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Γ Σ ΖΟΥΦΡΕΣ
Μέ βαθιά λύτιη άναγγέλνουμε στούς άνα•γνώστες μ ας π ώ ς αγαπημένος φίλος κι άκριβός
συνεργά της τοΟ « Ν ο υ μ ά » , ό Ζουφρές, πέθανε
τή ν περασμένη Δευτέρα άπο τύφο. Σήμερα βέ
β α ια , συντριμένοι άτίό το α να π άντεχο κακό,
δέν μπορούμε νά μιλήσουμε π λ α τύ τε ρ α καί νά
δώσουμε το χα ρ α χ τη ρ ισ μ ό τού ευγενικού καί
ά τ υ χ ο υ φίλου μ α ς, α ποδείχνοντας συνάμα πό
σο τούς α ίστάνεται δ αγώνας τ ή ς
Ιδέας τούς
τέτιους άδικους θανάτους καί πόσο δ στενός φι
λολογικός κύκλος μ α ς έπηρεάζεται ά π ’ αύτούς.
Είναι τόσο λίγοι οί άγνοί έργάτες τ ή ς Ι δ έ α ς
στόν τόπο μ ας ώ σ τε δ θάνατος ένός, ακόμα κι
ά δέ στεκόταν αύτός, ή ά δέν πρόφτασε νά
μ π ε ι στήν π ρ ώ τη γ ρ α μ μ ή , είναι σημ αντικιά
ζ η μ ιά , βαρυνοντας κάτι παραπάνου άπό τό θά
νατο ένός τρ α π εζίτη ή ένός πολιτικού.
Α οιάφορο αν οί φημερίδες μ ας (έξον άπό τό « Α σ τυ»
μ έ τό Ιξοχο άρθρο τού Π απαντω νίου καί άπό
τή ν « ’Ακρόπολη» και τό «Νέον *Α στυ») δέ
συγκινούνται άπό τούς τέτιους θανάτους καί
δέν ξοδιάζουν ούτε τρείς γραμμούλες γ ι ’ αύτούς.
Ό Ζουφρές γιά τις φημερίδες =Γταν ένας α γ α 
θός κι άγνωστος γ Γ αύτές Π ειραιώ της π α ρ α γ 
γελιοδόχος· άν είχε τ ά έκατομμύρια τού Π εσμ α τζό γλο υ θάν τις συγκινούσε βέβαια καί θάν
τις- ανάγκαζε νά ψάξουνε ή νά ρωτήσουνε νά
μάθουν καί τ ί ά λ λ ο , έξόν άπό παραγγελιοδό
χ ο ς , είτανε.
‘Ο «Ν ουμας» τ ιμ ώ ν τ α ς τ ή μ ν ή μ η τού συ
ν ερ γά τη του θάφιερώσει μερικές σελίδες στό
φ ύλλο τή ς ά λ λ η ς Κυριακής γ ι ’ αύτόν, κάνον
τ α ς του έτσι καί τό φιλολογικό του μνημόσυνο.
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Η ΧΗΜΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Παρίσι, 3 0 Σποριδ. 1903.

’Αξιότιμε κ. 'Ρουσόπουλε,
Μου στέλνετε τό βιβλιαράκι σας Χημία τον
άφοΟ έτσι μού δί
νεται καί πάλε ή έφκαιρία νά σάς έφκαριστήσω μέ
τήν καλοσύνη πού είχατε τόσα χρόνια νά μου στέλ
νετε τό Δελτίο τής Βιομηχ. κ’ Εμπορικής ’Ακα
δημίας.
Ό σκοπός σας νά κάμετε μιά Χημία γιά τό
λαό είναι αξιόλογο;. Μά δέ βλέπω, ή χημία σας
νά είναι χημία τοϋ λαού. Θά εννοούσατε υποθέτω
πώς ή χημία σας, τό βιβλιαράκι σας θαβαζε μέσα
μόνο τά κυιιώτερα, τά πιο γενικά καί τά πιό χρή
σιμα· λοιπόν είτανε θαρρώ άαλη χημία, όχι όμως
χημία τον λαον, επειδή, οσο άπλή κι άν είναι, μιά
καί δέν είναι στή γλώσσα του, δέν μπορεί ναναι
τού λαού. Σάς τό σημειώνω άφτό έδώ, γιατί & τί
τλος δέ μοιάζει νά λέη έκεΐνο πού θέλει νά πή.
Πρώτο; έσεις βέβαια πώς δέν είχατε διόλου τήν
ιδέα νά γράψετε χημία στή γλώσσα τού λαού, ει
δεμή δέ θά λέγατε άμέσω; άπό τήν άρχή άρχή
«Τί Ιστι χημία»· τό ¿στί, αφήστε πού δημοτικό
δέν είναι, είναι καί πολύ δύσκολο, αφού, γιά νά καταλάβη κανείς καί νά μήν παναλέη τήν λέξη, δί
χως νά ζέρτ, τό νόημά της, πρέπει πρώτα νά μάθη
καί τή συζυγία, νά κλίνη τον άρχαΐο ενεστώτα,
είμί, εί, Ιστί κ.τ.λ.· μά καί τότες δέ γλύτωσε,
γιατί τό έστί έχε: ά).λες δυσκολίες, πού είναι δυ
σκολίες τού τονισμού καί μάλιστα πού στό βιβλίο
σας μάς έρχουνται σά μεγαλ,ήτερες, μέ κεφαλαία
όπως ταχετε γραμμένα, ένώ αλλιώς τονίζεται το
έστί στο τί έστι κι αλλιώς όταν είναι μόνο του, έστί.
"Ωστε γιά λαό καί γλώσσα δημοτική, μήτε λόγος.
Μά ήθελα πολύ νά μού πήτε γιατί τάχα στήν
πρώτη πρώτη γραμμή, στον Πρόλογό σας, γράφετε
ΐνε ; Ρωτώ, έπειδή άφτό είναι τό μόνο δημοτικό
πού απαντώ στή χ/μία σας κι όμως δέν έχει τή

Λαον καί πολύ μ' υποχρεώνετε,

σωστή του τήν

:π .τ

ορθογραφία flvort. Υπάρχουνε, το

ξέρω, πολλές λέξες στή γλώσσα μας, πού δέ γνωρί
ζουμε είτε τήν ετυμολογία είτε τή μόρφωσή τους,
καί τότες τί; γράφουμε ώς που νά μ.άθουμε τί τρέ
χει, μέ τάπλά τά φωνήεντα ε, ι· τό είναι όμως,
δέν είναι άγνωστο διόλου άπό πού βγήκε μήτε πώς
έγινε· ή ορθογραφία είναι, μέ εί- καί μέ -αι, σήμε
ρα, δέν ε"ρχεται κάνε σέ συζήτηση. Καί μή νομ.ίζετε· μέ κάποια μαργιολιά μου, σάς τό σημειώνω
καί τούτο, γιατί άπό τά 1886 τόχω ετυμολογη
μένο τό είναι καί τό παραδεχτήκανε όλοι. Μάς δια
βάζετε τάχα, φίλε κ. Ρουσόπουλε ; Καί προτού
βαλθήτε νά γράψετε τή χημία σας, ρίξατε μιά μα

τιά καί στά βιβλία μα;, νά δήτε τί λέμε, πώς γρά
φούμε καί πώς ορθογραφούμε ; Μήτε στήν ορθογρα
φία σας, μήτε στό τυπικό σας, όπως σάς έλεγα
γιά τό έστι, δέ βλέπω τίποτα πού νά μοιάζει μέ τή
δημοτική.
’Αφτά, θά τού πήτε, δέ σημαίνουνε. Τό ύφος
νά δούμε, τόν τρόπο που ξηγάτε τά πράματα στό
λαό. Ναι, νά δούμε τον τρόπο, νά δούμε τό ΰιιος.
Διαβάζω τήν ακόλουθη φρασούλα πού είναι κιόλας
ή πρώτη· «Όποιος δέν γνωοίζει σήμερον χημίαν ίνε
τυφλό; υπό πολλάς έπόψε1.;».
Θά σάς φιλήσω τά χέρι, χ μοϋ πήτε τί νόημα
έχει καί πώ; μπορεί κανείς νά είναι τυφλές «ύπό
πολλάς επόψεις» ; ! Μά, μή θαρρήτε· δέ φταίτε
τού λόγου σας· φταίει, καθώς πάντα ή λεγάμενη·
μάς έμαθε νά παπαγαλίζουμε, δηλαδή νά λέμε λέξες χωρίς νά ξέρουμε τί λέμε, κ’ έτσι τις βάζουμε
καί κεΐ πού δέν πρέπει, καί κεΐ πού χαλνούνε τά
νόημα. Τά νά είναι κανείς τυφλός «ύπό πολλάς ε
πόψεις», τά είπε μιά φορά κι ό Σοφοκλής. Μά . . .
τά είπε αλλιώς. Κ ’ ίσως μάλιστα πρέπει & στίχος
νά διορθωθη· Τυφλή τόν τε νουν κ.τ.λ. γιατί ται
ριάζει περίφημα ό στίχος στήν καθαρέβουσα.
Δοκιμάστε τώρα νά πήτε’ «Όποιος δέ γνωρίζει
σήμερον χημιαν ίνε στραβός ύπό πολλάς επόψεις».
Όχι ! Δέ θά τό πήτε. Μέ τό στραβός, το κυριολεχτικό, τό δημοτικό, το ξάστερο, δέ χωρούνε τά
σαχλά τά καθχρεβουσιάνικα «ύπό πολλάς επόψεις».
Άμα γράφει κανείς στή δημοτική, πρέπει, καί νά
μήν τό θέλη, παστρικά νά τά λέη.
Φοβούμαι πώς καί στους όρους ή καθαρέβουσα
σάς τά θόλωσε λιγάκι τά πράματα. Σ. 6, γράφετε·
«Πρώτος όρισμός. Χημία είναι ή επιστήμη των ρι
ζικών αλλοιώσεων τής ΰλης». "Ας άφήσουμε τή λέ
ξη ά/.λοίωσις. Τό επίθετο Γ,<£ιχός έδώ τί θά πη ;
Μήν ξεχνάτε πώς γράφετε γι’ αρχάριους. Σημαίνει
§ίζαή σημαίνει όλότελη; Όπως κι άν είναι, έποεπε
νά τό ξηγήσετε μέ δυο λόγια.
’Εγώ τί νά σάς πώ, φίλε κ. "Ρουσόπουλε; Λί
γα χρόνια ζή ό άθρωπος στον κόσμο- λίγες, πολύ
λίγες φορές μπορεί νά σταθή χρήσιμος στούς άλλους
άθρώπους, στήν πατρίδα του, κι άκόμα λιγώτερες
φορές στόν έαφτό του, γιατί σπάνια μπορεί κανείς
νάθανατίση τονομά του. Λοιπόν Ιγ&ο είμ.αι τής γνώ
μης τού Νουμχ καί φρονώ πως έπρεπε καί σείς νάθχνατίσετε τόνομά σας, γράφοντας όρθά κοφτά τή
χημία σας στή δημοτική. Φανταστήτε, λογαριά
στε μιά στιγμή πόσες χημίες γράφουνται κάθε χρό
νο. Δηλαδή, μήτε λογαριάζουνται. Φανταστήτε ό
μως τί θά είτανε, μέσα σέ όλες άφτές τις χημίες,
μιά χημία ιτού νά είτανε αθάνατη ! Καί θά είτανε
ή δική σας, φτάνει νά τή γράφατε στή δημοτι
κή. Νά ντοκουμέντο γιά τούς στερνούς μας. Συ
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ν»(Α* θάτανε ή Ιϊατρίδα πολύ, μά πολύ κερδεμένη.
Kl ώς τόσο είμαι βέβαιος πό»ς βμόρφους τούς
Μά Ιίεΐς τά βλέπετε τά πράματα διαφορετικά τύπους άφτούς δέ θά τούς βρίσκετε. Κ ’ εχεΤ! δί
καί μάς εΝτοδέίχνετε μάλιστα ο’ ένα πολύτιμο γράμ κιο. Μάς δείχνετε πώς είστε πραχτίκός άθρωπος.
μα σας, πού δήμοσιέβίι 6 Νουμάς (¿ρ. 220,12,1), Γιατί Τάχα νά τί πούμε μολυβοξείδιο, μιά κι b
πώς έμεϊς γελαστήκαμε, πώς πέφτουμε δξω. σημερνός μας 6 κανονικός τόπος δέν είναι μόλυβδος,
«...Παίρνω γιά παράδειγμα το Μολύβι καί τάς ε παρά μολύβι ; Λόγος δέν ύπάρχεί νά μήν τό παρα
νώσεις ά»ό τη χημία του Ρόσκω πού έξεδωσα άλ δεχτούμε. Στούς Ιπιστημονικούς, Τεχνικούς όρον;,
(αλλάζει κανείς τάξη, όταν είναι ανάγκη* λ. χ. άπό
λοτε στην ελληνική.
τη λέξη e a u , επίθετο δέ βγαίνει* πρέπει τότες να
Κοινοί όροι
Λαϊκοί δροι
Τόποι
θυμηθούμε τό λατινικό aquOSUS, καί νά το κά
Μ ό λυ β δο ;
Μ ολύ βι
Pb
μουμε aqueux* 8ταν όμως δεν είναι άνάγκη, αλ
Μ ολυ βδοξείδιον
Σ κ ο υ ρ ιά του
Pbc
λαγή καμιά δέ χρειάζεται. P l o m b λέγεται γαλΜ ολυβουδροξείδιον
Pb(OH)3
;
Pbo2
Μ ολυ βδοδιοξείδιον
;
\λικά τό μολύβι, ακόμα καί στά βιβλία της χη.»
κ .τ
.......................
μίας, p î o m b o ιταλικά* δέ στοχάστηκε κανείς νά
’Εγώ τώρα τά διαβάζω καί λυπούμι
: τό βαφτίσιρ p l u m b u m . Λοιπόν καί μεΐς μολύβι,
βλέπω και ρωτάτε, άφτά πώς θά τά πούμε στη [μολυβοξείδιο. Πιο πραχτικό.
δήμοΤική ; Καί φυσικά, θά χρυφοχαμαρώνετε, άφού
Μά καί τούτο στοιχηματίζω π<υς δέ σάς άρέσει.
θά λέτε κιόλας πώς τι μπορούμε νάπαντήσουμε σέ Καί πάλι μάς δείχνετε πώς τά ρωμαίϊκα ταγα
τέτοιο ρώτημα ενώ εγώ ίσια ίσια λυπούμαι πού δεν πάτε, τά νοιώθετε, τά ξέρετε, κι άς μην τά γρά
απαντάτε δ ίδιος. Καί δεν άπαντάτε δ ίδιος για φετε. Μάλιστα ! Ή λέξη μολυβοξείδιο, νά, όμορφη
τό λόγο πού τά μικρά μου και ταπεινά εργα δέν δέν είναι. Κανονική, ταχτική, οσο θέλετε. Της λεί
τάξιωθήκανε νά σάς έχουνε αναγνώστη, θά είναι πει τό χον ! Της λείπει τό αλάλητο εκείνο τό
είκοσι χρόνια πού τό φωνάζω, πώς το ζήτημα, όπως κάτι πού θέλει μιά λέξη γιά νά μοιάζη ρωμαίΐκη.
έμεϊς το καταλάβαμε, δέν είναι γιά λέξες, είναι Μά πολύ εφκολα της τό δίνουμε τό κάτι άφτό.
γιά κάτι πιο γενικό, πιο βάσιμο σέ κάθε γλώσσα» Γιά νά δοκιμάσουμε. "Ας πούμε μολνβόξειδο, χς
πιο χαραχτηριστικό της, γιά τον τύπο. Γνώρισμα πούμε μολνβονδρόξειδο, σάν αγαπάτε καί μολνβομιάς γλώσσας, τό τυπικό της. Καί το τυπικό, μιά νερόξειδο, &ς πούμε ίπιτεταρτόξειδο μολυβιού. Τί
κ’ είναι συφωνο μέ τη ζωντανή γραμματική, μαθαί- σάς φαίνεται ; Τό πρόσωπο ρωμαίΐκο, ή όψη ρωνεται αμέσως κι άπό τον πιο αγράμματο. Κι αφτί μαί'ίκη. Σπουδαίο τό προτέρημα, μιά κ’ είναι ή
θέλουμε μεϊς, νά μπορή νά μαθαΐνη τη γλώσσα του χημία γιά ρωμιούς. Βέβαια πώς όλοι οί επιστημο
ό καθένας. Λοιπόν έκεΤ πού δεν μπορεί καί δέ θά νικοί όροι δέ σιάζουνται τό ϊδιο.Μά τί. νά κάνουμε;
μπορέσν) ποτέ του νά κλίνγ* ή δδδς, της δδοΰ, τάς Τέτοιους έχουμε σέ κάθε γλώσσα, δηλαδή,, νά μην
οδούς, ήκλϊμαξ, τάς κλίμακας, ή ενγενης, τής εν- τά μασούμε, βάρβαρους. Δεν μπορούμε νά τάχουμε
γενονς κ.τ.λ. κ.τ.λ., θά μπορέση πολύ εφκολα νά δλα τέλεια* μ* έκεΐ πού μπορούμε, χρέος.
Έσεϊς δμως μάς λέτε στο Νουμά πώς «πρέπει
κ'Κίντ^μολνβδοξείδιο, φτάνει νά τού σηκώσετε τό τε
λικό του το ν πού μήτε σεις δέν τό προφέρνετε ' νά μάς εΐπήτε σείς οί αντίθετοι \άντίύ}ετος τί θά πη
στην καθεμερνη σας δμιλία.
εδώ ; τό καλό, τά πραχτικό γυρέβουμε— γιά την
Έτσι γιά δλα τάλλα. πού μάς καταλογίσατε, Ελλάδα, όχι γιά νά έναντιω&ονμε κανένανε] &ν
νομίζοντας πώς μάς άραδιάζετε καθαρέβουσα. Είναι, τούς επιστημονικούς δρους (καί τά παράγωγα), πού
φίλε μου, δημοτικά. Κοιτάξτε τα, τί όμορφα μά-, έδημιούργησαν οί ξένοι άπό την αρχαία 'Ελληνι
λίστα* μολυβδυδροζείδιο, μολυβδοδιοξείδιο, έπιτε- κή, πρέπει νά τούς αντικαταστήσουμε μέ άλλους
ταρτοζείδιο μολύβδου, νιτρικός μόλυβδος, άθρακι- νέους φκιαστούς ή ακατάληπτους (άφού είναι άγνω
κός (ή σά θέλετε κι άνθρ-) μόλυβδος, βορικός ά(ν)θρ. στοι ώς τώρα [δπως κ’ οί δικοί σας στούς πολ
μόλυβδος, όξεικός μόλυβδος, βορικός όξεικός μόλυβ λούς]) η άν πρέπει νά τούς μεταχειριζόμαστε όπως
δος, θειϊκός μόλυβδος, διχλωριομόλυβδος, δισιωδιο- ίνε διά νά εννοούμε περί τίνος πρόκειται καί νά ΰμόλυβδος, θειομόλυβδος. Βλέπετε ; Τό τυπικό της πάρχη παγκόσμιος συνενόησις.
Καί πάλε πρέπει νά παραπονεθώ πώς δε μέ δικδημοτικής. Της δημοτικής ώ; κ’ ή φωνολογία.
.
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Α Ν Τ Ζ Α Ρ ’
Χορεύανε δέκα ζευγάρια. Καβαλιέροι είτανε τό
περσότερο αξιωματικοί της φρουράς η υπάλληλοι
άπό την κοντινή χώρα. "Ολοι πηγαίνανε στό χορό,
δπως γίνεται πάντα, "ιίνας ταγματάρχης άπόστρατος, πού είχε μοναχό ελάττωμα νά πέφτη στη μελαχολία μόλις γιομάτιζε, ε'παιζε στό ιδιαίτερο τι
μητικό τραπέζι μ’ έ'να συμβουλάτορα της επικρά
τειας καί έ'ναν πλούσιο άρχοντα πού κάτεχε τρεις
χιλιάδες ψυχές. Ό συμβουλάτορας φόραε ένα χον
τρό διαμάντι στό δάχτυλο του, μιά ταινία καινούρ
για Τού Άγιου Στανίσλαου στό λαιμό, κ’ ένα ό
μορφο γιακά άπό βελούδο στό ρούχο του. Κ ι’ ωστό
σο στεκόταν άκούνητος, μίλαε προσεχτικά, τον και(*) Κ ο ίτ α ξ ε φ ύ λ λ α 2 2 0 , 22 1 2 2 2 κ α ί 2 2 3 .

