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 ΑΧΙΑΛΟ
Πβίβηιία Carthargo —ΝάχαταστραφεΓή Ρω
μιοσύνη· νά τό σύθημα τών δχτρώ μα;- γιατί 
ά σαπίσαμε ώς Κράτος, ζοΟμε όμως καί βασι
λεύουμε ώς φυλή· και τή ζωή μα; τήν άπο- 
£είχνουμε κάθε τόσο, είτε πολεμώντας στά Μα
κεδονικά βουνά, είτε προσφέρνοντας στήν Πα
τρίδα όσο βιος άποχτήσαμε δουλεύοντας στήν 
ξενιτιά, εΓτε δημιουργώντας μιά μαρτυρικιά λ ’ 
¿πική Άχίαλο.

Ζεΐ ή φυλή μας καί γ ι’ αύτό πολεμιέται 
μέ τόση λύσσα άπό Ρουμάνου; καί Βουργαρους. 
"Αν εΓτανε φυλή σάπια, άν είχε μέσα της τοΟ 
•θανάτου τό σπόρο, κανείς δέ θάν τήν πείραζε· 
'θάν τήν άφίνανε νά σβήσει ήσυχα ήσυχα1 κι 
άντίς νάν τήν πολεμούνε μέ φωτιά καί μέ μα- 
χαίρι, καθώς στήν Άχίαλο, θάν τής τοιμάζανε 
τά σάβανά της καί θά παίρνανε στά δολοφόν α 
χέρια τά ταφοκε'ρια της. Τούς ζωντανούς πολε
μούνε' τούς ψόφιους τούς κλαΓνε καί τούς συμ
πονούν.

Οί Βουογάροι με τήν καταστροφή τής Ά -  
'χίαλος καρφώσανε ένα άστρο άκόμα πεντάφωτο 
στόν ούρανό ΐής Ρωμιοσύνης,και τό πατριωτικό 
■φέρσ ιμο τού Μητροπολίτη Γεωργιάδη άνέβασε 
πάλι τήν έκκλησιά μας, πού τήν εϊχε ρήξει τόσο

ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ
Κρίμα ! Ούτε τώρα στή μεγάλη καταστροφή δέ φάνηκε ό ονειρεμένος Ε Ν Α Σ  που ολοι 

τονέ λαχταρούμε, που σά Μεσαία χρόνια και καιρούς τόν καρτερούμε νά μάς μιλήσει τήν αλή
θεια, νά μά; ξυπνήσει άπό τον άτιμωτικό λήθαργο , νά μάς τραβήξει άπό τόν άντιεθνικό καί 
προδοτικό βούρκο πού κυλιόμαστε. Κρίμα, ουτε τώρα δέ φάνηκε δ Ε Ν Α Σ  6 άγνός καί ό ηθι
κό:, ό δννατόλογος καί γιγαντόχερος, πού μέ τό λόγο καί μέ τή γροθιά θά μάς έοπρωγνε 
μπροστά, νά νιώαουμε τί είμαστε καί νάν τό καλοχωνέψουμε τί πρέπει νά κάμουμε, ά θέλουμε 
άπό ρέμπελο ασκέρι νά γίνουμε Κράτος σοβαρό καί δυνατό.

Μιλήσανε ρήτορες στό ποοχτέσινό συλλαλητήριο· ό κ. ΙΙαυλόπουλος, ό κ. Άναστασό- 
πουλος, δ κ. Α . καί (5 κ. Β . καί δ κ. Δήμερ μαζί. Μά τούς ί'ιους ρήτορες τους ακούσαμε 
καί προχτές, σέ εκλογικά συλλαλητήρια. ‘Ο κ. Πανλόπουλος καί τότε, καθώς καί προχτές, μάς 
μίλησε γιά τήν «κινδυνεύουααν Πατρίδα» καί γιά ·αύλικές μηχανορραφίες» καί γιά χίλιες τόσες 
Ρωμαίΐκες αηδίες’ <5 κ. Άναατααόπουλος τό Γ(5ιο- τό ίδιο κι δ Α . κι ό Β . κι δ Γ . κι ό Α. κι 
δ Δήμερ. Ουτε τά πρόσωπα ούτε τά λόγια Αλλάξανε. Κ ι δμως είχαν αλλάξει τρομαχτικά τά 
πράματα. Κ α ί μιά τέτια άΧλαγή δέν τής άξιζε νά μπλαστρωθεί μέ Παυλοπο υλικά καί ιιέ Ά ν α -  
οταοοπονλικά λόγια.

Χρειαζότανε ό Ε Ν Α Σ . Κ ι όσο δ Ε Ν Α Σ  αύτός δέν έρχεται, μήν περιμένετε τίποτα. Μ έ  
κούφια λόγια καί μέ καμπάνες πού νά χτυπάνε λυπητερά ούτε ό Βούργαρος νικιέται ούτε δ 
Ρωμιός σώζεται.

Ο  « Ν Ο Υ Μ Α Σ »

χαμηλά ό φαρισαϊσμός κι δ κοματισμός, στήν 
ύπέρλαμπρη έποχή τού Γρηγόριου καί τού 
Γερμανού. Νά μάς φτιάξουν κι άλλη Ά χ ί
αλο οί Βουργάροι, νά μάς φτιάξουνε κι άλ
λους Γεωργιάοηδες. Ή  Ρωμιοσύνη δέ θά λι- 
γύσει τά γόνατά της· ή Ρωμιοσύνη όσο πιό 
δυνατά πολεμήθηκε Γσαμε τώρα, τόσο πιό πολύ 
άναδείχτηκε. Αύτό λέει ή "Ιστορία, καί συφέρο 
τους είναι νά μήν περιφρονοΰνε τόσο τήν ιστορία, 
οι δχτροί μας.

Καιρός δμως πιά νά πάψουμε νάν τήν πολε
μούμε μέ τότη λύσσα τή Ρωμιοσύνη κ ’ έμεΐς οί 
Έλληνο—Βουργάροι, οί λεύτεροι δηλ. Ρωμιοί, 
οί αισχροί ραγιάδες τού Κοματισμού καί τού 
Ρουσφετιοΰ. Καιρός νά καθαρίσουμε τά χέρια 
μας άπό κάθε λέρα κοματικιά καί νάν τ ’ απλώ
σουμε άγνά καί δλοκάθαρα στή Ρωμιοσύνη. 
Σώνει πιά, αρκετά δργιάσαμε. Ή  άτιμη έσωτε- 
ρική πολιτεία μας καί ή διακονιάρικη έξωτερική 
πολιτική μας σπρώξανε τά πράματα Γσαμε δώ 
καί θάν τά σπρώξουν άκόμα περσότερο. « Άρ- 
χαί ώδίνων» εϊν’ αύτές, νάν τό νιώσουμε. Ό 
μεγάλος κίντυνος έρχεται· δέν ήρθε άκόμα "Καί 
μεΤς ούτε έτοιμαστήκαμε, μά ούτε δείχνουμε 
πώς έχουμε σκοπό νά έτοίμαστούμε γιά νάν τόν 
άντικρύσουμε.

Άπό τό Βασιλιά μας Γσαμε τόν τελευταίο 
χαμάλη καιρός νάν τό νιώσουμε αύτό. Α λ 
λιώτικα δέ μάς αξίζει ή Άχίαλο καί πολύ καλά 
θά κάνουν οί δικοί μας, πού ζόύν. άνάμεσοί σέ 
τέτια θεριά, νά φορέσουν τό Βουργάρικο Χαλ- 
πάκι ή νά γίνουνε Ρουμάνοι γιά νά σώσουν τό

βιό τους καί τό τομάρι τους. Γιατί τή Ρωμιο
σύνη, νάν τό ξέρετε, οέ θάν τήν πνίξει ούτε 4 
Ρουμάνος, ούτε δ Βούργαρος* θά τήν πνίξει 4 
λεύτερος Ρωμιός.

Φ. Λ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ Μ Ε Λ ΕΤΕΣ

ΤΟ ΚΛΙΜ Α

( Ή  άρχή τον στο περασμένο φύλλο)

Άλάζοντας Θ* ό αέρας άλάζει καί το ποσό 
της νερατμίδας πού μπορεί νά χωρέσει. Άναμεταξί 

πού Υωρεΐ ενα κυβικό έκατοστά τοϋτη νερατμίόα που χωρει
μέτρου, σέ μιά τάδε στιγμή καί τό ποσό πού το . 
κυβ. ε.κ.τ.μ. θά χωρούσε άν ειτανε χορτασμένο νε- 
ρατμίδα στήν Γδια θ * , υπάρχει μιά αναλογία πού 
τήν ονομάσανε ύγρομετρική στάση. Χορ: ασμένο ή κο
ρεσμένο θά πούμε τόν άέρα, όταν είναι φορτωμένος 
μέ τόση νερατμίδα ώστε δέ μπορεί νά σηκώσει παρα
πάνω κ ’ είναι πγιά έτοιμος νά τήν άφίσει νά πεσει 
σέ βροχή, χιόνι κτλ.

Ένα κλίμα τό λένε πολύ ύγρό όταν έχει στάση, 
ύγρομετρική μεταξύ 90 0)0 καί 100 0)0.

* 'Υγρό όταν μεταξί 90 0)0 καί 9 5  0)θ· 
ξερό όταν μεταξί 75  0)0 καί 5 5  0)0. 
πολύ ξερό μεταξί 5 5  0)0 καί 0 0)0.



Είπαμε πώς ό άέρας είναι διαθερμαντός. "Αν εϊ- 
τανε κατάξερος ή ζέστη θά τον περνούσε δίχως νά 
σταματήσει.

Ή  νερατμίδα κρατεί τή ζέστη καί μποδίζει έ- 
τσι τό υπερβολικέ ζέσταμα στήν άπανωσιά τής γης, 
δσο βαστά ή άχτιδοβολιά, καί το γρήγορο καί υπερ
βολικέ κρύωμα τή νύχτα, όταν θ’ άρχιζε, άνεμπό- 
διστη πγιά μετά το ήλιοβασίλεμα, ή άχτιδοβολιά 
τής γης προς τά ουράνια. Άφτό γίνεται στίς άμο- 
σκέπαστες κι ήλιοπυρομίνες ερημιές. Ή  νοτίδα λοι
πόν είναι ένας μεγάλος κανονιστής τής θερμοκρασίας* 
ανάλαφρο, άχνουφαντο βέλο γιά τή γή, γιά τά φυτά, 
γιά τά ζώα. Με τΙς άλαγές της άλάζει κι ή ξά- 
χνιση πού γίνεται ά π ’τό δέρμα καί τά πνεμόνια μας.

Οί περάτες πού είπαμε παραπάνου, φυσούνε διά
πλατα καί ταχτικά στούς ωκεανούς. Στίς μεγάλες 
στεριές τοπικά ιδιαίτερα φέρνουνε μεγάλες άλαγές, 
Σής ’Ασίας τά εσωτερικά, στά μεγάλα άψηλά της 
όμάλια (δροπέδια^τό καλοκαίρι ό άέρας ζεσταίνεται, 
άριαίνει, σηκώνετ’ άψηλά, κι άπό παντού φυσούνε 
κατά κει άέριδες. Έ τσ ι έ'ρχουνται στά μέρη μας οί 
καλοκαιρινοί δυτικοί άνεμοι πού μάς δροσίζουνε-· τό 
χειμώνα μάς έρχουνται άπό κεΐ κατάψυχροι άνεμοι. 
Είδαμ.ε πώς τά δυτικά τής Έβρώπης κατάγιαλα, 
ζεσταίνουνται τό χειμώνα άπ ’ τό γκολφστρίμ* τό κα
λοκαίρι πάλε λυώνοντας οί πάγοι κατεβαίνουνε ά π ’ 
τούς πόλους κρύα ρίματα πού δροσίζουνε.

Στίς μεσόγιες θάλασσες τριγύρω έχουμε καθη

μερινές άλαγές στή ζέστη, στήν ύγρασία, στούς άνέ- 
μους. Μέ τό ήλιοσήκωμα άρχίζει ή άνιση ζεστασιά 
γής καί θάλασας. Ή  άνισοθερμιά κορυφώνεται στις 
άπομεσημεριανές ώρες. Τότες αρχίζει ό άνεμος νά 
φυσά ά π ’ τή θάλασα πρός στή στεριά, (μελτέμι). 
Πρός τέ βράδυ πέφτει σιγά σιγά. Μετά τέ ήλιοβα
σίλεμα άχτιδοβολόντας ή γή γοργά πρός τά οΰρά- 
νια, ψυχραίνεται ή άπανωσιά της. Στή θάλασα πάλε 
πού έχει βαθιά ζεσταθεί τή μέρα, όλοένα ζεστά νε
ροστρώματα ανεβαίνουνε στήν όψη καί κρατούνε τ ’ 
άποπάνω άεροστρώματα θερμά. "Ετσι ό άέρας τή 
νύχτα στρέφει τό φύσημα του άπ’ τή στεριά πρός 
τή θάλασα. Ή  άνισοθερμιά γής καί θάλασας όντας 
μικρότερη τή νύχτα παρά τή μέρα καί το νυχτε
ρινό άεράκι γίνεται πγιό άλαφρέ ά π ’ τής μέρας τέ 

δυνατό άνεμο.
Όταν δ ουρανός είναι συνεφοσκέπαστος άχτιδο- 

βολιά κι άντιβολιά λιγοστέβουνε, οί άνισοθερμιές 
σιάζουνε, οί άνεμοι κατασαλαγιάζουνε.

’Ανάλογα φαινόμενα παρουσιάζουνε καί στίς στε
ριές διό γειτονικές άνισα ζεσταζούμενες έπιφάνιες, 
βουνό καί κάμπος πλάι πλαί. Όσο μέ τέ ήλιοσή- 
κωμα ζεσταίνουνται τά κορφοβούνια νωρίτερα καί 
γληγορότερα, τόσο άνεβαίνει άπό κάτω δ άέρας. 
Μετά τό ήλιοβασίλεμα άρχίζει άψηλά στό βουνό 
ή άχτιδοβολιά τής γής γοργή πρός τά ουράνια* ή 
άεροφορά στρέφει κατακαμπίς. Ψυχρές άέρας κατε
βαίνει άπό τΙς βουνοκορφές πρός τόν κάμπο, θερμός 
ανεβαίνει άπό κάτω κι έτσι σέ μερικά μέρη θά διεΐς 
σπίτια στίς βουνοπλαγιές θερμότερα τή νύχτα παρά 
στόν κάμπο. Ά ν  τυχόν οί άνεμοι άφτοί στά μέρη 
μας δεν έχουνε γενικά ονόματα δοσμένα άπό τούς 
βουνίσιους μας, θά μπορούσε ίσως νά ονομάσει κανέ
νας, άνεβάτη ή χαμπιά  τον πρώτο, χατεβάτη ή βου
νίσιο  τό δέφτερο.

Μεγάλα άψαλά όμάλια έχουνε υπερβολική ζέ
στη τή μέρα, υπερβολικό κρύο τή νύχτα, υπερβολικέ 
κρύο τόν χειμώνα. Στά μεγάλα χαμηλά δμάλια 
είναι τό κλίμα πολύ διαφορετικό άναλογία τό ήλια— 
σμα, άναλογία τήν προφύλαξη πού έχουνε άπό βου
νοσειρές, είτε δίχως σκέπη μένουνε ανεμόδαρτα.

'Ανεμοι περιοδικοί άπό μακριά έρχάμενοι είνα1

•ά _______________________

στά μέρη μας τά χαμψίνια, πού θά πει πενηνταμε- 
ρίτες. Στήν ’Ιταλία δ Σιρόκος άπ’ τή Σαχάρα, δ 
Μιστράλης δυτικός, στεγνές, δυνατές άνεμος στά 
νοτινά τής Γαλλίας.

Σ ’ άέναη κίνηση κι άλαγή βρίσκεται ή νερατμί- 
δα στήν ατμόσφαιρα θάτυχε νά διεΐς τέ καλο
καίρι πρωί πρωί σέ βουναλάκι κοντινό νά κάθεται 
ανάλαφρο συνεφάκι, σά βελουδένια πάχνη. Όσο ση 
κώνεται δ ήλιος τό συνεφάκι άρηαίνει,σκορπά, χάνε
ται. Ή  νερατμίδα άπ’ τή ψύχρα τής νυχτερινής 
άντιβολιά; εκεί άπάνω πυκνωμένη σ’ άφρό άχνης 
διαλύθηκε πάλε σ’ άφαντη νοτίδα στοΰ ήλιου τίς 
πρώτες θερμές αχτίδες. "Αλλες φορές θά είδες τόν 
ούοανό καθαρέ καί διάφανο πρωί πρωί νά μαζέβει 
στό ήλιοσήκωμα συνεφάκια. Ό  ζεστές υγρός άέρας 
άνεβαίνοντας άπό κάτω κρυώνει εκεί άπάνω κι ή 
νερατμίδα του πυκνώνεται σέ φουσκαλίδες. Άφτά τά 
δρατά φαινόμενα σού δίνουνε μιά ιδέα τού τί γίνεται 
άνείδοτα κι άνιώθητα, στήν άερόσφαιρα μάσα μέ 
τής νερατμίδας τήν άέναη πύκνωση καί ξάχνιση. 
Όταν ή νερατμίδα πληθαίνει τά κομπαλάκια της 
βαραίνουνε, τό σύνεφο δέν κρατιέται ανάερα, πέφτει 
καταγίς σέ σταλαματιές βροχής,

Οί βροχές γίνουνται κατά διάφορους τρόπους. 
Ό ταν δ ύγρός άέρας ε'ρχεται άπό μέρη ζεστά, οί 
σταλαματιές είναι μ.ικρές, ή βροχή είναι στρωτή 
καί β*στό£. Όταν πάλε δ άέρας δ φορτωμένος τή νε
ρατμίδα έρχεται άπό ψυχρά μέρη, ότα λ. χ. τό άε- 
ρόρεμα τό πολικέ χύνεται κατά τά ίσήμερινά, ή 
βροχή γίνεται άριά, με χοντρούς κόμπους, δομητική, 
καί περαστική— ταραχτή — μέ συνακόλουθα άστραπό- 
βροντα, άστροπελέκια, μεγάλα καί ξαφνικά πηδή
ματα στήν άτμοσφαιρική ήλεχτροτονιά κτλ.

Στήν Έβρώπη τά περίγιαλα τού ωκεανού είναι 
πολύβροχα έξαιτίας τού γκολφστρίμ. (κορφόρεμα) καί 
τόν θερμή νοτίδα φορτωμένο άέρα πού φέρνει άπό 
πάνω του. Τά παραμέσα λιγόβροχα. Στίς μεγάλες 
στεριές οί αψηλές βουνοσειρές είναι σά συνεφοπήχτες. 
Στό βορινό τό δικό μας τό μισόσφαιρο λ. χ. τέ ρέμα 
τού άπάνω περάτη έρχεται καί κρυώνει στίς πγιό 
άψηλές βουνοπλαγιές πού βλέπουνε κατά τό νότο. 
Έ τσ ι στά Ίμαλάγια έχουνε άπ’ τή νοτινή πλεβρά, 
τις μεγαλύτερες βροχές τού κόσμου (ώς 15  μέτρα τέ 
χρόνο"1. Ά π ’ τήν αντίθετη, τή βορινή σκεδέν καθό
λου βροχή.

Ό ταν ή θερμοκρασία στό σύνεφο πέσει κάτω ά π ’ 
τό μηδενικό ή νερατμίδα πήζει σέ χιόνι, κι άφτέ μάς 
έρχεται κάτω χιόνι, χιονόνερο ή βροχή.

Πολύ σημαίνει γιά έναν τόπο κατά πού είναι 
στρεμένος* άν βλέπει κατά τήν ανατολή, κατά τή 
δύση, «ατά τό βοριά, κατά τή νοτιά* άν είναι σκε
πές ή άνοιχτός, άπάνεμος ή ανεμόδαρτος.

Πολύ σημαίνει καί τό τί έδαφος έχει δ τόπος. 
Κατά τή σύσταση του κρατεί .ή άφίνει τό νερό καί 
στραγγά/Υπάρχουνε μέρη (Γένουα,Καμπό) όπου όσο 
κι άν βρέχει στή στιγμή στεγνώνει τό χώμα. Ή  γλίνα 
(άργιλος) κρατεί λ. χ. -πολύ νερό, μά πιάνει στήν 
επιφάνια γλήγορα τσίπα, κ ’ ή ύγρασιά μένει στό 
βάθος. Χώματα άμουδερά καί χαλικωτά στραγγούνε 
γλήγορα. Μεγάλη επίδραση έχει κ ’ ή ντυσιά, ή φυ- 
τωσιά, άν δηλ. τό έδαφος είναι δεντροφορεμένο ή 
σκεπασμένο χαμόδεντρα ή χορτάρι, άν έχει βάλτους, 
βούρκους, στεκάμενα νερά κτλ.

Στό έδαφος τό δασωμένο κανονίζεται δ καιρός. 
Άχτιδοβολιά καί ξάχνιση, φωτοβολιά καί λιοπύρι 
μετριάζουνται. Τή νύχτα δ άέρας μέσ’ τό δάσος 
δέν κρυώνει έτσι γλήγορα δπως στά γυμνά. Τό χει
μώνα κρατεί τό δάσος ζέστη, τό καλοκαίρι δροσιά. 
Τά υγρά κατεβάσματα, βροχή, χιόνι στόν τόπο τό
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δασωμένο γίνουνται συχνά καί κανονικά. Ή  ζωντα
νή δενδροσκεπή καθαρίζει τόν άέρα καί προφυλάγει 
το μέρος άπό δυνατούς άνέμους, τοπικούς ή μακρι
νούς. Οί πηγές δίνουνε νερά καλόπιοτα, άλαφρά, 
χωνεφτικά, διουρητικά.

Άπό τά μεγάλα κακά πού μάς γενίκανε άπό 
μιά κάπια σημαντική θρησκεία ένα είνα; κ ’ ή συ
στηματική καταστροφή πού έκαμε στά δάση γιά νά 
διώξει άπο κεΐ μέσα μέ τό τσεκούρι θεότητες ΐσκιο- 
φύλαχτες, αξέχαστες δασοφυλάχτρες,

Ώς τόσο άνάγκη νά σταθούμε. Τά καθέκαστα 
τού καιρού καί τών κλιμάτων τελειωμό δέν έχουνε 
κ’ έτσι έφκαλα μετεωρολόγος δέ γίνεται κανένας.

Είναι άραγες δυνατό νά ξεχωρίσουμε καί δμαδιάσουμε. 
τά κλίματα έτσι πού νά μπορούμε άπό λίγα χαρ*- 
χτηριστικά νά διαλέγουμε τό κλίμα ; Δύσκολο πολύ 
'.6 πράμα.

Ό Alexander von Huinbold που κατά-
στησε τήν επιστημονική κλιματολογία, πρότεινε- νά 
ένώσουμε στούς χάρτες άπάνω τούς τόπους πού έχουνε 
τήν ίδια μέση θερμοκρασία μέ γραμμές ΐσοθερμιάς 
όπως τίς λένε. Τήν ίδια μέση Θ* τή χειμωνιάτικη 
καί τήν καλοκαιριανή τή δείχνουνε ανάλογες γρα- 
μές ίσοχειμωνιάς κ ’ ΐσοθερμιάς.

