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Ή Μυββίνα, έκείνη τή βραδειά, στή 'Ρώμη, δ- 
ταν έπαιζε Αθώρητη τδ βιολί τη;, μοΰ είπε, Αφού 
τέλειωσε τδ σκοπό της, πώς έννοιωθε μέσα της 
κάτι πολύ περίεργο,έννοιωθε πώς μ’ Αγαπούσε περ- 
σότερο ή σαν προτιμάτε, άλλιώς παρά πού μ’ άγά- 
πησε ώς τότες, δηλαδή πιδ Αναμεταξύ μας έμάς 
τούς δυό, πιδ άποτραβηγμένα μας καί κουκουλω
μένα, πιδ έσώψυχα, τδ λοιπδν πιδ κρύφια καί πιδ 
γλυκά. Τή βώτησα τή χρυσή μου, γιατί έτσι.

—«Γιατί, μοΟ άποκρίθηκε, μέ τδ δαχτυλίδι, 
κανένας δέ μέ βλέπει. Δέ βλέπει τότες κανένας, 
πώς καί πόσο σέ άγαπώ. Τή στιγμή έκείνη, γι' 
άλλονε στδν κόσμο δέν υπάρχω, δπάρχω μόνο γιά 
σένα. Οί άλλοι νομίζουνε πώς δέν είμαι πιά* μό
νος σου έσύ τδ ξέρεις πώς είμαι καί πού είμαι. 
Ά χ ! τί καλά ! —καί πήδησε άξαφνα σάν τδ παι
δάκι.— Φαντάσου! Γίνουμαι άφαντη συνάμα καί 
παντουπαρούσα. Ψυχή μου έσύ ! Πάντα καί πάντα

μαζί σου I Τί χαρά I Νά μπορούσα παντοτινά μου 
νά φορώ τδ δαχτυλίδι! Μαζί σου θά εΤμουνε, χω
ρίς νά τδ όποψιάζεται κανένας. Μαζί σου. Έσύ, 
άκόμη καί σάν τά μάτια σου δέ μέ θωροΰνε.» Καί 
μέ Ακράτητο πάθος, άπδ τήν ήδονή της, βίχτηκε 
στήν άγκαλιά μου, κι άντιφιληθήκαμε τρελά.

Λοιπόν, Αφού ή Μυββίνα μου τδ ήθελε, είπα 
τώρα καί γώ νά βαστάξω τδ δαχτυλίδι, νά μήν τδ 
πετάξω δέφτερη φορά. ΜοΟ πέρασε άπδ τδ νβύ κι 
άλλος ένας λογισμός, δχι τάχα πώς άν προσπαθοΰ- 
σα καί πάλε νά τδ ξεφορτωθώ, θά τδβρισκε ίσως κα
νένας Σίλβιος, νούμερο δυό, ή τδ χερότερο καμιά 
Σίλβια, μά στοχάστηκα πώς άλήθεια, ίσια ίσια έ- 
πειδή μέ τδ δαχτυλίδι κατώρθωνε κανείς άψε σβή
σε τόσα κακά, τόσους φόνους, τόσες κλεψιές, περί
φημα θά μποροΟσε, θά είχε τή δύναμη, φτάνει νά 
είχε τή θέληση, νά καταφέρη άπειρα καλά, φτω
χούς νά πλουτίση, άδικίες νά διορθώση, τί λέω ; 
νά λυτρώση λαούς, τδν άθρωπο νά καλητερέψη. 
Δημαγωγός έγώ δέν είμαι* τά μυστικά τοΟ Κρά
τους, πού λογάριαζε 6 Σίλβιος νά τά δημοσιέψη, 
γιά νά βγή διχτάτορας άφτός, μπορούσανε, μ' έναν 
πιδ τίμιο άθρωπο, νά ξεπερετήσουνε ¿ψηλότερους 
σκοπούς. Μ' ένα λόγο, μποροΟσε, χρωστούσε κιόλας 
νά δοκιμαστή, νά χρησιμέψη τού δαχτυλιδιοΰ ή Α- 
ρετή γιά τδ Καλό.

Είπα τής Μυββίνας άμέσως τί θέλω. Κι άμέσως 
ή φαντασία της πήρε δρόμο. Μέ, τά μάτια της, πού 
έλαμπε μέσα τους ή καλοσύνη, έβλεπε άπδ τώρα 
δλη τή γΐς έφτυχισμένη, όραματιζότανε πιά τήν Α- 
θρωπότητα σ' ένα πέλαγο φώς, λυτρωμένη δπως τή 
θωροΟσε άπδ τδ σκοτάδι τοΟ Κακού.

— «Κοίταξε, κοίταξε, μού έλεγε τδ ταίρι μου 
τάγαθό, κοίταξε μέ τδ δαχτυλίδι τί δέν μπορούμε 
νά καταφέρουμε, τί δε μάς είναι δυνατό. Οί κακο- 
μοιριασμένοι κάθε λογής πού ντρέπουνται νά κρύ- 
φτουνται ή πού άπομνήσκουνε άγνωστοι στδν κόσμο, 
έμάς δέ θά μάς ξεφύγουνε. θά πάμε ώς τΙς άπο- 
ΐραβηγμένες τΙς καλύβες, μέσα θά μπούμε καί θά 
διούμε δσα δέ θέλουνε νά δείξουνε ατούς ξένους. 
Φαντάσου, φώς μου έσύ ! Ώς κι δ πόνος κρυφδ κα
νένα δέ θάχη γιά μάς. Έχει τήν αίδωσύνη της ή 
ψυχή μας. Σκιάζεται νά φανή μπροστά στούς άλ
λους. Όταν δμως είναι μόνος του δ σεκλετιασμέ- 
νος, τότες τολμά κι Αναστενάζει. Εμείς θάκούσου- 
με τδν Αναστεναγμό του, έκεΤ πού μήτε νοιώθει 
τήν παρουσία τής βοήθειας τής μυστικής. Εμείς ΘΑ 
παρηγορήσουμε τούς Αναστεναγμένους. Ά χ  ! έσύ 
μου, παράδεισο θά τήν κάμουμε τήν οικουμένη έ* 
μεΐς οί δυό.»

. ’ ατά λόγια, στήν πίστη, στό θρήσκο τδ 
δφο. ιββίνας δέν έδινα ίσως τή δεούμενη 
πρ : ■; -  άντα είμουνε λιγάκι σκεφτικός, δπως λέ·
γ,ΐν;. -, β̂ωνιστές.
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— «Νομίζεις τάχα, πουλί μου, πώς θά μάς φέρη 
άποτελέσματα οη μαντικά τδ δαχτυλιδι, άν πιάσου- 
με τή δουλειά καθώς τδ λες ; θαββώ πώς δέ θά τά 
βγάλουμε πέρα.»

-—«Γιατί, γιατί νά μιλάς έτσι ; Ά μα κανείς 
άπελπίζεται, πάει, έχασε τή δύναμη τής δράσης.»

—«Μά μήπως δέ συφέρνει, Μυββίνα μου, καί 
νά ξέρης πρώτα πρώτα, ή δράση σου ώς πού φτά
νει ·, Μέ τδ σύστημά σου πελαγώνουμε. Γιατί κοί
ταξε· μπορούμε βέβαια νά βοηθήσουμε πολλούς, 8- 
λους δέν μπορούμε.»

— «θά γυρέψοι/με νά τούς βοηθήσουμε δλους, 
καί φτάνει νά τδ γυρέψουμε, γιά νά τδ καταφέ
ρουμε.»

—«Δηλαδή, θά πάμε σέ μιά δυδ καλύβες, θά 
πάμε σέ δέκα, σ’ εκατό' έκατδ άββώστους, έκατό 
δυστυχισμένους θά γιατρέψουμε, θά σώσουμε. Κ’ έ
πειτα ;»

—«Δέν είναι κάτι κι άφτό, φίλε ;»
—«Δέν έλεγε ή Μυβρινούλα μου πώς θά κάμη 

παράδεισο τήν οικουμένη ; Δυδ τρείς καλύβες, ένας. 
ψωριάρης, πέντε κακομοιριασμένοι, άν κατορθώσου
με κιόλας νά τούς χαρίσουμε' μιάν αχτίδα φώς, με 
γάλο παράδεισο δέ θάποτελέσουνε. Ά ς  άφήσουμε 
μάλιστα οσους θά μάς σταθή άδύνατο, άς είχαμε 
καί χίλια δαχτυλίδια, νάλλάξουμε τήν τύχη τους, 
δηλαδή τήν άββώστια ή τδν καημό τους.»

— «Τί θά γίνουμε τότες ;» μοΰ άναστενάζει μέ 
τδ θάββος της τσακισμένο ή Μυβρίνα.

—«Έγώ λέω νά τδ βολέψουμε άλλιώς, Τδ πο- 
σδ τού καλού στδν κόσμο είναι μεγαλήτερο άπδ τδ 
ποσδ τού κακού. Ειδεμή ό άθρωπος δέ θά ζοΰσε. 
’Αφού ζή, σημαίνει πώς ή ζωή του είναι προτιμό
τερη άπδ τά βάσανά της, δηλαδή πώς είναι πιδ 
καλή παρά πού είναι τά βάσανα κακά, δηλαδή πώς 
συμποσώνοντας τά κακά καί τά καλά, τά καλά 
πάντα πρωτοστατούνε. Μήν τρομάζης μέ τέτοιες 
λέςες βαθειές. Είναι ή φιλοσοφία μου άπλή καί πα
ρηγορητική συνάμα. Τώρα θά διής κιόλας πού θά 
κατασταλάξουμε. Τδ κακδ δέν είναι μονάχα λιγώ- 
τεροΆπδ τδ καλό. Είναι καί κατώτερό του. Κατώ 
τερο, έπειδή έχει άρνητική δύναμη, Ινώ τδ καλδ έ
χει θετική. Σέ ζάλισα ; Μήν τδ πιστέβης. Άκουσε 
άκόμη δυδ λογάκια, γιά νά ςαστερωθοΰνε δλα δλα. 
Είσαι ωραία. Καί μήπως τώραΐο δέν είναι μιά δψη 
τού καλού ; Ά ς  υποθέσουμε δμως, πού νά μή φέ
ξη, πώς βγήκες δίχως τδ πανωφοράκι σου έχτές τδ 
βράδι καί συναχώθηκες—τδ ήλιοβασίλεμα στή 'Ρώ
μη δέ χωρατέβει. Νά σου άξαφνα τδ λοιπδ πού ή 
άκρη τής μυτίτσας σου τής κλασσικής, φουσκώνει 
μιά σταλούλα καί κοκκινίζει. ..»

—«Μήν ςακολουθήσης. Κατάλαβα. Τότες πιά, 
μέ τήν κόκκινη τή μύτη, δέ μ,’ άγαπας. Άφτδ εί
ναι τδ κχκό !»

— «Σ’ άγαπώ χίλιες φορές.περσότερο !....»
— «Άσκημη, θά μ’ άγαπήσης ;»
— «Δέν είπαμε πώς άσκήμηνες. Μά κι άσκη

μη νά είσουνε, θά σέ λάτρεβα τδ ίδιο, ίσως παρα
πάνω.» \

—«Τά λές, νά μέ ήσυχάσης* Γιατί πώς γίνε

ται νά μ’ άγαπας τδ ίδιο μέ μιάν άδυναμία τέτοια 
σάν τήν άσκημιά ;»

— «'Όταν άγαπά κανείς μέ τά σωστά του, α
γαπά ώς καί τήν άδυναμία τής αγαπημένης.»

— «Σέ τσάκωσα. Τδ μολογας τώρα πώς ή ά- 
σκημιά είναι άδυναμία !»

— «Σά θέλεις. Είναι δμως άδυναμία πού δέ 
μοιάζει νά τήν έχης.»

Χαμογέλασε.
— «Μά πού θά τήν άπολάψω, κύριε, άμα συνα

χωθώ !»
— «ΤΙ μυτίτσα σου θά τήν πάθη, δχι έσύ!»
—«θάσκημήνη άλήθεια ;»
— «'Η άκρη της. Άναντίλεχτο. Πώς νά μήν 

άσκημήνη ; Τδ συνάχι, σχν κακδ πού είναι, λιγο
στέψει τδ καλό, πού είναι τής μύτης σου ή κλασ- 
σικάδα. Τδ κακδ δέν είναι παρά ένα κάποιο λιγό
στεμα τού καλού. Είναι δύναμης άρνητικής....»

Τις δυδ στερνές μου φρασούλες δέν τις πρόσεξε 
ή Μυρβίνα. 'Η πρώτη μονάχα τής χτύπησε τάφτί, 
γιά τή μυτίτσα. Ταράχτηκε. Αθώα, νόστιμη, κωμι
κή συγκίνηση χαράχτηκε στδ πρόσωπό της.

— «Ά χ ! πώς νά κάμω, γιά νά μή συναχωθώ 
ποτέ μου, ποτές ;»

— «Πολύ έφκολο Τά συνάχια καί οί θέρμες 
τής 'Ρώμης προέρχουνται άπδ τή μαλάρια. 'Η μα- 
λάρια σήμερα ξέρουνε τί πράμα είναι. Είναι μικρό
βιο. Ά μα καταστρέψης τδ μικρόβιο,κατάστρεψες καί 
τδ συνάχι.»

— «Ά χ ! τδ σιχαμένο ! Νά τδ καταστρέψης, 
ψυχίτσα μου !»

— «Άμέ ! Άφτδ σού λέω τόση ώρα. Τδ καλό, 
δέν έχεις άνάγκη καμιά νά τδ δημιουργήσης. Τδ 
καλδ είναι άπαρχής δημιουργημένο. Τδ καλδ υ
πάρχει.άφτδ καθαφτό. Έχει έναν έχτρδ μονάχα, 
τδ κακδ πού είναι ή άρνησή του. Γιά νά ύπαρξη, 
γιά νά βασιλέψη άπείραχτο ή τουλάχιστο μεγαλή
τερο τδ καλό, πρέπει δπου κι δσο μπορέσης, τδ κα
κδ νά χτυπήσης.»

—«θά γλυτώση πιά τότες κ’ ή μύτη μου...»
—«Άπδ τδ συνάχι ; Νά γλυτώσουμε, φώς 

μου, κι άπδ τώρα. Νάρθούμε πιά καί στδ συμπέρα
σμα τής φιλοσοφικής μας τής κουβέντας. Έλα νά- 
φήσουμε τή 'Ρώμη. Ά ς  τραβήξουμε στήν Ανατολή 
μας, δπου τδ ήλιοβασίλεμα είναι λαμπρδ κι άκίντυ- 
νο. Ά ς  πάμε μάλιστα ώς τήν Άσία, πού στάθηκε 
τού δαχτυλιδιού μας ή πατρίδα. Έκεϊ θαββώ πώς 
θά βρούμε κατάλληλη άφορμή νά ξολοθρέψουμε 
κάμποσο κακό, νά δώσουμε καλδ παράδειγμα καί 
τής Έβρώπης.»

—«Πές ! Πώς θά είνα ι; Τί θά γίνη ;»
— «Έτσι, άμέσως, νά σοΰ τδ μάθω ; Δέν πρέ

πει τάχα νάχης καί τή γλύκα ;»
Ή Μυββίνα μέ κοίταξε μέ τά μάτια της τά 

τρυφερόλαμπα.
—«Μαζί σου, παντού καί πάντα, δπου μέ 

πάς, δπως θέλεις!»
Καί χύθηκε στήν άγκαλιά μου.