ρό πού δ πλούσιος αφέντης ξέσπαγε στά γέλια γιά
κάθε τί καί τήραζε ολόγυρα του προστατευτικά.
Ό Μποντριακόφφ, ό ποιητής, άνθρωπος μέ πα
ράξενο παρουσιαστικό, κουβέντιαζε σέ μιά γωνιά μέ
τό σοφό ιστορικό Έφοσυκόφφ. Καθένα; του κράταε
τον άλλονε άπό τήν κομπότρουπα τού ρούχου του.
Πλάϊ τους έ'νας εΰγενής, σφιγμένος μέσα στό στενό
του φράκο, έξέχυνε φράσες παληκαρίσιες φιλελεύτερες, κ’ ένας άλλος εύγενής άκουε μέ φρίκη καί μ’
ανοιχτό τό στόμα. Κείνοι πού τούς περιτριγυρίζα
νε είτανε όλοι τους ξαφνιασμένοι. Οί νέοι τρομαγμέ
νοι κκΐ οί γέροι ξενοΐσμένοι. Οί παχυές μαννάδες μέ
τις κεντιστές σκούφιες τους, κρατούσανε δλόγυρα
τούς τοίχους. Τέλος, ό χορός είτανε δπως οί επαρ
χιώτικοι χοροί.
Ή Ναντέζντα είτανε φερμένη πριν άπό τή φα
μίλια τού Ίπατόφφ. Ό Άστακόφφ τήν είδε πού
χόρευε μ’ ένα νιό μ’ ευχάριστο παρουσιαστικό, μέ
τά μάτια εκφραστικά, μέ λεπτά μαύρα μουστάκια.
Είτανε καλοντυμένος, καί μιά χοντρή άλυσσίδα κρε
μότανε στό γελέκο του. Ή Ναντέζντα είχε ένα φό
ρεμα γαλάζιο κεντισμένο μέ μαργαρίτες, κ’ έ'να στε
φάνι άπο τά ίδια λούλουδα στεφάνωνε τό σγουρωμέ
νο της κεφάλι. Έπαιζε μέ τη βεντάλια της, χα·

ακόμη καί σά γράφω στό Νουμά. Σ τ ή ν
πού δημοσιέφτήκε πέρσι, έγραψα
τάκόλουθα, δπου τό ζήτημ* γιά 6ρου; γραμματι
κούς* «Τόν oto πτώαις, 6σο άδίκιολόγητός κι αν
είναι, τον πήρανε άπό τούς "Ελληνες καί τόν κά
μανε CaSUS οί Ρωμαίοι* έτσι τόν ξέρουνε σήμερα
παντο3, C a s o , c a s , ώ; καί P a l l , γερμανικά, πού
είναι ή μεταφρασμένη μας πτώ οις. Λοιπόν άοού ή
Έβρώπη δανίζεται ορού; επιστημονικούς άπο τήν
άρχαία μας Τη γλωσσά, έμεϊς οί άΐίάγόνύι δέ θκχουμε τάχα τό δικαίωμα νά τούς μ-εταχειριστού με;
Άφτά λέει δ δάσκαλος. "Εγώ πάλε θαρρώ πώς θάτανε νόστιμο, θάτανε καί πολύ ώραΐο, έμεϊς νά
μπορούσαμε νά φτιάνουμε καινούριους ορούς επιστη
μονικούς μέ τήν πάντα ζωντανή καί πάντα Ε λ 
ληνική λαλιά μας, ενώ μέ τή δική της ή Έβρώπη
δέν μπορεί νά τά καταφέρη. 0ά φαινόμεστα τότες
απόγονοι αληθινοί, άφού θά δημιουργούσαμε σάν τούς
αρχαίους.» (σ. 308 τού βιβλίου, σά θά βγή).
Νά μήν τά πολυλογούμε — κι αρκετά σά; ε'γραψα. Τό ζήτημα είναι νά ξέραυμ,ε γιά ποιους
δουλέβουμε, γιά ποιους δημοσιέβουμε. Γιά τούς αρ
χαίους τούς "Ελληνες ή γιά τούς σημερνούς ; Άν
είναι γιά τούς σημερνούς, τή γλώσσα τους πρέπει
νά μιλούμε— καί δυό δεν έχει, μιά είναι. "Η ποέπει
νά τό πούμε ρητά, νά τό πούμε άπό τώρα πως ή
Ελλάδα προκοπή δέ θά δή καί τού κάκου ή πρέ
πει νά καθιερωθή γλώσσα πού νά βασίζεται μόνο καί
μόνο στού λαού τή γραμματική, πού είναι γλώσσα
τού λαού.
θά μού απαντήσετε πώς μικρή δουλειά δέν
είναι και πόις πολλές φορές πέφτει δύσκολο, πολύ
δύσκολο νά βρή κανείς τό σωστό Ιπιστημονικο δρο.
Άμε ; Μήπως δέν τό ξέρω ; Γ ι’ άφτό δουλέβω κα
γώ. Τό σημαντικό, τό μόνο, είναι νάχγ κανείς τί
μια ψυχή. Τότες, σοβαρά καί ήσυχα, κάνει ό ά
θρωπος δ τι μπορεί. Μά ο τι μπορεί, χρέος άπαραίτητο νά τό κάμη, άμα είναι τίμια ή ψυχή καί
ίσιος δ νούς.
Νά μέ συμπαθάρε πού γέμισα κόλλες. Μά σάξέρω. Είστε φρόνιμος, τίμιος άθρωπος, άγαπάτε το
λαό, άγαπάτε καί τή γλώσσα του. Μέ τέτοιους άθρώπους μού αρέσει πάντα ή ομιλία, γιατί πάντα
θά »5νή
< ι* σέ καλό.
Δικός σας
ΨΤΧΑΡΗΣ
βά ζετε—

ΆήΟλογία μου,

μ,ογέλαε, νιωθότανε ή βασίλισσα τού χορού. Ό Ά ,
στακόφφ τή ζύγωσε καί σάν τή χαιρέτησε ευγενικά
τή ρώτησε μή καί λησμόνησε τήν ύπόσκεσή της.
— Τί ΰπόσκεση ; ρώτησε κείνη.
— Νά χορεύτε τή μαζούρκα μαζί μου.
— Βέβαια.
Καί δ νιος που τή συντρόφευε κατακοκκίνησε
άμέσως.
— Λησμονήσατε, βέβαια, δεσποινίδα, ε”χω άπό
καιρό τήν υπόσχεση σας.
— "Α, θε μου, τί νά κάμω; είπε ή Ναντέζντα
ταραγμένη. Συμπαθήστε μου, κύριε Στελτσίνσκη,
είμαι τόσο άφχιρεμένη.
Ό Στελτσίνσκη χαμήλωσε τά μάτια μ’ εύγενικότη.
Ό Άστακόφφ κορδονότανε ώστόσο.
— Έχετε τήν καλωσύνη, κύριε Στελτσίνσκη,
είμαστε πολύ γνώμιμοι, καί δ κύριος είναι ξένος*
συμπαθήστε μου νά χορέψω μαζί του.
— Όπως άγαπάτε, είπε δ νιός.
— Ευχαριστώ, είπε ή Ναντέζντα προχωρώντας
νάνταμώσγι τόν καβαλιέρο της.
Ή καντρίλια τελείωσε σε λίγο. Ό Άστακόφφ
περπάτησε μέσα στη σάλα τού χορού, κ* υ«τερα πέ-
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ΣΤΟΝ 'ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟΛΟ
Μ ή ξεπ ρ ο βάλο υ ν « τ ο γιαλό-

Δ έν ε ΐν ’ ε λ π ίδ ε ς π ο ύ π λ α ν ο ύ ν ,

Κ ’ έλθουν έ $ ύ τά Ν ειρ εμ ιέν α Κ α τ έ β α σ κ λ ά β ε « τ ’ α κ ρ ο γ ιά λ ι
Μ έσ α .στό κ ΰ μ α τ ’ ά π α λ ό

Ν ά δής κ α ρ ά β ια π ’ άπ ερ νοΰν

Γ ο ρ γ ο κ υ λ ώ ν τα ς Ι ν α - έ ν α

Μ ες τ ο ν π ε λ ά γ ο υ τ ή ν α γ κ ά λ η .

Μ ή ξεπροβάλουν « το γ ια λ ό

Δ εν ε ίν ’έ λ π ίο ε ς που π λ α ν ο ύ ν .

Κ ’έλθοίίν εδώ τ ά ’ν ε ιρ ε μ έ ν α ;

Κ α τ έ β α « /.λ ά β ε σ τ ’ά κ ρ ο γ ιά λ ι.
(Ζ .

Π α π α ν τ ω ν ίο υ ).

«.Στον ’Ε&νικο ποιητή Ματσονκα»

Καράβια, Καραβάκια (¿ου.
’Ονειρεμένα Πλοξα 'Ελληνικά, πού σέρνετε με
τον άφρό Σας-τόσες ελπίδες, γέλια και χαρές, πού
εΐσθε ή λαχτάρα τοΟ λεύτερου καί του σκλάβου,
πότε, άχ πότε θά ξεπροβάλετε στο πέλαγο πέρα
μαζί με τον "Αρη ; Καί πότε στα κατάρτια Σας
θά κρεμαστά) κλωνάρι τιμημένης Δάφνης ;
Έρχομαι άπό τή Σαλαμίνα τή δοξασμένη καί
•αθάνατη, για νά Σάς χαιρετήσω, καί νά Σάς φέρω
το παλιό πολεμικό τραγούδι μας...
«’Εμπρός παιδιά Ελλήνων ας γλυτώσουμε την
Πατρίδα».
Σάς τό φέρνω γιά φυλαχτό καί γιά αιώνια ένθύμ,ηση.
Γιατί καί πάλε ή Δάφνη θά στολίσ/) τά κα
τάρτια Σας, γιατί τά ίδια στήθη καί την ίδια
καρδιά έχετε μέσα Σας, κι’ ό Μέγας Θεμιστοκλής
-άναμεσος βασιλεύει καί είναι.
Χαράς στη θάλασσα, πού θά Σάς έχει στόν
κόρφο της, όντας τό αβάσταχτο ώγίρι μέ τό γαλά* ζιο χρώμα της, θά πεταχτή νά διαλαλήστι τή
Νίκη καί τή Δόξα Σας.
Είναι μεγάλη καί αθάνατη ή Ελληνική Ψυχή,
•Καράβια μου.
Όλοι τό ξέρουνε πώς μέ Σάς ή θάλασσα θά
γενή δική μας. Καί τά πελαγα τά 'Ελληνικά στή
1θωριά Σας θά λαχταράνε, ονειρεμένα Καράβια μ.ου.
Χιλιάδες θά φτιάσουμε, καί τήν ψυχή μας θά
δώσουμε γιά νάλθή καί πάλε ή Νίκη νά θρονιστή
στήν Ακρόπολη τής νέας γενιάς μας, καί γιά νά
φτερουγίσνι σέ κάθε 'Ελληνική γωνιά καί σκλάβο
μέρος.
Δέ μάς χρειάζεται μεταλλείο*Λαύριο, γι* νά
ίΣάς φτιάσουμε.
Γιατί άναιώνιο. καί άτέλειωτο Λαύριο είναι ό
Πατριωτισμός μας καί ή δύναμη τής ψυχής μας.
: ρασε στό σαλόνι καί σταμάτησε κοντά σ’ ένα τοαπέζι τού παιχνιδιού. Ξαφνικά ένοιωσε ένα χέρι πού
άγγιξε στόν ώμο του. Έγύρισε. Είτανε δ Στελτσίνσκης. — θά σάς είμαι υπόχρεος νά θελήστε νά πε
ράστε στη γειτονική κάμαρα γιά νά είπούμε δυο λό
για, είπε γαλλικά μέ μιά προφορά πού δέν έμοιαζε
γιά Ρονσσικη.
*0 Άστακοφφ τόν άκλούθησε καί σταθήκανε
κάτου άπό τούς μπερτέδες μιανοϋ παραθυριού.
— Μπροστά σέ μιά κυρία, ξακολούθησε 6 άλλος
στην "δια γλώσσα, δέ μπορούσα νάποκριθώ παρά ό
πως άποκρίθηκα. Μά ελπίζω πώς δέν τό πιστέψατε
πώς έχω σκοπο νά σάς παραχωρήσω το δικαίωμα
μου νά χορέφτε τη μαζούρκα μέ τή δεσποινίδα Βερετιέφφ.
— Τί θέλετε νά είπήτε; είπε ό Άστακάφφ. ξα
φνιασμένος.
— "Οπως έχω τήν τιμή νά σάς τό λέω, είπε
■δ άλλος μέ μιά προσποιητή άταραξία, περνώντας
τό χέρι του μέσα στό γελέκο του.
Ό' Άστακοφφ πέρασε καί κείνος τό χέρι στό
γελέκο.
— Επιτρέψτε μου, Κύριε, νά σάς κάμω προσεχτικ», καί' νά σάς ειπώ πώς μπορείτε νά εκθέστε

Δέ’ μάς φοβίζουν αί' θυ«ίες:Τό ξέρεΤε, όνειρεμεν* Καράβια (/.ου.
-■ ■
Μέ τήν άγάπη' μας καί μέ τή θυσία μας θά
κάμουμε θάματα !
Δέ βλέπετε πώς'Σάς σκαρώνουμε ; Σιγά, σιγά,
μά τίμημένα.
Οι Σπέτσες, ή 'Υδρα, τά Ψάρά.
Ό Μιαούλης, ό Κανάρης, ή θύελλα.
Ή Νίκη, ή 4όξα, ήΝχνσικραιοΰοα. "Αχ κάλ
λιο ήθελα νά γινόντανε ή Ναυσικρατούσα... Δάφνη,
μέ τόν ιδρώτα καί μέ τόν κόπο μας φτιάστηκαν.
Τιμημένα πλοία Ελληνικά, είσθέ φτιασμένα μέ
θύσίές καί μέ Άγάπή.
Κανένας Στόλος ποτέ δέ φτιάστηκε, ποτέ, μέ
τέτια λαχτάρα.
Σείς σέρνετε στόν κόρφο Σας καί τού σκλάβου:
καί τού λεύτερου τόν ίδρωτα. Σβΐς σέρνετε τόσΐς ίλπίδες, καί τόσα άνείρατα.
Κ ι’ 6 πλούσιος, κι’ δ φτωχός, κ’ ή χήρα καί
τ ’ ορφανό, αυτοί Σάς έφτιασαν, αθάνατα καί τιμ.ημένα Καράβια μου.
Ναυτόπουλα δερφίνια τής θάλασσας, καί Σείς
φιλότιμοι Καπετάνιοι, συλλογισθήτε καλά, καλά
συλλογισθήτε ποιά υποχρέωση έχετε, καί ποιο ιερά
φυλαχτό τής Πατρίδας φυλάτε.
Συλλογισθήτε !
Καράβια καί Πλοία μου Ελληνικά, ’Εθνικέ
Στόλε, χιλιάδες καί χιλιάδες καρδιές λαχταρούν γιά
Σένα καί χιλιάδες μάτια Σέ καρτερούν άνυπόμονα
νά ξεπροβάλιρς στό πέλαγο μέ τόν πολεμιστή Άρη.
Γιατί θέλουμε όλοι έμεΐς, όλη ή Πατρίδα νά σίολίση ή ¿άφνη καί πάλε τά κατάρτια Σου.
Γιά κοίταξε ολόγυρά Σου.
Πίσω Σου εχεις τή Σαλαμίνα μέ τό Θεμι
στοκλή καί μέ τόν Κίμωνα, σιμά Σου τόν Κανάρη
καί τό Μιαούλη, τή Γεννιά τού « 1 , καί μπρός,
εμπρός Σου, στά μάτια Σου, στην πνοή Σου, τήν
Ελληνική ’Ιδέα, τήν Ελληνική Ψυχή, πού έκαμε
καί κάμνει δλημερίς θνσίες γιά Σένα, γιά Σένα 'Ε
θνικέ Στόλε, γιά ν’ άξιωθή μιά μέρα, ποθητή κ’
ονειρεμένη μέρα, ν’ άρμενίζγις περήφανος το γαλάζιο
πέλαγος μέ τον 'Άρη φυλαχτό καί μέ στολίδι τή

Δάφνη.
Κέρκυρα Ν)βρης 1906.

ΗΛΪΑΣ ΣΤΑΓΡΟΓ
Δημοδιδάσκαλος
έτσι τή δεσποινίδα Βερετιέφφ σέ κάτι άπρεπο, καί
θαρρώ....
— Μού κακοφαίνεται πολύ. Δέν έχουτε όμως
παρά νά άποτραβηχτήτε πίσω, πώς είσαστε άρρω
στος, φευγάτε επί τέλους...
— Δέ θάν τό κάμω. Γιά ποιόν μέ παίρνετε ;
— Σ«υ είν’ ίτφι, φ α ι αναγκασμένος να σάς
ζητήσω ικανοποίηση.
— Μέ ποιά ένοια μεταχειριζόσαστε τή λέξη ;
— Ή ένοια είναι γνωστή...
— Μέ προσκαλάτε σέ μονομαχία ;
— Βεβαιότατα, ά δέν άποτραβηχτεΐτε καί χο
ρέφτε τή μαζούρκα.
Ό Στελτσίνσκης έστριψε τό μουστάκι του σάν
άλαφρωμένος. Τού Άστακοφφ ή καρδιά φούσκωνε
στά στήθια του.
— Ά θέ μου, τί κουταμάρα ; έλεε μέσα του,
κοιτάζοντας τόν αντίπαλο του τον αναπάντεχο....
Δέν άστειευόσαστε ;
— Ή ζωή είναι κάτι άξετίμωτο, κύριε, είπε δάλλος. Καί δέ συνειθάω νά μετωρίζουμαι μάλιστα
μέ προσώπατα πού δέ γνωρίζω. ’Επιμένετε νά χορέ»
νφτε τή μαζούρκα
—: Επιμένω, είπε δ Άσ.τακόφφ.

. .

ΠΝΙΓΜΟΣ
Τ ο β λ ίμ μ ,α . τ η ς τό γ α λ α ν ό ,
π ο υ . ’ς τ ή ν . καρδιά ριου χ ύ ν ε ι ζ ά λ η ,
π ό χ ε ι αδερφό τό ν ούρανό
κ ι ’ί λ λ ο ύ φ ω τ ίζ ε ι τ ή ν ά γ κ ά λ ή ,
θ έλ η σ ε π ά ν τ α νά π ο ν ω !
Σ τ ε φ ά ν ι ά π ό ψ ’ α υ τή φ ορέί,
’ς ά π α τ α π έ λ α α ε γ ώ τ ρ έ χ ω ,
ή βάρκα. μ ο υ δέν π ρ ο χ ω ρ ε ί
κ ι ’ ά φ τά σ ω π α ν τ ο χ ή δεν ε χ ω I
μ έ γ ε ιά νά ζ ή σ η , νά χα ρ ή !
Τ ό π έ λ α ο τάφρουδερό
μ έ « ένα π ό σ ο , ά π ισ τ η μ ο ιά ζ ε ι,
π ο υ μαύρο κ λ ε ϊ β α θειά νερό,
σ φ ιχ τ ά ή ψ ύ χ η μ ο υ τ ά γ κ α λ ιά ζ ε ι,
’ΐ αύτό τό μ ν ή μ α μ ο ύ Θά βρω !
Σ Γ Ι. Ρ Ι Γ Γ Α Σ

«ΑΠΟ Τ Α ΤΕ Τ Ρ Α ΔΙΑ
ΤΗΣ Ν ΙΟ ΤΗ Σ· Τ Ο ΐ PENAN
Όσοι βαθειά καί πρωτότυπα στοχάζονται ε'χουνε
μιά παράξενη αδυναμία νά τά ταιριάζουνε με ολους
τούς συνθετικούς τύπους καί όλους να τούς μιμούνται.
Τό πάρατήρησ’ αυτό σ’ εμένα· μεταχειρίζομαι πρό
θυμα όλα τά είδη τού λόγου, άρχαϊα, νεώτερα. Οί
Γερμανοί τόχόυν αύτό. Άπό την άρχη αυτη πηγά
ζει καί τό σύστημ’ οιΰτό τής φιλολογίας τους* έγκα^τασταίνεται ώρισμένο σύστημά κριτικής* πάντοτε
" τό άκολουθάνε έργα μέ τό ίδιο νόημα. Άγγλοι φι•λόλογοι παίρνουν τούς νέους τύπους. O I καίτε,
Αδιάφορα, τά ταιριάζει μέ όλους τούς τύπους, άρχαίους, νέους. Έτσι καί οΐ ρομαντικοί μας- είναι
τής: ανατολής, τής δύσης,των δμηρικών καί.τών με
σαιωνικών καιρών κτλ.
★

Ή κοινωνία τών ανθρώπων είναι καταδικασμέ
νη στό δρόμ.ο της νά τρέφεται με ταταιριαστα, με
τούς παραλογισμούς, μέ τις πιο άθλιες στενοκεφχλιές. — Μά θά φαγωθή άπ’ ολ’ αυτά ! —Καί τί
πειράζει ; Πάντα, καί μ’ ολ’ αΰτά, μπροστά θά
τρχβήξη. Ό ατομικός άνθρωπος είναι το θύμα της.
,Καί τί μ’ αύτό ; Τό άτομο είναι κάτι τι ελάχι
στο, σά φτάση κανείς νά δή τά γενικά. Χρειάζεται,
λένε, δόγμα, πού νά θεμελιώνη στερεά τήν ανθρώ
πινη ζωή. Όχι. Ή άνθρωπότη μπορεί νά είναι κα
ταδικασμένη νά τρικλίζη, χωρίς λογική καί χωρίς
άρχή, αιώνες κ’ αιώνες, γιατί τίποτε δέν μπορεί νά
κάμ.η νά προχώρησα) μιάν ίδέα πού δέν ώριμασε.
Σκληρό αΰτά, μά είναι σιδερένια ανάγκη. Ό άνθρω
πος δέν είναι τίποτε, ή άνθρωπότη είναι τά πάντα.
Γραφτά της είναι νά γελιέται πότε και ποτε.
— Πολύ καλά· θά χτυπηθούμε αΰριο. Ό μάρτυράς μου θάχη .τήν τιμή νάρθη πολύ νωρίς- σπίτ
σας. Καί χαιρετώντας ευγενικά έφυγε δ Στελτσίν
σκης ευχαριστημένος άπό τον «αυτό του.
— Μωρέ,.Ιλεε μέσα του 6 Άστακοφφ στέκοντα; κοντά στό παραθύρι, κουστίζει,μά την άληθεια,
νά .κάΥΥ| κανένας καινούργιες γνωριμίες !
Ωστόσο πήρε απόφαση καί μπήκε στή σάλα τού
χορού. Χορεύανε πόλκα. Ή Μαρία πέρασε γλήγορα
μπροστά του στά χέρια τού Βερετιέφφ. Φαινότανε
σκεφτική, σκεδόν θλιμμένη. Τστερα φάνηκε ή Ναν,τέζντα άχτινόβολη καί χαρούμενη, πού τη χόρευε
ένας αξιωματικός τού πυροβολικού, ζωηρός. Ξαν*γύρισε στό δεύτερο γύρισμα μέ το Στελτσίνσκη που
ανατίναζε τά μαλλιά του απελπιστικά.
—= Αί λοιπόν πατεράκη μου, είπε πίσω άπό
τόν Άστακοφφ δ Ίπατόφφ, δέν κάνετε άλλο παράνά κοιτάτε κΓ ούτε χορεύετε. Πρέπει νά παραδεχτήτε πώς άν κ’ είμαστε στήν άκρη τοϋ κόσμου, δέν
είναι ώστόσο κΓ άσκημα εδώ.
— Στά διάολο ή άκρη τού κόσμου σας, είπε μέ,σα του δ Άστακάφφ, καί κάνοντας ότι μουρμούρισε
,κάτι γιά. απόκριση, πήγε καί- στάθηκε στην άλλη
. άκρη τής σάλας. «Πρέπει νά βρώ ένα μάρτυρα, σκε-
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θεέ μου ! τί μικρή πού είναι ή φιλολογική κρι
Ά ί γυρίσουμε τώρα στους καλόγερους. Ό θε
τική δταν θαυμάζγι παρά πολύ- τον άνθρωπο καί σμός αυτός ΰψηλονόητος, καί ή φιλοσοφία πάντα θά
οχι δσο πρέπει τά πράγματα καί την ανθρωπότητα τόν έπιθυμήση. Ό Άγιος Βενέοιχτος, στα μάτια
στά φιλολογικά έργα. Πάντα κοιτάνε καί φροντίζουνε της, στέκεται πολύ πιο άπάνω άπό τούς νεώτερους
γιά το άτομο, καί γυρεύουνε νά βρούνε ποιό είναι βιομήχανους, πού τόνε λένε τό θεσμό αυτό κονωνικο
δικο του (τού ατόμου), τόσο πού &ν το άτομο αυτό θάνατο. Γιά τή σκέψη, δ Άγιος Βενέδιχτος είναι
δλα τάχει πάρη άπό την άνθρωπότητα, τού άρ- στόν ουρανό, κι ό βιομήχανος στή λάσπη. Όμως
νιοδνται την άξία. Καί τί μέ μέλει Ιμε'να γιά την υστέρα, ήρθαν οί άνθρωποι* τεμπέληδες, μονάχα γιά
αξία τοδ ανθρώπου ! Ή αληθινή άξία του είναι νά κοιμάνται καί γιά νά καλοτρώνε, ανακατωθή
στο δτι μού ζωγραφίζει τά πράγματα καί το θεό. καν, καί δέν κάναν τίποτε, καί δέ φιλοσοφήσανε.
Τά αισθάνονταν αυτά δ Γκαΐτε καί δ Έρδερος, "Ω ί βέβαια αυτοί προξενούν άηδία* μά τί μέ μέλει
εκεί πού συζητούσανε γιά τόν ’Οβίδιο. Γιά δέστε εμένα ; Αυτοί δέν είναι άπό τό σόϊ μου. ’Εκείνοι
καί στο δεύτερο Φάουστο τή σκηνή τού HomunCU- είναι τής φυλής μου πού ψάξανε βαθιά γιά το υ
lus δπου λαμπρά παρασταίνεται ή διαφορά των ψηλό, ¿ποια κι αν είναι ή μορφή του. ΆνοηταίΕλλήνων καί των ρομαντικών στις ιδέες των λαών. νουνε σήμερα. Κρίνουν τούς θεσμούς αυτούς μονάχα
Π. χ. πού είναι ή άξία τού Όμηρου ; σέ μιά όμορ άπό κάποιες υλικές υπηρεσίες πού πρόσφεραν. Κου
φη καί αρμονική φράση, ίσως·δμως γι’ αυτό δε μέ τέ ! δέ βλέπεις πώς αυτά γιά κείνους δέν. εΐταν τίμέλει καί πολύ. Ή ομορφιά είναι στις κυκλικές τοτε, πώς τά καναν έτσι στήν τύχη, δέν είταν δ
ζωγραφιές τού κόσμου, μορφές τόσο ώραΐες τής σκοπός τους αυτά, γιατί έπρεπε κάτι νά κάνουν
άνθρωπότης. Έκεΐ είναι ή αληθινή ομορφιά, κι αυ αύτά καθεαυτά, δέν είναι τίποτε.
τή δέν είναι τού ποιητή. Έτσι κι δ ’Οβίδιος. Δ !
Κ.
δυστυχισμένοι λογοκόποι, μέ τά λόγια καί μέ τά
τεχνιτά !
★

Το ώραϊο στην Εβραϊκή ποίηση έχει μιά μορφή
δλως διόλου ξεχωριστή. Δέν είναι σ’ ένα σύνολο πού
προξενεί μιά εντύπωση· είναι ένα ζωηρό κομμάτι,
ύψηλο άπο μόνο του, μιά θαμαστή εικόνα, πού σέ
μαγεύει χωριστά παρμένη. Παράδειγμα δ Ιερεμίας,
σε κάποια του ρητά πού μάς παρουσιάζουν ΰψηλή
καί μαγευτική εικόνα, άσχετα μέ τάλλα.

