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Έ σ τ ερ ’ άπδ τάσύστολα ψέματα πού δημοσίεψ ετδ 
«Σ κρίπ» τη ς Τρίτης, καθώς β λέπ ετε σ’ άλλη σελί
δα τού σημερνοϋ «Ν ουμά», άναγκάζουμαι νά κατα* 
στρώσω δώ τά δσα γενήκανε στην ’Ο λυμπία, γιατί 
π ήγαμ ε καί τί κάναμε κ εΐ , άν κι δ πρωτινός σκοπός 
μου εΐτανε, περιγράφοντας τδ ταξίδι μας στο Μωριά, 
νά φτάσω μέ τή σειρά καί στην ’Ο λυμπία.

Μέ τδν κ . Π ά λλη άνταμωθήκαμε στις 16  του 

Τ ρυγητή στήν Πάτρα. Στις 1 7  τή νύχτα αράζαμε 
στήν άρχαία Ό λ υ μ π ία . Στδ μεγάλο ξενοδοχείο του 
Σιδερόδρομου πού μείναμε, έ  κ . Π ά λλης ρώτησε τδν 

ξενοδόχο άν έρχουνται ξένοι τούτη τήν έπ οχή .
—  Ό χ ι ,  του άποκρίθηκε, μά ΰστερ’ άπδ δεκα

πέντε μέρες θά μάς έρθουν τρακόσοι δημοδα σκά λοι!

Ό  κ . Π ά λλης χα μογέλασε. Ύ σ τε ρ ’ άπδ λίγο, σά 
μείναμε μόνοι, μου λέει ξεκαρδισμένος στά γ έ λ ια :

—  Τρακόσοι δ α σκά λοι! Γ ιά  συλλογήσου το ! Οί 
τριακόσιοι έν Ό λ υ μ π ία ! Πρέπει νάν τούς σκαρώσω
ένα έπίγραμμα « Ώ  ξεϊν’ άγγέλλειν  » , μά πρέπει
νά βρεθούμε καί μείς έδώ στις 2 8  του Τ ρ υ γη τή , νάν 
τούς καμαρώσουμε.

Τ ή ν  άλλη μέρα, τδ δειλινό, π ήγα μ ε στδν Πύρ
γο κι άπδ κεϊ, τήν άλλη μέρα, δρόμβ γιά τήν Κ α 
λαμάτα. Στις 2Θ του Τ ρυγητή  στδν Πύργο πάλι. 

Συγκίνηση μ εγ ά λη . Καρτερούσανε τούς «τρ ια κο- 

σίους». Θάρχόντουσαν τά λλο βράδι. .Έ τ ο ιμ η  ή προ

σφώνηση του Δήμαρχου καί τά φιλόξενα ίϊυ ρ γ ιώ τι- 
κα σπίτια νάν τούς καλοδεχτοΰνε. ’Ε πειδή  δέ θάν 
το ύ ; χωρούσανε δλους τά Πυργιώτικα σπίτια, άπο- 

φασίσανε νά στείλουνε μερικούς τδ Σαβατόβραδο στήν

’Ο λυμπία νά κοιμηθούνε. Ε μ ε ίς  π ήγαμε στήν ’Ο λυμ
πία Σαβάτο μεσημέρι. Συγκίνηση καί κ εί κ ’ ετοιμα
σίες. Στδ μεγάλο ξενοδοχείο ή ’Επιτροπή είχ ε π α - 
ραγγείλει κρεβάτια γιά  σαράντα δασκάλους καί φαγί 

γιά ισάριθμα στομάχια. Σ τά λλα  ξενοδοχεία καί τά 
μαγαζιά τδ ίδιο* είχανε τοιμάσει φαγιά, είχανε κ α 
τεβάσει στρώματα καί παπλώματα άπδ τδ χωριό. Κ αί 
τούς καρτερούσανε μέ καρδιοχτύπι. Έ φ τ α σ ε  τή νύ
χ τα  τδ τραίνο άπδ τδν Πύργο. Κανείς. Οί «τριακό

σιοι» κοιμηθήκανε στδν Πύργο. Σκασίλα καί ά π ο- 

γοήτεψ η.
—  Κ α ί τώρα τά φαγιά μ α ς ;
—  Κ αί τά παπλώ ματά μας ;
—  ’Ανάθεμά τηνε τήν έπιτροπή πού μάς γ έ λ α σ ε !
Τ ήν  Κ εριακή πρω ί πρω ί σφυρίγματα πανηγυ

ρικά του τραίνου καί ταράμ τατάμ τή ς  μουσικής. 
Έ ρ χ ο υ ν τ α ι! Έ ρ χ ο υ ν τ α ι! ’Ε μ είς  στις βίγγλες μας, 
στά παράθυρα του ξενοδοχείου. Τδ τραίνο σταμάτη
σε. ’Α μέσω ς, πριν ξεκουραστούνε οί έρημοι, άπδ ταύτί 

καί στδ δάσκαλο. Στις άνασκαφές. Μπροστά ή μου
σική, ύστερα οί δασκάλοι τέσσερεις τέσσερεις καί μάρς 
έμπρδς γιά τις άνασκαφές. Μαζί τους καί καμιά δ ε

καπενταριά δασκάλες καί ή ζουγράφισα κ . Α . Ναυ- 
π λιώ τη, άπδ τήν Α θ ή ν α . "Α μα ή «πομπή» πέρασε 
κάτου άπδ τδ λόφο τού Μουσείου, ο κ. Π ά λλης μου 

είπε χαμογελώντας·
—  Νά χωριστούμε, μή μάς νιώσουν καί χ α λ ά 

σουν τδ κέφι τους οί άθρώποι!
Κ ’ έτσι έγινε. 'Ο κ . ΙΙά λλης τράβηξε μπροστά 

κι άνακατώθηκε μαζί τους· έγώ  πήγα ύστερ’ άπδ λί
γη ώρα καί τούς βρήκα στις άνασκαφές, τή στιγμή 
πού χεροκροτούσανε τήν όμορφη διδαχή τού έφορου 

κ. Κυπαρίσση.
’Α νάγκη νά σημειώσω καί τούτο. Ό  κ . Π ά λ 

λης ταξίδευε μέ τδνομα ’Αλέξανδρος Παυλίδης 
γιατρός άπό τη Σμύρνη. Στδ βιβλίο τού Ξενοδο
χείου πού γράφουν οί ξένοι τδνομά τους, πώς τούς 

λένε, άπδ πού είναι, άπδ πού έρχουνται καί που π η 
γαίνουν, ό κ. Π ά λλης, τήν πρώτη φορά πού π ήγαμε 
στήν ’Ολυμπία, έγραψε τάληθινό του όνομα μέ Ί ν -  

τιάνικα ψηφιά-, καί ύστερα μέ ρωμαίικα ψηφιά: «Ρω
μιός — άπό τήν ’Αγγλία — γιά τόν Καβομαλιά.» 
’Α π ’ αύτδ τδ σημείωμα τονέ γνωρίσανε, καθώς θά 

δούμε πιδ ΰοτερα.
Ό σ η ν  ώρα μείνανε οί δασκάλοι στις άνασκαφές, 

μείναμε καί μ είς μαζί τους. Μιά χαριτωμένη φωτο
γράφισα, πού ήρθε άπδ τδν Πύργο μαζί μέ τή μ η - 
τέρα τη ς , τούς φωτογράφισε σέ διάφορες θέσες. Έ τ υ -  
χ ε  σέ μερικές νά βρεθούμε καί μείς κ ’ έτσι στή φω
τογραφική πλάκα άδερφωθήκαμε μέ τούς δασκάλους,

—  Β λέπ ω  φωτογραφήκατε, κ . Τ α γκόπουλεΙ μου 

λέει, τά χα  άδιάφορα, δ κ . ΙΙά λ λ η ς μιά στιγμή πού 

πέρασε άπδ κοντά μου. Κ αί ύστερα, χαμηλόφωνα·

—  Μή σέ νοιάζει καί φωτογραφήθηκα καί γώ .
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Νά, έπιτυχία  μια φορά! Ό  Γίάλλης έν μέσφ τών δη

μοδιδασκάλων !...
Κ αί ξαναχω ριστήκαμε. Έ γ ώ  π ήγα  μέ τδν κ . Κ υ- 

παρίσση. Δ έ θά ξεχά σω  έναν κ . παπαδάσκαλο πού 
είχε πάρει καταπόδι τύν κ . Κυπαρίσση καί τονέ ρω

τούσε.
—  ’.Εδώ είτανε τδ βουλευτή ριο ;
—  Ν α ι!
—  Καί δώ βουλευτήριο είτανε ;
—  Κ αί δ ώ !
—  Δ ιά β ο λε! μου είπ ε γελώ ντας 6 κ . Κ υπαρίσ- 

ση ς. Ό  παπάς δλο βουλευτήρια βλέπει στήν ’Ολυμ
πία ! Μ πελάς είναι οί κ α η μ έν ο ι! ...  Σου κάνουν κάτι 
έρώ τησες πού σου άναποδογυρίζουν τδ μυαλό. Σάν 
τά μικρά παιδιά πού σέ ρωτάνε γιατί περπατάμε μέ 

τά πόδια κι όχι μέ τά χέρια !...
’Εμένα μέ γνωρίσανε. Έ τ υ χ ε  νάναι δυδ τρεις φ η- 

μεριδογράφοι άπδ τήν ’Αθήνα κ ’ ένα δυδ γνωστοί 
μου δασκάλοι. ΐδ ν  κ . Π άλλη δχι.

—  Έ μ α θ α , μου είπε κάπιος, στδν ΙΙύργο πώς δ 
σύντροφό; σου είναι δ κ . Φ ω τιάδης δ γιατρδς άπδ τήν 

Π ό λη ... *
—  Γιατρδς είναι, του άποκρίθηκα, μά δέ λ έγ ε 

ται Φ ω τιάδης. Είναι δ κ . Π α υλίδη; γιατρδς άπδ τή 

Σμύρνη.
Ά π δ  τις άνασκαφές, πού τούς ξή γη σε τάρχαΐα 

μνημεία δ έπ ιμ ελη τή ς κ . Καραχάλιος, οί δασκάλοι 
πήγανε στδ Μουσείο πού τούς μ ίλησε δ κ . Κ υπαρίσ- 

σης. "Γστερ α , τδ μεσημέρι, τέλιω σε τδ άρχαιολογιχδ 
μαρτύριο καί τραβήξανε οί δασκάλοι κάτου στδ χωριδ 

νά φάνε, καί μεΐς στδ ξενοδοχείο μας.

Φ ά γα μ ε καί πέσαμε νά κοιμηθούμε. ’Ε γ ώ  τδν 
πήρα. Μά δ κ. ΙΙά λ λ η ς, πού σέ δλο τδ ταξίδι μ έ ε ίχ ε  
ξευτελίσει μέ τήν άτσαλένια άκουρασιά του,δέν έννο- 
οΰσενά χά σει ούτε στιγμή. "Οταν στις τρεις ξύπνησα, 
τον είδα πού γύριζε άπδ τδ χωριό.

—  Κάτου γλεντάνε, μου είπ ε, μέ ζουρνάδες καί 
μέ νταούλια. Χορέψανε κιόλας καί φοτογραφηθήκα
νε ! Κ ρίμα πού δέν κατάφερα νά πάω έγώ  μπροστά 
στδ χορό, (ξέρεις, χορεύω καλά τούς ρωμαίϊκους χο
ρούς !) καί νά φοτογραφηθώ έτσι, «δ κ . Π ά λλη ς σύ- 
ρων τδν χορδν τών δημοδιδασκάλων»...

—  Κ αί γιατί δέν τ δ κ α ν ες ;

—  Δέν ταίριαζε, άγνωστός τους καθώς είμαι. Έ 
λα , πάμε τώρα νάν τούς δούμε πού γλεντάνε. Δέ 
βλάφτει διόλου νά μάς δούνε μαζί. Β ά  μάς συνηθί
σανε πιά.

Π ήγαμε. Τ Ι επιτροπή (ή ή  έ π ι τ ρ ο π ε ί α ,  καθώς 

μέ διόρθωσε ή κ. Δραγάτση, μέλος τή ς έπιτροπείας. 
« ’Ε π ι τ ρ ο π ε ύ ω — έ π ι τ ρ ο π ε ί α ,  κ . Ταγκόπουλε, κι όχι 

έπίτροπος — έπιτροπή» κάτου άπδ ένα πεύκο σκιερδ 
τόχε στρώσει στδ γλέντι. Γουρνοπούλα καί κρασί. 
Ά ρ χιτρ α π εζά ρ η ς ού Β άγγελου ς ού Λαχανοκάρδης, 
παλιός μου φίλος καί συνάδερφος άπδ τήν « Ε σ τ ία » . 
Διά τδν φόβον τών ’Ιουδαίων, ούτε ένα ποτήρι κρασί 

μοΰ πρόσφερε, δ θεομπαίχτης. Αυτοί πίνανε κι ά λ 

λοι χορεύανε μέ τούς ζουρνάδες. Ου Β ά γγ ελου ς ση
κώ νεται καί κάνει μιά πρόποση θερμή σέ ύπερκαθα- 
ρεύουσα (ή σέ Κ ι ν έ ζ ι κ η  γλώσσα, καθώς μούλεγε πιδ 

ύστερα ή κ . Χ α υπλιώ τη). Δακρύσαμε δλοι μας άπδ

τή συγκίνηση . Ξάφνου άντικρύζω σέ μιά γωνιά τού 
τραπεζιού τδ Φ ώ το  Γιοφύλη δημοτικιστή πού γράφει 
στδ Πατρινδ «Σ έλα ς»  καί τδν Τ ά κη  Κωσταντόπουλο 
πού τδν περασμένο ’Απρίλη είχε φωνάξει ί ’εύτη τδ 
Μιστριώτη στήν Π άτρα. Μέ είδανε. Τούς έγνεψα νά 
μή δείξουν πώ ς μέ γνωρίσανε. Ό  Γιοφ ύλη ; σ η κ ώ 

νει τδ ποτήρι καί κάνει μιά πρόποση σέ καθάρια δη
μοτική. Τονέ χεροκροτήσανε. Ό  κ . Π ά λ λ η ; ένθου- 

σιάστηκε·

—  Γειά  σου, μ α λ λ ια ρ έ! τού φωνάζει.

—  Μ αλλιαρές είναι δ κ ερ α τά ς! τού λέει ένας 
παπαδάσκαλος πού βρισκότανε π λά ϊ του.

Ό  κ . ΙΙά λ λ η ς καμώ θηκε π ώ ; δέν τδν ακούσε.

—  Μά δέ βλέπω  νάχει μεγάλα μαλλιά, τού λέω

έγώ .
—  Τ ά χ ει στή γ λ ώ σ σ α ! μου αποκρίνεται. Δέν 

το ύ ; ξέρεις λόγου σου α ύ τ ο ύ ;!

—  ΙΙού νάν τούς ξ έ ρ ω !

—  Μ αλλιαρός! Μ αλλιαρός! φωνάξανε καί δυδ 

τρεις άλλοι.
Τ ότε σηκώνει τδ ποτήρι δ Κωσταντόπουλο; καί 

φ ω ν ά ζει:
—  Ναι, είμαστε μαλλιαροί κατά τού δασκαλι

σμού !

Οί δασκάλοι τα ραχτήκανε. Κ άτι θά γινότανε. 
Ού Β ά γγ ελου ς όμως μέ δυδ λόγια τά σύ χα σε τά πρά

ματα. Μέ ζυγώνει ό Κ ωσταντόπουλο;.
~  'Ο  κ . ΙΙά λλη ς είναι α ύ τό ;...
- ■ Ό χ ι !

—  Τονέ γνώρισα, μούστειλε τις προάλλες τή φω
τογραφία του. Έ ι ο ς  κι άπαράλλαχτος είναι. Ρ ω τ ή 
σαμε καί τά γκαρσόνια τού ξενοδοχείου καί μοΰ ε ί 
παν πώ ς στδ βιβλίο σημείωσε «Ρωμιδς άπδ τήν ’Α γ 

γ λ ία » .........

—  Σ κ α σ μ ό ς !
Κινήσαμε νά πάμε κάτου στήν Π λατεία τού σι- 

δερόδρομου. Β ά  ρήχνανε οί δασκάλοι τδ λιθάρι. Μπρο
στά μου πηγαίνανε κάτι δασκάλοι Μ ανιάτες, φαί
νεται. Τούς άκουσα νά κρυφολένε.