*  # #

Είχα κρατήσει κρύφιο τδ σκοπό. μου. Ήξερα
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—μά ποιδς δέν ήξερε τότες ; — πώς ζοΰσε στήν 
Άσία, σ’ ένα κράτος άπδ τά μεγαλήτερά της, ένας 
σουλτάνος, ένας τύραννος πού ίσως καί νά μήν εί
δε τδ ταίρι του & κόσμος. Νομίζει κανείς πώς γιά 
νά τδ καταφέρη ένας άθρωπος νά κυβερνήση έναν 
τόπο άλάκαιρο, χωρίς δ τόπος νά σηκώση κεφάλι, 
δσο άδικη, δσο βάρβαρη κι άν είναι ή κυβέρνησή 
του, πρέπει ένας τέτοιος άθρωπος νά είναι τουλά
χιστο πιδ έξυπνος άπδ τούς άλλους. Ό σουλτάνος 
πού λέμε είτανε ξεναντίας δ πιδ μπουνταλάς. "Οχι 
δηλαδή πώς στδν τόπο έκείνο υπάρχει χωριστή ξυ- 
πνάδα. Ό ’Ασιανός,στδ φέρσιμό του δπως καί στήν 
άντίληψή του, είναι πάντοτες σά μωρό. Μά πιδ 
μωρδ ¿π’ όλους φαινότανε δ σουλτάνος, έπειδή έ
χοντας περσότερα μέσα νά φανή έξυπνος, είχε περ- 
σότερα νά φανή καί κουτός. "Ενας γίγαντας πάντα 
θά σου γεμίση πιδ πολύ τδ μάτι άπδ έναν τζου
τζέ. Έ  κουταμάρα του άφάνταστη. Καί πώς νά 
είναι κανείς τύραννος, χωρίς νά είναι ή κουταμάρα 
του βουνό ; ’Απαράλλαχτα σά νάσκαφτε τδν τάφο 
του μέ τά χέρια του. Ό λεγάμενο; έδειχνε τήν 
ανοησία του στά παραμικρά, δηλαδή στά πράματα 
ή στά πραματάκια πού κι δ πιδ φτωχδς θάγοράση, 
γιά νά τά βάλη σπίτι του, στήν κάμερή του ή καί 
γιά νά τάχη άπάνω του. Άπδ κεί γνωρίζεις δλο 
τδν άθρωπο, άφτά σοϋ φανερώνουνε τά γούστα του, 
σού καθρεφτίζουνε τήν ψυχή του, τά έσώψυχά του, 
καλέ, σού ξεσκεπάζουνε, καί τά έσώσαρκά του ά- 
κόμη. Μια σουγιά, ένα μολυβοκόντυλο, ένα κάδρο, 
μιά κορνίζα, ένα τίποτις, νά, ώς καί τδ χρώμα τού 
τσουραπιού σου, άρμονικά συνεοένουνται μ’ δλο σου 
τδ είναι καί μάς τδ έξωτερικέβουνε. Ό σουλτάνος 
μας έρωτα είχε, είχε μανία γιά τά μπαλσαμωμένα 
τά ζώα. Λογιώ λογιώ τά μάζωνε. Τίγρηδες, λύ
κους, αλεπούδες, καμήλες, στρουθοκάμηλους, έ¥ -  
φάντες, λιοντάρια, γάτες, σκυλιά, χαμαιλέοντες, ά- 
γελάδες, τάβρους, λαγούς, τί δέν έβλεπες στά θεό
ρατα παλάτια καί .στάπέραντα περβόλια του Σουλ
τάνου ; Αές καί γιά λόγου του δέν ύπαρχε ή ζωή, 
δέν ύπαρχε ή δημιουργία, δέν ύπάρχανε μήτε τά 
περβόλια πού δσο χτενισμένα κι άν είτανε, είτανε 
τουλάχιστο ζωντανά. Τδ μόνο πού πήγε καί ξεσκά
λισε στήν πλάση, τδ μόνο πού τού άρεσε, τδ ψόφιο. 
Αγαπούσε ακόμη τά βολδγια τά κρεμαστά ή τά 
στητά, πού έχουνε μέσα τους έναν κρύφιο ιδιαίτερο 
μηχανισμό, καί κάθε φορά πού ή ώρα σημαίνει, 
βγαίνει ένας κούκος καί κράζει, άνοιγοσφαλνά τά 
φτερά του ένα πουλάκι μαλαματένιο ή περνά ένα 
τραίνο μέ τή μηχανή του, ή κανένας έλάχιστος κα- 
ταββαχτάκος χύνει άπδ ένα βράχο μικροσκοπικδ τά 
τιποτένια του τά νερά. Τόσο τού στρέγανε τέτοια 
μπόσικα παιχνίδια, πού πρόσταξε μιά μέρα νά τού 
φτειάσουνε σουλτάνο κερένιο, νά τού μοιάζη άπα- 
ράλλαχτα, καί τδν έβαζε πότε στή θέση του στά- 
μάξι, πότε σ’ έναν πάγκο τού μπαξέ, νάρχουνται 
νά τδν προσκυνούνε.

"Ολη του ή ζωή μιά ψεφτιά. Δηλαδή, μέ τίς 
άπλοϊκές του ιδέες, άλλο' δέν καταλάβαινε παρά τδ 
ψέμα καί τδ φόνο. Μέ τδ ψέμα γελούσε τούς Έ - 
βρωπαίους. Μέ τδ φόνο ξεπάστρεβε τούς ντόπιους,
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φτάνει νά τού περνούσε όποψία, πώς ¿χτροέ του 
είναι.

Τδ πιδ περίεργο, πού τόσο χοντρά, πρόστυχα 
μέσα τού πετυχαίνανε μιά μορφιά. Στρατό τής ά- 
θρωπιάς δέν είχε, δέν μπορούσε νάχη, αφού έγδερ
νε τδ λαό του ¿πλοϊκό σύστημα καί τούτο. Γιά νά 
γεμίση τίς κάσσες του, άδειαζε τίς κάσσες των άλ- 
λωνώνε. Πώς νά κάμη δμως νάντισταθη στούς γει- 
τόνους, πού ό καθένας τους λιμπιζότανε τδμορφο τδ 
βασίλειο, καί πώς, άκόμη πιδ δύσκολα, νά ξεφύγη 
άπδ. τά νύχια τάρπαχτικά πού κατεβάζανε στδ πε
τσί του τά χέρια τά γιγαντένια τών ήγεμόνωνε τής 
Έβρώπης; Γλύτωνε περίφημα δ Σουλτάνος μέ τά 
ψέματα. Τδ κάτεχε πώς δλοι τους είχανε τήν ίδια 
δρεξη, πώς δλοι τους μαγερέβανε τά ίδια έναντίο 
του. Τδ λοιπό, τούς έλεγε σ’ δλους τίς ίδιες ψε- 
φτιές. "Ελεγε τού Γερμανού πώς δ 'Ροΰσσος λα
χταρούσε νά τού προτείνη συμμαχία, τού 'Ρούσσου 
πώς τού τήν πρότεινε κιόλας δ Γερμανός. Παρό
μοια φιτίλια έβαζε τού Άγγλου, τού Γάλλου καί 
τού ’Ιταλού. Ό Ιταλός, δ Γάλλος, δ Άγγλος, δ 
'Ροΰσσος, δ Γερμανός, στραβοκοιταζόντανε άναμε- 
ταξύ τους, Ινώ χάζεβε καί βαχάτεβε δ Σουλτάνος.

"Ετσι τά κατάφερνε, μή έχοντας δύναμη κα
μιά, νά τδν άφίνουνε οί Έβρωπαίοι, νά σκοτώνη 
τούς ύπηκόους του σάν τδν ξεφρενιασμένο. Μά δέ 
σκότωνε άπδ τρέλα. Σκότωνε άπδ ύπολογισμό. Α ρ 
χάριος υπολογισμός* γιά τούτο καί πιδ σίγουρος. 
Ά μα κανένας σ’ ένοχλεΐ, πώς θά τδν ξεφορτωθής ; 
Μέ μιά μαχαιριά. "Η μέ μιά τουφεκιά. Δέν πειρά
ζει τδ μέσο. Φτάνει νά λείψη δ λεγάμενος άπδ τή 
μέση. Μιά μέρα περπατώντας στδν μπαξέ του, σά 
νά τού φάνηκε πώς πίσω άπδ ένα χαμόδεντρο κάτι 
σάλεβε. Τραβά τδ πιστόλι του καίχτυπ$. Είτανε ή 
κόρη του, ένα κοριτσάκι δέκα χρονώ πού έπαιζε 
καί κρυβότανε. Ξαπλωμένη νεκρή κατά γής. Μή 
νομίζετε πώς τδ πάθημα τού στάθηκε μάθημα. Δέ 
συλλογίστηκε ούτε τάλλα τά παιδιά ούτε τούς άλ
λους τούς πατέρες. Είτανε μιά φυλή στδ Σουλτα
νάτο, οί Μεμένηδες, χριστιανοί στήν πίστη τους, 
πού άπδ αιώνες τούς κατατρέχανε, τούς καταπα
τούσανε, τούς βγάζανε τδ πετσί, τήν ψυχή καί τά 
κόκκαλα, τούς βγάζανε, νά μήν ξεχνούμε, καί τδν 
παρά. Τού πέρασε ιδέα τού Σουλτάνου πώς οί Με
μένηδες έτοιμάζανε συνομωσία έναντίο του. Δέ σή
κωσε τήν άστυνομία στδ ποδάρι· δέ γύρεψε νά βρή 
τίς κεφαλές — άν ύτςάρχανε δηλαδή κι άν ύπαρχε 
συνομωσία. Γύρεψε τά κεφάλια. Τού είχανε πεϊ 
πώς ή συνομωσία λογάριαζε τούς δπαδούς της 
στήν πρωτέβουσα καί σέ μιά έπαρχιακή πολιτεία. 
Διαταγή άμέσως νά σφάξουνε, δσους Μεμένηδες εί
χανε καταγραμμένους τάστυκά τά κατάστιχα τής 
έπαρχιακής πολιτείας καί τής πρωτέβουσας. "Ολοι 
μαζί τρακόσιες χιλιάδες Κόψανε τδ λοιπό τρακό
σιες χιλιάδες κεφάλια. Μοναδικό μέσο γιά νά κοπή 
καί ή κεφαλή τής συνομωσίας, πού ίσως καί κορμί 
νά μήν άπόλαψε ποτέ της.

Ή Έβρώπη καταήπιε τίς σφαγές.
Μπορεί ώςτδαο νά μήν τίς κατάπινε δ Σουλτά

νος δ ίδιος. Άφτδς δ άθρωπος δέ ζούσε, πού νά 
π^ς, Ιτρ·|». Μιά τρομάρα ή ζωή του άπδ τδ πρωί 
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στδ βράβι, κι άκόμη περσότερο άπδ τδ βράδι ώς τδ 
πρωί. θά πέση δξω πέρα γιά πέρα δποΐΰς θα^βέψη 
πώς ήσυχο δέν τδν άφινε ή συνείδησή του. "Ησυχο 
δέν τδν άφίνανε οί σφαγές, δχι άπδ τδ κρίμα,παρά 
μόνο καί μόνο άπδ τήν έφκολία τους. Μάλιστα, 
ΐόσο έφκολο τόντις του καταντούσε νά σφάζη, πού 
φυσικά Ιλεγε μέ τδ νού του πώς χ* οί άλλοι μέ 
τήν Ιδια τήν έφκολία μπορεί νά τδν ξεκάμουνε. Κι 
δτι τδ στοχαζότανε, κέρωνε άπδ τδ φόβο. Περίεργα 
τά ψυχολογικά του. 'Η δψη του είχε μιά έκφραση 
αμίμητη, έλεεινή, σάν τού ζητιάνου ποδ ενώ τδ 
χέρι του ζητιανέβει, τά μυσείδια του μοιάζει σά νά 
σοΰ ζητούνε συμπάθειο γιά τήν τόλμη. Έτσι κι δ 
παντοδύναμος, ποδ τίποτα δέν του εΐτανε νά φονέβη 
χιλιάδες άθώους, κατόπι, μέ τδ κεφάλι σκυμμένο, 
μέ πρόσωπο μίζερο καί κλαψιάρικο, παρακαλοΰσε 
λές τά θύματά του, νά τονέ λυπηθούνε, νά διούνε 
τήν κατάστασή του, νά μήν τδν άναγχάζουνε νά 
τούς σκοτώνη, γιά νά μήν τυραννιέται δατερις άπδ 
τήν ίδέα πώς μπορεί νάρθή κανένας νά τδν πνίξη 
άπδ ξεγδίχηση.

Έγώ τά ήξερα δσα δ Σουλτάνος Ικρυφτε στοδς 
άλλους, δσα κρύφτανε οί παραστεκάμενοί του, ήξε
ρα πώς, στδ φυλαγμένο, στο φρουρισμένο του τδ πα
λάτι, δέν έβρισκε κάμαρα νά χοιμηθή, άλλαζε κά
θε μέρα, μήπως μάθουνε πού πλαγιάζει καί γιου - 
ρουντίσουνε. Τδ πιδ άπίστεφτο, άφτδς ποδ άπδ τδ 
φόβο του πάντα είχε ανάγκη νά είναι μαζί του κό
σμος, προτιμούσε νά κλειδώνεται, νά μνήσχη μόνος 
τή νύχτα γιά περσότερη άσφάλεια. Μά καί τούτο 
δέν του πέτυχε. Διόλου δέν άπόρησα δταν ένα πρωί 
διαδόθηκε στάνάχτορα ή φήμη, πώς κόντεβέ δ 
Σουλτάνος νά τρελαθή μέ τά σωστά του. Τδ πρό- 
σμενα κιόλας. Δειλός καθώς εΐτανε, τού άκολουθή- 
σανε κάτι πράματα ποδ κ* οί πιδ γενναίοι θά τά 
χάνανε. Λέγανε δηλαδή πώς έδώ περίπου καί μιά 
βδομάδα, τά μεσάνυχτα, οςάθε μεσάνυχτα, δτι μέ
ρος τού παλατιού κι άν είχε διαλέξει γιά τδν ύ
πνο του δ Σουλτάνος, άγάλια γάλια, σάν τδ φύλλο 
ποδ μόλις ραλέβει μ* ένα χάδι ζεφυρένιο, σάν τού 
πουλιού τδ φτερδ ποδ ξεκολνφ καί πέφτει ά.τάνω 
στδ χορτάρι άπαλά, ένα ψιθύρισμα, μιά πνοή, ένα 
φύσημα τόσο σιγανό ποδ τδπαιρνε δέν τδπαιρνε τά- 
φτί σου, άρχιζε νά σέρνεται χάμω, έπειτα νάνεβαί- 
νη, νά κατεβαίνη, νά κινιέται, νά τρέχη δώθε κεί
θε, στοδς τοίχους, στις τέσσερεις γωνιές, στδ κρεβ- 
βάτι, στά παπλώματα, στή μούρη τού Σουλτάνου 
χαΐ νά λέη όλοένα τά ίδια, πάντα σάν ξεψυχισμένη, 
σάν πεθαμμένη φωνή*

—«Φονιάς! Είσαι φονιάς! Φονιάς ποδ φόνεψες 
καί ποδ θά φονεφτής. θά  σέ φονέψουνε, φονιά, θά  
σέ φονέψουνε σήμερα, θά  σέ φονέψουνε άβριο. θά  
σέ φονέψουνε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. 
Φονιά, ή φωνή μου θά σέ φονέψη. Φονιά φονεμένε! 
Φοβοφαγωμένε φονιά!»

Ό Σουλτάνος πάγωνε. Ά ν  ή φωνή; μιλούσε δυ
νατά, δυνατά φοβέριζε, βρον,τή ά γινότανε  ̂ίσως λι- 
γώτερο νά τδν άποσδόλωνε τά Σουλτάνο, ίσως νά- 
χανε καί κουράγιο,*,Σάν είναι ή ψώνί) χοντρή,.θαβ- ,

ρατο, άκατάπαφτο, άπιαστο ψιθύρισμα σέ ζούρλαι
νε. Κι άδύνατο νά μήν τάκούσης. Στή βαρειά τή 
φωνή, τυχαίνει κάποτες καί νά μήν προσέξης. 
Πρόσεχες στήν άλληνε, ίσια ίσια γιατί στήν άρχή 
δέν ξεδιάκρινες τδν ήχο, δέν ήξερες τί σημαίνει καί 
λαχταρούσες νά τδ μάθης. Μιά φορά τόσο δαιμονί
στηκε δ Αθεόφοβος ποδ δέν κρατήθηκε*

— «Άνοιξε, παρακαλοΰσε, άνοιξε τδ στόμα! 
Νάνασάνω !»

Τί δέ στοχάστηκε γιά νά γλυτώση ; Έφερνε ά- 
θρώπους, έβαζε δούλους νά πλαγιάσουνε χάμω, κά
μαρες άλλαζε δυό, τρεις φορές τήν ίδια νύχτα. Δέ 
φελοΰσε. "Οσο περσότερο πάσκιζε νά ξεφύγη, τόσο 
περσότερο πεισμάτωνε ή φωνή. Δέν τής έφτασε τδ 
σκοτάδι. Μέρα μεσημέρι, άρχιζε τώρα νά τδν κατα- 
τρέχη, πάντα μέ τδ ίδιο τδ ψιθύρισμα, καί νά βου- 
βαίνουνται οί παραστεκάμενοί τριγύρω του δλοι, δτι 
πού άφουκραζόντανε τδν άφαντο κρότο, έναν κρότο 
άκροτο, ψιλούτσικο, άλαφρό, σάν τού χαρτιού ποδ 
τδ νύχι σου τδ τσουγγρανΐζει. Τήν πρώτη φορά ποδ 
άκολούθησε άφτό, λιγοθύμησε δ Σουλτάνος, έπεσε 
κάτω. Δέν τδ πρόσμενε, νά τδν κυνηγά ή κατάρα 
καί μέ τδν ήλιο άκόμη. Μιά πρωινή πάλε, ποδ στή 
σάλα του θρόνου, είχε υποδοχή καί τδν προσκυνού
σανε οί ξένοι πρέσβηδες μέ τή σειρά μαζί μέ τοδς 
υπουργούς, τοδς μεγιστάνους τού Κράτους, έκεΐ ποδ 
πήγαινε δ δραγουμάνος νά τοδς έφκαριστήση άπδ 
τδ μέρος τού άφέντη, κι δ Αφέντης έβνοϊκά, κου
νούσε τδ χέρι νά τούς άποπέμψη, νά, στή μέση τής 
σάλας, ή φωνή, μέ τά λόγια τής τρομάρας, τά λό
για ποδ στή βαθειά, τή γενική τή σωπασιά, σερ
νόντανε σάν τδ φείοι άνάμεσα στά ξερόφυλλα.

—«Φονιά ! Είσαι φονιάς ! Φονιά προσκυνάτε 
ποδ φόνος θά τδν έβρη !»

* ΙΙέτρωσε δ κόσμος. Ό Σουλτάνος σωριάστηκε 
στοΰ θρόνου τά σκαλοπάτια. Μπροστά στοδς ξένους, 
μπροστά στοδς δικούς του, δέν ντράπηκε— πού νά 
ντραπή πιά |—τδν πήρανε τά κλάματα καί σάν τδ 
παιδί τδ άνήμπορο, τδ άρβωστημένο, άναστέναζε κ’ 
έλεγε*

— «Βαστάξτε με ! Μή μ5 άφήσετε ! Σώστε με, 
στδ θεό σας. Λυπηθήτε τδ βασιλιά σας !»