Μά κι άφτή ή κατάταξη πολύ δέ μάς έφκολύνεΐ- 
"Ας πούμε διό τόποι έχουνε τήν ίδια μέση θ*.Ά φ τό  
θέλει νά πει πώς ή ζέστη πού παίρνουνε οί διό άφτοί 
τόποι,σέ μιά σειρά χρόνια (10 ,2 0 , 30 γιατί οσο πε- 
ρισότερα τά χρόνια τόσο σωστότερος δ μέσος όρος)εΙναι 
τόση σά νά έ'δειχνε τό θερμόμετρο όλα άφτά τά χρόνια 
μέρα νύχτα 15ο. Μ ’ άφτό όμως δέ μαθαίνουμε πώς 

μοιράζεται ή ζέστη άπ’ τή μέρα στή νύχτα, ά π ’ τή 
μιά μέρα στήν άλλη, άπ’ τή μιά βδομάδα στην· 
άλλη, άπ’ τό χειμώνα στό καλοκαίρι, ά π ’ τόν ένα 
χρόνο στόν άλλο. Μά κι άφτά άν τά' ξε'ραμε δέ θά 
μάς ωφελούσανε πολύ παραπάνω. Ή  άεροπίεση, ή 
φωτοβολιά, οί άνεμ-οι, ή ήλεχτροτονιά, οί βροχές, τά 
χιόνια φέρνουνε τόση άλλη ποικιλία.

Ό  Ju le s  Rochare! χώρισε τά κλίματα κατά 
τή Θ* σέ ΐσημερινά πού έχουνε μέση

25° centígrada.
— ζεστά άπό 2 5" ώς 1 5 Λ.
— μέτρια άπό 1 5 1' ώς 5°.
— ψυχρά άπέ-j-ô0 ώς -  5»

καί παγωμένα ή πολικά άπό — 5<> ώς — 5®. Διαί
ρεση πολύ γενική* ή μεγάλη ποικιλία στά καθέκα
στα τής έλατώνει τήν άξια. Στή Βερχογιάνσκα 
λ. χ. τής Σιβηρίας τό καλοκαίρι άνεβαίνει ή θ *  ώς 
τά 3 1 °  πάνω καί τό χειμώνα ^κατεβαίνει ώς τά 70 
κάτω άπ’ τό μηδενικό.

Μιά άλφαβητική κατάστρωση τών^τόπων, τού 
καθενοΰ μέ τό κλίμα του, θά έφερνε μιά έπανάληψη 

στά καθέκαστα. Άφτά τά βρίσκεις σέ μονογραφίες.
Ώ ς τόσο ένας άνθρωπος γιά ν' άλάξει κλίμα 

θά πάει σ’ ένα τόπο. Ό  τόπος άφτός θά είναι ή σέ 
θάλασα ή σέ στεριά, ή σέ βουνό η σέ κάμπο. Τό 
πγιό πραχτικό λοιπόν καί χρήσιμο είναι νά ξεχωρί
σουμε τά κλίματα σέ θαλασινά καί στεριανά. Πάντα 
όμως άνάγκη νά Ιξετάζουμε όλα τά ιδιαίτερα τού 
κάθε τόπου* νά μήν ξεχνούμε πώς δ ίδιος τόπος 
κατά τήν ώρα τού έτους μπορεί νά γίνεται τόσο 
διαφορετικός σά νάτανε όλως διόλου άλλο κλίμα. 
Νά μήν ξεχνούμε άκόμα πώς τά κλίματα άλάζουνε 
όχι μόνο άπό τή μιά ¿Spa τού έτους στην άλλη, 
άλλά κι άπό μιά σειρά χρόνια σ αλλη. Φαίνεται 
πώς άπό πολλούς αιώνες τό κλίμα τής δυτικής 
Έβρώπης δείχνει περίοδες άπό καμιά Ιδαριά χρόνια, 
μιά ζεστές καί ξερές μιά κρύες καί ϋγρές. Μέ τίς
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περίοδες άφτές βρήκανε πώς ανεβαίνουνε καί κατε
βαίνουνε τά νερά τής Κασπίας θάλασας. Ή  λίμνη 
άφτή μήν έχοντας πού νά ξεχύνει τά νερά της, μιά_ 

ζει ένα φυσικό, γιγαντίνιο βροχόμετρο. Δέ Θυμί _ 
ζουνε αραγες οί περίοδες άφτές, τό ιστορικό όνειρο 
τοϋ Φαραώ μέ τις 7 κ ’ 7 άνελάδε; καί, τήν εξή
γηση πού ε'δωσε δ ’Ιωσήφ ;

Άφτό τέλος πού λέμε καιρό στάση δέν έχει. 
Κυλά σέ άέναη ροή, βρίσκεται σέ αδιάκοπο γίνε. 
Ό  προσεχτικός αναγνώστης Θά κατάλαβε πώς άφτό 
δά Θελήσαμε νά δείξουμε εδώ. Οί λίγες άφτές γραμ.- 
μές άλλο σκοπό δέν είχανε.

’Ανάλυση τέλια γιά τόν καιρό καί γιά τά κλί
ματα Θ’ απαιτούσε βιβλίο άλάκαιρο.

Τί επιροή έχει τό κλίμα στόν άνθρωπο, στίς 
άθρώπινες δμάδες, ζσχίς φυλές θά χρειαζούνταν ε 
ιδιαίτερη εργασία γιά νά τό δείξει.

Τί επίδραση έχει στόν άρρωστο θά τό διούμε 
σ’ ένα άλλο μέρος.

Ιούλιο, 1906 .
ΦΩΤΗΣ ΨΩΤΙΑΔΗΣ

':<« ρί« .

Β Α Ι Α Ι Κ Ο Σ  Υ Μ Ν Ο Σ  Σ Τ Ο  Β Α Ρ Ο Υ Ν Α

(■Ργβ. Ε>. 85 .)

* ϊ ’μ<ος μεγάλος και γλυκός και τρίβ£χβί; 8* ψάλει 
Τό β α ιιλ η *  τ> Βάρουνϊ τόν πολυξακουσμίν&ν,
ΠοίΓ γιά τ8ν "Ηλιον άπλωσε τή  Γ ή ;, ¡ ο ίώ ;  ό σφάχτη; 
*Ενα τομάρι δαμαλιού τάπλώνει τεντωμένο,

Κ.’ έστησε τό στερέωμα πάνροθε άπο τα  οάση,
Κ ’ ίδωκε γνώση στε; καρδιές, γάλα στές αγελάδες,
Γοργίτη στάτι« ' κ ’ έβαλε στόν ουρανό τόν Ή λ ιο ,
Τ ή  στιά στόν κόρφο τών νερών, τό Σώμα στά χαράκια. (1) 

Κ αί τό πιθάρι τών γνεφιών ανάποδα γυρμένο 
* 0  βασιληάς ό Βάρουνα; τών ζωντανών ό αφέντης 
’Απόλυσε στόν ουρανό, στή γής χαϊ στόν άέρχ- 
Ποτίζει άφτός τοός κότμου; το« καί τά σπαρτά ή βροχή τβι» 

Βρέχει τά χώ ματα  τής γής, βρέχει καί τόν άέρα,
Σάν τάρμεγμα τών σύγνεφων δ βασιληά; ποθήσει,
Καί τότες ντύνει τά βουνά κατάμαυρη κατάχνια 
Πον οί δυναμόχεροι ήοαιες, αί Άνέιαοι. τήνε λυώνουν.

Καί τού θεού τοϋ Βάρουνα τοϋ πολυξακουσμενου 
Τό θάμα τό τεράστιο τώρα Θά ξεφωνήσω :
Στεκάμενο; στόν οΰρα.ό μετράει τά κατατόπια 
Τή< Τήϊ< δποϊνε απέραντη, κ1 ϊχ ε ι  τόν "Βλιο μέτρο.

Κ αί τού σοφώτατο« θεοδ τάλλο μεγάλο θάμα 
Κανένας δέν έτόλμησε νά τό κατηγορήσει :
Χύνονται, σ’ Ινα  πίλαγο τάστραφτερά. ποτάμια 
Μά τά νερά τή ς θάλασσας" ποτέ δεν ξεχειλανε"

ΚΓ αν (σως. χάποτες εμεΓς φίλον άγαπηαένον,
Πο® μάς. αγάπησε κ ι’ άφτό;, ή χα ί τόν αδερφό μ α ;
*Η γείτονα, ή καί σύντροφον ή χ ' «να τελε·.« ξένον,
*Ω Βάρουνα, αδικήσαμε, σιιχώρεσε τό σφάλμα.

ΚΓ άν Ισως άπατήσαμε, σάν π » ·/τε ς  στό πα ιγν ίδ ι,
ΚΓ άν δ ίχω ; νά τό ξέρουμε, κΓ δν μέ τή θέλησή μας,
*Ω  Βάρουνα, χχτάλύσε τές αμαρτίες μας όλε;,
Κ *ί θαμαστε πκντοτεινά μέ σένα φιλιωμένοι.

(Μ Σώμας εδώ δέν εινι τό πιοτό ποϋ απαντήσαμε στόν 
έίλλον ύμνο, άλλα άφνό τό φυτό τής Ά σ κ λ η π ιίς . Στιά 
μέσα στά νερά εινε ή  φλόγα τής αστραπής.

Κ. Θ ΕΟ ΤΟΚ ΗΣ

Η 4Ε ΜΜΜί
Στό τελευταίο φυλλάδιό τους τά «Παναβήνατα» 

Αρχίζουνε νά δημοσιεύουν τις. άπάντηάες χιού τούς 
•άτείλανε πολλοί στό ρώτημά τους «ά διαβάζουμε ή  
δχι καί γιατί δέ διαβάζουμε«, Ά π ό  τις Απάντησες 
θύτες ξανατυπώνουμε καί μεΐς μερικές γιατί Θαρ- 
ροΰμε τό ζήτημα σπουδαίο καί άξιο νά μελετηθεί 
σιλατιά καί στοχαστικά.

Στό πρώτο ροιτημά σας, δηλαδή άν το βιβλίο 
καί το περιοδικό β.ίσκουνται σέ κρίσιμη κατάσταση 
«την Ελλάδα, μού είναι κάπως δύσκολο νάπαντήσω.

Άφτά εσείς έκεΐ κάτω θά. τά ξέρετε καλήτερα. 
Παρατηρώ μονάχα πώς το ρώτημα σ&ς τιμφ· ό
ποιος βγάζει περιοδικό, συνηθίζει καί λέει πώς ό
λος ό κόσμος περιοδικά θέλει καί τίποτις άλλο. 
Έσεΐς βλέπω με χαρά μου πώς τέτοιες ρεκλάμες 
δέν τις καταδέχεστΙ. Μάλιστα σά νά δείχνετε κά
ποιαν ανησυχία, σά νά σ*ς φαίνεται πώς τό ελλη
νικό τό κοινό μέ τό παραπάνω δέ διαβάζει. Έ χετε  
δίκιο κ’ ερχουμαι τώρα στό δέφτερο τό ρώτημά σας, 
γιατί νά μη διαβάζη τό κοινό ;

'Η  απάντηση εφκολη. Δέ διαβάζει τό κοινο 
γιά πολλούς λόγους. Δέν είναι άκόμη μορφωμένο. 
Δέν είναι προχωρημένο τό βιβλιοεμπόριο. Δέ γράφον
ται αρκετά ε"ργα τής φαντασίας. Δέν πρόφτασε — 
ή δέν μπόρεσε — τό δημόσιο νά κάμη σύντροφο τής 
ζωής του τό περιοδικό ή τό βιβλίο. Κι ώςτόσο τό 
βιβλίο καί το περιοδικό τού αρέσουνε. ’Απόδειξη 
πού διαβάζει βιβλία καί περιοδικά, όταν τού έ'ρ- 
χουνται άπό τήν Έβρώπη.

Όλους τούς λόγους πού σας άράδιασα, ίσως λι
γάκι σύντομα, ελάτε νά τούς συμμαζώξουμε σ’ ένα- 
νε καί μόνο. Ή  εθνική γλώσσα δέν καλλιεργήθηκε 
όπως έπρεπε νά καλλιεργηθή. Γ ι*  τούτο δέ μορφώ- 
θηκ ε το δημόσιο' γιά τούτο δέν έπρόκοψε τό βιβλι. 
οεμπόριο· γιά τούτο δέ γράφουν ται άρκετά έργα 
τής φαντασίας· γιά τούτο δέν έγινε τό βιβλίο ή τό 
περιοδικό σύντροφος γλυκός τής ζωής μας· γιά τού
το διαβάζουνε άπό τήν Έβρώπη.

'Ένας δημοσιογράφος μού έλεγε μιά φορά, πώς 
άν άξαφνα δοκίμαζε νά βγάλη φημερίδα στή δημο
τική, αναγνώστες δέ θάβρισκε. Καθαφτό άδικο δέν 
είχε νά τό λένι, αφού σήμερα μόνο οί γραμματι
σμένοι άγοράζουν φημερίδες — στοχαστήτε πώς ή με- 
γαλήτερη κυκλοφορία δέν ξεπερνά τίς δεκαπέντε δε- 
κοχτώ χιλιάδες αντίτυπα, μίσα σέ τόσο πληθυσμό, 
σέ τόσα μιλλιούνια Ρωμιούς — κ’ οί γραμματισμέ
νοι δέν μπήκανε άκόμη στό νόημα. Σωστό· νά μήν 
τό θαρρούμε όμως πώς ό δημοσιογράφος μας δεν τό 
παρακάνει καί λιγάκι. Σάν πολύ σκούρα τά βλέπει 
τά πράματα. Μιά δημοτική φημερίδα — όπως ό 
Νουμάς—  μορφώνει δικό του, καινούριο δημόσιο 
πού μεγαλώνει κι άφτό. Έ να περιοδικό στή δημο
τική θά κερδίση αναγνώστες πού γιά τήν ώρα δέν έ
χουνε μήτε βιβλίο μήτε περιοδικό, μήτε φημερίδα νά 
φωτιστούνε, πού μήτε τό ύποψιάζουνται κιόλας πώς 
μπορεί ένας άθρωπος καί νά διαβάσ^. Νά ξέρετε 
πώς κ ’ ή μόδα έχει νά πή τά λόγο της σε τέτοια 
ζητήματα. Ποιος διάβαζε δημοτική, έδώ καί κάμ- 
ποσα χρόνια ; Καί ποιός σήμερα διαβάζει. ; Φτάνει 
νά γίντρ άρχή κι όλα γίνουνται κατόπι, έκεΐ πού 
μήτε τά όνειρέβεται κανένας. Έχουμε κάποια πείρα 
σ’ άφτά εμείς οί δημοτικιστάδες. Τά βιβλία αας τά 
μοιράζουμε. Καί ιδέα δεν έχετε πόσοι τά διαβά
ζουνε· τό συμπεραίνω άπό τά γράμματα πού κι ό 
ίδιος λαβαίνω· λαβαίνω καί γράμματα οπού μού γυ- 

ρέβουνε νά στείλω. Καί τούτο μού θυμίζει κάτι πού 
μού είπε μιά μέρα έδώ στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη έ
νας άπό τούς βιβλιοθηκάριους πού ή δουλειά του εί- 
τανε νά κρατ$ σημείωση γιά κάθε κώδικα πού ε*β- 
γαινε άπό τή Βιβλιοθήκη, θά ξέρετε πώς τούς δα- 
νίζουνε χωρίς καμιά δυσκολία, κ ’ εννοείται τούς δα- 
νίζουνε χάρισμα. Μού έλεγε τό λοιπό. « Τό έμ,πόριο 
φέτο καλά πήγε· ή ζήτηση πόλυνε.» Τά "δια θά 
σάς πώ καί γώ· τό εμπόριο τό δικό μου πάει καλά. 
Νάγοράζουνε όμως στού Κολλάρου, άλλος λόγος.

ψ γ χ α ρ η ς

Ξέρω άπό τή μικρή μου πείρα πώς ατό βιβλίον

καί τό περιοδικόν δεν ήξιώθησαν ποτέ τής επαρκούς 
προσοχής τού έλλ. κοινού», πώς «δ έλλ. λαός δε* 
υπήρξε ποτέ έπαρκώς άναγινώσκων», καί πώς οί ά- 
φορμές τοϋ κακού αύτοϋ -γ ια τί θαρρώ γιά κ α κ ά  

πρέπει νάν τό λογαριάζουμε τό ότι δέν προσέχουμε 
άρκετά, άν όχι καθόλου, στά βιβλία καί στά περιο
δικά, στήν πνεματική δηλ. παραγωγή τού τόπου μας 
— είναι οί ακόλουθες·

α) Τό σκολειό.
β) Ή  γλώσσα.
γ) Ή  άφόρητη τσιγκουνιά’  τοϋ Ρωμιού όταν 

■τού πεις πώς πρέπει νά πλερώσει γιά νά διαβάσει.
Στό σκολειό, μέ το άντιεκπαιδευτικό σύστημα 

πού βασιλεύει, άντί νά μάς γεννηθεί ή άγάπη, όπως 
θά είτανε καί τό φυσικό, μάς γεννιέται ή σιχασιά 
στό βιβλίο. Μη λογαριάζεις τούς λίγους 'πού τελιώ- 
νοντας τό σκολειό, ξακολουθούνε νά διαβάζουν καί 
άλλα βιβλία, εξόν τά βιβλία τής δαυλιάς τους ή 
τής επιστήμης τους, καί φιλολογιαά δηλ. βιβλία — 
γιατί θαρρώ πώς τά «ΓΙαναθήναια» γιά φιλολο
γικά βιβλία ρωτούνε. Οί τίτιοι είνα: μισός ή ένας
στους χίλιους, μά δέ θά πει τίποτ’ αύτό. Ό τα  
φεύγουνε χίλιοι άπό τό σκολειό καί μόνο μισός ή 
ένας ά π ’ αυτούς τούς χίλιους αποφασίζει νά δείξει 
κάπια άγάπη, ας είναι καί πλατωνική, γιά τή φι
λολογία τής πατρίδας του, είναι τό ίδιο σά νά πη
γαίνουνε χίλιοι στόν πόλεμο καί μόνο ένας ά π ’ τούς 
χίλιους αυτούς νάναι γυμνασμένος καί νά ξέρει νά 
μεταχειριστεί τό ντουφέκι, Μέ τόν έναν πολεμιστή 
δέν κερδ ίζεται ή νίκη καί μ.έ τον έναν άναγνώστη 
δεν μπορεί νά ζήσει ούτε τό βιβλίο ούτε τό περιο
δικό.

Νά καί ένα παράδειγμα άπό χιλιάδες τέτια·γύ- 
ριζα ένα μεσημέρι σπίτι μου κρατώντας στά χέρια 
μιά ε'κδοση τού Σολωμοϋ. Σιμά στήν όξώπορτα 
ανταμώθηκα μέ κάπιο γνωστό μ.ου δικηγόρο· κάτι 
ήθελε νά μοΟ πει, κι άπάνω στήν κουβέντα, παίρ
νοντας τό Σολωμό καί ξεφυλλίζοντας τον*, μού 
είπε*

— Μπά ! εΐν’ αΰτός ποϋγρχψε τόν Ύμνο τής 
Ελευθερίας ;

Καί τό σαύτδς» τό είπε μέ τίτιο τόνο σά νά 
μιλούσε γιά κανέναν μπαλωματή. Κι όμως είτανε 
δικηγόρος, δηλ. επιστήμονας, μά τί φταίει άφοΰ 
τόσα χρόνια πού ξόδιασε στό σκολειό, όχι μόνο δε 
φροντίσανε οί δασκάλοι του νάν τόν κάνουνε νάγαπή- 
σει το βιβλίο, μά ούτε κουραστήκανε νάν τού πούνε 
ποιός είναι «αδεός» ό Σολωμός, ώστε άμα τύχει 
κουβέντα νάν τό λέει τό «αϊτός» μέ κάπια εύλάβεια;

Είπαμε καί τή γλώσσα γιά δεύτερη, ίσια σπου
δαία μέ τήν πρώτη, άφορμή. Πώς θέλεις νά διαβάσει 
ό Ρωμιός καί. νάγαπήσει τό βιβλίο σου ή τό περιο
δικό σου (γενικά έδώ τό «σοΰ» κι όχι προσωπικά! 
όταν άπό τή μιά μεριά τού γράφεις μιά γλώσσα 

ψεύτικη, αφύσικη, άνευρη, ψόφια, πού άφίνεί Ολωσ
διόλου ασυγκίνητη τήν ψυχή του καί πού δέν τή νιώ
θει καλά καλά τίς περσότερες φορές, κι άπό τήν 
άλλη μεριά τονέ μαθαίνεις νά σιχαίνεται τή φυσική 
του γλώσσα, τή γλώσσα πού μιλάει καί πού αίστά- 
νεται, λέγοντας του, πώς είναι πρόστυχη γλώσσα, 
χ υ δ α ί α , χωριάτικη, κάποτε καί. . . . προδοτική ; 
Πώς τού δίνεις βιβλίο ή περιοδικό καί έχεις τήν α
παίτηση νάν τάγαπήσει,δτα δέν τού δίνεις μαζί καί 
γλώσσα ;

Τρίτη άφορμή είναι ή τ σ ι γ κ ο υ ν ι ά  μας. Τζαμπα
τζήδες φοβεροί καί στό διάβασμα, θέλουμε— πάντα 
τό μισό ή τό ίνα στούς χίλιους, είπαμε νά λογαριά
ζουμε— νά διαβάζουμε, έχουμε μάλιστα τήν άπαί-
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τηση νάναι διαλεχτά τά βιβλία, καί χαλά τά περιο
δικά, μά δεν τάποφασίζουμε χαί νάν τάγοράζουμε. 

*Α μάς τά δώσουνε χάρισμα η άν τά πάρουμε δα
νεικά, χαμιά φορά χι αγύριστα, πάει χαλά* αλλιώ
τικα δεν τά διαβάζουμε χαί . . τά κρίνουμε. Γ ι ’ αυ
τό κάθε έκδοτης βιβλίου η περιοδικού δεν πρέπει πο
τέ νά λογαριάζει τούς αναγνώστες του σύφωνα με 
τούς αγοραστές του, μά νά πολλαπλασιάζει τούς χ~ 
γοραστές μέ το 10 — άν όχι καί μέ το 100 — γιά 
νά βρει άπό πόσους διαβάζεται. Ρωμιός δεν ύπάρχει 
πού νά ξέρει νά χουτσοσυλλαβίζει καί νά μη διαβά- 
ζ «  μιά δυο φημερίδες τη μέρα. Κι όμως ρωτήστε 
τούς δημοσιογράφους, καί θά σάς πουν πώς ή κυ
κλοφορία τους είναι τόση σά νά μένουν τά έννέα 
δέκατα της Ελλάδας ακατοίκητα η νά κατοικοϋν- 
ται άπό στραβούς.

'Υπάρχει κα'ι τέταρτος, μεγάλος κι αυτός 
οχτρός του βιβλίου καί τού περιοδικού, τά Αναγνώ
σματα των εφημερίδων πού τώρα τώρα πληθύνανε 
τόσο ώστε νά ξεδιψάνε μ ’ αυτά πολλοί φιλαναγνώ
στες (1!), μά τόν οχτρό αύτόνε δεν αξίζει νά τόν 
πειράξουμε, άφοΰ άργά η γλήγορα, μέ τό δρόμο 
πού πήρε, θά γίνει στόν κόσμο βαρετός καί θάρχι- 
νήσει νά κλαίη κι αυτός την τύχη του.

Τό ζήτημα πού ανοίγεις, άγαπητέ κ. συνάδερφε, 
είναι μεγάλο καί πολύπλοκο καί μπορεί κανείς πά- 
νου σ’ αΰτό νά γράφει, νά γράφει, καί πάντα νάχει 
ακόμα κάτι νά πει. Μά έχεις βάλει κ ’ έ’ναν περιο
ρισμό, όσοι δηλ. «λάβουν την καλωσύνην νάπαντή- 
σουν νά περιορισθόϋν εις όλίγα καί περιεκτικά λό
για», καί ό περιορισμός αυτός μέ κάνει νά φοβούμαι 
πώς είπα παραπολλά, ενώ καταλαβαίνω πώς θά 
μπορούσα νά πώ δέκα φορές τόσα, ίσως καί περ- 
σότερα.