—  Αύτδς είν α ι!...Τ ο ν έ γνώ ρ ισα ! . . .Τώ ρα πού θά 

κατεβούμε κάτου θάν τού φωνάξω ξαφνικά1 «Κ ύριε 
IIά λλη  !»  Δέν μπορεί, θά γυρίσει νά κοιτάξει καί 

τό τε ....
Κοντοσχάθηκα. Σάν πέρασε δ κ . ΙΙά λλη ς άπδ σι

μά μου τού είπ α  σιγανά .·
—  Τράβα ίσια στδ ξενοδοχείο καί περίμενε. Βάρ- 

θώ άμέσω ς...
Π ήγαμε στδ ξενοδοχείο.
—  Τ ί τ ρ έ χ ε ι ;
—  Τδ καί τό. Μην κα τεβ εί; πιά λόγου σου κ ά 

του. ’Α ρκετά γλεντήσαμε μέ δαύτους. Δέν άξίζει νά 
τήν πάθουμε στδ τέλο ς...

—  Δ έ μέ νοιάζει. Τδ μόν.ο πού θέλω είναι νά 
μήν τούς χαλάσουμε τδ γλέντι τους. Γ ι ’ αύτδ καί 

μένω.
.. Κ ’ έμεινε στδ ξενοδοχείο. Έ γ ώ  π ήγα  κάτου. ’Α 

νακατώθηκα μαζί τους. Φ ά γα μ ε (μούδωσε κ ’ ένα ώ ό ν  

ή κ . Δραγάτση), ήπ ια μ ε, φωτογραφήθηκα μαζί μέ 

τήν ’Επιτροπεία (ή φωτογραφία μου μάλιστα δημο
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σιεύτηκε τήν Κ εριακή στους «Κ αιρούς»), έκαμα καί 

πρόποση·
—  Του χρόνου νάνταμωθοΰμε ξανά στήν ’Ολυμ

πία άδερφωμένοι μαλλιαροί καί κουρεμένοι!

Καί χω ριστήκα με σάν καλοί φίλοι. Αυτό είταν 
όλο. ΙΤοΟ ή συνωμοσία καί που τά όνειρα πού είδε τό 

«Σ κρίπ » κι δ κ . Κ ο υ λ ο ν μ π ά κ η ς!

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 

ΙΔΑ.-,,ΟΣΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ“ -ΚΕΦΑΛ. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ „ΤΟ Α ΙΩΝΙΟ ΔΙΑΒΑ“

Βγήκε τό καινούριο βιβλίο του "Ιδα. Τό φυλλο|ΐετρώ 

καί τό χαιρουυαι γιά την ώρα μονάχα μέ τά μάτια. Δέν τό 

διάβαασ άκόιια συστηματικά. Σχρόπιες σελίδες του μοναχά 

δώ καί κεΐ. Ή  αφιέρωσή του μέ κατασυγκίνησε. Μου 
θύμησε τόν αξέχαστο Περικλή Γιαννόπουλο. «ΆφιεροΥνε- 
ται ενός νέου που άν καί ή ψυχή του ειτανε φωτεινή, άπό 

ζωική αδυναμία βιάστηκε νά πεΟάνει». Διάβασα κ' ενα 
κομάτι, τό ‘ Δημοτικισμό», πού δημοσιεύτηκε τις προάλλες 

στό »Νουμα*. Ρώτησα καί τόν κ. ΙΙάλλη κι άλλους πού τό 
διαβάσανε. Σέ όλους άρεσε, όπως καί σέ μένα. Διάβασα 
καί τό στερνό του κεφάλαιο. -Τό Αιώνιο Διάβα*. Έκεΐ 
βρήκα τόν ίδιο τόν "Ιδα.

"Εσκυψα προς την ψυχή μου

σά στήν άκρη πηγαδιού.....

Πριν τό γαάψει αύτό τό κεφάλαιο ό "Ιδας Οά σιγόειπε 
τούς στίχους τού Ποιητή, δασκυψε πρός την ψυχή του 
κι άπό τά βάϋη της τά γαλανά θάβγαλε τό ξετίμητο αυτό 

μαργαριτάρι.
"Οταν καλοδιαβάσω τό βιβλίο, ίσως σάς μπιστευτώ 

σέ τούτες δώ τις στήλες τή γνώμη μου. Σήμερα οάς δίνω 

νά χαρήτε τά στερνό του κεφάλαιο. ΙΞ ΙΟ Ν Α Σ

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΑΙΑΒΑ

Κ αί ένώ ό Ά λ έ ξ η ς  έδειχνε μέ τις πράξες του 

πώς κάθε ψοφιοσύνη τή  σιχαίνεται και τήν άρνιέται 

καί κάθε ζιυντανάδα τήν αγαπάει καί τή χαίρεται, 

καί ένώ έλ εγ ε π ώ ; οί δίχως φωτιά καί χω ρίς φως άν

θρωποι πρέπει νά σκοτόνονται γιά νά λείπουν ά π δτή  

μ έση , έμαθε πώ ς σκοτώ θηκε μέ τδ Ιδιο του τό χέρι 

ένας φίλος του στήν ’Α θήνα, καί ταραγμένος ρώτη

σ ε-- «Μά γιατί νά πεθαίνουν οι ζ ω ν τ α ν ο ί ; Γ ια τί νά 

χάνονται έκείνοι οΕ λιγωστοί πού εΐναι δλο φώς, φω

τιά καί ζ έ σ τ η ; Γ ια τί νά ποθούν τό θά να το; Γ ια τί νά 

μεθούν άπό τήν πνοή τ ο υ ; Γ ια τί νά τρέχουν, γιατί 

νά βιάζονται κατά τό χα μό τ ο υ ς ;»

Σάν κάτι ρυθμοί βαρύτατοι άνάβρυζαν κυματι

στοί ά π ό τά β ά θ ια τά  άπόμακρα τή ς  ψ υχής του, έτσι·

Γ ι ’ αύτούς, τούς λιγωστούς, ή  ζω ή δέν είναι τί

ποτε, παίζουν μαζύ της καί δέν τή λογαριάζουν για

τί άλλού έχουνε τό νού τους, κ α ι  ή  φ ω τ ι ά  α ο ύ  

ε ΐ ν α ι  μ έ ο α  τ ο υ ς  ΦέΑει ν ά  κα ού ν.

Μά τούς άλλους δμοιούς του, γιατί εκείνος πού 

βιάζεται νά φύγει άπό τή ζω ή , τούς άφήνει μόνους 

νά φορτωθούν τά βάρη όλα πού μαζύ του βαστού- 

σαν ; — Ώ  Καρυάτιδες πού χά σατε τήν άοελφή σας 

τήν ίσάξια —  πιό δύσκολη, πιο βαρειά, πιο άχαρη 

γίνεται ή ξεχω ριστή δουλειά πού πήραν άπάνω τους 

οΕ λιγωστοί, πού τούς μεθάει καί αύτούς τού θανάτου 

ή πνοή μά αποφάσισαν νά ζήσουν γιά νά βαστάξουν 

ώς στό τέλος έκείνα πού θεληματικά φορτώθηκαν.

’’Α σχετοι άπό τις πράξες τους, άπό τά πράγματα 

καί άπό τούς άνθρώπους πού άνούσιοι, σαχλοί καί 

μέτριοι τούς περιτριγυρίζουν, ερωτεύονται κι αυτοί 

τό θάνατο καί βία τρελλή  τούς σέρνει κατά κ είθε. 

"Ο μω ς θά νικήσουνε τήν άηδία πού τούς παίρνει καί, 

μέσ’ στό πρόστυχο παζάρι, & ά  ζ ή ο ο υ ν .

"Ιδια τά μεγάλα δέντρα πού πρέπει νά κάμουν 

τόν καιρό τους, δίχως ανυπομονησία καί βία περι

μένουν καί αυτοί νά άνοίξουν, νά φυτρώσουν, νά φουν

τώσουν, νά υψωθούν, νά θεριέψουν, νά συμμαζω - 

χτοΰν, νά μαραθούν.Χά σκοτωθούν μονάχοι τους δέν 

εΐναι ανάγκη. Θά έλθει μόνος του έ  θάνατος νά τούς 

πάρει, δέν μπορεί νά άργήσει. Ό μ ω ς, όπου κι άν 

πηγαίνουν, στά ταξίδια τους, μαζύ τους παίρνουν 

καί λίγο θάνατο.

1 1  σκέψη τών λιγωστών, πού μόνοι μέσα στήν 

άνθρωπότητα άξίζουν κάτι, σχετικά  μέ τις μεγάλες 

μάζες, μπορεί νά χα ρά ζει έπάπειρο νέους φιλοσοφι

κούς δρόμους καί νά γεννοβολά νέες άντίληψες τού 

κόσμου, χω ρίς νά δύνεται καλά καλά νά τήν παρα

κολουθεί τή  σκέψη αυτή τών έξαιρετικών ή μεγάλη 

μάζα τών άνθρώπων. Κ αί έτσι οΕ λιγωστοί δέ θά π ά - 

ψουν ποτέ νά άλλάζουν τά ιδανικά τή ς ανθρωπότη

τας, χω ρίς ποτέ νά τούς μοιάσουν οΕ πολλοί όσο καί 

νά γίνονται διαφορετικοί άπό τόν πρωτινό έαυτό τους.

"Οποιος τό έχ ει μέσα του νά μπορεί, θελητά  ή 

άθελα νά έπ ηρεά ζει τή μεγάλη μάζα, θά πάει πρώ

τα νά σταθεί στό έπίπεδό της, θά χω θ εί ώς στό λαι

μό μέσα στά τρεχούμενα ιδανικά τη ς , καί άπό κεί 

θά πασκίσει νά τήν τραβήξει κατά τό δικό του τό 

καινούριο ιδανικό. Μά γιά νά π ετύ χει —  άν θέλει 

τήν έπιτυχία  —  πρέπει νά μήν απομακρύνεται στά 

μάτια τη ς πολύ άπότομα άπό τά ιδανικά τή ς  μεγά

λης μάζας. Έ τ σ ι  καί τό έθνικό ϊδανικό μπορεί νά 

γίνει, στά χέρια ένός έξαιρετικού, όργανο γι’ άλλους 

σκοπούς, καί γιά τό άνέβασμα τών πολλών σ’ άλλο 

ήθικό έπίπεδο καί γιά τό λαγάρισμα λίγων καί έξα ι- 

ρετικών πού μόνοι άξίζουν.

Δέν είναι άξιοκαταφρόνητη ή μεγά λη  μάζα τών
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ανθρώπων, αφού σ’ αυτήν έπάνω ριζόνουν και άκου μ - | 

πουν και δυναμώνουν και άκονίζονται καί άπδ μέσα . 

τη ς ξεχωρίζονται τά μεγάλα άτομα, οί διαλεχτοί, | 

πού δέν είναι ουρανοκατέβατα πουλιά μά άνθοί τή ς  \ 

άνθρωποσύνης. "Οποιος όμως είναι άπδ κείνου; πού 

πλάθουν ιδανικά, όποιος είναι δημιουργδς ειδώλων, 

καί χα ρά χτη ς δρόμων, καί νομοθέτης, θά έχ η  τήν 

πεποίθηση πώς δέν α λλά ζει καί πολύ σέ κανέναν και

ρό καί σέ κανένα,ν τόπο ή μ εγάλη  μάζα τών άνθρώ- ; 

πων, δ αιώνιος Κ άλιμπα ν, καί μόνο γιά νά τή συ

ναρπάζουν οί έξαιρετικοί, γ ι’ αύτδ άξίζει.

Μ ήπως τδ νά προχω ρεί δ νους αυτού του έξα ι- 

ρετικού σέ κόσμους νέους άγνωρους καί νά άφήνει 

πίσω του τή μεγάλη μάζα τών άνθρώπων, ή νά προ- : 

βαίνει ξέχω ρα του; άπ’ άλλο μονοπάτι, μ ή π ω ; αύτδ 

Ιλαττόνει τήν άξία τού μεγάλου δρόμου μέ τά τρ ε

χούμενα ιδανικά τ ο υ ; Κ ά θε άλλο.

Κ ι αύτδς δ ίδιος τά ξεχω ρ ίζει καί τά βλέπει π ώ ; 

είναι ιδανικά τή ς μ εγ ά λης μάζας. "Οσο ζε ΐ μοναχικός ! 

μ έ τή σκέψη του, δέν τά λογαριάζει παρά άντικει- | 

μενικά, μέ τήν άξία πού μπορεί νά έχουν μέσα σ τί; I 

κοινωνίες τών άνθρώπων. Καί όταν κατεβεΐ ανάμεσα 

στού; άνθρώπους καί νοιώσει τήν άνάγκη νά τούς 

επηρεά σει, τότε α λλά ζει ψυχολογία δ ίδιος, παίρνον- ! 

ας τήν ψυχολογία τής μ εγ ά λ η ; μ ά ζα ;, δέ λησμ ο- : 

νεϊ 2 μ ω ; ποτέ του π ώ ; δέ θά αφομοιωθεί. Ηά κρα- . 

τήσει τδν εαυτό του ακέριο, καί κλείετα ι πιδ σφιχτά | 

μέσα του, καί μέ τή διαφορά του, μ ’ αυτήν θά έπ η -  

ρεάσει το ύ ; ανθρώπους. |

Γ ιά  νά προτιμά δ ξεχωριστός τή φιλοσοφία τή ; 

δική του άπδ τά άφιλοσόφητα— δχι δμως καί άστή- 

ρ ιχ τα — ιδανικά τού λαού, μ ήπω ς τούτο πάει νά π ει 

πώς ή φιλοσοφία του είναι καλλίτερη ; Α ύτδ; τήν : 

προτιμά γιά τδν εαυτό του καί δέν άποκλείει γιά τδ 

λαδ τήν άξία τού -δανικού του λαού. 'Ο  καθένα ; ί 

φτειάνει δπ ω ; μπορεί τή φιλοσοφία του καί τά ιδα

νικά του γιά νά ζήσει ή καί νά νικήσει.

'Ο  ξεχω ριστό; ν ο μ ο θ ε τ ε ί ,  μά τ ι ;  περισσότερε; 

φορές γιά τον εαυτό του καί το ύ ; δμοιούς του, το ύ ; 

λιγω στού;. Ούτε θέλει νά γίνεται δ νόμο; δ δικό; 

του γενικό ; κανόνα;, γιατί είναι περήφανο;. Τ ί ;  δ ι-  ; 

κ έ ;  του π ρ ά ξε; τις κάνει θεωρίες γιά τδν εαυτό του 

καί γιά τούς λίγους διαλεχτούς, δχι γενική θεωρία. : 

Αύτδς παίρνει τά δικαιώματα πού τού άρέσουν ή τού , 

ταιριάζουν, μά δέν άξίζει νά δίνει τά ίδια δικαιώ

ματα καί στους άλλους όλους, γιατί όλοι δέν είναι I 

άξιοι τά δικά του δικαιώματα νά χαίρονται.

Οί άνθρωποι τδν έξαιρετικό, πού δέν τόνε γνω 

ρίζουν, τδν βλέπουν σάν δμοιό τους καί δλοένα τδν 

τραβούν κατά τδν κάμπο τους, γιά νά τδν ίσοπεδώ- . 

σουν. Τού βρίζουν μάλιστα καί θέση στήν κωμωδία

τών κοινωνιών. Μά δέν μπορεί νά άφομοιωθεί μέ τή 

θέση αυτή, ξεφεύγει άπδ παντού, γιατί είναι πλατύ

τερος άπδ τή  θέση του.

Κ αί μπαίνει δ έξαιρετικδς στδ χορό το υ ; είτε 

άπδ άδυναμία είτε άπδ δύναμη. Τδ τρίψιμο μέ το ύ ; 

άνθρώπου; όταν είναι άδύνατο; τδν πειράζει καί 

λαχταρά τήν έλευτεριά του στήν ερημιά τών βουνών 

του ή τών κάμπων του, γιατί κι αύτδς δέ βρίσκεται 

πάντα ψηλά σέ κορφοβούνια. Μά σάν είναι δυνατός 

τίποτε δέν τδν πειράζει, άντικρύζει το ύ ; άνθρώπους 

σά μ ύ γ ε ; καί χτυπάει δεξιά καί άριστερά δεσπότης, 

δημιουργός καί νομοθέτης.

"Οταν έχ ει τή δύναμη νά είναι περήφανο;, νικη

τής καί τύραννός το υ ;, τότε μόνον άξίζει νά μένει 

μέσα στού; άνθρώπους. Κ αί πάλι έπειτα νά βγαίνει 

άπδ τις κοινωνίες τους ά κέριο;, καθάριος καί έλ ε ύ -  

τερος. Περνάει καί άπδ βούρκους καί άπδ λάσπες πού 

αύτδν δέν τδν λερόνουν.