"Γστερις άπδ τέτοια ταπεινά παρακάλια, φυσι
κό νά γίνη κιόλας δ τι έγινε άμέσως τήν άβριανή. 
Τρείς μέρες μέ τήν άράδα, διαταγή νά κόψουνε 
στήν πρωτέβουσα έκατδ χιλιάδες κεφάλια. Εννοεί
ται. Ά μα  δ Σουλτάνος ζητούσε νά τονέ σπλαχνι
στούνε, μπορούσες νά είσαι βέβαιος πώς θά σκοτώ- 
ση, γιά νά τιμωρήση τοδς άλλους ποδ ταπεινώθηκε 
άφτός, γιά νά ήσυχάση. Καί σκότωνε. Μά δέν τού 
πέτυχε. Τρείς μέρες μέ τήν άράδα καί τίς κατοπι
νές άκόμη, στοδς δρόμους, πότε στδν ένανε, πότε 
στδν άλλονε, στά σοκάκια, στά φτωχικά τά σπίτια, 
στά παλάτια, παντού, άπδ τή μιάν άκρη τής χώρας 
ίσια μέ τήν άντίθετη άχρη, έτρεχε, βοβολοΰσε ή 
φωνή, σά νά είτανε πιά φωνή-μαζεμένη ποδ άπδ 
κάθε μεριά τήν έβγαζε ή συνείδηση τής πολιτείας, 
καί τώρα δυνατά έκραζε ή φωνή*

—«Φονιάς! Είναι φονιάς ! Πρέπει φονιάς τού
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μούσανε νά βγούνε δξω. Καμπόσοι πάλε, οί περσό- 
τεροι μάλ'.στα, είπανε πώς καιρδς ναπαλλαχτούνε 
άπδ τδν τύραννο. Έ φωνή τούς φαινότανε ουράνια 
φωνή, πού έρχότανε πίτηδες νά τούς ξυπνήση. "Ο
λοι δμως, χαί πρώτος ό Σουλτάνος ταραζόντανε ώς 
τα χατάβαθά τους, ίσια ίσια έπειδή δέν καταλάβαι
νε κανένας άπδ που νά είναι ή φωνή έκείνη. Εμέ
να, γιατί δ Αναγνώστης έλπίζω νά τδννοιωσε πώς 
ή φωνή Έγώ εϊμουνε, δέ μοΰ άρεζε μένα, γιά νά 
σάς τδ ξομολογηθώ καί τούτο, δέ μου άρεζε πού έ
πρεπε νά χρύφτουμαι καί μόνο κρυμμένος νά κάμω 
τδ καλό. Δειλδς έγώ νά είμαι, καμιά αιτία δέν εί
χα σάν τδν Ασυνείδητο. ’Αποφάσισα τδ λοιπδ νά 
του φανερωθώ τού Σουλτάνου καί νά μέ διή έτσι 
πιά, στά μάτια του. ΙΙήγα στδ παλάτι. ’Ανέβηκα 
τή μεγάλη τή σκάλα. Μπήκα στήν αίθουσα του σο
φά, δπου συνήθιζε, υστερις άπδ τδ μεσημεριανό του 
τδ πρόγεμα, νά κάθεται. Προτού καθήση, περπα
τούσε λιγάκι. Περπατούσε μέ τή βάχη σκυμμένη, 
καμπουριασμένη, μέ τδ κεφάλι κατεβασμένο στδ 
στήθος, σά νά γύρεβε δ κακορίζικος νά κουβαρια- 
στή μέσα του κι άπόμεσά του, γιά νά γλυτώση πιδ 
σίγουρα. Έ ριχνε κάπου κάπου μιά φοβισμένη μα
τιά καί ξακολουθοΰσε τδν περίπατο. Είτανε σταμα- 
τημένος τή στιγμή πού βρέθηκα στήν αίθουσα, έγώ 
άφαντος άκόμη. Τά γένεια του τάριόσπαρτα μοιά
ζανε σάν τρίχες τράγου. Σου φέρνανε άηδία. Λι
γνός, χλωμός, κίτρινος. Άντίς δμως νά σοΰ μαλα
κώσουνε τά χάλια του τήν καρδιά, σ’ έρεθίζανε 
περσότερο, γιατί τά χάλια του ίσια ίσια καταντού
σανε δλεθρος γιά τδ κράτος, καί τδ ίδιο τδ δεφτερό- 
λεφτο πού έδειχνε δυστυχισμένος, Ανήμπορος, δρφα- 
νός, τδννοιωθες Αμέσως πώς κανένα φόνο μελετούσε.

Στάθηκα μπροστά του. Κι άρχισα τδ φοβερδ ψι- 
θύρισμα*

— «Φονιά ! Είσαι φονιάς !»
Μά τώρα μ' έβλεπε δ Σουλτάνος. Μπορούσε 

κιόλας νά μέ πιάση ΙΙοΰ νά τολμήση ; Έτρεμε κι 
δλο τραβιότανε. Ζυγώνω, τδν κοιτάζω κατάμουτρα, 
μνήσκει στή θέση του Ακίνητος, Απροχώρητος, 
μαρμαρωμένος, καί τού λέω

— «Έγώ, έγώ είμαι ή Φωνή !»
Φρίκιασε. Καί συνάμα στδ πρόσωπό του ζου- 

γραφίστηκε μιά έκφραση παράξενη, μιά έκφραση 
παρακαλιάρικη, πονεμένη, σάν τού σκυλιού πού 
πάς νά τδ δείρης. Κατάλαβα πώς κάτι μαγερέβει. 
"Οσο σιμά του κι άν εϊμουνε, νά μ’ άγγίξη, δέν 
τάποκοτοΰσε. Γύρεβε νά βρή τήν τζέπη του, κρυφά 
κρυφά, νά βγάλη Απδ μέσα τδ κουμπούρι του. Τού 
άρπαξα τδ χέρι. Τού τδσφιξα δυνατά. Τά δόντια 
του τρίζανε άπδ τήν άνωφέλεφτη τή λύσσα, σά νά 
σπάραζε άπδ πόνο κουφό'

—«Φονιά ! Φονιά ! Μαζί μου πολεμάς; Μαζί 
μου θέλεις νά τά βάλης ; Εμένα, τού κάκου και δέ 
μέ πιάνεις, γιατί έγώ είμαι ή ’Αλήθεια, γιατί έγώ 
είμαι ή Δικιοσύνη. Εμένα δέ μέ πιάνει κανένας.»

Καί χωρίς νά τού άφήσω τδ χέρι, γυρίζω τδ 
δαχτυλίδι*

—«Πάντα, πάντα έδώ είμαι, Ακόμη καί σά δέ 
μέ βλέπεις. Έτσι, Αόρατες είναι συχνά, είναι δμως 
παντουπαρούσες ή ’Αλήθεια κ* ή Δικιοσύνη.»

Γιά τή Δικιοσύνη καί γιά τή Αλήθεια, πολύ 
δέν τδν Ιμελε μήτε τδπαιρνε δ νούς του τί τού έλε
γα. Ένα έπαιρνε καί παράπαιρνε, πώς πέντε σιδε
ρένια δάχτυλα τδν κρατούσανε καί πώς έπρεπε μέ 
κάθε τρόπο νά γλυτώση. ’Ανατινάχτηκε, πάλεψε, 
ξεδιπλώθηκε, σύρθηκε σάν τδ φείδι. Τίποτα ! Στδ 
τέλος έκαμε σφόρτσο κι δσο κι άν πνιγόντανε τά 
λόγια του στδ λαιμό ,του, κατώρθωσε νά κράξη*

— «Έλάτε....δλοι....έλάτε....Ή φωνή...,έδώ....έ
δώ. ..μέ στραγγούλισε....Νά τής σπάσετε....τά'κόκ- 
καλα Ι.,.,τά μυαλά !....»

Μαζωχτήκανε γύρω του άπδ κάθε μεριά. Τούς 
σιχάθηκα, τούς σκλάβους. ’Αμέσως βάζω τήν πέτρα 
μου Απ’ δξω, νά μέ διοΰνε,καί τούς φτύνω*

— «’Ανόητοι, πού θέλετε νά δεσμώσετε τήν ’Ι
δέα ! Τά ζώα ! Πίσω ! Πίσω !»

Καί κάνω ένα βήμα μονάχα πρδς τάσκέρι. Δέν 
τδ πρόσμενα, τόσο γλήγορα νά ξεσκορπιστή. Ό Α
θώρητος έγώ πού Αξαφνα γινόμουνε θωρητός,τδ θάμα 
έκείνο τού Γύγη τούς Αναποδογύρισε. Δέ σάλεψα, 
ώςπου νά συνέρθουνε, νά μή θαββοΰνε πώς φοβού
μαι καί θέλω νά φύγω.

—«"Ενα λόγο, φονιά, έχω άκόμη νά σοΰ πώ. 
Σήμανε, σήμανε πιά ή ώρα πού θά χαθής, πού θά 
χαθούνε κ’ οί δικοί σσυ. θά παναστατήση τδ κρά
τος. θά  πάθης δσα πάθανε οί Αλλοι Απδ σένα. Καί 
σωτηρία δέν έχει. Καμιά.»

Τέτοια δήλωσα ήσυχα ήσυχα κι άκόμη πιδ ή
συχα τράβηξα ίσια στήν πόρτα, ένώ τδ πλήθος πα
ραμέριζε δεξιά κι Αριστερά, γιά νά περάσω.

Καθώς τάνάγγειλα τού Σουλτάνου, έτσι Ακο
λουθήσανε κιόλας. Ή συνομο>σία έγινε, δχι στούς 
Μεμένηδες, δχι σέ καμιάν Απδ τις ξένες τις φυλές 
πού είχε υποταγμένες* έγινε στδ στρατό του τδν ί
διο. ’Αρχηγοί τής συνομωσίας, οί σημαντικώτεροι 
στρατηγοί* ψυχή της καί βίζα της, δυδ τρεΤς Αξιω
ματικοί Αποφασισμένοι καί γενναίοι, . τόσο είναι ά- 
ληθινδ πώς γιά νά σηκώσουνε άλάκαιρο έναν τόπο, 
δέ χρειάζουνται περσότεροι Απδ δυδ τρεις, φτάνει 
τδ συφέρο τους νά μήν κοιτάζουνε άφτοί, παρά νΑ- ■ 
χουνε ¿δηγό τους μιά ίδέα. Κάποτες Αρκεί μέ τέ
τοιους δρους κ’ ένας μονάχα, έπειδή ώς τά τώρα 
πραχτικώτερους Αθρώπους στδν κόσμο δέν είδαμε 
άπδ τούς ίδεολόγους.

Βέβαια στήν Αρχή τδ κίνημα στάθηκε γενναίο. 
Μά σ’ ένα Κράτος βάρβαρο, Ακόμη καί μιά πρόοδο 
θά φέρη Αποτελέσματα βάρβαρα. Δέν πειράζει. Έ 
πρεπε πρώτα πρώτα δ Σουλτάνος νά πέση. Τδ κυ- 
ριώτερο είναι νά διής τή δύση τού κακού- τότες έ
χεις έλπίδα νά χαιρετίσης τού καλού τήν Ανατολή* 
τότες στά σκοτεινά, στά δουλωμένα τά κεφάλια τών 
Αθρώπωνε μισοφέγγει κάποια ύποψία πώς υπάρχει 
τδ φώς. Κατάλαβα λοιπδν Αμέσως, τδ χρέος μου 
πού είναι* τδ χρέος μου, νά ένεργήσω γιά νά ξολο- 
θρεφτή δ κακούργος. Έγώ κόμμα δέν έχω* κόμμα 
μου ή Αθρωπότητα Δέν είχα κιόλας νά προσμένω 
τίποτις Απδ τούς παναστάτες. μήτε βουσφετάκια 
μήτε θεσούλες. Είχανε, μπορώ νά πώ, νά προσμέ- 
νουνε τού λόγου τους Απδ μένα. Τούς βοήθησα έ
τσι, Απδ καλοσύνη, γιά νά τούς δώσω θάββος, Αφού 
τδ κάτω κάτω δουλέβανε τήν Αρετή. Μά τήν Ανάγ
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κη τους δέν τήν είχα διόλου. Βολετέ μου νά βγώ 
καί μένος όλομόναχος στδν αγώναI Τόντις έννοιω- 
σα τότες τήν άπεριόριστη δύναμη ένδς τέτοιου δα- 
χτυλιδιοϋ καί τί δέν καταφέρνει άξαφνα σ’ έναν πό
λεμο. Ά λλο σύμμαχο μή γυρέβης. Πάς άμα θέλεις 
ώς τδν έχτρό σου, πάς ώς τδ βασιλιά, ώς τούς 
στρατηγούς του, σκοτώνεις βσους σοδ περάση, 8- 
σους νομίζεις έπικίντυνους, γιά σένα, καί νικάς, ά- 
πολέμητος, πού νά ποδμε. Είναι μάλιστα μέσο α
ξιόλογο καί πού το ταίρι του δέν έχει, νά σκοτώ- 
σης τδν πόλεμο τδν ίδιο. Είναι βμως και κάπως πα
ράξενο νά τιμωρήσης τδ φονιά μέ τδ φόνο. Μήτε 
τδβαλα τδ λοιπδ μέ τδ νού μου, νά γίνω έγώ φο
νιάς τοδ Σουλτάνου, νά μεταχειριστώ τέτοια τερτί
πια. Είχε τδ δαχτυλίδι μου άλλα πιδ νόστιμα καί πού 
δέ χύνανε, δέν άπαιτούσανε άθρώπινο αίμα. ’Εν
νοείται πώς δλοι δέν παραιτήσανε άμέσως τδν τύ
ραννο. Κάτω άπδ τδν ίσκιο ένδς τυράννου ζοδνε 
σωρδ σωρδ δποτυράννοι καί τυραννίσκοι. Λογάριαζε 
σωστδ άσκέρι μαζί του. Είχε μαζί του καί κάμποσο 
μέρος τοδ στρατοδ. Είχε καί τδ παλάτι του τδ θεό
ρατο πού άποτελοδσε άλάκαιρη πολιτεία. Είχε δ ά- 
θεόφοβος κι άμανάτια πού τάκλεψε δηλαδή, καί πού 
τοδ τά προμηθέψανε οί κατάσκοποί του, παιδιά καί 
γυναίκες πού οί παναστάτες άναγκαστήκανε νά τά- 
φήσουνε στίς έπαρχίες τους, δταν άνεβήκανε στήν 
πρωτέβουσα. Φοβέριζε πώς θά κόψη παιδιά καί γυ
ναίκες, άμα κουνήση δ άντίθετος στρατός.

Τίποτα δέν τοδ φέλεσε. "Ο τι γινότανε στδ πα
λάτι, δ τι έλεγε στά συβούλια, δ τι τερτίπια έτοί- 
μαζε, δ τι ψεφτιές μαγείρεβε, δ τι σκέδια μελετού
σε μέ τούς δικούς του, δ τι κι άν έκανε, μ’ ένα λό
γο, έγώ άμέσως τδ ήξερα. Ήξερα καί ποϋ φύλαγε 
τάμανάτια, νά τά γλυτώσω. Ήξερα καί τδ πιδ 
τρομερδ γιά τήν άφεντειά του, ποδ κρυβότανε δ ί
διος, έπειδή γεμάτο κρυψώνες τδ άπέραντο περβόλι 
άπδ' άκρη σέ άκρη,κάΐ τήν ώρα πού γιουρουντίσανε 
πιά οί παναστάτες, νικητάδες, πήγε καί χώθηκε 
σ’ ένα βέρο λαβύριθο. Γνώριζα τά κατατόπια καί 
μπήκα μέσα μ’ έφκολία μεγάλη, άπδ τάφτί τδν έ- 
πιασα καί τούς τδν έφερα, πού έτρεμε σάν τδ ψάρι.

Λέν τδν πειράξανε. Ούτε γροθιά ούτε ξυλιά. "Ι
σως, άκόμη καί στά στήθια τά παναστατικά βασί- 
λεβε τδ σέβας τδ παλιδ καί παλαίφατο, καμωμένα 
καθώς είτανε κιόλας άπδ τή σάρκα, τδ αίμα καί 
τή βάτσα πού τδν κάμανε κι άφτόνε. "Ισως πάλε 
τοδ στάθηκε μαρτύριο πιδ δεινό νά ξοριστή, νά κλει
στή σ’ ένα μέρος δπου τδν περιτριγυρίζανε φύλακες 
ξένοι-, άγνωστοί του φύλακες, καί δπου παροξυσμοί 
τδν πιάνανε, σεισμοί τδν τραντάζανε, τδν άφρίζανε 
λύσσες, γιατί κάθε στιγμή ξάνοιγε μπροστά του τά 
χείλια τοδ τάφου, κάθε στιγμή φοβότανε μήπως 
κανένας τονέ σκοτώση—καί δέν τονέ σκότωνε κα
νένας !

*  *  *

•Έμεινε θορυβωμένη μέσα μου ή ψυχή μου, δ- 
στερις άπδ τδ πέσιμο τού Σουλτάνου. Ξανοίχτηκα 
τής χρυσής μου τής Μυββίνας.

— «Νόμιζα πώς θά χαιρόμουνα περσότερο, νό
μιζα πώς θά ξαλάφρωνα....»

—«Καί κάτι νοιώθεις ξεναντίας πού σοδ κάθε* 
ται στήν καρδιά....»

—«Πού τή συνείδηση μοδ βαραίνει !»
— «Δέν άπορώ !»
—«Πώς μπόρεσες καί τδ μάντεψες;»
—«Δέν τδ μάντεψα. Σέ γνωρίζω....*
— «Φώς μου Έσύ !»
— «Λέν άλλαξες ! Είσαι δ ίδιος άθρωπος πού 

δέν ήθελες στή Βενετιά νάρθής άφαντος στήν κά- 
μερή μου. Δέ σοδ άρεζε τδ λοιπδν ούτε νά πηγαί- 
νηζ κατάσκοπος στά παλάτια.»

—«Ώςτόαο, τής λέω χαμογελώντας, θαβρώ σά 
νά ύπάρχη κάποια διαφορά μεταξύ σου καί τού 
Σουλτάνου.»

