : Μ άη—  39 παλαβοί μπήκαν σ ’ 
ενα αυτοκίνητο καί πήγαν για πεντε ημέρες 
νά απολαύσουν τόν άέρα καί τό φ ώ ς ,  μένον
τας αύτές τις πέντε ήμερες στό . . .  ύπαιθρο, 
δχι, ψέμιιατα, κάτω  άπό σκηνές.

Ξέρετε τί σημαίνει αυτό ; Π ρ ώ τα  - πρώτα 
πρέπει νά λογαριάστε δτι στίς 2 τοΰ Μάη, δεύ 
τερη ήμέρα τοΰ Π ά σ /α ,  γιά νά φυγή κανένας 
άπ ’ τό σπίτι του καί μάλιστα για να μεινη στο 
ύπαιθρο, σημαίνει δτι πρέπει νά κάνη ενα,του
λάχιστον, επεισόδιο μέ τούς δικούς του. Γ ρ ά 
φετε λοι όν 39 τουλάχιστον οικογενειακά επει
σόδια. “ Υστερα τόν αριθμό αυτο πολλαπλα 
σιάσετέ τον τουλάχιστον επί 10, γιο νά βοήτε 
τό m in im u m  τών συμβουλών, πού έδωσε η μη
τέρα τοΰ καθενός μας γιά τήν προφύλαξη του, 
ά π ’ τό κρΰο, τή θάλασσα, τό φαγητό , τό παιχ
νίδι, τίς εκδρομές κ.λ.π.. "Υ στερα  τόν αριθμό 
αύτό πού ηυρατε διαιοεσετε τον <)ια τοΰ 2, για 
νά βρήτε πόσες κουβέρτες έπρεπε να εχουμε 
μαζί μας 39 άνθρωποι γιά να αντεςουμε στη 
νυκτερινή ανοιξιάτικη ψυχρά. Βάζετε καί τα 
φαγητά 5 ήμερών πού είχαμε μαζι μας καί τά 
διάφορα άλλα «τσουμπλέκια» καιτοτε  θ α  κατα
λάβετε γιατί....άγκομαχοΰσε τό αυτοκίνητό μας 
στόν τελευταίο ανήφορο πρίν άπό τήν « Κ α 
κή ά Σκάλα», υστέρα ά π ’ τόν οποίο το ματι 
μας μποροϋσε νά άγκαλιάση μιά ατέλειωτη 
αμμουδιά, 10 χιλμ. μήκους π ά νω κ ατω , πού σέ 
μιάν άκρη της, δίπλα στους 'Α γ .  Θεοδωρους, 
επρόκειτο νά «κουρνιάσουμε» για πεντε ήμερες.

*
* *

—  «"Ω ω  ν> ω ,  φτάσαμε!»  φώναξαν δλοι μ’ 
ενα στόμα μέσα απ ’ τό αυτοκίνητο.

— «Σταθήτε, βρέ παιδιά,να βρώ  τό πόδι μου»

φο^ναζε κάποιος, που είχε σ φ η ν ω θ ή  μεταξύ 
μιάς κόφας μέ κουζινικά καί μιάς κάσας με
ψ.ί'νια, « ώ χ !»  , ο f

— Πάψε, βρέ αδερφέ, δέν μάς λές οτι κον 
τευες νά φάς καί ωμές πατάτες αυτοΰ, μονο 
κάνει; πώς εχασες τό πόδι σου...

** *
Σ έ  δυό λεπτά δέν εχει μείνει τίποτε μέσα 

στ ’ αυτοκίνητο. Ό λ α  τά πραγματα έχουν ξε- 
φ ο ρ τ ω θ ή  καί περιμένουν ποΰ θά τα κουβαλή-
σωμε. /