Δ. Π. ΤΑΓΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

Ιδια πλατεία μαζεύτηκαν άτίς 25 Μαρτίου οί Ιδιοι 
: Ανθρωποι καί πώς πέρασε μέ σανίδες καί ρόπαλα, 

βαρελότα καν κουμπούρες, Αλλο τεράστιο μπου
λούκι άπό τούς Ιδιους κι' Αρχίσανε τ ις  πΐάτολιές 
δχι γιά ’Ιδέα, δχι γιά Πατρίδα, δχι γιά θρησκεία 
παρά μόνο γιά τό παντοδύναμο ΡΟΥΣΦΕΤΙ; 

ί θά  ήθελα νά μά θυμούμαι τίποτε άπ ' αύτά γιά 
νά έλπίζω περισσότερο στά θέληση τού λαού καί νά 
πιστεύω εύκολώτερα τά λόγια τών ρητόρων.

’Αλλά είδα ένθουάιασμούς ν’ άνάδουν και νά 
σβύνουν γληγορώτερα άπό ένα τσιγαρέτο.

"Ακόυσα λόγια νά φτερουγίζοιιν καν νά χάνουν» 
ται σάν πουλιά διαβατάρικα.

Κι* έτσι έγεννήθηκε άτήν ψυχή μου ό δισταγμός.
—"Ας μιμηθούμεν τούς εύκλεεΐς Αμών προγό

νους, έφώναζε κάποιος ρήτορας.
Κι’ ενας άνθρωπος τοϋ λαοΰ κούνησε τό κεφάλι 

του καί είπε·
— Αύτοί μάς φάγαν τό κεφάλι.
Τέτοια λόγια, γεμάτα μετάνοια και πόν.■·, βγαλ- 

μένα άπό τό στόμα ένός Απλοϊκού πιά  κι’ δχι γραμ
μένα μοναχα στις στήλες τού «Νουμά» είναι άξια 
γιά νά δίνουν έλπίδες δτι κοντεύει Λ στιγμή πού 
ό λαός θ’ Ανοίξει τά μάτια του.

Α. Μ.

ΣΤΟ  Κ Ο Ν ΙΣ Μ Α  Μ ΙΑ Σ  Π Α Ν Α Γ ΙΑ Σ

Σάν ήχο θλιβερό τ’ δργανο άφίνει 
Στής ¿χχληαιάς τους θόλους χι Ανεβαίνει, 
Μαρία, ατά βωμό αον ή προσευχή 
Που μία’ ά π ’ τά λιβάνια θβρμή βγαίνει.

Μ ’ ολο πού νά προοεύχονμαι δέ ξέρω,
Κ ι’ άφωνη πίστη στην καρδιά μου χλειώ,
Κ ' Ιγώ  σά θερμολάτρης τής θρησκείας 
Πρός τά βωμό σου, Μαρία, ξεκινώ,

Ούτε τό περιοδικόν, ούτε ή ίφημερις, ούτε τό 
βιβλίον, ούτε ή άνοιξι;, ούτε τό Ρωμουνικόν ζήτημα 
ούτε κ&ν τό σταφιδικόν ύφίσταται κρίσιν. Τό μονα
δικόν πράγμα τό όποιον εύρίσκεται εις έσχάτην κρί
σιν ανέκαθεν άπό τής πρώτης ημέρας τής Έλευθε- 
τού έδώ χωραφιού είναι*

Ό  Ε Λ Λ Α Δ 1Κ Ο Σ  ΕΓΚ Ε Φ Α Λ Ο Σ , δηλαδή τό 
Σάπιο Καρπούζι.

Λοιπόν, όταν θ’ αποφασίσετε νά τό κόψετε, ί 

μού τό λέτε κ’ έμένα, κ ’ εγώ ευχαρίστως άναλαμ- ί 

βάνω νά γίνω δήμιος.

Π ΕΡΙΚΛΗ Σ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ε ρ γ α  ι $ α ι  Η μ β ρ α ι

ΡΗΤΟΡΙΚΗ
Κϊδα τόσα καί τόσα συλλαλητήρια νά γίνουν- 

ται χωρίς κανένα Αποτέλεσμα καί πολλές φορές μέ 
ζημία, ώστε μούρχεται Αηδία δταν άκούω πώς μα- 
γερεύεται κάτι τέτοιο.

Είχα την  περιέργειαν κι’ έπήγα στό συλλαλη
τήριο τής Τετάρτης. Είδα έναν δγκο μαύρο Ακί
νητο, λυπημμένο, νά πλημμυρίζει τήν πλατεία τού 
Συντάγματος καί νά περιμένει ν’ άκοσει κάτι, 
V Αποφασίσει κάτι.

Κι’ έβγήκαν ρήτορες στό μπαλκόνι καί τά είπαν 
ώραΐα δπως πάντοτε, κι’ ό κόσμος ένθουΟιάστηκε 
κ ι’ ό κόσμος συγκινήθηκε κ ί’ ό κόσμος χειροκρότησε

Δέν έχω γερό μνημονικό' μά μπορεί ποτέ άν- 
θρωπος νά ξεχάσει πώς έδώ καί λίγους μήνες στήν

Κ ’ Ανω πράς ok, Παρθένα οπλαχνιχιά,
Ό  χόομος τά δυο χέρια του άνοιγε«,
Ζητώντας χάρη άπ'  αύτήν πού καθεμιά 
Χάρη Θεού στο μέτωπό της σμίγει.

'Εγώ  θωρώντας τά όλόχρνσα μαλλιά,
Στεφάνι στά χατάσπρο μέτωπό σου,
Τών ωραίων σου ματιών τήν θεία στροφή,
Τό οΰρανιχό, γλυκά, χαμόγελό σου,

Σχέφτουμαι τά πινέλλο τοϋ ζωγράφον,
Πού 6 έρωτας θά δδήγαε, Παρθένα,
Τήν άμορφη τήν άψη ίρωμένης 
Ν ’ άθανατίση θέλοντας ai σένα.

Και λησμονώντας τήν παιδούλα Ε βραία ,
11 ού τού θεοΰ  τόν ίχλεχτά Ικαρπώθη 
Χειροκροτώ μπρδς τήν αλώνια ιδέα,
Που "Ερωτας καί Τέχνη ζενγαρώθη,

Ό  λαός άς ai θωρει γιά Παναγιά,
Πού μέ τις ψαλμωδιές τον ai παιδεύει.
Είσαι μιά άγνωστη γιά μένα χορασιά,
Πού ξακουστός τεχνίτης τή Ιατρεύει.

Σάν άποθέωση τοϋ “Ερωτα γιά μέ .
Μοιάζεις, πού τή Δόξα' ϊχει σφράγιση 
Γιά τόν τεχνίτη πές μου, Παναγιά,
Τις φορές, πού γλυκά ο’ ϊχει φιλήοη.

(Μετάφραση άπό τό ’Ιταλικό,
Τού Lorenzo Stechelti)

ΕΙΡΗΝΗ Α. ΑΕΝΤΡΙΝΟΓ

Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α Τ Α  Γ ΙΑ  Τ Η  ΓΛ Ω Σ Σ Α
Σοφραΐδα — Σονφραΐδα.

Ό  κ. Schlumberger δημοσιεύει στή Sigil
lographie de l'empire Byzantin, σ. 724,
ένα βυζαντινό μολυβδόβουλλο, τού ΙΑ ' ή ΙΒ ' αιώ
να, άξιο πολλή; προσοχή; καί γιά τήν τέχνη του· 
καί γιά κάπιο γλωσσικόν τύπο πού διαβάζουμε στήν 
Απιγραφή του.

Τό μολυβδόβουλλον αύτό στη μιάν όψη παρι
στάνει τήν Παναγία μέ στέφανο Δόξης δλόγυρα 
στήν κεφαλή τη;, πού τή σκεπάζει τό συνηθισμένο 
και γνωστό μέ κχλύφτρα μαγνάδι, νά σηκώνη 
ίκετικά χέρια καί νάχτρ στά στήθια της το θειο 
βρέφος ίστορισμένον «πάνω σέ δίσκο. Δεξιά κι αρι
στερά τής Θεοτόκου διαβάζουμε τά γνωστά μονο
γράμματα : ΜΡ — ΘΥ =  Μ [ψ η]ρ θ[εο]ϋ.

Στήν άλλην όψη τού μολυβδόβουλλον έχουν* τυ- 
πωθή τάκόλουθα :

ΟΟΦΡΑ 

ΓΙΟ Π ΑΝΑ  
ΓΝΕΘΕΟ  
Φ ΥΛΑ Κ  
-  Τ  -

= ...Ο Ο Φ Ρ Α Γ ΙΟ  Π Α Ν ΑΓΝ Ε Θ ΕΟ ΦΥΛΑΚΤ (ω) 
καθώς διαβάζει ό κ. Schlumberger, πού παρα
δέχεται δηλαδή ότι στήν αρχή κάτι λείπει, άν 
καί λέει ότι τό ΟΟΦΡΑΓΙΟ μπορούσαμε νά πά
ρουμε γιά λαθο; τού χαράχτη άντί; ϋ Φ Ρ Λ Γ ίΟ -  
’Εμείς όμως διαβάζουμε : Σο^ραγίς Πάναγνε Θεο- 
φυλάκτ(ου) χωρίς ούτε τό χαράχτη νά κατηγορήσουμε 
γιά άνύπαρχτο λάθος, ούτε στήν άρχη τής επιγρα
φής νά παραδεχτούμε οτι λείπει κατίτις, άφού κιό
λας άπό τό πανομοιότυπο τού μολυβδόβουλλου πού 
δημοσιεύει ό κ. Schlumberger δέ φαίνεται ένα 
τέτοιο πράμα.

Τό Σ ο φ ρ α γ ίι; δέν είναι τίποτες άλλο παρά 
τύπος Ανεπτυγμένος, καθώς λέμε με όρο παρμένον 
άπ’ τήν καθαρεύουσα, τής λέξη; -Σιρραγίς. Σήμε- 
ρ’ άκόμη σέ πολλά τής ’Ρωμιοσύνης μέρη λέμε: Σο- 
φραιδα καί Σουριραιάα άντί : Σφραγίδα . 'Από τε 
μολυβδόβουλλο λοιπόν πού περιγράψαμε παραπάνου 
δείχνεται τρανά καί χωρίς αντιλογία ότι οί σημερνοι 
τύποι : Σοφραΐδα καί Σονφραΐδα όχουνε παράδοση 
πολύχρονη στή γλώσσα μας, άφού τούς πρωτοβρί- 
σκουμε σέ μνημείο τού ΙΑ ' ή ΙΒ ' αιώνα.

ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗ Σ

ΤΒΣ ΖΩΗΣ
TOT ΠΛΛΛΜΑ.

Λ Ε Φ Τ E P I A  I
Μακεδονίττόόα, 

Κ άτι «τά. μάβρα μάτι« «ου τρέμει σά vivat Sàxpt,
Γιά σπίθα πού ά π ’ τή ; καρδιάς τήν πυρκαγιά πηδάει.
Καί βλέπω το που χάνεται μ έ ι’ βτίς χλω μέ; τ ι; κόχες 
Καί στά π η χτά  τά βλέφαρα κι άχ! τήν ψυχή σου νοιώθω

ΝάΘοβαλάγι χσμόγιλο πάνω στάχνά τά χ ιίλ ια
Πού σβήνεται σ*οϋ μυστικού του πόνου σου τό πνέμα.
Καί τώρα που τΡ σούρουπο τή Φύση αποναρκώνει 
Κ αί ίσκερή άσαλεψιά κυκλώνει τή  ζωή μα;

Θσρρώ μαζί πώ ; θλίβεται κι’ άλάχαιρη ή Πλάση.
Μά πες μου λιόκαλλη βαθιά τΙς σκέψις σου ταράζει. 
Κρυφή; αγάπη; δνειρο σάπόμακρα ταςίδισ,

Γιά θεϊκό τά σπλσχνα σου βαριοσπαράζιι πεϊσμα 
Π ’.υ τής σκλαβιάς τάγγιχτικό  σ’ άπομαραίνει χνώτο 
Καί λαχταρά; τή ; λεφτεριά; τό δροσερό τά γ ίρ ι ;

θ ερ ισ τή ; 20(06. Γ . Σ Τ Ε Φ Α Ν Η Σ



Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Α Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ
Όποιος διαβάζει τόν ο,Ά&ρώαινο Μ ηχανισμόν, 

τώρα μ,άλιστα πού βγήκε σε βιβλίο καλοτυπωμένο 
κι όμ,ορφοδεμένο, βλέπει πόσο καλοσυνείδητα δού
λεψε ή κ. Άλεξάντρα Παπαμόσκου καί πόσο κό
πιασε μελετώντας κάθε λέξη καί ψιλοκοσκινίζοντας 
κάθε φράση, γιά νά καταφέρει τό μεγάλο έργο πού 
κατάφερε· νά μάς δώση δηλ. ενα τέλειο μετάφρα
σμα, γραμένο άπό τήν πρώτη λέξη του ίσαμε τήν 
τελευταία σε κανονική γλώσσα, καί μ ι’ απόδειξη 
τρανή πώς ή δημοτική μας γλώσσα, πού οί ανί
δεοι επιμένουν νάν τή λένε ηιω χή, έχει όλα τά 
πλούτια πού άρκοϋνε όχι μόνο νά τραγουδηθεί έ'να 
αιστημα, νά γραφτεί ένα δήγημα, νά ξεδιπλωθεί 
έ'να δποιοδήποτε γεγονςτο,άλλά καί νά γραφτεί ένα 
καθαρά επιστημονικό βιβλίο.

Ή δημοτική γλώσσα δέ θά γίνει ποτέ γλώσσα 
τής επιστήμης, λένε μερικοί άκόμα. δυστυχώς 
καί δημοτικιστάδες, τοϋ γλυκοϋ νεροϋ πάντα. 
Μά νά που ή κ. ΓΙαπαμόσκου, δημοτικίστρα γερή 
* ’ έπιδεξια συγράφισσα, έρχεται σήμερα νάν τούς 
αποστομώσει μέ τό βιβλίο της. Δέν είναι 6 «Άθρώ- 
πινος Μηχανισμός» τό πρώτο επιστημονικό βιβλίο 
πού γράφεται στή Δημοτική. Γιά νάφίσω κατά μέ
ρος τίς επιστημονικές μελέτες τού Ψυχάρη, έχουμε 
τήν αΠλουτολογία» τοϋ Μαρκέτη. τό «Κρασί» τοϋ 
Στασινόπουλου, τή «Ματιάn τοϋ Άβάζου, τό «Κλί
μα» τού σοφού Φωτιάδη, πού τώρα τυπώνεται στο 
«Νουμά», καί τόσα άλλα άρθρα επιστημονικά πού 
περιττό νάν τάρχδιάσω.Το βιβλίο όμως τής κ. ΙΊα- 
παμόσκου έχει τούτο τό ξεχωριστό χάρισμα, πώ; 
είναι καιίαρά έπιστημ.ονικό βιβλίο σέ θέμα ξερό πού 
■δε σηκώνει ουτε ποίηση, ουτε παραπανιστές κουβέν
τες, ουτε μεταφορές, ουτε κανένα άπό τά συνηθι
σμένα συγραφικά στολίδια πού μαλακώνουν κάπως 
τή φράση, τής δίνουνε λαστικάδα, κ1 εΜτσι ομορφαί
νουν καί τή γλώσσα τους. Ή  Δημοτική στον « Ά -  
θρώπινο Μηχανισμό» δείχνεται όμορφη, όχι γιατί 
είναι όμορφα γραμίνη,μά γιατί είναι ή ίδια ομορφη. 
Όποιος διαβάσει μέ προσοχή τό βιβλίο αδύνατο νά 
φτάσει σ’ αλλιώτικο συμπέρασμα.

Εξόν άπό τό ζήτημα τής γλώσσας, τό βιβλίο 
τής κ. Παπαμόσκου είναι πολύτιμο καί γιά τή μέ— 

·νθοδό του. Σώνει νά συλλογιστεί κανείς πώς είναι

Μ Ε Λ Ε Ν Ι Α

Στον ποιητή τής «ΙΙενταγιώτισσας».

’Ώ  το φετινό μας τό καλοκαίρι! Νά πάει καί νά 
.μή γυρίσει !

Φωτιά καί λάβρα.
Ή  ατμόσφαιρα όλο σταναχωρεμένη· συχνά πυ

κνά κάνει ξερές μπόρες πού μποδίζουν τά μελτέμια 
νά φυσήξουνε λέφτερα.

Ζέστα, ζέστα καί πλήξη.
Μά τ ’ είναι τούτα μπρός στήν άλλη εκείνη τή 

λάβρα τοϋ φοβερού τοϋ θανατικού πού δέρνει τόν 
τόπο ! "Εχουμε βλογιάς επιδημία. Δέν είναι σπίτι 
πού νά μήν έχει κ’ ένα δυό άρρωστους. Δέν είναι 
μέρα πού νά μή θάφτουμε πέντε — δέκα. Πού νά 
προκάμουνε γιατροί καί πού παπάδες;

Είναι τρομερό νά βλέπεις πώς κουβαλούνε κάθε 
,μίρα τούς νεκρούς. Ένας παπάς μπροστά μέ πετρα-

μεταφρασμένο χπο τ ά  Ε γ γ λ έ ζ ικ α  κ α ί π ώ ς οί ’Ε γ 
γ λ έ ζ ο ι, σ τή ν  έκλαίκενση, πού λένε, τής επ ισ τ ή μ η ς , 
έχουν ζεπερά σει δλους τούς «λλους λαούς. ’Α πό τ ά  

Εγγλέζικα, θαρρώ, είναι μεταφρασμένο κ ’ ένα πα- 
ρομοιο βιβλιαράκι τοϋ Συλλόγου τοϋ κ. Βικέλα,μά 
το βιβλιαράκι αύτό μέ τή γλώσσα του καί μέ τόν 
τρόπο πουναι μεταφρασμένο, μονάχα ίπιστήμονες 
μπορούνε νάν τό νιώσουν. Τό βιβλίο όμως τής κ. Π. 
το νιώθει κάθε άθρωπος ποϋμαθε νά διαβάζει, τό 
νιώθουν ιδια κ ’ οί επιστήμονες, άφοϋ κι αυτοί κάτι 
μπορούνε νά κερδίσουν διαβάζοντάς το. Όταν πρω- 
τοδιάβασα το τρίτο μέρος του «Τί γίνεται σά σα- 
λέβουμε;» θυμήθηκα τά καλά φοιτητικά μου χρόνια 
και το μακαρίτη τό γέρο Βουσάκη πού ίδρωνε σέ ί 
σειρά μαθήματα νά μάς ξηγήσε: «τόν μηχανισμόν 
τής κινήσεως». "Α μάς διάβαζε τά 1 4 μικρούτσικκ 
κα-εβατα τοϋ Εγγλέζικου βιβλίου, ούτε δ μακα
ρίτης θά ίδρωνε ούτε μεϊς θά φεύγαμε άπό τό μά
θημά του όσο σοφοί είμ.αστε στό ζήτημα αύτό καί 
πριν τόν ακούσουμε. ’Ανάμεσα στά τόσο βαριά για
τρικά βιβλία, ή «Φυσιολογία» έρχεται, γιά τό φοι- | 
τηκό τουλάχιστο, σαν πιό αλαφρό κ’ εύχάριστο βι
βλίο καί γ ι’αύτο όλοι το διαβάζουν πιό πρόθυμ,α καί 
προσεχτικά, άφοϋ μάλιστα το μΧθημ’ αύτό σέ πρω- 
τομπάζει στό μυστικό τής ζωής πού κάθε νέος 
πρωτομπαίνυντας στήν επιστήμη λαχταράει νάν τό 
μάθει. Όσο όμως κι άν τό διάβασα καί τότες και 
κατόπι, πολλές απορίες μου τίς ε”λυσα μέ τό βιβλίο 
τής κ. Π. καί γ ι’ αύτό επιμένω πώς τό βιβλίο της 
μπορεί νά ωφελήσει σέ μερικά καί τούς σπουδαστά- ; 
δες τής γιατρικής.

Όσο γιά τούς όρους τους επιστημονικούς καί 
γιά τις επιστημονικές λέξες πού ή κ. Π. ριζοσπα- 
στικώτατα τούς μεταφέρνει στά γνήσια ρωμαίϊκά, 
δέν τό κρύβω πο»ς στήν άρχή, όταν πρωτοδιάβασα 
τό χερόγραφό της, ξαφνιάστηκα λίγο. Είχα τή 
γνώμη πώς οί έπιστημονικές λέξες καί οι όροι μπο
ρούσαν κ ’ έπρεπε νά μένουν όπως είναι στή θέση 
τους σαν άξιοσέβαστες μούμιες, άφοϋ μέ τή ρωμιο- 
ποίησή τους 3έν έχει νά κερδίσει τίποτε ούτε ή 
επιστήμη ουτε δ αναγνώστης, έξόν κι άν είναι 
επιστήμονας. Ή  «αρβουνικό ξυνό πεις σ’ έναν 
απλοϊκό άθρωπο ή άν9ρακιχό δξυ, τό ίδιο κά
νει- ούτε τόνα θά καταλάβει, ούτε τάλλο. "Ε 
πειτα καί ή μετάφρασή τού δξυ σέ ξυνό δέ μοϋ 
φαίνεται καί τόσο σωστή. "Αμα λέμε ξυνό φαντα
ζόμαστε άμέσως κάτι πού άν τό βάλουμε στο στόμα

χήλι στό λαιμό, μ ’ ένα φανάρι στό χέρι γιά κάθε 
άλλο φώς, καί μ ’ ενα σταβρό γιά κάθε άλλη παρά
ταξη. Κατόπι τέσσερες μόρτηδες κρατώντας τό σκά- 
μνο, (όπως λέμε τό κοινό νεκροκρέβατο, πού είναι 
προορισμένο άλλοτες νά βάζουνε μέσα τούς πεντά- 
φτωχους), μέσ’ σ’ άφτόν δ πεθαμένος, ραμμένος 
μέσα σέ χασαδένιο σάκκο, γιά νά μή βλέπει δ κό
σμος τά μούτρα, τά σαπισμένα άπ’ τίς πληγές κι 
α π ’ τό/ όμπιο, κι άγριέβεται.

Όσοι έχουνε τον τρόπο τους κάνουνε φοβγή (1)  
στά γύρω χωριά. Τδ ίδιο κάμνουμε κ ’ έμεΐς* μόνο 
δ άδερφός μου δ Γιάννης, πού κάνει τόν παλληκαρά, 
μνήσκει στήν χώρα γιά νά μήν κλείσει δλότελα 
τό σπίτι, πού δέν τοχουμε σέ καλό.

