
Ο ΝΟΥΜΑΣ
ΧΡΟΝ ΙΑ Η'· ( ‘Εξάμηνο Β ') £  Α0Η|ΙΑ, 17 ΤΟΥ ΟΧΤΩΒΡΗ 1910 £  ΑΡΙΘΜΟΣ 4 0 9

"Ενας λαός υψώνεται άμα δείςη πώς δ& φο
βάται την άλή&εια. — Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

^ Ί Β Ρ Ι Ε Χ Ο Ι Υ Ι Ε ^ Ι Λ

ΑΘΙΙ.νΐίΓΠΙΣ. Άην,νκΰτικα γράμματα.
ΕΙΗϊΕΝΗ (Έ Κ Μ Κ Ν Τ . Κριτικν; : «Στό ’ Αλμπουρο».
-Μ. ΜΑΛΛΚΑΣΗΣ. Τριγΰρω οτοός έχλεχτοός : Ό  έπαινο; 

που Ά λ .  ΙΙάλλν·.

ΑΛΕΞ. ΙΙΛΑΑ1ΙΣ. *0  Έ μ π ο ρ ο ς  τΐ,ς  Βενετι&ς που Σες-ήρου 
(ουνέχεια).

ΓΙΑΝΝΗΣ II Ε Π Ί Α Λ Γ Γ Η 1. «Μο>σαϊκά» : Καρόιά ίακρυ-

σμέντμ
Σ ΙΠ Τ Ο Σ  ΤΙΕ1ΌΓΛΗΣ. Σε μιά ξενιτεμένη κίρΐ).
Ν. ΠΟΡΙΏΤΗΣ. Γιά τό "Εθνικό Θέατρο.

ΣΤΡΛΤΟΚΟΙΙΟΣ. Με τό λεπίόι.
Ιν!2ΣΤ ΑΝ ΤΙΝΟΣ ΝΆΤΖΟίίΟΤΛΟΣ. ΐά ο ω  (I -2).
ΙΙΑ Ρ Λ Π Ά Φ Λ Κ Ι Λ — ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΣ— Ο,ΤΙ Θ Ε Λ Ε Τ Ε -  

Χ 2 Ι Ί Σ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ.

ΓΛΕ ΤΟ Α Ε Π ΙΑ Ι
Κείνο πουπρεπε νά κάμει, χοκαμε. Τούς ξε- 

κούμπησε. Γιατί τέτια σημασία είχε ή διάλυση 
τής Διπλής Βουλής. Κ ’ έτσι μάλιστα, άπόχομα 
κι ωμά, καθώς έγινε, μ» τδ χοιχοκολλημενο 
Βασ. Διάχαγμα, πού θυμίζει, με χίς άπαραίχη- 
χες άναλογίες πάνχα, χδ «Σταύλος γιά νοίκια- 
σμα» χοΟ Κρόμβελ.

Πραξικόπημα, λέει. ’Ό χι χ ί ; Πραξικόπημα 
βέβαια, και «μέχρον άνχισυνχαγμαχικδν» καί 
«όπονόμευσις τού Πολιτεύματος», κι δ,χι θέλε- 
χε. Μά καί σωχήριο μέχρο. Μά καί χδ μόνο 
μέχρο, πού βρεθήκανε μάλισχα καί μερικοί νά 
σχαναχωρεθοΰνε γιατί ^έν τδβαλε μπροσχά άπδ 
χήν πρώχη ψηφοφορία, άπδ χδ Σαβαχόβραδο, δ
ίαν χά κόμμαχα, χά καχαδικασμένα πια τελιω- 
χικά σχή συνείδηση χοΟ ’Έθνους, βάζανε χήν 
τρικλοποδιά τους καί κοιτάζανε νάν τονέ ρή- 
ξουνε με χά παλιά, χά ξεφχησμένα τους πιά τερ
τίπια.

Δέ χρειάζεται, κύριε Βεροιώχη, νάναι Γου- 
λιέλμος Χοενχζόλερν ό Βασιλιάς μας, ούτε 
Μπίσμαρκ ό Βενιζέλος, γιά νάναι καλά κα
μωμένη ή δουλιά. Σώνει νάχουνε θέληση κ ’ οί 
δυό τους νά δουλέψουν καί σώνει νάχουν τή 
δύναμη νά έπιβάνουν τή θέλησή τους. Τούς 
Χοενχζόλερν καί χ,ούς Μπίσμαρκ άς τούς χαί- 
ρουνχαι κι άς τούς προσκυνούν οί Γερμανοί. Ε 
μείς δικά μας είδωλα λαχταρούμε νά προσκυ

νήσουμε μιά μέρα. Κι οποίος φορτώνεται μια 
τέτια εύτύνη πάνου του, σημαίνει πώς νιώθει 
.καί τά κότσα του γερά γιά νάν τά βγάλει πέρα.

Οι θεσμοί καί οί συνταγματολογικές θεω
ρίες είναι τά γιατροσόφια τής περασμένης έπο- 
χής. Τά δοκιμάσαμε καί τδ κορμί μας γαγ- 
γραίνιασε άντί νά γιάνει. Τώρα τδ λεπίδι τού 
χειρουργού άπόμεινε ή μόνη μας άπαντοχή. Μιά 
καί δυδ καί τρεις καί δεκατρείς φορές άς άγγίξει 
τις σαπισμένες σάρκες δσο νά πετύχει τις ίνες 
τις γερές. Καί τότε νά σταματήσει καί νάρχινή- 
σει ή γιατρειά.

Ή  μακαρίτισσα πιά Διπλή Βουλή είχανε 
σαπισμένη σάρκα. Λεπίδι τδ λοιπόν. ’’Αν καί ή 
δεύτερη μάς έρθει τέτια, τδ λεπίδι πάλι σ’ ένέρ- 
γεια δίχως χασομέρια.’Όσο νάρθεΐ-ή καλή. "Οσο 
νάρθεΐ ή άληθινά Έ άνική  Βουλή πού δε θά 
χάνεται σε λογοκοπήματα, πού δέ θά πνίγεται 
σε άερολογίες, πού δέ θά κουχοπονηρεύεται καί 
δέ θά βαγαποντεύει καί δέ θά παίζει τον κρυ- 
φτούλη στις σοβαρώτερες καί ίερώτερες στιγμές, 
μά ήρεμη, σεμνή, άξιόπρεπη, άξια τής μεγάλης 
άποστολής χης, θά βοηθήσει έναν πολιχικδ πού 
λέει πώς έρχεται νά μάς κυβερνήσει μ’ ένα πρό
γραμμα μελετημένο καί άνορθωτικό, ή, ά δέ 
συφωνεί μαζί του, θάν τονέ ρήξει, πολεμώντας 
τον δμως τίμια καί παληκαρίσια.

Μιά τέτια Βουλή χρειάζεται τδ ’Έθνος σή
μερα, καί μιά τέτια Βουλή έχουμε χρέος νάν 
τού δώσουμε.

ΣΤΡΑ ΤΟΚΟΠ Ο Σ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
—  ΤΕ νέα γιά τδ καλλιτεχνικό θέατρο ; Λόγος 

δέ γίνεται πιά στον τύπο. Μήπως φτειάξανε κι 6λα 
τήν έταιρία τους -δραματογράφοι και καλλιτέχνες 
καί δημοσιογράφοι πού τόνειρευτήκανε ; Μήπως καί 
τδ χτίζουνε, γιά νά μάς τδ παρουσιάσουνε ξαφνικά 

έτοιμο ;
—  Δέ βαριέσαι, άδερφέ. Ό  λόγος είχανε γιά νά 

γραφτούνε μερικά χρονογραφήματα. Τώρα Ιχουμε 

άλλα θέματα, πιδ επίκαιρα . . .
Έ τ σ ι  έκλεισε ή κουβέντα τοΰ δρόμου, έτσι έ

κλεισε καί τδ θεατρικδ ζήτημα. Καί δμως στήν ει

ρωνική έρώτηση καί στήν άδιάφορη άπάντηση μέ
σα, πόσες άλήθειες ! Τδν περασμένο μήνα, δεν έ
μεινε χρονογράφος, άπ’ δσους πέφτουνε νά κοιμη-
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θοΰνε δραματογράφοι καί ξυπνούνε κριτικοί, δίχως 
νά γράψη τό άρθράκι του γιά τή θεατρική κατάν
τια τής 'Αθήνας μας καί νά μήν προτείνη τό για
τροσόφι του. 'Ωραία λόγια, μά καλήτερα, επιστημο
νικότερα, πιο* ποιητικά καί πιό άθρωπιστικά τά είπανε 
άλλοι ώς τώρα. Ά νο7ξτε τό βιβλίο τοΰ Ψ'υχάρη «Γιά 
τό Ρωμαίϊκο Θέατρο», ξεφυλλίστε τά Γράμματα καί 
τά Σημειώματα τοΰ Ιίαλαμά, θυμηθήτε τά γραφό
μενα τοΰ «Κριτικού τού Νουμά», και περάστε άλλη 
μιά φορά τις φωτεινές κριτικές τοϋ Πέτρου Βασιλι
κού γιά τή Δραματική μας Παραγωγή και γιά τήν 
Τέχνη, καί θά τις δήτε αυτές τις άλήθειες. Γραφτή
κανε φέτος άρκετά δμορφα πράματα καί στά δημο
σιογραφικά θεατρολογήματα, γιά νά διασκεδάση τό 
φιλόμουσο κοινό, δπως διασκεδάζει καί ατό θέατρο 
μέ τά έργα πού βλέπει. Τό θέμα ξεθύμανε, οί άρχι- 
συντάχτες άπαιτήσανε φρέσκα πράματα, καί τό θέα
τρο— καλλιτεχνικό, λαϊκό ή εθνικό, πέστε το δπως 
άγαπάτε,— <5έ χτίστηκε.

Δ έ χτίστηκε. Τό ξαναγράφω· γιατί αυτού είναι 
δλο τό ζήτημα. Τό ειρωνικό ρώτημα μήπως τό 
χτίζουνε, γιά νά τό παρουσιάσουνε ξαφνικά έτοιμο, 
είχε βαθύ νόημα. Δέ φτάνει ναποφασίσουνε οι κα
λοκάγαθοι κριτικοί μας νά χεραγωγήσουνε τήν πα- 
ραστρατημένη θεατρική μας Τέχνη, ούτε νά πεινά
σουνε κ ’ ένα ή ουό αστέρια τής σκηνής, δπως τό 
δηλώσανε πώς είναι πρόθυμα. ’Ανάγκη καί νό· τό 
χτίσουνε το θέατρό τους. ’Αλλιώς παράσταση δέ γί
νεται.

—  Μά τί τρέλες είν’ αυτές ; κάποιος θά βρεθή 
νά μέ ρωτήση. ΙΙώς δέν υπάρχει θέατρο ; ’Από θέα
τρα, έχουμε δά καί πάρα πολλά στήν ’Αθήνα. Τό

σα πολλά, που μένουνε κλειστά δυο τρία κάθε κα
λοκαίρι !

’Απαντώ. "Οσο είναι ώραΐα τά λόγια, τόσο ά
σκημα τά πράματα, κάποτες. Στό ζήτημά μας τά 
λόγια λένε πώς είναι θέατρα στήν ’Αθήνα, καί τά 
πράματα δείχνουνε πώς δέν είναι κανένα. Σκολειό 
τής κοινωνίας, ιερό ναό τής Τέχνης μάς δνοματί- 
ζουνε κριτικοί καί ποιητάδες τό θέατρο. Τό παραδέ- 
χουμαι. Μά πώς θέλετε νά στείλω τό παιδί μου στό 
σκολειό τό ιδιωτικό, πού δέν τό διευτύνει δάσκαλος 

Αναγνωρισμένος, παρά ένας ταδερνάρης, πού έπειδή 
έτυχε νάναι καί σπιτονοικοκύρης τού χτίριου πού 
χρησιμεύει γιά σκολειό, παίρνει ΐχ ι μονάχα τό νοί
κι του παρά καί τό δικαίωμα νά κανονίζη αυτός τά 
μαθήματα; ΙΙώς νά πάω νά κάμω τήν προσευκή 
μου στόν ίδιόχτητο ναό, πού λειτουργούς καί κήρυ- 

κες έχει μανάβηδες καί σαράφηδες, δσο κι άν είναι 
καλοί νοικοκυραΐοι, κι δχι παπάδες ;

Έ τ σ ι  καί τά θέατρά μας. Ά π ό τόν καιρό πού

φιλοδοξήσανε νά γίνουνε κέντρα γιά διασκέδαση μο
νάχα, καί πού τάπαρνήθηκε άπονα ένας Χρηστο- 
μάνος δίχως νά προνοήση νάφήση έναν τουλάχιστο 
άξιο διάδοχό του, άν δχι πολλούς, μέ τή ρηχή πα 
ραγγελία νά πασκίσουνε πώς νά διορθώσουνε τό λά
θος πού έκανε κι αύτός ό ίδιος, άμα βουλήθηκε καί 
αποφάσισε νά τραβήξη τήν πελατεία τοϋ κόσμου 
πού πάει στό θέατρο δχι γιά νά δη παρά γιά νά 
ψα,νή, — άπό κείνο τόν καιρό μείνανε τά θέατρά μας 
όρφανά άπό δάσκαλο καί λειτουργό, άπό καλλιτέ
χνη κυβερνήτη. Τά κυβερνούνε τώρα, καί κανονί
ζουνε τήν τάση καί τό δρόμο τους, επιχειρηματίες 

πού πρώτο καί κύριο σκοπό τους έχουνε τό χρημα
τικό κέρδος, άδιαφορ όντας έντελώς, οί περισσότεροι, 
γιά κάθε σκοπό καλλιτεχνικό.

Πάρτε τό πιώτερο συχνασμένο καλοκαιρινό θέα
τρο τής Α θήνας, τή «Νέα Σκηνή : ιδρυτής Κ. 
Χρηστομάνος». θαρρείτε πώς φέτος καί πέρσι καί 
πρόπερσι είχε τήν καλλιτεχνική του κυβέρνηση ή 
καλλιτέχνισσα Μαρίκα Κοτοπούλη, δπως λέγανε τά 
προγράμματα ; Κάνετε μεγάλο λάθος. Κυβερνούσε δ 
κ. II . Θηβαίος, καλός καί άξιος δικηγόρος, συντά- 
χτης καί νομικού φύλλου, άν άγαπάτε, μά πού μέ
τρο τής Τέχνης είχε τήν είσπραξη του ταμείου. Αυ
τός εΐτανε ο θεατρώνης, 'ο νοικοκύρης τής θεατρικής 
μάντρας : έπαιρνε νοίκι 22  τά εκατό άπό τήν ά - 
καθάριστη είσπραξη, έπαιρνε τις δεκάρες γιά τά μα- 
ςιλλάρια,έπαιρνε νοίκι άπό τόν καφενέ, μερδικό άπό 
τά φιλοδωρήματα τού ταμία. Μόνη του έγνοια καί 
φροντίδα νά γεμίζη κάθε βράδι τό θέατρο. Κ ’ ευ
κολίες άπό μέρος του ατούς θεατρίνους, δσες θέλεις: 
χιλιάδες φράγκα προπλερωμές, κτλ. Που νά τολ

μήσουν οί δυστυχισμένοι νά ξαναπαίξουνε δράμα πού 

δέν τράβηξε πολύ πλήθος, άς εΐτανε κ ’ έργο πού 
είχανε νά δείξουνε τήν τέχνη τους ! Πώς νά ποϋν 
δχι. άμα τούς φέρνανε οί δραματογράφο: κ’ οί με
ταφραστές τής μόδας έρ γ α  μέ καφεααντάνικα τρα
γούδια καί γαργαλιστικά ξεγυμνώματα ! θ ά  κοβό
τανε άμέσως κάθε χρηματική ευκολία, μπορεί νά 
τούς κάνανε κ’ Ιξωση άπ’ τό θέατρο. Κ ’ έτσι, τον 
Όρέατη καί τήν ’Ιφιγένεια πού μεταδώσανε απόψε 
το καλλιτεχνικό ρίγος σέ λιγοστό άκροατήριο, θά 

πήγαινε πατεΐς με πατώ σε τό άλλο βράδι έ  έκ λ ε- 
χτος πλουτοκρατικός μας κόσμος —  καί μαζί του δ 
κοσμάκης πού μαϊμουδίζει τούς κάλλιους του —  νά 
τούς καμαρώση στό χορό τών Ά πάχηδων καί στήν 
καντσονέττα τής Κυρά-Νταντάς.