Ά μ έ σ ω ς  αρχίζει ή αδελφική ζωή. Ή  σ φ υ 
ρίχτρα τοΰ διευθυντοϋ τής κατασκηνιόσεως 
μαζεύει δλους κοντά του. Μέ λιγα λόγια τούς 
εξηγεί τί] συμφωνία πού κάνουν, αρχίζοντας 
τή ζω ή  αύτής τής χατασκηνώσεως. θ ά  ζή- 
σουν αύτές τίς λίγες μερες σαν μια οικογένεια. 
Οί χαρές θά άνήκουν οέ δλονς καί... οί δου
λειές έπίοης σέ δ λ ο υ ς .Κανένας νά μην προσπα 
Θηση νά ζήση ε ί ς  β ά ρ ο ς  τοΰ άλλου. Κ αθέ
νας ας φροντίση δχι μόνο να μή διόση 
μιά λύπη, έστω καί μικρή, στον άλλο, ά λ λ α α π  
εναντίας άς προσπαθήση νά τοΰ δο>σχι άπό 
μιά χαρά, έστο> καί ελάχιστη. £.τσι μόνο θα 
οίκοδομηθή ή χαςά ολόκληρης τής παρέας, πού 
θά ζήση εκεί μαζύ γιά πέντε ήμερες.

"Υστερα άπό μιά ώρα , έ’ξη κωνικές σκηνές 
ήταν στημένες μπρός τήν αμμουδιά, κατω α.τ 
τά πεΰκα, καί οί 39, μόλις πρό ολίγου λεπτο- 
μαθημένοι Α θ η ν α ίο ι ,  μόνο μέ μιά ψηλή 
φανελίτσα καί ενα κοντό παντελονάκι, παρα
δίδονταν στόν θερμόν αττικό ήλιο και 
τή μεσημεριάτικη αύρα τοΰ Σώρωνικοΰ. 
Μετά τό μπάνιο στήν απέραντη παραλία 
καί τήν ηλιοθεραπεία, κι επειτα απο ενα 
καλό γεΰμα κάτω α π ’ τή δροσιά τών πεύ

‘ Η  τοπ οθ εσία  τής κατασκη νώσεως.

κων, ενα ξάπλωμα έπάνω στά χαλίκια, μέ μιά 
κουβερτίτσα γιά στρώμα, ήταν δ,τι ύπεροχώτερο 
μπορούσε νά ποθήση κανείςεκεΐνο τό απομεσήμε
ρο. Ξαπλωμένος έτσι μποροϋσε νά ρεμβάζη, κυτ- 
τάζοντας πότε στίς καταπράσινες βουνοπλαγιές 
τών Γερανίων, πυύ ορθώνονται άπ’ τά β ο 
ρεινά, πότε άφίνοντας τό μάτι νά χαθή μέσα 
στόν ελεύθερο ορίζοντα, πού άφίνεται ανοικτός 
άπ ’  τή θάλασσα ά π ’ τά μεσημβρινά, καί πότε 
διατρέχοντας μέ τό μάτι τήν άτέλειωτη κάτα
σπρη δαντέλλα τής αμμουδιάς, τήν πλαισιω
μένη δεξιά ά π ’ τήν καταγάλανη Θάλασσα καί 
άριστερά α π ’ τά βαθυπράσινα πεΰκα, πού κα
ταλήγουν στό περίφημο βελουδένιο δάσος τής 
Κινέττας.

*
* *

EIvui ή προτελευταία βραδυά πού Θά μέ
ναμε στήν Κατασκήνωση. Γΰρω  άπ ’ τό...τηγά
νι τής Κατασκηνώσεως, στό όποιο μαγειρεύα
με τίς πατάτες γιά τήν έκρομή τών... ορειβα
τών  μας, πού θ ά  επιχειρούσαν εκδρομή στά 
έλατοσκεπασμένα Γεράνια (1300 μ. ύψος), έχει

συγκεντρω&ή δλη ή.., άφρόκρεμα τής μικρής 
μας κοινωνίας. Έ κ ε ί  είναι ό Γ  ιατρός μας, λυσ
σασμένος άπ ’ τή μυρωδιά πού βγάζουν οί τη
γανητές πατάτες, έκεΐ βρίσκεται ό «στρατη
γός» μας, εκεΐ εΐναι ό κ. «Π ρ όεδρος» ,  τό μέν
τιουμ, ο Κ αϊσαρ , ό σκιτσογράφος τής «Νεανι
κής Ψοχής» καί άλλα επίλεκτα μέλη, δλων δμως 
...τρέχουν τά σάλια άπ ’ τήν κνίσσα τής πατά 
τας, αν καί δ λ ο ιπροηγουμένως είχαν κάμει τήν 
κοιλιά τους σαν μπαοΰλο ά π ’ τό πολύ φαΐ. Ό  
Γιατρός, τέλος, παραλύει άπ ’ τή μυρουδιά κΓ 
αρχίζει νά άπαγγέλλη στίχους ά π ’ τόν...«Π εινα- 
σμένο ποιητή». “Υ στερα , άφοΰ καταλλήλως 
κανόνισε μερικές πατάτες άπ ’  τό τηγάνι, δια
κόπτει τήν άπαγγελία γιατί άρχίζει ή ορχήστρα 
τής Κατασκηνοίσεως, πού έγινε μέ δ,τι  μαγει
ρικό σκεΰος ήταν πρόχειρο εκείνη τή στιγμή. 
Ά λ λ ω ς  τε σέ μερικούς είχαν έλθει... σοβαρώ- 
τερες σκέψεις, οί όποιες άπαιτούσαν τήν επέμ
βασή του:

—-Γ ια τ ρ έ ,  φωνάζει  ενας πιτσιρίκος, είναι 
δυνατό μέ καμμιά έγχείρησι νά μοΰ μεταφέ- 
ρης τήν καρδιά δεξιά ;

—  Γιατί ; ρωτά  σαστισμένος ό Γιατρός.



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΝ ΜΑΣ ΦΙΛΩΝ

Τ Α  Π Ο ΙΗ Μ Α Τ Α  Σ Ο Υ
Κ άτι μοΰ σφίγγει π ά ν τα  τή ν  α ν ά σα  μου 
κάτι μοΰ πιάνει τήν φ ωνή «ά ν  κλάμμα. 
δταν  δ ια βά ζω  μ όν ο ; μου στήν κάμαρα 
βουβός τό π οιήματά  σου — γράμμα γράμμα.
Ό . τ ι  κι' άν λές, θ α ρ ρ ώ  κι’ έγώ  πώς τοζη σα , 
σ ’ άκολου θοΰ σα  τάχα κάθε βή μ α ...
Καί γράφεις γι’ "Α νοιξες και γράφεις γιά Φ θι

ν ό π ω ρ α ,
ποί' τώ ρ α  πάνε,... π έρ α σ α ν —τί κρίμα '

Κ ι’ δλχ τά  βλέπω  μέσα  στίς σελίδες σου 
πού άνιστορεΐ τό ίδιο  σου τό χέρι.
"Ως τή στερνή ά ρ α δα , πού σέ χώρισεν 
ά π ' τή ζ ω ή , τοΰ χάρου τό μαχαίρι.
Καί νο ιώ θ ω  τή σκιά σου μεσ ’ στήν κάμαρα 
κι' αύτή μαζί νά σκύβΐ} τό κεφάλι 
μαζί ν ’ άργοδιαβάζουμε τούς στίχους σου, 
μαζί νά ξεφυλλίζουμε καί πάλι...
"Ε ξω  αργό, μονότονο ψιχάλισμα 
δέρνει δειλά έδώ  κι’ έκεϊ τό τζάμι.
Οί σκόρπιες στάλες σμίγουν τρεμουλιάρικα 
καί τρέχουν κάτω  - δάκρυα ποτάμι.
Κι’ άρχίζει ά ργό  καί πένθιμο εμβατήριο 
πού τό κρατούν κι’ οί δυό μ αζί, αντάμ α  
ό τσίγκος κι’ ένας τενεκές παράμερα  
καί συνοδεύουν τ ή : βροχής τό κλάμμα.
Κ ι' δλο καί δέρνει κάτι τήν α νά σα  μου 
κι’ δλο καί πιάνει κάτι τή λαλιά μου 
καί στή στερνή σελίδα σου τά  δάκρυα 
άργοκυλοΰν θερμά στά  μάγουλά μου.
Κι' ό Φ ασουλής, άπ άν ω  στό  π αράθυρο, 
βαλμένος σέ χαρούμενη μιάν ώ ρα , 
μέ βλέπει έκστ.ντικός, παραξενεύεται 
κι’ — ώ τόν κακό μέ κοροϊδεύει τ ώ ρ α ...

ΛΕΩΝ. Ρ.

—  ΓιιίτΙ θέλω νά κοιμάμαι απ ’ τ ’ αριστερά, 
άπαντα μέ αφέλεια τό ζιζάνιο.