. Ο ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ (*)
ϋ .

Οί αρχηγοί όμως τής Άντιπολίτεψης αποφα
σισμένοι νά μεταχειριστούν προτήτερα δλα τά νό
μιμα μέσα γιά νά διορθώσουν τά πράματα τής πα
τρίδας τους ήρθανε στήν Αθήνα γιά νά παρακαλέσουνε τήν έλληνική κυβέρνηση νά μεσολάβηση. Μά
★
δ κ. Θεοτόκης τρέμοντας τήν αΰλική δυσμένεια δέν
Αποκρούω ολως διόλου την ιδέα εκείνων πού έτόλμησε ούτε νά τούς δεχτή καθόλου. Τά πρά
χαραχτηρίζουν άργους όλους όσοι δέν άνακατώνονται
στήν πραχτική ζωή, όσοι δέν κάνουν τίποτε, καθώς ματα λοιπόν ξακολουθούσαν τόν κατήφορο τους* τό
λενε, παρά στοχάζονται καί θεωρούν. Κατηγορούνε καζάνι γέμιζεν ατμούς κ’ επειδή δέν είχε δικλείδα
τά καλογερικά τάγματα πώς δίνουνε θάρρος τών ά- νά ξατμίση σίγουρα θά καταντούσε σέ καμιά δο
καμάτηδων καί τών τεμπέληδων. Μά πρέπει νά λοφονία τού ’Ανώτατου.Καταλαβαίνετε πιά τί βλά
εξηγηθούμε. Βέβαια, είσαι άξιοκατάκριτος οταν ζής βη μπορούσε νά φέρη ένα τέτοιο πράμα.
ήσυχα, γιά νά μή κάν/ίς τίποτε, γιά νά μή δουΓι’ αυτή τήν άνηπόφορη κατάσταση έ'να μέσο
λεύης. Μά το νά καταφρον^ς τή δουλειά, γιά νά
βλέπης άπο ψηλά τά πραματα, γιά νά τά μελετάς πιά άπόμενε, ή ’Επανάσταση. Άααα ! ! θά ουρ
θεωρητικά, αύτο εξευγενίζει. Κάτου οί χειρόναχτες ! λιάζουν οί φίλοι τού ΙΊρίγκηπα. Νά λοιπόν πού τό
Κάλλιο νά είσαι ξυλοσκίστης, αν είναι αυτού ή μολογάτε πώς ή Επανάσταση δέν είχε σκοπό εθνι
φλέβα σού. Μά πάντα θλιβερό κάπως το νά είσαι κό, παρά γύρευε μεταρρύθμισες. Οί άνθρωποι αΰτοί
ςυλοσκίστης. Καί λοιπόν ξυλοσκίστες είναι δλοι ε άκόμα δέν έμαθαν νά διακρίνουν, καθώς φαίνεται,
κείνοι πού δέν είναι θεωρητικοί, ολοι τους, τραπε
τήν αιτία άπό τό σκοπό. Αίτια τής Επανάστασης
ζίτες, μηχανουργοί, βιομήχανοι κτλ., δλοι τους,
έ;ον άπό τούς επιστήμονες, τούς οιλόσοφους, τούς είτανε ή ύποψία τού λαού στήν εθνική εργασία τού
ποιητές, τούς στοχαστικούς, καί τον ήθικό κάί ά- ’Ηγεμόνα κάί ή τυραννική του διοίκηση. Ώστε κι’
γνό άνθρωπο, πού αισθάνεται. Γιατί ένα ώραΐο αί αν άκόμα οί επαναστάτες έβγαιναν μέ πρόγραμμα
σθημα άξίζει ένα ώραΐο έργο. Γιατί ένα ώραΐο αί
σθημα άξίζει μιάν ώραίαν πράξη.
ί*) Ή α ρ χή το υ στό π ερ α σ μ ένο φ ύ λ λ ο .
κακοτυχιά; μά πιστεύω πώς δλα θά μείνουνε μυστικά.
— Όχι, όχι, οχι, δε μπορώ, ξανάλεγε ωστόσο
δ Μποντριακόφφ πού πάντα πισωγυρίζοντας άναποδογύρισε μιά καρέκλα.
Είτανε ή πρώτη φορά στή ζωή του πού άποκρινόταν μέ κάποια άρνηση. Καί τί άρνηση I
κ ι ’ ασάλευτος κοντά σ ’ ενα παραθύρι. «Νάρχόταν
— Τουλάχιστο, ξακλούθησε δ Άστακόφφ, πιάτούτος τάχα ; σκέφτηκε. Μά τό ναι, δεν ξέρω τί νοντας τονε άπό τό χέρι, νά μή μιλήστε σέ κανέναν
νά είπώ, καί τί νά κάμω». Καί τράβηξε κατά τόν γιά δ,τι σάς είπα.
Μποντριακόφφ.
— Όχι, όχι...δηλαδή ναί,.,.νχί.... άποκρίθηκε
— Μού τυχε ένα παράξενο περιστατικό, είπε δ δ Μποντριακόφφ* συχωράτε με, δέν ξέρω πού βρίήρωας μας, με χαμογίλιο βιασμένο. Φανταατήτε σκουμαι. Καί χάθηκε μέσα στόν κόσμο.
ότι κάπιος νέος άγνωστός μου μέ κάλεσε σέ μονο
— Θά είπώ αύριο σ’ αυτόν τόν κύριο, έλεε μέ
μαχία. Δέ μπόρεσα νά ξεφύγω. Μού χρειάζεται ένας σα του δ Άστακόφφ, πώς δέ μπόρεσα νά βρώ μάρ
μάρτυρας. Δεχούσαστε ;
τυρα, κι’ &ς κάμει όπως μπορεί, κΓ ό διάολος νά
Μόλο πού δ Μποντριακόφφ ξεχώριζε όπως ξέρου τόν πάρη.
με γιά την ψυχραιμία του σε κάθε περίσταση, ώσΩστόσο δ χορός ξακλούθαε.
τόσο σέ μιά τέτοια πρόταση, άνοιξε τό στόμα κ’ έ
Ό Άστακόφφ θάφευγε τήν ίδια στιγμή* μά δέν
μεινε σαν άπολιθωμένος.
είτανε τρόπος νά φύγη πριν άπό τή μαζούρκα. Καί
— Ναι, είπε δ Άστακόφφ, θά σάς είμαι πολύ δεν είταν ‘δυνατό νάφίση νά θριαβέψη δ αντίπαλός
υποχρεωμένος. Δέν ξέρω κανέναν έδώ. Σείς μόνο.... του. Γιά κακή τύχη τού Άστακόφφ, δ χορος δδη— Όχι, όχι, όχι, φώναξε δ Μποντριακόφφ σαν γόντανε άπό ενα νέο μέ μακρυά μαλλιά, στενά στήνά τόν ξαφνιάσανε στόν ύ'πνο του. Όχι, όχι, δέ μπορώ. θια, πού άπάνου του ξεδιπλωνόντανε ένας πλατιός
— Γιατί λοιΛόν; φοβόσαστε τό θόρυβο, ή τήν κυματιστός λαιμοδέτης, μεταξωτός, καρφωμένος μέ
φτότανε* πού στό διάολο νά τονε βρω* Δέ μπορώ νά
πάρω το Βερετιέφφ. Καί δέν ξέρω κανένα άλλο. Ό
διάολ.ος ζέρει σέ τί κατάσταση βρίσκουμαι». "Οταν
δ Άστακόφφ θύμωνε μελέταε τό διάολο.
Τούτη τή στιγμή τά μάτια τού Άστακόφφ πέ
σανε στη Ψυχή τής Τσέπης, πού στεκότανε ήσυχος

καθαρά άντΐπριγκηπικό, πάλι δ χαραχτήρας τού'κι
νήματος θά είταν έ&νικός' άφού ή ' πολιτική τού
Πρίγκηπα, καί ή έξωτερική καί ή έσωτερική, κάθε
άλλο μπορούσε νά μάς φέρη παρά τήν Ένωση. Μά
οί επαναστάτες μιά κι’ αποφασίσανε νά πιάσουνε
τά ντουφέκια νομίσανε πώς έπρεπε νά ζητήσουνε
δριστική γιατριά τοΰ κακού κηρύχνοντας τήν Έ 
νωση μέ τήν Ελλάδα. Σήκωσαν λοιπόν τήν Έλλη
νική σημαία
Ιο) Γιατί γυρεύοντας τό δλο ελπίζανε πώς θά
παίρνανε κάτι περισσότερο παρά &ν ζητούσαν τα
καί τό.
2ο) Γιατί δέ θέλανε νά χτυπήσουνε φανερά τόν
Πρίγκηπα καί νά τόν εκθέσουνε στήν Ευρώπη τόσο
πολύ γιατί κι’ &ν δέν είτανε τόσο καλός είτανε όμως
Έλληνας. ΓΓ αυτό στά έγγραφα τής ’Επανά
στασης πρός τους προξένους δέ δικιολογιέ ται το
κίνημα τόσο άπδ τήν κακοδιοίκηση δσο άπό τήν α
νυπομονησία τού Κρητικού λαού γιά τήν αργοπορία,
τής Ένωσης.
3ο) Γιατί φοβόντουσαν οί επαναστάτες πώς μπο
ρούσαν αί Δυνάμες διώχνοντας τόν Πρίγκηπα νά
μάς στείλουνε κανένα φράγγο, πράμα τό δποΐο θά
έσήμαινε ίπΐοημη όπισδοδρόμ.ηση στό εθνικό ζήτημα.
Σηκώσανε λοιπόν τήν ελληνική σημαία γιά νά κατένε οί Ευρωπαίοι πώς κι’ άν φύγνι δ Πρίγκηπα;, δ
αντικαταστάτης του πρέπει 'πάντα ναναι έλληνας,
γιατί τό εθνικό μας αΐστημα δέ θά ανεχότανε δ
διάδοχος ενός έ'λλην* αρμοστή νάναι ξένος* καί
4ο) Γιατί νομίζανε οί αρχηγοί τής Επανάστα
σης πώς δέν είταν αδύνατο, αν σηκώνονταν οίη ή
Κρήτη στό ποδάρι,\ά εξαναγκαστούνε άπό τήν ηθι
κή πίεση οί Δυνάμες νά αναγνωρίσουνε ή νάνεχτούνε
μιά κατάσταση ουσιαστικά ένωτική. Τώρα ποιός
εμπόδισε τόν κοινόν άΰτόν άγώνα καί γιά ποιό σκο
πό, είπαμε παραπάνω. Τούτο μονάχα είναι ανάγκη
νά νοιώσουμε πώς &ν καί μοναδικός λόγος τής ’Επα
νάστασης είτανε ή πολιτική τού Πρίγκηπα, οί
επαναστάτες δταν ζητούσαν Ένωση ή κάτι παρό
μοιο, τολεγαν μ’ δλη τήν ειλικρίνεια γιατί τήν εθνι
κή πρόοδο τού τόπου ζητούσαν. Κ ι’ &ς μή μού πή
κανένα; πώς τήν έλληνική παντιέρα σήκωσαν γιά
νά ξελογιάσουν τόν απλό λαό. Γιατί είμαι σέ θέση νά
γνωρίζω καί τό βεβαιώνω στό λόγο τής τιμής μου
πώς κΓ δ τελευταίος επαναστάτης τού θερισιανού
κινήματος είχε χωνέψει τέλεια καί’ τις αφορμές τού
κινήματος καί τούς σκοπούς του. Τόσο μάλιστα
μιά χοντρή καρφίτσα χρυσή. Είχε τδνομα πώς είτα
νε ένας εΰγενής πού κάτεχε τις συνήθειες καί τά φερ
σίματα τοΰ μεγάλου κόσμου, κΓ ας μην ε*ζησε στην
Πετρούπολη παρά έξη μήνες, καί δέν τον εδεχόντανε σπίτι του; παρά δυο συμμαθητάδες του ρωμιοί,
πού είτανε πλούσιοι άπό τό έμπόριο τού σταριού.
Τούτος είτανε που διεύτυνε τούς χορούς σ’ δλο
τό νομό τής Τούλας*ε'δινε τό σημάδι στούς μουσικάντες χτυπώντας τις απαλάμες του* και μέσα στόν ή
χο τής τρουμπέτας καί τά νιαουρίσματα τού βιολιού
φώναζε μέ ψευτοφωνή : « E n A v a n t d e u x » ή
« G r a n d e c h a î n e » ή «A v o u s m a d e m o i s e l l e »

καί πέταε ακατάπαυτα μέσα στή σάλα, χλωμός
καί πνιγμένος στον ίδρωτα. Δέν άρχιζε ποτές τή
μαζούρκα πριν άπό τά μεσάνυχτα. «Στήν Πετρού
πολη, έλεγε, θά σάς βάσταγα στό ποδάρι ώς μέ τις
δυό ώρες τής αυγής».
Ό χορός φαινότανε πώς κράταε πολύ στόν Ά 
στακόφφ. Περιπλανιότανε σάν ίσκιος, άπό τό σαλόνι
στή σάλα τού χορού, αλλάζοντας άπό καιρό σέ καιρό ψυχρές ματιές μέ τόν αντίπαλο του, πού δέν άινε κανένα χορό νά περάση χωρίς νάνακατωθη, καί
ίνοντας αισές άπόκοισες στό φιλοξένητή του, πού
φαινότανε θλιμμένο; γιά τή στενοχώρια πού ξεχώριζε
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σταθερά έμειναν ■όί επαναστάτες στον εθνικό δρόμο
ώστε οί προξένοι στό τελευταίο έγγραφό τους μέ
χρονολογία 17)30 του Όχτώβρη 1905 πρός τό
-προεδρείο έλεγαν πώς άν κ’ ή επανάσταση κανένα
δ ίν ίχα με λόγο για εσωτερικές μεταρρύθμισες μδλα
ταϋτα οί Δυνάμες αποφασίζουνε κ.τ.λ.

Τ * .................... ..............
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Είναι γνωστό πώς μόλις ακούστηκε πώς στό θέ
ρισο βγήκαν έπο^ναστάτες, δ Πρίγκηπαςγίνηκε θε
ριό. Άμέσως έπροσκάλεσε τούς πρόξενους καί τούς
άρχηγούς τών διεθνών στρατευμάτων λέγοντας πώς
τδ κίνημα πρέπει νά χτυπηθή κατακέφαλα καί σκού
ζοντας πώς δέν είχε διόλου εθνικό χαραχτήοα. Οί
★
πρόξενοι όμως, σάν άνθρωποι λογικοί πού είντουσαν
αποφασίσανε πρί νά λάβουνε βίαια μέτρα,νά στείλουνε
Έδώ δμως είναι ανάγκη νά σταθούμε γιά ν’
όξω τό Γάλλο συνταγματάρχη κ. Δουμπάνσκη γιά
άνασυνταχτούμε καί νά μπορέσουμε νά άνθέξουμε
νά δή τί ζητούνε επί τέλους οί επαναστάτες. Ό·
στά τρομερά όβούζια τού κ. δημοκοποπνίχτη.
Λουμ.πάνσκη μίλησε πολλή ώρα μέ τούς άρχηγούς
«Έπρεπε λέει, νά βρεθούνε κρητικο! νά πάνε μέ
τού κινήματος καί άφού άκουσε μέ έκπληξη — είχε
τό μέρος των προξένων ;» Κι’ αύτά τά λέει γιατί
μόλις έλθει στήν Κρήτη - τούς λόγους τής Επανά
νομίζει πώς στη θερισίανή επανάσταση κρυβότανε
κάποιος δάχτυλος, δπως λένε κ’ οί άγρυπνοι πα στασης, γύρισε στό Παλάτι κι’ είπε μέ θάρρος στον
τριώτες. Καταλαβαίνει μάλιστα κανένας πώς έδώ Πρίγκηπα: «Υψηλότατε οί επαναστάτες φαίνεται
-μιλ$ γιά δυο προξένους, τό Γάλλο καί τόν ’Ιταλό. πώς έχουνε δίκιο». Καί γιά νά νοιώσετε καλά τή
Μά ιθά τόνε ρωτήξουμε καί μεϊς: Άφού λέει πώς σημασία πού έχουνε τά λόγια αΰτά πρέπει νά πούχατά συμβουλή τώ δυονώ αυτών προξένων γίνηχε ή τε λίγα γιά τό Λουμπάνσκη άφού καί γιά τή φι
λία του μάς κατηγόρησαν.
επανάσταση, πώς έξηγιέται ή λύσσα τού αρχηγού
Συνταγματάρχες τού μηχανικού βγαλμένος άπό
τής Χωροφυλακής καί των άλλων ’Ιταλών αξιωμα
τήν άνώτερη πολυτεχνική σχολή τού Παρισιού είναι
τικών ενάντια τής Επανάστασης ; *Η κάνει πώς
άπό τούς πιο μορφωμένους αξιωματικούς τού Γαλ
δέν ξέρει τήν εκστρατεία τού ’Ιταλού υπομοιράρχου
λικού
στρατού- δημοκράτης ίσαμε τό κόκκαλο καί
χ. Μπόρνια στό θέρισο καί τή σύγκρουση πού επα
κολούθησε μεταξύ επανάστασης καί χωροφυλακής λογογράφος γνωστός στήν πατρίδα του. Ό εύγενής
πού σκοτωθήκανε μάλιστα δυο χωροφυλάκοι ; ’Ή αυτός και φιλελεύτερος άξιωματικύς είταν δ πρώτος
ξεχνά τις περίφημες διαταγές τού Μόνακο πού έδι Ευρωπαίος πού τό δίκιο τής ’Επανάστασης φώναξε
καί στον Πρίγκηπα καί στούς προξένους. Μά δ Πρίγνε χρηματικές αμοιβές καί επαίνους στούς χωροφυκηπας δέν έχαμπάριζε άπό τέτοια καί ζητούσε
λάκους πού χτυπιόντουσαν μέ τους επαναστάτες ;
κάθε μέρα νά βγούνε τά Ευρωπαϊκά στρατέματα
Ή δέν έχει είδηση γιά τά μεσαιωνικά βασανιστή
κι’ ή χωροφυλακή καί νά χτυπήσουν τούς ’Επανα
ρια πού έπαθαν άπο τούς ’Ιταλούς νέοι άπο τούς
στάτες. ιΚοίταξε καί τήν κίτρινη βίβλο τής Γαλ
καλύτερους τής κοινωνίας μας γιατί φώναζαν «ζήτω
ή ’Επανάσταση» όταν είδαν ολόκληρο πολεμικό νά λίας'τού 1905). Μά τά λόγια τού Λουμπάνσκη καί
φέρη άλυσσοδεμένους μερικούς επαναστάτες άπό τό ή φρόνιμη διαγωγή τών ’Επαναστατών έκαναν τούς
Σέλινο ; "Η έλησμόνησε τό θανατικό πάθος στήν προξένους νά μή υπακούσουν στά θηριώδικα αΐστήάρχή τής ’Επανάστασης μ,εταξύ τών ’Ιταλών τής ματα τού Πρίγκηπα καί νά ζητήσουν κάποια λύση
χωροφυλακής καί τών φίλων τού θερίσου ; Καί πώς τού ζητήματος χωρίς αίμ,α, άν είταν δυνατό. *0
Πρίγκηπα; τούς κατηγόρησε γι’ αύτό στις Κυβερ
θά έξηγήσουμε αύτό τον άγριο κατατρεμό άν δενήτες τους (κοίταξε καί τήν κίτρινη βίβλο! κι’ άρ
χτοΰμ-ε τή γελοία υπόθεση πώς ή ’Επανάσταση
χισε νά τούς φέρνεται μέ τρόπο κάθε άλλο παρά
είτανε σχέδιο ’Ιταλικό ; "Η μήπως επιτρέπεται νά
νομίζουμε πώς μπορούσαν οί ’Ιταλοί αξιωματικοί να διπλωματικό. Κ ’ έτσι ή αρχική διαφωνία κατάν
μήν έγνώριζαν τήν ’Ιταλική πολιτική καί γι’ αύτό τησε σέ έχτρα καί γιά τόν αύτό λόγο ό αρχηγός
τής Χωροφυλακής έπαψε πια νάναι τυφλό όργανο
-πηγαίνανε κόντρα της ; Μά θά μού πήτε, γιατί ή
«χτρότητα αύτή τών Ιταλών δέ βάσταξε ίσαμε τό τής Αυλής και νά πολεμά λυσσασμένα τό θέρισο.
τέλος ; Τό πράμα θά ρξηγηθή αμέσως, άν καί γιά Νά λοιπόν οί λόγοι γιά τούς δποίους οί πρόξενοι
νά βρούμε εκείνο πού ζητούσαμε μ.άς χρειαζότανε νά σιγά-σιγά επήγαν μέ τό μέρος τής ’Επανάστασης.
★
μάθουμε τή στάση τών Ιταλών αξιωματικών στήν
Μά καθώς δ άρθογράφος άφίνει νά νοιώσουμε, δ
άρχή τού κινήματος.