Τό άλλο μας κοσμικό θέατρο, τό «Βαριετέ», κά
πως περισσότερο καλότυχο, θεατρώνης του ό Κ ώ 

στας ό θεοδωρίδης, μέ γοϋστο, μόρφωση καί ιδανι
κά, μά δποχρεωμένος νάντικρύζη τά βαριά έξοδα 

/
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τοΰ θιάσου, νά πλερώση τδ πανάκριβο χρονιάτικο 
νοίκι τής μάντρας, νά διόρθωση τδ έρείπιο πού είχε 
γιά θέατρο, νά βαστάξη στδ συναγωνισμό. Κ ’ έτσι, 
τή ζημιά πού του έφερνε ή κλασσική ’Αντιγόνη.κοί
ταζε πώς νά τή σκεπάση μέ τις «Λευκές Σελίδες», 
καί άπδ τήν «Κρήνη» τοΰ Μπλαίμς πού έσταζε δά- 
κρι δάκρι τήν είσπραξη, προτιμούσε τδν πλούσιο 
βούρκο τού «Ρουβίκωνα», ένδς έξυπνου γαλλικού 
έργου, πού άλύπητα τδ σφυρίξανε τδν ίδιο μήνα οί 

βλάκες Μιλανέζοι.
Πώς νά συναγωνιστούνε τά λαϊκώτερα θέατρα, 

— ή «Νεάπολη», τδ «Άθήναιο» καί τδ «Νέο Θέα
τρο» : ’Αναγκασμένα κι αυτά νάκριβοπλερώνουνε τά 
νοίκια τους, κάνοντας χίλια τερτίπια γιά νά κρατή
σουνε τήν πελατεία τους πού σερνόταν, άπδ μίμηση 
καί ψευτοεπίδειξη, πρδς τάριστοκρατικώτερα κέντρα, 
τρεκλίζανε στήν έκλογή τών έργων, άνεβάζοντας 
στή σκηνή δ,τι φανταχτερδ καί πρόστυχο άπδ τά 
ξένα, δ,τι πατριδοκαπηλικδ καί άτεχνο άπδ τά πρω
τότυπα, με άποτέλεσμα τδ νοητικδ παραστράτημα 
τού κοσμάκη πού χεροκροτοΰαε. Κι άν κάμανε καί 
τίποτα καλό, πνίγηκε κι αύτδ μέσα στδ ρέμα τής 
προστυχιάς. Κι’ άν έλεγε κανείς ατούς θεατρίνους 
τίποτα :— Μπά ! ξέρουμε έμεΐς τδ καλό, μά ό κό
σμος αυτά θέλει. Νά πεινάσουμε, άδερφέ ; Τού δί
νουμε δ,τι τάρέσει. Τοΰ αρέσει νά κοροϊδεύεται ; 
Τδν κοροϊδεύουμε !

Τήν άπάντηση αυτή, σημειώστε, δέν τήν άκού- 
γετε μόνο άπδ τούς μικρούς, παρά καί άπδ τούς 
μεγάλους καλλιτέχνες μας. Τή μάθανε άπδ τούς δη
μοσιογράφους. Καί τούτοι, μέ πολλά γραφόμενα 
τους γελούνε κ’ οι ίδιοι, τόσο άτοπα είναι ! — τά γρά
φουνε δμως λένε, γιατί έτσι θέλει τδ κοινό, έτσι κά

νει κι ό συνάδερφος καί τραβά πεντάρες. ΙΙαντοΰ ή 

πενταρολογία, τδ εύκολο κέρδος, καί λόγια παχιά 
μονάχα γιά τήν ’Ιδέα καί γιά τήν Τέχνη.

—  ’Αφού ένας Χρηστομάνος αναγκάστηκε νά 
κάνη τά ίδια, άπδ μένα τδ φτωχδ θεατρίνο περιμέ
νεις νάφήκω νηστικά τά παιδιά μου γιά νά ν ψ ώ ο ω  
τδ θέατρο ; —  Σοΰ λέει, καί σέ άποστομώνει.

—  Έ λ α  σύ, ί  φωτισμένος, καί πές μας τί νά 
παίξουμε. Παίρνεις δμως καί τή ζημιά μας άπάνω 
σου ; —  Φωνάζει ό άλλος. Κ ’ έπειδή δέν ξέρεις τί 
νάπαντήσης, θάκούση έκεΐνος προθυμότερα τή γνώ
μη τού πολύξερου μεταφραστή πού τού πήγε τούς 
παράλυτους «Γλεντζέδες» καί τήν πορνική «Κρεβ- 
βατοκάμαρα» πού τραβάνε τδν κόσμο, παρά τή γνώ
μη τού Παλαμά, πού ή «Τρισεύγενή» του δέν ά - 
ξιώθηκε νά παίχτη άκόμα σέ θέατρο πού θέλει νά 
όνοματίζεται έλληνικδ θέατρο.

’Ονοματίζεται κ ’ έλληνικδ δέν είναι. Είναι «δια- 
σκεδαστικδ» θέατρο. Γιά νά Εκανοποιη τά γούστα

τοΰ καλού κόσμου καί τού κουτού κοσμάκη πού έν- 
νοέϊ νά διασκεδάση καί νά περάση καλά τή βρα
διά του τδ καλοκαίρι, νά Εκανοποιη καί τις φιλοδο
ξίες μερικών άπδ τούς θεατρίνους μας πού είναι τώ
ρα κοσμαγάπητοι καί θέλουνε νά φανούνε κάθε τόσο 
σ’ έναν καλδ καινούριο ρόλο. Καί γιά νά κερδίζου
νε τδ ψωμάκι τους οί πολλοί καί μικροί, τδ παντε
σπάνι τους οί πιδ τρανοί κι ό θεατρώνης. Ρ όλους, 
τεχνικούς ρόλους, άλήθεια ί θέλησε νά μάς δείξη κι 
ό Οικονόμου τελευταία στδ «Πανελλήνιο», μά ό 
θεατρώνης τούκλεισε τήν πόρτα, γιατί λουφές δέν 
έβγαινε, ούτε είταν ελπίδα νά βγη το χειμώνα.

—  Μά δλα δικά σου τά θέλεις ! άκούω τδν τρί
το θεατρίνο νά μού φωνάζη Μονάχα ρόλους φιλο
δοξούμε : μονάχα ξένα έργα παίζουμε ; ΙΙοιόέλλη- 
νικδ πρωτότυπο άρνηθήκαμε ; Ά π δ  ποιό έλληνικδ 
κερδίσαμε ; Μόνο άπδ τά πατριωτικά κι άπδ τις ε
πιθεώρησες . . . Καί βάλε ! . . .

Βάζω. Βάζω πώς δέν παίξατε άκόμα, ούτε καν 
τή διαβάσατε, οί περισσότεροί σας, τήν «Τρισεύγε- 
νη» πού είναι δχτώ χρόνια τώρα τυπωμένη. Βάζω 
πώς τά παίζετε τά πρωτότυπα έλληνικά, γιατί ξέ
ρετε πώς θά πάη κόσμος στήν π ρώ τη  τους, μά δέν 
ιάγαπάτε, δέν τά ξαναπαίζετε παραπάνω άπδ δυο 
ή τρεις φορές, έξδν άν ή τεχνίτρα ρεκλάμα κ ’ οί 
συφεροντολογικές υποχρέωσες σάς άναγκάσουνε. Β ά 
ζω  πώς τά ξένα μονάχα έργα τάγαπάτε μέ τήν 
καρδιά σας, δσα, έννοεϊται ! έχουνε κούφιους καί 
φανταχτερούς ρόλους, όχι έκεϊνα πζάγγιζσυνε στδ 
βάθος τής άθρώπινης ψυχής. Γιατί, μάτια μου— μα
τάκια μου ! δπως τδ λέγει ό Ταβουλάρης— πιώτερο 
κολακεύεστε άμα βγήτε στή σκηνή Γάλλοι «μαρκή- 
σιοι καί κόμητες ο πού άκουστά τούς έχετε δίχως νά 
τούς δήτε ποτέ στα μάτια σας,παρά νά βγητε Ρωμιοί 
μπακάληδες ή άσκλάβωτοι ραγιάδες ή αγνοί λυ
ράρηδες καί βιολιτζήδες, πού τούς σκουντάτε έλ η -  
μερις στδ δρόμο, δίχως νά τούς προσέξετε καί νά 
τούς σπουδάσετε γιά νά τούς ύποκρι·&ήτε άπάνιο στή 
σκηνή. Καί σάς είναι πολύ πιδ δύσκολο νά ζωντα
νέψετε μιά ρωμαίϊκη μορφή, έναν άπλδ ντόπιο χα- 
ραχτήρα, παρά μιά πολύπλοκη ξενική ψυχή, πού 
δέν τή νοιώθετε, μά ούτε κι άπδ μάς έχετε φόβο νά 

σάς νοιώσουμε πώς δέν τή νοιώθετε. Στάχτη στα 
μάτια τοΰ κόσμου, καί στάχτη στά δικά σας. Κι ό 
λουφές τού θεατρώνη νά βγη . . . Ά  ! Είστε φιλό
δοξοι καί φιλότιμοι θεατρίνοι,— σάς καμαρώνω ! Μά 
δχι Έ λ λ η ν ες  θεατρίνοι. Ό  Οικονόμου ό ίδιος, πού 
δάσκαλό τους τδν άναγνωρίζουν οί πρώτοι καί κα- 
λήτεροI σας, είτανε κ ’ έμεινε ξένος θεατρίνος, δ ξ ε -  
νικώτερος άπ’ βλους σας. Κουτσά στραβά έχετε 
σείς οί άλλοι, οί παρακατινοί, νά δείξετε μιά δη
μιουργική προσπάθεια, είπατε νά βοηθήσετε μέ τή



μικρή σας τέχνη, έστω και δίχως άγάπη, τό νεοελ
ληνικό, το ρωμαίϊκο θέατρο. Ό  δάσκαλός σας όμως 
ποτέ δέ σάς τό δίδαξε αύτό μέ τό παράδειγμά του. 
Καί παντού καί πάντα τό παράδειγμα στάθηκε ή 
μόνη διδαχή που πιάνει τόπο καί σκλαβώνει πιστούς 
οπαδούς καί αποστόλους.

§
Μά γιατί τόσα πολλά νάπαιτούμε άπό τούς φτω

χούς θεατρίνους ή άπό τούς πλούσιους κερδοσκό- 
που; θεατρώνηδες, άμα τό κακό παράδειγμα τό δί
νουνε Κράτος καί Δήμος ; "Ενα, τό μεγαλήτερο άν 
άγαπάτε, μορφωτικό μέσο τού λαού είναι ή Τέχνη, 
καί είδικώτερα ή θεατρική Τέχνη. Τό είπαν τόσοι 
καί τόσοι ώς τώρα- τελευταία κι"' ό «Κριτικός τοΰ 
Νουμά» σ’ ένα του ειδικό άρθρο*. Σ ’ ένα, δμως άν- 
τιγνωμώ μαζί του, σ’ αυτό πού λέει πώς «δέ θά εί- 
τανε κακή έπιχείρηση άπό τή μεριά τής χρηματι
κής ωφέλειας μιά τέτοια ίδρυση ένός Λαϊκού Θέα
τρου στήν ’Αθήνα». Θί «διάφοροι θεατρώνηδες καί 
θιασάρχες» πού τούς συοουλεύει νά κάνουνε τήν ε 
πιχείρηση. ξέρουνε καλήτερα τί θά πή εμπορική έ
πιχείρηση κ ’ εύκολο κέρδος. Κάνουνε δ,τι κ ’οί μπι- 
ραριέρηδες. Ρωτήστε τόν μπιραριέρη, ποιόν προτι
μά πελάτη ; —  τούς 100  ήσυχους άθρωπάκους πού 
θά πιούνε ήσυχα καί καλά τό καφεδάκι τους ή θά 
φάνε τό λουκουμάκι τους— είσπραξη 10 ώς 20 ψω

ροδραχμές, καί φασαρία καί κόπος δλο τό μερόνυ
χτο- ή τούς 10 παραλήδες χαροκόπους πού θά πάνε 
γιά μισή ώρα νάδειάσουνε βαρέλι μπίρα, νάνοίξου- 
νε σαμπάνιες, νά τσιμπήσουνε τσουχτερούς μεζέδες 
καί νάφήσουνε το πενηντάρικο ή τό κατοστάρικο στό 
ταμείο του : Φυσικά τούς δεύτερους. Κι ό έπιχει- 

ρηματίας πού τσάκωσε τέτοια πελατεία, δέν Αποφα
σίζει ποτές νά τήν άλλάςη, για τ ί :— γιά νά μορφώ- 
ση καί νά ψυχοπλάση τόν ταπεινό κοσμάκη. Καί 

τών τωρινώ μας τάχατες λαϊκωνε θεάτρων οί θεα
τρώνηδες κ’ έργολάβοι, κι αυτοί άκόμα τήν πλουτο
κρατική πελατεία λαχταρούνε καί ίνειρεύουνται.

Τό είπα παραπάνω : άπό το Κράτος κι άπό τό 
Δήμο παίρνουνε τό παράδειγμα. Έ χουμ ε στήν ’Α
θήνα μέσα δυο Ιθνικά θέατρα —  τά χτίρια έννοώ. 
Θέατρα χτισμένα μ’ έθνικά χρήματα τό ένα, μ’ I- ' 
ξοδα εθνικού ευεργέτη τό άλλο : τό Βασιλικό καί τό 
Δημοτικό. Τό πρώτο κάτω άπό τήν άμεση έπίβλε- 
ψη τού Βασιλιά, πού ξόδευε καί ξοδεύει κι’ άπό τό 
ιδιαίτερο ταμείο Του γιά τή συντήρησή του. Κι άμα 
ξοδεύει Βασιλιάς χρήματα δικά Του γιά δημόσιο ί

δρυμα, γιά τό καλό τοϋ λαού τά ξοδεύει, τοΰ λαού
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πού τήν Ά γά π η του τή θέλει Δύναμή Του ί  Βασι
λιάς. Κι δσο πιό μορφωμένη ή ψυχή κ* ή νόηση 
τού λαού, τόσο πιό άποτελεσματικά μεγαλοδύναμη 
κ ’ ή άγάπη του. Μά μήπως τό Βασιλικό καί τό 
Δημοτικό Θέατρο χρησιμέψανε γιά τή μόρφωση, γιά 
τήν καλλιτεχνική παιδαγώγηση τοϋ λαοϋ  καί τοϋ 
δή μ ον  ;  Κι αύτά γιά διασκεδαστικά δργανα ένός 
στενού πλουτοκρατικού ή ψωροφαντασμένου -κύκλου, 
πού θέλει νά μεγαλοπιάνεται, θαρρείς πώς χτιστή
κανε. -

Ό  τρόπος πού άπαρχής δργανώθηκε τό πρώτο, 
γιά τόν «έκλεχτό» ,γράφε : πλουτοκρατικό) κόσμο, 
άπόκλεισε το λαό. Τό βαρεθήκανε κ ’ ο: πλουτοκρά
τες, γιατί δέν τούς διασκέδαζε αρκετά, γιατί αυτοί 
έχουνε καλήτερα πώς νά περάσουνε τις ώρες τους τό 
χειμώνα, καί βρήκε τήν ευκαιρία— πάνε τρία χρό
νια τώρα !— δ κ. Ά γ γ ελ ο ς Βλάχος νά βρή καί τήν 
ήσυχία του άπό τούς θεατρικούς μπελάδες : πρό-
τεινε στό Βασιλιά νά τό κλείση, κι ο Βασιλιάς, βα

δίζοντας σύφωνα μέ τό συνταγματικό κανόνα πού 
λέει πώς άμα Τοΰ προτείνη μιά κυβερνητική ένέρ- 
γεια ί  υπουργός καί Αύτός δέν τήν Ιττ.κυρώση,ποέ- 
πει ό υπουργός νά παραιτιέτα:,— γιά νά μή φέρη σέ 
τέτοια δύσκολη θέση τον κ. Βλάχο, πού έκανε καί 
υπουργός καί τδξερε τό έθιμο, είπε ναι καί τοκλεισε 
τό Βασιλικό θέατρο. Έ μ ειν ε  στή θέση του τό λοιπόν 
¿ κ. Βλάχος, καί τό άνοίγει άμα τύχη καί περάση 
κανένας ξένος θίασος μέ σκηνικό αστέρι, γιά νά 

συγκέντρωση γιά δυό τρεις βραδιές τόν «έκλεχτό» 
κόσμο. Αύτός είταν άπαρχής ό σκοπός τής Βασιλι
κής Σκηνής, μ’ δσα κι άν υμνολογούσανε καί λ ι
βανίζανε οι κομψογράφοι μας γιά τόν έθνικό προο
ρισμό του.

ΙΙάμε τώρα καί στό Δημοτικό. Αυτό δέν παινεύ
τηκε ποτές πώς είχε καί κανέναν άλλονε σκοπό, 

παρά το διασκεδαστικό. Τώρα μάλιστα πού τό πήρε 
άξιος έργολάβος, ό κ. Κονταράτος, καί τό ξανακαι- 
νούργωσε άπό μέσα, καί τϊκανε κούκλα, μάς «υπό
σχεται τερπνάς έσπέρας, είς άς έξάπαντος θά συγ- 
κεντρούται τό άνθος τής έκλεκτής μας κοινωνίας», 
καθώς γράφσυνε οί φημερίδες. Κ ’ ή αρχή έγινε στά 
έγκαίνια. μέ τις πλουτοκρατικές τιμές τους. Καί τά 
κοσμοπολίτικα λελέκια άρχίσανε πάλι νά κουβα
λιούνται καί νάφήνουνε τις ήθοπλαστικές κοτσιλιές 
τους στή φωλιά τής Τέχνης πού έχτισε γιά τό Έ 
θνος στήν πρωτεύουσα τοΰ Ελληνισμού ένας «έθνι- 
κός ευεργέτης». Κι ό δεκατιστής τού φόρου «τών 
Δημοσίων θεαμάτων» πού άντίς γι’ άλλη υποστή
ριξη τόν κάθησε στό σβέρκο τής Θεατρικής μας Τ έ
χνης ή Πολιτεία, τόσο περισσότερα τσεπώνει δσο ά- 
κριβώτερο,δηλαδή πλουτοκρατικώτερο, είναι τό εισι
τήριο . . .

Ν Ο ΪΜ Α Σ
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Σωστά λοιπόν ό ειρωνικός περίεργος ρώτησε, άν 
το χτίσανε  κι όλα οί θιασώτες του θεατρικού ξανα- 
γεννημοΰ τό θέατρό τους. Που νά φωλιάση και πώς 
νά φτερώση τό καλλιτεχνικό, λαϊκό, έθνικό, τό ρω- 
μαίϊκο επιτέλους θέατρο, όταν τοΰ κάνουνε άνταγω- 
νισμό όχι μονάχα οί ιδιώτες κερδοσκόποι, παρά καί 
τό Στέμμα, κ’ οί Δημοτικοί μας "Αρχοντες, κ ’ ή 
Πολιτεία ! Καλά είναι τά ώραϊα λόγια, καλές οί ά- 
φερημένες θεωρίες δπως καλός είναι κι ό δροσερός 
λέρας. Κανένας όμως Μαικήνας δέ φανερώθηκε γιά 
νά υποστήριξή καί στο υλικό μέρος τήν Εδέα. Κα
νένας δέν έχτισε ούτε μάς είπε πώς σκοπεύει νά το 
χτίση τό έθνικό θέατρο, κι άμα τό χτίση, έθνικά νά 
τοργανώση καί σέ χέρια δυνατά γιά τέτοιο μεγάλονε 
σκοπό νά το παραδώση.