Τό χωριαδάκι πού μάς φιλοξενεί είναι μικρό καί 
χαριτωμένο, χτισμένο γιαλοπερίγιαλα κατά τό βοριά, 
άνάμεσα σέ έλιωνες καί σκαμνιώνες. Καθούμαστε 
σ’ έ'να μεταξοσκουληκαρειό, καινούργιο πέτρινο χτί
ριο, όξω ά π ’ τό χωριό χτισμένο πάνου σέ ύψωμα, 
μέ σάλα απλόχωρη κι ¿ερικιά, μέ πολλά παραθύρια 
πού βλέπουνε κατά τόν κάμπο καί κατά το πέλαο,

1) Φ οβγή  (= φ ο 6 ο φ ’γ ή = φ ο 6 ο φ υ γ ή )= ε 1 5 (κ «  γιά το 
φ ιβγιδ ά π ’ τδ φόβο τής επιδημίας, χολέρας, πανούκλας 
κτλ. κτλ.
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θά  μ « ς  ςυνίσει, ένώ ή  Χ η μ ε ία  α λ λ ιώ τ ικ α  τό π α ίρ νει 
τό  ό ξ ν . Κ ά τ ι  παρόμοιο  θά  σ κ ίφ τη κ ε  κ α ί ή  κ. Π . 
κ α ί γ ι ’ α ύτό  δεν π ε ίρ α ξε  τό  όξνγόνο  (ένω κ α τ ά  το  
σύστημά της μπορούσε αξιόλογα νάν τό πει ξννο-  
γόνο), ούτε τήν δξίδωση που τήν είπε όςιδωμό κι 
όχι ξννιομό.

Τέτια λάθια (αν μπορεί κανείς νάν τά πεΐ λάθια) 
λιγοστά βρίσκουνται στό βιβλίο καί σκεπάζουνται άπό 
τίς τόσες μεγάλε; επιτυχίες πού σέ κάνουνε νάπορεΐς 
καί νά θαμάζεις, όχι μονάχα τήν επιδεξιοσύνη τής 
κ. Π. μά καί τά πλούτια τάστέρευτα τής Δημοτι
κής, Γιά τά αιμοφόρα Αγγεία βρήκε τή λέξη αίμα- 
τόοιαμνα, για τό Διάφραγμα βρήκε τό Φράχπρ, γιά 
τούς Σπονδύλους τά Σφοντύλια, γιά τό Νωτιαίο 
μυελό τό Ραχόσκοινο, γιά τό Βραχιόνων όοιοϋν τό 
Ρόπαλο, γιά τήν 'Ωλένην τήν 'Αχτίδα, γιά τήν 
Κερκίδα τά ΙΙαρ&χτιδο, γιά τό Συνεκτικό»1 ίατόν 
τό Συγκρατικό, καί τόσ’ άλλα άκόμα, όλα μέ τήν 
ίδια επιτυχία. Δέν ξέρω πώς τής ξέφυγε καί τούς 
χόνδρους δέ μάς τούς είπε τραγανό, καί τό Στέρνο 
— στη9οκόκκαλο ή χουλιάρι, άφοϋ έτσι τά λέει ό 
λαός. ‘ Αν όμως καλά ή άσκημα οί μυς μεταμορφω
θήκανε σέ ποντίκια, δέν ξέρω. Έγώ τουλάχιστο δέ 
θάχα, άν καταπιανόμουνα παρόμοια δουλιά, τήν 
παληκαριά νά κάμω αύτή τή μ-ταμόρφωση, όχι μο
νάχα γιατί δ λαός λέγοντας ποΡτίκι εννοεί ορισμένο 
είδος μϋς κι όχι όλους(τό δικέφαλο τού βραχίονος λ.χ. 
τόν τρικέφαλο τής κνήμη; κ’έ'να δυό άλλους),μά καί 
γιατί θά δυσκολευόμουνα νά γράψω μερικά πράματα 
συνεδεμένα μέ τούς μϋς (τοντικένιος σπασμός λ. χ .—  
μυϊκός σπασμός,ποντικένιε; κέα»στέί=μυϊκαί ϊνες,μυί- 
τις, μυοχαρόίτις, μυϊκός τόνος κτλ.). ’Απόδειξη 
πώς δ λαός δέ λέει πονιίκια ολους τούς μυς, είναι 
κι ότι τόν ψόαν μϋν  τονέ λε'ει ψαρονέφρι’ δέ θυμά
μαι τώρα άν καί σ’ άλλο μΰ»’ έχει δώσει άλλο όνο
μα ξεχωριστό, μά θαρρώ πώς κάτι τέτιο θά συβαίνει*. 
Έγώ θάν τούς έγραφα μυώνες τούς μυς κ’ έτσι θάν 
τά βόλεβα κάπως καλύτερα τά πράματα, άφοϋ μά
λιστα δ λαός έχει τήν ονομαστική τού πληθυντικού 
μυώνες καί δέ θάτανε δύσκολο νά φτιάσουμε κ’έναν 
ένικό δ μυώνας.

Ή  κ. Π. παίρνει άκόμα καί τή λέξη ζουμί 
(γαστρικό ζουμί κτλ.) γιά νάντικαταστήσει μ ’ αύτή 
τή λέξη τά δγρό. θαρρώ πώς κ’ εδώ δέν έχει τόσο 
δίκιο* ζουμί είναι κάτι πού τρώγεται, ένώ τό κάθε 
δγρό δέν τρώγεται ούτε πίνεται. Στή σελίδα 34  
κάτου κάτου, κι άλλου, μεταχειρίζεται πολύ σωστά

μέ απλόχωρο περίγυρο γιομάτο σκαμνιές κι άλλα 
δέντρα καρπερά. Το νερό τοϋ χωριού είναι άλαφρί 
καί μπουλιούρι, καί τό φαί μας πίττα καί κότα, 
πού λέει δ λόγος.

★

"Εχουν περάσει ώς δεκαπέντε μέρες, άφοϋ στή- 
σαμ' έδώ τή φωλιά μας. Ωστόσο τά χαμπάρια ά π ’ 
τή χώρα καθόλου καλορίζικα δέν είναι. Ή  αρρώ
στια θερίζει κι οργώνει καί χορτασμό δέν έχει. Καί 
σάν άντίλαλος τής καταστροφής όλο καί μάς έρ- 
χουνται ονόματα νιοπεθαμένωνε, γνωστά, φιλικά, 
συγγενικά. Σφίγγει ή καρδιά μας καί γανιάζουμε. 
Ώ ς πού θά πάει άφτό τό κακό  ̂ ’Α μ ’ κ’ εκείνος ό 
παράβολος δ Γιάννης τί κάνει καί δέ σηκώνεται νά 
φύγει άπ’ τή φωτιά : Παλληκαριές περνούνε σέ 
όργή θεού ;

-*■

«Είναι νύχτα βαθιά, καί τό φεγγάρι δέ βγαίνει 
νά σκοτίσει άστρο κανένα». Όλοι οί δικοί μου άπο- 
νώρας πλαγιάσανε γραμμή στή φαρδιά αίθουσα τοϋ 
σκουληκοθροφείου. Έγώ  δέν έχω ύπνο άπόψα* βγαίνω 
άπ’ τό πορτί στον κήπο και ξαπλώνουμαι πάνου σ’ενχ

 « ____
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τή λέξη δγρδ («άφοϋ μουσκέβουντχι άπό κάπιο 
δγρόί') κι άπορώ πώς έχοντας τόσο όμορφη κ ’ εκ
φραστική λέξη την άφισε καί πήρε τό ζουμί. Ό  
Ψυχάρης μοϋγραφε κάποτε πώς δεν πρίπει νάν την 
πετάξουνε τη λέξη υγρό η δγρό άφοϋ μπορούμε 
νάν τη μεταχειριστούμε σέ Επιστημονικές άνάγκες. 
Καί θαρρώ πώς & Δάσκαλός μας, οπως καί σ’ 8λα 
τάλλα, έχει δίκιο καί σ’ αυτό.

"Οπως το Ζουμί, έτσι καί το Καρβουνιχδ ξννρ, 
έτσι κ ’ ένα δυο άλλα τέτια, δεν πρέπει νάν τά 
καταλογίσουμε της κ. Π. γιά λάθια. Ή  κ. Π. 
τραβήχτηκε σ’ αυτά άπό την κεντρική ιδέα της νά 
γράψει επιστημονικό βιβλίο στην καθάρια καί κανο
νική δημοτική γλώσσα. Καί τό κατάφερε. Νά τί 
πρέπει νά κοιτάζει κανείς. Κι δταν τήν ξετάζει ά π ’ 
αυτή τη μεριά τή δουλιά της κ. Π. δέ δυσκολεύεται 
νάν τό παραδεχτεί, καθώς τό παραδέχτηκα κ ’ ίγώ, 
πώς εΐταν απαραίτητο νά μεταφραστούν κ ’ οί επι
στημονικοί όροι γιά νά μή λερώνει καμιά ξένη λέξη 
(άφοΰ ξένη γιά μάς είναι άλάκαιρη ή καθαρεύουσα) 
τό όλοκάθαρο κ ’ έφταπάρθενο δημοτικό βιβλίο της.

Δ. II. ΤΔΓΚ Ο Π Ο ΓΛΟ Σ

Λ $ Α Ν Τ Ρ Ο Σ

1.

Σχδν πύργο της φέγγει ένα φως 
'Άστρο μονάχο τώρα 
Μέο’ του πελάον το μάνιασμα 
Καί τής νυχτιάς τή μπάρα.

— Με μιά πλεξιά καί βρέ&ηχα 
Στδν πύργο τδ διχό της,
Ή  μπάρα άχόμα rd βαστά 
Καί νάμαι στδ πλεβρό της. —

Τάοτροπελέχι βρόνιηξε 
Και ταξιο παλληχάρι 
Σημάδεψε στή λάμψη του 
Τδ δράμο που &ά πάρη.

‘2 .

Και μιά ψηλά στα σ ύγνεφ α ,

Στδν ά δη  μ ια  τδν φέρνει 
Σά φτερωμένος Πήγασος 
Τδ χϋμα που τδν παίρνει.

Κ ι άστραψε πάλι χ ' έλαμψεν 
Άνχίχρυ  ιοΰ χυμάτου

ταπί, ή πέφχι (I όπως τό λέει ή μάννα μου- με 
τή βυζαντινή του ονομασία, απλωμένο κεΐ άπ’ τή 
μέρα άκκουμπώντας τό κεφάλι μου στην απαλάμη 
καί στηρίζωντας καταγής τον άγκώνα.

Βλέπω τον ουρανό κ ι’ ή ψυχή μου βυθίζεται στά 
μυστήρια τής δημιουργίας, κάπου δυό άστρα πλάι 
πλάι μού φαίνουνται σά ’ δυό μάτια πού επίμονα μέ 
βλέπουνε, μέ βλέπουνε. Κάποιο νυχτοπούλι θρηνο- 
λαλεΐ άπ’ τον πέρα λόγγο· σέ μιά στιγμή ένα σύγ
κρυο διατρέχει τό κορμί μου, κι άρχινώ νά μουρμου
ρίζω τούς στίχους τής « Πενταγιώτισσας».

— «Νύχτα κατάμαβρη, μαννα τοϋ τρόμου, 
έξυπνος βρίσκουμαι στό φτωχικό μου, κτλ.».

Έκει πού μουρμουρίζω μου έρχεται σάν αποκά
ρωμα, όμως δέν μπορώ νά βεβαιώσω άν άποκοιμήθηκα 
ή &ν είμαι ξυπνητός, γιατί καί τ '  αστέρια βλέπω 
καί τό ποίημα ξακολουθώ νά ψουψουρίζω.

Σιγά σιγά κάτι συννεφάκια συμαζέβουνται γύρω 
στά δυο τ ’ αστέρια εκείνα καί κανουν ένα φαντα
στικό κεφάλι· τ ’ άστέρια είναι τά μάτια του καί 
μέ βλέπουνε, καί μέ βλέπουνε. Κ ’ οί διάφοροι ήσκοι 
οί σκορπισμένοι στό άπειρο πυκνώνουνται, πυκνώ-

1) πέφ κ τ («=*πιύ;ι ιο»)*=μι*ρός σετζαντές ή χαλί ποίι 
κάνανε άπάνου τήν π ρ·σ ιυχή  τευς.

Ό  βράχος δ χατάμαβρος 
Μέ τά ποάάά γχρεμνά του.

Κι δ νιδς μέ βία φώναξε 
Μπρος ατάνοιγμένο μνήμα'

— Μέριασε βράχο νά διαβώ 
Μέ τ&ντρειωμένο χϋμα ! —

3.

Γ ίά λίγη ώρα ή σκοτεινιά 
Κι άπέ φωτδς πλημμύρα  
Γύρω στά μάτια τής ψυχής 
Και τής αγάπης μύρα.

Σάν τοϋγιναν προσχέφαλο 
'Στδν 9πνο πού χοιμή&η 
Της πολυαγαπημένης του 
Τά πονεμένα στή#η.

ΛΓ ι άχώριστο; ατάγύριοτο 
Μαχροταξίδεμά τοιι 
Μέ τήν άγάπη χαΐρουνταν 
Καϊ μέ τδ πέταμά του.

Β Α ΡΛ Β Ν ΤΗ Σ

Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Ι Α
Συνάζω έδώ μερικές λέξες τής όλοζώντανης δη

μοτικής μας γλώσσας, λέξες γεμάτες ποίηση καί 
μουσική, λέξες πού (καθώς λέει ό Ψυχάρης) «όταν 
τίς λές ξανοίγουνε μπροστά σου κόσμοι καί κόσμοι, 
βλέπεις άλάκαιρη, πού νά πούμε τή Δημιουργία, 
βλέπεις τή θάλασσα μέ τούς άνεμους, τον ουρανό 
μέ τά σύννεφα, τον άθρωπο μέ τά όνείρατά του» 
(Γιά τό Ρωμ. θεατρ. σελ. 38J.

Ούρανϊ (πρβλ. τό λατ. caei*uleus-a-uin) =  
γαλανός,πώχει τό χρώμα τ ουρανού. — Ούρανιά μάτια, 
ούρανιά θαλκσσα, ούρανί ζουνάρι κ.τ.λ.

Άηδονόλαλος (η καί — ούσα,— ο) =  που λαλεϊ 
μελψδικά καί πονετικά σάν αηδόνι. — Άηδονόλαλη 
λύρα αηδονολαλούσα γλώσσα, άηδονόλαλο παλλη- 
κάρι κ.τ.λ. ι

Ριζοβουνιά (ή )= ή  ρίζα τού βουνού, τό κάτω — 
κάτω μέρος τοϋ βουνού (υπώρεια).

Κνματόδαρτος (η — ο) (πρβλ. κυματοπλήξ) =  
πού τόνε δέρνουν τά κύματα, πού τόνε χτυπάει ή 
θάλασσα, πολυβασανισμένος. — Κυματόδαρτο κα-

νουνται καί κάνουν τό κορμί· ένα κορμί γιγάντιο, τό 
ένα πόδι του μέσ’ στό πέλαο, τ ’ άλλο πάνου στό 
βουνό. Καί τώρα κάμνοντας κάτι σκουληκολυγίσματα 
άρχισε νά προμαζώνεται, νά μικραίνει. Όσο μικραί
νει τόσο γίνεται διάφανο. Νά το, έρχεται κατά 
μένα, ήρθε κιόλας χόπ ! Στέκεται άπό πάνου μου. 
"Ιδιος ό κοκκαλιάρης Εκείνος πού είχανε μιά φορά, 
σάν εΐμουνα μικρός, στή βιτρίνα ένός φαρμακείου, 
κ’ εΐταν 6 τρόμος μου. Τά μάτια του φλόγες, είναι 
κείνα τά ίδια τ ’ άστέρια καί μέ βλέπουνε, καί μέ 
βλέπουνε.

Ή  παρουσία του μέ σταναχωρεΐ, μέ πνίγει, θά 
σκάσω, τί νά κάμω πώς νά γλυτώσω ! Τί μύτη είν’ 
έκείνη; μιά συχαμερή τρύπα, μέ λίγο χόντρο μπρο
στά- τά σαγόνια του τά κοκκαλένια, τά όλόγυμνα, 
τί αποτρόπαια 1 τά δόντια τόυ δίχως γοΰλα, τί 
άγρια καί τί απαίσια! τά λιγνά ποδαροκάλαμα καί 
τά σερπετά χεροκάλαμα μου φέρνουνε φρίκη. Τά χέ
ρια του, τά ' γραπωμένα σάν όρνιου νυχοδάχτυλα, 
θαρρώ θ’ απλωθούνε στό λαιμό μου νά γαντζώσουν 
τό λαρύγγι μου νά τό ξερριζώσουνε. Ό  θρήνος άπ’ 
τό νυχτοπούλι μου φαίνεται τώρα πώς βγαίνει μέσ’ 
άπ’ τό στήθος τόυ τό κοκκαλιάρικο πού ανεβοκατε- | 
βαίνουν οί πλεβρές του σάν του τζίτζικα τά στέρνα. -

ράβι, κυματόδαρτη καρδιά, κυματόδαρτο φτώμα(Ι).
Λ α μ π ο ΰ α α  ( ή ) = ή  λάμψη, τό φώς πού άφίνει 

κάποιο σώμα φωτεινό.
Κανελλο&ρεμμένσς (η— ο) =  κατά λέξη θά πή 

θρεμμένος μέ τήν αρωματική κ ’ εΰγενικιά κανίλλα,. 
καλο-άναθρεμμένος λοιπό, μέ τρόπους καλούς καί 
προκοπή.— Κανελλοθρεμμένη κορασιά κτλ. Τήν ίδια 
σημασία έχει καί τό

Μοσχαναθρεμμένος (η— ο) — κατά λέξη: άνα- 
θρεμμένος μέ μόσκους καί μυρουδιές, δήλ. μ ’ επιμέ
λεια καί φρόνηση άναθρεμμένος, άθρωπος μ ’ άνα- 
θροφή.— Τ ή  λυγερή, τήν έκλεχτή, τή μοσχαναθρεμ
μένη (στίχ.) κτλ.

Φεγγαροπράσωπος (η— ο)· μέ πρόσωπο στρογ
γυλό κ ι’ όμορφο σάν τοϋ φεγγαριού.— Φεγγαροπρό_ 
σωπη παρθένα κτλ.

1) Κινζι καί ρήμ. φτω ματώ =βρω μάω  σάν τό φτώμα. 
Φ τω ματισμίνο; άθρωπο; κ ,τ .) .

Μ ΙΚ Η Σ Μ Ε Γ ΙΣ Τ Ε Α Σ

— Δέν υπάρξει πια καμιά Ελπίδα νά - ιατρευτεί άπό τ ή  
δ ιπ λ ω μ α το μ α ν ία  του ό τύπο; μα;.

Μάλιστα 8υό τρεις φημερίδες, σάν τήν «Ε σπερ ινή»  
λ. χ .  καί τήν «’Αστραπή» ξεφουρνίζουν ή κάθε μι* κι 
άπό μιά ντουζίνα διπλωματικό; γνώμες τή μέρα,

— Καί τό λυπηρό = ι*»ι ποϋ ό κοσμάκη; τίς γά φ τιι κι 
άποκουτιαίνεται.

— Τό άνάγνωσμα πού καιρό τώρα δημοσιεύει τό «"Αστυ* 
γιά τήν «ύπόθιση Καρούσου» είναι πρώτης σειρά;.

— Καί άληθινά να μήν είναι δλχ 8σα γράφει, είναι 
ίμω ς διασχεδαστιχώτατα καί μέ περίσσια χάρη γραμένα.

— Ή  κατάθεση μάλιστα του ίία π α — Βλυσίδι) άξίζει 
άλακαιρο Βασίλειο, ο Φανταστείτε, λέει ό ίιασκεδαστικώ» 
τατο; παπάς, μιά μ έ ρ α  6 Δούξ μοΰ ζήτησε ό /τώ  δεκάρες 
δανεικέ; γιά νάνεόεΐ άπό τό Φάληρο στήν ’Αθήνα τρίτη 
θέση».

— Τέτιο Λουκά, άλα Σακουλέ, δέν πρέπει να λυπάται 
καθόλου ό χ. Καροΐσο; πού τόν εχανε άπό γαμπρό. Ό  
μακαρίτης Κόμη; Δεκάστρος κι δ αθάνατος Ηρίγκηπας 
Άθερινόπουλος είντουσαν πολύ αξιοπρεπέστεροι κι ομως 
κανείς Α θηναίος νοικοκύρης δέ λα /τά ρη σ ι νάν τούς κάνει 
γαμπρούς.

Β Γ Η Κ Ε  Σ Ε  Β Ι Β Λ Ι Ο :

Κ Ω ΣΤΑΣ γ ι α ρ ο ρ ι τ η ς :

■ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΙΙ
TOT ΔΕΙΛΙΝΟΥ -

καί πουλιέται στά βιβλιοπωλεία « Εστίας» Έλευ- 

θερουδάκη καί Μπέκ δυό δραχμές.

Κουνά τά κακορίζικα σαγόνια του. θά μού μιλήσει. 
Νά μού μιλεΐ, μού μ,ιλεϊ στό ρυθμό τής «Πενταγιώ
τισσας» πού γυρίζει άκόμα στό μυαλό μου.

— ’Εγώ ’μαι τής μορφιάς ή καταλύτρα, 
νεράιδα τοϋ θανάτου παρωρίτρα.
Τά κρύα άφτά χέρια μου τά κοκκαλένια 
ολοι τά τρέμουν καί μέ λεν Μελενια.
’Α π ’ τά καταγτόνια σταλμένη τώρα, 
θρήνο πού χύιω εγώ σ’ άφτήν τή χώρα !

Κ ι’ άνοίγοντας τό χαώδικο στόμα της πατά  
έ'να χάχλανο απαίσιο, ένώ ίγώ λέω μέσα μου, πάν
τα στον ίδιο ρυθμό, χωρίς τόν ελάχιστο κόπο γιά 
τό πλέξιμο τοϋ στίχου’

— Νύχτα αξημέρωτη ! σαλέβει ό νούς μου· 
ώ μή σέ μένανε, μή στούς δικούς μου !

Νά τώρα σήκωσε τό χέρι του, τ ’ απλώνει στά 
λαιμό μου· θά μέ πιάσει, θά μέ ξελαρυγγίσει,. 
Θεέ μου !

~ ’Α  1 ! 1Τινάχτηκα μιά κ ’ ή οπτασία χάνεται άπό 
μπρός μου στή στιγμή. Άνακάθουμαι καί συνε
φέρνω λίγο ά π ’ τή φρίκη. Είναι χαράματα. Το χέρι.

! μου πού άκκουμποϋσα άπάνου μούδιασε καί μερμηγ- 
■ χιάζει. . Σηκώνουμαι όλόρθος καί σιγοπερπατώ. Ά -



Ο ΝΟΥΜΑΣ
Β Γ Α ΙΝ Ε Ι  Κ Α Θ Ε  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η

Ζ Γ Ν Τ Ρ Ο Μ Η

Γ»Λ t h v  Ί λ λ ά δ α  Αρ. Ι β .  — Γ*ά «λ  'Κ ξ β « } « κ 4  

φρ 7L9- *0

2 0  λεφτά το φύλλο λεφτά 20

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στά κιόΰκια τής Ιΐλατείας Σ-υντάγ- 
νατος,'Ομόνοιας, Τπουργβΐου Οικονομικών,Σταθμόν 
Τροχιόδρομου {'Οφθαλμιατρείο), Βουλής, Σταθμοί» 
Απόγειου Σιδηρόδρομου (Όμόνοια), ότό -καπνοπω
λείο Μανωλακάκη (ΙΙλατεΐα Στονρνόρα, Έξάρχεια, 
Ατά βιβλιοπωλεία «ΈότΙας» Γ. Κολάρου nal Σακέ- 
του (όδδς Σταδίου, άντικρΐ; (ίτή Βουλή).