— «Στδ δαχτυλίδι καμιά διαφορά δέν υπάρχει.»
 «’Εσένα, πουλί μου, δέν ήθελα νά σέ γελά

σω, άπδ τήν άγάπη....»
— «Καί τώρα πού γέλασες τδ Σουλτάνο, τδ 

λυπάσαι άπδ τήν τιμή.»
Έσκυψα τδ κεφάλι.
— «’Αχ ! Μυββίνα μου, πώς τά βλέπεις 8σα 

μέσα μου καί γώ άκόμη δέν τά ξεδιακρίνω !»
—«Έσύ μου έμαθες τά γενναία καί τάψηλά.»
—«Και ού τώρα μοΰ τά ξαναμαθαίνεις. Είναι, 

είναι τδ δαχτυλίδι πού τά φταίει, τδ δαχτυλίδι πού 
τδχει μέσα του, πού σέ βγάζει δξω άπδ τδν ίσιο 
δρόμο, γιατί σέ μεθ$ !»

—«Σέ μεθά, μά ή μέθη του μοιάζει μ’ ένα γλυ
κό θεόγλυκο κρασί, πού στδν πάτο του βρίσκεις 
πάντα μιά σταλούλα πικρή, μιά στάλου λα φαρ
μάκι...»

—«Καί τδ φαρμάκι λέγεται απάτη !»
Χύθηκε στδ λαιμό μου, νά μέ φιλήση*
—«Μήν τδ λές ! Γιά τδ καλδ έσύ άπάτησες· 

άφτδ άπάτη δέν είναι...»
—«Είναι, δπως κι άν τδ πής. Δέν πρέπει κα

νείς νά δημιουργήση τά καλά μέ τά κακά, τήν ά- 
ρετή μέ τά φάβλα, ειδεμή πάει ένάντια στδ σκοπό 
του.»

Τή φίλησι, παρηγοριά μου στή λύπη μου τή 
μεγάλη, καί ξακολούθησα*

— «Κοίταξε, Μυββίνα μου, καί πές μου, έχω 
δίκιο ή δέν έχω πού θλίβουμαι; Άφοΰ άπάτησα, 
τουλάχιστο άς κατάφερνα καί τίποτις. Μά τδ πι- 
στέβεις μέ τά σωστά σου πώς κάτι έκαμα ; Δέ βα
ριέσαι ! Τί μέ φέλεσε πού μέ τή δύναμή μου τή μυ
στική, τδν κρατούσα παραλυμένο τδ Σουλτάνο στήν 
Ιξουσία μου, δίχως χέρια, δίχως ποδάρια, δίχως κί
νημα κανένα; Νομίζεις πώς μέ τδ φυλάκισμά του 
ξεβαρβαρώθηκε άψε σβήσε δ λαός του, πού τόσοι 
αίώνες τυραννία τοδ έχουνε χαλάσει τήν ψυχή; Νο
μίζεις πώς δ διάδοχός του αξίζει περσότερο ; Νομί
ζεις πώς άξίζουνε περσότερο οί παναστάτες ; Δέν 
άκουσες τις προάλλες πού άρχίσανε μέ τούς Μεμέ- 
νηδες άπάνω κάτω τά ίδια ; Ναί, βέβαια, ή ’Αρετή 
τδ θέλει καί τής πρέπει νά χαθή τέτοιο έχτρωμα* 
είναι, δπως κι άν τδ πής, χρήσιμο στδν κόσμο καί 
στήν άθρωπότητα, τδ νά χάθηκε. Μά χρειάζεται 
καιρός, έπιστήμη καί ποίηση, γιά νά προκόψη στά- 
λήθεια ένα έθνος* δέν προκόφτει μέ τά θάματα καί 
μέ τά δαχτυλίδια.»
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Καί τέτια άναιαϋ·ητική έχουνε μέσα τους πολ
λοί από κείνους τούς μισόγλωσσους πού κάθε ωρα 
καί στιγμή, καί σέ κάθε περίσταση καί συζήτηση  ̂
σοΰ πετάνε κατάμουτρα τήν αίαϋ'ητνκή τονς.

t a  m m ™

’Ανάθεμάν τονεκαί πού τά βρήκε— καί τρισα-
νάθεμάν τονε πού τά εκδίδει στήν Άλεξάντρεια·
Δέ λέω πώς είναι για πέταμα—δ Θεός να φυλάξει! 
—όλα δσα τυπώνουνται κεΐ μέσα, μά μερικές κρι
τικές καπιανοΰ κ. Άχαριάδη είναι τόσο άνοστες καί 
τόσο ανόητες, πού πολλές φορές, πού παίρνω το πε
ριοδικό αυτό στά χέρια μου, διαβάζω τον τίτλο του. 
έτσι : Τ’ ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.

0  ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Συζητούσανε κάπου γιά τό γλωσσικό ζήτημα 
Κάπιος κύριος, μέ καθαρευουσιάνικη ψυχή καί μέ 
μιχτή γλώσσα, πού κατακεραύνωνε τόν Ψυχάρη, έ
λεγε :

— Δέν άναγνωρίζω κανέναν Αρχηγό στον αγώ
να μας. "Ολοι είμαστε στρατιώτες τής Ιδέας....

— "Ολοι μας εμείς, ναι—τού παρατήρησε κά
πιος άλλος,—μά δχι καί λόγου σου. Έσύ είσαι πλω- 
τάρχης τής Ιδέας καί νιώσ* το !

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΦΗΣΗ

Τίτλος πού σκεπάζει πολλές φορέ£ τ’ άλογώτερα 
κινήματα. Σοΰ λένε λ. χ. λογοτεχνική κίνηαη ένα 
ποίημα τού κ. Πανά, ή τά «Παναθήναια» του κ. 
Άννινου ή δέν ξέρω καί γώ τί. Μά σάν τά πεις 
αύτά λογοτεχνική κίνηαη, πώς θάν το πεις ά σοΰ 
τύχει νά Ιδεΐς καμιά μέρα στο Πολύγωνο νά κινούν
ται τάλογα τοΰ ιππικού ; Μήπως άλογοτεχνική κί
νηαη ; Καί δέ θά διαμαρτυρεΤ γι* αύτό δ κ. Πανάς 
ή δ κ. Άννινος ;

01 ΚΡΙΤΙΚΟΙ

Είναι κριτικοί μά καί δημοσιογράφοι. Είναι 
δημοσιογράφοι καί καμώνουνται καί τον κριτικό. 
Τελοςπάντων. Είναι δ,τι είναι καί καμώνουνται τόν 
πού δέν είναι. Γράφουνε λ. χ. ένα κουτσοχρονογρα- 
φηματάκι στή φημερίδα τους (δ κ. Τάδες είναι· maî
tre στο χρονογράφημα !) καί μέ την ίδια ευκολία 
καί μιά κουτσοκριτικούλα. Τις περσότερες φορές συ- 
φωνοΰνε δλοι τους πέρα πέρα, σά δυο σταλαματιές 
νερό. Μερικές δμως φορές καί διαφωνούνε. Καί τό
τε άνάβει καί κορώνει ή συζήτηση καί τότε Ανοίγει 
ή πλατειά κουβέντα καί γιά τήν Τέχνη.

Κι δταν τούς βλέπω νά μαλλιοτραβιούνται κι δ-

ταν τούς άκούω νά μιλούνε γιά Τέχνη, σιγολέω 
άθελα τήν παροιμία : Δυο γάιδαροι μαλλώνουνε σέ 
ξένον άχεριώνα.

ΔΑΜΟΚΛΗΣ

το ιοίΜΟϊ m πραμ φιαοςοφοποταικας
"Ας άρχινήσω θλιβερά νά είπώ τά μοιρολόι 
Νά κλαΐνε χώρες καί χωριά, νά χλαΐνε βιλαέτια,

Νά χάμω μάτι* αδάκρυτα δακρυόβρυσερ νά γείνουν,

Νά χάμω πέτρινες καρδιές νάν τίς σπαράζει ό πόνος. 

Μοιρολογίστρες θλιβερές και μαυροκαρδισμένες,

Ντόπιοι καί φίλοι καί δικοί κι άπόξενοι καί ξένοι.
Τόν πιά βαθύ τόν πόνο σας καθένας θυμηθήτε
Νά είναι πικρό τό κλάμα σας, νά είναι φωτιά τό δάκρυ,
Μέ τό δικόνε μου καημό σμίξετε τόν καημό σας,
Κι δρ άρχινησουμε μαζί θρήνο, ¿αρμό καί κλάμα 
Νά τρίζ’ή σκέπη τοΰ σπιτιοΰ κ’ οί τοίχοι του νά τρέμουν 

Νά είναι άξιο καί παράξιο της τό πικρομοιρολόΐ,

Νεκροστολίστρερ,

Κλείστε της τά μάτια της,
Τά πονόψ'ΐχά της μάτια,
Σφαλεΐστε της τό στόμα της,
Σταυρώστε της τά χέρια της,

Τά χρυσόχερά της,

Τά καλά της βάλτε της,

Στολίστε τη κι όμορφοσυγυρΤστε τη 

Σ τ’ αγύριστο τα£ίδι πού θά πάει 
Νάν τήν καμαρώνουνε,
Νάν τηνέ θαμάζουνε,
Νάν τήν άγαπάνε,
"Οπως τής έπρεπε,
"Οπως τής άξιζε 

Τής μάννας τής καλής,
Τής πονετικιάς τής αδερφής,
Τής καλόγνωμης κυράς,

■ Τής νοικοκυράς τής χροσοχέρας.

“Ας τά γυρίσω κι α ς  τά είπώ κι αλλιώς τό μοιρολόι 

Κι άλλες νά κλάψουνε καρδιές καί μάτια νά βουρκώσουν.

’Αφέντρα μου, κυράμου’
Οΰλ’ ά£ια καί πρεπούμενα,

Ούλα σου τιμημένα,
Ούλα σου σκεφτικά,

Μ’αύτό καλά δέν τδπραξες καί νά μέ συμπαθήσεις.. 
"Αχ ! τό ξέρω καί τό νοιώθω 

"Αθελα πώς μάρ πικραίνεις,

Μ’ άθελα κ’ εγώ σοΰ λέου 
Τό πικρό παράπονό μας.

Σύ δέν πίκραινες κανένα,
Γώ  γιατί νά σέ πικράνω ;....

Γκόνια της, παιδιά κι Αδέρφια,
Βάλτε πέτρα στήν καρδιά 

Καί σφουγγίζετε τά μάτια 

Μήπως νιώσει τόν καημό σας 

Καί μάς φύγει πικραμένη



Ο ΝΟΓΜΑΣ 391

Ένδ> μιλούσα, έβλεπα πώ; κάτι συλλογιότανε 
ή Μυββίνκ καί δέν έβρισκε άκόμη λόγια νά τδ πή. 
Μοΰ χάδεβε σιγά σιγά τά μάγουλά μου καί στδ 
τέλος·

— «Τδ δαχτυλίδι, πού λές ! Μοΰ φαίνεται ώς 
τώρα πώς χαρά μεγάλη, άδολη χαρά δέ σου προξέ
νησε ποτέ του, παρά σοϋ έφερε πάντα κάποιαν ά- 
πογβήτεψη, τδ λιγώτερο. Καί ξέρεις γιατί ; θαββώ 
πώς κατάλαβα. Γιατί μάς χρησίμεψε γιά τούς άλ
λους, ποτές δμως γιά μάς τούς δυό. Δώσε μου το. 
Έγώ κατέχω έναν τρόπο καινούργιο νά τδ μεταχε- 
ριστώ. θά διής τί δμορφος, τί γλυκδς πού θά σοΰ 
είναι δ τρόπος μου, αφού μάλιστα σιχαθήκαμε τδν 
κόσμο, άφοΰ τώρα γυρέβουμε νά κουκουλωθούμε στήν 
άγάπη μας μέσα γιά μέσα. Δώσε μού το. Έοώ α
πάτη καμιά δέν έχει· έχει μόνο άγάπη !»

— «Καί τί θά κάμης ; βώτησα ταραγμένος, χω
ρίς νά μού είναι δυνατδ νά προσδιορίσω άπδ πού 
μου έρχότανε ή ταραχή.»

—«Άφησέ μου ένα χρόνο μονάχα τδ δαχτυλί
δι στδ δάχτυλο, μή μοΰ ζητήσης ποτέ σου νά τδ 
βγάλω, κ’ ΰστερις άπδ ένα χρόνο θά τδ νοιώσης, τί 
έφτυχία πού θά τού χρωστούμε τού δαχτυλιδιού.»

Ή φωνή της τόσο μαγεφτική, πού τήν πίστεψα 
καί τής τάφησα, τδ καταραμένο τδ δαχτυλίδι. Άχ! 
δέν είτανε πιά του Γύγη τδ δαχτυλίδι, παρά τδ 
δαχτυλίδι του Χάρου. Μήτε μιά χρονιά σωστή δέν 

" τήν άπόλαψα τήν έφτυχία πού μοΰ έταξε, ή Μυββί- 
να, καί πού στάθηκε τόντις έφτυχία μοναδική, έ
φτυχία πού κανένας δέ θά τή γνώρισε δξω άπδ μέ
να. θυμήθηκε ή Μυββίνα τή βραδειά έκείνη στή 
'Ρώμη, δπου έπαιξε άφαντη μπροστά μου τδ βιολί 
της. Στοχάστηκε τώρα νά γυρίση πάλε τδ δαχτυ
λίδι, νά τδ βαστάξη ένα χρόνο γυρισμένο άπδ μέ
σα, κ’ έτσι νά μήν ύπάρχη παρά γιά μένα, παρά 
γιά τούς δυό μας, νά μήν υποψιάζεται κανένας τήν 
ύπαρξή της, νά καταντήση ξένη σέ δλους, νά τής 
καταντήσουνε δλοι ξένοι, νά μή ζή γιά τδν κόσμο, 
νά μή ζή γιά τούς άθρώπους, νά ζή γιά ένανε καί 
σώνει. Άφτδ είναι ίσια ίσια πού τήν αφάνισε. 
Κρυμμένη καθώς είτανε ώς καί στά μάτια τά δικά 
μου, δέν παρατήρησα πόσο Αδυνάτιζε, πόσο έλιωνε 
μέρα τή μέρα. Εννοείται. Είχε συγκεντρωμένη σ’ 
ένανε μόνο τήν ένέργεια πού δ καθένας άπδ μάς 
χρωστά νά τήν έξωτερικέψη καί γιά τούς άλλους. 
Αοιπδν ή ένέργεια τής Μυβρίνας σώθηκε πιδ γλή- 
γορα, έσβησε πιδ γλήγορα ή φλόγα, έπειδή άναψε 
πιδ γλήγορα. Πάτησε ή καημένη τδ νόμο τδ φυσι
κό, τδ νόμο τής άθρώπινης συζωίας. Πάλε μάς ά- 
πάτησε τδ δαχτυλίδι· άπάτησε γύρω μας τά συνα- 
δέρφια, πού τούς έκλεφτε μιάν άδερφή τους· άπά
τησε καί τή Μυββίνα τήν ίδια, πού δέν είδε πώς κ’ 
ή άγάπη θέλει ξάπλωση καί συναθρωπιά.

Ξεψύχησε κατόπι άπδ δέκα μήνες. Δέν άντεξε 
ή καρδιά μου, νά τή θάψω, νά χαλάση κάτω στδ 
χώμα τδ ύγρδ τέτοια ¿μορφιά σάν τής Μυββίνας. 
Τήν πήγα σ’ ένα έρημο νησί τού Μαρμαρά, πάντα 
μέ τδ δαχτυλίδι γυρισμένο άπδ μέσα. Μέ τδ δαχτυ
λίδι άπδ μέσα γυρισμένο, τήν έβαλα κιόλας απά
νω Αψηλά σέ μιά πέτρα, μέ ξύλα, μέ κορμόδεντρα, 
μέ βίζες, μέ κλαδιά καί μέ φτέρες πού φρόντισα

δλα νά τά μαζώξω άπατός μου. Τστερις έβαλα φω
τιά, κ’ έτσι κάηκε τδ κορμί τδ χαριτωμένο, έτσι 
διαλύθηκε ή Μυββίνα στδν αέρα λίγο λίγο, άθώρητη 
σάν τδ θάνατο, σάν τδ θάνατο παντοΰθε περεχυμέ- 
νη στή δημιουργία καί ζωντανή.

Δεφτέρα, 25 του "Αη Δημήτρη 1 9 0 9  — 2 7  τον 
Σ τ αβρού, τρίτη, 1910 . {

ΨΓΧΑΡΗΣ

α Ν α π ο α ι ε ς

Μερικές λέξες,άπό τήν παραπολύ συχνή καί πα
ραπολύ ανάποδη κι αστόχαστη μεταχείριση πού τούς 
γίνεται άπδ τούς λογής γραφιάδες μας. πάνε νά χά
σουν—οΐπερσότερες μάλιστα καί τή χάσανε ολωσ
διόλου—τή σημασία τους. θάναφέοουμε δυδ τρεις 
σήμερα, άφίνοντας τις άλλες γι’ άλλη φορά.

ΕΞΕΛΙΞΗ

Συζητάς μ’ έναν κύριο γιά κάτι, λ. χ. γιά τδ 
γλωσσικό ζήτημα. Χτες σοΰ ανέβαζε τον Ψυχάρη 
στδν έβδομο ουρανό· σήμερα σοΰ τδν καταβαρα
θρώνει.

Ξαφνιάζεσαι.
— Κύριέ μου—του λές—εσύ, έσύ τά λές αύτά; 

Χτές υποστήριζες τά έναντία....
— Μά φίλε μου— σοΰ αποκρίνεται ποζάτα —- 

δέν είμαι υποχρεωμένος νά πεθάνω μέ τις ίδιες ι
δέες. Άπδ μέρα σέ μέρα εξελίσσομαι. Χτές^εΐμουν 
Ψυχαριστής, σήμερα άντιψυχαριστής. Φυσικός νό
μος, βλέπεις, ή έξέλιξη....

Φυσικός νόμος! Κανείς δέν τδ άρνιέται. Μά 
γιά μάς, τους Ρωμιούς, φυσικός νόμος πού σκεπά
ζει πολλές φορές καί δικιολογεΤ τήν επιπολαιότητα 
καί τήν έλλειψη χαραχτήρα.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

«Υπάρχει αισθητική αλήθεια ;» ρωτάει κάπου 
κάπιος αστείος κύριος.