Γιατί αυτό, νομίζω, είναι καί το ουσκολώτερο, 
παρά νά χτίστη τό θέατρο. 'Η  οργάνωση σΰφωνα μέ 
τον αληθινά έθνικό του σκοπό. "Ολες οί απόπειρες 
άποτΰχανε ώς τώρα. Δέν παρουσιάστηκε ό κατάλ
ληλος Οργανωτής, ό 'φωτισμένος οδηγός γιά νά δεί- 
ςη τό δρόμο. Μά δέ θά πή αύτο πώς πρέπει καί νά- 

’ πελπιστοΰμε καί νά σταυρώσουμε τά χέρια μας. 
Έ γ ώ  πιστεύω πώς θεραπεία υπάρχει στήν άρρώ- 
στεια τή θεατρική. Καί μιά πού πιστεύω πώς έκα 
να κ ’ έγώ κάποια της διάγνωση μέ τά παραπάνω 
πού είπα, έχω αοΰ φαίνεται τό δικαίωμα νά προτεί
νω καί τό θεραπευτικό μέσο.

Νά προτείνω ! Μεγάλο λόγο είπα. ΙΓροτείνανε 
τόσοι καί τόσοι, πού σάν κούνουπα μέ βλέπουνε άπό 
τά ψηλά τους τά στασίδια. Μά κ’ έγώ πολλές φο 
ρές ώς τώρα, σάν έβλεπα νά βγαίνουνε επίσημο: κι 
ανεπίσημοι θεωριολόγοι απάνω σέ τριπόδι καί νά 
προτείνουνε το καί τό γιά τό θέατρο, έλεγα μέσα 
μου : «Κι άλλος μέ τήν Ιναίσιμη διατριβούλα του 
γιά διευθυντηλίκι στό Β. θέατρο !» Φαντάσου τώρα 
τί θά πούνε γιά μένα τόν κούνουπα. Μά κούνουπα; 
θά γίνω στοΰ λιονταριοΰ τό αύτί, κ ’ ίσως τό κάνω 
νά σαλέψη τήν ουρά του. "Ενα σάλεμα φτάνει, εν' 
άνοιγόκλεισμα τοΰ ματιού του, κ ’ ή δουλειά μας γέ- 

νηκε
’Ακόμα πιο μεγάλο θά πώ λόγο. «Οί Βυζαντι

νοί θέατρο δέν άποχτήσανε. Έ  Κρήτη χρειάστηκε 
πρώτη νά χωριστή άπό τό Βυζάντιο κ’ έτσι πρώτη 
νά μάς δώση ρωμαίΐκο θέατρο. Έ κ α μ ε  καλή άρχή. 
Πρέπει τώρα καί μεΐς, τό θέατρο νά βάλουμε μέ τό 
νού μας». —  έγραφε έ Φυχάρης * έδώ καί δέκα 
χρόνια. Τό θέατρο έχω στό νού μου, καί τις πρα- 

χτικές μου παρατήρησες πού γράφω έδώ, τις έκαμα

γιατί πάντα βαλμένο στό νού μου τό είχα. Μά τά 
λόγια τοΰ Ψυχάρη λένε γιά μένα καί κάτι άλλο. 
Πώς μέ τό βυζαντινισμό πού μάς δέρνει θέατρο δέ 
θάποχτήσουμε. Π ώ; ή Κρήτη -  τό Κρητικό λιοντά- 
τάρι μας— θά κάμη καί τώρα τήν καλή άρχή, νά 
μάς δώση τό ρωμαίΐκο θέατρο πού λαχταρούμε. Ε ί
ναι άδύνατο κυβερνήτης σάν τό Βενιζέλο πού έρ χε
ται λαοπρόβλητος μέ πρόγραμμά του τόν πολιτικό 
ξαναγεννημό τοΰ ελληνικού λαοΰ, τό λευτέρωμα τοΰ 
λαού άπό τή σκλαβιά τής κομματικής σαπίλας κι 
άπό τό σκοτάδι δπου συφέρο έχει νά τον κυλά μιά 
ςενοφαντασμένη ολιγαρχία, — είναι άδύνατο νά μήν 
έχη μελετημένο καί τό ζήτημα τής Τέχνης στή 
νοητική μόρφωση τοΰ λαού. «Πρώτος δρος τοΰ λευ- 
τερωμοΰ τοΰ σκλάβου είναι τό διανοητικό άνύψωμά 
του» — έγραφε πέρσι ό Πέτρος Βασιλικός * Ιδιο, σ’ 
αυτές τίς σελίδες· καί τ’ άπόοειχνε μέ δσα γίνουνται 
τώρα στή Γερμανία γιά τή μόρφωση τοΰ πλήθους, 
έλεγε τί ρόλο παίζει τό θέατρο κ ’ ή δραματική τέ
χνη στή μόρφωση αυτή. "Οχι βέβαια τό διασκεόα- 
στικό θέατρο τοΰ τάχατε καλού κόσμου, ούτε ή κού
φια πατριδοκαπηλική καί παραδόπιστη τέχνη. "Ο 
λοι τό ξέρουμε, δλοι τό λέμε καί τό ξαναλέμε, τε 
χνίτες καί φιλότεχνοι καί αγελαίοι, πώ: τά μεγάλα, 
τά κλασσικά, τάληθινά θεατρικά έργα, είναι γιά τό 
λαό κι ϊχ ι γιά τή ραφινάτη αριστοκρατία, Είπα, έ 
δειξα παραπάνω γιά ποιό λόγο δέν τά δίνουνε τέτοια 
θεάματα στό· λαό οι θεατρικοί κερδοσκόποι. Δέν τούς 
συφέρνει, τό ξαναλέγω, νάχουνε τή λαϊκή πελα
τεία. Πρέπει λοιπόν αιώνια νά σέρνεται κατάδικος 
έ λαός στά ψευτοθέατρα καί νά στραβώνεται ; "Οχι, 
οχι, όχι ! Άφοΰ είναι τόσο εύκολο γιά τήν Ιίολιτεία 
νά τοΰ δώση το θέατρό του,— τό Βασιλικό θέατρο, 
πού πρέπει κι αδτό νάνήκη στό 'Έθνος, δπως στό 
Έ θνος ανήκουνε καί τά βασιλικά μας τά καράβια. .

Τριάντα χιλιάδες, λένε, κοστίζει το χρόνο στό 
Βασιλικό Ταμεϊο ή συντήρηση τοΰ θεατρικού χτιρίου 
(μιστολόγιο τοΰ άχρηστου καί άγονου προσωπικού, 
καθαρισμός κτλ.), τοΰ χτιρίου πού τό βαρέθηκε καί 
λιποτάχτησε ή άριστοκρατική του πελατεία καί τό 
κρατεί κλεισμένο ό κ. Βλάχος — άγονα μαντρόσκυλα 
κι αυτός καί κείνη, ξαπλωμένα πάνω στοΰ σανού τή 
στοίβα, ένώ γύρο τους πεινάει τό γόνιμο κοπάδι. 
Γιατί νά μήν τό πάρη τό βάρος αυτό ή Ιίολιτεία 
πού τού λαοΰ τήν πρόοδο σκοπό της έχει κι αυτή ; 
Γιατί νά μήν τόργανώση δπως ταιριάζει στον έθνικό 
του προορισμό καί νάνοίξη τίς πόρτες του γιά τό λαό, 

μέ λαϊκώτατες δμως τιμές; Νά τό γεμίζουνε τότες δχ: 
δσοι έχουνε τά πολλά λεφτά καί θέλουνε νά φ αν οϋ -  
νε  μονάχα, παρά δσοι έχουνε τήν πολλή δίψα γιά

* «Γιά  τό 'Ρωμαίΐκο θέα τρ ο », Πρόλογος, σελ. 4 3 . * «Νοομας», άριθ. 3 4 1 , σελ. 5.
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νά δοϋ ν ε ·/.αί νά φ ω τιστούνε  μέ χδ φέγγος της Τ έ 
χνης !. Καί άς μείνη γιά διασκεδαστικδ κέντρο του 
Αριστοκρατικού κόσμου πού ξιππάζεται σάν τονε βλέ
πουνε νάκριβοπλερώνη τδ θέατρό του, καί τίποτ’άλ- 
λο, άς μείνη τδ φρεσάοφτειασιδωμένο Δ η μ οτικό .—  
Τί ψεΰτρες πού είναι καμιά φορά οί όνομασίες !

51ά γιά νά οργανωθή ένα τέτοιο θέατρο, πού 
σκοπό του δέ θάχη ούτε του κερδοσκόπου τδν πλου
τισμό, ούτε τήν επίδειξη τοΰ θεατρίνου σέ ρόλους, 
ούτε τοΰ αγαθού παραλή τήν καλή χώνεψή, παρά 
μόνο τδ τεχνικδ παίξιμο έργων, Αληθινών έργων τής 
Τέχνης κι όχι τής διασκεδαστικής θεατροβισμηχα- 
νίας, χρειάζουνται κότσια καί γόνατα καί νεφρά,όχι 
τάπαλά χέρια ένδς άπόστρατου υπουργού, πρέσβη 
καί λόγιου, πού ικανά σταθήκανε νά τδ μανταλο- 
κλειδώσουνε μονάχα. Χρειάζεται δ κατάλληλος ά - 
θρωπος. Καί τδν άθρωπο αύτδ πιστεύω πώς τονέ με
λετούνε κι δλα όσοι παρακολουθούνε τά τελευταία 
χρόνια τδν αγώνα τού «Νουμά», καί θά μού δώ
σουν, έλπίζω, δίκιο άν τδν δνομάσω, δίχως νά πάρω 
τήν άδεια τή δική του.

Δέν είναι ’Αθηναίος λόγιος, άπδ κείνους πού 
μέ τήν καθημερνή συνάφεια μέ θεατρίνους καί δ η 
μοσιογράφους καί συντεχνϊτες τους μπορεί νά χάσα
νε πολλά ή λίγα σιδερένια λέπια άπδ τδ θώρακα 
τού χαραχτήρα του; ή στομώσανε τδ μαχαίρι τής 
κριτικής τους. Δέν είναι ούτε κανένας άπδ τούς 
δυό μας Αληθινά μεγάλους δασκάλους τής σκηνής» 
πού δέν καταδεχτήκανε δμως νά δειχτούνε καί άλη- 
θινά έθνικοί τού θεάτρου κυβερνήτες.

Είναι δ ξενιτεμένος ποιητής, δ Αγνός λόγιος, δ 
άφοσιωμένος ατά ιδανικά του, δ πολεμάρχος τοΰ 
Λόγου καί τής Τέχνης, δ άπδ κάθε άλλον ειδικό εί- 
δικώτερος στά θεατρικά, δπως τδ έδειξε δά ώς τώρα 
καί μέ τις δημιουργικές του μετάφρασες ξένων αρι
στουργημάτων καί με τις φωτεινές του κριτικές γιά 
τά ελληνικά έργα καί τή θεατρική τέχ ν η ,— είναι δ 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΌΣ ΧΑΤΖΟΠ ΟΓΛΟ Σ.

Έ χ ε ι  κανείς άντιλογία ; Οί στήλες τού «Νου- 
μά» είναι ανοιχτές γιά νά πή τή γνώμη του, φτά
νει νά μην είναι Αδειανές θεωρίες δίχως όφελος πρα- 
χτικό. θ ά  σκύψω τδ κεφάλι, καί θά τδν πώ « Ά μ -  
λέτο, βασιλιά, πατέρα» τού θεάτρου, άνίσως μού Α
πόδειξη πώς άδικα άερολόγησα κ ’ έγώ, πώς είδα 
φαντάσματα καί δέν έστρωσα στδ χαρτί πράματα 
πού είναι καί πού γίνουνται. Κι άς μή μού λογα- 
ριάση ούτε κάν τήν άγάπη διόλου πλατωνική ά - 

γάπη !— πού έχω στήν ψυχή καί στήν καρδιά μου 
γιά τδ έλληνικδ θέατρο.

Ν. Π ΟΡΙΩΤΗ Σ

ΤΡΙΓΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΕΧΤΟΥΣ
Ο Ε Π Α ΙΝ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Α . Π Α Λ Λ Ε

"Οταν προφέρνω τδ όνομα Ά λ έξα ν τρ ο ς  Π ά λ -
βλέπω μπροστά μου καί τδν ίδιον ολάκαιρον. 

Τότε τδν κυτάζω κατάματα καί τδν άρωτώ : — Πού 
νά σέ βάλω ; πού να σέ τοποθετήσω άξιά σου, ή - 
ρωά μου ;

Είσαι ολυμπιακός ήμίθεος, είσαι βασιλοαίματος 
’Αχαιός, είσαι άρματωλός, είσαι πρωτοπαλλήκαρο 
τού Καραίσκου, είσαι Γιαννιώτης τραγουδιστής, τιρ- 
τιρτζής τής Πόλης, Σμυρνιωτάκι είσαι, καλόγηρος 
στ’ 'Αγιονόρος, άγγλος πάστορας, δάσκαλος τού Γ έ 
νους, άσμα δημοτικό, κλέφτικο τραγούδι, μοιρολόι 
μανιάτικο, γιαρεδάκι Ανατολίτικο ; είσαι σωτήρας 
τού Έ θνους, ή καταδίκη τής έκφυλης ράτσας τής 
σημερινής ρωμαίικης, θεία δίκη :

Είσαι δλα αυτά· καί άλλα τόσα καί είσαι έσύ, έ 
Ά λ έξ α ν τρ ο ς  Π άλλης, ί  μοναχός σου, ό μεγάλος, ό 
γιγάντιος σάν έ'να δρΰ.

"Ετσι σέ βλέπω, έτσι σέ προσφέρνω όντας σέ 
άναλογίζομαι.

Σκύβω τότε στά βιβλία σου απάνω καί σέ μ ε- . 
λετώ.

Σέ θέλω στά καράβια τών ’Αχαιών : στά στρα
τόπεδα τών Τρώων ; Σέ βρίσκω στήν Ίλιάδα  σου. 
Έ κ ε ΐ  περιδιαβάζεις, κρυφοκυτάζεις, συβουλεύεις, 
διηγάσαι, σιωπάς.

Σέ θέλω στά πρδ τού 21 χρόνια, τά άρματω- 
λίτικα ; Σέ βρίσκω στά χορικά τού Κύκλωπα σου 

καί στήν Ίλιάδα σου άκόμα γιά δεύτερη φορά.
Σέ θέλω ιερωμένον, ίδανικόνε καί άπροσόμοια 

στον ; Στά εύαγγέλιά σου.
"Ηριυα τής ’Επανάστασης ; Στδ Μεσολογγιτη

σου.
Αίαθηματικόνε : Στά Λιανοτράγουδά σου.
Σοφόνε ; Στί; μετάφρασές σου.
Δίκη καί καταδίκη μας ; Στά Έπιγράματά σου.

’Ενθουσιαστή μας ; Στδν Κανάρη σου.
’Ελπίδα μας καί παρηγοριά μας ; Στήν πίστη 

σου καί στήν δρμή σου.
Καί άν θέλω τίποτε άλλο άκόμα έξω άπδ αύτά 

καί άπάνω άπδ δλα τά άλλα, Ανοίγω τά γράμματά 
σου καί τδ βρίσκω.

Έ κ εΐ ή ψυχή σου είναι άσπέδιστη, ή καρδιά 
σου χωρίς χαλινάρι, έκεΐ τδ πνέμα σου έλεύτερο σάν 

τ’ άτια τού ήλιου.
Τά  γράμματά σου ! Ο ί β α μ μ έν ο ι ϋ'ηααυροι 

τοϋ  γ έρω  Μ άρκο  ρ ά  μ α ς  ! "Οσες φορές κΓ άν τά 

διαβάζω, δσες φορές κΓ άν τά ξεφυλλίζω, πάντα 
κάτι νέο θά διδαχτώ, κάτι καινούριο θά μάθω, κάτι
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0% ξεχωρίσω, κάτι θά μαντέψω που ώς τότε νά μου 
ξέφευγε.

'Η μετριοφροσύνη σου έκεί, άλλά καί ή σ τε- 
ρεοτη σου, ό καλός σου λόγος καί ή χρυσή συβου- 
λή σου, ή σοφή παρατήρησή σου καί ή ερώτησή 
σου τάχα γιά νά μάθης, έσύ, ένώ είναι γιά νά δα- 
σκαλέψης.

ΙΙρόχειρό μου το γράμμα σου γιά τό "Ιφ , τό 
ποίημα ποΰ σοϋ αφιέρωσα άλλοτε; καί πού τό τί

μησες δυο φορέξ, γράφοντας αργότερα καί τήν ποιη
τική προς έδαΰτο απόκρισή σου. Τό τυπώνω έδώ 
σκεδόν όλάκαιρο, γιά νά δείχτης καί σύ στά περισ
σότερα χαρίσματά σου όλάκαιρος :

Τ ατόϊ, 1 2 /8 /11· 04 .