*Η ουντρομή πλερώνεται μπροότά κ’ είναι ένδς 
χρόνου πάντα.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Κ Α Ι

Π Ρ Α Μ Α Τ Α

Ο Μ ΙΧ Α Σ
πού οκότωαε την περασμένη βδομάδα τίς πέντε 
γυναίκες στδ Μενίδι, ειχε σκοτώσει δώ και 
λίγα  χρόνια ένα χωροφύλακα γιατ'ι ζήτησε ό 
φτωχός, σύφωνα μέ τις διαταγές που τον δώ
σανε οι άνώτεροί τον, ναν τον ψάξει και νάν 

τον πάρει τάρματα. Ή  Πολιτεία δέν τόν άφιαε 
ατιμώρητο το Μ ίχα' τονέ δίκασε καί τόν έ- 
ρηξε ατίς φυλακές. Μά ή Πολιτική σ ’ εφτά 
χρόνια τόν έβγαλε κ έτσι <5 Μ ίχας μπόρεσε 
γλήγορα γλήγορα νά κάμει καί τό δεύτερο έγ 
κλημά τον, τό προχτεσινό.

Κ αϋώ ς πολύ σωστά παρατήρησε 6 Κ ον- 
τονλάκης, αν κανένα πρωί ό κ. Γερμανός άπο-

χούω μέσα θόρυβο πινακίων. Μπαίνω στή σάλα. Ή  
μάννα μου έχει σηκωθεί καί τοιμάζει το γάλα μας. 
Δέν τής λέω τίποτα, εκείνη όμως παρατηρεί τη 
χλωμάδα του προσώπου μου καί με ρωτδ£ μέ δια-

— Δεν κοιμήθηκα, μάννα, άπόψα κι’ είναι ά π ’ 
την άγρυπνιά.

Σιγά σιγά σηκώνουνται κ' οί άλλοι. Σε μιση 
ώρα είναι ολοι στό πόδι. Καθούμαστε γύρω σε μια 
μάσα νά πιούμε το γαλα. Τά “ άΐόίά 1Γθλυλθγθΰν£. 
Έγώ  είμαι άφερημένος, παρά τά συνήθια μου* οί 
μεγάλες σιγοϋνε. Ή  μάννα με βλέπει στά μάτια 
καί προσπαθεί νά μαντέψη.

Ξάφνου χτυπά ή πόρτα. Άλαφιάζουμαι καί 
μου φέβγει άπ’ το στόμα :

—  Σέ καλό μας !
Ή  μάννα τινάζεται ανήσυχη κι’ ανοίγει την 

πόρτα.
Ό  Λαμπης ό βαρκάρης άπό τή χωρά.
—  Καλημερα σας.
—  Καλημερα, καλώς τονα.
— Καλό νά ’χετε.
— Τί τρέχει, Λαμπή ;
— Δ>ν είναι τίποτε, μην άνησυχάτε.
— Λέγε λοιπό I
—  Γειά σε λόγου σας . . . . δ κύρ Γιάννης . . .
—  Ό  Γιάννης, Λαμπή. . . .Τί ίπαθε, λέγε I
— Τίποτις τζάνουμου, δόξα σοι δ θεός* τ ί-  

ποτις ; . . . Νά χάλασε τό κέφι του χαΐ θέλει,

λύσει τά ϋεριά τον Ζωολογικού κήπον καί 
κατασπαράξουν τόν κόσμο, δέ ϋά φταίνε τά 
ϋεριά μά δ κ. Γερμανός. ’Έ τσι καί γιά  τό φο
βερό κακούργημα του Μενιδιοΰ δέ φταίει δ 
Μ ίχας, άλλά ή Πολιτεία καί ή Πολιτική. Ή  
πρώτη γιατί δέν έφτιααε γερά κλουβιά γιά τά 
τέτια ϋεριά,καί ή δεύτερη γιατί έχει τή δύναμη 
νά σπάει τά ααπιοαίδερα καί νάν τά λευτερώνει.

"Ο Μ ίχας δέν έπρεπε νά μείνει μονάχα  
εφτά χρόνια δτα σκότωσε τό χωροφύλακα. 
"Επρεπε νά μείνει περοότερα, αν όχι δλά- 
καιρη τή ζωή τον. Ι ό  δεύτερο μάλιστα έπρεπε 
νά γίνει, γιατί άφοΰ δέν έχουμε φυλακές 
τής προκοπής κι άφοΰ οί φυλακές ποϋ- 
χουμε χρησιμεύουνε μονάχα νά άπο&ερκόνσνν 
τούς κακούργους κι δχι νάν τούς ή μερώνουν, 
καϋώς δουλεύουν οί φυλακές σ ’ δλο τόν πολι
τισμένο κόσμο— άφοΰ λοιπό όέν έχουμε φυλα
κές, ή Πολιτεία έπρεπε τούς Μίχηδες, μιά 
καί πέφτουνε ατά νύχια τους, νά μήν τούς ξα- 
ναπαραδίνει ατήν κοινωνία άλλά ή νάν τούς 
κόβει ή νάν τούς κρατάει γιά 5λη τους τή ζωή 
στά μπουντρούμια της.

Μ ά τί κάθεται κανείς καί ζητάει ψύλλους 
σ τ’ άχερα! Τ ί νά περιμένεις από Πολιτεία πού 
τή διεντύνει ή Πολιτική και τί νά καρτερείς 
από Νόμο πού τόν κατακουρελιάζει δ τελευ
ταίος παλιοβουλευτής. Ό  Ρωμιός άμα οκεφτιϊ 
τό έγκλημα δέ βλέπει τό σακατεμένο Ν όμο'βλέ
πει τόν παντοδύναμο βουλευτή τον, άφοϋ δ 
βουλευτής τον ϋά  φροντίσει νάν του κανονίσει 
τή δίκη κι δ ίδιος ϋ ά  τρέξει αϋριο νάν τοϋ πά
ρει τή Βασιλικιά χάρη. Ό  Μ ίχας, λένε, βγήκε  
από τις φυλακές μέ χάρη. "Ας καμαρώνει τώ
ρα ό βουλευτής του πού τοϋ τήν έδωσε. "Αν 
τό καταφέρει αϋριο νάν τονέ γλυτώσει κ ι’ άπό 
τήν καρμανιόλα, τοϋ άξίζει νά καμαρώνει περ- 
σότερο.

Α Π Α Ν Ο Υ

Ο ΝΟΓΜΑ Σ -6  τοΟ Τρνγητή 1906

στό μεγάλο καί εθνικό ζήτημα που άνοιξε τελευταία

λέει, νά πάτε μιά, λόγου σου κ ’ ή γριά, νά τόνε 
διήτε, λέει.

— Ό  Γιάννης μας άρρωστος . . . .
— ’Αλαφριά, άφεντικό.
—  Βλογιά ;
—- Μά . . . έτσι φαίνεται.
— Μπρος δέ θέλει άργητα, τοιμάσου μάννα. 

Είσαι έτοιμος, Λαμπή ;
—  Στο πόστο, άφεντικό.
Ή  μάννα ανοίγει το σεντούκι καί παίρνει ο,τι 

χρειάζεται καί το καλοθέτει (1) σέ μιά βαλίτσα. 
’Εγώ περπατώ μέ νεβρική ταραχή άπάνου καί κά- 
του. Ό  Λαμπής βγάζει τήν ταμπακέρα του και 
κάνει τσιγάρο. Τά παιδιά σωπαίνουν οί μεγάλες 
δακρύζουν.

Ή  μάννα άφίνει τοϋ σπιτιού τή διαφέντεψη 
στη μεγαλύτερη.

—-Νά προσέχεις, τάκους ; Όμορφα! Άντρας μέ 
μουστάκια καί γυναίκα μέ βυζιά άρμήνεια δέ χρειά- 
ζουνται. Μείς θά ξαναγυρίσουμε γλήγωρα, πρώτα 
δ θεός.

Έ τσ ι λοιπόν άρματωμένοι μέ τό θάρρος πού 
δίνει ή άγάπη εγώ κ’ ή μάννα μου, κατεβαίνουμε 
στο γιαλό, μπαίνουμε στη βάρκα, καΐ,πάμε ν’ άγναν- 
τέψουμε χαταπρόσώπα τή . . . . . «Μελινια», τήν 
χαταλούσα.

1) καλοθέτω λένε σέ μάς τδ τοποθετώ.
Μ. Φ ΙΛΗ Ν ΤΑΣ

στήν «’Ακρόπολη» ό Σταθόπουλο; «ποιχ πρέπει νόίναι ή 
δημοσιογραφική γλώσσα», δημοσιεύει τήν περασμένη Δευ
τέρα (« ’Ακρόπολη» 31 τοϋ ’Αλωνάρη, εελιΒ» 2, στη) 2 ) 
τδ ακόλουθο χοριτωυένο γρονογραφηματάκι*

’()  κ. Α.Βιθυνός, άπό τό Πανεπιστήμιο,που δέν 
τον είδα ποτέ στά μούτρα καί δέν μπορώ νά σάς τόν 

παρουσιάσω, μου έκαμε τήν τιμή νά μέ βρίσ*/) σ’ 
ένα γράμμα του μέ τό θελκτικώτερο τρόπο. Ό  κ. 
Βιθυνός έπάνω στό ζήτημα τής γλώσσας ποΰ πρέ
πει νά γράφουμε, μού ρίχνεται. Οί καθαρισταί μή 
συγκινεΐσθε. Δέν μου ρίχνεται γιά τό ζήτημα. ’Απ
εναντίας εις τό ζήτημα αΰτό φαίνεται συμφωνότα- 
τος μ ’ έμάς, γιατί γράφει οπως κι’ Ιμεΐς. Φαίνεται 
δμως δυσαρεστημένος .γιατί έσταμάτησα. Καί φρονεί 
όη ή  δέν είχα δουλειά μιά φορά κι’ έγραψα γιά νά 
γιομίσω δυό στήλες, ή εύρηκα μεγάλη αντίδραση 
καί τδρριξα στό κουφό.Δέ συμβαίνει ούτε τό ένα ού
τε τό άλλο.

Μέσα εις τό συρτάρι μου έχω ένα ώραΐυ πακέτο 
άπό γράμματα. Έκτος άπό ένα ή δυό, όλα τά άλ
λα εΐνε ύπέρ τής ιδέας μου. Λαβαίνω δέ ταχτικά 
κ ι’ άλλα καί τά τοποθετώ μέ πολλήν επιμέλειαν 
εις τό πολύτιμο συρτάρι, παρασκευαζόμενος...εις πό
λεμόν !

’Από τήν Αίγυπτο — ό εκεί πρέσβυς μας — μ.έ 
πληροφορεί 5τι οί έν Αιγύπτιο Έλληνες μού ετοιμά
ζουν μίαν ώραίαν εκστρατείαν. Εΐνε έκεΓ ένα με
γάλο κόμμα αδελφών καθαρευουσιάνων. Οί όποιοι 
μ.οϋ ετοιμάζουν κάποιαν νόταν. Γ ι’ αύτό κι’ εγώ 
μαζεύω πολεμοφόδια άπό τά εσωτερικό καί παραγ
γέλλω εις τούς όμοδόξους φίλους νά μή κάθουνται ή
συχοι, άλλά νά έτοιμασθοϋν γιά τόν νέον αυτόν Έ λ -  
ληνο-ελληνικόν πόλεμον !

Τώρα, υποθέτω, καταλαβαίνετε γιατί σωπαίνω. 
Περιμένω τήν νόταν, γιά νά διαμαρτύρωμαι ύστερα 
καί στάς . Δυνάμεις, ότι δέν άρχισα εγώ τάς εχ
θροπραξίας. Όσο άπό διπλωματία, βλέπετε, τήν 
παίζουμ,ε στά δάχτυλα εμείς που ζοϋμε κοντά στό 
υπουργείο τών Εξωτερικών τής Ελλάδος καί έχου
με πρέσβη στή Λόντρα τόν κ. Μεταξά.

Έπέοασε έν τούτοις αρκετός καιρός καί ή νότα 
δέν έρχεται. Πρέπει νά φερθούμε διπλωματικώτατα. 
Νά ! Στέλνω εις τήν Αίγυπτο ένα κρυπτογραφικό 
τ ηλεγράφημα :

Κ Ο ΣΓ ΙΙΝ  Τ ΡΙΚ Ο ΓΛ ΙΔ Β Ν

’Αλεξάνδρειαν

’Ορίσατε διορίαν άπαντήσεως εις τούς καθαρευ
ουσιάνους έως δέκα ήμερες τό πολύ. Γιά κάθε περί- 
στασιν δέ ετοιμάσατε κόντρα-νόταν άπόι τούς δικούς 
μ,ας μέ μεγάλην μυστικότητα.

ΤΙΜ, ΣΤΑ».

Έ τσι λαβαίνουμε τά μετρ* μας. Καί ή έρχε

ται ή  νότα καί άρχίζουν οί ¿λλοι πρώτοι τάς: εχ- 
θραπραξίας, ή προχωρούμε έμεΐς στή δουλειά μας 
καί ρταν ε'λθη ή νότα μετά τήν προθεσμίαν τήν 
πετοϋμε στό καλάθι.

Εννοείται οτι σ’ αυτά δέν ανακατεύεται ή « Ά -  
κρόπολις». Γ ι ’ αΰτό μπαίνουν στήν « ’Αθηναϊκή 
Ζωή», ή  δποία, πρέπει νά ξέρετε, εΐνε ένα οικόπεδο 
πού έχω προ πολλών χρόνων καταπατήσει, ώστε 
φέρω άκεραίαν τήν ευθύνην τών ιδεών καί τών άρ- 
χών μου !........

Γ Ε Ν Η Κ Α Ν Ε

καί οί στρατιωτικοί προβιβασμοί καί συχάσαμε. Με 
γειά καί στούς καινούριους τώρα. Νά λοιπόν πού 
αξιωματικοί δέ μάς λείπουνε. Αδιάφορο & μάς λεί
πει στρατός. Γιά στρατό φροντίζουμε κι άργότερα.

Ύ
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Καθώς αργότερα θά φροντίζουμε καί για 3λα τάλλα* 
μη σάς νοιάζει κ’ έχουμε καιρό.

Όσοι λέν πώς τά γεγονότα ίρχουνται απανωτά 
καί οί περίστασες δε μάς περιμένουνε, δεν ξέρουν τί 
τούς γίνεται. Στα 78 , στην ίποχή του Ρουσσοτουρ- 
κικοΰ πολέμου, οταν. καί μεϊς τρίζαμε τά δόντια μας 
καί κοκκορευόμαστε για πόλεμο, νυχταμίρα στους 
δρόμους τής ’Αθήνας τραγουδιότανε τό άχόλουθο 
τραγούδι*

ϊτ ίσ ο ι» , βρε Το3ρ*ο, ν* 'το ιμ ιιτο ϋ α ε  
Να Ι ϊ ι ϊ ί  οί "Ελληνες πώς πολεμούμε I

Άπό τά 78  ϊσαμε σήμερα τά πράματα, μά καί 
τά μυαλά, δέν αλλάξανε καθόλου. Καί τώρα, καθώς 
καί τότες, τήν ίδια φοβέρα άστρχποβροντάμε στούς 
οχτρούς μας. Σταθείτε νά 'τοιμαστούμε καί τά 
λέμε ! Κι 3λο ’τοιμαζόμαστε ! Καί οί στρατιω
τικοί προβιβασμοί ετοιμασία είναι χι αυτοί.

ΤΟ Κ Α Κ Ο

το Άποστολάχειο δέ σταμάτησε μά οΰτε θά στα
ματήσει μέ το δρόμο πού πήρε. Καί νά πού κοντά 
κοντά ή κατάχρηση πού ανακαλύφτηκε στο ταμείο 
του τελωνείου τής Κέρκυρας καί τά πλαστά εντάλ
ματα πού βρεθήκανε στο ταμείο των Καλαβρύτωνε, 
καί δέ θυμόμαστε ποιά άλλη κατάχρηση καινούρια 
σέ δημόσιο γραφείο, έ’ρχουνται νά συντροφέψουν αδερ
φικά τήν πκτριωτικιά ρεμούλα του ταμείου Πει
ραιώς — Αίγίνης.
5" 4 Κι δ λαός δλοένα καί πλερώνει τούς φόρους του. 
Μά θαρρούμε πώς ζυγώνει πιά 3 καιρός νάρνηθεΐ & 
λαός κάθε φόρο, λέγοντας στούς επίσημους φορατζή
δες του*

—■ Άφοϋ δεν είστε ικανοί νά φυλάξετε τούς πα- 
ράδες πού μού παίρνετε, δέ σάς τούς δίνω κ’ εγώ. 
Καί στά ΰστερα, κι & μού παίρνετε τό αίμα τής 
καρδιάς μου, τί μού δίνετε γι' άντισήκωμα ; Μή
πως άσφάλεια τής ζωής καί της περιουσίας μου ; 
Μήπως εθνική περηφάνεια ; Μήπως άνεξαρτησία 
πολιτική ; Τίποτ’ ά π ’ αυτά. Μέ φορολογάτε δχι 
γιά κανένα λόγο παρά μοναχά γιά νά βρίσκουν οί 
ταμίες σας παράδες νάν τούς κλέβουν.

Δέν ξέρουμε τί έχει νάπαντήση 6 θεοτόκης κι 
3 Ράλλης σέ τέτια σιδερένια λογική.

Υ Σ Τ Ε Ρ Α

άπό τό άρθρο τού «Ξενιτεμένου» πού τυπώσαμε στ£ 
περασμένο φύλλο πρέπει νά διαβάσει κανείς καί 
τάρθρα τής «Ακρόπολης» γιά τήν άπελπιστική κι 
άβάσταχτη άκρίβεια τής ζωής πού βασιλεύει στήν 
’Αθήνα καί πού σιγά σιγά ξαπλώνεται καί στις 
επαρχίες, γιά νά ΐδεϊ σέ τί μεγάλο κακό κατρακυ
λάμε.

Ή  « ’Ακρόπολη» μάς τόδειξε μέ στρογγυλούς 
αριθμούς πόσο λιγώτερα άπό τήν ’Αθήνα είναι τά 
καθεμερνά καί ταχτικά έξοδα μιανής φαμίλιας ή 
ενός σπουδαστή στό Παρίσι, στό Μόναχο καί σέ τό
σες άλλες Ευρωπαϊκές χώρες άκόμα. Τ σ τερ ’ ά π ’ 
αυτούς τούς άριθμούς θάναι γιά κρέμασμα 3 ’Ανα
τολίτης ή 3 Κύπριος ή δποιος άλλος Ρωμιός τού 
Εξωτερικού πού στέλνει τό παιδί του στό Πανεπι
στήμιο τής Αθήνας καί δέν τό στέλνει ισια στήν 
Ευρώπη, πού μέ τούς ίδιους παράδες πού ξοδειάζει 
δώ καί άθρωπινώτερα θά ζήσει και καλύτερα θά 
σπουδάσει.

Νά τό κακό πού θά γίνει, *  δέν άρχισε κιόλας 
νά γίνεται, 3σο ή Πολιτεία δέ μελετάει σοβαρά τό

σπουδαίο αυτό ζήτημα πού σινά σιγά θά ρημάξει τήν 
Ελλάδα.

ΟΞΩ

άπό τόν ΙΙύργο, στό χωριό Λάνθη, τρεις τέσσερεις 
γυναίκες παραφυλάξανε πού περνούσε τό στρατιω
τικό άπόσπασμ,α καί τούς λυσσάξανε τούς χωροφύ
λακες στό ξύλο. Ή  αφορμή, καθώς τή γράψανε οί 
φημερίδες, ρήχνει όλο τό άδικο στό άπόσπασμα # 
Κάπιος κοτοφαγάς χωροφύλακας άπό τό άπόσπασμα 
ρήχτηκε τής κυρά Φραγκούδχινας τής χήρας, καί ή 
κυρά Φρ αγκούδαινκ, σά σωστή αντρογυναίκα, άντί 
νά παραπονεθεΐ στούς δικούς της, βρήκε δυό’ τρεις 
άκόμα άντρογυναΐκες σάν καί λόγου της καί πήρε 
τό δίκιο της μέ τό χέρι της.

Τστερ’ άπ’ αυτό πού πάθανε στό Λάνθη οί κο
τοφαγάδες θάρχινήσουν πιά νάν τό συλλογίζουνται 
δταν μπαίνουνε στά χωριά καί θά περιορίζουν τά 
χωροφυλακίστικα γιουρούσια τους μονάχα στά κο
τέτσια.

ΜΑΧΙΜΕ G ORKI

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Στίς ούρες τής πνευματικής κόπωσης —οταν ή 

θύμηση δίνει ζωή στις σκιές τού παρελθόντου κι άπ* 
αυτές χύνει κρυάδα στήν καρδιά— οταν ή σκέψη, κα
θώς 3 γήλιος τού χεινόπωρου πού δέν έχει κάμα, φω
τίζει τ ’ άπειλητικό χάος τού παρόντου καί μ ’ άγριω- 
σύνη στριφογυρίζει στά ίδιο μέρος χωρίς τή δύναμη 
νά ύψωθφ, νά πετάξϊ)— στις ώρες τής πνευματικής 
κόπωσης μέ τά φτερά τής φαντασιάς μου προσκαλώ 
μπροστά μου τή μεγαλόπρεπη παράσταση τού Ά ν -  
ΰρώπου.

"Αν&ρωπος ! Σάν ήλιος γεννιέται στό στήθος 
μου καί πρός στό λαμπρό του φως δέν μπορεί νά 
παραβληθή δλος 3 κόσμος. Άργά-άργά προχωρεί 
μπροστά καί ψηλά 3 πάγκαλος άνθρωπος. Βλέπω τό 
περήφανο μέτωπό του καί τά γιομάτα θάρρος μάτια 
του καί ξεχωρίζω τις σκέψες του, τις σκέψες του ε
κείνες πού κατενόησαν τή θαυμαστήν αρμονία τού 
κόσμου, καί ξεχωρίζω καί τή μεγαλόπρεπη δύναμή 
του, πού σε στιγμές κόπου υψώνει θεούς καί σέ και
ρούς έργασίας καί δράσης τούς γκρεμίζει σέ βά
ραθρά.

’Ριγμένος στις ερημιές τού κόσμου, μονάχος του 
έπάνω σέ μικρό κομμάτι γής, πού φέρεται μέ ταχύ
τητα άστραπής κάπου στό βάθος άμίτρητου διαστή
ματος, τυραννισμένος μέ τό ρώτημα— «γιατί υπάρ
χει» — μέ άντρεία προχωρεί μπροστά καί ψηλά στό 
δρόμο πού φέρνει στή Νίκη εναντίον όλων τών μυ
στηρίων τής γής καί τ ’οΰρανού.

Προχωρεί ποτίζοντας μέ τό αίμα τής καρδιάς 
του τό δύσκολο, μοναχικό καί περήφανο δρόμο του 
καί δημιουργεί μέ τό φλογισμένον αίμα του τάμά- 
ραντα τής ποίησης λουλούδια* τή λυπερή κραυγή τής 
άνήσυχης ψυχής του μεταβάλλει μέ πιτηδειοσύνη σέ 
μουσικούς φθόγγους* άπό τήν εμπειρία δημιουργεί 
τήν ’Επιστήμη καί προχωρεί πάντοτε ψηλότερα καί 
μπροστά.

’Αρματωμένος μέ μόνη τή δύναμη τής Σκέψης, 
πού πολλές φορές μοιάζει τήν άστραπή, άλλοτε πά
λιν ήσυχος, ψυχρός σάν τό ξίφος, προχωρεί (λεύτερος, 
περήφανος ό "Ανθρωπος, πολύ ταχύτερα τών άνθρώ- 
πων καί τής ζωής. : . . καί 3λα φαίνονται βαριά

στήν καρδιά του καί τήν πληγώνουν καί τού τυρκν- 
νούν τό νού.