Γιά λόγου σου υπάρχει, τού απαντούμε. Καί 
γιά λόγου σου αισθητική άλήϋ'εια είναι νάραδειά- 
ζεις απανωτές βερνικωμένες ανοησίες, ποζαίρνοντας 
πώς τάχα κάνεις ύψηλη κριτική — δηλ. Κριτική 
από τρίποδος ή άπδ τετράποδος.

Άκούς συχνά:
— 'Η αισθητική μου δέν το δέχεται τοΰτο. Ή 

αισθητική μου τδ αποκρούει εκείνο. 'II αισθητική 
μου έτσι μοΰ τά παρουσιάζει τά πράματα....

Κι δταν ή αισθητική μου δέχεται νά βάζω πλάϊ 
πλάϊ τδ «τής σκέψης καί τής δράσεως» παύει πιά 
νάναι αΙοΰψ ική  καί γίνεται Αναισθητική.
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Καί τό χαμογέλιο σβύσει 
Στό γλυκόγελο της στόμα.

Δόστε της τοΰ χωρισμού 
Τό στερνό ψιλί 

Καί στά μάτια καί στό στόμα 
Καί στα σπλαχνικά τά χέρια,

Νά σας δώσει τήν εΰκή της,
Μόνη σας παρηγοριά,

Τ’ άρχισα καί τό γύρισα, μά καί δέν τ’ άποαώνω 

Τό πικρομοιρολόΐ οου, άφέντρα μο , κυρά μου, 
’Ατέλειωτο κι άπόσωστο πάντοτεινά νά μένει,
Οπως Οά μένε̂ ι ατέλειωτη μες στην πικρή καρδιά μας 

Τοΰ χωρισμού σου ή θύμηση, τής θύμησής σου ή πίκρα.

ΛΑΜΠΗΣ ΜΟΣΚΟΣ

Ο ΑΗΤΟΣ
Τ Ο Τ Π Λ Λ Λ Μ Λ

Κάτω σ’ ολάνθιστο βουνό στ’ άπόβαθα τοΰ λόγγου,
Σύρθη τό φείδι άπλο'ινοντας στόν ήλιο τό κορμί του. 
Τριγύρω τοΰ μεσημεριού τό λιόκαμα απλώνονταν 
Τήν άχνα βαριανάσαιναν οί λαγκαδιές κι οί λόγγοι 
Κι άργή ή πλάση ασάλευτη στη σιγαλιά εκοιμόνταν...

Μά ξάφνου στά περύψηλα στό γαλανό τοΰ απείρου,
Μ’ δρμή άκράτητη ό αητός πετά δ ύψοβάτης,
Κ’ είχε τής πάλης τήν δρμή, κι άατραφτε ή λαχτάρα 

Στό βλέμμα του τ ’ αγέρωχο. Κι άφτός,τής νίκης κράχτης, 
Περήφανος άγνάντεβε κάτω τή γίς τή σκλάβα.

Τό φείδι έταράχτηκε σάν έννοιωσε τον ίσκιο,
Πού άπλωνε απάνω του τ ’ άγριο πουλί πετώντας,

Στρέφει τό μάτι έκεΐ ψηλά, κι άναγελώντας λ έγ ει:
— «Τρελλό ! ανόητο πουλί, ανήξερο, πού όρμώντας 
Τή γλυκειά γίς μας παρατάς κι δλο εκεί γυρέβεις 
Τ ’ ανώφελα καί τ ’ άπιαστα στό κούφιο τοΰ αιθέρα.

Τή γαλήνια δέν έννοιωσες καί τήν αταραξία,
Κι δλο μέ πόθο καί μ' δρμή τραβάς ψηλά καί δέρνεις 
Στ* άπειρα πλάτια τούρανοΰ μ’ αντάρα τά φτερά σου ! 

Γιά  μιά στιγμή δέ σ’ άγγιξε στής ζήσης τή φουρτόύνα 
Ό  πόθος τής άκινησιάς, καί ή ηδονή τοΰ ύπνου,
Σέ θάμπωσαν σέ τύφλωσαν τά άδεια τοΰ απείρου 

Κι δλο τό πλάνεμα ποθείς στά ΰψη, δ , γελοίο !»

Κι ακούσε άτάραχος δ αητός. Μονάχα ή θωριά του 

Πήρε μιάν όψη θεϊκή. Κι άπ’ τό γαλάζιο κάμπο,

Γέλασε, γέλιο συμπονιάς, καί καταφρόνιας γέλιο,
Γιά τήν ψευτιά τοΰ άνίδεου, τό σκύψιμο τοΰ σκλάβου.

Κι ανάβει οργή άδύναμη τό φείδι, πού ψηλώνει 

Κι δρμά, τόν περιγέλαστή νά καταπιεί ποθώντας.

Μά δέν τόν φτάνει, κειός ψηλά αλύγιστος στέκονταν.
Κ’ έχυσε, πέφτοντας ξανά μες* τό βαθύ τό λόγγο, 

’Ανάμεσα άπ’ τά δόντια του τ ’ όλόπικρο φαρμάκι,

Τό δπλο τής άνημποριάς του δόλιου καί τοΰ σκλάβου... 
Μά τό πουλί το ατρόμητο πού άπ’ τάΰψη έθώρει 
Άνέγγιχτο τά δυνατά απλώνοντας φτερά του 
Έιράβηξε περήφανο στά βάθεια τοΰ ’Απείρου.

Β αχ ου μ  Σ Τ  ΑΒΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ

Ο “ΠΟΥΜΑΣ,,
Β Γ Α ΙΝ Ε Ι  Κ Λ 0 Ε  ΚΕΡΙΛΚΗ

Διευθυντής: Λ  1 ί ·  Τ Α Γ Κ Ο ]  Γ Ο Υ Λ Ο Σ

ΓΡΑΦ ΕΙΑ  : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Σ υντρομή χρονιάτικη  : Γιά τήν Ελλάδα καί τήν
Κρήτη δρ. 10. Γιά τό εξωτερικό φρ. χρ. 12 1 —Γιά

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ. 
τήν τριμηνία). —Κανένας δέ γράφεται συντρομητής Γι δεν 
προπλεριόσει τή συντρομή του.

2 0  λεφ τά  τά φύλλο. - -  Τά περασμένα φύλλα που 

λιοΰνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.

Β ρ ίο κ ε τ α ι  στήν ’Αθήνα σ' δλα τά κιόσκια, καί στις έπαρ- 

χίες σ'δλα τά Πραχτορεΐα των ’Εφημερίδων.

Π α ρ α γ ρ α φ α  κ ι α

Ο Π Ρ Ο Φ Η Τ Η Σ - Τ Ι  Δ Ε Ν  Ε Π Ρ Ε Π Ε  Ν Α Κ Α Ν Ε Ι -

Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ ΙΑ  Κ Α Ι  Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ -  Ο Ι Σ Ο Υ Π ΙΕ Σ
— ΔΑ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α -Τ Ο  Ν ΕΟ  ΚΟΜ Μ Α.

Ο Χ Ι προφ ή της. "Ε νας κο ινός  ά θ ρ ω π ά κ ο ς  εϊταν ε, 

μ ά  είχ ε  τό χ άρισμ α  τό  μεγάλο νά ξ έρ ει χ α τ ά β α θ α  τήν  

’Α θ ή να  κ α ί  τού ς  * Α θη να ίους. Κ α ί  π ροφ ή τεψ ε. Κ α ί ή 

π ρ οφ η τεία  του  βγήκε αλη θινή .

"Ο ταν ό  Β εν ιζέλ ος  ή ρ θ ε  α π ό  τήν Κ ρήτη, τ ις  π α ρ α 
μονές π ο ύ  ε ϊτ α ν ε  νά γίνει προοθυπουργός, κ α ί  γύριζε  

μ έ  τόν Π ώ π  α μ α ξάδ α  κ α ί  συχνοπήγαινεστά γραφ εία  τον 

«.Χρόνον»,ό ά θ ρ ω π ά κ ο ς  αυτός χαμογελούσε κ α ί  μ ουρ

μ ο ύ ρ ιζε :
— Δ ί θ ά  π ερ ά σ ε ι π ολύς κα ιρ ό ς  κ ι  δ  Β εν ιζέλ ος  θάν 

τή νιώ σει όδυνηρά αυτή  τή λυκοφ ιλ ία  καί θ ά  τήν ττλε- 

ρώ σει Ακριβά.

Κ α ί  τό π ε  κ α ί  τ ο ύ  Γ ρα ν ίτσα  :

—  'Ε π ε ιδ ή  δέ  β λ έπ ω  τό  Β εν ιζέλ ο  κ α ί  τονέ β λ έπ εις  
έσύ , π έ ς  τον  άπ ομ έρο ς  μ ου  τό  κ α ί  τό  κ α ί  νά θ υ μ η θ ε ί  
μ ιά  μ έρα  τά  λόγια μου  I

Ό  Γ ρ αν ίτσας  τά  θ ά ρ ρ εψ ε  ύ π ερ β ολ ικ ά  δ  λ' αυ τά  τ ό 

τε, μ ά  σήμερα τά  β ρ ίσ κ ε ι....φ υ σ ικ ά .
"Ετσι θ ά  γ ινότανε. Μ ά μ π ορού σε νά μή γίνει κ * 

έτσ ι.

*

ΚΑΙ δέ θά γινότανε έτσι, άν δ Βενιζέλος είχε τό ευ

τύχημα νά πέσει σέ χέρια καλά, νά βρει δηλ. ένα δυο φί
λους άφοσιωμένους πού νά ξέρουν τά πρόσωπα καί τά 

πράματα καί νάν-τάνοίξουνε τά μάτια.

’Από πόσα δέ θά γλύτωνε δ άμοιρος ! Πρώτα πρώτα 

δέ θάκανε τόν κ. Στράτο πρόεδρο τής Βουλής— τό πρώτο 
καί τό μεγαλύτερο του λάθος. Έ π ειτα  θάχλεινε μέ κανένα 
Υπουργείο τό απύλωτο στόμα τοΰ κ. Πώπ. Τί διάολο '. 

Άφοΰ έγινε Υπουργός δ κ. Άλεξαντρής, μπορούσε καί 

παραμποροΰσε νά γίνει Υπουργός κι ό Ψευτοψαριανός 

καλαμπουριστής. θάχριζε βουλευτή καί τό Χαιρόπουλο τοΰ 

«Χρόνου», θά πετοΰσε καί σ’ ένα δυό ακόμα ’Αθηναίους 

δημοσιογράφους κανέγα κοκκαλάκι τοΰ Προϋπολογισμού
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κβ'ι θάν τούς άφινε νάν τό ροκανίζουνε* κ  έτσι καί τή 

δουλειά του Οακανε άνετώτερα καί Μεσίας βάμενε γιά 
πάντα,

*

ΕΝΩ σήμερα......

Διαβάστε τό «Χρόνο», διαβάστε τις «ΆΟήναι» καί Οά 
φρίξετε !

Ποτέ ή Ελλάδα δέν έπεσε σέ χέρια τόσο τυραννικά 

καί τόσο ληστρικά. Ποτέ τό έθνος δέν κακοδαιμόνισε τό

σο. Ποτέ ή «δόλια πατρίς» τόσο δέν ξευτελίστηκε !
*0  Θεοτόκης ; Ό  Ράλλης ; *0  Μαυρομιχάλης ; “Αχ, 

μήν τούς θυμόσαστε, μην τούς αναφέρνετε καί ραγίζεται 

ή καρδιά μας ! Αυτοί περιστεράκια εΐντουσαν μπροστά στο 
σημερνό τόν κόρακα ! Αυτοί αγαπούσανε τήν πατρίδα, 
αυτοί πονούσανε γιά τά δεινά της, αυτοί πασκίζανε γιά 

τό καλο της !... * 0  Βενιζέλος !... “£ί, αυτός βουλίαξε τόν 

«’Αβέρωφ» χτες, Οά βουλιάξει καί τό “Εθνος αύριο, θά 

μάς βουλιάξει δλους μας μιά μέρα !...

*

ΖΥΓΩΝΕΙ χρόνος πού στό «Νουμά» δημοσιεύτηκε ένα 
άρθρο πολυσέλιδο («Νουμάς» άριθ. 402, 22 του Τρυγητή 

1910, σελίδα 49) μέ τόν τίτλο «Άντίς επινίκια». Τό άρ

θρο αύτό τελιωνε έτ σ ι : ... «Οί σουπιές δέν άπολείψανε 

άπό τόν τόπο μας. “Ισως μάλιστα καί νά πλήθηναν. Καί 
οί σουπιές αύτές θά μαζωχτοΰνε τριγύρω του, πρόθυμες 

νάν του προσφέρουν τή δούλεψή τους, πρόθυμες νάν τού 
δημιουργήσουν τήν απαραίτητη κλίκα. Μά ό περήφανος 

Κρητικός έχει χρέος νάν τά κλωτσήσει μακριά του αυτά 
τά σιχαμερά μαλάκια, έχει χρέος νά βαδίσει ϊσια στό με
γάλο του τό σκοπό».

Κεριακή πρωΐ. Ό  Βενιζέλος στό ξενοδοχείο του μέ τό 
«Νουμά* στά χέρια, τριγυρισμένος άπό τόν Πώπ κι άπό 
μερικές άλλες παρόμοιες σουπιές. Ό  Βενιζέλος διαβάζει 

τό άρθρο μεγαλόφωνα. “Επειτα γυρίζει καί λέει τοΰ Πώπ:

— Σά σωστά νάν τά λέει ό »Νουμάς».
Ό  Πώπ τσιμουδιά. Καί οί. άλλοι τό ϊδιο.

“Ετσι μάς τά δηγήθηκε τά πράματα τότες ' Γρανίτσας. 

Καί μάς πρόστεσε καί τούτο :

—  Μέ τόν τρόπο ποό μίλησε ό Βενιζέλος έδειξε πώς 
άρχίνηόε νυν τις μυρίζεται τις σουπιές.

Τί τϋφελος δμως ; Μυρίστηκε μ ερ ικ ές  σουπιές. “Οχι 

δλες.Μείνανε πάντα αρκετές νάν τονέ σπρώξουνε στά κακά 

πού τονέ σπρώξανε.
*

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Ισολογισμός τής «Λαϊκής Τράπεζας» 
μάς έδειξε πόσο καταπληχτικά προόδεψε τό εύεργετικοπα- 

το αύτό κατάστημα. “Οπου μιλάνε οί αριθμοί, τά λόγια 
περισσεύουνε. Καί οί αριθμοί μάς λένε πώς τά κέρδη της, 

τήν πρώτη εξαμηνία τού 1911, φτάσανε στις 374 χιλιά

δες, 70 χιλ. περσότερα άπό τά περσινά. Οί κατάθεσες 9 
')s έκατομ. 2 έκατομ. περσότερες άπό τις περσινές* καί τό 

ταμιευτήριο πέρασε τά 5 έκατομ.
Κι δλα αυτά τά θάματα τά χρωστάει ή Τράπεζα στή 

φωτισμένη διεύθυση τοΰ κ. Δ. Αοβέρδου.

*

Π Α ΡΑ ΙΤαθΗ Κ Ε ό πρόεδρος τής Βουλής κ. Στρατός. 

Καμιά συγκίνηση. Μόνο πού άργησε κάπως νά παραιτη-

θεΐ. θά φύγει, λέν οί έφημερίδες. κι άπό τό κόμμα τοΰ 

Βενιζέλου. Καί γι’ αύτό καμιά συγκίνηση. Ό  κ. Στράτος 

μάς έχει συνηθίσει νά φεύγει άπό τά κόμματα. Κ’ επειδή 
έχει φύγει πιά άπ’ δλα τά κόμματα κ’ επειδή πιά ό
λοι τό ξέρουμε πώς μιά καί φύγει άπό ένα πόμμα δέν 

ξαναγυρίζει σ ’ αύτό, ένα μόνο τοΰ απομένει. Νά κάμει 
ένα κόμμα δικό του, προσωπικό καί μονοπρόσωπο, μέ τό 

Στράτο αρχηγό καί μοναδικό οπαδό, γιά νά φύγει μιά 

μέρα κι αυτό καί νά συχάσουμε.

ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΓΜ Α
(Γιά σένα χρυσή μου ξαν&ή)

Τάχα νά μπορέσω σήμερα, χρυσή μου ξανθή, νά 
σου χαρίσω δλο τό χνούδι τοΰ μυαλοΰ μου καί τής 
καρδιάς μου τήν δμορφιά ; Τάχα θά μπορέσω νά 
σέ ποτίσω μέ τής αθανασίας τό αειπάρθενο νερό, 
που νά μιλήση μιά μέρα γιά σένα καί γιά τήν αγά
πη μας τήν παναιώνια καί παντοτινή ή αθάνατη 
των ανθρώπων μιλιά καί τό άσβεστο των αιώνων 
πνεύμα;....

Ναί, ναι θά τό πετύχω, γιατί ή αγάπη σου ή 
παρθενική, μέ τό μαγικό σου τό ματοθώρημα θά μέ 
δυναμώσουν νά ψάλω τό τραγούδι τής άθανασίας 
καί τής καλής σου καρδιάς, μικρή μου ξανθή.

Καλή σου μέρα, χρυσή μου ξανθή, γλυκοχαρά- 
ζει ή αΰγούλα, κι αρχίζει νά ροδίζη στήν ανατολή ή 
ποθητή χαραυγή, σάν τό χειλάκι σου τό φλογερό, ε
νώ δ ήλιος σιγά, σιγά προβάλλει, σάν ή αθώα σου, 
ή αγγελική μορφή στό πρωτοθώρημα, καλή μου 
ξανθή.