Φίλε Κύριε Μαλακάση,

Λύτό τύ Τ φ  είναι μεγάλο δώρο. Είναι αρι
στούργημα. ’Αμφιβάλλω αν ή Ισπανική φιλολογία έ
χει τίποτε καλήτερο. Γιά  σου ! Σπούδαζε τον ελλη
νικό λαό κχχί περίγραφε τον. ’Εκεί είναι ή αληθινή 
τέχνη κ’ έκεΐ είναι, ακόμα καί ή καρδιά σου. Μά 
οί στίχοι, σου ιι.ε έπεισαν καί, κάτι άλλο, πώς δσοι 
φωνάζουν πώς δέν ξέρω ρωμαίϊκα λένε τήν αλή
θεια. "Όχι. μοναχά'γιατί μοΰ είναι αδύνατο νά γρά
ψω (χέ τόση ζωή, δσο γράφεις τοϋ λόγον σου μά 
γιατί καί πολλά που λες δέν τά ξέρω. Το μόνο μου 
καλύ είνιχι πώς είμαι έτοιμος νά μάθω. Έ τ σ ι  Ou 
σε παρακαλέσω νά μου ξηγήσης όσα δεν καταλα
βαίνω καί δέν ξέρω, δηλαδή . . . .

(Ό  ΙΙάλλης έδώ μοΰ παραθέτει μερικές λείες 
τούρκικες και άλλες εντελώς ιδιωματικές ποΰ σέ 
γράμμα μου τοΰ τές έξήγησα. ’Αλλά ρωτώ έσέ τόν 
ίδιον τώρα : δέν τές ήξερες τάχα ή μέ τρόπο μου- 
δειχνες πώς έπρεπες νά τις βγάλω ; Δέν ξέρω καί 
εξακολουθώ τό γράμμα σου).

. . . .  θ ά  σέ παρακαλέσω καί άλλο, νά μοΰ 
γράνη; αυτούς τούς στίχους σ’ ένα καλύ χαρτί, κα
θαρά, νά μοΰ τούς ΐπογράψης καί νά γράψης καί 
τδνομά μου έτσι δπως είναι, μέσα στύ Ν ο υ μ α » 
(στές ίδιες έδώ σελίδες δημοσιεύτηκε τό Τφ), καί νά 
μου τούς στείλης. Θέλω νά τούς βάλο) μέσα σέ. τε
λάρο καί νά τούς κρεμάσω στή βιβλιοθήκη μου.

«Νά ζή ή μαννοΰλα σου νά ζή» δέν είναι κα

λήτερα «έτσ’ ή μαννοΰλα σου νά ζή» ;
Τ ο  μέτρο ή ύ ρυθμός είναι, περίφημος. «Ζω

νάρι.» ή «ζουνάρι» ;
Ε κείνο  τύ «ξεμολοημένος περβατώ» θά σοΰ το 

ζήλευε, ο Burns.

Σέ άσπάζομαι 
Ό  φίλος σου 

ΑΛ. ΠΑΛΛΗΣ

Στό γράμμα σου μέσα αύτό δέν είσαι λοιπόν 
σκεδόν όλάκαιρος ;

Έ σ ύ  νά διδαχτής άπό μένα τήν ελληνική 
γλώσσα ;

Έ σ ύ  νά μήν ξέρης άν πρέπει «ζωνάρι ή ζουνάρι;»
Έ σ ύ  νά μοΰ λές πώς πιστεύεις νά είναι καλή- 

τερος δ στίχος, άντϊς νά μοΰ λές : ετο ι ε ίν α ι  καλή- 
τερος  ;

Καί υστέρα ό έλληνικός λαός ό προδομένος ! 
Αύτός ό καϋμός σου ! ’Εχτρός έσύ τής έπίδειξης 
τής παλάβρας, τής φαφλαταρίας κΓ άκόμα ντυμέ
νης μέ τό φόρεμα τής δημοτικής γλώσσας, φίλος 
εγκάρδιος δμως τοΰ λαϊκού άνθρώπου τοΰ αγαθού 
τού γελασμένου πατριώίη.

«Νάμχχι μαζί σου στήν πληγή,
Μαζί καί στήν χαρά σου» . . . 

δπως αθάνατα λές στό τραγούδι του πολυπόθητου 
γυρισμού σου . . . .

Είχα ορκιστεί νά μήν άντιγράψω εδώ στίχους

σου. Ό  κίντυνος μεγάλος, νά παρασυρθώ, νά μήν
μπορώ ύστερα ποΰ νά κρατηθώ, άλλά καί τό πα
ραπάνω δω ιιχάκι σου πώς νά τ’ άφίσω ;

Μιά μέρα τόλμησα νά μιλήσω γιά «σένα στό 
M o r é a s .  ’Έμεινα. Ένόμιζα πώς θά κατσούφιαζε» 
άλλά Εκείνος ξαστέρωσε σάν ούρανός."

— Ό  Π άλλης. μέ ρώτησε, άλλά αύτός είναι 
σπουδαίος άνθρωπος.

—  Τον γνωρίσατε ;
— Βέβαια καί τόν γνώρισα, καί τόν διάβασα

καί θά γράψω γι’ αύτόν. Μου μένει ΙΙάλλης καί
Παπαδιαμάντης, μοϋ είπε καί έπρόσθεσε χαμογε
λώντας : "Αν δέν προφτάσω, κύταξε ν’ άφιερώσης 
καί στους δυό μετάφρασες ποιημάτων μου κατά 
παράκληση καί εντολή μου. Έ σύ  ξέρεις νά μετα
χειρίζεσαι τις S t a l l  C Ο S δπως τούς πρέπει καί 
δπως έγώ θέλω. Είδες τί γράφω γιά σένα στά 
P a y s a g e s  e t  S e n t i  in e n t s  καίv O
στόν πρόλογό μου στό βιβλίο τοϋ  Δεληγεώργη.

Ό  Μ υΓίϊας μοΰ τά έλεγε αύτά ένα ωραίο α 
πόγευμα τού χειμώνα πού πέρασε. Μιλούσαμε γιά 
σένα πολλή ώρα στό μπαλκόνι του καθισμένοι. Σέ 
άποκαλούσα, θυμάμαι, φωστήρα καί καμάρι καί 
στολίδι τού 'Ελληνικού καί έκεΐνος συμφωνούσε μα
ζί μου. θυμάμαι πόσο αισθανόμουνα νά ήμουν πε
ρήφανος πού σέ είχα νοιώσει καί σε είχα αγαπήσει 
καί σέ είχα αίσθανθή καί πού είχα μέ τό μέρος 
μου τό μεγάλον ποιητή τής « ’Ιφιγένειας», τής « ’Ε 

ριφύλης» καί τών άθάνατων «Stances».
Ό σ ο γιά τήν έντολή, 0ά τήν έχτελέσω άργό- 

τερα.
Μ. ΜΑΑΑΚΑΣΗΣ
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S E  M IA  Sä EIN IT  EM  E  N II Κ Ο Ρ Η

’Εκείνη π ελαμπε μακριά 
Σαν το χρυσό φεγγάρι 
Κι άξαφνα μαύρη συγνεφιά 

Τ ής σκέπασε τή χάρη·

Κείνην πού πλήγωσε βαθιά 
Τοΰ χάρου τό δρεπάνι 
Κ ’ έζήτησε στήν ξενιτιά 
Στον πόνο της βοτάνι-

"Αν τοΰ νησιού πού πάτησε 
Τ ις δασερές ραχούλες 
Καί τίς πλαγιές π’ άγνάντησε 
Καί <υψηλές κορφούλες,

Τ'ις ήσκιωμ,ένες λαγκαδιές,
ΓΓά δροσερά ^.ειβάδια,
Τίς όλοπριίσινες έρμιές,
Τ ’ άνθοσπαρμένα σιάδια*

’Ά ν  τού πελάγου οί χρωματιές,
Οί βράχοι, ή αμμουδιά του,
Οί ταπεινές ακρογιαλιές,
Ή  ροδαλή δχτιά του-

Τής λίμνης ή γλυκέ ui θωριά,
Τά ήμερα νερά της,
ΊΤ  ανθισμένη λυγαριά,
Τό χόρτο, ή καλαμιά της·

"II άνοιξη ή παντοτεινή,
Τό μυρωμένο αγέρι,
Στή λύπη της τ ή ’ μακρινή 
Ή  μπόρεσε νά φέρη

Λίγη ζωή, πνοή, χαρά,
Καί βάλσαμο νά χύση 
Στήν πληγωμένη της καρδιά 
Καί. νά τήν άναστήση·

“Αν ξαναγύρη στό νησί 
Κατάσπρο περιστέρι 
Κ ’ ή συντροφιά της νάν’ χρυσή 
Καί τής καρδιάς της ταίρι,—

’Λ π’ τό χωριό μας νά διαβή 
ΙΙάλε νά τήν ιδού με 
Κ Γ  αυτήν τή νέα της ζωή 

"Ολοι νά ευχηθούμε.

Ο  “ Π Ο Υ Μ Α Σ , ,
β γ ά ν ε ι  η;α θ ε  κ ε ρ ι α κ Η

Διευθυντής : Α  1 Ι ·  Τ Α Γ Κ 0 1 Τ 0 Υ Λ 0 2 3  

Συντάχτης : Ν  Α ·  Ι Ι Ο Ρ Ι Ω Ί Ή Ε

Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ  : Δ ΡΟ Μ Ο Σ ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α Τ Η , Ά ρ . 1 1 , ΑΘΗΝΑ

Σ υ ν τρ ο μ ή  χρονιάτικ η  :  Γ ιά  τήν 'Ελλάδα καί γιά τήν 

Κρήτη δρ. 1.0. Γ ιά  τό έξωτερ.κύ φρ. χρ. .1. — , / ί · — Γ ιά  
τίς επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ. 
τήν τριμηνία). — Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά 
δέ στέλνει μπροστά τή συντρομή του.

2 0  Λεφτά τό ψ ύλλο, 2 0 .  — Τά περασμένα φύλλα που

λιούνται στό γραφείο μας στή διπλή τιμή.
Β ρ ίσ κ ετα ι  στήν ’Αθήνα σ’ όλα τά  κιόσκια, καί. στις επαρ

χίες στά ΙΙραχτορεΐα τών Εφ ημερίδω ν.

Γ Ι α Ρ Α Γ Ρ Α Φ ΑΚΙΑ

Π Ρ Ο Κ Ρ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η — Ν Α Ι  Η  Ο Χ Ι—  Α Γ Ν Ο Ι  Κ Α Ι  Α-

Μ Ω Μ Ο Ι  — Ο Α Ο Γ Ο Σ  Τ Ο Υ  —  Η  Κ Ρ Ι Σ Η  Τ Ο Υ
Π Ο Ι Η Τ Η - Ο  Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Ο Σ  Κ Α Ι Ρ Ο Σ .

Ν Α  την π ο νμ ε  — π ώ ς  νά την π ο ν μ ε  τή  μακαρίτισ σ α  
Δ ιπ λ ή  Β ο υ λή  ; "Α ς τήν π ο ν μ ε  Π  ρ ο χ ρ ι μ α τ ι  κ ή 
Έ·9·νοσυνέλε·ψη, χιά νά μ ι  τα χειριστούμε  τόν κα& ιερω - 

μένο όρο στους α θ λ η τ ικ ο ύ ς  άγώ νες.
Σ τ ις  περασμένες εκλογές δ λαδς δέν εϊξερε π ο ιο υ ς  

νά στείλει μ έσα . Π ή ρ ε ά π δ  το σωρό όσους νόμιζε κ α - 
λονς κα ί τούς έστειλε νάγιονιστοϋνε. ’Α γω νισ τήκα νε  

κ αι τους είδε. K a t τώρα π ιά  στις ερχόμενες εκλογές &ά 
ξέρει δ λαός π ο ιο ι α π ’ δλονς αυτούς άξίζου νε  νά ξα- 

ναμπ οννε στή Β ο ν λή  κ αι νάγωνιατοννε.
"Ε τσ ι, π άει κ ανείς νά π αραδεχ τεί π ώ ς  εΐταν α π α 

ρα ίτη τη  ή  μ α χ α ρ ίτισ ο α  Β ο ν λή , π ώ ς  έπ ρ επ ε  δηλ. νάρ&ε ϊ  

κ α θ ώ ς  ή ρ θ ε , π ώ ς έ π ρ επ ε  νά ό ια λνφ εϊ χαΐλώ ί όιαλύ" 
θ η κ ε ,  χιά νά φανούνε οί α λη θ ιν ο ί  χ ι ά ξιο ι αγω νιστές 

γιά τονς κα θ α υ τά  αγώνες καί νά μείνουν οί άλλοι, οί 
άτζαμήδες, γ ι ’ α π λοί θ εα τές.

*

Ε ΙΙΙΑ Ν , καί πολύ σωστά, πώς στις 8 τού περασμένου 
Τρυγητή ή ετυμηγορ ία  τού λαού είταν α ρ νητικ ή . Ληλ. ό 

λαός χτύπησε οσο μπόρεσε τά παλιά κόμματα, χωρίς όμως 
νά δείξει μέ τήν εκλογή του καί τί θέλει. Νά, τώρα μέ 
τίς καινούριες εκλογές πού Οάν τού δοθεί κάπιο θετικό 
ρώτημα καί θίίχει νά διόσει ορισμένη πιά απόκριση, θ έ 
λει τό Βενιζέλο ποιιρχεται μέ άνορθωτικό πρόγραμμα καί 

τάζει πέος θα ζητήσει μέ κάθε μέσο νάν τό εφαρμόσει, ή 
δέν τονέ θέλει ;

Σ τό  χέρι του είναι νά πει τό Ναι ή τό Ό χ ι .  Μά 

πρέπει νδναι πλατύ τό Ναί του ή πλατύ τό Ό χ ι  του.Π ρέ
πει τό Φιλελεύτερο κόμμα νάρθεί μέ γερή, μέ άτράνταχτη 
πλειονοψηφία, ή γερά νά πέσει. Γ ια τί ή τελευταία εκλογή, 
μέ τό νά μοιραστεί τό αποτέλεσμά της σέ χίλια κόμματα 
καί κομματάκια, μεταμόρφωσε τή Βουλή σέ σωστή Β αβυ
λωνία.

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Π Ε Ρ Ο Υ Λ Η Σ



Ο ΝΟΥΜΑΣ

Δ Ε  συσταίνουμε τίποτα στην Κυβέρνηση. Ευχόμαστε 
μοναχά ο ί συδυασμοί τη ς οϊ εκλογικοί νίίναι συδυασμοί ά

ξ ιο ι νά επιβληθούνε στην ] Κοινή Γνώ μ η  μέ τά  ηθικά  

στοιχεία  ποϊ) Οάχουνε μέσα κι όχι μέ τούς «εκλογικούς π α 
ράγοντες», καθώς τούς λένε, μ ’ άλλα λόγια μέ μεγαλοκομ- 

ματάρχηδες.
Σήμερα ευτυχώ ς, ένας είναι ό πιό μεγάλος κι ό πιό 

θετικός κομματάρχης, ό Λαός. Ή  Κυβέρνηση λοιπόν αύ- 

τόνε μοναχά έχ ει νά λογαριάσει κι αύτόνε πρέπει νά κ ο ι
τάξει μέ κάϋε τρόπο νά κερδίσει μέ τό μέρος της. Καί ϋά 

ιόν κερδίσει σίγουρα άν τούς παρουσιάσει τούς συδυασμούς 
τη ς αγνούς, λευκούς καί ίϊμωμους από κάθε παλιά εκλογι

κή αμαρτία.

*

Ο Σ Ο Ι ακούσανε τό  Ιΐεν ιξέλο  νά μιλάει ιίπλά κι απ έ
ριττα στό λαό την Κεριακή τό βράδι άπύ τό  μπαλκόνι τού 

ιστορικού πιά ξενοδοχείου του. καί νά σαγηνεύει τόν κο
σμάκη, δ ίχω ς νιί τόν ξεθεώ νει μέ ρητορικές κορώνες καί 
μέ βροντερά ξεη ιονητύ (αχ. κύριε Λ εβίδη, καί νάσουνα 

στί| θέση του. ακόμα 0<ι ρητόρευες !), είδαν καί πιστέψανε 

π ώ ς όταν έχει κανείς νά π εί πράματα, τά  βροντερά λό

για δεν τού χρειάξοννται. καί πέος τά βροντερά λόγια, κ. 

Κ αζάζη, τά  μεταχειρίξοννται μοναχέ« όσοι δέν έχουν τ ί 
ποτα νά πούνε κι. άναγκάϊουνται νά κρύψουν τή γδύμνια 

τους μέ χαρτένιες πορφύρες.
Ό  Β εν ιξέλο ς δί· ρητόρεψε, δηγήΟηκε. Κ ι δμω ς ή δή- 

γησί) του τήν Κεριακή τό βράδι ενέργησε σά λόγος Δημο- 

στένη.

*

Ε ΙΙΠ Τ Α Μ Μ Λ Τ ΙΚ Η  κρίση τού ποιητή ΙΙαλαμά.

‘Ο Β ειιζ έλ ο ς  ενεργεί μέ ρυθμό, μέ αρμονία, μέ 
ποίηση.

Γ ΙΛ  μερικούς ι/.γαύούς πατριώ τες πού κλαίν καί δέρ- 
νουνται π όι; μέ τί| διάλυση τή ς Β ο υ λ ή ; και μέ τό χασο

μέρι τών και νούριων έκλογώνε χάνουμε κ α ιρ ό  π ολ ύ τ ιμ ο ,  
η απόκριση είναι πρόχειρη.

Ά ς  λογαριάσουν πόσον καιρό βάσταξε ή μακαρίτι,σσα ή 
Β ουλή , τί έκαμε μέσα σ ’ όλοι αύτόνε τόν καιρό κι αμέ

σω ς θά παρηγορηΟυύν καί θά παραδεχτούν πώ ς πιύ απο
τελεσματικά Οιί ξοδια στεί τιάρα ό π ο λ ύ τ ιμ ο ς  κ α ιρ ό ς  μέ 

τις εκλογές, παρά πρώτα μέ τήν άεροκοπανίστρα Βουλή 
τους.