Πρίγκηπας τάχε μόνο μέ τό Γάλλο καί τόν Ίταλο
πρόξενο ένώ μέ τό Ρούσσο και τόν Άγγλο τά πή
γαινε καλά, Τό πράμα είναι άπλούστατο γιατί αυ
τούς τούς επηρέαζε περισσότερο μέ τούς ψηλούς τον
συγγενήδες καί γι’ αύτό είχαμε τήν τρομερή κα
ταδίωξη τών επαναστατών άπό τά ρούσσικα καί τά
έγγλέζικα στρατεύματα.
Μά ήρθε καί μάς ή σειρά μας νά ρωτήσουμε;
Έπρεπε δ Πρίγκηπας νά ζητήση άπό τούς
πρόξενους νά βάλουνε τούς στρατούς τους καί νά
χτυπήσουνε κρητικούς καί μάλιστα άφού μαζύ θά
χτυπούσανε καί τήν ελληνική σημαία ;
Ψέματα είναι αύτό πού είπε δ υφυπουργός τών
εξωτερικών Λόρδος Πέρσυ στήν Αγγλική βουλή,πώς
δηλαδή δ Πρίγκηπας ζήτησε τήν αύξηση τού Ευ
ρωπαϊκού στρατού γιά νά χτυπηθή άποτελεσματικά ή επανάσταση ;
Ψέματα είναι πώς δ Πρίγκηπας ζήτησε άπό
τούς προξένους νά κηρύξουνε τό στρατιωτικό νόμο,
τή λογοκρισία τών ελληνικών εφημερίδων κ.τ.λ.
κ.τ.λ. νομίζοντας πώς έτσι θά στενοχωρούσε τήν ε
πανάσταση ; (Κοίταξε καί τήν κίτρινη βίβλο I.
Ψέματα είναι πιος δ φίλτατός του Ρούσσο;
συνταγματάρχης Οΰρμπάνοβιτζ έξεστρατεψε ενάν
τιο τών επαναστατών κ1 έκαμε μεγάλες μάχες στό
Άτσικόπουλο, στον Αρμυρό κι’ άλλού, στις δποΐες
σκοτώθηκαν πολλά άπό τά πρώτα παλληκάρια τήί
Κρήτης ; Κ ι’ άν τυχόν^,μάς πή πώς αύτά τά ενέρ
γησε άπό δικό του, θ’ άρνηθή τουλάχιστο πώς άν
ήθελε δ Πρίγκηπα; νά τονέ μποδίσγ θά το κα
τόρθωνε ;
Κ ’ έπρεπε λοιπόν δ ’Αξέχαστος— δπως τονέ
λέει δ φίλος μας —το ελληνικό βασιλόπουλο, δ
Αρραβώνας κ.τ.λ. νά βάζτρ Ευρωπαίου; νά σκοτώ
νουνε κρητικούς;
Μά δ κ. άντιπολιτικάντης— μωρέ λέξη πού τή
βρήκε!— είχε λόγους νά πιστεύνι πώς μεγάλο μέρος
άπό τά έξοδα τού ©έρισου είχε δώση δ Ιταλός
πρόξενος.
Καί ]γιατ£ τάχα J Μονάχα δ «Νουμάς» θά
παίρνϊ) άπό . τό πασλαβιστικό κομιτάτο ; Γιατί νά
μή παίρνουμε καί μεϊς άπό κανένα— άν υπάρχει —
πανλατινιστικό) Είναι ντροπή,γιά νά μήν πώ ξετσι
πωσιά, νά λίϊί κανένας τέτοια πράματα. Μόνο ο;
συκοφάντες κάνουνε πώς δέν ξέρουνε πώς τήν Έπα.
νάσταση τού θέρισου τή ¿βαστάξανε κυρίως οί έμ
ι ποροι τώ Χανιώ. Κι* αύτό είναι τό πιο παρηγορη-

θειά μυστήρια πού δέν αξιώνουνε νά τά ξαπλώνουνε
υ.προστά στούς αδιάφορους,καί προτιμάνε νά τά κρατάνε σιωπηλά μέσα στήν ψυχή τους.
— Τί θέλετε νά εΐπήτε ;
— Τίποτα' θά τό μάθετε ίσως αργότερα.
Τήν ίδια στιγμή ή κόρη τού αφέντη τού σπιτιού
ζύγωσε τή Ναντέζντα, κρατώντας άπό τό χέρι τό
Σταλτσίνσκη καί έναν άλλο καβαλιέρο, πού φόραε
γαλάζια ματογυάλια.
— Ήζωη η ο θάνατος [ ρώτησε γαλλικά.
— Ή ζωή! φώναξε ή Ναντέζντα1 δέν έχω τί
ποτα νά κάμω μέ τό θάνατο.
Ό Στελτσίνσκης ύποκλίθηκε. Είτανε κείνος πού
θάκλεξε αΰτά τά δυό ονόματα, καί πού κράτησε
γιά δικό του τή «ζωή». Ή Ναντέζντα έφυγε μαζί
του γιά νά κάμη ενα γύρο τής μαζούρκας, τόν και
ρό πού διθάνατος»μέ τά γαλάζια ματογυάλλια,τούς
άκλούθαε πηδώντας μέ τή δεσποινίδα Άκιλίνη.
— Πέστε μου, σάς παρακαλώ, ποιός είναι αυ
τός δ κύριος Στελτσίνσκης ; ρώτησε δ Άστακόφφ
τή Ναντέζντα,όταν έγύρισε κ’ έκατσε κοντά του.
— Είναι ακόλουθος τού διοικητή. Είναι ένας
χαριτωμένος νέος* όχι ρούσσος, όπως θάν τό είδατε,
-καί λίγο κουτοπερήφανος. Τόχουνε βλέπετε, στό αΤ-

μα (*). Πιστεύω πώς δέ θάχετε άνακατώματα μα
ζί του απ’ άφορμή τής μαζούρκας.
— "Ω ! όχι, είπε δ Άστακόφφ, υστέρα άπό μιά
στιγμή πού κόμπιασε.
— Είμ.αΐ τόσο λησμονιάρα !
— Μά δέ θά παραπονιόμουνα, ά δέν είχα έπιθυμιά νά χορέψω μαζί σας.
— Εΐν’ αλήθεια πως πεθυμούσατε νά χορέψετε
μαζί μου ;
Ό Άστακόφφ τής αποκρίθηκε μέ κομπ\ιμέντό*
λίγο—λίγο προχώραε. Ή σκέψη τής μονομαχία; πού
θά γινότανε τήν άλλη μέρα, τού ρέθιζε τά νεύρα,
τού δινε στά λόγια τήν δομή καί τόν έσπρωχνε νά
λέη αίστήματα μεγαλωμένα. πού ή ψυχραιμία ποτές
δέ θάφινε νά φανούνε. Έπειτα ή Ναντέζντα είτα
νε τόσο όμορφη, μέ τά χαμηλοματιάσματά της και
τά προσκαλεστικά της χαμογέλια πού τήν ένοια
του δέν μπόραε καλά-καλά νά άδράξγι ! Οί ματιές
τού Άστακόφφ είχανε μιά έκφραση μυστική καί μελαχολικιά. Τά λόγια του είτανε γιομάτα άπό γγιξιές όλο θλίψη καί λεφτό παράπονο. Τελείωσε μέ μιά
ξεχείληση γιά λογαριασμό τών γυναικώνε, τής αγά
πης, γιά τά με'λλο του, καί γιά τόν τρόπο πού έ-

μέσα στό πρόσωπο τού έπισκέφτη του. Τέλος ή μαζούοκα, ή τόσο άποθυμισμένη, άντιλάλησε. Ό Ά σταχόφφ πήγε νάβργ, τή ντάμ-α του, έφερε δυό καθί
σματα, -καί πήγε νά καθίση μαζί της στά τελευταία
ζευγάρια,-σχεδόν μπροστά στό Στελτσίνσκη.
— Φαινόσαστε πώς στενοχωριόσαστε, κύριε Ά στακόφφ, είπε ή Ναντέζντα γυρίζοντας κατά τόν
καβαλιέρο της, τόν καιρό πού ό νέος διευθυντής τού
χορού άνοιξε τή μαζούρκα παίρνοντας κοντά του τή
ντάμα του, καί χτυπώντας τά τακούνια του σάν κό
τα πού ξελακάει.
— Έγώ; είπε δ Άστακόφφ. Όλότελα. Τί σάς
έκαμε νά τό σκεφτήτε ;
— ‘Η έκφραση τού προσώπου σας. Σά; έκοίταζα. "Γστερα άπό τον ερχομό σας, δέν έχαμογελάσατε ούτε μιά φορά. Σείς, κύριοι «άνθρωποι θετι
κοί», δέν πρέπει νά παίρνετε ΰφο; Βύρωνα. ’Αφήστε
το νά τό παίρνουνε οί ποιητάδες.
— Βλέπω, Ναντέζντα Άλεξέϊβνα, πώς πολλές
φορές μού δίνετε τόν τίτλο ανθρώπου πραχτικού, έτσι
σά νά παιζογελάτε· μέ παίρνετε γιά άνθρωπο ψυ
χρό καί φροντιστίκό, ανίκανο γιά κάθε ψηλό* μά
μπορώ^νά σάς βεβαιώσω πώς αύτοί οί πραχτικοί άν·
'θρωποι έχουνε πολλές-φορές μέσα στήν καρδιά βα-

1) Οί

Π ο λ ω ν έ ζ ο ι.

Ο ΝΟΤΜΑΣ - 3 τοΟ Αενέβρη 1906

β

ι

τικό σημείο,πώς στόν τόπο μας ύπάοχουνε χαραχτήρες κμί άρχές πολιτικές, γιατί βέβαια δ έμπορας
πούδωσε.500 ναπολεόνια δεν περιμένει νά μπή αύ
ριο σέ θέση γιά νά τά πάργ, πίσω. Καί πρέπει α
κόμα νά μάθη πώς τό επαναστατικό ταμείο είταν
πάντα φτωχότατο καί πώς στό τέλος άρχισε νά
γονατίζω ή ’Επανάσταση γιά λόγους οικονομικούς.
Ό «Νουμάς» θά ξέρη βέβαια πώς οί αντιπρόσωποι
τής Επανάστασης στην ’Αθήνα ¿ζητιάνευαν συντρομες γιά τόν άγώνα πουλώντας έπαναστατικά
γραμματόσημα καί γραμμάτια. Κ ι’ αύτό πού λέει
πώς οί καραμπινιέρηδες έπιναν στήν ύγειά τού και
νούργιου Ηγεμόνα είναι χοντρό ψέμα. Γιατί όσο
βαστούσε ή 'Επανάσταση κανένας λόγος δεν έγινε
ούτε δώ ούηε στην Ευρώπη γιά καινούργιο ’Ηγε
μόνα. “Επειτα, καθώς κοιί παραπάνω είπαμε, οί ’Ι
ταλοί τής χωροφυλακής είταν οί πιό θανατικοί οχ
τροί τού θερίσου. >;
★

Μά λέει δ άρθρογράφος πώς Τούρκοι κι’ Όβρέο
έβοήθησαν τόν Άγώνα, άν καί ξεχνώντας στό πα
ραλήρημά του τό μολογά πώς ό Βενιζέλος σ’ έ'να
του γράμμα προς τούς Μπέηδες τού Κάστρου έλεγε
πώς «ή ’Επανάσταση έγινε γιά τήν εθνικήν αποκα
τάσταση τού τόπου». Τό δποϊο σημαίνει πώς ή ’Ε
πανάσταση δεν έλεγε άλλα στούς μπέηδες γιά νά
τούς τραβήξη, άφού τό μυστικό αυτό γράμμα παράπεσε άπό τυχαίο λόγο. Μά θά πήτε· Πώς Τούρ
κοι νά συντρέχουνε κίνημα εθνικό καί νά στέλνουνε,
άν δεχτούμε πώς στείλανε— γιατί αύτό στήν τιμή
μου δεν τό ξέρω— παράδες ; Πρώτα πρέπει νά μά
θετε πώς ή εσωτερική κατάσταση είτανε καί γι’
αυτούς αβάσταχτη. Ό Πρίγκηπας φέρθηκε πρός
τδ μουσουλμανικό στοιχείο όπως καί πρός τό, χρι
στιανικό· άπομάκρυνε δηλαδή άπό κοντά του τούς
μορφωμένους καί τούς σοβαρούς καί περιμάζεψε τούς
πιό άσημους καί περιφρονημένους. Μά χωρίς τό λό
γο αύτό, πρέπει νά μάθετε πώς οί μουσουλμάνοι
λάβανε ανάγκη προστασίας άπό τήν ’Επανάσταση.
Γιατί ή Αύλή γιά νά κατηγορήσει τήν Επανά
σταση στήν Ευρώπη καί νά ποοκαλέση βίαια μέτρα
ίναντίο της — άκούτε, αναγνώστες τού «Νουμά»—
έβαζε καί σκοτώνανε ή κλέβανε Τούρκους στά χω
ριά γιά νά νομίζουνε οί πρόξενοι πώς επαναστάτες
άπό φυλετικά πάθη τούς κακοποιούσανε. Μά άφού
τά επαναστατικά αποσπάσματα διαταγμένα άπό
νιώθε τήν ευτυχία.. ..Μιά μέρα πριμού άπό τό θά
νατο πού μπόραε νάρτη, δ ’Αστακόφφ απολύθηκε σέ
μιά ερωτολογιά άλληγορική μέ τή Ναντέζντα. Κεί
νη άκουε ποοσεχτικά, σηκώνοντας τό κεφάλι, κάνον
τας τάχα ποις ξαφνιάζεται, καί άφίνοντας κάποιες
παρατήρησες δειλές. Πολλές φορές κομένη άπό τούς
χορευτάδες ή κουβέντα ξανάρχιζε πάλε κ’ έπαιρνε
γύρισμα φιλιάτικο. Ό Άστακόφφ ρώτησε τή Ναν
τέζντα γιά τά ίδια της αίστήματα, γιά τίς συμ
πάθειες της. Κείνη αποκρινότανε σαν παιζογελάστρα,
όταν ξαφνικά, γιά μεγάλο ξαφνικό τού Άστακόφφ,
καί άπάνου σέ μιά θανατίσιμη ματιά πού τής έοιχνε, τού είπε ή Ναντέζντα,
— Πότε φεύγουτ* ;
— Πώς; είπε δ άλλος αποσβολωμένος.
— Σ&ς ρωτάω πότε θά γυρήστε σπίτι σας ;
— Στό Σάσσοβο ;
— Όχι, οχι, σπίτι σας. στήν άλληνε έξοχή,
όπου μηνέσκετε, πού είναι έκατό βέρστια άπό δώ.
— Πεθυμούσα πολύ νά γυρίσω τό ταχύτερο, εί
πε ξαναπαίρνοντας τήν παθητική του όψη. Καί λο
γαριάζω νά φύγω αύριο...άν είμαι στή ζωή. Έχω
τόσες δουλειές ! Μά γιατί σάς ήρτε ή ιδέα νά μοϋ
κάμετε μιά τέτοια ερώτηση ;

Είναι αλήθεια πώς δ Πρίγκηπας · τά- χαλούσε
το Έπαν. Προεδρείο έπιάσανε όσους μπόρεσαν ενό
χους χι ’ άγακαλύφτηκε πώς είντουσαν κΟβερνητικοί, συχνά μέ τούς Πρόξενους γιά τό λόγο ότι ακάτε
τότες σέ Τούρκοι στείλανε γράμματα χ* έχφράζχνε χος όπως είταν άπό διπλωματικό τάκτ καί φυσικά
την ευγνωμοσύνη Τους στήν Επανάσταση ζητώντας πεισματάρης Ιπείραζε χωρίς νά τό πολυκαταλα—
ν« έξαχολουθήση ή προστασία των άγροτικών πε βαίνη συχνά τούς πρόξενους καί γι’ αύτό δεν τον
ριουσιών τους. Τί φυσικότερο παρά νά δώσουν καί έκαναν χάζι. Κι’ άς είναι βέβαιος δ απαρηγόρητος
παράδες— &ν έδωσαν —για νά πληρώνουνται τουλά άρθρογράφος σου πώς τό έργο Του, δηλαδή τό στρα
χιστο οί φρουρές πού φύλαγαν τά μετόχια τους ; τιωτικό νόμο καί τήν ένεκα τού στρατιωτικού νόμου
Μά λέει καί- γιά κάποια λίστα των φίλων βου- ανάμιξη τών Ευρωπαίων στά εσωτερικά μας, οί πρό
λευτάδων πού εδωσε & Βενιζέλος το 1901 στά ξενοι δεν είχανε κανένα λόγο νά τό πείράξουνε.
Μά παραξενεύεται δ φίλος γιατί καί τώρα που
προξενεία παραφουσκωμένη μάλιστα— όπως λέει—
γιά νά δείξη πώς είταν πολλοί άντιπριγκηπικοί. έφυγε δ Πρίγκηπας εμείς— λέει— τού ψάλλουμε τά
θά δώσω μιά συμβουλή στον άρθρογράφο νά μη ίδια, χωρίς νά τό νοιώθη πώς μ* αύτή τήν απορία
γράφνι ποτέ πράμα &ν δεν τό έξακριβώνη θετικά 1 του χτυπιέται μοναχός του. Γιατί άφοϋ Ιμεις εξα
γιατί άλλοιϋς μοΰ δίνει τό δικαίωμα νά τονέ λέω κολουθούμε νά λέμε τά ίδια καί τώρα πού έφυγε θά
κακόπιστο. Το περιστατικό αυτό έχει έτσι δά. Ό  πή πώς δεν τά λέγαμε άλλοτες ούτε γιά δημοκοπία
ταν άρχισε τίς εργασίες της ή βουλή τού 1901 6 ούτε γιά νά φύγγ, παρά γιατί αύτή είτανε ή πεποί
Βενιζέλος έστειλε μέ τό φίλο του βουλευτή κ. Σκου-. θηση μας. Μά τδπαμε δά πώς δ άρθρογράφος μας
λά μιά σημείωση στον Πωλογεώργη·— πού δεν είταν γράφει στά κουτουρού.
τότε πολιτικός του φίλος— καί του πρότεινε άν ή
★
θελε ενώνοντας τούς δικούς τους βουλευτές μέ τούς
“Ας δεχτούμε τώρα γιά χατίρι τού κ. δημοκοΒενιζέλικούς νά έκλεχτή πρόεδρος καί τούτο τδχανε
ποπνίχτη—
βλέπετε έχει μεγάλο χατίρι— πώς δ Βεδ Βενιζέλος γιά νά χτυπήση τό Μιχελιδάχη. *Η
σημείωοη αυτή είχε 5λα τά όνόματα των Βενιζελι- νιζέλος γίνηκε όργανο τών Προξένων. “Οργανο γιά
κών καί Πωλαγεωργικών βουλευτών πού Θκδιδαν ποιό πράμα ; Φυσικά γιά τό άποτέλεσμ.α τό σημε
ψήφο στον Πωλογεώργη. Πρέπει νά πούμε πώς τό ρινό. Μά,χριστιανέ μου, όλος δ ντουνιάς έβούηξε πώς
τες είτανε φίλοι τού Πωλογεώργη κι’ δ Κατζου- ή λύση αύτή είναι έθνικώτατη κ’ εσύ έρχεσαι
ράκης — πού τόν άναφέρει δά κι’ 6 άρθρογράφος— νά μάς κατήγορος πώς γενήκαμε όργανα γιά τέ
καί μερικοί άλλοι πού ίσαμε την τελευταία στιγμή τοια λύση J
Μά λέει κιόλας πώς τό θέρισο δεν έφερε τό
έμειναν άφοσιωμένοι στην Αύλή. Αύτή τή σημείωση
δ Πωλογεώργης έπήγε στο Παλάτι γιά νά δείξη Ζαίμη γιατί όταν κι’ άν έφευγεν δ Πρίγκηπας θζρπώς μολονότι μπορούσε νά έκλεχτή πρόεδρος δεν το- χότανε. Και γιά νά μή κάμω άλλη απόδειξη πιο
σύνθετη πώς τό διορισμό έλληνα πολιτικού τονέ
κανε γιά νά μή προκαλέσγ διάσπαση στό κόμμα.
Ή συκοφάντρα ό'μως Αύλή καταχράστηκε τή χρωστά δ τόπος μόνο στη θερισανή επανάσταση,
ιδιόγραφη αύτή σημείωση τού Βενιζέλου καί δεί- θά τού το αποδείξω άπλούστατα καί μέ δικά του
χνοντάς τηνε στούς φίλους της έλεγε πώς βρέθηκε λόγια. Ό ίδιος λέει·
στά προξενεία πού τήν είχε δώσει δ Βενιζέλος γιά
Όταν κι’ άν έφευγε δ Πρίγκηπας ένας Ζαίμης
νά δείξη τόν άριθμό των άντιπριγκηπικών βουλευ θάρχότανε.
Τόν Πρΐγκηπα— όπως τό παραδέχεται—τόν ε’—
τών. Σέ κάμποσο καιρό ρίχτηκε άπό τό παλάτι ή
ρουκέτα πώς είταν έτοιμη ή Ένωση μά ή σημείω διώξε τό θέρισο.
“Αρα τό Ζαίμη τόν έφερε τό θέρισο.
ση αύτή τού Βενιζέλου τηνε ματαίωσε ! ! 1
Όπερ έδει δειξαι.
Κ ι’ όσο γιά τόν ανοιχτό πόλεμο— όπως λέει—
Σκόνταψε λοιπόν κ’ εδώ δ φίλος. Μά έδώ πρέ
πού έστήσανε άπό τήν άρχή οί πρόξενοι— γιά ποιό
λόγο, παρακαλώ; — σ’ έκείνονε καί στο έργο του(Η), ! πει νά πούμε πώς όχι μόνο ή Άντιπολίτεψη καπρέπει νά καταλάβη πώς αύτό είναι μιά νοσηρή επί τώρθωσε τό διορισμό έλληνα πολιτικού, άλλα χωρίς
μονη ιδέα πού κόλλησε σέ μερικώ τό μυαλό χωρίς αύτή ζήτημα είναι άν δ Ζαίμης, καί μετά τό διο
καμιά βάση.
ρισμό του,κατέβαινε στην Κρήτη. Γιατί δ πόλεμος
— Δέν ξέρω.
— Ω σ τ ό σ ο ....