"Αστρο δέ φαίνεται πουθενά τώρα στον ουρα
νό, γιατί σύ τό κοσμικό άστρο, τό άστρο τής αγά
πης μου, φεγγοβολεΤς καί λάμπεις μέ πόθο μυστικό 
στά βάθη τής καρδιάς μου, χρυσή μου ξανθή.

Ή θάλασσα τώρα λευκόχρυση καί ροδαλή πότε 
χαμογελάει καί πότε σκυθρωπάζει, σάν τό χαμόγελό 
σου τό παιγνιδιάρικο μά καί ντροπαλό, καλή μου 
ξανθή.

Στό πέλαγο μέσα βουτηχτής Ιγίνηκα, καί βού- 
τησα καί σοΰβρηκα τό πλιό μαύρο μαργαριτάρι τής 
αγάπης, πού σήμερα σου χαρίζω,όμορφη μου ξανθή.

Πέρα στά δάση καί στους κάμπους άρχισε τό 
μελωδικό κελάδημα των πουλιών, τό παναιώνιο χαι- 
ρέτημα τής άξέγνοιαστης χαράς καί αγάπης, πού σύ 
όλημερίς μοΰ χαρίζεις μέ τά λογάκια καί μέ τά παρ- 
θενικά φιλιά σου, γλυκειά μου ξανθή.

’Αποναρκωμένη ή γίς άπό τό βαθύ σκοτάδι τής 
νύχτας αρχίζει τώρα καί σκορπάει στήν άνθρωπότη 
όλες τις χάρες κι όλα τά δώρα της, πού σύ μικρή 
μου ξανθή, όλα, όλα ταχείς περίσσια καί γι9 αύτό 
σέ κράζουν Πανδώρα.
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Καί τώρα τά ολόδροσα λουλούδια μέ τή ζέστα 
τού ήλιου καί μέ τδ ιρύσημα του αγέρα κουνιόνται, 
σκύβουν καί καλημερίζονται, σκορπίζοντας τδ ένα 
στο οίλλο άπειρα μύρα κ* ευωδιές, σάν τδ λουλούδι 
τής δμορφιάς σου, καί σάν τδ κεφαλάκι σου, όταν 
τδ γέρνεις στήν αγκαλιά μου, γιά νά μου μολογή- 
σης λόγια μυστικά τής ευτυχίας καί τής χαράς μας» 
μικρή μου ξανθή.

Νά, τώρα φαίνεται νά προβάλλει καί νά λάμπη 
ό ήλιος σάν καί σένα, πού λάμπεις καί αστράφτεις, 
στδ σπιτάκι σου μέ τήν εργασία σου καί τδ νοικο
κυριό σου, καλή μου ξανθή.

Τρεχούμενα σύγνεφα, συγνεφάκια πότε σκεπά
ζουν καί σκοτιδιάζουν τδν ήλιο καί πότε σκορπίζουν- 
ται ολόλευκα στδ γαλάζιο ουρανό, σημάδια του 
πόνου καί τής λύπης, του δάκρυου, του γέλιου καί 
τής χαράς τής ανθρώπινης, τής δικής σου τύχης, 
χρυσή μου ξανθή.

Kui τώρα κάθε καλή μητέρα παιδεύεται, καμα
ρώνει καί χαίρεται λούζοντας καί χτενίζοντας τά παι
διά της γιά νά πάνε σκολειό, καθώς εσύ, μικρή μου 
ξανθή, σάν αγαθή μητέρα, λούζεις καί χτενίζεις τδν 
Άλέξαντρό σου, τήν "Ελλη σου καί τδ Γιωργάκη 
σου, πού μιά ώρα, ευλογημένη ώρα, σά θελήση δ 
Θεός καί μεγαλώσουν τά παλληκάρια μας, θά γρά
ψουν γιά Σένα, γιά τήν χρυσή τους Μαμά, πλιδ ο
μορφότερο κμί παθητικώτερο ποίημα από τδ σημε
ρινό του μπαμπά τους.

( ’Από τά πεζά ποιήματά μου)

Κέρκυρα
ΗΔΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ε Ρ ΓΑ Τ Η Σ  -  Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Σ .
Μ’ αύτδ τον τίτλο άρχισε νά βγαίνη στδ Βόλο 

δυδ φορές τή βδομάδα, ένα γεναίο δημοσιογραφικό 
φύλλο, άπδ τά Εργατικά Κέντρα του Βόλου καί 
τής Αάρισσας. "Ερχεται σά μιά συνέχεια του «Ερ
γάτη» που είχε σκορπίσει τόσο φώς στήν τυφλό 
ψυχη ιδεολογία του θεσσαλικού λαού, πού είχε κι
νήσει τά λιμνιασμένα νερά τής θανατίρής υπομο
νή τικότητας των προλετάριων τοΟ Βόλου καί πού 
είχε πασκίσει τδ ξύπνημα τής κοιμισμένης συνείδη
σης τβυ εργαζόμενου λαού.

Ό σπόρος του «Εργάτη» δέ σπαταλήθηκε σέ 
άγονη γίς. Άνάδωσε φύτρα πολλά πού 2σο γιά τήν 
ώρα κι’ ά μάς φαίνουνται άδύναμα, κρύβουνε μέσα 
τους τήν όρμή γιά μέστωμα καί γιά δψωμα, μάς 
δίνουνε τήν έλπίδα τού βουμανιοΰ πού στδν ίσκιο 
του θά γύρη μιά μέρα ξετελειωμένος πιά δ άγώ- 
ν*ς τής κοινωνικής Αναμόρφωσης.

Οί έκμεταλλευτάδες, οί έπιτήδειοι κ’ οί πατρι- 
δέμποροι πού Αρίφνητοι ξετρυπώνουνε σάν τις δχιές 
κάθε πού ή βασιλεία τους κιντινεύει, δέ χάσανε 
τήν ευκαιρία καί τούτη τή φορά νά σηκώσουνε τδ 
μικρόπρεπό τους πόλεμο, Ινάντια στ’ ορμητικό κα
τέβασμα τής ιδέας πού Αντιπροσωπεύει ό «Έργά- 
της-Γεωργδς» μέ τδν Αγώνα του γιά τή λευτεριά 
του σημερνού οικονομικού καί πνεματικου ραγιά. 
"Ομως ή τέτοια Αντίδραση, δείγμα τής τρανής δύ
ναμης πού ό Αγώνας συγκεντρώνει γύρο άπδ τή ση
μαία του, δέν μπορεί παρά νά τονώση τά γενναία 
παιδιά πού τά κεντρώνει τδ χρέος νά πολεμήσουνε 
τήν Αδικία, τήν Ανισότητα καί τήν έκμετάλλεψη τού 
σημερνού κοινωνικού καθεστώτου, πού μεταχειρίζε
ται δλα τά ύπουλα καί τ’ άκατανόμαστα μέσα γιά 
νά κρατήση τήν υπεροχή του, υπεροχή στιγματι
σμένη μέ άγνωστα καθεμερνά δράματα, μέ ψυχι
κούς άγριους Αγώνες καί κρυφές θυσίες μέ μαρτύ
ρια καί βάσανα πού ποτέ δέν έρχουνται στήν έπι- 
φάνεια, γιά νά θανατώσουν έτσι περσότερο καί γιά 
νά πνίξουνε στδ αίμα δχι μόνο τής ζωής τή χαρά, 
μά καί τδ δικαίωμα πού έχει σ’ αυτή κάθε πλάσμα 
πού δέν έτυχε νά γεννηθή προνομιούχο άπδ τις ση - 
μερνές κοινωνικές συνθήκες, κι δχι άπδ τή φύση 
τήν ίδια.

Ό κοινωνικός άγώνας στή Θεσσαλία άρχισε νά 
έχη τήν ίστορία του Ό άγέρας τής λευτεριάς δέν 
μπορούσε παρά νά μάς έρθη άπδ κε!, δπου τδ κάμα 
τής σκλαβιάς ζεμάτισε μέ τις άπανθρωπιές του τήν 
καρδιά ένός λαού. Στά σημερνά χρόνια είναι μιά 
κρυφή χαρά γιά τδν τόπο μας τδ ξύπνημα τέτοιας 
λεύτερης συνείδησης, Αληθινά λεύτερης, πού δέ φο
βάται ύστερα άπδ τδν μπασιμπουζούκικο πόλεμο 
πού έγινε μέσα στήν Ελλάδα στή γλώσσα μας τή 
δημοτική άπδ τήν τρομοκρατία καί τήν άστοκρατία 
νά στήση μιά άπδ τις κορώνες του καί τά θαρρετά 
λόγια τού Ψυχάρη:

«Ένας λαός όψώνεται σά μάθη νά μή φοβάται 
τήν Αλήθεια».

’Ελπίζουμε πώς μέ τδν καιρό θά ξετυλιχτή δ 
«Έργάτης-Γεωργδς» σέ φημερίδα πρώτης γραμ
μής, γραμμένη ¿λάκαιρη στήν άληθινή μας, τήν 
παρθενική καί καθάρια μας δημοτική γλώσσα, πα
τώντας έτσι καίτδ πνεματικδ σκοτάδι πού ένα Κρά
τος,άνάξιο τού προορισμού του, πασκίζει νά ξαπλώνη 
στδ λαό του γιά τρανό παράδειγμα τής φριχτής 
βαρβαροσύνης του.

ΕΙΙ1ΘΕΩΡΗΤΗΣ
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ΤΒ ^ΠΙΒΓΑΓΕΙΒ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ*
Κβφ. Βο.

Τά Νηπιαγωγεία τών γειτονιών στήν Ελλάδα 
είναι αναρίθμητα. Χιλιάδες παιδάκια, άπάνω κάτω 
60 έως 80 χιλιάδες, ζοΟν καί μορφώνονται σ’ αυτά 
άπδ τδ πρωί ώς τδ βράδυ.

Τδ Νηπιαγωγείο τής Γειτονιάς μπορεί νά τδ συ- 
στήση ή κάθε μιά γυναίκα, που νά ξέρει λίγο διά
βασμα και γράψιμο. Φτάνει νάχη ένα δπόγειο δω
μάτιο, ένα τραπεζάκι, δυδ τρία παλιοθρανία, σκληρή 
καρδιά κ’ ένα δέμα βέργες. -

"Ομως δ φτωχδς δ κοσμάκης τί θά πή σκολειδ 
τής γειτονιάς δέ θέλει νά ξετάση. Μονάχα τοΟτο 
ξέρει, πού άπδ τδ πρωί' ώς τδ βραδάκι γλυτώνει 
άπδ τή σκοτούρα καί τήν έγνοια τών παιδιών του, 
πληρώνοντας μόνο τής δασκάλας δυδ δραχμές τδ 
μήνα. Τδ δτι δέ γίνεται έτσι φονιάς τών παιδιών του 
δέν τδ αισθάνεται ή καί νά τδ καταλαβαίνει σωπαί
νει άναστενάζοντας καί σφογγίζοντας τδν ιδρώτα 
τών κόπων του καί άγώνων τής βιωτικής πάλης.

Ελληνικέ λαέ, άλήθεια είσαι δ πιδ φιλότιμος 
καί πατριώτης λαός δλης τής δφήλιου, άλήθεια δί
νεις τόσα έκατομύρια γιά στρατδ καί στόλο, μά στδ 
σοβαρότερο Εθνικό καί Κοινωνικό Σημείο δέ βί- 
χνεις καθόλου τήν προσοχή σου καί τήν ψυχή σου 
παραδίνοντας έτοι τά παιδιά σου στά χέρια τής ά- 
πώλειας καί τής καταστροφής.

Στά Νηπιαγωγεία τών Γειτονιών μιά ή δυδ φο
ρές μούτυχε νά μπώ άπδ άνάγκη κ’ έφυγα άπδ κεί, 
σάν ένοχος γιατί ένόμιζα καί πίστευα δτι βλέπον
τας καί άποδέχοντας αυτό τδ σκότωμα τών μικρών 
παιδιών,χωρίς καμμιά διαμαρτύρηση, γενόμουνα έτσι 
κ’ έγώ ένοχος καί φονιάς αδτών τών δυστυχισμέ
νων πλασμάτων.

Ακόμα θυμάμαι καί τώρα.
Σάν μπήκα μέσα ή πνοή μου άρχισε νά πιέζε

ται, τά μάτια μου νά θαμπώνονται καί μιά πλήξη 
νά μέ πιάνει. Μέσα σ' ένα σκοταδερό νοτεμένο κα
τώγι ξάνοιξα 15 ώς 20 παιδάκια άπδ 2 μέχρι 6 
χρονών στοιβαγμένα σέ δυδ θρανάκια. Έμεναν έκεΐ 
άκίνητα, φοβισμένα, χωρίς αύτενέργεια βλέποντας 
μέ βλακωμένα μάτια πότε τδ νταβάνι, πότε τά χέ
ρια καί τά πόδια τους καί πάντοτε τή δασκάλα, που 
κρατούσε τή βέργα, σοβαρή καί άπάνθρωπη. Σάν 
προχώρησα σ’ αδτή τή φυλακή τών άθώων νηπίων 
δλα δλα σπαρτάρισαν σάν τά ψάρια στδν άμμο 
του γιαλού. Μερικά ποΰχαν περισσότερη ζωϊκή δύ- 

.ναμη μέσα τους σιγά σιγά σηκώθηκαν άπδ τή 
θέση τους, έσκυψαν χάμου, έπήραν ξεσκισμένα χαρ
τάκια, έφτιασαν σφαίρες καί δειλά καί προφυλα-

*) ’Απόσπασμα Έχπαώ. μβλέτης. Κοίταξε άριθ. 439 
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κτικά τϊς έρριχνε τδ ένα τού άλλουνοΰ. Τάλλα παι
δάκια μ’ έκοίταζαν στά μάτια σάν κάτι νάθελαν νά 
μοΰ πούν μέ τήν ψυχή τους. Ένα μικρούτσικο ξαν
θομάλλικο έτρεξε πάνωμου νά μ’άγκαλιάση νομίζον
τας πώς έγώ είμαι ό μπαμπάς του. Έ  καρδιά μου 
πόνεσε στ’ άθώο χαμόγελό του, γιατί δέν είχα κάτι 
πού νά τδ κάμω νά χαρή. Τού χάϊδεψα τδ ξανθό κε- 
φαλάκι του καί έτσι αυτό άρχισε νά θαρρεύει, μά 
μιά φωνή, φωνή δαιμονική καί κολασμένη μέ μιάς 
ένέκρωσε δλην αδτήν τήν παιδική χαρά, πού μέσα 
σ’ αδτδ τδ βρωμερό κατώγι πανηγύριζε τήν πα
ρουσία μου. Έρριξα πάνω τους μιά πονετική ματιά 
καί δάκρυσα, θυμήθηκα κ’ έγώ δ φτωχδς τά τρία 
παιδάκια μου καί μέ μιάς χωρίς βούληση καί αδ- 
τενέργεια πετάχτηκα έξω κινούμενος μοναχός άπδ 
ένα σπρώξιμο πόνου τής ψυχής μου. Έτρεξα νά 
πάγω νά τά βρώ, νά τά θωρήσω, μήπως κΓ αδτά 
τά νήπια τυραγνιούτανε τήν ίδια στιγμή στή φυ
λακή τους, σάν αδτά που είχα μπρός μου.

Σάς έτυχε, άγαπημένοι μου φίλοι, καμμιά ά- 
νοιξιάτικη μέρα νά τριγυρίζετε στδ δάσος καί δ λο
γισμός σας νά τρέχει σ’ άλλους θείους κόσμους 
κλώθωντας παλιά τής άγάπης παραμύθια ; Σάς έ
τυχε καθισμένοι στδν ίσκιο τής έλιάς,ζυγώνοντας τδ 
ήλιοβασίλεμα, νά σάς συνεπαίρνουν καί νά σάς να
νουρίζουν τά τελευταία γλυκόφωνα τραγούδια τών 
πουλιών ; Καί είδατε ποτέ σας τδ τί γίνεται σ’ αδτδ 
τδ άνοιξιάτικο τ’ άθώο πανηγύρι σάν τύχη καί φανή 
ίσκιος γερακιού; Έτσι σκοτείνιασε καί νεκρώθηκε 
τδ χαμόγελο καί ή παιδική χαρά στδν ίσκιο τής 
βίτσας καί στδ βράχνιασμα τής δασκάλας.

— Ησυχία, παλιόπαιδα !!
Παιδιά μου, παιδάκια μου, δεηθεϊτε μέ τήν 

άγνή ψυχή σας στδν πλάστη θεό, δεηθεϊτε νά σάς 
στείλει καί πάλε τδ Σωτήρά σας, πού νά σάς χα
μογελάσει καί νά σάς άγαπήσει, σάν δταν τρέξατε 
νά σάς εδλογήσει· καί οί μαθητάδες του σάς έδιω
χναν άπδ σιμά του. Δεηθεϊτε μέ τήν άγνή ψυχή 
σας, παιδάκια μου,αγγελούδια μου.