Ρ Λ Λ Ο Α Γ Γ Λ ΙΚ Η  ΣΧΟΛΗ

( 6 ,  ‘ Οδός Σ τ α δ ίο υ .— ’ Ανιοίλεν ‘ Εστιατορ ίου  Ά β έ ρ ω φ )

Ι ’ίετΓς Β ιιιιό τν - Ι^ επ ο ιι ΒιιτάτνοπΗ

'Μ Γ α λ λ ο α γ γ λ ι κ ή  Σ χολή  ε 'Λ ο τ .Ο '. ε Χ  τούς γ ο ν ε ί ς  των μα

θητών τών ϊ ιαςέρ ιυν  Σχολείων οτι ,  έκτος τών η$η λει- 

τουργοϋντων εσπερινών τμημάτων, θέλει καταρτίσει άπό 

■ί— 6  μ.μ. καθ’ Ικάστην π ρ α κ τ ικ ά  τμήματα Γαλλικών καί 
Α γγλικώ ν ά π ο κ λ εισ τ ικ ώ ς διά τους νέους. Διά τάξεις 
τών δέκα τό π ο λ ύ  μ α & ητώ ν  Δρ. 6  μηνιαίος. Δρ. 10 διά 
τάς δύο γλώσσας. Δίδονται καί ίδιαίτεραι παραδόσεις.

Τ Α 2 Ω
'Α φ ιερ ω μ έν ο  τον  Ψ Υ Χ Α Ρ Η

Σέ μια βουνήσιιχ λαγκαδιά είχαμε μαζεφτεί ένα 
καλοκαίρι μιά μικρή συντροφιά. Εϊτανε κεΤ κάποια 
λουτρά κ’ ένας φίλος μου πού ήρθε νά γιατρέψει 
τούς ρεματισμούς του, μ’ έ'συρε κ’ εμέ μαζί του. "Ο 
ξω από τούς χωριάτες, πού είχανε στήσει στην πλα
γιά τις πρόχειρες καλύβες τους από ελατόκλαδα, 
βρήκαμε κι. ά'λλους πεντέξη τής δικής μας τάξης. 
Πάνε πολλά χρόνια από τότε καί μού"μείνανε καθα
ρά στο νού μόνο τρεις άπ’ αυτούς. , Ενας έμπορος 
από κάποια μικρή χώρα εκεί κοντά ένα; γιατρός 
από μιάν ά'λλη κάτω στον κάμπο κ’ ένας απόστρα- 
τος σπαθοφόρος. Κ ’ οί τρεις εϊτανε πενηντάρηδες 
κι, απάνω. Ό  έμπορος πάντα λιγόλογος καί μαζεμέ
νος, οι, άλλοι δυο λογάδες κι άνοιχτόκαρδοι. Τ ) έμ
πορος, θυμούμαι έπαιζε πάντα μέ τή χοντρή χρυ
σή αλυσίδα του ρολογιού του, ή μπλέκοντας τά χέ- 

"ρια του έφερνε γύρους αδιάκοπους, ατέλειωτους μέ 
τά δυο μεγάλα δάχτυλα, σέ βαθμό πού πείραζε τά 
νεύρα τού άπόστρατου σπαθοφόρου, κι άρχιζε κ’ ε
κείνος καί φυσούσε τά ρουθούνια ζαρώνοντας μου
στάκια καί μάγουλα. 'Ο  γιατρός δέ (ραινότανε πώς 
είχε διόλου νεύρα. "Ολοι μας είχαμε καθένας τήν 
καλύβα του, μά γιά περισσότερη ευκολία — μιά καί 
πιάσαμε γνωριμία, όπως γίνεται σά βρίσκουντάι στην 
ερημιά κάμποσοι άνθρωποι μαζεμένοι— μάς μαγέρε- 
βε ό ύπερέτη: τού γιατρού καί τρώγαμε όλοι μαζί 
κάτω από έναν πλάτανο. Τό μέρος όμορφο δέν εΐ- 
τανε- πληχτική ξεραΐλα μόνο, στενός ουρανός άπο- 
πάνω καί δυνατό λιοπύρι γύρο στα στουρνάρια. Τις 
αύγινές πηγαίναμε κυνήγι στά ριζά όλοτρόγυρα μέ 
τό γιατρό καί μέ τό φίλο μου. 'Ο  άπόστρατυς μάς 
έδινε μονάχα τό σκυλί του. Ό  πόνος στ» γουφό δέν 
τόν άφηνε τόν ίδιο νάρχεται μαζί μ,ας. "Επειτα τό 
ρίχναμε ολημέρα στά χαρτιά, όσο (ρωτούσε τού θεού 
τό (ρώς. Σάν κουραζόμαστε κατά τό βράδι, ξαπλω
μένοι στ (λ. κλαδιά καί μισονυσταμένοι, άκούγαμε τό 
γιατρό ή το σπαθοφόρο πού μάς λέγανε διάφορες ι
στορίες. Τό γιατρό μέ πιό πολλή ευχαρίστηση. Οί 
περισσότερες γυρίζανε γύρο στην πολιτική ζωή τού 
τόπου του. Εϊτανε φανατικός μέ τό Κορδόνι καί τό 
είχε δουλέψει σά βουλευτής κάμποσο χρόνια. Συχνά 
δμως άλλαζε τό θέμα. Μάς έλεγε γιά τή ζωή του 
στην πρωτέβουσα, μάς ιστορούσε γιατρικά του α
νέκδοτα από τό χωριό. Τού άρεσε νά μιλεΐ, νακούει 
τή φωνή του νάχεΐ στη βραδινή σιγαλιά τής λαγκα
διάς. Μιά από τις ιστορίες τού γιατρού είναι κ’ ή 
παρακάτω. Μάς τήν είπε μιά βραδιά πού ή κουβέν
τα γύρισε στις γυναίκες καί στην αγάπη, καί σάν 
είχε αδειάσει κάμποσα ποτήρια κρασί. Μάς είχανε 
φέρει τήν ημέρα κείνη φρέσκο άπ’ τό χωριό.

1.

Ή  χήρα Γαλάναινα— Ιτσι άρχισε 6 γιατρός— εΐ- 
τανε τό δεξί χέρι τής μάννας μου, καθώς τό λένε. 
"Οταν ή ψυχοπαίδα παράτρωγε κορόμηλα ή άρα-



1 7 0  Ο Ν Ο ΪΜ Α Σ

ποσιτια καί θερμαινότανε —  κι αύτό γινότανε πολύ 
συχνά— ή ό'ταν περισσέβανε οί δουλειές στό σπίτι, ή 
μάννα μου δέν είχε παρά νάβγει στο παράθυρο καί 
νά φωνάξει τή Γαλάναινα πού καθότανε αγνάντια 
σ’ εν» χαμόσπιτο μέ μιά ψηλή συκιά μπροστά στήν 
πόρτα του καί μιάν αυλή πάντα βρώμικη καί λα
σπωμένη άπό τις σαπουνάδες. Τό ξενόπλυμα εΐτανε 
ή καθαυτό δουλειά τής Γαλάναινα;, πού κοντά στο 
δικό της είχε νά χορταίνει τρία άλλα στόματα: δυο 
παιδιώνε της καί τής πεθεράς της, τυφλής γερόν - 
τισσας, πού περνούσε τά στερνά παραπανιστά χρό
νια της καθισμένη στήν αυλόπορτα καί γκρινιάζον- 
τας μέ τή νύφη της. Ή  Γαλάναινα μέ τις συχνές 
δουλειές πού έκανε στό σπίτι μας είχε γίνει πια δι
κή μας. Εΐτανε ήσυχη, πρόσχαρη γυναίκα, καλοή- 
σ/ιωτη καί γλυκόλογν;. Σ ’ εμάς τά παιδιά περισσό 
τερο. Συχνά έκεΐ πού λανάριζε τά μαλλιά στή λό- 
τζα μας, μάς μάζεβε γύρο της καί μάς έλεγε πα
ραμύθια καί συχνότερα άκόμα μάς γλύτωνε άπό τό 
λουρί :οΰ πατέρα, μπαίνοντας στή μέση, ή γιά πιό 
άσφάλεια, κρύβοντας μας πίσω άπ’ τό φουστάνι της.

"Ετσι τήν είχαμε δλοι σέ καλό μάτι τή Γα λά - 
ναινα. Μόνο ή μάννα μου,αύτή πού τή φώναζε, δέ 
φαινότανε νά τή βλέπει μέ πολλή εύχαρίοτηση σπί
τι της. Μιά αφορμή κι αύτό γιά νά μαλλώνει μέ 
τή γιαγιά, τή δική της μάννα

«Δέν τή θέλω- μέ κρύα καρδιά τήν μπάζω σπίτι 
μου», τήν άκούγαμε νά τής λέει πολλές φορές.

«Μά τί σοϋ κάνει, τί σοϋ φταίει ή δόλια :» τής 
απαντούσε ή γιαγιά. «Αύτή καλά στάθηκε καί κο
ρίτσι πούταν καί μέ τόν άντρα της καί τώρα πού 
άπόμεινε‘χήρα.»

« Ά ν  εΐτανε καλή, δέν έμπαινε σέ τέτοια πεθε
ρά», φώναζε θυμωμένη ή μάννα μου.

Περισσότερο δέν προσέχαμε έμεΐς τά παιδιά,ώσ- 
τόσο είχαμε μάθει πια νά βλέπουμε μέ φόβο τή γριά 
Ά γγελίνα, πού πασπατέβοντας μέ τό ραβδί της έ 
βγαινε καί θρονιαζότανε όλη μέρα όξω στό κατώφλι 
τής αυλόπορτάς της, μουρμουρίζοντας άδιάκοπα. 
Πολλές φορές ρωτήσαμε τή γιαγιά γιατί ή μάννα 
μας δέν ήθελε νά δει οτά μάτια της τή γριά Ά γ 
γελίνα, μά πάντα παίρναμε τήν ίδια άπάντηαη : 
«Εΐτανε κακός άνθρωπος στά νιάτα της, παιδί μου.» 
■Πιώτερα δέ μάς έλεγε ή γιαγιά, μά αύτό έφτανε γιά 
νά τρομάζουμε τήν πόρτα τής γριά Ά γγελίνας καί 
νά τή φανταζόμαστε σαν κακή στρίγλα σταλμένη άπ’ 
τό διάβολο νά παιδέβει τή Γαλάναινα. Μάς είχε πει 
τόσα παρόμοια παραμύθια ή ιδια ή Γαλάναινα.

Καθώς φαινότανε δμως, δέν είταν αύτός ό λό
γος πού ή μάννα μου δέν έβλεπε μέ καλό μάτι τή 
Γαλάναινα. Δέ θά τόνε μαθαίναμε άν ό πατέρας δέν 
εΐτανε στά δικαστήρια γιά ένα πηγάδι άνταμικό μέ 
τή γειτόνισσα καί συμπεθέρα του, τή Γεροντάκαινα, 
κι άν ή Γεροντάκαινα δέν έβγαινε και φώναζε πολ
λά όξω άπ’ τήν αύλή μας, άμα ή ψυχοπαίδα μας 
έχυνε τά νερά στή δική της τήν αύλή, έκε: πού έ
πλενε πλάϊ στο πηγάδι. "Ενα άπό τά πολλά πού έ
λεγε εΐτανε πώς τάχα ή ψυχοπαίδα πού είχαμε πρω- 
τήτερα δέν ξαναγύρισε άπό καλό στό χωριό της, 
δθε τήν έφερε ό πατέρας. Περισσότερα δέ νοιώθαμε 
έμεΐς τά παιδιά, δπως δέ νοιώσαμε περισσότερα καί

μιά μέρα πού εΐτανε ή Γαλάναινα έκείνη πούχωσε 
τά νερά στήν ξένη αύλή κ’ ή Γεροντάκαινα, πού 
βγήκε καί τής αναποδογύρισε τή σκάφη, τής είπε 
κοντά στις άλλες βρισιές :

«Μπαινόβγαινε αύτοϋ μέσα κ ’ έγνοια σου- θά σέ 
συγυρίσει καλά κ’ έσένανε ό μουστακαλής».

Μουστακαλή εννοούσε τόν πατέρα μου. Ή  Γ α -  
λάναινα άφησε στή μέση τό πλύσιμο κ ’ έφυγε. Ή  
μάννα- μου τάβαλε μέ τον πατέρα σά γύρισε τό γιό
μα σπίτι. «Είσαι μουρ-τάρης», ακούσαμε πού τοϋ 
είπε έκεΐ πού παραμονέβαμε πίσο» άπ’ τήν πόρτα 
τής κάμαρας πού μαλλώνανε.

'Ο λόγος μάς φάνηκε παράξενος. Μουρντάρης ό 
πατέρας πού δέν άφηνε νά κάτσει μύγα στή φουατα- 
νέλλα του ! Μά 6 μικρότερος αδερφός μου, ό κακο
μοίρης ό Γιαννούλης, πιό ξυπνός άπ’ βλους μας, 
μάς ξήγησε πώς μουρντάρης δέν είναι μόνο εκείνος 
πού είναι λερός στή ντυμασιά του, μά κ ’ έκείνος πού 
πειράζει τά ξένα πράματα.

« Έ  καί πειράζει ό πατέρας τά ξένα πράματα;» 
τόνε ρώτησα.

«Ξένη δέν είναι ή Γαλάναινα :» είπε ό Γιαννού
λης. Καί μάς οιηγήθηκε σιγαλά πώς μιά μέρα, πού 
ή Γαλάναινα σφουγγάριζε τή σκάλα, είδε τόν πα
τέρα πού άπλωσε τό χέρι του στήν τραχηλιά της κ’ 
έκείνη τούοωσε μιά σπρωχτιά. « θ ά  τό πώ τής μάν
νας», είπε, «άν καμιά μέρα τοϋ γυρέψω πεντάρα 
και δέ μοϋ τή δώσει.»

Ά ν  το είπε πράματις τής μάννας ό Γιαννούλης, 
δέν τό θυμούμαι, θυμούμαι μόνο πώ; μιά μέρα έκεΐ 
πού παίζαμε στόν κήπο τοϋ σπιτιού μας μέ τήν Τά- 
σω, τή μικρή θυγατέρα τής Γαλάναινα;, κ ’ έγώ κι 
Γιαννούλης πολεμούσαμε νά βγάλουμε άπ’ τήν τρα
χηλιά της έναν τζίτζικα, πού τόν είχε κρύψει εκεί 
για νά μήν τής τόν πάρουμε —  ό πατέρας σά μά 
είδε μάς θέρισε τά μεριά μέ τό λουρί.

'Ο κήπος μέ τή μουριά, πού στόν ίσκιο τγ;ς ρο 
κάνιζε αδιάκοπα τήν καλαμποκιά του ό ψαρής τοϋ 
πατέρα, εΐτανε τό μέρος πού παίζαμε τά μεσημέ
ρια τού καλοκαιριού έμεΐς ταδέρφια, ή Τάσω κι β 
αδερφός της ό Γεωργικός, ένα άχαρο, κουτό παιδί 
πού ρχότανε μαζί μας μόνο γιά νά τόν τσιμπούνε οί 
σφήκες στά μάγουλα, νά τρώει ξυλάχλαδα, αγουρί
δες καί ξύλο αλύπητο άπό μάς τούς άλλους. Σά νά 
τονέ μυρίστηκε κι ί μισόστραβος ψαρής, τόν κλώ 
τσησε μιά μέρα κι αύτό; ό τόσος ήσυχος κι άνεχτι- 
κος, πού μάς άφηνε νά τού καβαλλοϋμε πλάτες καί 
καπούλια, νά περνούμε άποκάτω άπ τήν κοιλιά του, 
νά τού βγάζουμε δσες τρίχες θέλαμε άπό τήν ουρά. 
Έ μ εν ε  άκούνητος, ροκανίζοντας πάντα τήν καλαμ
ποκιά του. 'Η Τάσω τού καβαλλούσε ακόμα καί τό 
λαιμό. Στεκότανε όρθή στήν πλάτη του, πηδούσε 
στά καπούλια του δπως καί στά κλωνάρια τής μου
ριάς. Ά ν  έλειπε ό Γιαννούλης άπ’ τή συντροφιά, 
θάλεγε κανένας αγόρι αύτή καί κορίτσια έμάς' τούς 
άλλους. '■

Κι ωστόσο κάθε άλλο παρά σάν άγορ οϋ έμοια
ζε ή δψη της. Ά σ π ρ η  καί καστανόξανθη, τά μεγά
λα γαλανά της μάτια βαστούσανε ένα ξάστερο ψι- 
χάλισμα μέσα σέ 8λη τήν παιδιάστικη άγρια τρέλα 
καί κάποιες φορές κοιτάζανε τόσο παράξενα, πετού-
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σανέ τόσο αστραφτερές άναλαμπές πού δέ βαστού- 
σες νά τα βλέπεις. Ε κείνο  πού τήν ξεχώριζε περισ
σότερο μέσα σ’ εμάς εϊτανε πως μέ δλα τά σ/.αρ - 
φαλώματα στα δέντρα καί τά κυλήματα δπου έ 
φτανε, μπορούσε και βαστιούντανε πάντα καθαρή, 
πάντα άξέσκιστη. "Ενα πουκάμισο κ ’ ένα παλιό φου
στάνι, αποφόρι τής άδερφής μου ή άλλουνοΰ κορι
τσιού, εϊτανε τά μόνα πού σκεπάζανε τή γύμνια τής· 
κι ώστόσο ή μάννα μου μάς τήν έδειχνε πάντα για 
παράδειγμα. Ή  δική της μάννα ζήτημα εϊτανε άν 
τή χτένιζε κάθε πρωί κι δμως ή Τάσω δέ φαινότα
νε ποτέ αχτένιστη. "Ενα ϊσιχσμα μέ τις άπαλάμες 
στάλαφρόσγουρα μαλλιά, πού τά είχανε κάμει άνω· 
κάτω τά κλαδιά τής μουριάς, και ξαναπαίρνανε τή 
φανταχτερή λάμψη τους. Το Τσιασμα αυτό τό συνή
θιζε τόσο συχνά ή Τάσω καί συχνά μέσα στό ξά - 
ναμα τού παιγνιδιού στεκότανε άξαφνα κι άφοΰ ί
σιαζε τά μαλλιά, έμενε πολλές φορές άμίλητη καί 
μάς κοίταζε μέ τήν αστραφτερή παράξενη ματιά της 
και μ’ένα γέλοιο πιο παράξενο, πού έδειχνε τά δόν
τια της σά σκυλιού πού θέλει νά δαγκάσει. «Γάτα, 
γαλανομάτα γάτα», τής φώναζε ό Γιαννόύλης, δί
νοντας της μιά. Καί τά δυο άγρίμια πιανόντανε 
στά χέρια.