Προχωρεί ! Στήν καρδιά του μανίζουν τά έν- 
στιχτα, άπό τήν άλλη μεριά άκούγεται ή φωνή τού 
εγωισμού σάν ξεδιάντροπος ζητιάνος γυρεύοντας λεη- 
μοσύνη* οί άλυσσίδες τών συμπαθειών περικυκλώνουν 
τήν καρδιά του, θρέφονται μέ τό θερμό του αίμα 
καί ζητούν υποχώρηση στή δύναμή τους . . . .  όλα 
τά αίστήμκτα ζητούν νά κυριαρχήσουν, δλα πίρα- 
πέρα ζητούν νά εξουσιάσουν τήν ψυχήν του.

Σύννεφα διάφορα τής ζωής σά βόρβορος βρί
σκονται στό δρόμο του.

Καί καθώς οί πλανήτες περικυκλώνουν τόν ήλιο 
έτσι καί τόν άνθρωπο στενώτατα περικυκλώνουν τά 
προϊόντα τού δημιουργητικού του πνίματος* ή αχόρ
ταγη 'Αγάπη, άπό μακριά ή αργοκίνητη Φιλία, ή 
κουρασμένη ‘Ελπίδα, τά γιομάτον οργή Μίσος, ή 
Πίστη τέλος κοιτάζοντας μέ τά σκοτεινά μάτια της 
τό ανήσυχο πρόσωπό του τόν περιμένει στήν ήρεμη 
άγκάλη της.

Γνωρίζει δλα τής θλιβερής συνοδειά; του τά 
πρόσωπα τάτέλειωτα, ανίσχυρα προϊόντα τού δη
μιουργικού του πνίματος, ντυμένα τά ράκη τών πα
λαιών άληθειών. δηλητηριασμένα μέ τό δηλητήριον 
τών προλήψεων, έρχονται εχθρικά άπό πίσω άπό τή 
Σκέψη καί επειδή δεν τήν προφτάνουν στό ουράνιο 
πέταγμα, καθώς τά κοράκια δεν προφτάνουν τόν 
άϊτό, μάχουνται μαζί της γιά τά πρωτεία κα'* 
σπάνια καμμιά φορά σχηματίζουν μία δυνατή καί 
δημιουργική φωτιά.

Κ ’ εδώ μάλιστα — ό αιώνιος άκόλουθος τού Α ν 
θρώπου—3 μυστηριώδη; Θάνατος στέκεται πάντοτε; 
έτοιμος νά τόν φιλίση καί τόν ίδιο καί τή φλογι
σμένη άπό τή δεϊψχ τής ζωής καρδιά του.

Γνωρίζει πάντα τά πρύσωπα τής αθάνατης συ- 
νοδειάς του κι άκόμη ένα γνωρίζει, τήν ’Αφρο
σύνη .............

Φτερωτή, δυναμωμίνη καθώς ή θύελλα τόν πα
ρακολουθεί μέ τό μάτι της τόχτρικό καί στρεβλώνει 
τή Σκέψη με τή δύναμή της ‘κι άγωνίζεται νά τήν 
παρασύρω στάν άγριο χορό της . . . .

Καί μόνον ή Σκέψη— ή φίλη τ ' ’Ανθρώπου — 
καί μόνον μ ’ αυτήν είναι αχώριστος καί μόνον ή 
λαμπάδα τής Σκέψης φωτίζει τό γιομάτον έμπόδια 
δρόμο του, τά μυστήρια τής Δημιουργίας καί τό 
σκοτεινό χάος τής καρδιάς του.

Έλεύτερη φίλη τ ’ Ανθρώπου ή Σκέψη παν
τού βλέπει μέ τό παρατηρικό της βλέμμα καί τά 
πάντα φωτίζει.

— Τής Αγάπης τά ψέματα, τόν πόθο νά κα
ταχτήσω δτι άγαπ$, τήν τάση νά ταπεινώσω καί 
νά ταπεινώνεται.

— Τή φοβισμένην ’Ελπίδα καί τό Ψέμα μαζί 
της, τό στολισμένο Ψέμα τό έτοιμο πάντοτε . δλους 

νά καθησυχάζω καί νάπχτά μέ λόγια ώραΐα καί 
νόστιμα.

—  Ή  σκέψη βλέπει τό Μίσος καί τή δύναμή 
του καί γνωρίζει ο τι αν κανείς άφαιρέσω άπ’ αυτήν 
τά δεσμά, τότε τά παντα στή γή θά ρημάξω καί 
οΰτε τή δικαιοσύνη άκόμη θά λυπηθώ·

— Ή  Σκέψη φωτίζει στήν ατάραχη Πίστη καί 
τή οχληρή δίψα τή; απόλυτης άρχής, πού αγωνίζε
ται δλα τά αΐσττμκτα σκλάβους της νά σύρω, καί 
τά κρυμμένα νύχια τής άγριότης, τήν άδυναμία τών 
βαριών της φτερών καί . . .  τήν τύφλωση τών χυ
μένων ματιών της.

Αυτή πολεμεΐ καί τό θάνατο. Ό  θάνατος γι'



Ο ΝΟΓΜΑΣ—6 τοϋ ΤρυγητΛ 1906 Ο

χύτην είναι όμοιος με τέ ^ακοσυλλίχτη ^ού στίς 
«ώλές μαζεύει δ,τι σάπιο καί περιττέ, 'μά πολλές 
φορές κλέβει καί τίποτες γερέ καί χρήσιμο.

Γιομάτος άπο μυρωδιές τοϋ μαρασμού και τ ις  
φθίσης, σκεπασμένος μί τη φρίκη, ψυχρές, πνιχτι- 
κές, άφωνος, σκυθρωπές σά μαϋρον αίνιγμα στέκε
ται μπροστά στέν Άνθρωπο δ θάνατος, ενφ ή 
Σκέψη μέ προσοχή τέν μελετά, ή Σκέψη ή δημι
ουργός, ή φωτεινή σαν ήλιος, γιομάτη ά'π’ ανόητο 
θράσος καί γεμάτη περήφανη συνείδηση τής αθα

νασίας . . .
Έ τσ ι προχωρεί δ ανήσυχος Άνθριοπος ανάμεσα 

άπέ τέ σκότος των διαφόρων αινιγμάτων τής Ζωής 
—̂προχωρεί μπροστά καί ψηλότερα, πάντοτε μπρο- 
«τά καί ψηλότερα.

II

Νά όμως κουράστηκε, κλονίζεται καί στε
νάζει. Ή  φοβισμένη ‘καρδιά ζητεί την Πίστη καί 
ποθεί τά τρυφερά χαϊδέματα τής Αγάπης.

Καί τά δυέ άπέ την Αδυναμία γεννημένα 
πουλλιά — ή Μελαγχολία κ ’ ή Άπογοήτεψη— δυέ 
χακόμορφα·πουλλιά,τοΰ ψάλλουν λυπητερά το χλι- 
€ερέ τραγούδι ότι αυτές— δ Άνθρωπος —είναι μη
δαμινέ ζωύφιο, ότι περιωρισμένη είναι ή συνείδησή 
του, ανίσχυρη ή Σκέψη του, γελοία ή άγια περη
φάνια του καί . . . .  ο,τι κι άν κάντ, θάποθάνν).

Τρέμει ή καρδιά του σαν ακούει τέ χλιβερο αΰτέ 
τραγούδι, τέ ψεύτικο καί κακέ* οί βελόνες τής αμ
φιβολίας περνούν το μυαλό του καί στά μάτια του 
λάμπει τέ δάκρυ τοϋ πόνου.

Καί άν ήή περηφάνια μέσα του δέν έπαναστα- 
τήση, δ φόβος τοϋ θανάτου τέν ρίχνει μέσα στη 
φυλακή τής Πίστης· ή ’Αγάπη νικήτρα τον σέρνει 
μέ χαμόγελα στην αγκαλιά της καί μέ ύπόσκεσες 
ευτυχίας σκεπάζει την θλιβερή του αδυναμία τοϋ 
νά είναι έλεύτερος καί σκεπάζει άπέ τάλλο τέ μέρος 
τον αχόρταγο τοϋ ένστίχτου δεσποτισμό.

Μονιασμένη μέ τέ ψέμα ή ντροπαλή ’Ελπίδα τρα
γουδάει τραγούδια γιά τήν ευτυχία τής άπραγμα- 
«ύνης καί μέ ώραΐα λόγια αποκοιμίζει τέ πνεύμα του 
καί τέν σπρώχνει στη γλυκέιάν αγκάλη τής ’Οκνη
ρίας καί στά χέρια τής Μελαγχολίας, τής θυγατέ
ρας εκείνης. Καί σύφωνα μέ τίς προτροπές των τυ
φλών αΐστημάτων γεμίζει τέν νοϋ καί τήν καρδιά 
του μέ το ευχάριστο δηλητήριο τής Ψευτιάς, που 
καθαρά διδάσκει ότι γιά τέν "Ανθρωπον δέν υπάρχει 
άλλος δρόμος έζόν άπο κ̂είνον πού φέρνει άπέ τέ 
Έ γώ  στην ήρεμην Εύκαρίστηση.

Μά ή Σκέψη είναι περήφανη κι δΆνθρωπος ά- 
'γαπητός της -  μάχεται κατά τής Ψευτιάς κ ’ δ 

χάμπος τής μάχης εΐν’ ή καρδιά τού ’Ανθρώπου 
Σάν έγτρές τέν παρακολουθεί, σάν παράσιτο κατα
τρώει τέ μυαλό του, αλύπητα βαραίνει τήν καρδιά 

του μέ τέν πόθο τής Αλήθειας, πού άν καί σιγά- 
σιγά μεγαλώνει όμως φαίνεται ανάμεσα στίς πλά
νες σάν καυτερέ λουλούδι γεννημένο άπο τή Σκέψη·

Μά άν δ Άνθρωπος φαρμακώθηκε άπδ τέ Ψέμα 
χωρίς νά παίονη γιατρειά καί πιστεύει άτράνταχτα 
ίτ ι  στή γής δέν υπάρχει ευτυχία ανώτερη άπέ τέ 
νά γιομίση κανείς τήν κοιλιά του,τότε ή Σκέψη ρί
χνει κάτω τά φτερά της καί . . . κοιμάται αφήνον
τας τέν Άνθρωπο δούλο τής καρδιάς του.

Κι δ Άνθρωπος χάνει τέ Έγώ του καί γίνε
ται ζφο χωρίς περηφάνια καί Σκέψη,

Μά άν στέν Άνθρωπον άνάψγ μέσα του ή αγα
νάκτηση θά ξυπνίση τή Σκέψη, καί . . . .  νά, ξανά

πάλι βαδίζει μακρύτερα, μόνος του σέ δρόμο τρανέ 
σπαρμένον αγκάθια, μόνος του ανάμεσα στίς Αμφι
βολίες καί στούς δισταγμούς του,μόνος του άνάμεσα 
στά βημάδιά των παλαιών άληθειών.

Μεγαλόπρεπος, περήφανος κι έλεύτερος παρατη
ρεί πρές τά μάτια τής ’Αλήθειας καί λέγει προς 
τίς άμφιβολίες του :

— « Άπατάτε όταν λέτε ότι είμαι άδύνατος, 
ότι ή συνείδησή μου είναι περιωρισμένη. Αΰτή μεγα
λώνει. Τέ γνωρίζω, τέ βλέπω, τέ αιστάνομαι, . . . .  
μεγαλώνει μέσα μου.

«Καταλαβαίνω τέ ΰψος τής Συνείδησής μου μέ 
τή δύναμη τών βασάνων μου, καί γνωρίζω ότι άν 
αύτή δέ μεγάλωνε δέ θά βασανιζόμουνα περισσό
τερο τώρα παρ’ ο,τι προτύτερα».

— « Ά λ λ ά  σέ κάθε μου βήμα, επειδή ζητώ 

πάντοτε κάτι τι μεγαλύτερο, περισσότερον αιστάνο- 
μαι, βαθύτερα βλέπω· κι ή γρήγορη αύτή αύξηση 
τών πόθων μου είναι τέ μεγάλο τής Συνείδησής μου 
ανάστημα.

Τώρ’ αύτή μοιάζει μέσα μου πρές ώραία σπίθα· 
καί τί μ ’ αύτέ ; οί σπίθες είναι οΐ μητέρες τών 
πυρκαγιών κ’ έγώ στο μέλλον πυρκαγιά στέ σκότος 
τοϋ κόσμου. Κ ’ είμαι γεννημένος γιά νά φωτίσω 
όλσν τέν κόσμο, νά ξεδιαλύσω τέ σκότος όλων τών 
μυστηρίων κι όλων τών αινιγμάτων, ναΰρω τήν αρ
μονία μεταξύ τοϋ κόσμου καί τοϋ Έγώ  μουνά δια- 
φωνίσω τέ σκοτεινέ χάος τής ζωής τής βασανισμέ
νης αύτής γής, νά £ήξω κάθε βόρβορό της στέν τάφο 
τοϋ παρελθόντου».

— «Είμαι γεννημένος νά λύσω τούς δεσμούς τών 
άπατων καί σφαλμάτων, πού όλους έσύνδεσαν σ’ αι
ματηρέ κ’ ελεεινέ δεσμέ χτηνών σπαραζόμενων».

— «Γεννήθηκα άπέ τή Σκέψη γιά νά καταρριψω, 
νά χαλάσω, νά πατήσω κάτω κάθε παλιό, κάθε 

ελεεινό, κάθε ποταπέ καί χυδαίο καί . . . .  καί νά 
δημιουργήσω νέα άπάνου σέ βάσεις πού στεριωσεν 
ή Σκέψη, απάνω σέ θέμελα στεριωμένα άπό τήν 
έλευτερία, τήν ώριοσύνη καί . . . τέ σεβασμό πρές 
τούς ανθρώπους.

—  «Θέλω καθένας άπό τούς ανθρώπους νά είναι 
αληθινά "Ανθρωπος».

— «Καταραμένες άς είναι όλες οί πρόληψες καί 
συνήθειες πού σάν άράχνη περιπλέξανε τέ νοϋ κα̂  
τή ζωή τών ανθρώπων. Αυτές εμποδίζουνε τή ζωή... 
θά τίς μεταβάλλω σέ ^ημάδια καί συντρίμματα.»

«Όπλο μου̂ ε'χω τή Σκέψη* καί τής δύναμης 
μου ή αστείρευτη πηγή είναι ή ακλόνητη πίστη στην 
έλευτερία τής Σκέψης, στήν αθανασία της καί στήν 
αιώνια παραγωγικότητά της.»

— « Ή  Σκέψη γιά μένα είναι δ παντοτεΐνές κι δ 
μόνος αληθινές φανός στά σκότη τής ζωής* βλέπω 
οτι καίει ζωηρότερα, βαθύτερα φωτίζει τέ βάραθρο 
τών μυστηρίων καί προχωρεί μέσα στίς άχτΤνες τής 
’Αθάνατης Σκέψης, έπάνω στάχνάρια της, πάντοτες 
ίμπρος καί ψηλότερα.»

— «Γιά τή Σκέψη δεν υπάρχουν οΰτ’ εμπόδια 
άκατάλυτ«, ούτε θεία άκατανόητα στή γίς καί 
στον ουρανό. Ό λα άπ’ αύτή δημιουργοϋνται καί 
τούτο τής δίνει τάγιο, τάπαοτο δικαίωμα νά κατα- 
στρίψνι ό,τι μπορεί νά μποδίση τήν έλευτερία τοϋ 
ΰψους της.»

— «Μέ ησυχία καλά καταλαβαίνω ότι οί πρόλη
ψες είναι άπομεινάδια παλαιών αληθειών, ένψ τά σύ- 
νεφα τών πλανών πού γυρίζουν δλόγυρα στή ζωή είναι 
πλασμένα άπό τή στάχτη παλιών προλήψεων, πού 
ε*χουν καεί μέ τή,'φωτιά αύτής τής ίδιας Σκέψης 
πού μια φορά τά γέννησε.»

— «Καί ξέρω καλά ότι νικούν, όχι εκείνοι πού 
παίρνουν τούς καρπούς τής νίκης'παρά κείνοι μένουν 
στον κάμπο τής μάχης......

— «ΤΙ θά είπή Ζωή, τέ βλέπω στή δημιουργία* 
μ ’ αύτή είναι αύτοδιοίκητη κ ’ είναι απεριόριστη.»

— «Πηγαίνω γιά νά καώ όσο μπορώ φωτεινό
τερα καί βαθύτερα νά φωτίσω τά σκότη τής Ζωής* 
κ ’ ή καταστροφή μου είναι γιά μένα τέ μόνο μου 
βραβείο.»

— « Ά λ λ α  βραβεία δί λιμπίζουμα»· βλέπω οτι οί 
εξουσίες φέρνουν ντροπή είναι μονότονες δ πλούτος 
πράγμα βαρύ κι ανόητο- κ' ή δόξα πρόληψη γεν
νημένη άπο τήν ανικανότητα τών ανθρώπων νά κρί
νουν τέν εαυτό τους κι άπέ τή δουλική τους συνή
θεια νά ταπεινώνουνται.»

— μ 'Αμφιβολίες ! Σείς είστε οί σπίθες τής Σκέ
ψης . . . τίποτες άλλο. Μέ τήν ξέταξη τοϋ εαυτού 
της, σάς γενν$ άπο τήν πληθώρα τών δυνάμεων της 
καί σάς τρέφει μέ τήν ίτχή της.»

—-«θάρθη ημέρα πού στήν καρδιά μου θά ενω
θούνε σε μια μεγάλη δημιουργική φωτιά δ κόσμος 
τών αΐστημάτων καί τής άθάνατης Σκέψης καί μ ' 
αύτή τή φωτιά θά κάψω κάθε σκοτεινό, κάθε άγριο 
καί ποταπέ πού Βρίσκεται στην ψυχή μου, καί θά 
γίνω όμοιος πρός τούς Θεούς, πού δημιούργησε καί 
δημιουργεί ή Σκέψη.

— «Ό λα πέρα-πεοα στέν Άνθοωπο κι όλα γιάδ ' I *
τέν "Ανθρωπο.»

Νά καί πάλι μεγαλόπρεπος κι έλεύτερος- ση
κώνει τήν κεφαλή του καί βραδύς μά μέ βήματα 
σταθερά προχωρεί πατύύντας στά πτώματα τών πα
λιών ιδεών μόνος του ξεσκίζει τήν άπειρη καταχνιά 
τών πλανών κατόπι του σά βαρύ σύννεφο ξαπλώνε
ται ή σιωπή τού παρελθόντου κ ’ έμπροστά του τέν 
περιμένουν σέ κάθε βήμα πληθώρα αινιγμάτων καί 
γρίφων είναι άπειρα καθώς τάστίρια τούρανοϋ καί 
γιά τέν Άνθρωπο δέν ύπάρχει τέλος τοϋ δρόμου του.

Έ τσ ι βαδίζει δ ανήσυχος Άνθρωπος Ιμπρές καί 
ψηλότερα καί πάντοτες εμπρός καί ψηλότερα.

Όντέαβα ΖΗΝΟΒΙΑ Π ΑΛΜ ΤΡΑ

8 Α Ρ Β Α Ρ 0 Π Α Ζ Α Ρ 0
(Σ τ ή  στήλη αΰτή θά κρεμάμε κάθε βδομάδα, σαν κε

φάλια ληστών, 0Α·ς τίς ασυνταξίες κι ανορθογραφίες πού 
βρίσκουνται σέ χαθχοευουσάνικα βιβλία. Συνεργάτες τή ; 
στήλης αύτή; θά'ναι ολ’ οί αναγνώστες μας, αρκεί μοναχά 
πλαΐ στο βαρύαρισμο που θά μ ί ;  στέλνουνε νά σημειώ 
νουν τ ϊ .ο μ «  σου βιβλίου καί τέν αριθμέ τ ή ; σελίδας πού 
βρίσκεται).

« Τοΰτον φ  δ  ο ν ώ ν ή δεύτερα σύζυγός 
του ή όνομαζομένη Φαύστα, κατηγόρησε κτλ.*.

(Κ. Καλούση Βυζαντ. δ Ίστορ. σελ. 10 .)

Κατά τήν άκρόααιν, ή ς ετυχε πορά 
Α . Α . Μ . τώ Σονλτάνω τήν παρελδονααν 
Παρασκευήν ό ¿ν Βερολίνφ πρεσβευτής τής
*Α μ ε ρ ι κ ή ς  κ τ λ .

(«Νέα Σμύρνη» 2 1  ’Απρίλη, σελ 3, στ. 4.)

ΙΙρος αύαιααιν δημοσίας διαδήκης άπαι- 
τεΐ'ται ή σύμπραξις τών έξης προσώπων : 6 
διαδέτης.

(Α . Κραασα καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου,Κ λη
ρονομικόν δίκαιον εκδοσις Δ; . Σελίς 64).

Ζΐκίτι πολλοί είσιν οί άμφοτίρων τούτων 
στερούμενοι ά λ λ ’ α ν  χ  ή τ τ ο ν  άσκηδέντες... 
δ δ ϊ  τ α ύ  τ η ν  κ α ϊ  μ ό ν η ν  τήν δεξιότητα 
κεκτ ημένος.

(Κρασσά, ίδιο βιβλίο, σελ, 67).
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Τοίς σ ν γ γ ε ν ε ν α ι ν  αντον περιεχο
μένων.

(Ίδιο βιβλίο, σελ. 86).
ΓοΓί ο ν  γ γ  ε ν  ε ν  α ι ν  ηύτον κατά τόν 

οργανισμόν.
(Σελ. 89).
' I I  διαδήκη δύναται νά γραφή  . . .  δ ι ά  

πλειόνων ήμερων.
(Σελ. 93).
’Εάν ό διαμάχης μετά τήν γραφήν τινων 

τής διαθήκης διατάξεων εδετο τήν νπογρα- 
ψήν.. .προβαίνων δε γράφει και έτέρας (διατά
ξει*)» εφ ’ ών τίδηαι τήν χρονολογίαν..Λ  π  α ν- 
τ  α . , . ε ί  σ ι ν ά κ ν  ρ α.

(Σελ. ίδια).
Κατά τό άρχαιότερον δίκαιον άκυρος ήν 

ενατααις κληρονόμον καί κληροδοσία. ..ά τ ι ν  α.
(Σελ. 119 ).
Τό δέ λοιπόν εις ετερον, π ε ρ ί  ώ ν δήλη 

ωσαύτως τον διαδέτην βούλησις πρόκειται, 
περιέλδη...

(Σελ. 12 1) .
'Η  νποκατάσιααις προϋποτίδηαιν ενστασιν 

ή ς ά ν  ε υ .,,ο  ϋ ε ν  ε κ  ε ν ...
(Σελ. 156 ).
Καιά διάταξιν τον ’Ιουστινιανού οί άνιόν- 

τες δύνανται νά έγκαταοιήοωσι κληρονόμον 
διά τόν τάς φρένας νοσονντα κατιόντα κ α ι  
ή τ ι ς  ώς έκ τών λέξεων τής δι&τάξεως κ α δ ’ 
υπόδειγμα ύποκατάστασις καλείται.

(Σελ. 170).
Κατά τά αξιώματα τον δίκαιον ό νιοδετη- 

δεις υπεξούσιος ώς καί ό ειοποιηδείς αυτεξού
σιος ν φ ί α τ α τ  ο ...

(Σελ. 19 1) .  t
'Η  έκ τής νίοδεοίας συγγένεια και το εκ 

ταύτης κληρονομικόν δικαίωμα ύ φ ί ο τ α τ α ι  
έ φ ’ δαον υπάρχει νίοδεσία.

(Σελ. 200).
*Ο διαδέτης όφείλει.,.ε ί τ  ε έγκαδιστών, 

ε ι τ ε  νά άποκληρώαη.
(Σελ. 238 ).