— Παραξενεύομαι γιά έναν άνθρωπο πού φεύγει
αύριο, καί πού μέ ρωτάει σήμερα γιά τό χαραχτήρα μου.
— Μά επιτρέψτε μου....
— Διαβάστε αύτό. Είπε ή Ναντέζντα· καί τού
άπλωσε το τυχάκι άπό ένα κουφέτο πού πήρε άπό
ένα γειτονικό τραπέζι. Ύστερα σηκώθηκε καί πήγε
γιά νάνταμώση τή Μαρία, πού ερχόταν μέ μιάν άλ
λη κυρία νά τή γυρέψουνε γιά μιά φιγούρα τού χο
ρού. Ό Άστακόφφ έριξε τά μάτια του στό χαρτί,
καί διάβασε τυπωμένο μέ άσκημα ψηφιά γαλλικά :
Q u i m e n e g l i g e “ m e p e r d . Όταν σήκωσε τό
κεφάλι άπάντησε τή ματιά τού Στελτσίνσκη καρ
φωμένη άπάνου του μέ θυμό συγκρατητό. Ό Ά στακόφφ άκούμπησε στό ακουμπιστήρι τής καρέκλας
του κάνοντας πώς χαμογελάει. Ό Αξιωματικός τού
πυροβολικού έφερε τη Ναντέζντα όμπρός στό κάθι
σμά της,πισωγύρισε, έκαμε νά ηχήσουνε τά σπιρούνια
του κι’ άποτραβήχτηκε. Ή Ναντέζντα κάθισε.
— Επιτρέψτε μου νά σάς ρωτήσω, είπε δ Ά 
στακόφφ, πώς πρέπει νά ξηγήσω κείνο πού μου άφήσατε ;

— Ά , κείνο τό ρητό ; είπε ή Ναντέζντα, μ'
άδιαφορί* : « Q u i m e n é g l i g é m e p e r d » . Aî,
λοιπόν ! Είναι ένας εξαίρετος κανόνας, πού μπορεί
νά είναι καί πολύ ωφέλιμος. Δέν πρέπει τίποτα νά
παραμελάμε στή ζωή. Πρέπει νά θέλουμε πολύ γιά
ν' άποχτάμε λίγο. Μά είμαι παλαβή νά θέλω νά
δόσω δρμήνιες σέναν πραχτικό άνθρωπο "τής δύναμής
σας. Ή< Ναντέζντα ξέσπασε στά γέλια, και τού
κάκοο ώς με τό τέλος τής μαζούρκας ό Άστακόφφ
πάσκιζε νά ξαναρχίση τήν κουβέντα. Τής μίλαε γιά
αίστήματα κι’ αποκρινότανε για φορέματα. Τή
στιγμή πού τόν άφινε τού ξανάειπε ειρωνικά*
— θά φύγετε avpto ; Τότε σάς εύχουμαι καλό
κ’ ευτυχισμένο ταξίδι.
Καί ή Ναντέζντα έτρεξε κατά τόν αδερφό της
καί τού είπε.
— Μοΰ χρωστάς χάρη, πιστεύω· χωρίς εμένα,
θάγναζάριζε κείνη γιά τή μαζούρκα.
Ό Βερετιέφφ σήκωσε τούς ώμους.
— “Εκαμες καλά, είπε· δέ βγαίνει τίποτα.
Ωστόσο δ Άστακόφφ πέρασε γλήγορα στήν παρακάμαρα κι’ έβανε τό πανωφόρι του, όταν ένας
δούλος ήρτε νά τού είπή πώς δ αμαξάς του είτανε
σέ τέτοιον τρόπο μεθυσμένος πού δέν είτανε δυνατό
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■πού άνοιξε δ Πρίγκηπας γιά νά μή φύγη καί ή
τύφλα των αύλικών πού έχαναν τον κομματάρχη
τους είχαν φέρει σέ τόσο δύσκολη θέση τις Δυνάμες
ώστε <&ν ή Άντιπολίτεψη δεν έδιδε κουράγιο στους
Προξένους πώς δέ θ’ άφήσγι νά γίνη καμιά αταξία
κάί πώς είναι άνάγκη νά κατεβή δ νέος 'Αρμοστής
μιαν ώρα άρχήτερα, ποιός ξέρει άν δέν έχαντακώνετο γιά πάντα δ κατεβασμός του.
Φανταστείτε πώς τολμούσαν νά φοβερίζουν όλους
πώς τή στιγμή πού θά ξεμπαρκαριστή θά 'γένη με
γάλο κακό καί γι* αυτό έφοβήθηκαν οί πρόξενοι καί
τόν έβγαλαν άπό κάποιο παράμερο μέρος σάν κατάδικο.
Μά δ άρθρογράφος λέει κι’ άλλη ανακρίβεια αρ
κετή γιά νά τού κόψνι τή γλώσσα ό παπάς πού θά
τονέ ξεμολογήσή.
Λέει δηλαδή πώς δ Βενιζέλος καί μετά τόν ερ
χομό τού Ζαιμη ξανά καί ξανά έκήρυξε πώς δ Iλεγχος είναι εθνική άνάγκη. Δόξα τώ θεώ οί στενο
γράφοι τής Συνέλεψης έχουν κι’ αυτιά καί χέρια
γιά ν’ άκούνε καί νά γράφουνε. Τονέ προκαλώ λοι
πόν νά φροντίση νά βρή άπό τά στενογραφημένα
πραχτικά τέτοιο λόγο ειπωμένο άπό τό Βενιζέλο
μετά τόν κατεβασμό τού Ζαΐμη γιατί άλλοιώς έχω
όλο τό δικαίωμα νά τονέ ξαναπώ κακόπιστο. Ά π’
αύτές τις χοντροειδέστατες ανακρίβειες τους γιά
πράματα χτεσινά θά μπορέσουν οί αναγνώστες τού
«Νουμά» νά κρίνουν πόσο είναι αληθινά καί τάλλα
πού είπαμε.
Μά τί νά περιμένη κανείς άπό άνθρωπο πού
καυχιέται γιατί δ ξάδερφός του δ Κατσουράκης
βρήκε— όπως λέει— τό γιατρικό, οργανώνοντας εμ
φύλιο αλληλοσπαραγμό, γιά νά πνίξη τήν ’Επανά
σταση*™ύ θερίσου.
Τελειώνοντας δέ μπορώ νά άφίσω απαρατήρητο
πώς δ άρθρογράφος ξόδεψε τήν άντιδημοτική του
ρητορική γιά νά χτυπήσγι πολιτικό πού έχει σέ ε
λαττωματικό πιά βαθμό αναπτυγμένο τό αίστημα
τής περιφρόνιας στόν όχλο. Ό Βενιζέλος είναι άπό
τούς αριστοκράτες τούς πνεύματος πού διόλου δέ
λογαριάζει καί πού σιχαίνεται μάλιστα τή λαϊκή
πρόληψη. Οί λόγοι του είναι πάντα γιά τούς λί
γους, γιά τούς ικλεχτούς. Ποτέ δέν κολακεύει
λαϊκές αδυναμίες ούτε φοβάται νά τις χτυπά μέ τό
σφυρί είτε πατριωτικές είναι είτε θρησκευτικές είτε
όποιες δήποτε. Κ ’ είμαι βέβαιος πώς μ’ όλο τό
ναυάγιο τού συντηρητικού πολιτεύματος τού 1899
νάν τόνε ξυπνήσουνε, καί πώς τού είτανε αδύνατο
νά φύγη. Καί σάν έδειξε τή δυσαρέσκεια του δ Ά στακόφφ μπήκε στό σπίτι καί παρακάλεσε τόν ε
πιστάτη νά τόν πάγ, στην κάμαρα πού λογαριάζανε
νά τόνε βάλουνε, χωρίς νά περιμένη τό σουπέ. Μισή
ώρα αργότερα είτανε τοποθετημένος εκεί μέσα,καλά
ή κακά, κάτου άπό τό σκέπασμα στενού κρεβατιού,
καί πάσκιζε ν’ άποκοιμηθή.

Ύ

,,

καί τά μαρτυρικά Του ππθήματα θέ 7Μ*ζη λίγο τή
συνείδησή που άκόμα όταν σήμερα δίδει πάνινα σπου
δαίο δικαίωμα στό λαό. Γιατί είναι τέτοιας ιδιο
ΒΓΑΙΝΕΙ Κ Α Θ Ε ΚΥΡΙΑΚΗ
συγκρασίας πού τίποτα δεν τρομάζει τόσο όσο τήν
οχλοκρατία.
2 ΤΝ ΤΡ Ο Μ Η
Καί τώρα θά πώ κάτι τι γιά νά παρηγορήσω
Γ ιά τ η ν *Β λλάδα Λρ. ιθ . — Γ ιά τά Ε ξ ω τ ε ρ ικ ά
τόν απελπισμένο άρθρογράφο. Δέν περνά συνεδρίαση
φρ. χρ. εΟ.
στή Συνίλεψη χωρίς οί αντιπολιτευόμενοι νά βγά
λουν στό φώς μερικούς λεκέδες άπό τήν καμαρω
μένη διοίκηση του προτητερινόΰ άρμοστη κΓ όμως
20 λεφτά τό φύλλο λεφτά 20
ή πλειοψηφία Του πού τόσο πάσχισε νά τηνέ δη
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ : Σ τά κιόσκια τΛς Π λατείας Σ υντάγ
μιουργήσω τσιμουδιά δέ βγάζει γιατί ξέρει πώς δέν
ματος,
'Ο μόνοιας,Ύ πουργείου Ο ίκονομικών,Σταθμού
τή συφέρνη διόλου αύτό τό ξεσκάλισμα.
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Τή σύντομη αυτή πολιτική ιστορία τών τελευ
ταίων χρόνων τής Κρήτης νόμισα υποχρέωσή μου
νά κάμω γιατί ίνδιαφέρομάι πολύ οί άναγνώστες
τού «Νουμά» νάναι φωτισμένοι σ’ ένα τόσο σπου
δαίο ζήτημα καί τή στιγμή πού εμείς οί δημοτικιστάδες θά συνταχτούμε σέ κόμμα'πολιτικό νά-'
χουμε ανοιχτά τά μάτια μας σ’ όλα τά εθνικά
ζητήματα καί νά μή λέμε αύλικές σάχλες.
Οσο γιά το φίλο μου τόν κ. δημοκοποπνίχτη
τονέ πληροφορώ πώς νά μή στενοχωριέται γιατί δ
Πρίγκηπας «τοσαύτα κατορθώσας ού κινδυνεύει
άξέχαοτος παρ' ήμών άπελθεΐν».
Χανιά 1 5 τον Νοέβρη 1906.

Τροχιόδρομου, (Ό ψθμλμιατρεϊο), ΒονλΆς, Σταθμού
ύπόγειου Σιδηρόδρομου (’Ομόνοια), · Οτό κ α π νο π ω 
λείο Μανωλακάκη (Πλατεία Στονρνάρα), Έ ξάρχεια,
Οτά βιβλιοπωλεία « Εότίας» Γ. Κολάρου και Σακά
του [όδδς Σ ταδίου, ά νη κ ρ ύ άτίι ΒουλΛ). Στό Βόλο,
βιβλιοπωλείο Χ ριάτόπουλου.
Ή ΟυντρομΉ πλερώ νεται μ π ρ ιά τ ό κ* είναι ένός
χρόνον π ά ν τα .

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Κ Α Ι

ΠΡΑΜ ΑΤΑ
ΟΙ ΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΑΣ

Πληρεξουσιοδοτημένος κι’ άπό τούς άλλους ,
δημοτικιστάδες
ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΧΡΗΣΤΟΓΛΑΚΗΣ

ΚΡΑΣΙ ΣΑΜΙΩΤΙΚΟ
Τό αληθινό Σαμιώτικα κρασί, τό ξακουστό μουσκατο πουλιέται στό δρόμο τού Προαστείου άρ. 8
στό κατάστημα τού Άθανάση Τσουκαλαδάκη άπό
τή Σάμο.
Τά κρασιά πού πουλιούνται στό κατάστημα
άφτο βραβεφτήχαν* στην "Εκθεση τού Σικάγου
κι* όσοι αγαπούνε τό κρασί πού έφραίνει τή καρδιά
μπορούνε νά περάσουνε άπό κεί.

άταχτα τού πεφταν 4ς τά φρύδια,. καί τό πρόσωπό
του μ’ άλλαγμένη έ'κφραση.
— Μπορώ νά σάς ρωτήσω....είπε δ Άστακοφφ
καί σηκώθηκε στό κρεβάτι του.
— ΤΗρτα, είπε δ Βερετιέφφ μέ μιά συναχω
μένη φωνή, μέ ντύσιμο λίγο..."Ηπιαμε κεΐ κάτου.
θέλω νά σάς ησυχάσω. «Είναι έκεϊ ένας εύγενής
πού δέν έχει ύπνο ήσυχο». Αί, λοιπόν ! μπορείτε νά
Μά δ ύπνος δέν ερχότανε καθόλου. Ή όψη τού κοιμηθήτε, δέ θά χτυπηθήτε α’ ριο.
— Τί μού λέτε ΙκεΤ; μουρμούρισε δ Άστακοφφ
Στελτσίνσκη ορθωνότανε ακατάπαυτα όμπρός του.
άκόμα
περσότερο ξαφνιασμένος.
«Νά, σημαδεύει,δ Άστακοφφ σκοτώθηκε, έλεγε μιά
—
Ναι, όλα διορθωθήκανε. Αύτός δ κύριος ζη
φωνή...Χτυπήθηκε μέ διάθεσες ειρηνικές, καί μέ κα
τάει
συμπάθιο,
θά λάβετε αύριο ένα γράμμα. Όλα
λόβολες σκίψες τής παντρειάς». Καί ξανάκλεινε μέ
τέλειωσαν
ρουχουνήστε.
πείσμα τά μάτια του πού είτανε πλατειάνοιχτα,
Ό Βερετιέφφ σηκώθηκε, καί προχώρησε μ’ ένα
κ’ έχωνε τό κεφάλι στά προσκέφαλα.Μά δ ύπνος δέν
άστατο
βήμα κατά τήν πόρτα.
ερχότανε.Ή αυγή έσκαε τώρα στόν ουρανό.Άποκα— ’Επιτρέψτε μου παρακαλώ, φώναξε δ Άσταμωμένος άπό τόν πυρετό τής άγρύπνιας δ Άστακοφφ
έπεσε σ’ ένα είδος νυσταγμάρας, όταν ένιωσε ξαφνι κόφφ, πώς ξέρτε...καί πώς μπορώ νά σάς πιστέψω ;
κά ένα βάρος στά πόδια του. Άνοιξε τά μάτια·
— "Α ! νομίζετε, γιατί είμαι...μέσα στ’ άμπέστά πόδια τού κρεβατιού του είτανε καθισμένος δ λια.,.Μά σάς τό λέω, θά σάς σ-ΐείλ·») αύριο ένα γράμ
Βερετιέφφ. Τό ξάφνιασμα τού Άστακοφφ μεγάλωσε μα. Δέ μού είσαστε πολύ συμπαθητικός, κύριε, μά
σάν είδε τό ντύσιμο τού Βερετιέφφ. Είτανε χωρίς είμαι άπάνου στό κέφι τής λεβεντιάς καί τής γεν
ραντικότα· τά στήθια του γυμνά φαινόντανε άνάμε- ναιότητας. Πέστε ωστόσο πώς φοβηθήκατε λιγάκι.
— Μά κύριε...είπε δ Άστακοφφ, πού άρχιζε νά
σα άπό ένα πουκάμισο ζαρωμένο. Τά μαλλιά του

ά γ ι ο π ο ι ή α α ν ε εναν τραπεζίτη, άπαράλ
λαγτα καθώς εκανε άλλοτες— ôiv ξερόνμε αν
ξακολουθεΐ νάν τό κάνει καί τώρα — τό Βατι
κανό άγιοποιώντας διαφόρους κυρίους. J è Γε
λούμε νά πούμε π ώ ς ό μακαρίτης Ιΐεοματζόγλον είταν κοινός άθρωπος. "Οχι. Είταν κάτι
παραπόνου άπό μάς τους άθρώπονς τον άω
ρον, άφον μπόρεσε άπό τό τίποτα νά κάνει ε
κατομμύρια, άφον εχτισε τόσα παλάτια στην
’Αθήνα, στην Κηφιαοιά και ατό Φάληρο, ά
φον εϊχε τόσα αμάξια καί τόσους νπρεέτες,
πράματα άρκετά δηλ. νά κάνουνε iva σεβαστό
καί νά τόν επιβάλουνε στην κοινωνική συνεί
δηση. Μπορεί ό μακαρίτης ν α νποστήριξ» γεν
ναία καί τό Μακεδονικό άγώνα, μπορεί ναδωαε εκατό χιλιάδες στόν Πανάγιο Τάφο, μπο
ρεί ναλνσε τό Σταφιδικό ζήτημα, πλουτίζον
τας σύγκαιρα καί τονς μετόχους τής « Ενιαίας*

πειράζεται.
— Καλά, καλά, διέκοψε ό Βερετιέφφ. Μήν παίρ
νετε φωτιά. Βλέπετε, στόν τόπο μας, στήν επαρχία
δέ γίνεται χορός πού νά αήν έχει καί μονομαχία.
Μά τούτο δέν έχει ποτές κακά έπακάλουθα* αά ώσ/
/
/
$! i
V I
ν
τοσο
χ«τ·.
τέτοιο
divsi
Λ<ρο3(Λη
voc πειραχτδΐ ένας
νιόφερτος. Ιη VÎnO veritas. Mit δέν ξίρέτε λατι
νικά, αυτε καί γώ. Βλέπω στό πρόσωπό σας πώς
θέλετε νά κοιμηθήτε· σάς εύχομαι τήν καλή νύχτα,
κύριε άνθρωπε πραχτικέ, μεγάλε γιά τό μέλλον θεσοκράτορα. Δεχτήτε τούτη τήν εύκή τελευτάία,
άπό έναν άνθρωπο, πού γιά νά τό είποΰμε ξάστερα,
δέν άξίζει μιά πεντάρα, καί προπάντω σήμερα.
Καί λέγοντας έτσι δ Βερετιέφφ έφυγε τρεκλίζοντας.
— Ό διάολος ξέρει τί γίνεται ! φώναξε δ Ά στακόφφ χτυπώντας τή γροθιά του στά προσκέφαλά
του. Είναι άσυχώρητο. θά τά ξεκαθαρίσω ολα.
Καί πέντε λεφτά υστέρα κοιμόταν βαθειά. Δέν
είναι καλύτερο βάλσαμο άπό τό αίστημα τού φόβου
πού περνάει.
Νά ποιά είτανε ή άφορμή τής νυχτερινής κου
βέντας τού Άστακοφφ καί τού Βερετιέφφ.
(Στάλλο φύλλο τελιώνει)

»
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μπορεί νάχε σκοπό, ά ζοϋαε— καθώς γράφουν
οί φημερίδες— νά χτίσει σπίτια (πού δέν τάχτισε δσον, καιρό ·ζοϋσε) για το ύ ς φτωχούς καί
ν ά σηκώσει τό Δ ι ε θ ν ή *Ε λ ε γ χ ο μέ τά ί
δια τά χέρια τον, σάν άλλος Ηρακλής, ξεντροπιάζοντας έτσι τ ό "Εθνος, μπορεί νάχε κά
νει ή νά πρόκειτο ν ά κάνει τόσα κι άλλα τόα'
άκόμα, μά καί νατερ ’ ά π ’ δλα αΰτά, τό στενό
μας τ ό μυαλό δέν μπορεί νάν τό χωρέαει πώς
ό θάνατος τον διευθυντή τής *Αθηναϊκής
Τράπεζας είναι έ θ ν ι κ ή α ν φ ο ρ.ά, καθώς
το νέ χαραχτηρίσανε οί φημερίδες καί καθώς α
γωνιστήκανε λυσσασμένα ν ά μάς κάνουνε νάν
τό πιστέψουμε.
Βέβαια, λυπάται κανείς γιά τόν άθρωπο
πού ενώ είταν καμωμένος νάνεβάσει τό βιός τον
σέ εκ ατό εκατομμύρια, πέθανε πριν προφτάσει
νάν τά κάνε£ οϋτε κάν πενψ>τα. Βέβαια, μέ
τό θάνατο τον ζημιώθηκε καί ή Τράπεζα τών
Αθηνών, καί ή ‘Ενιαία, ίσως καί μερικοί άθρώποι, σάν τόν Ίμ π ρα ΐμ η λ. χ . καί σά μερι
κές άλλες πρααινόμυγες πού περιτριγυρίζουν
κάΰ'ε φιλόδοξο πλούσιο θνμιατίζοντάς τονε άπό
τό πρωΐ ώς τό βράδι γιά ν ’ άρπάξουν κανένα
κόκκαλο.· Βέβαια, λυπάται κανείς τόν τραπε
ζίτη καί τόν πατριώτη καί τόν οικογενειάρχη,
μά λυπάται σύγκαιρα καί τό "Εθνος πού θε
λήσανε νά μάς τόν παραατήσοννε οί φημερίδες
πώς αυνεδένει τή ζωή του μέ τή ζωή ενός
τραπεζίτη ή ενός δποιουδήποτε ταλαρά.
“Έ χ ει κ ’ έχει εθνικούς ευεργέτες, μέ τήν
πλατιά κι άγνή σημασία τής λέξης, ή ' Ελλάδα
κι α ς μήν τούς ξέρει κι άς μή θελήσει νάν τούς
μάθει ποτές. *Εχει τούς παλι/καράδες εκείνους
πού πάνε καί ακοτώνουνται στη Μακεδονία,
χωρίς ν ά υπολογίζουνε σάν τραπεζίτες, πόσο
θά κερδίσουν α ν τνχει καί δέ σκοτωθούν έ
χει τούς άλλους τους παληκαράδες τής Σκέ
ψης καί τής Ιδ έα ς, πού δουλεύουνε παράμε
ρα, πού θρέφουνται πίνοντας τό ίδιο τό αίμα
τους, πουζοϋνε μοναχά μ ’έναν ευγενικό πόθο,
νά προσφέρουν κάτι διαλεχτό στήν πατρίδα
τους, ένα βιβλία, ένα ποίημα, ένα τραγούδι,
γιά νά παρουσιάσουν έτσι τήν πατρίδα τους
ζωντανή σ τά μάτια τον κόσμον. "Εχει τούς
Παλαμάδες της πού τή δοξάζουν, έχει τούς
Ματσούκηδες πού τήν τιμούν, έχει τόσους άλ
λους ά^όμα, είτε άθρώπονς τής πέννας είτε άθρώπονς καί τού παρά— γιατί όχι ; — πού όέν
τής πετάνε ένα ψίχουλο γιά ψυχικό, μά τής άφιερώνονν τή ζωή τους, τή δουλιά τους, τό
αίμα τους. Εύτνχησε κοντά σ ’ αυτούς νάχει κ ’
έναν Ψνχάρη. Κ ι δταν ένα έθνος έχει τόσες γε
ρές κολώνες, δέ γκρεμίζεται άν τον πεθάνει έ
νας Ηεσματζόγλου— κ ’ είναι ντροπή, εθνική
ντροπή, νάν τό παρουσιάζουνε γκραβαριτικώτατα στον κόσμο γονατισμένο γύρω στόν τάφο
ε νός τραπεζίτη.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
κρίση γιά τά περίφημα καθαρευουσιάνικα μακαρόνια
του κ. Κλαίοντα Ραγκχβή πού τά σερβίρησε δ φι
λολογικές άρχιμάγερχς κ. Άγγ. Βλάχος στό Βασι
λικέ θέατρο με τον τίτλο «Δούκισσα τών ’Αθηνών»,
δημοσιεύτηκε στήν «’Ακρόπολη» τής περασμένης
Δευτέρας καί είναι ή ακόλουθη :
«ΔΗΛΩΣΙΣ
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Η ΑΘΗΝΑ

γελάει άκόμα μέ τις ρητορικές μπουρμπουλήθρες τού
Λεβίδη πού, ώς Πρόεδρος τής Βουλής, ανάγγειλε
στούς βουλευτάδες τό θάνατο τοϋ Πεσματζό ρλου κι
ώς πρόεδρος τής Βουλής πάλι ρητόρεψε καταθέτον
τας τό στεφάνι στά νεκρό του.
Ούτε δ Μιστριώτης δέ θάν τάλεγε έτσι αστεία
καθώς τάπε δ Λεβίδης.
« Κ α ί κούφη σοι ή γ ή τ ή ς
βουληφόρος ¿τύ γχα νες ώ ν » .