Έ τσ ι περνούσανε οί περισσότερες μέρες τού κα
λοκαιριού, έτσι περάσανε τά πρώτα χρόνια. Καί θά 
περνούσανε έτσι ίσως κι άλλα ακόμα, άν δεν έρχό- 
τανε ή βλογιά στόν τόπο. Είχε μήνες πού σερνότα
νε, κ ’ ή ΙΙαναγιά ή Ελαχέραινα. πού τήν κατεβά
σανε άπ’ τό μοναστήρι παπάδες καί προεστοί, δέ 
βοήθησε, κ: άς τή γυρίσανε μέ ψαλμωδίες και λιβά
νια σ’ δλους τούς δρόμους τού χωριού. Ό  πατέρας 
ήθελε νά μάς στείλει στό δικό του τό χωριό άπάνω 
στά βουνά, μά ή μητέρα δέν άποφάσιζε νά τον α
φήσει μοναχόν. Όσο πού μιάν αύγή μάς ξάφνισε ένα 
κόκκινο μικρό μπαϊράκι στημένο στή σκεπή τού σπι
τιού τής Γχλάναινας. Εϊτανε τό σημάδι πού καριρώ 
νάνε σέ οσχ σπίτια κόνεβε ή βλογιά. Καί στής Γα- 
λάναινχς ήρθε σιήν ίδια τή νοικοκυρά. Δεν έπαιρνε 
άλλο άργητα τό πράμα. 'Η γιαγιά πήρε αμέσως έ- 
μάς τά παιδιά καί μάς έφερε σέ μιά καλύβα |Ιβύ 
ξεκαλοκαίριαζε ό παππούς 8ξω στάμπέλιά του Έ κ ε ΐ  
αγνάντια στή ράχη εϊτανε τό ξωκλήσι πού φέρνα
νε καί κλείνανε τούς ¿λογιασμένους στρατιώτες. Τό 
κόκκινο μπαϊράκι μάς φόβιζε κ’ έκεΐ, δμως ό σκο
πός, πού ή φουστανέλλ.α του άσπριζε έλημερίς στό 
φρύδι τής ράχης, μάς σύχαζε. Δέν άφηνε: τήν κα
κία άρρώστεια νά μάς φτάσει, μάς έλεγε ή γιαγιά. 
Κι αλήθεια δέ μάς έφτασε. Μά σέ μιά δυό βδομά
δες ό καημένο; ο I ιαννούλης έπεσε άξαφνα στό στρώ 
μα άπό κεφαλίτη. 'Ήρθανε από τό χωριό καί τόν 
πήρανε φλογισμένο άπό τή θέρμη κι αμίλητο. Δέν 
τονέ ξανάειδαμε. Τό χινόπωρο, σαν πέρασε ή βλο
γιά και μάς ξαναφέρανε στό χωριό, αντικρινά στό 
σπίτι τής Ι’αλάναινας άπόμενε μόνη ή τυφλή πεθε
ρά της. Τή Γαλάναινα τήν πήρε ή άρρώστεια καί 
τήν Τάσω καί τόν άδερφό της κάποιος δικός τους σ’ 
άλλη γειτονιά. Σέ καναδυό χρόνια έφυγα κ ’ έγώ 
σταλμένος στό σκολειό στή χώρα.

Γύρισα στό χωριό ένα μόνο καλοκαίρι. Τάλλα, 
ό καθηγητής πού καθόμουνα σπίτι του στή χώρα, 
κατάφερε τον πατέρα μου καί μέ κράτησε εκεί γιά 
νά μέ προγυμνάζει στά μαθηματικά, άφού ήθελα 
σώνει καί καλά νά μπώ ατούς εύέλπιδες. Δέ θά γύ
ριζα ίσως καί τό τέταρτο καλοκαίρι, ά δέν έχανα 
τή ζήλια πού είχα νά κρεμάσω τό σπαθί, κι αν ή 
γιαγιά, βαριά άρρωστη δλον τό χειμώνα, δέν απαι
τούσε νά μέ δει. Τή βρήκα άκόμα στο κρεβάτι. Μά 
μόλις βγήκα στο παράθυρο είδα καί τήν Τάσω α
γνάντια. Στεκότανε όξω στήν αυλή της Στήν αυ
λόπορτα καθότανε ή γριά Ά γγελίνα ίδια, άπαράλ- 
λαχτη, μέ τεντωμένα τά γυμνά της πόδια, μέ τό 
ραβδί στό πλευρό. Κ ’ ένα γύρο ολα απαράλλαχτα σά 
μιά φορά. 'Η μουριά μαυρολογούσε στόν κήπο άπό 
τά γινωμένα ξυνόμουρα, ό ψαρής δεμένος άποκάτω 
ροκάνιζε τή θροφή του κουνώντας τήν ούρά. Θυμή
θηκα τή Γαλάναινα καί τόν καημένον τό Ι'ιαννούλη 
καί μέ καρδιά θλιμένη γύρισα καί κάθισα κοντά 
στή γιαγιά. Μά των παιδιών οί θλίψες δέ βαστούν 
πολύ. Σέ λίγο ξαναβγήκα στο παράθυρο σφυρίζον
τας τόν καινούριο σκοπό πού είχα φερμένο άπό τή 
χώρα. Τήν ίδια τή στιγμή έβγαινε κ ’ ή Τάσω στήν 
πόρτα της, μά μόλις μέ πήρε ή ματιά της, κρύ
φτηκε μεμιάς μέσα. Καί τό ίδιο έκανε πολλές μέρες 
στήν άράδα, σά μέ άντίκρυζε στό παράθυρο ή στό 
δρόμο. Τρύπωνε πρί νά προφτάσω νά τήν καλοοώ. 
"Επρεπε νά παραμονέψω πίσω άπό τήν κουρτίνα 
τού παραθυριού γιά νά δώ πώς είχε κι αυτή μεγα
λώσει δποις κ’ έγώ. Μονάχα τό κοντό φουστάνι της, 
πού άφηνε νά φαίνεται τό πόδι άπάνω ά·πο τόν α
στράγαλο, πρόδινε πώς δέν εϊτανε άκόμα σωστή γυ
ναίκα. Τά μαλλιά της εϊτανε ίδια πάντα άστρα- 
φτερά καί τό άσπρειδερό της πρόσωπο έλαμπε πιό 
πολύ μέσα στή μαύρη φορεσιά. Ε ίχε πεθάνει ή θειά 
της, πού τήν είχε μαζέψει σπίτι της σά χάθηκε ή 
μάννα της, καί γι’ αύτό ξαναγύρισε έδώ στή γιαγιά 
της. Καθεμέρα έβλεπα τό,ν ίσκιο της, ώστόσο στά
θηκε άδύνατο νά τή δώ άπό κοντά. Μιά μέρα πού 
εϊχε ρθεΐ στό μαγερειό μας καί τήν πέτυχα μπαίνον
τας άξαφνα, έφυγε γλήγορα άπ’ τήν άλλη πόρτα.

ΙΤέθανε ή γιαγιά μίυ, πέρασε καί τό καλοκαίρι 
καί ξανάφυγα κ’ έγώ, γιά νά γυρίσω φοιτητής τόν 
άλλο χρόνο. 'Η Τάσω ξανακρύφτηκε σά μέ είδε. μά 
τό πρώτο μου μεθήσι άπ’ τά χαρτιά καί το μπιλιάρ
δο, πού μπορούσα πιά νά πα·'ζω λεύτερα στον κα - 
φενέ, δέ μού άφηνε καιρό περίσσιο νά προσέχω στά 
κρυφτούλια της "Ενα πρωί κατεβαίνοντας νά βγω 
όξω, τή βρήκα στήν αύλή μας. Έ π λ εν ε  μέ τήν ψυ
χοπαίδα μα; σκυφτή στή σκάφη της. Δέν είχε πώς 
νά φύγει πιά καί πήγα κοντά της.

«Τώρα πού θά μού πάς :» τής είπα.
Έ β α λ ε τό ανασκουμπωμένο μπράτσο της μπρο

στά στά μάτια % έκρυψε τό πρόσωπο.
Τής τό κατέβασα. Μά τό άφησα νά πέσει. Ό χ ι 

γιατί εϊτανε μπροστά ή ψυχοπαίδα, άλλά γιατί τό 
άστραμα τής ματιάς της καί τό παλιό τό παράξενο 
τό γέλοιο της μέ ταράξανε. ""

« Έ λ α  άσε μας, μή μά; χασομεράς», μου είπε

2 .
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θυμωμένα ή ψυχοπαίδα μας έ/.εΓ που έστεκα καί 
κοίταζα τήν Τάσω.

Έ φ υγα , μά βγαίνοντας άπό τήν αυλόπορτα Ιρ- 
ριξα πίσω μιά ματιά. 'Η Τάσω μέ κοίταζε γελώντας 
καί τά δόντια της αστράπτανε.

«Γάτα, γαλανομάτα γάτα», θυμήθηκα τά λόγια 
του κακομοίρη τοϋ Γιαννούλη κ’ έφυγα φουρκισμέ- 
νος.

Τήν Τάσω τήν άπαντοΰσα τώρα πιό συχνά .στό 
σπίτι μας.Ερχότανε καί βοηθούσε στις δουλειές. Μά 
μοναχή της δέν τήν έτυχα ποτέ. Τήν παραφύλαξα 
ένα βράδι τό σούρουπο πού γυρνοΟσε άπ’ τό νερό. 
Τήν είδα άπό μακριά πού ρχότανε μέ τή στάμνα 
στο κεφάλι. Σά μέ είδε κ ’ έκείνη, γέλασε. Μά άμα 
σίμωσε, χαμήλωσε τά μάτια καί πέρασε μπροστά 
μου σοβαρή.

Τή σταμάτησα.
«Τ ί αγαπάς ;» μέ ρώτησε πολεμώντας νά κρα 

τήσει το σοβαρό της.
«Γιατί κρύβεσαι σά μέ βλέπεις ;» τής είπα.
Δέν μπόρεσε νά κρατηθεί πιά καί γέλασε: «θά  

μού ρίξεις τή στάμνα», μού είπε.
Τ ής έπιασα τό χέρι.
« Ά σ ε  μου, σούπα· φέβγα», μουρμούρισε δίχως 

νά κάμει αυτή νά φύγει, δίχως νά τραβήξει τό χέρι 
της άπ’ τό δικό μου.

Τήν κοίταξα καί μέ κοίταξε κι αυτή χαμογε 
λιόντας πάντα. Αίγες στιγμές. Έ π ειτα  τήν άφησα 
καί πάει.

Δέν κρυβότανε πιά σά μ’ έβλεπε καί δέν έφε- 
βγε σάν τήν έβρισκα σπίτι μου.

Τον άλλο χρόνο πού ξανάρθα, έμαθα πώς ή 
μητέρα μου δέν τήν ήθελε πιά νάρχεται ατό σπίτι. 
Είχε δει πώς άρχισε νά τά παίζει μέ κάποιο νιό καί 
τήν έρμήνεψε. Μά ή Τάσω δέν τήν ακούσε κ ’ έτσι 
τής έκλεισε τήν πόρτα. Σά μ’ είδε κ ’ έμένανε αυτή 
τή φορά ούτε κρύφτηκε ούτε γέλασε. Μέ κοίταξε 
μονάχα αδιάφορα. Κ ’ έτσι αδιάφορα πάντα, σά νά 
μήν εΐμουνα καν εκεί, έρριχνε στό παράθυρο καμιά 
φορά τό μάτι άπ’ τήν αυλόπορτα πού καθότανε τό 
δειλινό πλάϊ στήν τυφλή γιαγιά της μέ τό πλέξιμο 
στό χέρι της. ΙΙώς καθότανε κεΐ γιά νά τή βλέπου
νε οί νιοι πού περνούσανε στο δρόμο καί πώς έμ
πλεξε μέ κάποιον άπ’ αυτούς, δέ μέ ξάφνισε δταν 
τόμαθα. "Ολα τά κορίτσια τού χωριού κάνανε τό ί 
διο· οί νοικοκυροπούλες στά μπαλκόνια τους, οί 
φτωχές στις αυλόπορτες. ’Έ τσι συνήθισα νά τή βλέ
πω Ικ εί τήν Τάσω δίχως νά δίνω πολλή προσοχή. 
Ε ίχα  κ ' εγώ σκοτούρες δμοιες σέ άλλο δρόμο.

Ενα μεσημέρι, Ινώ κοιμούντανε δλοι σπίτι μου. 
καθισμένος στο παράθυρό μου περίμενα νά περάσει 
ένας φίλος μου νά μέ πάρει νά βγούμε πέρα στις 
καψάλες τού κάμπου, δπου είχαν έρθει οί τσαλαπε
τεινοί. Ό  ήλιος φλόγιζε τόν κάμπο κι άστραφτε μα
κριά στόν ποταμό, ό άέρας έκαιγε καί πύρωνε. Ά κ -  
κουμπώντας στό παράθυρο, άνοιγα μέ βιά τά μάτια 
πολεμώντας νά νικήσω τό άποκάρωμα τής ζέστης. 
Ά ξαφνα δυνατές φωνές άντίκρυ άπ’ τό χαμόσπιτο 
τής Τάσως μέ κάμανε καί τινάχτηκα. Δυοτρεϊς γει- 
τόνισσες άπό τάλλα σπίτια δίπλα πεταχτήκανε μι- 
σόγυμνες, ξυπόλυτες στό δρόμο.

«Τρεχάτε καί τή σκότωσε», φώναξε μιά άπ’ αυ
τές κοιτάζοντας άπό τό παράθυρο μέσα στό σπίτι 
τής Τάσως κι ώρμησε στήν πόρτα.

Κατέβηκα γλήγορα στό δρόμο καί μπήκα κ’έγώ 
ατό σπίτι τής Τάσως. Ό  Γεωργικός τήν είχε ξαπλω
μένη χάμω καί τή χτυπούσε δπου έφτανε μέ χ έ 
ρια καί μέ πόδια. Οί γυναίκες πού είχανε φτάσει 
πριν άπό μένα δέν μπορούσανε νά τού τή βγάλου
νε απ’ τά χέρια.

«Φεβγάτε άπό δώ· θά τή σκοτώσω», φώναζε α
γριεμένος ό Γεωργικός καί χτυπούσε μέ τό τσαρού
χι του, πού είχε βγαλν.ένο άπ το πόδι.

'Η Τάσω κουλουριασμένη χάμω μούγγριζε πνι
χτά. 'Η γριά Ά γγελίνα καθισμένη σέ μιά γωνιά έ
βριζε καί ρέκαζε κουνώντας τό ραβδί της.

Έ π ιασα  τό χέρι τού Γεωργικού καί τού πήρα 
το τσαρούχι, μά τώρα χύμησε άγριώτερος στις γυ
ναίκες, πού βρήκανε τόν καιρό καί μπήκανε μπρο
στά άπό το κορμί τής αδερφής του. Τέλος ένας άλ
λος γείτονας, πού Ιτρεξε κ ’ έκείνο:, .μέ βοήθησε καί 
τονέ βγάλαμε δξω. Μέ χίλια βάσανα. Φώναζε ο
λοένα νά τόν άφήσουμε νά τή σκοτώσει καί πολε
μούσε νά μάς φύγει άπ’ τά χέρια. Καθώς τονέ βγά
ζαμε στήν πόρτα, ή ματιά μου έπεσε στήν Τάσω, 
πού άνασηκωνότανε άποκεΐ πού εϊτανε πεσμένη. 
Λέν είχε ούτε ένα δάκρι. Έ φ ερ ε τό χέρι στά μαλ
λιά σά νάθελε νά τά σιάξει, με κοίταξε κατάματα 
καί στά χείλη της σά νδτρεμε άγριο γέλοιο.Οί γυ
ναίκες κλείσανε τήν πόρτα πίσω μας.

« ’Αφήστε με νά τή σκοτώσω», φώναζε £ Γεω ρ
γικός ολοένα.

«Δέ ντρέπεσαι, μωρέ ; Τήν άδερφή σου θά 
σκοτώσεις !» τού είπε ο γείτονας.

« θ ά  τή σκοτώσω· δέ βαστάω άλλο», ξαναφώ- 
ναξε ο Γεωργικός κ ’ έπεσε κλαίοντας στο πεζούλι 
δίπλα άπό τήν πόρτα.

«Δέν ντρέπεσαι, μωρέ ; "Ελα σώπα τώρα», έ 
καμε νά τόν συχάσει πάλι £ γείτονας.

«Τ ί νά ντραπώ ! τί νά σωπάσω ! Πού τούς μπά
ζει μέσα μέρα μεσημέρι ! Μούφυγε άπ’ τό παράθυ- 
ρθ3  Μά πού θά πάει ! Θά τονέ σκοτώσω κι αύτόνε», 
πήρε τόν κατήφορο ό Γεωργικός κλαίοντας πάντα.