* *Τήν τελευταία μέρα τό πρωί, γίνεται ενίί 
< έπίσημο» μάτς ποδοσφαίρου τής Κ)σεως πρό; 
τήν ομάδα τοΰ χωριού.

—  Μπεμπέ, Θά παίξης κι’ έσύ ; φωνάζει ό 
Βενιαμίν τής Κατασκηνώσεως, ενας πιτσιρί
κος τόσος δά, πρός έναν Άλλον, σεβαστών δ ια 
στάσεων τηλεγραφόξυλο.

Τό μάτς παίχθηκε μέ ένα υπέροχο πνεύμα. 
Τ ά  δικά μας παιδιά έπαιξαν δχι για νά νική
σουν, κ ι ’ ό διαιτηπής μας, έ'νας άπ τούς Κ ατα 
σκηνωτές, φάνηκε αυστηρότατος... πρός τήν 
ομάδα μας, τόσο πού αναγκάσθηκαν νά ζητή
σουν τήν αντικατάστασή του... οί αντίπαλοι.

* * ν /
Τ ό  βράδυ τής ίδιας ημέρας στό πεζοδρυμιο

fH Νεανική Ψυχή> με πολλή ν χαράν δέ
χεται γράμματα και συνεργασίαν άπό τού ς 
άναγνώ στας της, του ς  οποίους θέλει νά  γνω- 
ρίση καί νά  βοη θή ση , είς δ,τι ΰ ά  μπ οροΰσε,
I λόγου χάριν είς ζητήματα  σπ ου δώ ν , μελέτης 
ή 6,τι δήποτε άλλο).Θέλει ν ά τ ο ύ ςκ ά μ η  φίλους 
καί νά τούς δωση τις εύκαιρίες πού παρέχει 
τό  πρόγραμμα τής X VN.

Ιν. Μ . Π ειραιά. Σ ά ς  έγραψ α, αν καί φοβούμαι 
δτι δέν κ α ιά λ αβα  καλά τί ζη τά τε . Ή  συνδρομή 
σας ήταν γιά έ'ξη μήνε;.

ϊ τ .  φ α ι > .  Χ ανιά . Ε ΰχαριστΰ πολύ γιά τίς π ρο 
σπ άθειες σας . Ό ς  πρός τήν τιμή δέν εχω καμμιά 
άντίρρηση .

Σ ’ έκείνους πού θέλουν πληροφορίες γιά  τό « Τ έ 
μενος τής Δ ια ν οή σεω ς» , γιά  τό όπ οιο  δημοσιεύθη/.ε 
ένα ά ρθρο  στό  φύλλο τοΰ ’ Απριλίου τής «Νεανικής 
ψ υχή ς», αναγκάζομ αι, εστω  καί άργά , νά δηλώ σω  
δτι θ ά  πρέπει νά περιμένουν ώ ς τήν . . .  Π ρω τα π ρι
λιά τοΰ 1933.

Ο Α Ρ Χ Ι Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

πού εΐναι μπροστά στό κτίριο τής Χ Α Ν , στήν 
οδό Μ η τρ ο πόλεως, δέν μπορεί κανένας νά πέ
ραση απ ' τά χίλιων λογιών πράγματα πού ξε
φορτώνονται.  Γ ύ ρ ω  ά π ’ αύτά καμμιά τριαν- 
ταπενταριά νεαροί, σαν παραζαλισμένοι και με 
ζωγραφισμένη τή λΰπη στά πρόσωπά τω ν  για
τί χωρίζονται έτσι γρήγορα, κυττάζουν τά λεί
ψανα τής εκστρατείας των  πρός τόν^άέρα και 
τό φ ώ ς .. .Γ ρή γορα  γρήγορα μαζεύουν ο,τι έπρε
πε νά φυλαχθή στήν αποθήκη κι’  ό καθένας 
είναι έτοιμος γιά τό σπίτι του. Π όσο δμως 
άσχημη φαίνεται όχι μόνο η ατμόσφαιρα, ο 
άέυας πού τούς περιτριγυρίζει, άλλά και όλο- 
κληοη ή  πόλη: Ολα φαίνονται ξετσίπωτα,
χωρίς ζέστη αγάπης αδελφικής^ βιαστικά, 
αδιάφορα, αφύσικα, μέ μιά λεξη «πολιτι
σμένα >...
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