Καί σείς έσπλαχνικοί "Ελληνες, πού τόσα έκα
τομύρια χαρίζετε καί δίνετε, γιά τήν άγάηη ατόν 
πΧηαΙον, βίχτε τήν πονετική σας ματιά καί στ’ ά- 
θώα τά φτωχά τά νήπια, πού καθημερινά μαρτυ· 
ριόνται καί σκοτώνονται, χωρίς καί νά μπορούν νά 
πούν τά πάθια τους, χωρίς καί νά μπορούν νά φω
νάξουν γιά νά συμπαθήσουν τους φονιάδες των. Δέ 
χρειάζονται καί πολλά χρήματα γιά νά γενή ή 
καλή άρχή. Συστήσατε σέ κάθε πρωτεύουσα Νομού 
δύο ή τρία Νηπιαγωγεία καί σέ κάθε πρωτεύουσα 
’Επαρχίας άπδ ένα, δηλαδή έκατό, καί θά δήτε 
δτι σιγά σιγά θά ξαλειφθή δ Έλληνας φονιάς Ή-
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ρώδης, ποΟ ματώνει καθημερινά τά χέρια του τά 
άπάνθρωπα καί σκληρά μέ άδικο καί αθώο αίμα. 
Έχω τήν πεποίθηση, μιά φιλελεύθερη Κυβέρνηση 
καίμιά Πολιτεία, που δνομάζεται προδευμένη, θά 
θελήση νά ξοδέύση 250 χιλιάδες δραχμές. Τόσους 
φόρους συμμαζώνει, τόσα έχατομύρια ξοδεύει γιά ένα 
θωρηχτδ και γιά έξοπλισμούς* δέ θά μπορέση λοι
πόν νά ξοδεύει τδ χρόνο 250 ή χαΐ 300 χιλιάδες 
δραχμές γιά τδ άληθινδ καί γερό θεμέλιωμά τη ς ;

Ό Κοινωνισμδς στήν Ελλάδα φαίνεται νά γλυ- 
χοχαράζει. Νομίζω δτι δέκα, ώς δεκαπέντε βουλευ- 
τάδες μπήκαν στή Βουλή μέ τέτιες ίδέες, άν καί δ- 
λοι Ιπρεπε νά είμαστε κοινωνιολόγοι, άφοΰ μέρος 
τής κοινωνίας είμαστε. Έχω τήν έλπίδα πώς αυτοί 
βέβαια μπήκαν στή Βουλή, γιά νά υποστηρίξουν 
κάθε κοινωνική άδυναμία και γιά νά διαμαρτυρη- 
θοϋν γιά κάθε άδικία, που γένεται στις λαϊκές τά- 
ξες. Οί αληθινοί λοιπόν τούτοι φίλοι τού Λαού δέ 
θά μπορούσαν νά ένδιαφερθούν γιά τήν πρώτη τούτη 
κοινωνική μάζα ; Οί άπεργίες βέβαια έχουν ένα 
σκοπό, ό δέ περιορισμός τής έργασίας καί ή αύξη
ση τών ήμερομισθίων άνακουφίζουν στά καλά τις 
έργατικές τάξες, μά καί ή σωτηρία τών μικρών αύ- 
τών παιδιών δέ νομίζετε δτι πρέπει νά είναι ή 
μόνη σκέψη καί φροντίδα τού κάθε κοινωνιολόγου, 
τού κάθε άληθινού Χριστιανού;

"Ας άκουστή λοιπόν μιά τέτια φωνή στή Διπλή 
Βουλή, σά θά συζητηθούν τά Νομοσχέδια τού κ. 
Άλεξανδρή, άς συζητηθή καί τδ σοβαρότατο τούτο 
έκπαιδευτικό ζήτημα, γιά νά μή φαινόμαστε πώς 
εϊμεθα Λαός χωρίς άνθρωπισμδ καί μόρφωση καί έπί 
τέλος, άς μή γενή τίποτε. Τουλάχιστο δμως καί ή 
κοινωνιολογική έταιρία καί οί κοινωνιολόγοι βουλευ- 
τάδες καί κάθε άληθινός βουλευτής θά φανούν ικα
νοποιημένοι στήν ιστορία τής άνθρωπότητας καί 
στίς έλπίδες τού Έλλην. Ααου.

Ά ς  βίξουμε μιά ματιά καί στάλλα Κράτη τής 
Εύρώπης. Στήν Αύστρία καί στήν ’Ιταλία σέ κάθε 
μεγάλη πόλη υπάρχουν οί « : ,αιδικοί Κήποι» δπου 
κεϊ όλημερνά τά φτωχά παιδάκια παίζουν, διασκε
δάζουν, τρέχουν καί προστατεύονται άπδ παιδαγω
γούς. Στό Παρίσι, Μιλάνο και στίς περισσότερες 
μεγαλούπολες τής Εύρώπης, δχι μονάχα τά νήπια 
προστατεύονται, μά καί τά μωρά. Υπάρχουν κατα
στήματα φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας, πού κάθε 
πρωί δέχονται τά μωρά τών έργατικών γυναικών, 
δπου κεϊ βρίσκουν δχι μοναχά γάλα θρεφτικό, μά 
καί θερμή άγκαλιά καί περιποίηση καλύτερη άπδ 
μάννα.

Κ’ έμεΐς οΐ άθλιοι καί δυστυχισμένοι, πού πάν
τοτε ξοδεύσαμε τή δύναμη τής ψυχής μας καί τοΟ

μυαλού μας προστατεύοντας τά άπαράγραπτα δι
καιώματα τής Έλλην. φυλής, τής θρησκείας, τών 
Πατριαρχών καί Δεσποτάδων,σάν τάχα νά είχε κυ- 
ριέψει τή χώρα μας νέος και άγριος καταχτητής, 
δέ λέμε τίποτε, ένψ δ Έλληνας Ηρώδης χιλιάδες 
τών χιλιάδων παιδάκια θερίζει κάθε χρόνο, χωρίς 
καμμιά Μιστριωτική καί Πατριαρχική διαμαρτύ
ρηση.

’Αναθεωρήσατε,κύριοι, τδ Σύνταγμα, άναθεωρή- 
σατε, κύριοι, τή Δικαιοσύνη, τδ Στρατό καί τδ Ναυ
τικό, δλα καλά καί άξια θά είναι, μά άν δέ γνοια- 
σθήτε γιά τδ ζήτημα τής «Γενικής Μεταρρύθμισης 
τού Εκπαιδευτικού μας Συστήματος», δλα, δλα καί 
τώρα χαμένα θά πάνε, δπως καί πρίν, καί σέ λίγο 
πάλε καιρό θά ξεσπάσουμε σέ νέα Επανάσταση, 
πού δέν θά τήν διευτύνουν άξιωματικοί καί Ζορ- 
μπάδες, μά ή λαϊκή ψυχή, ή άδάμαστη λαϊκή θέ
ληση καί δύναμη, πού κανείς τότε δέν θά μπορέ- 
ση νά τή δαμάσει, παρά μονάχα τδ θέλημα τού θεού.

Κέρκυρα

ΗΑΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

δημοδιδάσκαλος

ΒίΕΚΑΟΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ 
ΤΟΥ Λ.ΑΒΙΡΡΒΤ0Υ (ΊΑ ΤΗ ΓΑ^ΣΣΑ *)

"Οταν έδώ καί τριάντα χρόνους ¿δημοσίευσα τά 
Μυστήρια τής ΚεφαλΙονι&ς, φωνή φρικιάσεως ά- 
κούσθη τότε άπδ τούς βρυχωμένους παππάδες, διότι 
έγραψα στή γλώσσα τού λαού ! .  . . Πιστεύω δέ δτι, 
άν ήθελε γράψω λογιωτατίσιικα, δέν ήθελε τούς 
γνοιάσει νά μέ άφορέσουνε.

Καί τί θά πή τούτο, άν δχι δτι ή λογιωτατί- 
στικη δέν πηγαίνει ’στδν σκοπόν τδν όποιον πρέπει 
νά προτίθεται κάθε γλώσσα ; καί τδν όποιον μόνη 
ή φυσική γλώσσα κάθε έθνους έπιτυχαίνει ; 'Ως 
πραγματικώς τδν έπιτυχαίνει καί ή φυσική γλώσσα 
τού Έθνους μεταξύ μας.

’Αλλά ή μεταχείρηση τής λογιωταΐίστικης 
δείχνει καί άδιαφορίαν εις τούς γράφοντας διά τήν 
κατάληψην τών άναγνωστών τους. Πραγματικώς, ή 
λογιωτατίστικη περνάει γιά γλώσσα τών προκομέ- 
μων καί ό μετερχόμενος τον λογιωτατισμόν, σκο
πεύει μδΛλον νά περάση διά προχομένους παρά 
νά ώφελήοΐ] τδν Αναγνώστην του.

Οί λογιώτατοι συντάχτες τών έφημερίδων μας̂  
οί λογιώτατοι συγγραφείς μας καί οί λογιώτατοι 
ίεροκή'ρυκές μας, εΐνε πειστικές άπόδειξες τής άλη- 
θείας τούτης.

*) Κοίταξε άριθ. 439 καί 440 τοΟ «Νοομβ».
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Καί μπορώ νά πώ δτι, έν γένει, κάθε λογιώτα- 
τος γράφοντας ή πολιτικά ή έπιστημονικά ή φιλο
λογικά, πρώτιστός του σκοπός όντας νά δειχθή προ- 
κομένος, μεταχειρίζεται τήν προκομένη λογιωτατί- 
στικη. ’Αλλά, δταν πρόκειται νά δμιλήση διά ιδιαι
τέρά του συμφέροντα, τότε τής λογιωτατίστικης τής 
δίνει τά παπούτσια της, καί μιλεϊ τή ζώσα,τή μη
τρική του γλώσσα, τή γλώσσα του Έθνους.

Έτσι ή γλώσσα μας ή δποία έλπιζε ν’ άνδρωθή 
κ’ έκείνη μέ τήν Αναγέννηση τού Έθνους, Ασθέ
νησε έξεναντίας έως Από τότε, καί κεΐται κλινήρης 
είς τές έφη μερίδες μας καί συγγραμματά μας, χτυ
πημένη Από τήν έπιδημία τής Σχολαστικής. Ή δέ 
Σχολαστική τούτη, προσβάλλει κυρίως τό πνεύμα, 
βλακεύει τούς συγγραφείς καί βάνει ένα καταπέτα
σμα, ένα ’μπόδιο, μεταξύ έθνους καί προόδου.

Έγώ, Κύριοι, τούτην τήν Ασθένειαν οέν ήθελε 
διατάξω νά τήν δνομάσω γλωασικήν μαλάκυναιν 
χοϋ πνεύματος. Τό πνευμά μας έμαλακύνθη σ’ έ- 
κεΐνο τό μέρος ¿πού Αποβλέπει τή γλώσσα Ή μα- 
λάκυνσις έκείνη μάς έπαλιμπαίδοσε σ'έκεΐνο τό μέ
ρος του πνεύματος, καί μάς έκαμε νά παιδιαρίζουμε 
κ’ έμείς μιμούμενοι τά νήπια, που ’μιλούνε μέ άλλα 
λόγια διαφορετικά Από τά κοινώς μεταχειριζόμενα. 
Έτσι, καθώς έκείνα, τό ψωμί τό λένε μαμά, έμείς 
τό ψωμί τό λέμε άρτο- τό νερό τό λένε μπουά , κ’ 
έμείς τό λέμε ϋδωρ. Συμφωνούμε μέ τά νήπια είς 
τό νά Αλλάζουμε τά λόγια1 καί μόνον δέν συμφω
νούμε μέ αύτά διά τές λέξες πού άντικατασταίνουμε 
είς τές γνήσιες τής γλώσσας. Μένει Ακολούθως το 
ζήτημα, άν έμείς, ή έκείνα διαλένε τές καλήτερες 
διά τήν Αντικατάσταση.

Έκεΐνο πού εϊνε άναμφισβήτητον εΐνε δτι έμείς 
υπερτερούμε τά νήπια ’στή σύνταξη. Έπιιδή έκείνα 
νεογνά καί Αμαθή, δέν γνωρίζουν παρά τή φυσική 
σύνταξη1 ένψ έμείς ήλικιωμένοι καί προκομένοι τώρα 
πλέον ξέρουμε νά πλέκουμε τές λέξες είς τρόπον 
ώστε γλωσσικόν γαϊτάνι νά εΐνε ή συγγραφή μας. 
Δεινός συγγραφεύς δ Ραπανόπαυλος! Διά νά έν- 
νοηθή, πρέπει νά σπουδασθή πρώτα !...

’Αλλοίμονο ! Παραγνωρίζουμε τήν φύσην καί 
τόν προορισμόν τής γλώσσης είς τρόπον ώστε νά 
καυχώμεθα δτι μπορούμε νά ’μιλούμε σέ τρόπο πού 
νά μή μάς έννοούν !...

*

Άνακεφαλαιώνω κάποια Από τά ούσιωδέστερα 
καί τελειώνω.

Είπα, κ’ έλπίζω νά είσθε σύμφωνοι μέ έμέ, δτι 
ή γλώσσα εΐνε κοινωνικόν ζήτημα· έπειδή χωρίς τή 
γλώσσα δέν ή μπορούμε νά Ιχωμε πρόοδο.

"Οτι σκοπός πρώτιστος τής γλώσσας εΐνε ή Αλ- 
ληλοεννόηση.

"Οτι Ακολούθως ή δσο μεγαλήτερη φανερότης
είς αύτήν εΐνε μιά χάρη* ή δέ δσο λιγότερη φανε-
ρότης ένα έλάττωμα.

"Οτι ή Αρχαίες καί τώρα πλέον Ασυνήθιστες λέ
ξες, είναι Ιμποδον είς τήν φανερότητα τής γλώσ
σας.

"Οτι παρομοίως Ιμποδον είς τήν φανερότητα 
τής γλώσσας είναι ή μή φυσική Αλλά διεστραμενη 
σύνταξη.

"Οτι τά δύο ταύτα Ιμποδα τά δποία οί λογιώ- 
τατοι Απατημένοι υπεραγαπουν θεωρούντες τα ώς 
προτερήματα, εϊν’ έξεναντίας φρικώδη έλαττώματα.

"Οτι τό λάθος τούτο τών Απατη μένων λογιωτά- 
των είναι σοβαρώς έπιζήμιον είς τό Έθνος μας.

"Οτι είναι έλπίδα, τό κλίμα τής Ελλάδος νά 
τούς ξαναελληνίαη τδ πνεύμα καί Ιτσι νά τούς κα- 
θαρ’ση Από τόν λογιωτατισμόν. Ά λ λ ’ δτι καί έμείς 
πρέπει νά Ιλθωμεν είς βοήθειαν τού κλίματος, ώστε 
νά κάμωμε, τούς Αρχαρίους τουλάχιστον νεοσυλ- 
λέχτους λογιώτατους,ν’ Ακούσουνε δίκηο.

’Ιδού ποιον έστάθη τό θέμα τής πραγματείας 
μου. Δέν θά το Ανέπτυξα βέβαια σέ τρόπον Αρκετά 
ικανοποιητικόν έθεσα δμως αλήθειες ή όποιες θά 
γίνουν καί πολύ ώφελιμες είς τό Έθνος άν οί γρά- 
φοντες καί συγγράφοντες συνεθνήτες μας τές ανα
γνωρίσουν καί τές παραδεχθούν.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ

Θ Ε ΑΤΡΙΚ Α

ΔΥΟ ΔΡΑΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΣΕΣ
-  Κ Ρ Υ Φ Η  Α Γ Α Π Η

Δ Ε Ω Ν  Μ Α Ρ ΙΑ Ν Ν Η 2

Ή κυρία ’Αργυρ. Σακελλαρίου μάς παρουσία
σε φέτο στο θέατρο τής «Κυβέλης» δυό καινούργια 
θεατρικά της έργα «Κρυφή άγάπη, τραγικόν εί- 
όύλλιον είς μίαν πράξιν» καί «Δέων Μαριάννης, 
δράμα είς πράξεις δύο».

Τστερ’ Από τό πρώτο της έργο πού δόθηκε 
πέρσι στό ίδιο θέατρο, βρήκαμε τήν ευκαιρία νά 
πούμε στις στήλες τού «Νουμα» δυο Αληθινά λό
για στήν Αξιοσέβαστη κυρία γιά τή δραματική της 
φλέβα καί τήν ποιότητα του ταλέντου της, πού οί 
φημερίδες μας σοβαρά ζητούσανε σώνει καί καλά 
νά τό Ανακαλύψουνε μέ τό στανιό. Φαίνεται πώς 
διόλου δέν πρόσεξε μιά γνώμη Ανεπηρέαστη, καί γι’ 
αύτό ξαναήλθε πάλι γιά νά μαζέψη περσότερες δά
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φνες. Ή άντίληψη τής κ. Σακελλαρίου γιά τή ση- 
μερνή τέχνη μπορεί νά χαραχτηριστή παιδιάτικη 
δίχως υπερβολή, άλαφρή κ’ έπιπόλαιη, σύφωνη βέ
βαια μέ τδ γούστο πού θ’ άπαντήση κανείς μέσα 
στά σαλόνια τής λεγάμενης καλής κοινωνίας. Α 
ποτέλεσμα τής άλλης κοινωνικής μας ζωής, πού 
βάση της έχει τδ στενοκέφαλο συντηρητισμό καί 
τδ ψευτοπροσκύνημα τής πάτριας παράδοσης.

Στήν «Κρυφή άγάπη» βλέπουμε έναν υπάλ
ληλο μιάς Τράπεζας πού αγαπά έσώψυχα τή γυ
ναίκα τοΰ προϊστάμενου του. Τήν ώρα 'πού τής 
φανερώνει τή λατρεία του, μαθαίνει πώς στέλνεται 
διευθυντής σ’ ένα τραπεζικό Υποκατάστημα, κι 
άπδ τήν άπελπισία του σκοτώνεται. Ό «Αέων 
Μαριάννης», ένας νέος πού βρέθηκε στδν κόσμο έ
ρημος. Έ μητέρα του γελασμένη άπδ κάποιονε ξε- 
λογιαστή τδν έφερε στδ φώς. Γιά νά κρύψη τήν 
ντροπή της τονέ μπιστεύτηκε στή φροντίδα μιάς 
φιλικής οικογένειας. "Γστερα άπδ πολλά χρόνια στδ 
φιλικό αύτδ σπίτι άναγνωρίζει τδ γιό της. Μά δ 
τωρινός άντρας της πού τίποτα δέν ξέρει παραξη- 
γεΐ τήν τέτοια της στάση. Αυτή απελπισμένη δέν 
έχει τή δύναμη πιά νά ζήση.