« Έ λ α  τώρα, πάμε νά συχάσεις κι άλλη φορά 
τού: σκοτώνεις, σά δέν είμαστε μεϊς μπροστά», τού 
είπε ό γείτονας καί τόν έσυρε μαζί του σπίτι του 
κλαμένον κι άγριεμένον πάντα.

Εϊτανε πράματις γιά λύπη καί γιά γέλοιο £ κα 
κομοίρης ό Γεωργικός. Τ£ βράδι είδα κάτω άπ’ τ£ 
θαμπό λυχνάρι τον ίσκιο του πλάι στόν ίσκιο τής α
δερφής του καί τής γριά Ά γγελίνας, πού τρώγα
νε καθισμένοι χάμω στήν αύλή της. Τις κατοπινές 
μέρες, σάν τόν απαντούσα στό δρόμο πού γύριζε άπό 
το σαμαράδικο πού δούλεβε, χαμήλωνε τά μάτια 
καί μόλις μού μουρμούριζε μιά καλησπέρα, σά νά 
φοβότανε μήν τονέ σταματήσω καί τονέ ρωτήσω πώς 
δέ σκότωσε άκόμα ούτε τήν άδερφή του ούτε τον 
άγαπητικό της. Μά δέ βάσταξε πολήν καιρό τό συ- 
ναπάντημά μας. Κανένα μήνα ύστερα, άγριες φω
νές ξαναμαζέψανε τή γειτονιά στό χαμόσπιτο τής 
Τάσως. Γινότανε ένα πανηγύρι σ’ ένα ξωκλήσι 
κοντά στό ποτάμι κι £ φτωχός έ Ι’εωργίκος θέλησε
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νά πάει κ’ ¿κείνος νά γλεντήσει. ’Ανέβηκε μαζί μέ 
άλλα παιδιά μιά σούστα, μά Ικεΐνος πού τήν κυ
βερνούσε, μεθυσμένος καθώς εΐτανε στό γυρισμό, τήν 
αναποδογύρισε σέ κάποιο χαντάκι τοϋ κάμπου, κι ό 
δόλιος δ Γεωργικός έμεινε στόν τόπο μέ σπασμένο 
τό κεφάλι. Σαν τονέ φέρανε στό σπίτι του, ή Τάσω 
έπεσε ξερή απάνω του. Εΐτανε μιά άπό τις συνη
θισμένες, μά πάντα σκληρές λύπες τού χωριού. Τά
γιζε την καρδιά το κλάψιμο τής Τάσως καί το μοι 
ρολόγι :

Σήμκςχχ ύ ή ικιννονλπ του έχρ.ι χαρά μεγάλη
πάει (Ττί.ς βρύσες γιά νερό ν.ιά στά βοιινύ γιά χιόνι. --

Κι δ γιατρός σώπασε μιά στιγμή.
'Η  μάννα μου— ξανάρχισε— ξέχασε τήν αμαρ

τία τής Τάσως καί τή μάζεψε. Τό άλλο καλοκαίρι 
πού ξανάρθα στό χωριό, ή Τάσω εΐτανε σψίτι μας 
δ,τι εΐτανε μιά φορά ή μάννα της. Δέν μπορούσα 
νά ξεχάσω ποτέ τό δύστυχο Γεωργικό, κάθε φορά 
πού έβλεπα τή ματιά της νά μοϋ αστράφτει κάτω 
άπ’ τό μαύρο της μαντίλι.

(’Ακολουθώ)

Κ12ΔΤΑΥΠ \ϊ)ϋ Χ.ΛΤΖΟΙΙΟΓΑΟΐ

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η : “ΣΤΟ  Α Λ Μ Π ΟΫ Ρ Ο , ,
( " Ε ν α  γ ρ ά μ μ α  τ ο ν  κ .  ( ί ΐό η ιο π ΐ)

’ Αγαπητέ κύριε Κ . Ιίαρορΐτη,

Έ π ί τέλους τώρα μέ τις διακοπές τώ μαθημά
των βρήκα τόν καιρό νά διαβάσω τό ώραΐο ρομάν- 
τσο σας «Στό "Αλμπουρο.» Ξαναβρήκα έκεΐ μέσα 
πάλε τή βαθειάν ευαισθησία καί τή δυνατή φαντα
σία πού διχκρίνουνε τις δυό σας προηγούμενες συλ
λογές δηγημάτων. Έ πήρατε τά βάσανα τών ταπει
νών πού είναι τάποπαίδια τής ζωής καί τά ζουγρα- 
φίζετε μέσα σέ σελίδες πού σφίγγουνε τήν καρδιά 
δίχως φουσκωμένα λόγια, πού είναι μιά έκδίκηση 
δίχως μεγάλες φωνές.

Τό ρομάντσο τό κοινωνικό, κι ά θέλης καί τό 

σοσιαλιστικό δσο πάει καί κερδίζει τόπο στήν παγ
κόσμια φιλολογία. Στήν 'Ελλάδα γίνανε κάτι καλές 
δοκιμές κ ’ ή δική σας δέν είναι λιγώτερο πετυχε- 
μένη. Παρουσιάζετε τόν άγώνα έκμεταλλευτών κ ’ 
έκμεταλλευόμενων. Μάς κάνετε νά βλέπουμε μέ τά 
μάτια μας πώς ή τίγρις σπαράζει τήν ελαφίνα, πώς 
τσακώνει ή άράχνη τή μύγα κι δ ακόρεστος δ 
πλούσιος τό φτωχό, τόν κουτό κι αξιολύπητο.

Ό  Δημητράκης σας είναι ένας σιχαμερός Σάϋ- 
λωκ κ’ ένας μισητός Ταρτούφος. 'Ο Γιάννης σας εί
ναι μιά τίμια ύπαρξη κι άθώα πού θυσιάζεται άπό 
τήν καλοπιστία του καί τή φυσική του άγαθότητα. 

Νά σάς πώ δμως ένα πράμα ; Ό π ω ς τά ζουγραφί- 
ζετε αύτά τά δυό σπουδαιότερα πρόσωπα, μοΰ φαί
νεται σά νά μήν είναι δυνατά ζουγραφισμένα, πώς 
μοιάζουνε πιό πολύ μέ σύμβολα άλύγιστα κι άφερε-

μένα παρά μέ τή ζωή τήν ευλύγιστη καί πολύπλο
κη. Ιό  ίδιο θά Ιλεγα  καί γιά τόν Περικλή, τό άλ
λο άντίθετο τοϋ αδερφού του Δημητράκη.

Μα αυτά τά κακά τά ξεπλερόνει έ'να δευτερώ- 
τερο πρόσωπό πού το βρίσκω σκαλισμένο μέ μονα
δικήν άκριβεια.· Είναι 6 Λευτέρης πού δίνε: κατα 
φυγιο στους φτωχούς κακομοίρηδες, πού τούς γδέρ
νει καί πλουτίζει αύτός μέ μιά σκυλήσιαν άδιαν- 
τροπιά. Καί άλλα πορτραΐτα μοΰ φαίνουνται πολύ 

έπιδέξια ζουγραφισμένα μέ λίγες γραμμές, δπως εί
ναι τό πορτραιτο τοϋ μπάρμπα-θανάση τού δικαστή 
— ξεφαντωτή καί χαρτοπαίχτη—  έπειτα δλο έκεΐνο 
το πλήθος τώ δυστυχισμένων πού είναι σά μιά πα
ρέλαση άπ; δλα τά είδη τής δυστυχίας, δπως είναι 
ό φτισικός ό Γεράσιμος με τό σκύλλο του, δ Στέ
φανος δ κουρελής ποιητής τού καφενείου ή Κού 
λα, ή γριά πόρνη, άθλια κι αξιοθρήνητη, ¿β ουτη 
χτής δ Κωσταντής πού ή καταστροφή του τονέ ρί
χνει σέ μιάν έγκληματικιά τρέλλα, ό γέρο δάσκα
λος πού σταλιάζει στά πόδια του περιμένοντας στήν 
αντικάμαρα τοϋ υπουργού γιά νά τοϋ ζητήση μιά 
ψωροθέση ώς πού νά πάρη τή φτωχόσύνταξή του, 
"Α μέ ρωτήσης καί γιά τις γυναίκες μοΰ φαίνεται 
πώς είναι ζουγραφισμένες μέ γραμμές δχι σταθερές 
καί πάρα πολύ άλαφρές, σάν αχνός, έχτός ίσως τής 
κυρ ’Αργύρως.

"Ολα τά πρόσωπα ενεργούνε καί κουνιούνται μέ 
άρκετή φυσικότητα καί πιθανότητα. Μά ή πλοκή 
τού ρομάντσου καί τό δέσιμο τών έπεισοδίων τοϋ 
ένός κεφαλαίου μέ το άλλο δέ γίνεται μέ πολλή 

τέχνη κ’ έπιδεξιότητα. Γι αύτό είναι κάποια σύχυ- 
ση καί δέν υπάρχει συνοχή στά διάφορα μέρη τού 
ρομάντσου μεταξύ τους.

Λέω όμως άμέσως καί τό άλλο πώς ή έλλειψη 
αύτή άντισταθμίζεται άπό ένα άξιοσημείωτο ταλέν
το παρατηρητικότητας, άπό ένα θέλγητρο ύφους 
δυνατού καί ζωντανού καί μάλιστα άπό τό δώρο τής 
φαντασίας πού μπορεί νά βλέπη σέ μιά σκηνή ή σέ 
μιάν εικόνα όλοκληρωτικιά δλες τις λεπτομέρειες 
καί πού μπορεί νά ένώνη σέ μιάν άρμονικιά γραμμή 
τήν περιγραφικότητα μέ τις διάφορες ψυχολογικές 
θέσες τοΰ μύθου. Κάποια συμπάθεια άόριστη πού 
βγαίνει άπό τήν άψυχη πλάση καί περνάει ατούς 
πόνους καί στά βάσανα τής άθρώπινης ύπαρξης 
βρίσκεται χυμένη μέσα στά πράματα. Έ τ σ ι  ή έν- 
τύπωση πού άφήνει τό διάβασμα τού βιβλίου κυ
ριεύει πολλές φορές τήν ψυχή τού άναγνώστη.

Μέ λίγα λόγια τό βιβλίο σας είναι ένα έργο ά- 
ξίας πού μάς κάνει νά έλπίζουμε κι άλλα άκόμα 
πιό δυνατά καί πρωτότυπα.

Σάς συχαίρω καί σάς βεβαιώνω γιά τή βαθειά 
μου έχτίμηση.

Ε . Οι.ΚΜΚΝΤ 
Professeur au Lycée de Nice
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T O  ZH T H 1 WH  ν ι α ς

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.— Στήν «’Ακρόπολη» καί στήν 
«Πατρίδα» τής 10 του Όχτώβρη, διαβάσαμε τήν 
παρακάτω δήλωση :

ΙΔ Ρ Υ Σ ΙΣ  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Υ  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ

Οί κάτωθεν ΰπογραφόμενυι συνεν.θόντες άπεφά- 
σισαν rt|v ΐδονσιν Συνδέσμου, τοΰ οποίου σκοπός 
εΐνε ή ένίσχυσις τής πνευματικής ζωής τοΰ ’Έ θνους 
μέ υποστήριξιν πάσης εργασίας αναγόμενης εις τον 
κύκλον τοΰτον.

'Ο  Σύνδεσμος θα έπι,δκίιξη τον σκοπόν (χυτόν 
έν αντιδιαστολή πρός τό σήμερον έ η ι χ ρ α τ ο ν ν  ε ι ς  

τά γ ρ ά μ μ α τ α  γ ν ω α τ ό ν  κ α ϋ - ε α τ ώ ς .

ΑΟήναι 7 Ό χκορρίςυ 1 0 10 .

Ή λ ία ς  Β ον τιερ ί& η ς, " Α ρ ιατος  Κ α μ η ά ν η ς , Ν ικ .  
Κ α ρ β οΰ ν η ς , Δ ιον. Κ ό κ κ ιν ο ς ,  ’jΗ λίας Κ ο ν λ ο ν β α τ ό ς , ΙΙλ ά -  
τω ν  Ρ ο δ ο κ α ν ά κ η ς , Σ τ α μ . Σ τα μ α τ Ιο υ .

ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ. — Δυό συντάχτες του «Νουμά» 
λάβανε, τήν ίδια μέρα κ’ οί δυό, “να γράμμα ό κα
θένας άπό τό Ά ργος. Τά γράμματα εϊτανε άνοι 
χ ιά , σάν είδος αγγελίες, μά διαφορετικά μεταξύ 
τους, καί στή γλώσσα καί στό ϋφος, αν καί είχανε 
τήν ίδια υπογραφή :

Το ένα :
ΪΪΓι. 1). i l l l l .

Α ξιότιμε Κΰοιε

Ιΐροκειμένου νά εκδώσωμεν προσεχώς εν περιο
δικόν όλως καλλιτεχνικόν, ύπό τόν τίτλον «ή Ά ρπ α » 
όπερ νά συγκεντρώνη δλην τήν καλλιτεχνικήν τής 
Ελλάδος κίνησιν, λαμβανομεν τό θάρρος νά σας 
Οερμοπαρακαλέσωμεν, δπως μάς τιμήσητε διά τής 
πολυτίμου συνεργασίας σας καί θά σάς εΐμεθα αιω

νίως εύγνώ μονές.

Ιόύχαριστοϋντες υμάς έκ τών προτέρων 
Λιατελοΰμεν μετά πολλής έκτιμήσεως 
Λιά τήν Λιειίθυνσιν τής «"Αρπας»

Σ τ ι ϋ ρ ο ς  Α .  Π α ν α γ ι ω τ ό α ο ν λ ο ς .

ΑπευΟυντέον : Διεΰθυνσιν «Ά ρ π α ς» , ’Άργος.

Καί τό άλλο :

’Άργος 29. !i. t· 10.

Κύριε

Θέλοντας νά έκδώσουμε ένα φιλολογικό περιο
δικό, Σε παρίχκαλοΰμε. πολύ νά μάς τίμησης μέ τήν 
άνεχτίμητή σου συνεργασία καί θά μάς ίίποχρεώσης.

Μέ πολλήν έχτίμηση 

Γ ιά  τή Διεύθυνση τής «Ά ρπας» 
Σ π ϋ ρ ο ς Α . Π αναγιω τόπονλος,

Γράμματα ι Διεύθυνση «'Ά ρπας», “Άργος.
Μήίτως θά βγούνε δυο «Ά ρ π ες»  στο Ά ρ γ ος ;

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. —  Εκπαιδευτικό ζήτημα καί 
στήν Πόλη. Αυτό καταλάβαμε άπό τό «Νεολόγο» 
(5 Ό χ τ .) τού κ. Σ. I .  Ιίουτυρα, πού δημοσιεύει ένα 
του άρθρο μέ τόν τίτλο « Έκτροχιασμοί». ΙΙεριμέ- 
ναμε νά διαβάσουμε τόν εξάψαλμο γιά τούς Μαλ
λιαρούς, καί όμως είδαμε πολύ λογικά λόγια. 'Ο 
«Νεολόγος» έτσι άπαντα σ’ άλλο πολίτικο φύλλο, 
«οπερ άπτεται τής ύπολήψεως καί τού πρός τήν έρ- 
γασίαν ζήλου έπιλέκτων τής καινότητος τού Σταυ

ροδρομιού άνδρών εις ούς άνετέθή ή έφορεία τών 

Εκπαιδευτηρίων τού Πέρανι-Γναί άποκαλούνται ού- 
τοι μαλλιαροί, ύπονομεύοντες τήν Έ λ λ .  γλώσσαν, 
τό παλλάδιον αυτό τοΰ λαού, χαρακτηρίζονται ώς 
κακής πίοτεως Άνϋ'ρωΛΟΐ, άπλούστατα διότι κα- 
τήργγ)σαν τά βιβλία άπό τάς άστικάς σχολάς μέχρι 
τής 4 τάξεως συμφώνως πρός τάς νεωτέρας παιδα
γωγικά; άρχάς, καί πρός τά κρατούντα έν άλλοι; 
κράτεσι, δπως έν Ρουμανία καί Έ λλάδι, ϊνα εις τά 
Βαλκανικά κράτη μόνον περιορισθχώμεν, δπου δι’ ει
δικών νομοθετημάτων προ πολλού έξέπνευσεν ή μα
νία τών βιβλίων ή δίδουσα τροφήν εις τήν έκ μ ε- 
τάλλευσιν τών διδασκάλων καί τών βιβλιοκαπήλων, 
συμφώνως, τέλος πάντων, πρός τάς αποφάσεις τού 
Διδασκαλικού ενταύθα Συνδέσμου τάς ίιατυπωθείσας 
έν ιδιαιτέρά ύπομνήματι, ύποβληθέντι πρό τριετίας 
τφ Πατριαρχείω καί ταϊς^άλλαις εύχαίς άς έξέφρα- 
σαν οί συμμετασχόντες εις τάς εκπαιδευτικά; συνε
δρίας τού Φιλολογικού Συλλόγου τάς προεδρευομέ- 
νας ύπ’ αυτού τού Μ. Ρήτορος τής Μητρός Ε κ κ λ η 
σίας καί νυν Εθνικού Συμβούλου κ. Λιμαράκη.»