Μέ τήν ύποκρισία του τήν καθημερινή, δέ θά 

καταντήσει τέτοιο; πού νά μήν ξέρει πιά καλά καλά 

τί είναι δικό του καί τί τ ή ;  κοινωνίας του. λίά μή

πως μπορεί κανείς νά φανταστεί π ώ ; δσο δυνατό; 

καί νά είναι θά καταφέρει νά ξεφύγει άπδ τήν επ ί

δραση τ ή ;  τριγυρισιάς το υ ; Γ ια τή τά χ α  άντί νά τήν 

πολεμά, νά μήν παντρεύεται μέ τήν κοινωνία του, 

γιά νά καταντήσει έτσι νά μή διακρίνει πιά τά δικά 

του άπδ τά δικά τ η ;,  καί νά έχ ει τήν ησυχία του ; 

Λέν παντρεύεται μέ τήν κοινιονία τών άνθρώπων 

γιατί δέν τήν αγαπά, καί γάμο συμφεροντολογικό 

δεν μπορεί νά κάμει.

Γ Γ  αύτον δυδ κα τά στασε; υπάρχουν, ή ν ικ η τ ή ς  

ή μ ο ν α χ ό ς .  Τρίτη δέ διακρίνει άλλη παρά τδ θ ά 

νατο, γιατί π ρ ό β α τ ο  στδ κοπάδι τών άνθρώπων δεν 

του δέθηκε νά μπορεί νά γίνει αυτός. Ε ίτε  στήν έρ η - 

μιά του είτε στήν κοινωνία τών άνθρώπων βρίσκε

ται, άπομένει πάντα μόνο;.

Κ αί 6 θάνατο; θά έρθει στδν καιρό του. Λέ θά 

φοβηθεί 6 έξαιρετικό; νά παίξει τή ζωή του τολμηρά, 

νά σκορπίσει τά πλούτη του, νά άποκαεΐ. Ό λοένα  

αύτδ κάνει, άλλά καί δέ θά σκοτωθεί ποτέ μέ τδ 

χέρι του. Ά ;  έρθουν άλλοι νά τδν σκοτώσουν. Μά ί  

Χάρος άς έρθει σέ ώρα πλούτου τ ή ;  ψ υ χ ή ; του, σέ 

ώρα μουσική, καί δχι σέ ώρα φ τώ χ ια ; και κακομοι

ριά ;. Έ ν α  μονάχα θάνατο καταλαβαίνει δμορφο, τδ 

θάνατο τού πολεμιστή έπάνω στή μ ά χ η .

Λέν πιάνει δεσμούς μέ τούς κύκλους τών άνθρώ

πων. Μπαίνει εύκολα καί βγαίνει πάλι δσο εύκολα 

καί έλεύτερα μ π ή κε. Ά π δ  παντού ξεφ εύγει γιατί 

δέν μπορεί νά ζήσει μ α ζ ύ  μέ τούς άνθρώπους, ούτε 

καί νά κ α Φ ή ο ε ι  άνάμεσά τους, μόλις μπορεί καί
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οτέκ ετα ι  ορθός λιγάκι αναμεταξύ τους. Στέκεται και ! 

ύστερα προβαίνει πάλι.

()ί άνθρωποι, δταν είναι άνάμεσά τους, τόν κρί- . 

νουν, και τον κρίνουν άπό κείνα πού γΓ αυτόν δεν ; 

έχουν σημασία, άπό τις πράξες του και προπάντων 

τίς μικρές καί τις καθημερινές, καί άπό τά φερσί

ματά του. Τά κρυμένα δράματά του, οί άνθρωποι, 

ταπεινοί καί τυφλοί, δεν τά βλέπουν, καί μιλούν έ

ξαφνα γιά ένα λόγο πού ξεστόμισε άσκεφτος μιά μέ- | 

ρα —  άσκεφτος γιατί στοχάζουνταν ίσως έκείνη ; 

τήν ή μέρα τά δράματά του τά κρυμένα, τίς αμφι

βολίες του γιά τή μεγαλοσύνη του. Τόν κρίνουν άπό 

τήν έπιφάνειά του γιατί μέ τήν έπιφάνειά του τούς 

σπρώχνει, τούς τραντάζει, τούς στραπατσάρει, τούς ] 

συντάζει, τούς διώχνει, τούς συναρπάζει, τούς δια

σκεδάζει. ή τούς κάνει καί τόν βαρυούνται.

Καί ένώ γελά, σέρνει αυτός μέσα του τήν εικό

να τού θανάτου πού αυτή είναι τό κεντρί τής ζωής 

του Ά ς  τήν κυτάζει πάντα γιά νά θυμάται πώς α υ 

τός  δέν είνε αιώνιος, καί νά ξεχωρίζει διάφανα ποιά 

είναι τά αιώνια πράματα. Ή  εικόνα τού θανάτου 

τόν γεμίζει αιωνιότητα.

Ταξιδιώτης, διαβατάρης μέσα στούς άνθρώπους 

καί στά πράματα, ζεΐ μέ τήν αίσθηση πώς περνά. 

Ιίερνάει μέσα στον καιρό, περνάει άπό τόπους πού 

δεν είναι τό λιμάνι πού θά άράξει, γιατί άραξοβόλι 

δέν υπάρχει γΓ αυτόν, περνά καί γνωρίζει τά άγνω

στα, καί ποθεί τότε κι άλλα νά γνωρίσει, γιατί ή 

αιώνια δίψα τής γνώσης τόν κατέχει.

Εκείνο πού κάθε στιγμή κάνει, έκεΐνο μονάχα 

δέν είναι αιώνιο. Αιωνιότητα είναι τό α ιώ ν ιο  δ ιά β α  

άπό τόπους καί χρόνους πού δέν είναι δικοί του. 

'Ολοένα περνά, καί περνώντας βλέπει, μά δέν είναι 

μόνο θεατής καί περνώντας δημιουργεί, καί μέ τί

ποτε δέν άφομοιόνεται περισσότερο παρά 3σο χρειά- ; 

ζεται γιά νά τό καταλάβει, καί δέ γίνεται παντοτινά 

ένα μέ τίποτε άπό κείνα πού περνά καί είναι αιώ

νια προσιορινά του. Πάντα ξένος, έρημοσπίτης, δίχως 

σταθμό καί δίχως λιμάνι ποτέ. ΙΙοΰ νά έγκαταστα- 

θεΐ καί γ ια τί;

Σπίτι του είναι τό ταξίδι του καί τό πέρασμά 

του μέσα στο χρόνο άπό τόπους καί άλλους τόπους, 

λίέ τό καράβι του πού δέν άποζητά λιμιώνες νά ρί

ξει τήν άγκυρά του, περνάει άπό κάτι γιαλούς ψη

λούς ξερούς καί κίτρινους καί είναι σά μεσημέρι ή 

ηδονή μέσα του, κυτάζει άπό πάνω άπό τούς άν

θρώπους πού κάθονται άντίκρυ του καί σμίγει μέ τή 

φύση. Καί ύστερα περνάει ανάμεσα στά νησιά πού 

είναι σά σταθμοί τού χρόνου. Καί έπειτα άνεβαίνει 

στά βουνά καί χάνεται στά δάση τά παρθένα, τά 

αξεδιάλυτα, καί κατεβαίνει άπό κεί στούς κάμπους

πού τούς δέρνει ή ξεραΐλα καί τό λιοπύρι. Καί τότε 

βουτάει στά βάθια των νερών των παγωμένων, καί 

πάλι βγαίνει καί διαβαίνει καί προβαίνει. Τέτοιο 

είναι τό δικό του τό σπίτι.

Τήν ώρα πού σκοτεινιάζει ή μέρα περπατεΐ στις 

πολιτείες σέ κάτι συνοικίες μακρινές καί μιά λύπη 

άναβλύζει σάν άπό βρύση πλούσια καί τόν πλημυ

ρίζει μέ τά κύματά της. Είναι μόνος καί είναι αιώ

νιος. Τίποτε άνθρώπινο δέν τόν πειράζει γιατί τά 

κύματα τής αίιονιότητας πού άναβλύζουν άπό τά 

βάθη τά άγνώριστα τής ψυχής του, τόσο ορμητικά 

βγαίνουν πού σκεπάζουν τά πράματα τού κόσμου, τά 

χρωματίζουν καί τά μεταμορφόνουν. Ή  δύναμη τών 

κυμάτων του είναι δυνατότερη άπό κάθε άλλη δύ

ναμη καί άπό κάθε τού κόσμου πράμα.

Καί αύτός πού περνάει μέσα στή ζωή, αυτός 

ξεπερνά τά πράματα, τά ξεσκολίζει καί δέν ξαναγυ- 

ρίζει πίσο), ξεπερνά τούς θεούς καί τούς άνθρώπους, 

τον έρωτα, τή ματαιότητα τών πάντων, τήν άμφι- 

βολία καί τήν πίστη, τή δόξα, τήν άλήθεια καί τήν 

ψευτιά, τήν κακία καί τήν καλοσύνη, τή λύπη καί 

τή χαρά, τήν άκαματοσύνη καί τή δουλειά, τήν 

πράξη καί τή σκέψη, καί πάλι μένει δλόκληρος, 

αύτός, μ" δλες -ίς ικανότητες, χωρίς τίπ'.'Τ νά θέλει 

καί πάρα πολύ. Τ ί άνάγκη νά Φέλει τίποτε, άφοΰ 

αύτός ε ίν α ι κ ά τ ι ; Τί νά θέλει ξεχωριστά πού τά 

θέλει δλ α ; Δέν άγαπά τόν κόσμο, δέν είναι τάχα 

ολα δικά του ;

Ή  ζωή δέν τού είναι βάρος καί δέν τήν υποφέρει 

στωικά. Δέ δέχεται μονάχα άντρειωμένα τήν πίεση 

τών πραμάτων καί τών άνθρώπων, παρά καί άγωνί- 

ζεται έπιθετικά γιατί πρέπει νά ξοδέψει τά πλούτη 

του, τή δύναμή του τήν περισσευούμενη, τήν άλο- 

γάριαστη.

Τίποτε δέ διαλύνει μέσα του τόν πόθο τής γνώ

σης καί τής πάλης. Μπαίνοντας στις κοινωνίες τών 

άνθρώπων άκονίζει τό μυαλό του καί τή θέλησή του 

κάθε ώρα, ένώ άν έμενε πάντα στον πύργο του κλει

σμένος ή στήν έρημιά του, ίσιος καί νά άποκοι- 

μιούνταν σέ κανένα νιρβανά.  ̂ *

Στέκεται στή θέση του, ίδιος καπετάνιος στή 

θέση πού βρήκε αύτός μόνος του μέ τήν άντίληψή 

του τή διαπεραστική, χωρίς υποταγή σέ κανένα άπό 

τά συστήματα πού γράφουν τά βιβλία τών άνθρώ

πων. Καί τά βιβλία καί τά γραψίματα καί αυτά τά 

ξεπέρασε καί ούτε τού χρειάζονται γιά νά νοιώσει 

τόν κόσμο. Ή  σκέψη του ή άληθινή είναι κείνη 

σ’ δποιαν κατασταλάζει τήν κάθε φορά.

Βέβαια, μέ τό νά είναι ό χρόνος άπειρος, θά 

ξαναγίνονται πολλά πράματα, μά έπειδή καί ό τόπος 

είναι άπειρος δέ μένει καμιά πιθανότητα γιά νά ξα .
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ναγίνουν ποτέ απαράλλαχτα. Τδ αιώνιο διάβα γίνε

ται χωρίς ξαναγυρισμούς στα ίδια καί στά ίδια. Γ ι’ 

αύτδ καί οί έξαιρετικοί άνθρωποι δεν ξαναφανερόνον- 

ται οί ίδιοι, δέ γίνονται ίσως ηώ  έξαιρετικοί γιατί 

δεν μπορεί κανείς να έλπίζει τίποτε καλλίτερο από 

τον άνθρωπο, μά γίνονται κάπως άλλοιώτικα έξαι- 
ρετικοΐ, χωρίς νά καταντήσουν θεοί.

'() Μνας &νϋ·ρωηος δέ γίνεται, μόνο που άνοίγει 

καί άπλόνεται. Ό  Ηνϋ'ρωπος όμως γίνεται, ή γενιά 

δηλαδή ή ανθρώπινη καί δχι ένα της άτομο. Ό  

άνθρωπος δεν είναι ςετελειωμένος, γι’ αύτδ καί ό 

έξαιρετικδς είναι έλεύτερος νά φτειάσει δ,τι θέλει, 

μέσα στον κύκλο βέβαια του ανθρώπινου μπορετού, 

καί νά γκρεμίσει καί νά χαλάσει καί πάλι νά φτειά- 

σει. Καί ή έλευτεριά του αυτή τον ένθουσιάζει. 

Έ χ ε ι  στάδιο τις γενεές των ανθρώπων πού θά γεν

νηθούν στή γή έπάνο). Αύτή τήν αίσθηση μπορεί νά 

τή μεταδώσει καί σ’ όλους, συναρπάζοντας καί με

θώντας τους μέ κρασί, μέ ίδανικά, μέ θρησκείες.

Ζεΐ βέβαια, μά ζεί αιώνια, ή ουσία του δέν τοπι- 

κίζεται δέν ειδικεύεται^ δέν κλειέται μέσα στά σύ

νορα τού καιρού του. Είναι καί ΆνΦρωπος μά είναι 

καί αιώνιος, καί άν έροπευτεΐ τούτη τή γυναίκα ή 

καί αν τούτο τδ φαγί τής εποχής του φάγει 

καί άν ντύνεται κατά τή μόδα τού καιρού του, κα> 

άν παίρνει κάποια θέση πού τού χαρίζει ή κοινωνία 

δπου βρέθηκε, όλα αυτά είναι ασήμαντα καί αδιά

φορα καί περαστικά, γιατί αύτδ: είναι αιώνιος, όλων 

των τόπων καί όλων τών καιρών, έξω άπο τις κοι

νωνίες, όσο καί άν αυτές τον βλέπουν μέσα τους 

έπειδή τυχαίνει νά έχει μορφή ανθρώπινη καί όχι 

μορφή βράχου, νερού, σκουληκιού, πεύκου ή ανέμου. 

Καί όταν άνακατόνεται μέ τούς ανθρώπους καί παί

ζει μαζύ τους σά νά ήταν άνθρωπος, άγκαλιάζει 

βέβαια μορφές ζωντανές μά περαστικές, πού θά μα

ραθούν καί θά πεθάνουν, έριοτεύεται γυναίκες σύγ

χρονες, παίρνει καί ρουφά τήν πνοή τών ρόδων τού 

καιρού του, καί τότε τά ανθρώπινα όντα τον παίρ

νουν γιά άνθρωπο καί τον έχουν γιά πράμα διαβα

τάρικο καί πρόσκαιρο σάν κι αυτά τά ίδια. Μά πόσο 

γελιούνται!

Ζεί πάντα μέ τό όραμα τής αιωνιότητας όπου οί 

άνθρωποι φαίνονται σά μύγες, οίπράςες τους μυγο- 

χέσματα, οί κρίσες τους μουρμουρητά μαύρων μυ

γών. Είναι καθαρός καί διάφανος. Περπατεί στο 

δρόμο πού ή μοίρα του προόρισε. Βλέπει σά σέ ζω

γραφιά καί τή δική του τή ζωή καί τών άλλων αν

θρώπων, καί τις ζωές ανθρώπων άλλων καιρών καί 

τήν ιστορία όλη τών ανθρώπων. Καί μέσα σ’ αύτή 

τήν κοντή προοπτική πού άνοίγει τόσο μεγάλον δρί- 

ζοντα, σβύνουν καί χάνονται οί ψιλοκοπιές τής κα

θημερινής τους ζωής καί άπομένουν μόνον έκεΐνα 

πού χαράζονται άθελα στήν ψυχή του, τά κύρια χα - 

ραχτηριστικά τού άνΦρώπου πού αιώνια θά μείνουν 

άνάλλαχτα ως πού νά ψοφήσει το ζώον «άνθρωπος», 

Μ’ αύτδ τδ όραμα στά μάτια τής ψυχής του ζεΐ 

—  δηλαδή ένεργεΐ καί στοχάζεται — σκληρός καί 

εύαίσθητος, ψηλός καί έλεύτερος πάντα.

ΙΔΑΣ

γηΕΡΑΝ©ΡΒΠ0*(,)
7

Έ κ εϊέμ α θ α : ΙΙρώτα πώς ό Νίκος δέν παρουσιά
στηκε στή δίκη του. "Επειτα πώς αφού δοκίμασε νά 
πουλήσει τά καπνά καί δέν του δίνανε τήν τιμή πού 
γύρεβε, τάφησε στδ μεσίτη καί τράβηξε σέ διάφορες 
δόσες άπάνω άπο χίλιες πεντακόσες δραχμές. ΙΙερισ- 
σότερες δέν τού έδωσε δ μεσίτης.