’Α τ τικ ή ς ,

ής

Κουφή βέβαια έτύγχανεν ή γή τής ’Αττικής,
γιατί άλλιώτικα θάνοιγε πελώριο τό στόμα της νά
καταχωνιάσει τή ρητορική αύτή λεβίθα.
Μιά μοναχά δικαιολογία χωράει, μέ μεγάλο κό
πο πάντοτε, σ’ αύτά τάστεΐα- πώς δ Λεβίδης μιά
καί μιλούσε σέ πεθαμένο δέν μπορούσε παρά πεθαμέ
νες λέξες νά μεταχειριστεί. Μά κι οτα μιλάει μέ
ζωντανούς ;
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΤ Η Σ

τή; Άχίαλο; βγήκε άπο τή φυλακή κι όλες οί φη·
μερίδες γράφουνε πώς γι’ αυτή τή δουλιά ενέργησε δ
Τσάρος. Οί ίδιες οί φημερίδες δέν είναι λίγες μέρες
πού γράψανε πώς ή Ρουσία μάς πολεμάει λυσσασμέ
να στά εθνικά ζητήματα.Κι δ κοσμάκης πού θρέφε
ται μέ τή φίνα αύτή διπλωματική θροφή δέν ξέρει τί
τού γίνεται καί τί νά πιστέψει. Ή γνώμη μας είναι
νά μήν πιστεύει ποτέ τίποτα μά νά κοιτάζει τή
δουλίτσχ του, άφίνοντας τή διπλωματία στούς δι
πλωμάτες καί στο Γιάνναρο τής «’Εσπερινής».

ΟΙΣΚΙΟΣ TOT ΠΕΘΑΜΕΝΟΥ’
Π. Σού δόθηκε αφορμή, Στέφανε, νά μελετή
σεις τό χαραχτήρα ή καλύτερα τήν ψυχή τής
Ξένης ;
ΣΤ. Ναί....δηλαδή ή στενή γνωριμία μου μ’
έσάς, άπό τήν καλοσύνη τής αυρϊας Άννας νά μέ
μπάση στό σπίτι σας...
ΑΝ. Κι άπό τού Παύλου τήν καλοσύνη.
ΣΤ. Ναί’ μά σ’ εσάς εγώ δ ορφανός βρήκα μιά
δεύτερη μητέρα. Ή άθώα εμπιστοσύνη πουδειξε πάν
τοτε σ’ έμένα ή Ξένη, ολ’ αύτά, νομίζω, μοΰδιναν
κάποιαν ευκαιρία νά προσέξω τό χαραχτήρά της ή
καλύτερα τήν ψυχή της. Κ ’ έτσι θαρρώ, πώς ΐνοιωσα, ότι τόνειρό της είναι όνειρο....
Π Πιστεύεις, Στέφανε, ότι αύτό είναι όλο κεί
νο πού θέλεις νά πγ(ς; Δέ; τή μελέτησες βαθύτερα
τήν ψυχή της ;
ΑΝ. Παύλο !
Π. Τί είναι, Άννα ;
ΑΝ. Τίποτα’ μά θαρρώ, πώς δέν είναι δμιλία
αύτή πού ανοίξαμε, θά κάνουμε τώρα τήν ψυχολο
γία τής Ξένης ;
Π. Γιατί όχι ; δέν πιστεύω νάχτι κι δ Στέφα
νος αντίθετη γνώμη.
ΣΤ. Κύριε Παύλο, ύποθέτώ, ότι μέσα στά λό
για σας κρύβεται κάτι άλλο, πού εγώ δέν έχω τό
δικαίωμα νά τό μαντέψω.
Π. Σωστά· μά γι’ αύτό θά μιλήσουμε οί δυό
μας μόνο· καί....γλήγορα μάλιστα. Νομίζω, ότι ή

Εύ ρ ώ ν τ ή ν «Δ ο υ κ ισ σ α υ τώ ν ’ Α θ η ν ώ ν » ώς
τ ό μόνον Α π ο τε λ ε σ μ α τικ ό ν κ α τ ά τ ή ς Α ϋ π νία ς
φ άρμακον, έκφράζω κ αί $ ημο σί? τ ή ν ευγνωμο 1
σ ύ νην μου πρός τό ν διαπρεπή ια τρ ό ν — ύπ νο λό - 1
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άργητα σ’ αΰτά τώ ζητήματα είναι λάθος μεγάλο,
πού δέ διορθόνεται κατόπι.
ΣΤ. "Οταν τό λάθος αύτό είναι κ’ ίπικίντυνο·
μά όταν είναι λάθος πού δέν. κλεϊ μέσα του κανένα
κίντυνο, κανένα φόβο, είναι καί διορθωμένο άπό τή
στιγμή πού ή άργητα δέν άρχισε νά γίνεται καί
λάθος.
Π. Αύτό θά τό δούμε.
ΑΝ. Μά τί είναιιαύτά πού λέτε ;
11. Σ{ωπή...δ Στέφανος μ’ ένόησε καλά,υποθέτω.
ΣΤ. "Ισως...Δέν είμαι βέβαιος.
ΑΝ. Ακούστε με κ’ έμένα! Μή θελήστε νά
μιλήσετε γιά πράματα πού μόνο ή φαντασία σας
τά γέννησε.
Π. Είπα σιωπή. ..θά μιλήσουμε σάν άντρες οί
δυό μας.
ΑΝ. Καλύτερα νά μή μιλούσατε. '
ΣΤ. Γιατί οοβάστε
;7
*.
ΑΝ. Σωπάτε· ή Ξένη.
Ξ. Ά ! κύριε Στέφανε, ξεχνάς τρομερά.
ΣΤ. Πώς είπες ;
Ξ. Είπα ότι ξεχνάς τρομερά. Πού είναι τό βι
βλίο πού μοΰδωσεν ή θεία μου ;....
ΣΤ. Ώ, ναί !
Ξ. Κ ’ είχα τόση λαχτάρα να τό διαβάσω. Κρί
μα ¡Έλεγα πώς θά περνούσα έτσι ώραΐα τήν ώρα μου,
ΣΤ. Γιά τιμωρία μου πηγαίνω άμέσως στής
θείας σου νά τό φέρω.
Ξ. Νά κάμης τόσον κόπο ;
ΣΤ. Κόπος πού θάναι αφορμή νά συχωρεθή το
λάθος μου. Σέ λίγο θά τόχγ,ς.
II. θά σέ περιμένω κ’έγώ γιά νά μιλήσουμε.
ΣΤ. Μάλιστα κύριε....
Ξ. Μπά ; έχετ® ιδιαίτερα ;
Π. Ναί· κάτι σοβαρό.
Ξ. Πήγαινε λοιπόν γλήγορα, Στέφανε.... Ό καη
μένος νά κάμη τόσο δρόμο....
ΑΡ. Τί συλλογίζεσαι, Ξένη ;
Ξ Δέν ξέρω τί έχω. ..νοιώθω σάν κάποια λύπη
άλλιώτικη, παράξενη.
Π. Τί έχεις ;
Ξ. Τί νάναι αύτό ;...Ά χ ! εκείνος δ κόσμος εκεί
πέρα... ’Εκείνα τά λόγια του !
Π. Μά τί ελεγαν ;
Ξ. Καλά-καλά κ’ έγώ δέν ξέρω· ίσως καί νά
μήν τάκουγα· μού έκαμαν όμως τόσο κακό !...τοσο
κακό 1
Π. Έ ! καλά* τά συνηθισμένα σου· όλο καί κα
κό σού κάνει δ κόσμος.
Ξ. "Οχι· πρώτη φορά τό παθαίνω αύτό· ποτέ
μου δέ φαντάστηκα τόν κόσμο κακό όχι· ίσα-ίσα
τόν αγαπούσα* μά σήμερα....σήμερα μού φάνηκε
κακός, Ά ί μητέρα μου ! γιατί νά φύγω άπό κον
τά σου ;
ΑΝ. Έδώ, παιδί μου, στήν αγκαλιά μου· δέν
είναι τίποτα...ίσως ή διάθεσή σου νάνχι χαλασμέ
νη σήμερα.
Ξ. "Οχι....ήμουνα τόσο καλά. Ένφ τώρα....
τώρα πονάει ή ψυχή μου.
II. Σώπα, σώπα1 ονειρεύεσαι. Έτσι είναι ή ζωη
παιδί μου. Άρχισες τώρα νά μπαίνης σ’ αύτή καί
τ αγκάθια της σέ κεντρόνουνε βαθιά· μά θά συνηθι«ήί γλήγορα καί θά ιδής, ότι «ίλα περνούν καί ότι
ή λύπη άπό τό τίποτα, πού σήμερα μάς φαίνεται
μεγάλη, αΰριο θά μάς είναι αλαφριά σάν αγέρας·
μπροστά στάληθινά βάσανα.
Ξ. "Ω ! καί νάταν αλήθεια.
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ναλυτό μολύβι. Κ ι’ 5λ’ αύτά άπό ανθρώπους, ποΰ- μαι δ μελετητής πού άπό μακρυά ξεχωρίζει τά μυΑΝ. Άληθειχ θάναι.
Π. Πόσες φορές θά ΘυμηΘής τΙς παιδιάτΛιες αυ πρεπε νάχουνε στά χείλη τους καί στά μάτια τους στήριά τους γιά νάρθω τή στιγμή όπου πρέπει νά
τές λύπες σου γιά παρηγοριά στις πραγματικά πι μονάχα τή χαρά, τό γελοίο, τήν άγάπη I... Ώ ! φέρω τήν αντίδραση.
κρές ώρες της ζωής. Μείνε χύτου «την αγκαλιά τής γιατί νά πάω κεϊ πέρα !
ΑΝ. θάτανε προτιμώτερο νά στέκεσαι πολύ κον
μητέρας του νά δίωξης το σύννεφο πού σκέπασε τη
τά μας καί νάπλόνης πάντα το χέρι σου γιά νά μάς
ΑΝ. Ξένη μου, σώπα....
χαρά σου. Μά άμποτε το σύννεφο αυτό νά είναι
Ξ. Όχι* θά σοΟ τά πω γιά νά ξαλαφρώσω τον στηρίζης γερά στό δύσκολο δρόμο πού μπήκαμε.
καί το πιο μαύρο άπ' όσα στο ταξίδι τής ζωής πόνο μου...Είπαν πρώτα γιά σένα, ότι μιά φορά,
Π. Αύτο βέβαια είναι τό σωστό· μά πρέπει
σου θά συνάντησης...
τήν ήμερα πού πρωτοστολίστηκες νύφη, σκόρπισες πρώτα νά φύγη άπό τή μέση δ ίσκιος, πού μ’ έμΞ. Πατέρα...
γύρω σου τήν πίκρα καί τό θάνατο ! Τάλεγαν αΰτά ποδίζει νάρθω σιμά σας
Π. Σώπα, παιδί μου· είσαι μακρυά άκόμη άπό γιά σένα !....
Ξ. Τί λες, πατέρα ;....
την τοικυμία· μείνε αυτού στο απάνεμο λιμάνι πού
ΑΝ. Ξένη 1
Π. Μοιάζω τώρα τού ναύτη, πού χρόνια πολλά
άραξες...
Ξ. Κι ότι τώρα ήρθε κ’ ή δική μου σειρά νά.... θαλασσοδάρτηκε στά ξένα γιά νά γυριστήπίσω μιά
ΑΝ. Φεύγεις, Παύλο ;
ΑΝ. Μή ! μήν τό πης, Ξένη μου, δτι κι &ν ά μέρα στή γλυκεία του πατρίδα,"φέρνοντας στούς δι
Π. Ναι" πηγαίνω στο γραφείο μου* εχω δουλειά. κουσες ¡...Λησμόνησε' το γιά πάντα..,.Λόγια τού κούς του τή χαρά τού γυρισμού μέ τήν απολαβή
Ξ. Πατέρα, γιατί φεύγεις ;
κόσμου είταν.
τών κόπων του, μά στή στιγμή τής έλπίδας ακούει
Π. θά ξαναγυρίσω.
Ξ. Μά λόγια πού συννέφιασαν τήν ψυχή μου. τη νεράϊδα τού γιαλού πάνω στον έρημο βράχο της
Ξ. Μητέρα, τί έχει ό πατέρας σήμερα ; πολύ
ΑΝ. Σούτ! ε’ρχεται δ πατέρας σου* μήν τού πής νά γλυκοτραγουδή καί νά τόνε σέρνη άθελά του με
ταραγμένος μου φαίνεται.
ποτέ, ποτέ τίποτ’ άπ’αυτά πού είπες σ’ εμένα!... τά γλυκό τραγούδί της στήν άβυσσο τού χαμού.
Ξ. Ποτέ...
ΑΝ. Τίποτα, παιδί μου· τόνε συγκίνησε, υποθέ
ΑΝ. Παύλο !
Π. Έ ! παρηγορήθηκε ή μικρούλα μας ; πέρασε
τω, ή λύπη σου.
Π. Να£· έτσι κ’ έγώ τώρα τή στιγμή πού θάρ
Ξ. Ό καημένος ί.,.Μά δε μού λες : τί έχει νά τό σύννεφο ;
ρευα, ότι φτάνω στήν ονειρεμένη πατρίδα τής ησυ
Ε. Ναι, πατέρα* έδώ βρήκα καί πάλι τήν ησυ χίας καί τής γαλήνης, ακόυσα τή μακρυσμίνη φω
είπή μέ το Στέφανο;
ΑΝ. Δεν ξέρω....φαίνεται τίποτα...δικά τους... χία μου* ανάμεσα στούς δυό σας ποτέ ή πίκρα δέ νή τών περασμένων νά τραγουδούνε στήν ψυχή μου
Στα τελευταία δεν πρέπει νά μάς μέλη τι έχουνε θά μπόρεση νά μέ κάμη δική της.
τραγούδι φόβου κι άπελπισιάς, πού μ’ αναγκάζει νά
ΑΝ. Κ ’ έμεΐς αυτό λέμε. Δεν είν’ έτσι, Παύλο; τραβιέμαι άθ·λά μου μακριά, πολύ μακριά άπό τήν
νά είποΰν αναμεταξύ τους οί άντρες....’Αγαπημένο
Π. θέλει καί ρώτημα;
μου παιδί !....
ονειρεμένη πατρίδα.
Ξ. Μητέρα ! κ’ εσύ μού φαίνεσαι σαν ταραγ
Ξ. Τί παιδί, άλήθεια, πού είμαι* μέ τό τίποτα
Ξ. Πατέρα ¡...πατέρα !...τί πίκρα πού κλειούνε
μένη* κάτι έχετε καί μού τό κρύβετε.
νά λ,υπάμαι καί νά κάνω κ’ εσάς νά πικραίνεστε έ- τά λόνια σου !
ΑΝ. Όχι ! όχι, παιδί μου ! πώς το φαντάστη ξαιτίας μου. Ώ ! άς είτανε δυνατό νά ζώ πάντα
Π. ’Αλήθεια...τήν πίκρα τής πίκρας.
κες αυτό ;
μόνο μ’ έσάς· νά μήν άκούω τίποτ’ άλλο παρά τή
Ξ. Κ ’ έμεΐς δέ μπορούμε νά σέ παοηγορήσουαε J
Ξ. Δεν τό φαντάστηκα· τό βλέπω, το νοιώθω, Φωνή σας· νάμαι κλεισμένη πάντα μέσα στήν ψυχή
Π· Όχι !
επειδή κάτι μού βαραίνει την ψυχή.
σας καί νασαστε κλεισμένοι μέσα στή δική μου.
ι£ι. Πατέρα !...κοίτα;; με ί.,.έγώ θά σέ νοιώσω!
ΑΝ. Το μόνο πού μάς τάραξε είναι ή λύπη σου'
Π. Μά αΰτό δέν είναι ή ζωή παιδί μου. Ζωή
Π. Οχι ! δε θά ίόής έσύ τό μυστικό αας !
ή λύπη πού δοκίμασες στής θείας σου...’Αλήθεια· δεν είναι ή μοναξιά· είναι 6 κόσμος, δ θόρυβός του,
ΑΝ. Παύλο !
πές μου εμένα τί άκουσες έκεΐ ; τί σού είπαν ;
ή ομορφιά του κ’ ή άσκημίά του μαζί" ή καλοσύνη
Ξ. Πρέπει· είμαι δυνατή τώρα νά τά υποφέρω
Ξ. Τίποτα, τίποτα, μητέρα μου. Το βλέπω τώ ή δική σου νά βρίσκεται αντίκρυ στήν κακία τού όλα...γιά σένα ! γιά τούς δυό σας !
ρα δτι όλα είταν πλάσματα τής φαντασίας μου.... άλλου* νά σμίγη ή ευτυχία τή δυστυχία, νά φέρνη
II. Όχι ! όχι ί.,.Μά σφίξε άπό τώρα τήν καρ
Κι &ν είπαν τίποτα, πού νά μ.έ πίκρανε, δεν έχω ή χαρά τή λύπη κ’ ή λύπη τή χαρά. Μόνον έτσι διά σου, γιατί θ’ άρχίσης, θελεις δέ θέλεις, νά
την αγάπη σου γιά νά μ.έ παρηγορήση : ...,*Ώ ! πό δυναμόνεται ή ψυχή γιά νάναι κι άξια νά βαστάξη μπαίνης στή ζωή πού σέ φοβίζει.
,
σο πολύτιμη είναι ή καλοσύνη σου !
τηλ γ
ζηση.
ΑΝ. Παύλο, σώπα !
ΑΝ. Ξένη I ή καρδιά σου φαρμακώθηκε κεΐ πέ
Ε. Τό νοιώθω, πατέρα, πώς άνίσως καί βρεθώ
Ξ. Μητέρα ! κ’ έγώ μαζί μ’ έσάς, δεμένη στον
ρα· τό νοιώθω έγώ, ή μητέρα σου* πές μου τί σ’ έ μιά στιγμή μονάχα μέσα στή ζωή, πού μού ζω πόνο σας.
καμε νά λυπηθής ;
γραφίζεις γι’ άληθινή, θά μαραθώ άμέσως, θά πέ
ΑΝ. Όχι !...μήν άκοϋ; ό,τι γεννάει ή άδικήΞ. Μά σού είπα τίποτα Λόγια τού κόσμου σω, «δύναμη νά κρατήσω τέτοιο βάρος.
τρα του πατέρα σου φαντασία.
είταν. Την ώρα κείνη ίσως νά τά πρόσεξα* μά τώ
Π. Μακάρι νά είταν έτσι.
II. Καλά, καλά....
ρα τά ξέχασα Ολωσδιόλου. Ένα μονάχα δέ θά λη
ΑΝ. Πρέπει νά είναι έτσι...Τάκους ; Πρέπει !
ΑΝ. θάρρος, Ξένη μου.
σμονήσω....
Π. Βλέπεις ότι ή κόρη μας έχει τή δική σου I
Ξ. Σωπάτε· χτυπούν τήν πόρτα.
ΑΝ. Τ ί ;
ψυχή. Βυθισμένη πάντα στονειρο καί στάγνωστο*
Π. Ποιος μάς ταράζει; Διώχτε τό σύννεφο άπό
Ξ. Ότι στον άνθρωπο αρέσει περισσότερο ή κα κατάδικος πού περιμένει μέ λαχτάρα τά λυτρωτή του. το πρόσωπό σας· δέν πρέπει νά το ίδή κανείς...’Α 
κία. *0 ! μέ τί κακία μιλούσανε γιά πράμα, πού
ΑΝ. Είναι καλό νά περιμένη κανείς μέ πίστη νοιχτέ λοιπόν... ’Εμπρός.
δεν έπρεπε μήτε νά το στοχαστούνε κάν,.,.Τάχα τό τή λευτεριά του.
Ξ. Πηγαίνω ν’ ανοίξω.
άδικο ταιριάζει στην ψυχή τού ανθρώπου περισσότε
Ξ. Ναί· αΰτό είναι* ναχη κανείς ψυχή λεύτερη
Ζ. Έδώ ewou, χζλή μου ;
ρο άπό την καλοσύνη ;
Ξ. Μπά ! ή Ζωίτσα ! καί πώς είταν αΰτό ;
άπ* ο\α· νά ζη λεύτερα μέσα στονειρο, στάγνωστο,
ΑΝ. Βλ.έπεις οτι τονοιωσα πώς ματώθηκε ή στό μυστικό του κόσμο.
Ζ. Περνούσα άπο κάτω κ’ εϊπα ν’ άνέβω γιά
καρδιά σου Ικεΐ πέρα ; Πές μου τί σού συνέβηκε ;
ΑΝ. Και νά μήν τόν ταράζη μήτε τό τίποτα... νά σέ δώ λίγο. Κυρία Άννα, κύριε Παύλο, μέ συμΤί σ’ έκαμε νά φοβηθής τούς άνθρώτους ; Πές μου
II. Έτσι πού σάς αρέσει νά ζήτε, έγώ είμαι παθάτε· μή σάς ενόχλησα ;
το* σού τό ζητώ έγώ, ή μητέρα σου !
σάν ξένος γιά έσάς.
II. Τή φιλενάδα τής κόρης μας τή δεχόμαστε
Ξ. *0' ! είταν τόσο φοβερό !...τόσο άτιμο !
μέ
χαρά
στό σπίτι μας όποια ώρα κι &ν έρθη.
ΑΝ. Παύλο !
ΑΝ. *Α !
Ζ. Τί καλοί, πού είσαστε. .Τήν αγαπημένη μου
Ξ. Τί λες, πατέρα ; ξένος έσύ γιά έμάς ;
τήν
Ξενούλα
! Ξέρεις πόσο -ξθελα νά σέ ίδώ σήμε
Π.
Ή
μητέρα
σου
μέ
καταλαβαίνει
καλάτί
λέω
!
Ξ. Πρώτη φορά πήγαινα μέ χαρά αληθινή νά
ΑΝ. Μήν το ξαναπής αΰτό...Είναι πολύ σκληρό ρα ;...Εΐχα πάει στής μοδίστας μου κ’ ένώ γύριζα,
ζητήσω άνάμεσα^στούς ανθρώπους κάτι,πού νάμοιαζε
πεθύμησα νά σέ ίδώ. Εΐσ’ ευχαριστημένη, πού ήρθα;
μ’όμορφιά ψυχής καί μέ καλοσύνη, καί μέ πότισαν τό καί δέν τήν άξίζω τόση σκληράδα.
Ξ. Πολύ, παραπολύ.
Ξ. Μητέρα !....μά τί τρέχει λοιπόν αναμεταξύ
φαρμάκι τους μέ τά σκληρά τους λόγια. Μέ τά λό
Ζ. Τό καημένο τό Ξενάκι μου Ι...Κ ’ εχω νά
για τους πού δεν τολμούσανε νά τά πούνε δυνατά σας ; Φαίνεστε σάν νά φοβάστε σήμερις δ ένας τόν
σού είπώνέα. ’Αλήθεια, κύριε Παύλο; είδατε καθό
παρά τάρριχναν κρυφά-κρυφά σάν κεντιές φαρμακε άλλο.
Π. Τίποτα, παιδί μου. Ίσα-ίσα έγώ χαίρουμαι λου σήμερα τόν πατέρα μου ;
ρές. Μέ κείνες τις ματιές του τις προσποιημένες,τίς
Π. Ό χι...}ΐατί;
λυπητερές τάχα, μά πουπεφταν άπάνω μου σάν α νά σάς βλέπω έτσι ταιριασμένες στις ψυχές καί να-
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Ζ. Μοΰλεγεν οτι ήθελε νά σάς συνάντηση ...εχει
νά σάς μϊλήση γιά κάτι σοβαρό.
Π. Σοβαρό ;'
Ζ. Ναί* έτσι μοϋ είπε· μά δε», ξέρω γ.ιοξτί πρά
μα. Έσεϊς οί πατέρες όλο καί γιά σοβαρά μιλάτε.
Π. "Αννα, νομίζω, οτι θά εΐταν καλλίτερο ν’ ά,φίσουμε τά παιδιά μοναχά τους γιά νά φλυαρίσουνε
λεύτερα κ’ εμείς νά πάμε νά είποϋμε τά δικά
μας...Πάμε.
Ξ. Φεύγετε, πατέρα ;
ΑΝ. Ναί, παιδί μου· μά σοϋ μένει ό ίσκιος μας.
Ζ. Λοιπόν, πως είσαι Ξένη μου ; Ιίως. τά πάς
μέ το Στέφανο ;
Ξ. Τί είπες ;
Ζ. Μέ τό Στέφανο δά.,.τί ; μήπως θέλης νά
μοϋ τό κρύψης,;
Ξ. Μά δέ <?έ καταλαβαίνω.
Ζ. *Ω καημένη κ’ εσύ ! Όλος ό κόσμος τό ζέρει τώρα οτι είσαστε ερωτευμένοι σε βαθμό, πού δέ.
παίρνει άλλο, κ’ εσύ έρχεσαι νά μοϋ κάνης την άνήξερη. Χά, χά, χά.
Ξ. Ό κόσμος τό ξέρει ;...ό κόσμος ;
Ζ. Τ ί ; μήπως σέ φοβίζη αύτό J Μπά ! θά σεπαιρνα γιά πολύ κουτή.
Ξ. Τό λέει ό κόσμος ;...
Ζ. Καί μονάχα αύτό ; Έδώ περιδένουν άπο ώρα
την ώρα καί τού; γάμους σας, έπειδη έως εκεί πού
έφτασαν τά πράματα δέν υπάρχει άλλη γιατριά.
Ξ. Ζωή !...τό συλλογίστηκε; τί μου λες !
Ζ. Μά τί κάνεις έτσι; Σου φαίνονται παράξενα
αύτά ; Τότε θά πή, οτι δέ ζή; καθόλου στόν κόσμο.
Αγάπησες ένα νέο, σ’ αγάπησε κι αυτός, αγαπη
θήκατε παοαπολύ μάλιστα, καί στά τελευταία φτά
νετε στό...αΉσαΐ* χόρευε». Περίεργο σου φαίνεται;
Καί όμως είναι τόσο φυσικό. Τί μέ κοιτάζεις έτσι;...
"Α ί καημένη* τι ευτυχισμένη πού είσαι* έσυ χά
ρηκες τον έρωτά όπως ήθελες, προτού τον κλεισης
στό στενόχωρο τού γάμου κλουβί.
Ξ. Ζωη !
Ζ. Καί τό. είχες γιά κρυφό !.. .Μά δέν ξέρεις ότι
έδώ στόν κόσμο δέ μπορεί νά κρυφτή τίποτα κα^
μάλιστα ό έρωτα; ; Ρώτησε όποιονε θέλεις άπά τούς
γνώριμούς σου καί θά δής, ότι ζέρει καί τά πιό μι
κρά καθέκαστα τής αγάπης σας. Έσύ όμως κατά
καλή σου τύχη είχες μέ τό μέρος σου καί τή μη
τέρα σου· κ’ έτσι δέ δοκίμασες καθόλου την πίκρα
τής άγάπης.
Ξ. *Ω ! αύτός^δ κόσμος ! αύτοί οί γνώριμοι ! Δέ
σέ άφίνουν οΰτ’ ένα αγνό μυστικό νάχης στά βάθη
τής ψυχής σου. Έρχουνται καί σού τό παίρνουνε γιά
νά τό κυλίσουνε στη λάσπη τή; κακίας τους I Σοϋ
τό κλέβουνε γιά νά τού σταλάζουν όλο τό δηλητή
ριο τής συκοφαντίας ! Μέ βοήθησεν ή μητέρα μου
στόν ερωτά μου !...Κι αυτό τό λένε μί τρόπο, πού
γεννάει μόνο τή φρίκη τής ατιμίας !
Ξ. Μά, αλήθεια, φοβάσαι πούμαθεν ό κόσμος
την αγάπη σου ;
Ξ. Όχι [...φοβάμαι την κακία του !... Ό τρό
πος πού μιλάει γι’ αύτή μοϋ φέρνει^ τρόμο.
Ζ. ’Αθώα πού είσαι !...Δέν άφίνεις τον κόσμο
νά λέη δ,τι θέλει. Έσύ κάνε την όρεξή σου κι άσε
τους όλους νά στοχάζουνται όπως τούς αρέσει.
Ξ. Δέ νοιώθεις έσύ τί θά πή αύτό* δέ μπορείς
νά νοιώσης πώς:πληγόνεται ή καρδιά μέ τά φαρμα
κερά τους λόγια... .Τό μυστικό μου δέν είτανε γιά
νά τό μάθη δ κόσμος* γιατί νά...μόλις βγήκε στό
φανερό μολεύτηκε άπό τό χνώτο τής βρισιάς.
. Ζ. Πόσο μακριά είσαι άπό τή ζωή, καημένη!...
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Μά τότε τί θάλεγες, &ν άκουες όλα όσα λένε χ*Δί
μέρα ;
Ξ. Όλα ; ...ώστε λεν*: κι άλλα άκόμη ;
Ζ. Καί πού νά τά θυμάμαι όλα.,.Λένε γιά σέ
να, γιά τή μητέρα σου, γιά: τό Στέφανο, γιά τον
πατέρα του πού σκοτώθηκε μόνος του...
S.. Σώπα !
Ζ. Έλα τώρα' μήν είσαι .παιδάκι καί τρομά
ζεις, με τό τίποτα.
Ξ. Σώπα-! σώπα: !...δ*ν ζέρω τί θ’ άκούσω άπό
τό στόμα σου, μά καταλαβαίνω ότι δέ θάχω τή δύ
ναμη νά τάκούσω. Σώπα !...