ΙΟ _____________________

' Οπου ιαποδείχνεται πρώτη φορά πώς Iva 
τραίνο ( μάλιστα ολόκληρος αιδερόδρομος μέ 
γραμμές, οιαδμονς, δείχτες κτλ.), δτα φέβγει 
κάδε 2 0  λεφτά τής ώρας, φέβγει καί κάδε ώρα.

« Έ ν  Λονδίνο», τϊϊ 20 ?  ’Ιουλίου 1906.
* ■

« Ό  Σιδηρόδρομο; αναχωρεί άπό Fen gh u PC h  
» S tre e t εις M ill w a ll Docks άνά 20 λεπτά 

«καθ’ ώραν.
»Οί ’Επίτροποι 

»Μ . Κοργιαλίνιος Πρόεδρο;
. »Γ. Κ. Σκαραμαγκάς 

»Π. ΡαΙΙης
»Σ . //απαΐ'τωΓΟ.τουέος,γραμματεύς».

ΤΗΣ ΖΕΣΤΗ Σ
Ό  α. Σταματάκιο; Βάλβες είχε τήν καλοσύνη νά μάς 

στείλει t i  άκόλουθ« γράμμα. " Τ σ ϊε ρ 'á r3  τή  Βουργάρικη 
θηριωϊία καί τή φοβερή κάψα, τό γράμμα του κ. Βάλβη 
Ιρχεται σάν ευεργετικό δροσιστιχό.

Κύριε «Νουμά».

Διαπρεπής μαθητής μου, ταχτικώτατος τής ύμε- 
τέρας έφημερίδος αναγνώστης χαΐ αδυσώπητος τών 
σκεμμάτων χαΐ τών σκοπών αυτής πολέμιος, μοί 
ίκόμισε γελών χθες τό τελευταΐον καί τό προτελευ- ;

ταΐον υμών φύλλον, ίνα έν μεν τώ τελευταίο» ιδω 
έλκώδη τινά προσωπικήν κατ’ έμού έπίθεσιν τού έν 
Βχκού ιατρού Κ. Λαναρά, καταστήσαντος εαυτόν 
διά τής πρός τόν κ. Μιστριώτην επιστολής ζών πα
ράδειγμα τής παροιμίας,

"Αλλων ιατρός, αυτός £λκεηι βρύων, 
έν δε τφ προτελευτα’φ έπεξέλθω,άτε μεταφρα

στής ών όλοκλήρου τού Πινδάρου,χυδαίαν τινά, χυ- 
δαιοτάτην τού τ&Ί'Ολνμπιονιν.ών μετάφρασιν.Καί 
τήν μεν τρισαθλίαν μετάφρασιν έπεξήλθον άμέσωςφγε- 
λών καί εγώ επί τή προσθήκη μιάς ετι γελοιογραφίας 
εις τήν άνιεδνιχήν πινακοθήκην τών ευτράπελων 
μεταφράσεων τής Ίλιάδος καί τού Ευαγγελίου, πινα
κοθήκην, ήν θαυμασίω; ύπερεπλούτισαν τά ακατο
νόμαστα έκτρωματικά στιχοπλοκήματα τού εν Βα- 
κού ιατρού Κ. Λαναρά, δι’ ών περιεχρίσθη σ.ταιίλαις 
καί πελέ&οις 3 παντλήμων Ευριπίδης,— άλλά, 4ίψας 
έπειτα τυχαίως τό βλέμμα μου καί εις τήν προηγου- 
μένην τού προτελευταίου ύμών φύλλου σελίδα ένετυ- 
χον Βονλγαριχοΐς τισι κατά τού Παρθενώνος στίχοις 
προδήλου υποβολιμαίου ίχιδηκον  περιεχομένου, προσ- 
φωνουμένοις εις ύμάς. Ή  άνάγνωσις τών παμμιάρων 
τούτων στίχων, προκαλέσασα τήν άμύθητον βδελυγ
μίαν καί άγανάκτησίν μου, συμπρουκάλεσε παρα- 
χρήμα καί τό εξής ποίημάτιόν μου, οπερ ένεκα τού 
τρόπου, καθ’ ον παρήχθη, λαμβάνω καί εγώ τό θάρ
ρος νά προσφωνήσω ύμΐν, λογιζόμενος εμαυτόν ευτυχή, 
&ν έν τή διακρινούσγι ύμάς συγκαταβατικότητι άπα- 
δέξησθ- καί τούτην τήν προσφώνησιν.

Ο Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν

ίΐροοφωνεϊται τφ  κνρίφ ά. Π. Ταγαοπούλω.

Άστράπτων πρό έμιύ 3 Παρθένων 
έν τφ φωτί ύψούται τής ημέρας.
Όποιον κάλλος άφθιτον άγνόν !
Όποιον κλέος μή γινώσκον πέρας ί

Ερίζει πρός αυτόν τού ουρανού 
3 τηλαυγής φωστήρ 3 πλήρης δόξης, 
άλλά νικ$ τό σέμνωμα τού Νού 
εν ταΐς γραμμαΐς αΰτοΰ ταΐς λεπτοτόξοις !

Ή  δύσις φθάνει* ία πορφυρά 
3 Τμηττος προχεει άτενίζων 
πρό; μάρμαρα τοσούτον ιερά, 
εκεί τήν δύσιν μή άναγνωρίζων,

»ιαί ίοστίφανος^ό Παρθένων 
ώς Φοίβος άδυτο; κοσμεί τήν πόλιν 
τήν ΐοστε'φανον τών ’Αθηνών, 
ήτις κοσμεί τήν οικουμένην δλην.

Ή  νύξ ίπήλθεν άστρων σφηκιά 
καθίστανται τά ύψη τού αΐθίρος, 
καί άνω τού ναού προσμειδιά 
φως Άθηνάς καί ’Αφροδίτης έρως.

Καί φθίνει έν τφ σκότει τής νυκτός, 
τού βράχου κάτωθεν τού θείου ίρπων,
3 Φ&όνος, με'λας όφις έλικτός, 
προδότης φόοει κχΙ προδόταςτίρπωνί...

Ούτως 3 Δαίμων, έμπλεως κακών, 
μακράν τών φώτων ζών τών άνεσπέρων, 
λυσσ$ κατά τών χώρων τών γλαυκών, 
λυσσ$ έν τφ πυθμένι τών νερτέρων.

Ομοίως νόσος πνεύματος φθινάς 
δρβικός Βουλγάρων— ή ’ ΑνδραυτοΙύχων 
ν’ άνατινάξν» χ,θές τής Άθηνάς 
διενοεΐτο, ώς γνωστόν, τόν οίκον . . . .

Έ ν  Ά δήνα ις τή 31 Ίόυλίου 1906.

ΣΤΑΜ ΑΤΑΚΙΟ Σ Δ. Β Λ Α Β Η Σ

ΤΟ Μ Α Λ Α ΓΑ Ρ Ι
Το Μαλαγάρι εΐνε μιά πανεύμορφη έξοχή.. Ε ί-  

νε μαχοια άπο τού νησιού μου τήν πρωτέβουσα ώς 
μιση ωρα,πηγαίνουμε ομως γληγορώτερα με τ ’άμάξι 
ή μέ τή βάρκα. Σ ’ έμ*; τό Μαλαγάρι είνε 6,τι 
στούς Αθηναίους το Φάληρο.. Έδώ ή φύση έσκόρ- 
πισε άφθονα τά δώρα της· καθάριο άερα· κρουσταλ
λένια νερά' τό καλλίτερο στόλισμα τού Μχλανχριοδ 
εινε ένα δάσος, άπό πεφκους· στήν αμμουδιά τήν 
άφροστεφάνωτη είναι τό χτίριο τής ’Επαγγελματι
κής Σχολής. Έδώ τά κορίτσια τού λαού μαθαίνουνε 
πραχτικά πράματα κ' οχι στίχους τής Κυρά Ά γ ~  
κώς κ’ οί νέοι μας τέχνες βιοποριστικές, λίγο παρα
πάνω άπό το Σκολειό — εντός περιβάλλοντος καλ- 
λιανθούς καί μυρόεντος — όπως ε“γραφε άλλοτε; κά- 
πιος οχτρός τής Άλήθιας φανατισμένος καθαρεβου- 
σιάνος βρίσκεται μιά κομψή t έκκλησούλα. θαρρώ 
πως εινε. χτισμένη άπό τόν καιρό τού Σηκωμού τόν 
«ξιχοιστο. Ό  παππά; λειτουργάει, σπάνια· σέ περι- 
στάσες μονάχα εξαιρετικές.Έτυχε μιά φορά νά βρε
θώ κατά σύμπτωση στή λειτουργία· μιά άβγή ανοι
ξιάτικη- ή. φύση ] δλη μοσκοβόλαε άπό τών λουλου- 
διώνε τήν αναγέννηση τό κύμα τραγουδούσε τά αιώ
νιο αρμονικό του τραγούδι σ’ ένα ρυθμό αφάνταστο 
καί μεγαλόπρεπο κι 3 παππάς μέσα στήν εκκλησιά 
δοξολογούσε τ'.ν αιώνιο- τετιες στιγμές είναι αλη
σμόνητες, γιά μένα τουλάχιστο· κάπιος μεγαλοφάν
ταστος συγραφιάς, όχι βέβαια δικός μας, γράφει κά
που δέ θυμάμαι άκριβώς πού— πώς τό αίστημα τής 
θρησκείας μπαίνει καλλίτερα στον άθρωπο άμα α
κούει τά θεία λόγια σέ μικρή απέριττη έκκλησούλα 
μες στήν έξοχή παρά σέ εκκλησιά τρανή, (κοίταξε 
τού Οΰλάνδ, Γράμματα σ’ ένα φίλο του), Τήν 1η 

τού ’Αλωνάρη γιορτάζει ή έκκλησίτσα'' - τών Αγίων 
Κοσμά καί Δαμιανού τών Αναργύρων —τήν παραμο
νή δμως γίνεται τό οωστό πανηγύρι.

Άπό τό μεσημέρι τής παραμονής άρχινάει 3 
κόσμος νά κουβαλιέται στό Μαλαγάρι. Ό  περισσό
τερος είναι εργατικός, ερχεται νά ξεκουραστή σ’άφτά 
τά μέρη τά μαγεφτικά ύστερα άπό τή βδομαδιά
τικη δουλειά πού τού δίνει τό ψωμί ένώ στεφανώνει 
τό πρόσωπό του άπό ίδρωτα τίμιο, ν’ άνχπνίψγ κα
θαρό άέρα, νά διασκεδάσνι κομμάτι· καί διασκεδάζει 
λαμπρά. Πόσο μ ’ αρέσουν αί λαϊκές διασκέδασες* 
γιά νά γίνγι μιά τέτια δέν απαιτούνται πολλά 
πράματα. Λίγο ¿θάνατο, κρασί Σαμιώτικο βέβαια 
ά π ’ άφτό πού τραγούδησε 3 Μπχύρωνχς 3 ξακου
στός στό Δον Ζουάν, κι όρεξη. Έχουμε δώ καί τά  
υπαίθρια καφφενεΐα, μέ κάτι ξύλα πού οί τεχνί
τες τά λένε τάβλες κατασκευάζεται ίνας πάγκος* 
δυό τρεις σημαίες είναι στολισμός του.

’Αργότερα έρχουνται κι άλλοι πωλητές. Μα- 

ζύ μ ’ άφτούς βλέπω κάτι πανοραματζήδες καί 
μιά τσιγάνα πού λέει τις τύχες καί μαζώνει δε
κάρες άπό τόν άπλοίκό κοσμάκη. Τί κίνηση καί 
χαρά.

Ό  εσπερινός άρχμνάει στις τέσσερεις. Έρχουνται 
κατά διαταγή τού Δεσπότη αρκετοί παπάδες καί 
ψαλτάδες καλλίφωνοι, ώστε γίνεται μέ μεγάλη λαμ- 
πρότη καί σεμνοπρεπεια ή όμορφη τελετή.

Όλο τό χρόνο ή έξοχή άφτή ή μαγεφτική εί
ναι βυθισμένη σέ ποιητική σιγαλιά. Τώρα τί φωνές 

καί κακό* νά καί ή φιλαρμονική μας. Παίζει μί 
μεγαλοπρέπεια τόν Εθνικό μας ύμνο τού αθάνατου



Σολωμοΰ καί αί αρμονικές μελωδίες του σκορπίζουν- 
ται στήν άπαλώτατη φύση καί προκαλοϋνε απέραντη 
συγκίνηση.

"Ενας πανοραματζής δίπλα που κάθουμαι έξη- 
γάει σε κάτι παιδαρέλια τίς ζωγραφιές του.’Ακούω.

— ’Ελάτε εδώ,μωρές παιδιά,νά δήτε τήν δμορφη 
Βενετία· γόνδολες κάτασπρες σχίζουνε τά καταγά
λανα νερά τη ς.,.Κ ’ ή Βενετία άπλούστατα είναι μιά 
κακότεχνη ζωγραφιά τής Σμύρνης. Έκεΐ κάτω άπό 
ένα γέρικο πλάτανο ένας ’Ιταλός τραγουδιστής 
σκορπάει κύματα καλής φωνής. Γλήγορα περνά ή 
ώρα. θαρρείς ώς δεφτερόλεφτα αί οόρες πώς περνούν 
κατά τόν ποιητή· άρχίζει νά νυχτώνει κ’ ό κόσμος 
φέβγει· σε μισή ώρα ούτε ανθρώπινη σκιά απαντάς.

Όταν ή νύχτα άπλωσε στόν ο έρανό τό διαμαν- 
τοστόλιστο πέπλο της έφυγα τελεφταΐος.

Σάμο· 2  τ* 'Αλωνάρη 1906.

ΣΥΜ ΕΩΝ Η. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ Σ

AUO ΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥ ΔΕΙΛΙΝΟΥ

Ό  αγαπημένος συνεργάτης μας κ. Κόστας Ιίαρορίτης 
τύπωσε μ’αύτό τόν τίτλο εναν ομορφο :ίμο Ε ηγτματα.Κ ρι
τ ικ ή  γιά τό βιβλίο του θά γράψει ό Ύρμονας. Ό  «Νου- 
μ ϊς»  οήμερα χαιρετώντος τόν καλό συνιργάτη του ξανα- 
τυπώνει άπό τό βιβλίο του μερικά ϊη ν^μ α τά χι» .

Σ Τ Ο  Χ Ι Ο Ν Ι

Ό  Νικήταςΐμπήκε στό καφενεδάκι μέ τά χέρια 
στίς τσέπες τού τρύπιου πανταλονιού του. ’Αψηλός 
καί ξερακιανός άθρωπος. Τό πρόσωπό του γυάλιζε 
σά χάλκωμα κι άπάνω στά δυό φτερούγια τής μύ
της του είχε δυό δαχτυλιές μαύρες, σημείο πώς εί
χανε άργάτης σέ γύφτικο ή σέ καμμιά φάμπρικα. 
Προχώρησε δυό βήματα μέσα στό μαγαζί καί στά
θηκε σκυφτός κοιτάζοντας γύρω του. ’Από τή μέση 
τοϋ νταβανιοϋ κρεμότανε μιά λάμπα ντενεκένια. Τό 
νταβάνι μαύρο άπό τόν καπνό της λάμπας, πού 
έλεγες πώς θάπαιρνε φωτιά τό σανίδι. Σέ μιά γω
νιά είδε καμμιά δεκαριά άθρώπους σκυμένους άπάνω 
σ’ ένα τραπέζι. Ζύγωσε μέ βήμα άρ-γο νά δή τί κά
νουνε. Τά κόβανε. Ένας άθρωπος μέ κασκέτο στρα
τιωτικό δίχως κορόνα έκανε μπάγκο. Μπροστά του 
είτανε χυμένα κάμποσα λιγδιασμένα σάπια μονό- 
δραχμα κ ’ ένας σωρός δεκάρες· ό άθρωπος αυτός 
κρατούσε τά χαρτιά μέ σοβαρότητα δικαστή. Σάν 
ειτανε νά πλερώση τά μάτια του πετούσανε σπίθες 
καί τό χέρι του έτρεμε αλαφρά.

Ό  Νικήτας στάθηκε κάμποσο κοιτάζοντας. Εί
χανε κεΐ ολο εργατικοί άθρώποι μέ ξεσκισμένα ρού
χα, μέ μορφές ξεροψημένες im  Τή δουλειά καί τήν 
κακοπέραση. Ένας άπό αυτούς άφοϋ έχασε καί τήν 
τελευταία δεκάρα του στράφηκε πρός τό Νικήτα 
πού έσκυβε άπό πάνω του καί τούπε μέ πικρό γελοίο 
στάχείλια.

—  Δέ δοκιμάζεις καί σύ τήν τύχη σου ;
Ό  Νικήτας τοϋ άποκρίθηκε ήσυχα.
— Τηνέ ξέρω ίγώ τήν τύχη μου έννοια σου.

Ό  Νικήτας κάθησε σ’ ένα τραπεζάκι κοντά στό 
παράθυρο. Έ πειτα έβγαλε τό κασκέτο του καί τά - 
κούμπησε στή μέση τού τραπεζιού. Τό κεφάλι του 
πού είχε ένα σχήμα ακανόνιστο σκεπαζότανε άπό 
λίγες, κατάμαυρες τρίχες πού πέφτανε άταχτα σ’ 
ένα στενό κούτελο. Τά χέρια του μαλλιαρά, χον

τρά καί ροζάρικα δείχνανε άθρωπο χεροδύναμο καί 
τής δουλειάς. Ένα τζάμι τού παραθυριού πού εί
χανε σπασμένο ό καφετζής τό είχε αντικαταστήσει 
μέ μιά κόλλα χαρτί στράτσο κολλημένη μέ άλεύρι.

'Ο Νικήτας χτύπησε τό χέρι του δυνατά άπάνω 
στό ξύλινο τραπεζάκι γιά νάκούστ, ό καφετζής πού 
κοιμότανε σκυμένος στόν μπάγκο. Κείνος δέν άκου- 
σε. Ό  Νικήτας αναγκάστηκε νά ξαναχτυπήσω πιό 
δυνατά. Ό  καφετζής ξύπνησε καί σηκώθηκε τρί
βοντας τά μάτια του. Τανύστηκε, χασμουρήθηκε, 
βγήκε άπό τόν μπάγκο, στάθηκε μιά στίγμή καί 
κοίταξε αυτούς πού τά κόβανε κ’ έπειτα ζύγωσε στό 
Νικήτα.

.—  Έ να πενηνταράκι ούζο, διάταξε.

Ειτανε τό αγαπημένο του πιοτό. “Επειτα έκανε 
κ ’ ένα διαβολόκρυο κείνο τό βράδυ. Ό  Νικήτας κοί
ταξε όξω πίσω άπό τά τζάμια. Ό  δρόμος άσπρος 
άπό τό χιόνι. Ψυχή δέ φαινότανε. Μόνο ένα σκυλλί 
πέρασε τρέχοντας μέ τήν ούρά χωμέιη στά σκέλια 
του. Φανάρι σ’ εκείνο τό στενοσόκακο δέν έκαιγε μά 
τό φεγγάρι φώτιζε τόν έρημο δρόμο κι άσήμωνι τά 
χιόνι.

Ό  Νικήτας ρούφηξε γλήγορα τό ούζο. Διψούσε 
καί κρύωνε γιατί τά ρούχα του είχανε πάνινα καί 
τρύπια. Σάν ήπιε τό ούζο έννοιωσε μιά ευχαρίστηση 
μέσα στήν ατμόσφαιρα τού καφενέ, χλιαρή άπό τά 
χνώτα. Διάταξε πάλε ούζο. Αΰτό γίνηκε τρεις τέσ- 
σερες φορές· τήν τελευταία φορά ό καφετζής άκουμ- 
πώντας τό ποτήρι δέ βάσταξε νά μήν τοϋ πή.

— θά σέ κάψιρ μωρέ.
Ό  Νικήτας δέν άποκρίθηκε. Τώρα είχε πέσει 

σε συλλοη. « Έ τσ ι λοιπο χωρίς τίποτις πετοϋνε 
τούς άργάτες στό δρόμο. .Π^ς τό Σαββατόβραδο νά 
πλερωθής, σέ πλερώνουνε κι άφοϋ σέ κλέψουνε στό 
λογαριασμό οσο τούς ^βαστάει ή Ψυχή έπειτα σοϋ 
λένε μέ τήν πιό μεγάλη απάθεια· σέ παύουμε άπό 
τή δουλειά. Γιατί ; Πώς ; Κι άν έχεις γυναίκα, 
παιδιά ; &ς κόψουνε πέτρες νά φάνε. Ξέρω γώ τί 
θέλουνε αύτοί... Νάποφασίση κανένας... Γιατί Ιμάς 
τούς μικρούς αύτοί μάς έχουνε,κατάλαβες,γιά ζφα.» 
Μιλούσε ‘μέ τόν εαυτό του. Τόν είδανε πάψει κείνο τό 
βράδυ άπό τή φάμπρικα καί τό μίσος του ξεχείλιζε. 
Είχε γυναίκα ετοιμόγεννη κ ’ έξη παιδιά όλο κορί
τσια. «Χρόνια δουλεύω, καί χαίρι δέν είδα. Νά, 
βρακί δέν έχω· δουλεύουμε μεΐς γιά νά καλοζούνε οί 
άφεντάδες. Αυτή είναι ή ζωή μας. Όσο που νά ξε
ψυχήσουμε σέ κάνα νοσοκομείο. Μά καί στό θάνατο 
άνάπαψη δέ βρίσκουμε έμεΐς οί φτωχοί- τό μαχαίρι 

| τοϋ γιατρού θά σέ κάνη παρτσάδια κ ’ έπειτα θά 
σέ πετάξουνε στά σκουπίδια...

Στράγγισε τό ποτήρι· χτύπησε τό χέρι καί φώ
ναξε δυνατά.

— Ούζο.

Μίσ* στό μαγαζί άαούστηαε κάποια ταραχή. 
Φιλονικούσανε στό ακρινό· τραπέζι οί χαρτοπαΐχτες. 
Μιλούσανε όλοι μαζί βιαστικά. ’Από τά λόγια φτά
σανε στίς βρισιές· ό άθρωπος μέ τό στρατιωτικό κα
σκέτο, ό παγκιέρης, φαίνεται πώς ειτανε μπαγαπόν- 
της. Ένας τόν ε'βρισε άτιμο. Τότε κείνος έκανε νά 
τονέ χτυπήση, Τή στιγμή κείνη έπεσε στή μέση ό 
καφετζής.

—  Δ ί γιά νά σάς πώ, τούς φώναξε μέ τή βα
ρεία φωνή του, καυγάδες στό μαγαζί μου δέ θέλω. 
Πηγαίνεται όξω νά σκοτωθήτε. Δέν έχω όρεξη νά 
μού τό ξανακλείση ή άστυνομία τό μαγαζί. Έ λ α  
τώρα βγάτε γιατί θά κλείσω.

Ό  καφετζής έκλεισε τίς πάγκες, έβαλε τίς κα
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ρέκλες άπάνω στά τραπέζια, κατέβασε τό φώς τής 
λάμπας καί πήρε τή σκούπα γιά νά σκουπιση. Ό  
Νικήτας ξακολουθούσε νά κάθεται· τά ποτήρι άδειο 
μπροστά του· ό καφετζής ζύγωσε μ,έ τή σκούπα στό 
χέρι καί τοΰπε.

—  "Ελα, μάστορη,πήγαινε τώρα. Περασμένη ή
ώρα.