Δέ συλλογιόμουνα τόσο τδ Νίκο όσο τούς γερόν- 
τους εκεί πού μιά μέρα δλάκερη δίσταζα νά τούς μη
νήσω αυτά πού έμαθα. Ρώτησα τδ μεσίτη τί μπο
ρούσανε νά πιάσουν τά καπνά. ’'Αλλες δυόμισυ χ ι - ■ 
λιάοες τδ πολύ, μού είπε, άν πασκίσω νά τά παζα
ρέψω μόνος μου. ’Αποφάσισα τέλος νά τά γράψω 
αυτά στδ Οειό μου, όταν άξαφνα έλαβα γράμμα τού 
Νίκου. Μού γύρεβε πρώτα νά τονέ συμπαθήσω γιά 
τδν τρόπο πού μού φέρθηκε τις υστερνές τις μέρες. 
Μά άμα συλλογιστώ, μού έλεγε, πώς τά ποιητικά 
έργα γεννιούνται μέ πόνους σάν τά παιδιά, καί πώς 
ό άληθινος ποιητής καταντά νευρικός σάν τή γυναί
κα, θά τονέ νιώσω καί δέ θά Οελήσω νά τδν εκδι
κηθώ, μή στρέγοντας στή χάρη πού μού γυρέβει α
δερφικά. "Οπως κάμω άς κάμω. ΤΙ ρέπει νά τονέ σώ
σω τή φορά αύτή καί νά μή φανερώσω στόν πατέρα 
του πώς τράβηξε τόσα χρήματα από τύ μεσίτη. Τδ 
λιγότερο τά μισά πρέπει νά σκεπαστούνε.

Έ δ ειξα  τδ γράμμα στδ μεσίτη, γυρέβοντας τή 
βοήθεια του. «Τά κατάλαβα», μού είπε, «από τδ 
γράμμα πού μού έστειλε δ πατέρας του. Μά μιά καί 
γνώριζα τύ Νίκο, άνάβαλα νάπαντήσω. Βάλε λοι
πόν τά δυνατά σου νά πουλήσω τά καπνά περισσό
τερο.» Μέ σύστησε στόν έναν καί στόν άλλον κι άρ
χισα νά τρέχω καί νά παζαρέβω, αφού έγραψα στδ 
μεταξύ του θειού μου καί γύρεψα τή γνώμη του. Μέ 
άφησε λεύτερο νά τά δώσω όσο μπορώ καλύτερα. 
Μόνο νά μήν τάφήσω καί νά φύγω μέ παρακάλεσε. 
Περάσανε τρεις βδομάδες γιά νά καταφέρω νά σκε
πάσω τά μισά άπδ όσα είχε πάρει δ Νίκος καί νά 
παραδώσω στά χέρια τής θειάς μου, καθώς μού τδ 
άπαίτησε ρητά, κοντά τρεϊς μετρητές χιλιάδες.

'Ωςτόσο τδ έμπορικό μου τδ κατόρθωμα δέν ε ί-  
τανε τόσο μεγάλο όσο τδ φαντάστηκα. Οί τρεις χ ι
λιάδες μόλις φτάσανε νά πλερωθούν έκεΐνοι πού εί
χανε δώσει τού θειού μου τά καπνά τους. "Οχι μόνο

(*) Κοίταξε άριΰ. 442, 443, 444 καί 445.
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γιά τδ προικιό τής Μαρίας δέν περίσσεψε λεφτό, μά 
ούτε γιά τδν υπομοίραρχο δέν έμεινε νά πάρει τούς 
τόκους του αυτόν τδ χρόνο.

Ό  πατέρας μου είχε στείλει στδ μεταξύ έκεί τά 
έξοδα τού ταξιδιού μου καί θέλησα νά φύγω εύτύς 
τήν άλλη μέρα. Μά ή θειά ήθελε σώνεικαί καλά νά 
μέ κρατήσει δσο νά περάσουν τά Χριστούγεννα πού 
έρχόντανε σέ λίγες μέρες,

Ό  Νίκο; μέ δέχτηκε στήν κάμαρά του τδ ίδιο 
βράδι, μοϋ πρότεινε μάλιστα νά κοιμηθώ στδν κα
ναπέ του γιατί έκανε κρύο στή σάλα.

« ’Αδύνατο νά σ’ ένοχλήσω», τού είπα.
«Μήν είσαι αστείος», μοΰ είπε, «μή θυμάσαι τις 

προάλλες. Ε ίχα κάπιο λόγο τότε.»
Δέχτηκα. Ά μ α  δμως ήρθε ή ώρα γιά νά πέ

σουμε, είδα πώς πήρε τδ καπέλο του κ ’ έφυγε δί
χως νά μου πεί πού πάει. Γύρισε τά χαράματα καί 
τήν άλλη μέρα ξύπνησε δταν έμείς είχαμε πιά άπο- 
φάε'.. Ά π δ  τή Μαρία έμαθα πώς τή ζωή αύτή τήν 
έκανε άπδ δυδ βδομάδες.

«Καί πού ςενυχτά ·.» τή ρώτησα.
Σήκωσε τούς ώμους.
« Έ χ ε ι  καμιά άγαπητικιά;»
Έ φ υ γ ε .δίχως νάπαντήσει. Είδα πώς δέ φορούσε 

πιά τά πασουμάκια καί πώς είτανε πιο πολύ 
χλωμή κι ανόρεχτη.

Το άπόγιομα μέ φώναξε ό Νίκος στήν κάμαρά 
του. Ε ίχε άποφάει καί ντυνότανε.

«Χωρίς ξύπνησες», τού είπα.
«Δέν μπορώ νά κοιμηθώ τή νύχτα.»
«Βά τέλιωσες τδ δράμα σου καί γλεντάς τώρα.» 
« Σ -  »
«Μπά, δέν τδ τέλιω σες: Α κόμα ;»

«Μπορεί κανένας νά εργαστεί δώ μέσα : Στήν 
προστυχιά, στήν αηδία. Μέ τέτια χτήνη γύρο του. 
Ά σ ’ τα. "Ερχεσαι νάβγουμε δξω ;»

«Που νά π ά μ ε;»

«Στδνκαφενέ. ΙΙού άλλού; Έ κ ε ί  περνώ τή σι
χασιά μου δσο νά φύγω.»

«Τδχεις γιά τήν Α θήνα πάλε ;»
«Ποια Α θή ν α ! Τί νά κάμω κεί στήν άλλη 

μούχλα;»
« Ά λ λ ά ;»
«Στή Γερμανία θά πάω.»
Χαμογέλασα.

«Δέν τδ πιστέβεις; Νά, δες μαθαίνω καί γερ
μανικά.» Έ β γ α λ ε  άπδ τήν τσέπη του ένα φυλλάδιο 
καί μοϋ τδδοσε. Είτανε αλήθεια ένα κομάτι άπδ 
γερμανική μέθοδο, άπδ κείνες πού πουλούνε στού; 
δρόμους.

«Καί τί θά κάμεις στή Γερμανία ;»
«Νά δώ τή Γερμανία. Τί μέ κοιτάς; "Οπιος δέν 

έχει δει τή Γερμανία δέν είναι άνθρωπος. Δέν ξέρει 
τί θά πεί ζωή. Γελάς έ ; Τόσο νοιώθεις. Νάμουνα 
σάν εσένα, θά πήγαινα νά πάρω έκείτδ  δίπλωμά μου.»

«Δός μου χρήματα— »

«Τ ί χρ ή μ α τα ; Αφορμές* γιατί σοΰ λείπει ή 
ζωή μέσα σου. Τ ί μέ κοιτάς ; Έ δ ώ  είναι καιρός 
χαμένος. "Άκου τί μοΰ γράφει δ Πάλας.»

Έβγαλα άπδ τήν τσέπη του ένα πολυσέλιδο

γράμμα καί μοΰ διάβασε μερικά μέρη. Ά ν  είτανε 
πρωθυπουργός, έλεγε, θάστελνε δλα τά παιδιά νά 
σπουδάζουνε στή Γερμανία καί θάκοβε μιστού; σέ 
δλους τούς συγγραφείς καί καλλιτέχνες νά πάν έκεί 
νά δούνε τή ζωή μέ τά στραβά τους. "Ετσι μόνο μπο
ρούσε νά γίνει στδ ρωμέϊκο ένα στούρμ καί ντράγγ.»

«Τί, τ ί ;»  τονέ ρώτησα.

«Ύστερα σου λέω γΓ αύτό* ακούσε πρώτα πα
ρακάτω : Μόνο άν μπάσουμε τδ γερμανικό πνεύμα, 
θά μπορέσουμε νά ζήσουμε. Γιά νά ζήσει κανένας, 
πρέπει πρώτα νάβρε: τδν έαυτό του, πράμα πού μόνο 
έδώ στή Γερμανία γίνεται. Έ δ ώ  θά καταλάβεις τήν 
άρχαία Ε λλάδα, έδώ θά νιώσεις τδν Αισχύλο καί 
τδν Παρθενώνα, άμα άκούσεις τήν ένατη συμφωνία 
καί μπεις στούς κόσμους τού Μπαΐκλιν. Βάντικρύ- 
σεις τδ μεγάλο, θά αίστανθείς τδ τραγικό βάθος τής 
αιωνιότητας, πού ά δέν άκούσεις τδν ψαλμό της 
μέσα σου, μήν τδ στοχάζεσαι πώς θά δημιουργή
σεις. Αύτδ πού βλέπεις γύρο σου είναι ψευτιά. Λύτου 
δέν ξέρει κανένας τί θά πεί ζωή, αύτοϋ δέ νιώθει τί
ποτες κανένας. "Ο,τι σάς ξιππάζει αύτοΰ, έδώ τδ ξέ
ρουνε κ ’ οί κελνερίνε;— »

«Τ ί είναι κελνερίνες;» ρώτησα.
«Θηλυκά γκαρσόνια. 1Ιρέπει··νά ξέρεις πώς οί 

άντρες στή Γερμανία δέν κάνουν ταπεινωτικές δου- 
λιές».

« Ά λ λ ά  τί κάνουν;»
«Α ντρικές δουλιές. ΙΙρώτα πρώτα γίνονται στρα

τιώτες, δπως στήν άρχαία Ε λλά δ α » .
«Δέ σέ πολυκαταλαβαίνω» τού είπα.
«Γέλα σ ε: «Θάτανε άφύσικο κιόλα νά καταλά

βαινες. Ή  Γερμανία δέ νιώθεται έτσι εύκολα. Έ λ α  
πάμε.»

(ΆκοΙουΦεΐ) Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ

Ξ Υ Π Ν π  Ρ Ω Μ Ι Ε

ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΣΤΟ ΣΗΜΑΔΙ

"Υστερα από γερό φαγοπότι τό τραγούδι, κ’ ν 
οτερά από τό τραγούδι, ό χορός, τα παιχνίδια καί οί 
τρέλλες. "Ενας τότες από τούς φίλους θυμήθηκε νά 
ρίξουνε στύ σημάδι, καί δλοι τους μέ άναφωνηταχα
ράς πεταχτήκανε κάτω στό περβόλι κ’ έβγάναν τά μπι
στόλια από τή μέση τους. Διαλέξανε τόν τόπο τόν 
κατάλληλο γιά τή σκοποβολή κ’ εκεί στήσανε μιά μι- 
σόταβλα γιά στόχο, 'II σκοποβολή σέ λίγο άρχίνησε 
καί μπορεί νά πέσανε περισσότερα σμπάρα παρά δσα 
πέσανε στον πόλεμο του έννενήντα εφτά. Απορούσε 
κανένας πού βρεθήκανε τόσες σφαίρες στους συντρό
φους λές κ’ εϊτανε προσκαλεσμένοι. γιά πόλεμο κι δχι 
γιά γλέντι. Φαίνεται πώς κάποιο παιδί πηγαινορχό- 
τανε στην πόλη κουβαλώντας σφαίρες καί μπιστόλια
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σέ κείνου; πού δέν τάχανε πάρει μαζί τους. Οί Κ α

λαματιανοί είναι αλήθεια πώς αγαπούνε τά μπιστό

λια καί άνθρωποι όχι τού λαού μά μορφωμένοι καί 

επιστήμονες τούς αρέσουνε νά τά σέρνουνε κι απάνω 

τους. Καί δέν μπορεί κανένας εύκολα νά τούς κατη- 

γορήση γΓ αυτό, ίσως μάλιστα καί νά τούς παινέψη 

γιά τάντρίκιο καί παλληκαρήσιο πάντα φέρσιμό τους 

σέ ζητήματα κοινωνικά καί οικογενειακά. Τό φιλότι

μο τού Καλαματιανού ντρύπιασμα καί προσβολή δέ 

δέχεται. "Οποιος σκεφτεί νά τού κάνη τέτοιο πράμα 

άσκημα θά λογαριαστή μ αυτόν κι ακριβά θά τό 

πλερώση. Καί πάω νά πιστέψω μά τήν αλήθεια πώς 

ή καλύτερη πολιτική στον τόπο μας είναι ή παλλη- 

καριά σέ ζητήματα πού ή δικαιοσύνη μας είναι σά 

νά μην ύπάρχη. Καί συλλογιέμαι, γράφοντας τούτα 

τούς δημοτικιστάδες μας πού καταντήσανε τό μπαί

γνιο τών κουτοδασκάλων καί τών ΰβριστάδων τους. 

Τιόρα τελευταία καί πόσο τά πράματα θάτανε άλ- 

λοιώτικα άν οΐ δημοτικιστάδες δείχνανε τή γροθιά 

τους καί τήν παλληκαριά τους. Γιατί ό'χι; "Οταν έρ

χεται ένας καί σέ βρίζει τόσο πρόστυχα καί μέ τά βα

ρύτερα λόγια, γιατί νά μην τιμωρηθή αμέσως καί τί 

Οά σήμαινε άν πέφτανε ακόμα καί λίγα κορμιά μπρο

στά στην εθνική ντροπή πού μάς κάμουνε οί σκολα- 

στικυί μ α ς; Τίποτα. Καλαματιανός έπρεπε νάναι 

κάθε δημοτικιστής. Νά μήν έπιτρέψη σέ κανένα νά 

τού προσβάλη τό φιλότιμο, τήν τιμή του, τό καμάρι 

τής ζωής πού άςίζει. νά ζή κανένας. Γιατί τί τή θέ

λεις τή ζωί| όταν σοΰ φωνάζει κανένας κατά πρόσω

πο κάθε στιγμή πουλημένο καί προδότη κι ό υβρι

στής σου μένει ατιμώρητος καί καμαρώνει ακόμα γιά 

τίς βρισιές του τίς πρόστυχες καί άκατανόμαστες; Τό 

σεβασμό στις ιδέες καί τό σεβασμό σέ τίμια πρόσω

πα μπορεί κανένας νά τόν έπιβάλη στον τόπο μας μέ 

τήν παλληκαριά, σά δέν μπορεί νά τό κάνη ή δικαιο

σύνη καί μου «μαίνεται πώς δέν είναι μακριά ό και

ρός που Οά τό καταλάβουνε. ’'Οχι. βέβαια τίς ιδέες 

τίς ίδιες. Οί ιδέες όπως είναι ιδέα καί ή γλώσσα ή 

ζωντανή που μιλάμε, αυτές δέν έχουνε ανάγκη άπό 

καμιά παλληκαριά γιατί επιβάλλοντας καί μοναχές 

τους, οπως καί επιβάλλονται.

Ί Ι  σκοποβολή ¡-ακολουθούσε στο περβόλι όταν 

στο μπαλκόνι τού σπιτιού πού μάς φιλοξενούσε πρό

βαλε ένας νέος [Γ ένα δίκανο στο χέρι. Τήν ίδια σκε- 

δόν στιγμή πάνου άπό τό μπαλκόνι άπό μιά χελιδο

νοφωλιά φτερούγισε ένα χελιδονάκι. κάνοντας ένα γύ

ρο στύ περβόλι. Ό  νέος μέ τό δίκανο κουνήθηκε α

πότομα, σήκωσε τό ντουφέκι καί σημάδεψε. Τό ντου

φέκι βρόντηξε καί τό χελιδονάκι πάνου στο πέταμά 

του χτυπήθηκε κ’ έπεσε ανάμεσα στή συντροφιά 

κάτου στο περβόλι. ’Αφήσανε όλοι τή σκοποβολή

καί τρέξανε νά δοΰν τό χελιδόνι. Τό χελιδόνι, στο 

χέρι ενός άπό τήν παρέα έσταζε αίμα καί ψυχομα

χούσε άνοιγοκλειώντας τό στοματάκι του. "Ολους μιά 

θλίψη συνεπήρε γιά τό φόνο τόν άδικο τού πουλιού.

—  Τό χελιδονάκι, καημένε, βρέθηκε νά βάνης στο 

σημάδι.

Ε ίπ ε ό ένας μέ πόνο.

— Τ ί κρίμα, τάκούγατε προτήτερα πώς γλυκό-  

κελαϊδούσε.

Ε ίπ ε ένας άλλος. Κ ι ό νέος πού τό σκόττοσε μέ 

κάποια περιφρόνια τούς είπε.

— Δέ βαριέσαι. Οί γάτες τρώνε κάθε μέρα άπό 

δαΰτα.