Καί ό «Νεολόγος», «τού όποιου γνωστότατα: 

πρό πολλού ε!νε αί περί τής γλώσσης ίϊέαι, ούδα- 
μού τοιαύτην τινά στάσιν τής έφορείας τού Ζωγρα- 
φείου διείδε μέχρι τούδε, επικροτεί δέ διά τό μέτρον 
τούτο τής έφΌρείας δπως καί δλοι οί γονείς τών τέ 
κνων τής κοινότητας τού Πέραν, οί όποιοι εύγνωμό- 

νως έμιλούσι περί αύτής καθώς καί περί δλων τών 
μέχρι τούδε αποφάσεων καί ένεργειών αύτής. Ά ν  
τώρα τινές τών έφόρων τής Σχολής έχουσι διάφορον 
γνώμην περί γλώσσης τού άρθογράφου τού εσπερι
νού φύλλου καί ήμών, τούτο'έτερον έκάτερον. ’Α ρ 
χ ή  ήμώ ν εΐνε νά σεβώμε&α τήν έλευ&ερίαν τον 
λόγον καί τής ακέψεως.»

Λάβαμε άργότερα καί τό «έσπερινό» φύλλο 

πού άνακάτωσε τό ζήτημα. Είναι ό^«Ταχυδρόμος» 
—  « ’Ιδιοκτήτης καί Διευθυντής Α .Κ . Γεράρδος»,"τώ
ρα —  τής 2 τού μηνός. Α κούστε μερικά πού μάς 
ψέλνει :
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«Καρκίνοι έμφωλεύοντες εις τόν εθνικόν ¿ργανι- 
σμόν . . . Μεταξύ άλλων δέν διετέλεσαν αδρανή ου
δέ τά περίφημα τής μαλλιαροσύνης τρωκτικά . . . 
Ένεφανίσθησαν άλλως τε, διά παν ενδεχόμενον,υπό 
τό ένδυμα ιών μεταρρυθμιστών, ώς 'Ηρακλείς φο- 
νεύοντες τήν ϋδραν τής βιβλιοκαπηλείας, δπως προε- 
ξοφλήσωοι τήν εύμενεστέραν υπέρ αύτών έντύπω- 
σιν παρά τώ δημοσίφ, ούτινος ήθελον θίξει χορδάς 
ευπαθείς. ’Αλλά κατ’ ουσίαν δέν έπεχείρησαν ή τήν 
δολοφονίαν τής γλώσσης, τού τιμαλφούς εθνικού 

παλλαδίου. 'Η κατάργησις τών βιβλίων εις τάς δη- 
μοτικάς τού ΙΓέραν σχολάς ού'δένα άλλον εχει σκο
πόν ή νά Αποτίναξη πάντα χαλινόν καί νά άφήση 
ελεύθερον τό στάδιον είς τά Οργια τών μαλλιαρών, 
τών οποίων ή Μαφία έςήπλωσε τούς πλοκάμους της 
εις διαφόρους παρ’ ήμΐν σχολάς, ώστε νά ένδεικνύη- 
ται ήδη έπείγουσα ή αυστηρά έκκαθάρισις καί άπο- 
λύμανσις. ’Αντιπρόσωποι τής σπείρας είσέδυσαν κάί, 
εις αύτάς ακόμη τάς ’Εφορίας, συντρεχουσών δέ καί 
τών έκ τών παρασκηνίων έμπνεύσεων, πρωτοφανής 
άπετολμήθη έπιβουλή κατά τής γλώσσης τών θεών.
 'Η ελλειψις βιβλίων θά έσήμαινε τήν πλη-
ρεσιέραν άφηνίασιν εις τήν κατ’ αρέσκειαν διδασκα
λίαν καί ίδίως εις τήν μετάδοσιν τών Αναρχικών 
κανόνων τής μαλλιαρικής γραμματικής, χωρίς νά 
είναι ίσως εύκολος ό άπαραίτητος έλεγχος, ενώ τά 
βιβλία θά ήσχν Ιχέγγυα υπέρ τής έθνικής γλώσσης 
ούχί άσήμχντον.

« Ά λ λ α  τό Έ θνος...κα τ’ ούδένχ τρόπον θά άνε- 
χθή τήν επίσημον άνχστήλωσιν τής γλωσσικής Α
ναρχία:, ήτις εγκλημχτικώς Αποπειράται νά διαστρέ

βλωση τό άρμονικώτερον αυτού κόσμημα. Τά μέτρα 
άποοαίνουσιν αναπόδραστα κατά τής ένσκηψάσης 
πανώλους.» ’Αμήν !

λοηνιωτικα  γραμμλτα
( Σ ’ έ'να φίλο, στά ξένα)

’Αθήνα, 7 τοΰ Όχτώβρη.
Ρ

Ούτε προνουντσιαμέντο στη Λάρισα, ούτε τίπο
τα- £ μέραρχος τή μέρα πού παράλαβε τήν άρχή £ 
Βενιζέλος, τηλεγράφησε πώς έκαμε άνάκριση, καί 
δλα ε’ίταν ψέματα. Παρουσιαστήκανε στόν υπουργό 

τους έδώ κ ’ οί σωματάρχες, και αϋιός τούς μίλησε 
καί τούς είπε πώς 6 στρατός δέν έχει άλλο πιά νά 
κάμη παρά τά «κύρια έργα» του. Καί τά λόγια 
του στους ξένους Ανταποκριτές, πώς ή . Κυβέρνηση 
θά κοιτάξη νά έφαρμόση τούς «κειμένους» νόμους 
—  «τάξη καί πειθαρχία στό έσωτερικό, ειρήνη στήν 
έξωτερική πολιτική -  κάμανε τήν καλήτερη έντύπω-

ση Κ ’ οί συντεχνίες άκόμα ψηφίζανε τή γνώμη 
τους νά περιοριστή ατό αναθεωρητικό της έργο ή 
Διπλή Βουλή. "Ετσι παρουσιάστηκε στό βήμα ό Β ε
νιζέλος στις 8 τοΰ μηνός καί Ανάλογες έκαμε πο
λιτικές δήλωσες. Μά τό Σάββατο (ί>) πού άρχισε ή 
συζήτηση γιά τό «χαραχτηρισμό» τής Βουλής, άν 
εϊτανε δηλαδή ’Αναθεωρητική γιά Συνταχτική, τά 
φέρανε μέ τρόπο τά κόμματα ώστε νά βγή στή μέ- 
ση ζήτημα έμπιστοσύνης, νά βρεθή οίχιος Απαρτία 
ή Βουλή, καί νάχουμε άξαφνα υπουργική κρίση. 
Ό  Βασιλιάς ομως δέν τή δέχτηκε τήν παραίτηση 
τού Βενιζέλου- τού είπε νά ξαναπαρουσιαστή στή 
Βουλή καί νά προκαλέση νέα ψηφοφορία, ζητώντας 
τήν έμπιστοσύνη της απερίφραστη καί δίχως δρους. 

Αυτό άπαίτησε κι £ λαός τής ’Αθήνας, μ’ ένα του 
συλλαλητήριο πού έδειξε πώς υπάρχει τέλος πάντων 
καί στόν τόπο μας Κοινή γνώμη.

Έ τ σ ι, στήν πολιορκημένη άπό τό λαό Βουλή 
μας, γένηκε τή Δευτέρα (11 νέα συνεδρίαση, πού 
ιστορική θά μείνη σάν τή πρώτη, δχι μόνο γιά τά- 
ποτέλεσμά της σταρά  καί γιατί έδειξε μέ τί Ατσάλι 
λόγου καί ψυχής πολεμάει £ Βενιζέλος . . . Ψηφο
φορία : 2 6 6  παρόντες, 2 0 8  υπέρ (άπό τούτους οί 
1.77 δίχως έπιφύλαξη), 31 κατά, 5 άρνηθήκανε, 22 
παρόντες «και μή δηλώσαντες ψήφον». Καί τήν άλ
λη μέρα τοιχοκολλήθηκε ή διάλυση τής Βουλής,πού 
μόλις πρόφτασε νά ψηφίση τή βουλευτική Αποζη
μίωση : 18 0 0  γιά κάθε πατέρα Νέες εκλογές θά- 
χουμε στις 28  τού Νοέβρη, γιά Διπλή πάλι Βουλή, 
πού θά μας έρθη στις I I τού Γεννάρη. Ά π ό  τήν 
ερχόμενη βδομάδα £ Βενιζέλος πάει περιοδεία στις 
έπαρχίες, αρχίζοντας άπό τή Θεσσαλία, γιά νά φω
τίση τό λαό μέ τις ομιλίες του στά πολιτικά ζη τή 
ματα κ’ οί κομματικοί Αρχηγοί, πού τά σαστίσα
νε, λένε τώρα πώς δέ θά βάλουνε κάλπες, κ ’ ή εύ- 
τύνη στό Στέμμα !

'Ώς τόσο γύρισε άπό τήν Ευρώπη κ’ ή πριγκή- 
πισσα Σοφία- £ κ. Ζορμπάς ζήτησε τήν Αποστρα
τεία του- τά μαθήματα στό Πανεπιστήμιο ϊσως ξα
ναρχίσουνε τήν έρχόμενη βδομάδα, καί πάνε στά 
σπίτια τους οί έφεδροι τού 9 0 6 . Λόγος νά μείνουνε 
στά δπλα δέν εϊτανε πιά, γιατί £ κόσμος έδώ, μέ 
τή λύση πού δόθηκε, άνάσανε, καί οί Τούρκοι δέ 

μάς φοβερίζουνε τώρα. Κι αύτοί άκόμα τό είδανε πώς 
έχουμε κυβερνήτη. Κι αν πήρε Απεριόριστο άδεια £ 
Ναμπής, ο λόγος είναι, δπως λένε οί «Τ ά ϊμ ;»  γιά 
νά φροντίση γλήγορα ή Ευρώπη τό Κρητικό. ’Επί
σημα πιά τό λένε πασάδες καί βεζίρηδες, πώς πρέ
πει νά σβήση γλήγορα ή φωτιά πού χωρίζει Τούρ
κους καί Γωμιούς Καί στό Γρυπάρη φιλικώτατα λό
για είπε ώς κι δ Σουλτάνος, πού πάει τώρα στήν
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Άδριανούπολη νά δή τά γυμνάσια τοΰ στρατού του. 
Σημείωσε πώς ή ’Αρβανιτιά πάλε άνωκάτω είναι, κ’ 
οί Δροΰσοι πάντα πολεμούνε, και το δάνειο δέ συ - 
φωνήθηκε πουθενά, και ξεθυμαίνουνε μέ άντιαγ- 
γλικά συλλαλητήρια οί καλοί μας γειτόνοι.

ΑΒΗ Ν ΙΩΤΗ Σ

Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Ι  : Κ Α Ρ Δ Ι Α  Δ Α Κ Ρ Υ Σ Μ Ε Ν Η

Καρδούλα Ε γώ  ή  ροδοπηγή 
Τοΰ ανθώνα τοΰ προσώπου- 
Τριγύρω μου ή ψυχή τοΰ ’Ανθρώπου 
Φραγή της που εχει τή Στοργή.

Καρδούλα εγώ ή χρυσοπηγή 
Μέ σέ κρυστάλλινο παλάτια,
— Γλαυκές βρυσούλες μου εσείς μάτια! —  
I Ιού 6σο σταλάζω πίνει ή Γ ή  
Και ανθούνε Α γάπης μονοπάτια.

Παρηγορήτρα είμαι ή πηγή 
Τοΰ ίΉψασμενου 
ΙΙονε μενού,
Μέ το φριγμένο του ιιχειλάκι . . .
Στοϋ πόνου σβύννουμαι τό ρυάκι,
Πού δεν τό έδρόσιζε ή Αυγή.

Καί τό φιλάκι λουλουδίζει 
Μέ τοΰ τρωτός τή λάμψη άπ’ οπου 

Φεγγοβολάει τή ψυχή τοΰ Κόπου.
Πάντα γώ εκείνο τό ποτίζω 

Καί λέω : ΙΙοτέ ποτέ ας μην κόψει 

Μηδέ τό άβοότερο χεράκι,
Το λουλουδάκι 
Μέ τή δροσιά του,
Πού ανθεί στήν όψη 
Καί τοΰ θανάτου.

Σ π έτσ ες , 1 9 0 9 .

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Ι Ι Ε Ρ Γ Ι Λ Λ Π Ή Σ

Ο,Τ Ι  Θ Ε Λ Ε Τ Ε

Διαράστηκε τήν περασμένη Κεριακή, στ ή ο  άλα. του 'il-  
δειου ή κρίση γιά τόν Ά|σερώφειο δραματικό διαγωνισμό.

—  Τό «έπαθλο» δέν τό πήρε κανένα σκηνικό έργο. 

Πήρανε όμως : τ ή ς  θεατρικής δόξας τό στεφάνι ό κ. Γ ρ η -  

: γόριος Ξενόπουλος, κι άπό πεντακίσες δραχμοΰλες ή λύρα 

τοΟ κ. Πολέμη, ή «μελοδραματική μπαγκέττα» το ΰ  κ. 2 τ α -  
θόπουλου, ό «κλαυαίγελως» τοΟ κ. Νικολόπουλου, τά  κα-

Αχρεύοντα σαλόνια τοΰ κ .  ’Ιωσήφ·, κα1. ί  τυπογράφος τον 

κ.  Βασιλιά ’Ανήλιαγοι).
—  ιό ν  πρώτο έπαινό μοιραστήκανε : δ αττικός ουρα

νός, τά  ποιητικά στολίδια τον Ιιωρηκτοΰ· « Αρέρωφ», τά 
πολεμικά νυχάκια τής  κ. Ειρήνης ’Αθηναίας καί οί κριτι

κοί «ψίθυροι» τοΰ κ. Ξενόπονλου.
—  Διπλόρραρεμένος δ κ. Ξενόπουλος, καί πάλε παρα

πονιέται στους «Καιρούς.» "Ολα δικά τον τά ήθελε, καί 

μέ τό δίκιο τον !
—  ¿¡τόν τελευταίο κΙΙιΊΙεοϊο Ι Ι ο γ λ Ι Δ »  τ ή ;  Λδντρας τυ

πώθηκε μεταφρασμένο έγ γλέζ ικα  κ ’ ένα δήγημα τον Ζαχα

ρία Φυτίλη, δ «Λάμας δ Χοφός».
—  Μάθαμε καί τό λόγο γιατί στή διαλυμένη Βουλή 

φανατικώτεροι άπ’ δλους τούς συνταχτικούς κηρυχτήκανε οι 

κ.κ. Κ αζάζης,  Φιλάρετο; καί Δ. Χατζηγιάννης δ Θεσσαλός.
—  ”(> πρώτος, γιατί παίρνει σύνταξη άπό τό ΙΙανεπι- 

πισχήμιο, δ δεύτερο; γιατί είναι σνντάχτη; τοΰ « Ρ ιζο 
σπάστη», κι δ τρίτο ;  γιατί ξέρει τόσο καλά τό Συνταχτι- 
κό, πού πήρε καί τό ρραρεΐο στο πρώτο Χεραστοπούλειο 

διαγώνισμα.

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

χ . Μ . Ζ ω γ·  Χτείλε  μας τέτια. Είναι πολύ νόστιμα.—  

χ . ’ Α ρ γ . Κ ο ρ . καί Ν . Σ τεΧ . Χάς στέλνουμε το φύλλο μέ 

καινούριο κατχτόπι.  ι)ί «λ ίγ ες  μέρες» σάς παρακαλοΰμε νά 
μή γίνουνε « π ο λλές» .— χ . χ .  Κ . Δ η μ . στό Ά γρίνι  καί Μ . 
Κ α λ .  στήν Τρίπολη. Αάραμε τή συντρομή κ '  ευχαριστού

μ ε .— χ .  Τ ά χ .  Μ αυ. εδώ. ΙΙρώτ" άπ" όλα : δποιος άνεπι- 

σιήμονας, αύτός καί ίψριστή;· 2ο, ή λέξη arriviste Eivxt 
φτειασμένη στά τελευταία χρόνια άπό Γάλλους λόγιους, κι 

δχι άπό τά γαλλικό λαό· τά γαλλικό σου λεξικό δέν πι

στεύουμε νά τήν έχη- 3c ,  «νιοφτασμένος» καί «νιοφερμέ- 

νος» Οά πούνε nouveau venu, δηλ. εντελώς άλλο πράμα- 

4ο, τό επιθανάτιο σου δεν τυπώνεται- ΐ έν  έχει τίποτα 
«στον κόσμο αύτό τόν τύραννο καί ά&όλεσχο νά δείΐ/η» , 

όπως λέει  καί τό ίδιο, —  χ . Π έ . Χ ρ . στήν Καστέλλα. Θά 

μπούνε καί τά δυό τραγούδια, μέ τό νέο ψευτόνομα, πρέπει 

δμως πρώτα νά ξέρουμε ποιός μάς τά στέλνει- το ίδιο καί 

γιά τό κατατόπι πού ρωτάς.

Ο «ΠΑΑΤΩΝ

«Φίλος μέν Πλάτων, έλεγαν οί άρχαΐοι, φιλτάτη 
δμως ή άλήθεια». Καί ή άλήθεια είναι πώς στήν 
μπίρα «δ ΙΙλάτων» του χ. Πλάτωνα Ίωαννίδη (έ- 
δός Καραγιώργεβιτς, πλάι στό Αΰτοκρατορικό Ξ ε 
νοδοχείο) βρίσκει κανείς διαλεχτά φαγιά, διαλεχτή 
μπίρα, διαλεχτούς μεζέδες, διαλεχτή περιποίηση, δ- 
λα διαλεχτά πέρα πέρα. Καί τό πιό διαλεχτό άπ' 
δλα τόν άφεντάθρωπο τόιν Πλάτωνα πού σέ σκλα
βώνει μέ τήν περιποίησή του δίχως νά σέ ξεπαρα
διάζει. Γιά τούς καλοφαγάδες τό κέντρο αυτό κα 

τάντησε άληθινή « ’Ακαδημία το0 Πλάτωνος»,

τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο  Α Θ .  Δ Ε Α Η Γ Ι Α Ν Ν Ή