Ζ. Έγώ, άγάπη μθυ, δέν ήρθα «δω γιά νά σέ
τρομάζω καί νά σέ λυπήσω.Μπά!.. .Δός μου 0μω; την
άδεια νά σοϋ-' πώ, ότι- είσαι- κουτή* άν δίνης καμιά
σημασία σ’ όλα αύτά τά λόγια του κόσμου. Μιά·φορά κι αγάπησες πρέπει νάχης καί τό' θάρρος νάκούσης ό,τι θά σοδ ποϋνί. *Ε, άαλή μου Κένη ! νο
μίζεις ότι μπορούμε νά κάμουμε ένα βήμα τή; πιθυμιάς μας χωρίς νά παρουσιαστούν άμέσώς μπροστά
μας χίλιοι δύο, πθύ νά μάς πούνε άλλοι σοβαρά κι
άλλοι κοροϊδευτικά : «πού πάς ;» Τό νομίζεις αύ
τό ;...Όχι βέβαια, γιατί δέν είμαστε λεύτεροι....
Δέ θέλω νά σού φιλοσοφήσω* μπά ! ή πολλή συλ
λογή μέ κουράζει. Μά.,.αύτή είναι ή αλήθεια.
Ξ. Ναι* αυτή είναι ή άλήθεια, ή σκληρή άλήθεια- γιά τούτο κ’ έγώ δέν ήθελα κανί/α μάτι νά
¿δή τό μυστικό μου. Όπως γεννήθηκε» άγνό, ζη
τούσα νά τό κρατήσω πάντα άγνό, κλεισμένο με'σα
στην ψυχή μου.
Ζ· Δέν ζέρω, «ν εχης δίκιο* μά εγώ, επειδή εί
ναι τέτοιος ό κόσμος, συλλογίζουμαι άλλοιώς. "Ισως
νά είχε δίκιο ό νουνός μου πού μεβγαλε «Ζωή». Ναί*
έγώ έχω όλο τό θάρρος νά τον άντικρύσω κατάμα
τα αύτόν τόν κόσμο.
Ξ. Έσύ μπορείς· μά έγώ τόνε φοβάμαι !...
Ζ Δέν άγάπησα ποτέ μέ τά σωστά μου· τ ’ δμολογώ* γι’ αύτό ίσως καί δέν πρόσεξε κανένας στό
τί κάνω. Μά άν τήν ώρα, πού άγαπήίω σωστά ή
καί τήν ώρα πού κάνω έρωτα γιά διασκέδαση, ά
κούσω νά λένε τό καί τό γιά μένα, καταλαβαίνω
ότι θάχω τή δύναμη νά γυρίσω καί νά πώ κατά
πρόσωπο σέ όλους : «Κυρίες καί κύριοι, πέτε ότι θέ
λετε γιά μένα* έγώ δέ δίνω πεντάρα γιά τά λόγια
σας», θά τολεγα'αύτό, κι άν άκόμη άκουα περισ
σότερα άπό τά όσα λένε γιά σένα.
Ξ. Γιά μένα !...Λένε γιά μένα !...Μά τί έχου
νε νά πούνε ;
Ζ. Ξέρω κ’ έγώ ; δ,τι θέλει καθένας. Τά λόγια
τους δέ θά σού τά ζαναπώ έγώ, επειδή βλέπω, ότι
ή καρδιά σου πονάει. Ά ς σού τά είπούν άλλοι. Μά>
άκουσέ με : μή δίνης προσοχή σέ τίποτα* κάνε όπως
οοϋ αρέσει καί θά δής ότι όλοι θά σεβαστούν τή
διαγωγή σου. Τέτοιοι είναι οί άνθρωποι,αγάπη μου·
όσο τούς φοβάσαι τόσο περισσότερο , θέλουνε νά γίνουνται κύριοί σου.
Ξ. Ζωή !...
Ζ. Άσε τώρα τά συγκινητικά... ’Αλήθεια, γιά
πές μου....σού είναι τουλάχιστο πιστός i Στέφανος ;
Μά τί ρωτώ τέτοιο πράμα ! Δέ μπορεί παρά νά
' μοιάζη τού .πατέρα του.
Ξ. Τού πατέρα tou¿
Ζ. Ναί· καθώς λένε, τόσο πιστά αγάπησε, ώστε
όταν ή κόρη'πού τής είχε χαρίσει τήν καρδιά του
ΰστερις άπό τό θάνατο τής πρώτης του γυναίκας,
παντρεύτηκε μ* άλλονε, δέ βάσταξε. καί σκοτώθηκε
' μόνος του.

Ξ. Ναί* κάτι άκουσα κ’ έγώ γι’ αυτήν τή»
ιστορία.
Ζ. Μπ*·;...
Ξ. Νάί'.,.καί ξέρεις ποιά ήταν ή κόρη «κείνη;
Ζ. Έλα τώρα·κάνει; πο>ς δέν τό ξέρεις.
χ
ι, σου λέω.
3. Ό

Ζ\ Έχεις δίκιο* εΐνχι τόσο παλιά ιστορία, πού
τήν είχαν ξεχάσει καί τή θυμήθηκαν πάλι τώρα
έξαιτίας τής άγάπης σου μέ τό Στέφανο.
Ξ. Έ !;... Πές μου ποιά ήταν ή κόρη εκείνη ;
Ζ. Μά..,.ή μητέοα σου !
Ε. Ά !
Ζ. Τί έπαθες ; σέ τρόμαξε κι αύτό άντί νά
σέ κάμη νά χαρής ; γιατί έτσι ή μητέρα σου δέ θά
πή όχι γιά τό γάμ.ο σας.
Ξ. Ή μητέρα μου ; ναι....ή μητέρα μου !
Ζ. ΓΙοιός φωνάζει άπ’ όζω ;
ΣΤ. Τόφερα, τόφερα.
Ξ. Ά ! ό κύριος Στέφανος.
Ζ. Ό Στέφανό; μου λέγε, καημένη. Φοβάσαι κ’
Ιμένα ;
ΣΤ. Νά πού τόοΐρα.... *Ώ ! ματζαμέλ Ζωή κχλημέρα σας.
Ζ. Τί είναι αύτό πού φέρατε ;
ΣΤ. Ένα βιβλίο, πού ή Ξένη τό είχε λησμονή
σει στής θείας της.
Ζ. Νά τό ίδώ.... Μπά ! ποιήματα ;
Ξ. Ναί.
Ζ. Ποιήματα ! Πάντα ρομαντική I... ’Αλέγρα,
αλέγρα πράματα νά διαβάζτ,ς, καλή μου, γιά νά
ξανόίγη ή καρδιά σου, νά συνηθίσης τή ζωή.
ΣΤ. Πολύ σωστό.
Ζ. Εμένα νά μέ συμπαθάτε* φεύγω... Κύριε
Στέφανε, καλημέρα σας. Ξενάκι μου ! νά σοϋ πώ
κρυφά: «Σ’ άφίνω μέ τόν άγαπημένο σου !...» Κάλημέρα σας !
ΣΤ. Ξένη ; τι ε'χεις ; γιατί τόσο λυπημένη ;
Ξ. *Ώ ! τά λόγια της !...τά λόγια τη; ! Πώς
'μπόρεσε νά μοϋ τά πή !
ΣΤ. Μά τί σούπε ;
Ξ. Δέν ξέρω· γυρίζει τό μυαλό μου ¡... Στέφα
νε, μή μέ ρωτήσης τίποτα· σ’ όρκίζω στήν ψυ' χή τού.....
ΣΤ. Μά τί εχεις άγάπη μου ;
Ξ. Δέν ξέρω' ώ ! αύτό; ό κόσμος!...νοιώθω, ότι
κάτι μοδ παίρνει άπό τήν ψυχή, τό πιό ώραϊο !
τό πιό άγνό ! καί μοϋ βάνε: στή θέση του τόν τρό
μο τοϋθθανάτου. Στέφανε, φοβάμαι !
ΣΤ. Έλα τώρα· μην κάνης σάν παιδί.
Ξ. Ναί, παιδί, πού άπό τήν ομορφιά τού κό
σμου του, άπό τό φώς τής καλοσύνης του βρέθηκε»
άξαφνα μπροστά στήν άσκημιά καί στό σκοτάδι
τής κακίας. Γιατί νά μέ τραβήξουν άπό τόνειρό μου ;
ΣΤ. Έχει δίκιο λοιπόν ό πατέρας σου σ’ όσα
λέει.
Ξ. Ό πατέρας μου ;....ναί, δ πατέρας μου πού
βλέπει πάντα καθαρά ! Δέν είμ’ έγώ γιά τήν αλη
θινή ζωή.
ΣΤ. Όχι ! δέ μιλεΐς σωστά* έσύ ζής τήν άλητ
θινή ζωή κι’ όλοι έμεΐς οί άλλοι είμαστε οί φοβι
σμένοι άπ’ αυτή, οί τυφλοί μπροστά στις ομορφιές
της, πού ερχόμαστε κοντά σου νά δανειστούμε λίγο
άπό τό φώς τής ζωής σου, άπό τον ήλιο τής όμορ' φιάς πού λάμπει μέσα σου. Έσύ είσαι ή παρηγο
ριά σ’ εμάς τούς δυστυχισμένους. Ξένη ! ή ζωή σου
είναι ή ιδία ή άγνή χαρά, πού μάς ξανανιώνει.