Ό  φονιάς τού πουλιού εΐτανε κι ό νοικοκύρης 

τού σπιτιού καί σκότωνε έτσι άπονα γιά γούστο, νά 

δείξη πώς είναι σκοπευτής, τάΟώο χελιδονάκι, τή χαρά 

τού σπιτιού καί τό τραγούδι.

Δέ βαριέσαι- οί γάτες τρώνε κάθε μέρα άπό δσύ- 

τα. Ξανάλεγα μέσα μου τά σκληρά του λόγια. Οί γά

τες, οί συφορές καί οΐ δυστυχίες πού κατασπαράζου

νε κάθε μέρα τόν ποιητή τόν άμοιρο. Δέ σώνουνε 

αυτές.— Νά, πού ό νοικοκύρης αποτελειώνει τήν κα

ταστροφή.

Τό χελιδόνι στο σπίτι δέν εΐτανε πράμα χρήσιμο 

" γιά τόν άγριο νοικοκύρη, όπως άχρηστος σκεδόν 0εο>- 

ρήθηκε κι ό ποιητής άπό τήν πολιτεία μας τήν επί

σημη, μέ τή διάταξη τήν καταδικαστική πού μπήκε 

γιά τή γλώσσα στο Σύνταγμα. Καί γιά τούς δυο τό 

ίδιο. Τό χελιδόνι στο σημάδι.

ΧΡ. ΒΑΡΛΕΝΤΗΣ "

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

μ Ενγ. Φωτ. Κέρκυρα. Λάβαμε τή συντρομή κ’ ευχα

ριστούμε—  ; : Ξάνθη. Σε: διπλοριοτάμε καί μεΐς, ποιος εί

σαι ; Χάρισε μας τονομά σον νά πού απαντήσουμε. —  κ. 
Ή Ι. Πανταζ. 1 [¡ιιιώωφ;. Λάβαμε τή συντρομή του ΠΙΟ καί 

β 911 κ’ ευχαριστούμε.

Βγήκε τό καινούριο βιβλίο τοϋ

Ι Δ Α

« 0 5 0 1  Ζ Ω Ν Τ Α Ν Ο Ι , ,

καί πουλιέται δνό δραχμές ατό γραφείο του 
«ΝΟΠΓΛ». Στό έξωτερικό οτέλνεται με φρ. 2,25.

ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ παιδαγωγός, μέ τις 
καλύτερες ουοτάοεις, ειδικός γιά μικρά παιδιά, 
ζητά Ιδιαίτερα μαΦήματα οέ οικογένειες πού 
Φέλουνε νά μορφώσουν τά παιδιά τους φυσικά 
κι άνΦρώπινά. Πληροφορίες στό γραφείο μας.
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ο  Ν ο υ μ τ ^ς
B fA IflÊ I ΚΑΘΕ ΚΕΡΙΑΚΗ 

♦ · ♦

Ίδιοχτήτης: Λ  J  J Τ Α Γ Κ Ο ]  Ι Ο  Υ Λ Ο Ε  
♦  · ♦

ΓΡΑ Φ ΕΙΑ  : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4 , ΑΘΗΝΑ

Συντρομη χρονιάτικη : Γ ιά  την 'Ελλάδα καί την

Κρήτη δρ. 10. Γιιχ τύ εξωτερικό φρ. χρ. 1 2 ,5 0 .— Για  

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (51 δρ. 

την τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δέν 

προπλεριόσει τή συντρομή του.

- X -
20  λεφτά το φύλλο. —  Τά περασμένα φύλλα που

λιούνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.

- X -
Βρίσκεται στην 9Αθήνα σ’ δλα τά κιόσκια, καί στις έπαρ- 

χίες σ’όλα τά Πραχτορεΐα των ’Εφημερίδων.

]~[ΑΡΑΓΡΑΦ ΑΚΙΑ

ΦΠΣ ΣΤΑ ΒΟΛΙΠΤΙΚΑ. — ΤΙ ΚΑΤΑΘΕ
ΣΑΝΕ.-Ο ΚΑΤΓΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΠΛΩΜΑ. 
-Ο Ι ΣΎΜΜΑΧΟΙ TOT ΞΕΝΟΠΟΪΑΟΤ. 
-  ΓΙΑΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ. * * *

ΦΩΣ! φ ω ς ! Στη Βολιώτικη «Θεσσαλία» δημοσιεύ- ! 

οννται με τδ ν ϊ  και μέ τό σίγμα τά δσα είπανε καί χα- ■ 

ταγγείλανε διάφοροι πολίτες στην ανάκριση γιά τούς '· 
μαλλιαρούς καί τούς αθεϊστές τον Βόλον. Είναι νά ξε
καρδίζεται κανείς από τά γέλια καί να τραβάει τά 
μαλλια τον από την άπελπισιά διαβάζοντας τόσες ανοη
σίες καί τόσες ηλιθιότητες, ‘Ο Δεσπότης τον Βόλον καί : 

ο εφετοποιητης κ. Άμπελος πού πρωτοστατούνε σ’ αν- 
τόνε τό βαρβαρο καί μεσαιωνίτικο διωγμό δε θ&ναι 
καθόλου ευχαριστημένοι μ ’ αυτό πού τούς σκάρωσε ή 
«Θεσσαλία*. Τούς ξεσκέπασε, τούς γελοιοποίησε πέρα 
πέρα.

Μά τ ι χρειάζοννται τά λόγια; Παίρνοντας από δω 
κ ι από κεΐ μερικά λογάκια α π ' δσα άκονστήκανε στην 
ανάκριση, θά  μπούμε καλύτερα στήν ουσία καί θά  ν ιώ 
θουμε γιατί σηκώθηκε δλος αύτός δ θόρυβος.

ΕΝ Α Σ ποόχε τό κορίτσι του στό σκολειό του Δελμού

ζου. ό κ. Βράνος λογιστής, κατάθεσε στήν Ανάκριση, μαζί 

μέ άλλα, καί τούτο :

— Τής έκαμα παρατηρήσεις διά τάς εκθέσεις πού έ- 

γράφοντο εις γλώσσαν μαλλιαρήν καί μοί εΤπεν ότι τάς 

γράφουν εις τήν απλήν πρώτα καί ύστερα τάς μεταφρά

ζουν εις τήν καθαρεύουσαν. Τής έζήτησα τά τετράδια άτινα 

όμως ¿κρατούντο εις τό Σχολεΐον μετ’ επίμονον άπαίτη- 

σίν μου μοί έπαρουσίασεν εν δπερ εΐχεν εκθέσεις είς χυ-

δαίαν γλώσσαν μεταξύ τών εκθέσεων ήτο καί μία περί 

του «Μαρμαρωμένου βασιλιά* (Τρομερρρό!)

Ή  κ. Ζαχαρόύλα I. Σταυρίδου καταθέτει τό ακόλουθο 

«σοβαρώιατον γεγονός».

—  "Oruv έγινεν ό θόρυβος διά τήν κατάργησιν τοΰ 

Παρθεναγωγείου Δελμούζου, παρετήρησα ότι έπήγεν εις 

τό σπίτι τοΰ Σπηλιωτοπούλου ό κ. Δελμοΰζος μέ τό άμάξι 

τοΰ κ. Κουκιάδου καί κατήλθε φέρων ένα με/άλο δέμα, 

τό όποιον έφαίνετο νά περιείχε βιβλία. Ήρώτησα τότε τί 

τρέχει καί μοΰ είπον ότι ή κόρη τοΰ Σπηλιωτοπούλου ήτο 

άρρωστη καί ήλθε γιατρός. Άντελήφθην δμως ότι αύτό 

δέν ήτο αληθές.

Ό  κ. Ν. Διαμαντόπουλος φωτογράφος «κατέθεσεν δτι 

έχει αδελφόν καπνεργάτην δστις πρύ μηνός έπήγεν εις τό 

σπίτι του τήν «Έρευναν» τοΰ κ. Δρακούλη, ήτις συνήθως 

διανέμεται δωρεάν άπύ ένα μονόχειρα Χρήστον*.

Ό  κ. Δ. Οίκονομόπουλος έμαθε από τό Γ . Στασινό- 

πουλο πώς «όταν έχιόνισε, αΐ μαθήτριαι τοΰ κ. Δελμούζου 

έπαιζαν χιονοπόλεμον καί δτι, δπως είπον άλλοι είς τάν 

Στασινόπουλον, δ Δελμοΰζος έτριβε τά στήθη τών μα

θητριών».

Ό  κ. Μανώλης Τσελεμπίκης ενθυμείται δτι ό .κ  Πλά

των Δρακούλης (πού είναι δά φανατικός καθαρευουσιάνος!) 

συβούλευε τούς συιτάχτες τοΰ «’Εργάτη» νά γράφουνε μαλ

λιαρά ! ! θυμάται ακόμα πού τοΰ «’Εργάτη» οί συντάχτες 

«είχον αλληλογραφίαν μέ τον διευθυντήν τής έφημερίδος 

«Νουμάς», μέ τόν Πάλλην καί μέ τόν καθηγητήν κ. Χα  

τζηδάκην».
Ό  ν. Παντ. Σταμούλης «καταθέτει δτι καί στήν Ά ρ -  

γαλαστή έγινε συλλαλητήριο γιά τά άθεϊστικά καί διδα

σκαλικά καί δτι ό Κουμπής συνεζήτει κατηχών τούς νέους. 

’Αναφέρει δτι ό Κουμπής είς συζήτησιν μέ τόν ιατρόν 

ΙΤαπαγιάννην ύπερησπίζετο τήν γλώσσαν τών μαλλιαρών 

καί έκατηγόρει τόν Μιστριώτην. ’Επίσης ελεγεν ότι το 

Σκολειό τοΰ Δελμούζου Ιπλήρου τόν σκοπόν του και 

ήιιύνετο τοΰ κ. Ψυχάρη (!!) Καταθέτει επίσης δτι ό Κουμ

πής έξεφράζετο κατά τοΰ κλήρου καί αναφέρει ότι μιά 

φορά κατά τό Πάσχα έσπασε τήν λαμπάδα του» ! !

Ό  κ. θ .  Παπαϊωάννου «καταθέτει δτι ό Ζάχος καί Οί- 

κονομάκης ύπε,στήριζον δτι ή γλώσσα ή μαλλιαρή τού Ψυ

χάρη ήτο ή καλλιτέρα καί ήρχιοαν μάλιστα νά γράφουν 

είς τόν «’Εργάτην» μέ τήν γλώσσαν αύτήν. Λέγει δτι εν

θυμείται καλώς, δτι τό περιοδικόν «Νουμάς» ήρχετο τα

κτικά είς τά γραφεία τοΰ «Εργάτου», ό δέ Τ . Οίκονομά- 

κης ήτο καί αντιπρόσωπος τοΰ «Νουμά» καί έγραφε καί 

συνδρομητάς είς αυτόν».

Α ΥΤΑ  είναι τά σπουδαιότερα σημεία τής κατηγορίας 

καί τά ψαρέψαμε σέ δυό φύλλα μοναχά τής «Θεσσαλίας» 

(4 καί 5  ΣεπτΛ  Λυπούμαστε πού δέν έχουμε τόπο νάν τά 

δημοσιέψουμε δλα δσα δημοσιεύει καί όσα θά δημοσιέψει 

ή «Θεσσαλία», γιά νά δείτε ίσαμε ποΰ φθάνει ή συκοφαν

τία, ή εμπάθεια, ή στενοκεφαλιά καί ή κακοήθεια μερι

κών άθρώπων πού στά προσωπικά τους πάθη καί συφέ- 

ροντα φροντίζουν νά δίνουνε γενικώτερο χαραχτήρα καί 

νά παρουσιάζουνται πώς φροντίζουνε γιά τό κοινό καλό· 

Τό Σκολειό τοΰ κ. Δελμούζου τούς πείραξε τά συφέ- 

ροντά τους. Τό πολεμήσανε, τό κλείσανε καί τώρα ρεζι

λεύουν ένα άλάκαιρο έθνος, παρουσιάζοντας το στόν πολι
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τισμένο κόσμο γιά βάρβαρο, μόνο καί μόνο γιά νά δικιο- 

λόγήσσυν τό άπρεπο καί πρόστυχο φέρσιμό τους.

Χά δεσπότης, νά μάλαμα!

*
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ στή δημιουργική του δουλειά καί μαλ- 

λιαροδιώχτης στή δημοσιογραφική του δουλειά. Ό  λόγος 

γιά τόν κ. Ξενόπουλο. Τρεις μαλλιαροί τονέ συντρέξανε 

σημαντικά νά θριαβέψει τή Δευτέρα βράδι στό «’Αττικό» 

θέατρο. Ό  ΙΊαλαμάς πού αφιέρωσε στή «Στέλλα Βιολάντη» 

του ένα υπέροχο ποίημα, όταν άκόμα ή Στέλλα του είτανε 

ρομάντζο «Έ ρω ς εσταυρωμένος» καί δημοσιευότανε στά 

41αναθήναια». Ό  Καλομοίρης πού του τή στόλισε μέ μου

σική κι ό κ. ΙΙάλλης πού βρισκότανε τή Δευτέρα βράδι 

στήν 'Αθήνα καί πού γιά τιμή του απαγγελθήκανε από τήν 

κ. Κοτοπούλη (μαλλιαρή κι αΰτή) τ ’ «"Αγια χώματά» 

του, τά πρωτοδημοσιεμένα στόν άριθ. 41 7  του «Νουμα». 

Μαλλιαρός άκόμα κι ό Νίκος Παπαγεωργίου πού άπάγ- 

γειλε μελωδικά τό ποίημα τοΟ Παλσμά, μαλλιαρή καί ή  

γλώσσα τής «Στέλλας ΙΙιολάντης», γιομάτο άπό μαλλιαρούς 

καί τό θέατρο.

Ό  κ. Ξενόπουλος πού δέν είναι άγνοιμονας άθρωπος, 

δώ κι όμπρός δέ Οά ξανσβρίσει τούς μαλλιαρούς, εξόν κι 

α μοιάζει μέ τόν πατριώτη του τό χαρτοπαίκτη, πού δταν 

κέρδιζε στά χαρτιά κρεμούσε τό κόνισμα τού "Αη Διονύση 

πάνου ά.τό τό κρεβάτι του κι όταν έχανε τό1 κρεμούσε όξω 

άπό τό παραθύρι του νάν τό δέρνει δ αγέρας καί ή βροχή

<
ΝΑ μάς συμπαθήσουν οί ύπάλληλοι τού τράμ. μά τό 

παραξυλώσανε πιά μέ *ίς απεργίες τους. Κάθε λίγο καί 

λιγάκι σ τό π ! άπεργία. Ή  έταιρία φταίει πάλι, αύτοί 

φταίνε, δέν ξέρουμε. Μά καιρός πιά νά κάνουμε μιά άπερ

γία καί μεΐς, οί επιβάτες. ’ Ας πούμε μεθαύριο πώς ή απερ

γία βάσταζε ακόμα πέντε έξη μέρες κι άς τά  βολέψουμε 

όπως τά βολεύαμε τις μέρες τής άπεργ/ας, μή πατώντας 
σέ τράμ.

Ά λ λ ο  γιατρικό δέν υπάρχει καί μόνο έτσι θάν τούς 
σωφρονίσουμε.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΣ
Το «Σκρίπ» τής Τρίτης (ό* Σεπτ. σελ. ό) δημο

σιεύει τάκόλουθα τρομαχτικά, κάτου άπδ τούς βρον
τερούς τίτλους «ΤΙ εορτή τών Μαλλιαρών εις τδ 
Αττικόν θέατρον. —Ό κ . ΙΙριοθυπουργός προσφέρων 
άνθοδέσμην.»

« ’Από τίνος οί μαλλιαροί διατελοϋν έν μεγάλη 
κινήσει προσπαθουντες νά δώσουν νέον τόνον εις τδν 
εναντίον τής έΟνικής γλώσσης άγώνά των. Κατω
τέρω θ’ άναφέρωμεν πώς προσεπάθησαν νά παρα- 
πείσουν τούς δημοδιδασκάλους χρησι’μοποιοΰντες έν 
άγνοια του τδν κ. Πρωθυπουργόν, τδν όποιον ή θέ
λησαν ν’ άνακηρύξουν έπισήμως άρχηγόν των. 
Ά λλ ’ .δ,τι άπέτυχον πρδ ή μερών έν Όλυμπίφ, τδ 
έπέτυχον χθές έν τφ ’Αττικφ θεάτρφ.

Έπρόκειτο νά παιχθή τδ έργον του κ. Ξενοπού- 
λου, «Στέλλα Βιολάντη» τοΰ όποιου τδν πρόλογον 
έχει γράψει ό γνωστδς μαλλιαρός κ. ΙΙαλαμάς, έ- 
πρόκειτο δέ ν’ άπαγγελθή ποίημα του αρχηγού τών 
μαλλιαρών κ. Πάλλη άφιχθέντος πρδ ήμερών έκ 
Λίβερπουλ, άφιερωμένον εις τον κ. Καλομοίρην, 
πρδς τούτο δέ έκλήθη ίνα παραστή καί δ Πρωθυ
πουργός, διότι ήθέλησαν νά δώσουν έπισημότητα 
εις τήν εορτήν των.