Ό  Νικήτας πλέρωσε καί βγήκε μέ βήμα άργό. 
Στήν πόρτα κοντοστάθηκε καί κοίταξε γύρω σά νά 
συλλογιότανε πιό δρόμο νά πάρη. Ό λα  κάτασπρα 
άπο τό χιόνι. Κρύο διαπεραστικό. Πέρασε άπό ένα 
φούρνο. Ή  μυρουδιά τοϋ φρεσκοψημένου ψωμιού τονέ 
λίγωσε. Μέσα άπό τήν ανοιγμένη πόρτα τού φούρνου 
είδε τή φωτιά νά λαμπαδιαζη καί λαχτάρησε νά 
ειτανε φούρναρης. Κάθησε κάμποσο μέ ολο τά κρύο 
πού τό έννοιωθε ώς τό κόκαλο κι απολάβαινε άπό 
μακρηά τό θέαμα. “Επειτα πήρε πάλε δρόμο. Σιγά 
σιγά έφτασε στή γειτονιά του· τό σπίτι του ξεχώ
ριζε άπό τάλλα. Ειτανε ένα καλύβι διαιρεμένο μέ 
σανίδες σέ δυό κάμαρες, ή μιά ξεπάτωτη· «Νά τό 
παλάτι μου» σκέφτηκε. Ζύγωσε* τό χιόνι δέν είχε 
ακόμα κρυσταλλώσει κ ’ οί βαρειές στρατιωτικές άρ- 
βύλες του αφήνανε άπάνω πλατεία σημάδια. Άκουγε 
σέ κάθε πατημασιά νά τρίζη τό χιόνι κάτω άπό τά 
πόδια του· ή μουσική αυτή είχε κάτι τό μελαχο
λικό. Άκούμπησε στόν τοίχο κ’ ε'μεινε κεί άκούνη- 
τος. Δέν τού έκανε καρδιά νά μπή μέσα. “Αξαφνα 
άκουσε μέσα βογγητά.

— Ή  γυναίκα μου κοιλοπονάει, είπε σιγαλά. 
Καλά μ.ας γεννητούρια.

“Ανοιξε τήν πόρτα· ή γυναίκα του στριφογύριζε 
σά φείδι άπάνω στο κρεββάτι άπο τούς πόνους. Σάν 
εΐδε τόν άντρα της τοϋ φώναξε δυνατά.

— Νικήτα μου,μέ χάνεις.
Κείνος τηνέ ζύγωσε καί τηνέ ρώτησε.
— Αι τί θέλεις νά σοϋ κάνω.
Πήρε έ’να μπουκαλάκι μέ ξύδι κι άρχισε νά τηνέ 

μυρίζη. "Επειτα ή γυναίκα έβαλε μιά φωνή κ ’ έφερε 
τά χέρια της στήν κοιλιά. Ένα παιδάκι μικρόσωμο' 
σά γατάκι κύλισε μέσα στά ρούχα. Ό  Νικήτας 
έσκυψε άπάνω του μέ αγωνία καί κοίταξε.

Κορίτσι πάλε. Χμ ! Δέν μπορούμε νά ζήσουμε 
μοναχοί μάς ήρθε καί μουσαφίρης.

Ή  γυναίκα έπειτα άπο τούς φοβερούς πόνους 
βυθίστηκε σέ ύπνο βαθύ· τά παιδιά τραβηχτήκανε 
στήν άλλη κάμαρα. Ό  Νικήτας κάθησε σ’ ένα σκα
μνί, έστριψε ένα χοντρέ τσιγάρο κι άρχισε νά κα- 
πνίζη μέ βαθειές ρουφηξιές. Κοντά του έκαιγε τό 
καντήλι. Ή  νύχτα πολύ προχωρεμένη. Τά κοκόρια 
που καί πού λαλούσανε. ’Αέρας δυνατός σηκώθηκε 
καί τά τζάμια τρίζανε σέ πένθιμη μελψδία. Ή  γυ_ 
ναίκα κοιμότανε· κάποτε στον ύπνο τής ξεφεύγανε 
κάτι ψιλά βογγητά. Μιά στιγμή άνοιξε τά μάτια 
της κ ’ είδε τόν άντρα τη; ξύπνιο.

—  ’Ακόμα κάθεσαι;
—  Τώρα θά πέσω' κοιμήσου.
Ξανακοιμήθηκε. Πέρασε ώρα. Ό  Νικήτας ση

κώθηκε καί ζύγωσε στό κρεββάτι· τό μικρό κοιμό
τανε· έσκυψε άπάνω του. Μόλις άκουγότανε ή πνοί- 
τσα του. Στάθηκε λίγο· έκανε νά φύγη, πάλε στά
θηκε. Έ πειτα  πήρε τό μικρό στά χέρια του· κείνο 
ξακολουθούσε νά κοιμάται· τού έβγαλε τά ρουχαλά
κια του, τό άφησε τσίτσιδο κι άνοιξε σιγαλά τήν 
πόρτα. Κρύος αέρας τονέ χτύπησε στό μούτρο. Ή  
γίς στρωμένη μέ χιόνι. Άκούμπησε χάμω τό μικρό 
καί μπήκε μέσα πατώντας στά νύχια. Πέρασε λίγη 
ώρα* ξανάνοιξε τήν πόρτα· τό λευκό κορμάκι κοιμό
τανε πάντα στό χιόνι* τό πήρε στά χέρια του. Εί-
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ταν» πιά κοκαλιασμένο. Τ ί τύλιξε .πάλε μέ τά ρου
χαλάκια του καί τέ άπίθυισΐ στο πλευρό τής μάν
νας του.

—  Ε τ σ ι  είναι κ α λ ίτ ε ρ α  κα ί γ ια  σένα, μουρμού
ρισε.

i f  K A M U A N J  
Τ Ο Υ  Α Π Γ Ι Ω Ι Τ Ι Ο Υ

Ντάγκ, ντίγκ, ντάγκ* ντίγκ...
Τ ί παράξενα πού σημαίνει πάντα ή μικρή καμ 

πανίτσα τοϋ Άϊίγιωργιοϋ.Αΐς κ ’ έχει ψυχή μέσα 
της. Τέ γλωσσίδι της σάν κάτι νά λέγ, οταν άρχίζη 
νά σκορπά στον αέρα τίς γλυκομ.ελάχολες, τίς άγιες 
μελωδίες της. Ό  ήχος ίσα στήν καρδιά μπαίνει. 
Σαράντα - χρόνια τώρα ό παπά Μακάριος ακούει τή 
φωνή της καί πάντα κάτι ξεχωριστέ νοιώθει μέσα 
του. Στήν άρχή μ.ιά όλόγλυκη ανατριχίλα τέν πε- 
ρεχύνει, έπειτα λιγώνεται άπέ τή γλύκα καί κλείνει 
τά μάτια του. ’Αρχίζει τότε μιά μ.υστική κουβέντα 
μεταξύ αύτοϋ καί τής καμπάνας. Τάχείλια βουβαί- 
νουνται, μά ή καρδιά σπαρταράει κ ’ ή μ.ίκρή καμπα- 
νίτσα αρχίζει νά τοϋ θυμ,ίξη τά περασμένα. Γιά τέν 
παπά Μακάριο ή μικρή καμπανίτσα δέν είναι άπέ 
σίδερο, ε’χει ψυχή μέσα της, αΰτή ξέρει όλα. τά μυ- 
στικά του, αύτή τοϋ τραγούδησε όλες τίς χαρές κ ι’ 
όλες τίς λύπες του, μαζί της γνώρισε τή ζωή, μαζί 
της μια μέρα θάποχαιρετήση τέ" ψεύτικο αύτέν 
κόσμο,ι

Σήμερις έχει εύχέλαιο. Ιΐαντα τέ συνηθίζει αύτέ 
σά ζυγώνουνε τά Χριστούγεννα. Τέ νομίζει καί γιά 
τήν ψυχή του καλ.ό. Μά οί χριστιανοί του πουθενά 
δέ φαίνεται ναρχουνται.

Ντάγκ, ντάγκ.
Σημαίνει πάλε ή μικρή καμπανίτσα. Γιομ.άτη 

παράπονο καί μελαχολία τ, φωνή της· κάτι σάν 
κλάμα καί σάν μοιρολόι· σά νά λέη «ελάτε.» Ό  
παπά Μακάριος πού νοιώθει τή γλώσσα της μόνο 
πού 8έ δακρύζει· τάχείλια του σωπαίνουνε μά μέ το 
μυαλό του μιλάει μαζί της σά νά τής λέη «σώπα, 
σωπα, καλή μου, μήν κλαΐς.»

Σήμερις νοιώθει όλο τέ βάρος τής ήλ,ικίας του. 
Τά ογδόντα του χρόνια τονέ βαραίνουνε σά νά εχτρ 
μια βαρειά πλάκα στέν ώμο. Πότε περάσανε τόσα 
χρόνια. Μια ζωή δλάκαιρη πού τηνέ σακατέψανε οί 
πίκρες κ ’ οί νηστείες. Ποϋ είναι ή γυναίκα του, ποϋ 
είναι τά παιδιά του; ’Εκείνη νωρίς νωρίς τράβηξε 
γιά τέν άλλο κόσμο, τά παιδιά του, άρσενικά κα̂  
θηλυκά, παντρευτήκανε, σκορπιστήκανε δώ καί κεϊ. 
’Απόμεινε έρημος, μοναχές στέν κόσμο, τώρα πού 
ήθελε κι αύτές νά γύρη πουθενά νά ξεκουραστή.

— Μιλάει ή’καμπανίτσα κ’έπαπά Μακάριος ρου
φάει διψασμένος τή γλυκομελάχολη μελωδίά τή,ς 
φωνής της. Μπάλσαμο ή φωνή της, χάδι τέ σήμα- 
σμά της. Μιλάει έκείνη «κουράγιο· έγώ είμαι γιά 
σένα, μ.αζί θά πεθάνουμε.ο « ’Αλήθεια καημένη τέ 
λές».

,Ντάγκ, ντάγκ. Ξανασημαίνει.
Κανείς δέ φαίνεται. Έχουνε τίς δουλειές τους 

συλλογιέται, ττοϋ νοϋς γιά εύχέλαιο. Ά π έ τέ δρόμο 
περνούνε διαβάτες. Πηγαίνουνε σπίτι τους ψώμί, λά
χανα, φρούτα, παπουτσάκια καινούρια γιά τά παι
διά τους. Γυναίκες ξεμπρατσωμένες πηγαίνουνε στέ 
φούρνο τά Χριστόψωμα. Όλοι περνούνε άπέ τήν έκ- 

“ κλησιά, μά κανείς δέν αποφασίζει νά μπή. Ό  παπά 
Μακάριος τούς βλέπει καί κουνάει τέ κεφάλι του 
θλιβερά. Κάπου μακρηά άκούγεται ήχος βολιού. 
Κάποιο: γλεντάει χωρίς νά συλλογιέται τί μέρες εί
ναι. ’Αφήνει το σκοινί τής καμπάνας. Ρημ.άζει ή έκ- 
κλησιά, εκατό χρονω χτίριο Ραγισμένοι οί τοίχοι, 
μισόσβυστες οί ζουγραφιές. μυρουδιά γερατειών»,

I _

σκιά θανάτου τηνέ περιζώνει. Κάποια μίρ* δέ θά 
γλυτώση, θά σωριαστή όλη χάμω. Γερασε κι αύτή 
σάν-τέν παπά της. Δίπλα της είναι ένα μικρό περ- 
βολάκι μαντρογυρισμένο. ’Ανοίγει τήν ξύλινη πορτί
τσα καί μπαίνει· βλέπει ¿'ν* ένα τά μνήματα καί 
συλλογιέται τούς πεθαμένους. ΓΙόσο τού; ζηλεύει· τί 
καλά πού είναι κάτω άπέ τέ χώμα. Είναι κεϊ θαμ
μένοι ό χτήτοοα; με τή γυναίκα του κι όσοι παπά
δες περάσανε άπέ τήν έκκλησιά προτήτερα άπέ τέν 
παπά Μακάριο. Κεϊ κοντά τους θά τονέ βάλουνε μιά 
μέρα κι αυτόν. Κάτω άπέ τήν ξερή έλίτσα πού εί
ναι στήν άκρη τού περβολιού, δίπλα στή μυρουδάτη 
γαζία πού ραίνει τούς πεθαμένου; μέ τά κίτρινα 
λουλουδάκια της.

Κάθεται σέ μιά πέτρα. “Ενα πουλάκι σκαλίζει 
μέ τή μ,υτίτσα του τέ χώμα ένές τάφου, βρίσκει 
ενα σκουληκάκι, τάρπάζίΐ, κάνει φτερά καί πάει.. 
"Ετσι θά φτερουγίση μιά μέρα κ ’ ή ψυχή του.

Ώ ;  τόσο ή ώρα περνάει. Κανείς δέ φαίνεται. 
Βγαίνει ήσυχα· ισα μιά στήν καμπάνα. « Ό  Σατα
νάς τούς κρατάει, λέει μάσα του». Πιάνει πάλε τέ 
σκοινί κι αρχίζει νά σημκίνη· τοβαλε πείσμα νά μ.η 
τονέ ν,κήση ό Σατανάς· θά σηι/,αίνη, δέ θάφήση άπο 
τέ χέρι του το σκοινί γιά νά μ,ή περάση τοϋ τρισ
κατάρατου. Σημαίνει. Τά μάτια του μένουνε κλει
στά. Τίποτι; δέν άκούει έξέν άπέ τέ σήμασμα τής 
καμπάνας. Σημαίνει μέ λύσσα, τά χέρια του τάδύ- 
νατα πάνε κ ’ έρχουνται μοναχά τους, τέ κεφάλι του 
τάσπρο τινάζεται, βαρειά βγαίνει άπό τέ στήθος του 
ή ανάσα· σημαίνει καί συλλογιέται. (Ιού είναι ή γυ
ναίκα του, τά παιδιά του; Όλοι τον παραιτήσανε. 
Τώρα τέν παραιτοίνε κ’ οί ενορίτες του που τους 
είχε σάν παιδιά στήν έρφάνεια του, Σημαίνει αδιά
κοπα μέ τά μάτια πάντα κλειστά. Βρίσκεται σε Ο
νειρο, σέ ξένους τόπου;, άψηλά άπέ τή γίς, κάπου 
κεϊ κοντά στέ Θεό, Σά νά θαμποβλέπη το πρόσωπο 
τού θεού ανάμεσα σε μιά καταχνιά. Κι όλο ζυγώ
νει, ζυγώνει. Νά· κοντέβει νά φτάση, ε’φτασε· απλώ
νει τά χέρια του πρές το θεέ πού τοϋ χαμ,ογελάει 
άνοίγ'οντας τις αγκάλες του νά τονέ δεχτή. Καί νά· 
ξεκόβεται ή καμπάνα άπέ τέ καμπαναριό καί τέ 
βαρύ σίδερο τονέ χτυπάει κατακέφαλα. Σωριάζεται 
χάμ.ω άμίλ,ητος. Ό  άέρας τρικυμισμένος βουίζει γύρο 
του σά νά τονέ μοιρολογάει. Έ να κόκκινο ποταμάκι 
κυλάει άργά άπέ τάχείλια μέσα στά ολόλευκα γέ- 
νεια του.

Ü ΝΟΓΜΑΣ— 6 toi" Τ ρ υ γ η τ η  19U6 _____

Ο , Τ Ι  <3> Β Λ Κ Φ Ε

—-  Μερικοί τώρα, πάνου στήν μπόρα, συοουλεύουν 
πώς πρέπει γλήγορα, σά νϊναι παπούτσια ή  καροτσάκι α, 
νά φτιάξουμε στρατό, στόλο, διοίκηση, δικαιοσύνη, πα ι- 
εία κ ι' ί , τ ι  άλλο μάς λείπει.

— Μωρό χαρά στήν άγαθότητά τους ! ’Ογδόντα χρόνια 
τώρα δλο καί χαλούμε κ' έχουν τήν απαίτηση σε μ ιά δυό 
βδομάδες (γιατί τόση προθεσμία βάνουν οί θεομπαίχτες I) 
νάν τά φτιάξουμε όλ' αΰτά !

— : Κάπως πού άκουσε προχτές τούς ρήτορες στό συλ
λαλητήριο, είπε- κουνώντας απελπιστικά τό κεφάλι του'

—  «Μά τά ίδια μάς είπατε καί πέρσυ πού μάς φωνά
ζατε πώς θά μάς σώσει τό Κορδόνι ή ή Έ λ ια  Is

— Δέν είναι Ιγκλημ», αγαπητό « Ά τ τ υ » ,  πού ό θ ε ο -  
τόκης τήν Τρίτη βράδι έτρωγε στρίδια στό Φάληρο.

— Ά ν  ετρωγε έλιές καί ταραμά λές νά σωζότανε τ^ 
Κράτος ;

—  Κ ’ έδώ, βλέπετε, ζήτημα κοιλιάς !

—  Φίλος τμηματάρχης κάπιου Υ πουργείου μάς έλεγε 
προχτές, δεί/νοντάς μας τή  σάκκα του γιομάτη μέ διά
φορα χαρτιά '

—  ϊΝ ά! 5ώ μέσα κρύβεται τό Μακεδονικό ζήτημα σε 
σωρό πάψε; καί διορισμού; χοματικούςΐ»

—  Καί πρόστεσε* « Έ ρ χ ετα ι ό βουλευτής «τό Υ π ο υ ρ 
γείο , σου ζητάει ρουσφέτι, τον θυμίζεις τήν Ά χία λ ο  καί 
σοϋ απαντάει απαθέστατα — «Δέν τάφίνεις, Χριστιανέ μου,, 
αυτά ! Τ ή  δουλιά μ α : νά κοιτάξουμε καί ή  Μακεδονία δέ 
θά ' κατασ-ραφεΓ ά διοριστεί τελωνοφύλακας 4 ¡φίλος μοβ 
ό Α».

— Κ’ επειτα,ά δέ βκρ'.ΐτχ·. ό ’Λναστατόπουλος, ά; φωνά
ζει σά βοαχνιατμέ νος τενόρος τό πιρί φημο « ΓρηγορεΓ-εΙ ».

— ίίαπιος φ·λο; μ ΐ ;  γράφει πώς ό Ιιμόπουλος αοισε 
ουό τάξε;, τούς λούστρου: καί τού; 1©ημεριδάδες, όλωτδιό- 
λου αφορολόγητες.

— Κι όμως, λέει ό φίλος πάντα, καί οί λοΰστροι καί ο! 
εφημεριδάδες κερδίζουν έπ ΐ  πέντε κι άπό δ ίκχ  δραχμές ό 
καθένα; τους τή μέρα, τά διπλά και τά τριπλά δηλ. 
απο οτ». κερδίζει £ ν » ς  μικρομπακάλης πού φοιολογιέται 
βαρΊτα-α.

— Δε θά κάνει άτκημ ϊ ό κ. Σίμόπουλος νάν το μελε
τήσει τό ζήτημ '  αυτό, άροϋ έτσ: Οά οΐκοΌμηθοϋν κι άλ
λοι πιράδες γιά να μποΐοννε νά κλέβουν άνετώτεοα ο |  
ταυ ίε ;  του. Ο ίΛ ΙΟΣ

ΦϋΝυΐΐΛΖ\Ρϋ
’Α π ό  l i e f e n  «îà Π έμ τιι.

’ Υπουργός ’Εσωτερικών 6 Ν. Καλογερόπουλος

Σκοτωμοί. ’Αθήνα 2, ’Επαρχίες H .

ΛαβωμοΙ. ’Αθήνα 4, Περαίας 5 , (ό ένας άπέ 

κάρρο), ’Επαρχίες F«.

Κλεψιές. ’Αθήνα 7, ΙΙεραία; 1 Μ), ’Επαρχίες 2.
’Απαγωγές. ’Επαρχίες 1.

Σ η μ .  Γήν ΙΙεμτη οί ©ημερίδες, πνιγμένες uè τά 
Βουργαρικά, δέ γράφανε ο":ε σκοτωμούς, ούτε λαβωμούς, 
ούτε τίποτα. Δέν πιστεύουμε οί Βσυργίροι τή; λεύτερη. 
Ελλάδα; νά σβχάσανε κ*ί μιά μέρα μονάχα συγκινημίνο 

από τί ;  θηριωδίες τώ Βουργχεωνε τής λεύτερης Βουργαρίας^

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
Κ. Ν. Φρ. στήν Πάτρα. Τό φύλλο θα βγαίνει π ια  

τα χτικά  κάθ« Κυριακή — Κ. Α .Π αν.'.«τήν Πόλη. Ή  Τουρκ. 
Κυβερν. δέν άφίνει πιά καμιά Ρω μχίίκη  φημιρίδα νά 
μπαίνει στήν Πόλη, οΰτε μέ τά ξένα ταχυδρομεία. Π αύ
ουμε λοιπόν ποσσωρινά νά στέλνουμε τά φύλλα καί σέ λό
γου σου κ*ί σ’ όλου; τούς συντρομητάδες τής Πόλης ίσ „  
νά βρούμε, ή νά μάς δείξετε, κανένα μέσο πού νά μ π ο 
ρούμε νά στέλνουμε τό φύλλο μ α ς .— κ. Ε  Τό «Κ λίμ α· 
είναι χομάτι άπό μεγάλη μελέτη τού κ. Φ ωτιάδη, γ ια - 
τριχή καί κοινωνιολογική «Τό Χτικιό», πού θάν τήν τ υ 
πώσουμε αργότερα.— κ. θ .  Μ. στους Παξούς. Τό λ ά δ α μ ε  
καί σ’ εθχχριστοΰμε· θά τυπωθεί στό άλλο φύλλο. Τ ίποτε 
καινούρια γιά τήν ώρα, Ά μ α  είναι τίποτα, θά σοΰ το 
γράψουμε.— κ. Π ερ ίερ γο . Γιά τήν «Έ ξω σ η  τοϋ Ό ίω ν α »  
βέν μπορούσε νά γραφτεί κρίση. Ά ν  εϊταν ϊτ τ ι ,  τότε 
ϊπρεπε νά κρίνουνται σοβαρά κι όλα τά έργχ πού πχίζουνται 
στό «Ά θήναιο* ή στον «Α πόλλω να».

ΕΘ Ν ΙΚ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι  Τ Η Σ ΕΛ Λ Α Δ Ο Σ
’Έντοκοι καταθέόεις

Ή  Ε θ ν ικ ή  Τράπεζα δέχεται έντόκους καταθέσεις εις 
τραπεζικά γραμμάτια  καί εις χρυσόν, ήτοι «ίς φράγκα *«ί 
λίρας στερλίνας άποδοτέας εις ώρισμένην προθεσμίαν ή  
διαρκείς Α ί εις χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αυτών π λή - 
ρώνονται «ΐς τό «ûtô νόμισμα εις δ έγένετο ή  κατάθεσις- 
είς χρυσόν ή δΓ έπ ιταγής όψεως (chêgue) έπί τού εξω
τερικού καί επιταγήν τοϋ Ομολογιούχου.

Τό κεφάλχιον καί οί τόκοι των όμολογιών πληρώνον
ται έν τψ  Κεντρικω Κ αταστήματι καί τή  αίτησε' τού καί 
ταθέτοντΟς εν τοΓς’Τποκαταστήμασι τής Τραπέζης,έν Κερ- 
χύρφ Κεφαλληνίφ χαί Ζαχόνθφ διά τών ύποκαταστημάτων 
τής Ίονιχής Τραπέζης.

Τ ό κ ο ι τ ώ ν  κ α το β εείεω ν

1 t ) î τα ί; 0)ü έτος Ζκά κ«τα). 6 (Ατηνών

? » 0)0 » * » 1 έτους

3 1)2 » 0)0 » » » 2 έτών

2 » 0)0 » » • 4 έτών

4 η 0j0 * » 5 έτών

Αί όμολογίοι τών εντόκων καταθέσεων εκδίβονται και ’ 
άναλογίαν τοϋ καταθέτου όυομαστικαί ή ανώνυμοι.