O

ή αθόρυβη δροσιά, πού σταλάζει μέσα στη διψασμένη ψυχή ¡¿ας.
Ξ. Όχι πιά· ήρθαν καί μου μόλεψαν τη χαρά
μου κ’ έκαμαν την πηγή τής δροσιάς να στερέψη.
ΣΤ. Όχι, έχεις άδικο.
Ε. Δεν ζέρεις έσύ τίποτα άπό όσα γίνουνtai
γύρω μας. Δέν έννοιωσες την πίκρα τού πατέρα ¡¿ου,
«πως εγώ. Δεν άντίκρυσες τη λύπη καί το φό
βο τής μητέρας ρ.ου Δέν ακόυσες τά λόγια τής
Ζωής ! Δέν έφτασαν ώς στ’ αυτιά σου οί φαρμα
κερές βρισιές τοϋ κόσμου....
ΣΤ. Ξένη ! Τί είναι αΰτά πού λες !
Ξ. ’Εδώ ¡/.ίσα, στην ψυχη τούτη, πού ονειρευό
ταν πάντα τή λεύτερη χαρά, την όμορφη γαλήνη,
τώρα φωλιάζει μονάχα ή έρημα» ! ή τρικυμισμένη
λύπη ! Τώρα δέν είμαι μόνη μέ τόνειοό μου, μέ την
άγνήν άγάπη μας.
ΣΤ. Ξένη ! συλλογίσου τί λες.
Ξ. Τώρα είμαι μέσα στις τρικυμίες τής ζωής....
Στέφανε, φοβάμαι !
ΣΤ. Είμαι κ’ εγώ κοντά σου, Ξένη.
Ξ. Κ ’ έσύ.,..μά μήτε κ’ εσένα σ’ άφίσανε
στο φως.
ΣΤ. Δέ σβήνει ποτέ το φως πού πηγάζει άπ’
την ψυχή.
:!
Ξ. Δέν είμαστε πια μόνοι· χιλιάδες μ.άτια α
γριεμένα στέκουν ορθάνοιχτα τριγύρω μας.
ΣΤ. Το μάτι τής αγνής συνείδησης είναι το
πιο δυνατό καί τό πιό λαμπερό γιά νά τά σκοτεινιάζη όλα ταλλα- τάκους; ολα τάλλα !... Στο φως
πού σκορπίζεται γύρω μας είμαστε μόνο έμεΐς οί δύο.
Ξ. *Ώ ! καί νά είταν αλήθεια αυτό ! εμείς οί
δύο μ.όνοι καί κανένας άλλος κανένας άλλος... μέ
την άγάπη μας, τή γαληνεμένη σκέψη μας, τή λεύ
τερη χαρά μας. Μά όχι ! αύτό δέν είναι δυνατό
πιά. Δέ μπορεί νά είναι.... Τό νοιώθω πολύ βαθιά.
Ζήλεψε ό κόσμος τήν ευτυχία μας κ’ έρριζεν άπάνω
της τή βάσκανη ματιά του.
ΣΤ. Μήν τή φοβάσαι τή ματιά άύτή. Ή ά
γάπη μας θάναι πάντα τό φυλαχτό τής ευτυ
χίας μας.
Ξ. Νάζερες πώς πονώ!... πώς νοιώθω μέσα μου
τήν κρυάδα τού θανάτου !
ΣΤ. Δέν εΐν’ αλήθεια αύτό, πού λές !
Ξ. Ναι* γιατί τό καταλαβαίνω, ότι αύτό πού
είταν ή ευτυχία μας γίνεται αίτια και τής δυστυ
χίας μας.
ΣΤ. Ξένη 1... κοίταζε με καλά. Μέ κάνεις νά
πιστέψω, οτι εγώ είμαι ή αφορμή τοϋ πόνου σου.
Ξ. "Οχι ! όχι ! Μήν τό ζανχπής ! Αύτό δέν εί
ναι ούτε άπό σένα, ούτε ά π: μένα. Κάτι άλλο τοφερε στό φως.... Δέν ζέρω, δέν είμαι ίκανή νά σοϋ
πώ ποια είναι ή αφορμή· μά κι άν μπορούσα, θαρ
ρώ, πώς δέ θάχα τή δύναμη νά σοΰ πιο, γιατί ή
χαρά τής ζωής μας γίνηκε άγάπη πονεμένη.
ΣΤ. Νά σοϋ τό πώ εγώ. Γιατί ή άγάπη μας
ανέβηκε στήν πιό ψηλή κορφή τοϋ βουνού τής ευτυ
χίας· κ’ επειδή νοιώθει εκεί άπάνω τήν αληθινή
λευτεριά καί βλέπει ότι ε'φτασε πιά τό μυστικό της
όνειρο, λυπάται πού δέν υπάρχει κι άλλη κορφή γιά
ν’ άνεβή ψηλότερα, ν’ άπλωθή σέ πιό διάφανη α
τμόσφαιρα. Ανέβηκε πολύ ψηλά ή άγάπη μας· κ’ίπειδή βλέπει τήν ανάγκη νά ζανακατεβή στον πραγ
ματικό κόσμ,ο, τρέμει μήπως καί δέ μπορούμε νά τή
δεχτούμε μέσα μας τόσο φωτόβολη καί τόσο άγνή,
όσο είναι τώρα. Μά ίσύ, εσύ έχεις τή δύναμη νά τή
δεχτής γιά πάντα τέτοια πού είναι καί νά τή χαρίζης καί σ’ εμένα άνέγγιχτη άπό κάθε άσκημιά
τοϋ κόσμου.
Ξ. Στέφανε* δόςμου θάρρος καί παρηγοριά.
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ΣΤ. ’Αγαπημένη μου παιδούλα ! Μέ τό κεφάλι μιά παράγραφο όπου κρίνεται γενικά τό έργο τού
σου ακουμπισμένο εδώ άπάνω στόν ώμο μου...
Ρ θ ΓΓα π .
Ξ. Ή μητέρα...
*
ΑΝ. "A ! είτανε γραφτό.
Ξ. Μητέρα !...δέ σοϋ τό κρύβω πιά.
«*0 Φερράρη εργάστηκε μ' ειλικρίνεια καί δύ
ΑΝ. Τόζερα.,.μά καί δένε'πρεπε νά τό ζέρω.
ναμη προσπαθώντας νά φτάση ψηλότερα, ετοίμασε
ΣΤ .Κυρία...εγώ...
τό δρόμο σέ άλλους πού ώς τήν ώρα ομως δέ φανή
ΑΝ. Δέ Θέλω νά δικαιολογηθής... Δέ φταις !... καν, θέλησε νά παρουσίαση στό θέατρο τήν κοινωνία
ΣΤ. Νά φταίω ;...Μά έγώ θέλω νά τό φωνά όλόκληρη άπό τήν πιό μεγάλη τάζη ό/ς τήν πιό
ζω σ’ ολον τον κόσμο.
κάτω καί νά έζετάση μερικά άπ’ τά πιό δύσκολα
ΑΝ. Όχι ! κρύψε τη βαθιά τήν άγάπη σου, καί πιό θλιβερά κοινωνικά προβλήματα· κι’ άν ϊέ
ώς πού νάρθη ή ώρα νά τό πή;. Τώρα δέν πρέπει... στάθηκε πάντα τυχερός, φάνηκε ομως ειλικρινής, άν
Τώρα φέρνει τον κίντυνο.
δέ δείχτηκε μεγάλος συγραφέας εδωκε όμως τήν εν
Ξ._Μητέρα, μέ κάνεις νά φοβάμαι παραπολΰ,..· τύπωση ενός τίμιου καί καλοσυνείδητου δασκάλου.
ΑΝ. Σώπα !...
Στό θέατρο μερικά έργα του έσβυσαν χωρίς ελπίδα
ΣΤ. Τόν κίντυνο ;...
ζωής· μά μερικά είναι ’γεμάτα ζωή, ύγεία, δύναμη
ΑΝ. Έσύ άπόφυγε να ίδής σήμερα τόν πατέ* κι’ ακόμα τώρα κκούγονται μέ συγκίνηση καί μέ
φκαρίστηση».
ρα της.
ΣΤ. Μά...
★
ΑΝ. Κάμε οπως σοϋ λέω. Μή ρωτήσης τίποτ’
Έτσι τόν κρίνουν οί πατριώτες του ’Ιταλοί.
άλλο.
”Αν θέληση ομως κανείς άπό τό έργα πού είδε νά βγαΣΤ. Μά τόσο κακό τοδ κάνω ;
λη
όρισμένη καί γενική κρίση ίσως άναγκκστή νά
ΑΝ. Φύγε ! Κάποια κατάρα άρχισε νά βαραίνη
μη
συμφωνήση όλως διόλου μαζί τους. Τό έργο αύτό
άπάνω μας ! Φύγε, άν μάς αγαπάς !...
που φαίνεται πώς είναι κι’ άπ’ τά καλύτερα του
Ξ. Υπακούω μέ τό φόβο στήν ψυχή.
έχει μέσα του αρκετή φιλοσοοία κι’ αρκετή άκόμχ
Ξ. 'Εφυγε...
τέχνη στό δέσιμο διασκεδαστικων σκηνών. Μιά ελα
ΑΝ. ΓΙαιδί μου* έσύ τώρα βοήθησέ με !
φρά κυρία πού παντρεύεται γίνεται τίμια καί πι
Ξ. Μητέρα !.,.τό ζέρω τό μυστικό σου !
στή γυναίκα, δέν αφήνει όμως τό γιό της τά πανΑΝ. Σώπα !
τρευτή κΓ αύτές μιά παστρχτισμίνη γιατί φρονεί
Ξ. Ό πατέρας.
πολύ λογικά καί πολυ σωστά, πώς στις δέκα χι
Π. ’Εδώ, ολοι μαζί...
λιάδες περίπτωσε; μιά μόνο βγαίνει σέ καλό καί
ΑΝ. "Έφυγε...
πώς ή μιά αυτή έτυχε νά είνα: ή δική της. Βλέ
Π. Τό βλέπω· μά πολύ άργά.
πετε φιλοσοφία τετραγωνική πού δέ μπορεί νά χωΞ. Πατέρα !
Π. Παρηγορήστε ή μια τήν άλλη. Είναι τόσο ρέση τίποτα. Γύρω σ’ αύτή τήν ιδέα είναι πλεγ
ταιριασμένες οί ψυχές σας, πού δέν πρέπει νά τί* μένο τό έργο μέ διάφορά επεισόδια νόστιμα φτιαγ
μένα μέ χιούμορ καί μέ ϊπιδεζιότητα πού τόν δείχνει
ταράζη μήτε τό τίποτα /
άνθρωπο τού θεάτρου. ΚΓ αληθινά τό δράμα κοαΕ. Πατέρα !
τιέται
— άν κρατιέται — άπό τις σκηνές αύτές τις
Π. Έγώ είμαι ξένος γιά σάς !
ζένες πρός τή βάση τού έργου παρά άπό τήν υπό
( Τ ε λ ε ιώ ν ε ι τό Λ', μέρες!.
θεσή του καί τό φόντο του πού οϋτε μάς λέει ούτε
καί θέλει νά μάς πή τίποτα. Ένα κομμάτι καμω
μένο γιά νά διασκέδαση κανείς άν έτυχε νάχη κέφι.
Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Α
’Αλλιώς βαρυέται οπως καί βαρυοντουσαν οί θεα
τές του Βασιλικού γιατί δέν είχαν κέφι. Καί πώς
νά είχαν οί δυστυχισμένοι μέ τήν ώραία γλώσσα που
«Αί δύο Κυρίαι» (L e (lile D a m e ) είναι δράμα τούς ταΐζει τώρα κάθε βράδυ 6 κ. Βλάχος; Ή υ,οσέ τρεις πράζες τοϋ Παύλου Φερράρη'στο πρόγραμ νκζία !, αί φαντασιώδεις ! ! ί αί ’παραισθησίκι ! ! !
μα πού έβγαλε τό Βασιλικό γιά τή παράσταση υ ’ Αλλοίμονο ! δέν είμαστε καλά !
πάρχει το ΐπίθετο μόνο τοϋ ’Ιταλού συγραφέα σκέτο
Οί ηθοποιοί καλούτσικοι. Ή Κα Λοοάνδου
στήν
>
1
χωρίς τό δικοιτικό του όνομα. Σ τ α ιταλικά όμως τρίτη πράζη πολύ καλη.
γράμματα ύπάρχουνε τρεις συγραφεΐς μέ τόνομα Φερ★
ράρη. "Ο ιστορικές και φιλόσοφος C i u s e p p e F e r 
Τή περασμένη βδομάδα παίχτηκε κ’ ή αΔούr a r á , ό ποιητής S e v e r il l O F e r r a r i , κι’ ό δρα
ματικός P a o l o F e r r a r i . Τέτοιο πράμα ομως κισσα των ’Αθηνών». Γιά τό έργο αύτό έτυχε νά
πολύ φυσικά δέ μπορούσε νά τό ζέρη ή πολύμαθη γράψω πέρσυ κάτι. "Ολος ό σοφός ενθουσιασμός τοϋ
διεύθυση τού θεάτρου για τούτο έβαλε νέτα σκέτα κ. διευθυντή κΓ όλα τά ακριβοπληρωμένα σκηνικά
F e r r a r i νομίζοντας φαίνεται πώς ίτσι κάνει περ- τοϋ Βασιλικού είναι αδύνατο νά δώσουν κάποια σο
σότερη εντύπωση. Ή παρατήρηση ίσως είναι πολύ βαρότητα στό κωμικό κατασκεύασμα τοϋ μεγαλύ
ψιλόλογη καί δέν άζίζει τόν κόπο·άναφέρουμε μόνο τερου ρουτινιέρη συγραφεα των Νεοελληνικών 'γραμ
τό πράμα χωρίς νά δώσουμε σ’ αύτό καμιά ζεχω- μάτων.
Λ. Σ.
ριστή σημασία. Μέ τή φετεινή κατάσταση τού Βα-

ΑΙ ΔΥΟ ΚΥΡΙΑΙ

σιλικοϋ'είναι σά νά ζητούμε «ψύλλους στ’ άχερα».
Τέλος πάντων τό έργο είναι τοϋ Παύλου Φερράρη
δραματικού άπό τή Μοντένα. Ό συγραφέας αυτός
πέθανε στό Μιλάνο στά 1889 αφού πρώτα έγραψε
πλήθος ά«ό κωμωδίες καί δράματα άλλα μέ ιστο
ρική υπόθεση κι’ άλλα μέ ϋέοη. Ή ’Ιταλική γραμ
ματολογία μιλώντας*γιά τά έργα του χαραχτηρίζει
μερικά γι’ αληθινά άρνιτουργήματα ένω πάλι γι’
άλλα κρατάει κάποια έπιφθλαζη. ’Αντιγράφουμε

ΣΦ ΟΥΓΓΑΡΙ
Βρίσκεται στό Τρίκερι σφουγγάρι ώς χίλιες ο
κάδες φίνο καί καμπάδικο τής πέτρας, κορφιάτικο
καί τοϋ φυκιού καθώς καί 500 οκάδες σκάρτα. Παρ
τίδες μεγάλες καί μικρές. Τιμές σύμφωνες μέ τό
φράγκο.
Κ. Ν. ΓΛ Α ΡΟ Σ

Ο ΝΟΥΜΛΣ— 3 τοϋ Δεκέδρη 1906

1*

α τελ είω τη , καί πώ ς κάθε
— Σ υ σ τ ή θ η κ ε « Σ τ ε ν ο γ ρ α φ ικ ή Σ χ ο λ ή »
ά π ο το ν κ α θ η - I κ .
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«Καί κουφή οοι εϊη ή γή τής 'Αττικής ής βουληφόρος ίτύγχανες ώνι>! !
“Αν καμιά φορά κάνουυ-ε άδριάντα στη Νεοελλη
νική μωρία ον τυγχάνω εύρίακων πιο κατάλληλο ε
πίγραμμα άπό τό αθάνατο άφτό ής βουληφόρος ί

τύγχανες ών.
’Αθήνα 28 Νοέβρη 1906.
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ΦΟΜΑΖΑΡΟ ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΟ
’Από Ιίέιιτη dt lltjix n .
' Υπουργός ’Εσωτερικών <5 Ν. Καλογερόπουλος
Σκοτωμοί. Άθήνοι 1, Επαρχίες 4.
Λαβωμοί. ’Αθήνα 9, ( ο ί τρεις άπό καρρότσες
κ ι ά π ό κάρρα), Περαίας 3, ’Επαρχίες 5.
Κλεψιές. ’Αθήνα 5, Περαίας 3, ’Επαρχίες 2
(ληστείες ι.
’Απαγωγές. ’Αθήνα 1.
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Γνω(ίτι»τ:οιεϊ
οτι αΰριον ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 10 π. μ.
ένεργηθήσεται εν τώ Κατχστήματι αυτής, καί ε
νώπιον τού Γενικού Συμβουλίου, έν δημοσία συνεδριά
σει, ή ένδεκάτη κλήρωσις τού έκ δραχ. 20,500,000
δανείου χΰτής, ή ώοισαένη διά τήν 1 Δεκεμβρίου
1906.
Κατά τήν κλήρωσιν τχύτην θέλουσιν έξαχθή έκ
τής κληρώτιδος δέκα έ; (16) άριθμ.οί ομολογιών
μετά λαχνού.

Έν Ά&ήναις τή 30 Νοεμβρίου 1906.
Ό Διοικητής
Σ. Στρέΐτ
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Μ. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

προπερα

'Αφού είχες τή καλωσύνη νά δημοσιέψγ,ς στο ί π όννησ ο, γ υ ρ νώ ν τα ς χώ ρ ε ς κ α ί χ ω ρ ιά κ ι ά π α γ γ ε λ ν ο ν τ α ς
περασμένο φύλλο το γράμμα μου, λαβαίνω το θάρ- \ π ο ιή μ α τ α .
ρος νά σου γράψω καί πάλι δυό-τρεΐ; γραμμές γιά
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τον κακΛίμάρμαροκ τής δρ&οδοξίας πρόεδρον.
ε ιδ ο π ο ιώ π ρ ιν φθάσω διά π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν
και
α π ο σ τέ λ λ ω
Όσο κι’ αν ζήτησε ό μακαρίτη; ό ΙΙεσμ.ατζόε ισ ιτ ή ρ ια . Θ ρ ία μ β ο ς π α ν τ ο ύ » .
γλου νά μήν τού βγάλουν λόγους στην κηδεία του,
— Ι ί ι άπό άλλο γ ρ α μ α α . « Χ θ ε ς ’ί ίτ ε λ ε ίω σ α του “ Α ρ 
άπό φόβο βέβαιοι για τη λευχαιμία της καθαρέβου- γ ους. ’ Λ π ο θέώ σ ις κ υ ρ ιο λ ε κ τικ ώ ς. Ο ϊ τ ε ιχα β ή τρ ια ι μοΰ χ ο ε ια
σας πού θά ξεσποΰσε γύρω στόν τάφο του, δεν κα- ζονται π λ έ ο ν , ούτε τ ί π ο τ α ' π ερ ισ σ ε ύ ω ε γ ώ ’ τόνομα μου α 
τώρθωσε μολαταύτα νά γλυτώση άπό τον κ. Λε- ν α σ τ α τ ώ ν ε ι τόν τ ό π ο ν » .
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την ήμέοα πού έγινε πρόεδρος νοριίζει οτι έχει την
Ο ΙΔ ΙΟ Σ
υποχρέωση νά διασκεδάζει τον κόσμο μ.έ τό μερο
κάματο, κι’ άφοϋ γιά νά μα; δείςγ τούς δεσμούς
πού μάς συνεδένουν μέ τούς ’Ιταλούς, μίλησε στη
ΓΑΛΗΝΗ
Βουλή γιά τΙς πριμαντόνες και τις μπαλαρίνες πού
μάς φέρνουν οί ίμπρεσσάριοι τοϋ Δημοτικού Θέατρου, ’ο ν ε ι ρ ο φ ά ν τ α χ τ η ά ϋ τ ρ α π ή π ο ύ ¿ π λ ά ν ε ψ ε ς τ ό ν ο ϋ
ξεφύτρωσε καί στην κηδεία τοϋ Πεσματζόγλου γ ίχ Κ α ι ά τ Λ ν κ α ρ δ ι ά ν έ ξ ύ π ν η ό ε ς τ ό ν ύ π ε ρ ο ύ ΰ ι ο π ό θ ο ,
νά μάς σερβίρω τό έξοχο, το θαυμάσιο, το άνεχτί- Τ ώ ρ α 0 x 6 φ ω ς π ο υ χ ά ν ε τ α ι τ ο ύ ω ρ α ί ο υ δ ε ι λ ι ν ο ύ
Σ υ ν τ υ ί μ α τ α μ ο ν ά χ α π ί ό ω <5ο υ ν ’ ά φ ί ν μ ς ν ο ι ώ θ ω .
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Κινοΰν άγάλι άγάλι κατά τά δυσμικά τά ό
μορφα ροδοσύννεφα πού κορνιζώνουν τήν ’Ανατολή.
’Απ’ το παράθυρό μου ξανοίγω πότε τό δροσόβολο ουρανό, πότε τήν πονετική θάλασσα, πότε τά
μυριόκαλλα βουνά.
Περίεργο πώς ή ζωή τοϋ έςω κόσμου, ή αντι
κειμενική ζωή, βάνει σ’ ενέργεια τήν ψυχική μας
ζωή, τήν υποκειμενική δήλα δή σκέψη. Κ ’ έτσι ή
εικόνα φέρνει τό συλλογισμό.
Πρωί χυνοπωρινό. Κάθουμαι κι’ ακούω τους
πρώτους κρότους τής ημέρας, πού άρχινοϋν νά γε
μίζουν τή φύση άπ’ άταχτες βοές.
Πονολαλεΐ τό μυστρί στά χέρι* τοΰ χτίστη,
πού όλημερίς στή σκαλωσιά του άπάνω χτίζει, χτί
ζει. "Ενας δημιουργός κι αυτός καί μάλιστα δη
μιουργός πιο ευτυχισμένος άπό πολλούς, πού προτρέπουνται νά γράφουν όχι άπό βαθειά ψυχική προ·
αίρεση καί τάση, μά άπό εξωτερική ανάγκη. Γιατί
ό χτίστης ξέρει πώς το δημιούργημά .του, καλό
κακό, τό δημιούργημα πού τοϋ κρυφόκλεψε μέρος
τής ζωής του, μπορεί νά ζήσν) έκατό-διακόσα χρό
νια, έν φ τό έργο τοϋ κοινού καί μέτριου συγραφέα
ολοι ξέρουμε πώς μόλις φανή θά πεθάνη, θά πέσγι
σε μύρια συντρίμμια.
Πρωΐ-πρωί, δ κόσμος ολος είναι βουτημένος στά
πρώτα τής ημέρας μενεξεδένια χρώματα.
Μέ τις πρώτες φωνές τής ημέρας άρχιν$ νά
γλυκοποτίζη τό νοϋ μου ή βαθύτατη καί συγκινη
τική αντίληψη τής γεννήτρας καί καταλύτρας ζωής.
'Ανοίγω διάπλατα τά μάτια μου καί γοργο
τηράω εδώ κ’ έκεϊ. Σβύνει ή κρυερή σωπασιά τής
νύχτας στοϋ παντέρημου πουλιοΰ τήν πρώτη κραυ
γή, στην πρώτη φόνισσα κατάρα τοϋ δύστυχου θνη
τού, στοϋ εντόμου, πούνε κοΟμμένο ανάμεσα στά
φύλλα, τό πρώτο γρύλλισμα, στήν πρώτη καθάρια
λαλιά τοϋ μικρού παιδιού.
Μού φαίνεται πώς τήν ήμερα πιό πολύ παρά τή
νύχτα έξωτερικεύεται καλύτερα ή ζωή, ή άφθαρτη

τό ενα, καί 1,25χρ.φρ. γιά τό εξωτερικό, πουλιούν
ται στά γραφεία μας καί στο Βιβλιοπωλείο Σακέτου
(δδός Σταδίου, άντικρύ στή Βουλή) τάκόλουθα βι
βλία:
Τού Ψν^τάοη «'Όνειρο τοΰ Γιαννίρη» (σελ.
268).
Τοϋ Π ά λ λ η «"Ηλιο; καί φεγγάρι» (σελ. 120)
Τοϋ Φ ω τιάδη Τό «Γλωσσικά ζήτημα καί ή
εκπαιδευτική μας άναγέννηση» (σελ. 405).
Τοϋ ’ ΕΛταλιώτη, «Ίστορίχ τής Ρωμιοσύνης*
σελ 3201 καί υΜαζώχτοα, Βρουκόλακας κλπ.» (σελ.
269).
Τοϋ "Εοιιονα «Τή; Ζωή;» (σελ. 194).
Τοΰ Φ ιλήντα Γραμματική τής Ρωμαίΐκη;
γλώσσα; (μέρ. Α') (σελ. 96).
Τοΰ Δ. Τα νταλίδη «Σκιές» (ποιήματα),
Τοΰ Λόγγον «Δάφνης καί Χλόη» ^χαρτοδε
μένο) μετάφρ. Ήλ. Βουτιερίδη (σελ. 86).
Τοΰ Έν^νηίδη ι·Μήδεια» μετάφρ Γιάννη
Περγιαλίτη (σελ. 59).
Τού
Αία;. Μ ε τ ά φ ρ . Ζ ή σ ι α ο υ —ί ρη ( σ ε λ . 6 1 ) .
Τοϋ X . Άντοεάδη «Ό Μέγ’ Άλέξαντρος»
(σελ. 192).
Τοΰ Δ. II. Τΐίγκόηονλον «Ζωντανοί καί
Πεθαμμένοι» δράμα— «'Η Χρυσαυγή» καί «Τάφο;
στό Γιαλό» δηγήματα (σελ. 78) - «'Ο "Ασωτο;»
δράμα (σελ. 89).
Τοΰ Παντελών Χόον κΤ< Άνεχτίμητο»
δράμα καί ό «Ξένος» δραματική σκηνή (σελ. 127)
Τή; κ. Ά λ ε ξ ά ν τ ο α ς Παπαιιόίίκου ϊ ’Αθρώπινο; μηχανισμό;» (σελ. 149) χρυσοδεμένο;,
δρ. 1,50 καί γιά τά εξωτερικό 2.
Ή 1ΑΙΑΔΑ, μεταφρασμένη άπό τόν κ. Άλέξ
Πάλλη (σ.416) δρ. 2 καί φρ.χρ. 21/, στό έξωτερικο'
*Η «ΜΑΤΙΑ9 τοΰ Γ. Άβάζου δρ. 1.