Ό κ. Πρωθυπουργός λαβών έν Λουτρακίω τήν 
πρόσκλησιν, είδοποίησεν δτι θά ήρχετο και διέταξε 
νά τού φυλάξουν θέσεις. Πράγματι δέ άφιχθείςχθές 
την εσπέραν μετέβη εις τδ θέατρον.

ΕΠ ΙΤΥΧΙΑ  ΕΟ ΡΤΗ Σ

Ή έορτή έξετυλίχθη μεθ’ όσης ή το δυνατόν με- 
γαλοπρεπείας, παρισταμένων έκ τών έπισήμων πλήν 
τού κ. Πρωθυπουργού, τοΰ υιού του καί τού ιδιαιτέ
ρου γραμματέως κ. Μαρκαντωνάκη, τού προέδρου 
τής Βουλής κ. Τσιριμώκου καί τού υπουργού τών 
Εξωτερικών κ. Γρυπάρη μετά τής κυρίας του.

Α Π Ο Θ ΕΩ ΣΙΣ ΤΗ Σ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Εις τδ τέλος τής εορτής δταν ή Λίς Κοτοπούλη 
άπήγγειλε τδ ύπδ τού άρχιμαλλιαρού κ. Πάλλη 
ποίημα έχειροκροτήθη παταγωδώς, τού κ. Πρωθυ
πουργού οώσαντος τδ σύνθημα, είναι δέ γνωστόν δτι 
ή πρωταγωνίστρια τού ’Αττικού θεάτρου διακρίνεται 
διά τδν μαλλιαρισμόν, είναι δέ τόσον φανατική, ώστε 
ούδέν Ιργον παίζει μή γραμμένον εις τήν μαλλιαρήν 
γλώσσαν. Εις τήν δίδα Κοτοπούλη προσεφέρθη καί 
άνθοκόσμητος κλάδος φοίνικος μέ λεύκάς ταινίας.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ
Έ  εορτή αύτη τών μαλλιαρών έπροκάλεσε πολλά 

σχόλια καί ήνοιξε τά μάτια πολλών, οι'τινες είδον 
χθές δλοφάνερα δτι. ένεργεϊται συστηματικός διωγ
μός κατά τής ΙΟνικής γλώσσης.

Έκ τής περιστάσεως ταύτης εδόθη αφορμή ί’να 
έξετασθοΰν τά λαβόντα χώραν κατά τήν έκδρομήν 
τών δημοδιδασκάλων εις τήν ’Ολυμπίαν, τά όποια 
άνεστάτωσαν όλους τούς δημοδιδασκάλους.

Η ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Τήν έκδρομήν ταύτην ήθέλησαν οί μαλλιαρό’ 
νά χρησιμοποιήσουν όπως έπιτύχουν νά προσηλυτί
σουν τούς δημοδιδασκάλους. Πρδς τούτο, ώς μάς 
έπληροφόρησεν .ό βουλευτής κ. Κουλουμβάκης, έςέ- 
δραμον δ περίφημος ΙΙάλλής, δ διευθυντής τού όρ- 
γάνου τών μαλλιαρών κ. Ταγκόπουλβς, ό γνωστός 
ταραξίας Κώνσταντόπουλος, τόν όποιον έςυλοκόπη- 
σαν ώς γνωστόν ρί Πατρινοί, ή μαλλιαρή δεσποινίς



Ζωγράφου, & άνώτερος άξιωματικδς κ. Τσιριμώκος 
καί h τμηματάρχης του υπουργείου τών Εξωτερικών 
κ. Δραγούμης, εκεί δέ μεταβάντες ένήργησαν παρά J 
τοϊς δημοδιδασκάλοις (νά προακληφή χάί — αυτές 
οί λέξες λείπουν άπδ το κείμενο) δ κ. Πρωθυπουρ
γός, ί'να υπό τήν σκέπην αυτού έν συμποσίφ κηρυ- 1 
χθή έπισήμως δ μαλλιαρισμός ώς γλώσσα έθνική !

Ά λ λ ’ δ κ. Πρωθυπουργός άντιληφθείς τδν κίν
δυνον δέν μετέβη είς ’Ολυμπίαν καί οΰτως άπέτυχεν 
ή Ιπιβουλή τοσοϋτον μάλλον, καθ’ δσον άπέτυχε 
καί ή προσπάθεια τής δεσποινίδος Ζωγράφου παρά 
τοϊς δημοδιδασκάλοις δπως προσκληθώσιν οί κ. κ. 
ΓΙάλλης καί Ταγκόπουλος.

Έ ν τούτοις δ ταραξίας Κωνσταντόπουλος ύπδ 
τήν ιδιότητα του δημοσιογράφου κατώρθωσε να με- 
τάσχη του γεύματος έν ’Ολυμπία, άλλ’ αποπειρα
θείς νά έγείρη πρόποσιν είς μαλλιαρήν γλώσσαν 
ήμποδίσθη ύπδ τής έπιτροπής, ήτις τδν έσωσε άπδ 
φοβερδ ξυλοκόπημα.

'Ως έπληροφορήθημεν, οί μαλλιαροί είχον άπό- 
φασιν νά έξακολουθήσουν τδ έργον τής διαστρεβλώ- 
σεως τής γλώσσης έχοντες έπί κεφαλής καί τδν πε- 
ρίφημον Δελμούζον, δστις είναι άρχηγδς τών έν \ 
Βόλφ άθέιον.

Κι ό κ. Κουλουμβάκης δέν μπορούσε να μήν α
κουστεί σέ μια τόσο κρίσιμη περίσταση. Δημοσιεύει 
λοιπό στδ «Σκρίπ» τής Τετράδης (7 Σεπτ. σελ. 5) 
τδ σημαντικότατο τούτο γράμμα για νάποδείξει πώς 
οί Μαλλιαροί (δηλ. οί κ. κ. ΙΙάλλης καί Ταγκόπου
λος) μετεχειρΙσΦησαν ΓΙΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑ «δια νά 
συμμετάσχωσιν είς τήν εκδρομήν τών δημοδιδα
σκάλων.»

«Αξιότιμε φίλε,

Ούτε ύπήρξά ποτε ούτε θά υπάρξω γλωσσαμύν- 
τωρ. ’Αλλά έσημείωσα καί θά σηφ,ειώ γεγονότα α
ναμφισβήτητα—γεγονότα αναμφισβήτητα καί σιχα
μέ να πράγματα όντως ώς έπανεdrjμμένως παραδέ
χεται καί αύτή ή «Εστία».

Είναι ή δέν είναι άναμφισβήτητον γεγονός, δτι 
οί Μαλλιαροί μετεχειρίσθησαν πάντα τα μέσα διά 
να συμμετάσχωσιν είς τήν έκδρομήν τών δημοδιδα
σκάλων ; "Οτι ένήργησαν νά προσκληθή ό πρωθυ
πουργός ί'να ύπδ τήν σκέπην αυτού καί προστασίαν ' 
συμμετάσχωσι του γεύματος καί άπαγγείλωσι μαλ- 
λιαριστί τά κατά τήν «Εστίαν» σιχαμένα πράγ
ματα ; Είναι ή δέν είναι γεγονός άναμφισβήτητον 
δτι κατ’ έξοχήν εύνοοΰνται ύπδ του κ. Πρωθυπουρ
γού δ άνώτερος ύπάλληλος του υπουργείου τών Ε 
ξωτερικών καί ό άνώτερος άξιωματικός τοΰ Ναυτι-

κού, οί κυρίως κατανάλισκόμενοι είς τήν υπηρεσίαν 
τοϋ Μαλλιαρισμού καί δευτερευόντως είς τήν υπηρε
σίαν τοΰ Κράτους; Είναι ή δέν είναι άληθές καί άναμ- 
φισβήτητον γεγονός, δτι ή είς τδ « ’Αττικόν» εορτή 
τών Μαλλιαρών έοόθη καί παρεσκευάσθη, ί'να ίκα- 
νοποιήση αυτούς ό κ. Πρωθυπουργός, πρώτος καί 
προκλητικώς χειροκροτών, τούτο δέ ί'να μή χαρα-

■ κτηρισθή ώς άλλαξοπιστήσας, διότι ήπείθησε καί 
δέν μετέβη είς τήν έκδρομήν τών δημοδιδασκάλων :

’Αλλά ήτο πράγματι έορτή τού Μαλλιαρισμού: 
Αύτή ή «Εστία» γράφει'καί θεωρεί άδικαιολόγητον 

. καί τδν πρόλογον τού ΙΤαλαμά καί τήν παρεμβολήν 
1 τού ΓΙάλλη. Καί εύλόγως· τίνα θέσιν είχον είς μίαν 

συνήθη παράστασιν 6 μαλλιαρός πρόλογος καί ή 
'· πρωτοτυπία τής μαλλιαρής παρεμβολής μεταξύ τής 

καί γ ' πράξεως; "Οταν δέν άρνήται τά γεγονότα
■ ή «Εστία» καί είς τοιούτους μάλιστα αύτή πρώτη 
Ι προβαίνει χαρακτηρισμούς αύτών, έπρεπε νά άντι- 
\ λαμβάνεται δτι δέν είναι έπιτυχής ύπεράσπισις τού 
; Πρωθυπουργού, δστις είς τοιαύτην γνωστήν έκ τών

προτέριον ώς .τοιαύτην παράστασιν έζήτησε τηλεγρα- 
φικώς άπδ του Λουτρακιού νά τφ κρατηθή θέσις.

Έ πί τού παρόντος έν μόνον προσθέτω: Πού εύ- 
ρον οί Μαλλιαροί τδ θάρρος καί τήν δύναμιν νά έπι- 
τιμήσωσι τδν Πρωθυπουργόν τής πυγμής καί τών 
λαϊκών δημοψηφισμάτων, διότι δέν μετέβη είς τήν 

: έκδρομήν τών δημοδιδασκάλων;
Πώς δέ αυτός δ έρίγδουπος καί νεφεληγερέτης 

συνέβη νά δεχθή ταπεινώς τάς έπιτιμήσεις καί νά 
προσέλθη εύπειθώς είς τήν έν τφ «Ά ττικφ» έορτή ν: 
Μέχρι τούδε έπίστευον, δτι είναι άρχηγδς τού Μαλ
λιαρισμού. "Ηδη άποδεικνύεται δτι είναι πρόθυμον 
καί εύπειθές αύτού οργανον. 

ί Ή  μήπως άρνεϊται ή «'Εστία», δτι ό κ. Έλευ- 
I θέριος Βενιζέλος είναι φανατικός μαλλιαρός ; Έάν 
; καί τούτο γράψη, βεβαίως έπ’ αυτού δέν θά λάβη 

άπάντησιν, τούλάχιστον παρ’ έμοΰ. Διότι άρνησις 
τοιαύτη δέν είναι δυνατόν νά προέλθη έκ τής τακτι
κής συντάξεώς της, ήτις τόσον προσπαθεί νά γράφη 

] γεγονότα καί νά τά κρίνη σοβαρώς.
Έν Ά φήνα ις β  Σεπτεμβρίου 1911

Μετ’ αχρας ΰπολήψεως 

Εύατρ. Κουλουμβάκης 
Βουλευτής έχ Λακωνίας»

- X -

Άπδ τήν « ’Ακρόπολη» (7 Σεπτεμβρ. σελ. 1).

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Η ΕΛΛΑΣ ΕΣΩΘΗ

(Ή σκηνή παριστα τήν σκηνήν τοϋ « ’Αττικού» 
θεάτρου. Αίρομένης τής αυλαίας φαίνεται ή άρχι- 

ι μαλλιαρή δεσποινίς Κοτοπούλη, ή όποία κανένα έρ-
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γον μή γραμμένον είς τήν μαλλιαρήν γλώσσαν δέν 
παριστάνει (βλέπε χθεσινόν «Σκρίπ» σελίς 5) συνο
μιλούσα μέ τούς έπίσης άρχιμαλλιαρούς Ταγκόπου- 
λον, ”Ιδαν, Πάλλην και Καλομοίρην).

ΣΚΗΝΗ Α'

Αίς ΚΟΤΟΙΙΟΓΛΗ.—Λοιπόν ;
ΤΑΓΚΟΙ 10  ΓΛ ΟΣ.—’Ανάγκη νά καταστραφή 

ή έθνική γλώσσα. Ά ν  δέν τήν καταστρέψω δέν θά 
πεθάνω ήσυχος.

Αίς ΚΟΤΟΙΙΟΓΛΗ. — ’Αλλά τί βλέπω; Σείς 
γέρνετε περισσότερον από τό δεξιόν μέρος σαν όξεϊα.

ΊΆΓΚΟΙΙΟΓΑΟΣ. — Μή σάς φαίνεται παράξε- 
νον. Μέ βαρύνουν τά ρούβλια τά όποια έχω στις δε
ξιές τσέπες μου. Μόλις προ ολίγου έλαβον ήμισυ 
έκατομμύριον έξ αυτών, θέλετε μερικά :

ΟΛΟΙ.—Ά  δχι! Και έμείς από τήν Τράπεζαν 
έρχόμεθα. Θεέ μου, τί θά τά κάνουμε τόσα ρούβλια;

ΣΚΗΝΗ Β'

(Εισέρχεται χωρίς νά τόν άντιληφθή κανείς δ 
γλωσσαμύντωρ βουλευτής κ. Κουλουμβάκης. Κρύ
πτεται μέσα είς ένα θεωρείον όπόθεν παρακολουθεί 
τά έπι τή; σκηνής μεταξύ τών μαλλιαρών λεγόμενα).

ΣΚΗΝΗ' Γ

ΙΙΑΛΑΗΣ.—Φίλοι, χαρήτε. Είμαι βέβαιο; πώς 
σέ λίγο καιρό δλοι θά μιλάνε τήν γλώσσαν μας. 
Φίλοι, σηκωθήτε και ζητωκραυγάσατε μαζί μου· 
Ζήτο) ό μαλλιαρισμός. Κάτω ή έθνική γλώσσα.

ΚΟΓΛΟΓΜΒΑΚΗΣ (άπό τό θεωρείον, σιγά). 
— ΙΙρρρρρρρροδόται, συνέλαβον ύμά;....

IIΑΛΛΗΣ.—Έγώ θεωρώ τήν νίκην μας ώ ; γε
γονός τετελεσμένον. "Ηδη ήρχισα νά σκέπτωμαιπώς 
θά καταστρέψω τήν έθνικήν γλώσσαν τών Γερμα
νών. Ξέρετε λοιπόν τί έκαμα;

ΟΛΟΙ.—Τ ί;
IIΑΛΛΗΣ.—Μετέφρασα τό ποίημα τού Γκαΐτε 

«Ά γ ια  χώματα» είς τήν μαλλιαρήν. Πάει καί ή 
Γερμανική. Τήν έφάγαμε.

ΙΑΑΣ. — Ά ϊντε μωρέ καί δέν 0* άφήσουμε 
γλώσσα αφάγωτη.

ΊΆΓΚΟΠΟΓΛΟΣ (ςερογλυφώμενος).—Καί πώ; 
μ* αρέσουν ή βωδινές μέ κάπαρη...

ΚΟΤΟΙΙΟΓΛΗ.—Έ χω νά κάμω μίαν πρότασιν 
αύτό τό ποίημα πού μετέφρασε ό I [άλλης νά τό α
παγγείλω τό βράδυ στήν παράστασι τής «Στέλλας 
Βιολάντη».

ΤΑΓΚΟΓΙΟΓΑΟΣ. — «Στέλλα Βιολάντη» καί 
πράσινα άλογα.

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ. — Μίαν άπορίαν, παρακαλώ. 
ΙΙοϊον συμφέρον έχομε γιά νά καταστρέψωμε καί 
τήν Γερμανικήν γλώσσαν;

ΠΑΛΛΗΣ (γελών).—ΤΩ παιδί... ’Εξέχασε; λοι
πόν τό Μαροκινόν ζήτημα; ’Εξέχασες τό κατά τή; 
Γερμανίας μίσος τής Γ αλλία ;; Μετά τά ρούβλια, 
ναπολεόνια, φίλοι μου, ναπολεόνια.

ΊΆΓΚΟΙΙΟΓΑΟΣ. — "Ωστε πρέπει νά παραγ
γείλω δεύτερο ντουλάπι.

ΙΑΑΣ.—Νά τό κάμης τ ί :
ΊΆΓΚΟΠΟΓΛΟΣ.—Γιά τά ναπολεόνια ντέ. Στό 

ένα θά βάζω τά ρούβλια καί στό άλλο τά ναπο
λεόνια.

ΚΟΓΛΟΓΜΒΑΚΗΣ (άπό τό θεωρείον του σιγά). 
Ηρρρρρρρρρροδόται, συνέλαβον υμάς...