Καί στά δυδ έργα δ μύθος ξετυλίγεται στή σκη
νή μέ μιά πρωτόγονη αφέλεια. Ό ένας έρχεται, δ 
άλλος φεύγει, δχι άπδ σκηνική άνάγκη, μά έπειδή 
τδ έργο δέ θά μπορούσε νά προχωρήση. Ελπίζου
με ή κυρία Σακελλαρίου νά δοθή άπδ δώ καί 
μπρδς σέ άλλο φιλολογικό είδος, αν καί δλα τους 
χρειάζουνται τδ ζωντανόχαρο αίστημα, πού μάς ά- 
πόδειξε πώς τέλεια τής λείπει άφοϋ μάλιστα με- 
ταχερίζεται στά δημιουργήματά της τήν περίφημη 
φραγκολεβαντίνικη καθαρεύουσα τών «αιθουσώνε», 
πού μόνο Χατζηοάκηοες τή θαμάζουνε.

—  Μ Ε  Κ Α Θ Ε  Θ Υ ΣΙΑ

Ή κ. Πετρούλα Ψηλορείτη φαίνεται ποτισμέ- 
τη άπδ τις καθαρές πηγές τής τέχνης. Ξένη άπδ 
τις ψευτιές πού ζυμώνεται ή άνατροφή μιάς γυναί
κας στήν άστική κοινωνία μας, αίστάνθηκε τήν ά
νάγκη νά πιάση στά χέρια της τά ιδανικά τής ί 
διας αύτής κοινωνίας καί νά τά χτυπήση κάτου.

«Μέ κάθε θυσία» έπιγράφεται τδ δράμα της 
σέ τέσσερεις πράξες πού παίχτηκε στδ «’Αττικό» 
μέ πρωταγωνίστρα τή δ. Κοτοπούλη. Στήν υπόθε
σή του μάς ξεδιπλώνει τήν ψυχολογία μιάς κατά 
βάθος ίσιας καί τέλειας γυναίκας, πού άφοΰ άπελ- 
πίζεται άπδ τούς γύρω της πού τήν κοιτούνε αιώ
νια μέ ταπεινούς σκοπούς, κι άπδ τδν άντρα της τδν 
ίδιο πού ζητά νά φτάση ψηλά μέ κάθε θυσία, ά-

κόμα καί μέ τήν έκμετάλλεψή της, δίνεται δλόψυ- 
χα σ’ ένανε νέο, πού τονέ πλάθει άνώτερο άπδ τούς 
άλλους. Μά κ’ έκεΐ ή άπογοήτεψη έρχεται νά τή 
φαρμακώση. "Ομως ή ζωή πού τήν πλημμυρίζη, 
ή χαρά γιά τδν κόσμο, τής πνίγει τήν άπελπισιά 
της, καί στδ τέλος τήν άναγκάζει νά σκύψη στά 
κοινωνικά σονήθεια καί σπάνοντας τή δύναμή της 
νά συρθή στήν άπώλεια.

Έργο πού τδ κινεί βέβαια μιά ψυχή καί μιά 
φλόγα. Μόνο πού στις περισσότερες μεριές ή τέτοια 
φλόγα δέν μπορεί νά σταθή άσδυστη καί φεγγο
βόλα, πνιμένη μέσα σέ παρεξηγημένους Χιτσεϊ- 
σμούς, καί σέ άκαιρους λυρισμούς, πού άδυνατί- 
ζουνε τδ διάλογο. Έ δραματική σύγκρουση, όσο κι 
ά στδ βάθος δέ μάς είναι πλέρια δικιολογημένη, ό
μως έτσι πού' παρουσιάζεται μάς ξυπνά τδ αίστη
μα, καί μάς δίνει νά νοιώσουμε πώς ή γνώση τής 
σύχρονης φιλολογικής θεατρογραφίας άπδ τις ’Ιψε
νικές πηγές, σφράγισε τδ δρόμο τδν καλλιτεχνικό 
τής όραματογράφισσας. "Οταν ή φιλολογία καί ή 
δραματική μας πασκίσουνε νά ποτιστούνε άπδ τ’ ά- 
γνιστικά νερά τών άψηλών κεφαλαριών, θ’ άλλάςη 
κι δ σημερνδς ρυθμός τής έπιτήδειας γραμματοβιο- 
μηχανίας, κι δ καθάριος βορριάς θά σαρώση τά 
πνεματικά μαλάκια πού άςεκόλλητο έχουνε τό γε- 
ροντόψυχό τους πείσμα άπδ τήν κρυφή λαχτάρα 
γιά τδ πνίξιμο κάθε καινούργιας άνθησης στή σύ- 
χρονή μας τέχνη. Μόνο άς όδηγά τούς νέους ή ιε
ρή φωτιά τής άπόλυτης ειλικρίνειας, κι ας βουλώ
νουνε τ’ αύτιά τους στις γύραθε Σειρήνες τής μίξης 
καί τής υποχώρησης.

Έ κ. Ψηλορείτη πού μεταχερίζεται συχνά καί 
τήν καθαρεύουσα, πάσκισε νά γράψη το έργο της 
τούτο σέ δημοτική. Τής πρέπει μεγάλος έπαινος, ά
φοΰ μάλιστα καί τδ κατάφερε νά δώση σκηνές δρ- 
μητικές καί ζωντανές, πού αδύνατο ν’ άποδοθούνε, 
φυσικά, σέ μιχτή γλώσσα.

Ή δ. Κοτοπούλη μάς παρουσίασε παίξιμο βαθί 
καί μελετημένο. "Εδειξε μιάν άκρη άπδ τδ δρόμο 
της τδν ήλιοπράσινο πού πάει τήν τέχνη πρδς τά 
χλωρά λειβάδια, μά πού τόσο συχνά τδν παραιτα, 
παίρνοντας τά μονοπάτια μιάς άναγκαστικής υπο
χώρησης σέ γοΰστο κοινού καί τύπου άνήμπορου ν’ 
άποκάψη τήν άπλοχεριά μιάς νόησης άπάνου άπδ 
τά χιλιοπατημένα.

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΟΓ ΝΟΓΜΑ

Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

Τ Α  Α Υ Θ Α Α Ε Ρ φ Ι Α
ΜΕΓΑΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΪΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Τυπώθηκε αχό Παρίαι καί πουλιέται ατό Β ι
βλιοπωλείο τής *Έστίας» δρ. 10,
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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
■‘ίίθΙΣ ίΕ Η Ο Σ  4 Ρ 0 » 0 Σ „  -  ΣΤΕφ. ίϊφΕΕ

Τόν βίδα νΑ χοίτεται κατασκονισμένος πάνου ατ6 τρα
πέζι .ιάπιου φίλου μου, Απείραχτος ακόμα από χέρι Ανθρώ
πινό. Καί τόν πήρα νΑ τού κόψω τΑ φύλλα, μέ τήν Ιδέα 

πώς θΐτανε γεμάτος δλο γιούλια καί τραντΑφυλλα. ΜΑ - 
έδώ πού τΑ λέμα* πολλές φορές λίγο Ιλειψε νΑ μείνω στή 

μέση τού δρόμου. Γιατί τ ’ Αγκάθια καί τΑ τριβόλια πλημ

μύρισαν τόν « ’Ανθισμένο δρόμο».
Μητε πολλά, μήτε λίγα* έκατό τόσα ποιήματα, μεγάλα 

καί μικρά, γραμμένο δλα μ'άρκετή τέχνη. ΜΑ σέ λίγα, πολύ 

λίγα ΘΑ βρεις τΑ χαραχτηρισιικΑ τής Αληθινής ποίησης* 
έμπνεψη, αϊστημα, φιλοσοφική σκέψη, κεντρική Ιδέα. ΤΑ 
πολλά—έννενήν τα, Ισως καί περσότερα—είνε γραμμένα μέ 
τρόπο δημοσιογραφικό. Κάθισε δ ποιητής 6φό γραφείο του 
κι άρχίνησε να γράφει. Κ’ έγραψε κάτι π ^  τό διαβάζεις 
μιΑ φσρα καί τό θαμάζεις, τό διαβάζεις δεή^ερη φορά καί 
ξειρελλαίνεσαι, τό διαβάζεις καί τρίτη φορή· σφίγγεις καί 

τό χέρι σου* μα τ ' ανοίγεις καί δέ βρ(σχει^ν|ίποτα. Είταν 

οπτική άπατη. ■
Γλώσσα πλούσια μΑ δχι καί διαλεχτή. Παντού μιΑ σχο

λαστική φροντίδα γιΑ τή λέξη κ’ ένα σφίξιμο Απελπισμένο 
Κ9 ύστερα στίχος σαχλός καί ρίμα μονότονη. Περα ώς πέ

ρα άπροσεξιά, άπαρατηρησιά, άγνωρισιά τής φύσης καί τής 

Ανθρώπινης ψυχής, αΐστηση χοντροχοπιά, ψευτιά κι Ατέλειω

τη ρητορεία.

Τώρα ύπάρχουν χαΐ τραγούδια χαλά, δπως Τό τραγούδι 
τής Κ α κ ία ς , * Ο ’Α ργοναύτης, Τό Ε ικ όν ισμ α , ‘ Ο ραγ ι

σμένος Κ α θ ρ έφ τη ς  καί Ό  Μ εγάλος ‘Ή σ κ ιο ς .  ΜΑ μέ 

πέντε ποιήματα μπορεί να πωθεΐ κανένας ποιητής ;
"Έπειτα δέν πρέπει καί ν’ Απελπιζόμαστε μ* έναν άν

θρωπο, πούχει τό θάρρος νΑ πιστεύει καί νΑ λέει πώς ΘΑ 
τούς περάσει δλους. ΜΑ νΑ τό πιστέψουμε, σού λέει πάλε ό 

άλλος ;
Έδώ τελειώνω με τήν έλπίδα πώς δέ ΘΑ θυμώσει ό κ* 

δάφνης μέ τή λίγο πικρή μΑ καί πολύ πολύ συγκαταβατι

κή κρισούλα γιΑ τό έργο του. Καί δέ ΘΑ θυμώσει Αν τοδ- 

τυχε νά διαβάσει τΙς Δ οκ ιμ ές  τού μεγάλου Αμερικανού 

Έμερσον, πού κάπου είναι γρομμένα τούτα τΑ σοφά λόγια.

—  Ό μικρός ποιητής άκούγει μόνο τΑ παινέματα καί 

δέ δέχεται καθόλου τήν έπίκριση* γιατί κατά τή γνώμη 

του ή επίκριση δέ δείχνει τίποτε άλλο παρά τήν Ανίκανό, 

τητα τής κριτικής.

Δ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

Ο,Τί ΘΕΛΕΤΕ
Άπό τάλλο φύλλο άρχινάμε τόν « ’ Γπεράνθρωπο», τό 

καινούριο μεγάλο ήθογραφικό καί σατυρικό δήγημα τού 
Κ. Χατζόπουλου.

—  «Ό  Τάφσς» τού Κωστή Παλαμά βγήκε σέ δεύτερη 
έκδοση μέ τόν πρώτο λόγο Από τούς «Παραδείσους». Που

λιέται δυό δραχμές.

—  Βγήκε πολύτιμο βιβλίο «Ν. Γ. Πολίτου, Ελληνική 
Βιβλιογραφία, κατάλογος τών έν Έλλάδι ή ύπό 'Ελλήνων

Αλλαχού έκδοθέντων βιβλίων Από τού έτους 1907— 1910. 
Β\ (’Απόσπασμα έκ τής ’Επιστημονικές έπετηρίδος ΣΤ1). 
ΓιΑ τό βιέλίο αύτό ΘΑ γράψουμε σέ κατοπινό φύλλο πλα- 
τείά.

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ. Ν. Ζ αχ . Αίβερπουλ. Λάβαμε τή συντρομή τής κ. 

Βοντ. γιΑ τό 911 κ ’ εύχαριστούμε.— κ. Ν. Ί ω α ν .  Κέρκυ

ρα. Λάβαμε τό λ σμό τής Λ' έζαμηνίας καί τήν έπιταγή 

κ’ εδχαριστούμε.— κ. Θ. Κ ονγ . Καβάρνα. Αάδαμε τή συν
τρομή τού 911 κ’ εδχαριστούμε. Σού στείλαμε τΑ βιβλία 

μέ συστημένο δέμα. Πλεροφόρεσέ μας, παρακαλούμε, παρα
λαβή τους.— κ. Γ . Π ια .  ’Αττάλεια. ΘΑ σού γράψουμε. 
Ό σο γιά τήν κ. Βεσλεμέ δέν ξέρουμε τί νά ύποθέσουμε. Ό  

ίδιος, μέ γράμμα τ·»υ μάς ζήτησε,πρό δυό χρόνια,τό φύλλο #

ΣΤΟ Y  ·Ν Ο ΥΜ Α’
τό γραφ είο , δρόμ ος Ο ίκονόμον 4 ,  π ο υ λ ιού ν τα ι τ α κ ό 

λ ο υ θ α  β ιβ λ ία  α ρ ό ς  Μ ΙΑ  δραχμή τό  ενα, εξόν  δσα  

είν α ι σημ ειω μ ένα  μ ε  άλλες τ ιμ ές  :

Γ. Ν. ΑΒΑΖΟΓ, «Ή  Ματιά».— ΧΛΡ. ΑΝΤΡΕΑΔΗ, «Ό 
«Μέγ' Άλέξαντρος».— ΒΑΡΛΕΝΤ1Ι, «Λόξα καί Ζωή»,— Η- 
ΛΙΛ Π. ΒΟΓΤΙΕΡΙΔΗ, «Δάφνης καί Χλόη» τού Λόγγου, 
(μετάφρ.), — «Τίμωνας δ Μισάνθρωπος» τού Λουκιανού (με
τάφρ. λ. 50),— «Ό Ιΐροσκυνητής».— ΡΗΓΑ ΓΚΟΑΦΗ,«Τα 
Τραγούδια τοδ Απρίλη» (Δρ. 2).— Π. Σ. ΔΕΛΤΑ «Στοχα
σμοί περί τής ανατροφής τών παιδιών μας» (λ. 5 0 ).— Ε Ι
ΡΗΝΗΣ ΔΕΝΤΡΙΚΟΙ', «"Από τόν Κόσμο τοϋ Σαλονιού».—  
ΑΡ1ΤΡΗ ΕΦΤΑΛΙΩΊΉ, «Φυλλάδες τού Γεροδήμου». —  
ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΖΕΡΒΟΓ, «Νηαιώτικα Τραγούδια». —  Κ. 
ΘΕΟΤΟΚ1Ι, «ΤΑ Γεωργικά τού Βεργίλιου» (λ. 50)·— «Σα- 
κούνταλα» τού Καλλιδάσα (δρ. 1). —  ΙΔΑ, «Σαμοθράκη» 
Δρ. 2). -  ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, Τραγούδια γιά μιά φω
νή μέ πιάνο, καί Μπαλάντες γιά πιάνο, τό κομμάτι Δρ. 1. 
— Ö. ΚΑΤΡΑΙΙΑΝΗ, «ΤΑ Τραγούδια τού Στρατιώτη» (λ* 
(10). —  ΑΝΤίίΝΗ Κ. ΛΕΚΟΠΟΓΛΟΓ,«Τό Βιολί».— ΑΑΕΞ- 
UAAAH, « Ό  έμπορος τής Βενετιάς» (Β' έκδοση). -  ΑΑΕ- 
ΞΑΝΤΡΑΣ 11Α1ΙΑΜΟΣΚΟΓ, «Άθρώπινος Μηχανισμός». —  
Ν. ΠΟΡΙΩΤΗ, «Σαλώμη» τού Ο. Wilde (μετάφρ.). - ΣΤΕΦ. 
PAMA, «ΤΑ Παλιά καί τά Καινούργια». —  ΖΗΣΙΜΟΓ ΣΙ- 
ΔΕΡΙΙ, «Ό Αίας» τοΰ Σοφοκλή (μετάφρ.). —  ΗΑΙΑ ΣΤΑΓ- 
ΡΟΓ, «Πλουτάρχου : Ιίερί Παίδων Αγωγής» (μετάφρ.). ■— 
ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ, «Μπουμπούκια». —  Δ. II. ΤΑΓ- 
ΚΟΙΙΟΓΑΟΓ (δράματα) : «Ζωντανοί καί Πεθαμμένοι»,—«‘ Ο 
Άσωτος»,— «ΟΙ Αλυσίδες» (δρ. 2). —  ΜΕΝΟΓ ΦΙΑΗΝΤΑ 
«Άπό τούς θρύλους τών Αΐώνων», — «Γραμματική τής 
Ρωμαίΐκης Γλώσσας» (Α’ έκδοση).—  Ζ. ΦΓΤΙΑΗ, (δράμα
τα ): «Τό Έκθετο», —  «Δίχως Α κρογιάλι»,—  «Χτισμένο 
στόν Άμμο».—  ΦΩΤΗ Δ. ΦΩΤΙΑΔΙΙ, «Τό Γλωσσικό Ζήτη
μα».— «Στή «Φοιτητική Συντροφιά» (λ. 50).— ΠΑΝΤΕΛΗ 
ΧΟΡΝ (δράμα) : «Μελάχρα».

Γ ιά  τό έξω τερ ιχ ό , X. 2 5  π α ρ α π ό ν ο υ  δ κ ά θ ε  τό μ ος

ΤΟΜΟΙ περασμένοι τού «ΧΟΓΜΑ» (έξόν άπό τόν πρώ
το πού δέν ύπάρχει κανένα του αντίτυπο) πουλιούντα δ . 
2 ό ένας γιά τήν Ελλάδα καί φρ.χρ. 12.50 γιά τό έξωτε- 
τερικό.

Τό γραφείο τού «Ν ουμα»  στέλνει στούς συντρομη- 
τάδες τού ’Εξωτερικού ο,τι βιβλία τού ζητήσουν παραπα- 
μές πού τά πουλούνε τίλλα  βιβλιοπωλεία έξόν δραχμή 
1 τό έξοδο, έξόν τά ταχυδρομικά.