1ΙΑΛΛΗΣ.—Ανάγκη δμως νά φέρουμε τό βράδυ 
στό θέατρο και τόν Βενιζέλο νά τόν άνακηρύξουμε 
έπισήμως άρχηγόν μας.

ΚΟΊΌΠΟΓΛΗ. — Μένετε ήσυχοι. Έφρόντισα 
γΓ αύτό. Ειδοποίησα τόν κ. Βενιζέλον στό Λουτράκι. 
Τό βράδυ θά είναι έοώ...

ΙΑΑΣ.—Ά ϊντε μωρέ καί τούς φάγαμε.
ΤΑΓΚΟΗΟΓΛΟΣ. -Μου κάμεις μιά χάρι, Μδα I
ΙΑΑΣ.—Ν’ ακούσιο.
ΤΑΓΚΟΗΟΓΛΟΣ.—Νά μην άναφέρης αύτή τή 

λέξι «φάγαμε». Μού κεντάς τήν ορεξι, καταλα
βαίνεις ;

ΣΚΗΝΗ Α'

ΚΟΓΛΟΓΜΒΑΚΗΣ (παρουσιαζόμενος στό θεω- 
ρεΐον με φιονήν πού κάμει τού; συνωμότας νά τρέ
μουν). — Άθλιοι... ΊΙκουσα τά καταχθόνια όμών 
σχέδια... ’’Οχι... Αύτό ουδέποτε γενήσεται... Φονεύσω 
υμάς... Καταδώσω υμάς... Έγώ είμί ό γλωσσαμύν
τωρ... Τρέμετε τήν έμήν οργήν... Τά προδοτικά υ 
μών σχέδια άναγγελώ τώ Προέδρω τή; Κυβερνή- 
σεοις. Επειδή δε λίνδυνος έστί ώς έκ τής πωλήσεω; 
υμών Γαλλία ινα τήν εθνικήν τών Γερμανών γλώσ
σαν καταστρέψητε, νά έκθέσητε τήν ένοοξον ήμών 
πατρίδα απέναντι φίλη; καί προστάτιδος Αυνάμεως, 
καταγγελώ επίσης πάνθ’ δσα ήκροασάμην τώ έν- 
ταύθα άντιπροσώπω τή; Γαλλίας. (Ό κ. Κουλουμ- 
βάκης φεύγει ύπερηφάνως ένώ οι συνωμόται μένουν 
σάν άπολιθωμένοι).

ΠΙΆΞΙΣ ΑΕΠΈΙΆ

'() κ. Κουλουμβάκης καταγγέλλει τά δσαήκουσε 

είς τόν Τύπον, τον κ. Βενιζέλον καί τόν Γάλλον 

πρεσβευτήν. Τά σχέδια τών συνωμοτών άπεκαλύφθη- 

σ«ν. Ή  Ελλάς έσώθη. ΠΑΡΣΙΦΑΛ
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Γιά τον άγριο και κωμικδ πόλεμο πού γίνεται ’Ακούσατε λοιπδν τί ακριβώς συμβαίνει* οί φο- 
στδ Βόλο κατά τών δπαδών τής Δημοτικής γλώσσας '■ βεροί άθεοι καί άναρχικοί είναι δ Έλληνοδιδάσκα- 
άπδ ένα σεβασμιώτατο κοιλαρά κι άπδ έναδαφνοστε- ' λος κ. Κουμπής και δ Σχολάρχης κ. Βάρναλης. 
φανιομένο δραματικό έφέτη, διαβάζουμε τάκόλουθα '() χ< Βάρναλης καλείται νά άπολογηθή επί ά-
στή «Θεσσαλία» τοΰ Βόλου (3 Σεπτεμβρίου, σελ. 3 ): ναρχισμώ, άθεϊσμώ καί δι’ άλλα συναφή προβλεπό-

; μενα καί τιμωρούμενα άπδ τά άρθρα τοΰ ποινικού 
ΛΑ! ΐ^Α, 2. ΙΙροσήλθον σήμερον ένωπιον τού χώδικος, διότι όμιλών περί τής δημοσιευθείσης έγκυ- 

έφέτου κ. Άμπελά ο! διά τήν ύπόθεσιν τών άθεων ί ^  τ0~ Πατριαρχείου κατά τών Μαλλιαρών, λέγε- 
ένοχοποιούμενοι κ. κ. Σαράτσης, Φλώρος, Άσπιώ- ; ^  ^  είπεν> ^  γλΛσσα % ^  μόνγ. ^

„η* κα. Οίκονομάκης. . ^  δρόμον καί δχι μέ τά δημοκοπήματα τών καλο-
0  κ. Αμπελάς έχορηγησεν εις αύτους τριημε- | γήρων· αΰτδ είμπορεΐ νά είναι ανευλαβές, άλλά δέν 

ρον προθεσμίαν, οπως λαβωσι γνώσιν τής οικογρα- | ¿ ποτεχεϊ καί άπόδειςιν, δτι δ κ. Βάρναλης είναι ά-
φιας και απολογηΗώσιν.

Ό κ. Σαράτσης προσήλθε μετά τού δικηγόρου 
του κ. Σοφ. Τριανταφυλλίδου, δστις ήρξατο τής με
λέτης τής δικογραφίας.

Οι κατηγορούμενοι πιθανόν νά άπολογηθώσι τήν 
προσεχή Τετάρτην.

Καί οΰτω ή ύπόθεσις πλησιάζει εις τδ τέρμα.
ΓΗ έφημερίς ήμών υπεστήριξεν, δτι ή ύπόθεσις 

δλη είναι δημιούργημα κακοβούλων καί φρονεί, δτι 
ή ωραία ήμών πόλις δέν είναι ποτέ δυνατόν νά δια- 
τηρή έν αυτή ούτε άθέους, ούτε άναρχικούς, άπδ 
τούς όποιους άνέλαβε νά τήν συύση ό Κουρτοβϊκος. (*)

Άναμένομεν τήν τελευταίαν λέξιν τής Δικαιο
σύνης.

Καί αν οντιος άποδειχθή, δτι πράγματι υπήρξαν

θεος. 'ίίς  ιδιαίτερον έπιβαρυντικδν έχει καί δτι ή 
’Εκδοτική Εταιρία τού κ. Φέξη άνέθηκεν εις αυτόν 
τήν μετάφρασιν τών άρχαίων Δραμάτων.

Καί ταύτα μέν περί Βάρναλη. ΙΙερί Κουμπή δέ 
διά νά άποδειχθή ή άποστασία του έκ τής ’Ορθοδο
ξίας, οί κατήγοροί του άνέτρεξαν εις τδ παρελθόν, 

Άνεμνήσθησαν, δτι πρδ τριάκοντα πέντε έτών 
εις τήν Άργαλαστήν, μή ύπάρχοντος ετέρου διδα
σκάλου, έδίδαξε κάποιος Τσάρας διαμαρτυρόμενος, 

ΙΙερί τού Τσάρα αυτού μυθεύεται δτι ήτο κατά 
τών είκόνιον καί μαθητής τις αύτού Ι’ακής καλού- 
μενος έπί τοσούτον ένεποτίσθη άπδ τά δόγματα τού 
Τσάρα, ωστε έσχισε μίαν Εικόνα καί τήν έκαυσεν.

Τδ τοιούτον λέγεται δτι έγεινεν. Ούδείς δμως 
είναι εις θέσιν νά το βεβαιώση* είναι δ θρύλλος τούάνθρωποι άθρησκοι καί άπάτριδες, ήμεΐς πρώτοι θά 

συγχαρώμεν τούς σώσαντα: τήν πόλιν, άπδ τών στη- ΧωΡιου·
λί>ν*6τήν «αλαλοΰν-ε; φ  μεγάλη» των εΰερ- ; Π*Ρ* ^  « ’■ * *·
γ £σ ,;αν> Κουμπής* άρα καί δ Κουμπής, δστις έπί δεκαεπτά

Ά ν  δμως άποδειχθή τουναντίον, δτι δηλαδή δ συναπτ* §τγϊ διδάσκει τά παιδι* τών ’Χργαλαοτίω- 
θόρυβος έγένετο διά τδ τίποτε καί δτι οί φοβεροί καί τι̂ ν ΧωΡ11® ποτε ν“ ακουσ^ή τι πεΡ· των θρησκευτι- 
τρομεροί άθεοι καί αντίχριστοι κατεσκευάσθησαν έξ ; κων ^^τοδ πεποιθήσεων ως αντικειμένων εί* »α., ιΐον
ίοιοτελείας ή έμπαθείας, τότε άλλοίμονον καί τρις ; συμπατριωτών, είναι και αυτός άθεος!
άλλοίμονον εις τούς θεομπαίχτας. ’Αλλά καί άλλο έπιβαρυντικδν έχει και ούτος,

Ούδείς θά κατορθώση νά σώση τδ τομάρι τους ; Έδίδαξεν εις τούς μαθητάς τής άνωτέρας τάξεως 
άπδ τήν έκδίκησιν τών πολιτών. | τοΰ Σχολαρχείου ’Αστρονομίαν, καί μάλιστα περί

ΑΙΎΑΛΑΣΤΗ, 2. Καί ή κωμόπολις ήμών δέν | τού κομήτου τού Χάλεϋ. 
καθυστέρησε νά πρόσθεση εις τδ κομβολόγιον τών 
άθέων δύο.

Ά λλά άν καί οί έκ τών άλλων μερών άθεοι καί | Καί γιά τήν πολυθρύλητη φωτογραφία (πού
αναρχικοί είναι σάν τούς ές Άργαλαστής κληθέν- | δημοσιεύτηκε δά καί στούς «Καιρούς» τής Κερια-
τας, τότε, μά τήν αλήθειαν, τδ δλον οικοδόμημα θά ' κ^ς) διαβάζουμε στήν «Πατρίδα» τοΰ Πύργου (3.1
καταρρεύση καί άμφιβάλλομεν άν θά διαφύγουν οί ; Αύγούστου σελίδα 2 καί 3 Σεπτεμβρίου σελίδα 1) 
οικοδομήσαντες αύτό. ■ | τάκόλουθα :

ΕΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Τ Η Σ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Σημ. τοΰ «Νουμά*. — Ό  κ. Κουρτοβϊκος βγάζει τόν 

«Κήρυκα» τοΰ Βόλου. Τις προάλλες πού διχαζότανε στό 

Κακουργοδικεΐο αναγκάστηκε νά μολογήσει πώς είχε δικα

στεί καί καταδικαστεί κι δλλοτες γιά πλαστογραφία.

’Εκείνο τδ όποΐον έγινε διά τής συμμετοχής τοΰ 
κ. Ταγκοπούλου εις τήν φωτογραφίαν τών δημοδι
δασκάλων δέν είναι άνορθογραφία, δπως λέγει ό
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«45ος» άλλα κάτι χειρότερον. Δέν δύναμαι νά έν- | 
νοήσω τίήθελεν δ πρακτικογράφος τών μαλλιαρών ! 
και όχι τών δημοτικιστών—δπως γράφουσί τινες θέ- : 
λοντες νά μετριάσωσι τήν άγανάκτησιν τής κοινής ; 
γνώμης διά τάς γλωσσικάς του γνώμας —είς τήν ί 
φωτογραφίαν τών δημοδιδασκάλων. Μήπως ήθελε 
νά μας κάμη φίλους του δργάνου του ; ’Αλλά τότε 
διατί δέν έκαμνε σχετικήν τινα δμιλίαν ; ΙΙώς είχε 
τδ θάρρος νά παρουσιασθή έν τώ κρύπτω; Ό  κ. ■ 
ϊαγκόπουλος είναι έλεύθερος νά έχη δποιασδήποτε 
θέλει γνώμας περί γλώσσης· τδ νά έχη δμως τδ 
θάρρος νά παρουσιάζηται μεταξύ τόσων δημοδιδα- ] 
σκάλων, αύτδ μά τήν άλήθειαν, είναι όχι έκπλη- 
κτικόν, άλλά τρομακτικόν. Βεβαίως θά ήθελε νά 
σπείρη τδν μαλλιαρισμόν. Ά ς  βεβαιωθή δμως, δτι 
δ σπόρος τδν όποιον φαντάζεται δτι σπείρει, πίπτει 
εις άκάνθας καί ουδέποτε θά φυτρώση, διότι οί δη
μοδιδάσκαλοι είναι πιστοί δπαδοί τής ’Εθνικής γλώσ
σης μας καί μόνον αυτής. Τδ εύτύχημα είναι, δτι 
δέν ήννοήθη δ κ. ϊαγκόπουλος, άλλως θά είχομεν 
άναμφιβόλως δυσάρεστα άποτελέσματα. Διά τούτο 
δέ είπον έν άρχή δτι ή συμμετοχή του είς τήν φω
τογραφίαν είναι άνωτέρα τής ανορθογραφίας είς τήν 
τελείαν έπιτυχίαν τής έκδρομής.

Είμαι βέβαιος, δτι ούδείς δημοδιδάσκαλος θά 
άποκτήση φωτογραφίαν είς ήν ποζάρει καί δ πρα- 
κτικογράφος τών μαλλιαρών.

Εΐς δημοδιδάσκαλος

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗΝ

Συγχαίρω μάλλον ή ευχαριστώ τήν έγκριτον 
έφη μερίδα «Ά θήναι» δΓ δσα γράφει είς τδ χθεσι
νόν αυτής φύλλον έν σχέσει πρδς τήν συμμετοχήν 
ΐοΰ κ. Ταγκοπούλου είς τήν φωτογραφίαν τών είς 
Άρχαίαν ’Ολυμπίαν έκδραμόντων δημοδιδασκάλων. 
Τώ δντι τδ ποζάρισμά του ώς βεβήλωσις πρέπει νά 
χαρακτηρισθή τήν ήμέραν μάλιστα έκείνην καθ’ ήν 
ίκατοντάδες δημοδιδασκάλων προσεκύνουν τάθάνατα 
κειμήλια τής τέχνης. Τδ εύτύχημα δμως είναι, δτι 
ή καλλιτέχνις φωτογράφο; δίς Ά ντ. Χριστοπούλου 
δέν έφοιτογράφισε τούς δημοδιδασκάλους μόνον 
άπαξ, άλλά πολλάκις. "Ωστε άς είναι βέβαιος δ κ. 
Ταγκδπουλος, δτι πρδς μεγάλη ν του λύπην, δλοι οί 
δημοδιδάσκαλοι θά άποκτήσωσι μέν τάς άλλας φω
τογραφίας, ούχί δμως καί έκείνην, εις ήν ποζάρει 
καί ούτος. Εΐς δημοδιδάσκαλος

  -

Είναι σκληρή ή αίσθηση πώς χάνεται ή Πόλη γιά μας 

όλότελα, μά δέ μέ ταράζουν βυζαντινά όνειρα τόσο όσο ή 

γνώση πώς, είτε τήν έχουμε είτε δέν τήν έχουμε τήν Πόλη, 

είμαστε μέτριοι, ψόφιοι, κοιμισμένοι, κακομοιριασμένοι 

καί μέτριοι, μέτριοι. ΙΔΑΣ

Ο ΑΡΗΓΙΑΝΟΣn

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β ' .

ΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. Ή πούλια μεσουρά
νησε...

ΑΑΑΟΣ. Νά, κι δ Άβγερινδς έπρόβαλε κεΐκά- 
του...

ΤΡΙΤΟΣ. Κονιέβει ή σειρά μου...
Ό ΣΚΟΠΟΣ. ’Αρκετά έφύλαξα έγώ.
Ό Α'. Τραγούδησε πάλε δ φυλακισμένο;;
Ό ΣΚΟΙΙΟΣ. Κ’ έκανε τίποτις άλλο; Φαίνεται 

θά κοιμήθηκε πιά...
c0  Β'. Κέφι πού στδχει. Έ ; Μά τί έκαμε; δέν 

ξέρει κανένας σας; Κατά τή φύλαξη πού του κάνου
με μου φαίνεται πώς τδν έχω γιά κόψιμο...

Ό ΣΚΟΠΟΣ. Βρέ άδερφούλη μου, τδ ίδιο λο
γιάζω κέγώ· κέκεΐνος χαροκοπάει...

Ό  Γ'. Καλδ χαροκόπι δ άμοιρος.... Νά μή σοΰ 
τύχει, κολέγα, κι άπό...

Ό Α'. "Οχι μωρέ...Είπανε πώς είναι, τάκούς; μά
γος καί μάγεψε τδ βασιλιά κι άπδ τότες άρώστησε.

Ό Β'. Τάκουσα κέγώ. Είπανε μάλιστα πώς ή 
θελε, λέει, νάνοίξει τήν πόρτα τοΰ στοιχείου. Κι άν 
τήν άνοιγε, τάκούς; θάβγαινε τδ στοιχειό καί θάν τή 
ρήμαζε τήν πολιτεία.

Ό Γ\ Τί στοιχειό μωρέ! Έφτοΰνος, καθώς κρυ- 
φοπήρε τάφτί μου πού τά λέγανε οί άξιωματικοί, εί
ναι, παιδί μου, άλλαξόπιστος.Έδώ πού τά λέμε καί 
νά μή βγει άπδ τδ στόμα σας...

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. Μά τί, παιδιά είμαστε;
Ό Γ'. Μάγεψε τδ βασιλιά κι δ βασιλιάς, βρέ σείς, 

σά γυναίκα τδν άγάπησε. Λένε, τάκους: πώς στδν 
τδπο του παίρνουνται άντρες μάντρ'ες!

Ό ΣΚΟΠΟΣ. Μωρ’ τί λ έ ς ; ί...
Ό  Γ'. Ναί μαθές. Έ χει έδάφτος τδ κοκαλάκι, 

κατάλαβες, κι δ βασιλιάς είναι σάν τδ κρύο τδ νε
ρό...Τδν δρέχτηκε δ φίλος, κατάλαβες...

Ό ΣΚΟΠΟΣ. Μωρ’ άφτουνοΰ του πρέπει κάψι
μο, όχι κόψιμο...

Ό Λ'. Μπά τδ θεοκατάρατο !
‘Ο Γ'. Καί τί άλλο, τάκούς; δρίζει τή μάγισα πού 

τρώει τάνθρώπινο κρέας.
Ό ΣΚΟΠΟΣ. Μωρ’ τί τονέ φυλάνε π ιά ;
Ό  Γ'. Τονέ φυλάνε λέει; "Εκλεψε, τάκούς; τδ δια- 

μαντένιο κλειδί καί κείνο καρτεράνε νάν του βρούνε.
Ό  Β'. Ναι, γιά τήν πόρτα τοΟ στοιχείου.

(*) Κοίταξε άριθ. 4 4 8 ,4 4 4  καί 445.
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Ό Γ'. Καί μούλα τούτα ό τρισκαταραμένος άρ- 
ρώστησε τό βασιλιά καί τόν έριξε σέ μαράζι. Λένε 
πώς δέν είναι καλά. Ούλο τονέ ζητάει, τάκους; Χτές 
τόν παρασιέκανε. Γίνηκε, τάκους; σάν τό φλωρί πε. 
τσί καί κόκαλο. Ά ν  πεθάνει, πάει ξεκληρίζει ή χώ
ρα ! Χώρα, χωρίς βασιλιά!... Χώρα μέ βασιλιά δχι 
γλυκοαίματο· τόν καταραμένο, τόν καταραμένο τί μάς 
έκαμε !...Νάν τόν ψήσω, ά μάφίνανε!...

Ό ΣΚΟΠΟΣ. Έτσι μούρχεται νά μπω μέσα κα· 
νάν τού τή φουρνίσω...

*0 Α'. Χά σου π ω !...

Ό  Β'. Κλαίει ή ψυχή μου, νά σου πώ, μέ τό βα
σιλιά μας. Τό καμάρονα άφτό τό παιδί. Εΐμουνε μι
κρός πού πέθανε ό μακαρίτη;· $ πατέρας του κ ’ ή 
βασίλισα είταν έγκυος. "Οτα γενήθηκε άναγάλιασε 
ή χώρα. Μούλεγε 6 πατέρα; μου πώ; δσους μήνους 
δέν είχαμε γλυκοαίματο βασιλιά, δυστυχία καί κατά- 
ρα είταν ούλοΰθε...Γιά δάφτο, άμα γενήθηκε χάλα
σαν τόν κόσμο άπό τή χαρά τους καί τόν καμαρό- 
νουμε πώς καί πώς...

Ό ΣΚΟΠΟΣ. Μή μοϋ τό λές, γιατί έ, είμαι νά 
μπώ καί νάν τοΰ τή.φουρνίσω... (φαίνεται μιά γριά 
μέ δισάκι στον ώμο).

Ή ΙΤΙΑ. Γιά σας παλικάρια· γιά σας καί χα
ρά σας.

01. ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ. Καλό στή σταβρομάνα...

Ή  ΓΡΙΑ. Ά , νά ξαποστάσω, παιδιά μου., (βγά
νει το δισάκι της) έρχουμαι τόσον κόσμο νηστική κι 
άποσταμένη. Είδα φώς έδωπαχάμου καί τραβήχτη
κα ή έρημη...

Ό Γ . Κάτσε κυρ ούλα. θέλεις νά φας;

ΤΙ ΓΡΙΑ. Νάχεις τήν έφκή μου, παλικάρι· (τής 
δίνουν κουραμάνα και τυρί1... .

Ό Α'. Καί πούθε έρχεσαι, κυρούλα...
'Η ΓΡΙΑ. Πήρα τά βουνά, παιδί μου, διωγμένη 

καί κατατρεμένη. Έδώ τί πολιτεία είνα ι:
Ό  Α'. Μην τά ρωτάς. Δυστυχισμένη πολιτεία.
Ή ΓΡΙΑ (μέ ξίπασμά). Ά μ  γ ια τί:
Ό Α'. Έχουμε κοιτάμενο τό βασιλιά μας, τό 

καμάρι μας.
Έ  ΓΡΙΑ. Μπά μπά! ... Καί τί έχει ή αφεντιά 

του:
‘Ο Α'. Δέν ξέρει κανείς, κυρούλα. Ο! γιατροί 

σταβρώνουνε τά χέρια τους. Ένας μάγος τονέ μά
γεψε, πού νά πέσει άστραπή νάν τόν κάψει.

Ή ΓΡΙΑ. Πώ πώ πώ !.... Κ’ είναι κοιτάμενος;
Ό ΣΚΟΠΟΣ. Κοιτάμενος!
Ή ΓΡΙΑ. Κ’ οί γιατροί σταβρόνουνε τά χέρια 

τους;
‘Ο Γ'. Γιά τή δυστυχία μας...

Ή ΓΡΙΑ. Τά μάγια δέν τά λιουνε οί γιατροί, 
παλικάρι., (άκοΰγεται άπό τή φυλακή τραγούδι)

Γλυκειά ή ζωή καί στα δεσμά 

γλυκεία αλυσίδα σφίγκει με...

Κοντά στον πόθο μου κοντά, 

μενεξεδένιε μου Ουρανέ, 

τό αστέρι δέν τά βλέπουνε 

χαρά κρυφή γιά μένανε !... .

'Η ΓΡΙΑ. Τ’ είν" άφτά; Τ’ είν1 άφτά; (σηκώνε
ται.).

Ό ΣΚΟΙΙΟΣ. Ό καταραμένος ό μάγος!
Ή ΓΡΙΑ. Ό μάγος ; !  ό μάγος! ; . . .  Αέν μπορώ 

νάν τόν δώ τό μάγο άπό κείνη τήν κλειδαρότρουπα;
Ό ΣΚΟΙΙΟΣ (άφτηρά). Δέν κάνει, γριά...Τράβα 

πίσω...
Ή ΓΡΙΑ. Μπά, καλότυχο· μιά· ματιά θά ρίξω 

νάν τονέ δώ τόν καταραμένο...
Ό ΣΚΟΠΟΣ (τό ίδιο). ΙΙίσω σού λένε. Είναι δια

ταγή ! π ίσω !...
Ή ΓΡΙΑ. Καλά μπαρέ μου. (Τό τραγούδι)

*Ω διαμαντένιο μου κλειδί,

Τό μυστικόν Ωκεανό 

ποιός άπό μένα θ ά  τόν δ ε ι ;

*Ω τό βαθύ μας τόνειρο 

φωλιάζει έκεϊ παντοτεινό,

Χρυσό μου βασιλόπουλο!...

Μάφεΐστε με-σάς λέω νά 'δώ....
Ό ΣΚΟΠΟΣ. Τό χαβά σου γλέπω.... (τή σπρώ

χνει).
‘Η ΓΡΙΑ. Μά γιατί δέ μάφίνετε;...
ΟΛΟΙ ΓΓΡΩ ΤΗΣ. Έχουμε διαταγή, γριά... 

έχουμε διαταγή...Τράβα άπό κεΐ...
Ή ΓΡΤΑ.

Μά τοΰ παιδιού [ίου τόν καημό 

μά τοΰ σωτήρα μου 

έβγα άπό μέσα άφ τό βυθό, 

βοτάνι άποκοιμιστικό, 

κ’ έμπα στά χέρια μου...

(τάς κάνει μέ τά χέρια της μερικές κίνησες κοντά 
στά μάτια τους κ’ εκείνοι άποκοιμιοΰνται. ΤΙ γριά 
έρχεται κοντά στην κλειδαρότρουπα).

Ή ΓΡΙΑ. Παιδί μου Άρήγιανε...
Ή ΦΩΝΗ ΤΟΪ ΑΡΗΓΙΑΝΟϊ. Ποιός μέ φωνά

ζει τόσο γλυκά ;
*Η ΓΡΙΑ. Έγώ είμαι ή μάγισα πού τήν έσω

σες· έγώ...
Ή  ΦΩΝΗ ΤΟΪ ΑΡΗΓΙΑΝΟΥ. Έ σύ ; !  Καί πώς 

βρίσκεσαι άφτού;
Ή  ΓΡΙΑ. *Ω παιδί μου, δέ μέ δέχεσαι, όπως θά-
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ο  Ο,ΤΙ © Ε Λ Ε Τ Εθελε ή καρδιά μου* άς μή μέ δέχεσαι. Μέσωσες καί 
μέ λεφτέρωσες. Αέν τδ ξέχασα, παιδί μου...

'Η ΦΩΝΗ. Συμπάθα με, γριά μάνα.... συμπά- 
Οα με....

'Η ΓΡΙΑ. "Ηρθα τά σου πώ νά μή φοβάσαι, 
παιδί μου...

Ή ΦΩΧΙΙ. Αέ φοβήθηκα ποτές μου, γριά μάνα...

*Η ΓΡΙΑ. Τδ ξέρω, παιδί μου. .Τδ ξέρω. Δέ λέω 
πώς σου πρέπει τδ στεφάνι. Μέ γιά σου, παιδί μου.
Ά μα μέ χρειαστείς μονάχα έφτασα στή στιγμή...

Ή ΦΩΝΗ. Σπολάτη, γριά μάνα...σπολάτη.... δέ 
θά σέ χρειαστώ...Σημερ άοριο μέ κόβουνε καί γλυ- ] τι'|ν Τρίτη πρωί. Φυσικά, ή παράσταση ματαιώθηκε, 

τόνο)...

Τήν Κεριακή βράδι φσγανε στό Παλιό Φάληρο, στήν 

ταράτσα τής «Αΰρας», οί κ. κ. Κωστής ιίαλαμάς, Δ. Π . 

Λημητριάδης, Σπόρος Άλιμπέρτης, Γιάννης Άποστολάκης, 

Μπουρνιάς. Γ . Πολίτης, Γ . Καλογήρου καί Λ Ταγκύπου- 

λος. Είτανε νά φάει μαζί τους καί ό κ. ΙΙάλλης μά αδια

θέτησε. Ώςτόσο τό πρώτο ποτήρι στήν ίιγειά του άδειά 

στηκε.

— Ή  κ. Κυβέλη παράγγειλε στον κ. Πάλλη πώς Οδ- 

δινε τήν Τρίτη βράδι γιά τιμή του στό θέατρό της πα

νηγυρική παράσταση μέ τό. «Μαΰρο Χέρι» τοΰ Ταγκό- 

πουλου καί μ ’ ένα άλλο έργο γραμένο στή δημοτική. Μά 

ό κ. Πάλλης βιαζότανε νά γυρίσει στήν ’Αγγλία κ’ έφυγε

Ή ΓΡΙΑ. Άφτδ δέ θά γένει.Μονάχα μπορεί νά 
λάβεις τήν άνάγκη μου. Πάρε τούτη τή φτερούγα τής 
νυχτερίδας κι άμα τήν τρίψεις στά δάχτυλά σου, θά 
μάπαντήσεις στδ δρόμο σου, παιδί μου. Πάρτηνε.....

Ή  ΦΩΝΗ. Τί νάν τήν κάμω, γριά μάνα ;...
Ή ΓΡΙΑ. Δέ χάνεις τίποτες, παιδί μου, κι αν 

τήν πάρεις...
Ί Ι ΦΩΝΗ. Αός μου τη, γριά μάνα...
Ή ΓΡΙΑ (δίνοντας τον τη). Ευλογημένη ή ώρα 

πού θά μπορέσω νά σου κάμω καλό...
'Η ΦΩΝΗ. Κυρούλα μου, νάσαι καλά. Μέ κάνεις 

νά κλαίω, κυρούλα μου, μέ τήν καλοσύνη σου. Συμ- 
πάθα με πού σου φέρθηκα άσκημα...

'Η ΓΡΙΑ. Ά  παιδί μου... Τήν καλοσύνη έσύ μού 
τήν έδωκες μέ τδ φώς,.,Έσύ...

Ή ΦΩΝΗ. Κλαίω κυρούλα πού δέν μπορώ νά σοΟ 
φιλήσω το χέρι...

Ή ΓΡΙΑ. Γιά σου, παιδί μου... (τραβιέται κοντά 
στους στρατιώτες)

Έ β γ α , ΰπνε, από τά μάτια τους 

καί ξαναχώσου στό βυθό 

καί στό στενό τους τό μυαλό 

χύνω τής λήθης τούς άτμους...

(τούς φυσάει στά μάτια καί κείνοι ξυπνάνε).

Ναΐσκε, παλικάρι. Τί έλεγα ; Ά  ναί* ό καλόθε- 
λος δ βασιλιάς δέ γιατρέβεται μέ τά βοτάνια τώ για- 
τρώνε. Τά μάγια θέλουνε λύσιμο.

Ό β '. ΤοΟ λόγου σου, γριά, τόρα θά περάσεις 
καί γιά μαγιολύστρα;

Ή ΓΡΙΑ. Καλδ κοντά μας, παιδί μου !...Δέν τδ- 
πα γιά τδν έαφτό μου. Μά έμείς οί γριές έχουμε 
πολλά ίδομένα στή ζήση μας.

Ό Α'. Τότε που νάν τονέ βροΟμε τδ μαγιολύ- 
στρη ;...

(ΆΗοΙου&εϊ) ΓΙΑΝΗΣ ΚΑΜΠΥΣΕΣ

— Καί μιά σοφή κρίση τής .Ε στία ς». «Ά λλ’ ακόμη ό- 

λιγώτερον ένοήθη τό ποίημα. ’Ακριβώς τό αντίθετον τής 

μεταφράσεως τοΰ Ιδίου ποιήματος άπό ιόν κ. Βλάχον, ή 

μετάφρασις τοΰ κ. Πάλλη ήμποροΰσε καί νά ιιήν είχε γεί- 

νει, χωρίς νά χάση τίποτε οΰτε ή Ελληνική οΰτε ή Γερ 

μανική φιλολογία, καί χωρίς νά μείνη απαρηγόρητος ή σκιά 

τοΰ Γκαΐτε» («Εστία» 6 τοΰ Σεπτέβρη, σελ. 2).

—  Γιά  νά ίδεΐτε πόσο σοφή είναι ή κρίση τής «Εστίας» 

σάς δίνουμε τήν πρώτη στροφή κι άπό τά δυο ποιήματα :

Ξεύρεις την χώραν που άν&εϊ 
φαιδρά πορτοκάλια 
που κοκκινίζει ή σταφυλή 
καί ΰάλλει ή ελαία ;
<ο, δεν την αγνοεί κανείς, 
είναι η γη η Έλληνίς.

(Α. Βλάχος)

Ξέρεις τη γης π’ αηδόνια ύμνον ν ; Ίεμόνι 
πυκνό βαϋήοκιες φυλλωσιές χρυσώνει, 
ρουφοΰν γαλάζιου εκεϊ ουρανοί' δροσούλα 
ή αγνή σμυρτιά κι ή ντροπαλή ή δαφνοΰλα.

Γίές μου την ξέρεις ; "Ω έκεϊ, ψυχή μου,
”Κλα ατή μυρωμένη γης μαζί μου.

(Α. Πάλλης)

—  Τ ’ «"Αγια χάηιατα» τυπωθήκανε στόν άριθ. 417  

τοΰ «Νουμά» (2 .τοΰ Γεννάρη 1911) καί ξανατυπωθήκανε 

καί στήν «’Ακρόπολη». Μαθαίνουμε πώς θάν τά ξανατυ- 

πώσουν καί τά «Παναθήναια*.

1Η' ’Ακαδημαϊκόν έτος 1911— 1912
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Β ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ2. -  (Πλατεία Κάνιγγος). ο»
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ΣχολαΙ άνωτέρων τεχνικών οπουδών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΟΤΡΓΙΚΗ

Προς ένίσχυσιν τών τεχνικών σπουδών 
τά δίδακτρα ήλαττώθησαν εις τό 

1)3 άπό του παρελθ. έτους.


