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ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ TOT ΚΥΡ ΑΜ- 

ΠΕΛΑ.* * * * * * * * * *

Στο περασμένο φύλλο δημο&έψαμε ΐίς κυριώτε- 
ρες κατηγορίες γιά τδ Παρθεναγωγείο Δελμούζου 
και γιά τούς άθεϊστές ( ! ! )  τού Βόλου. Στδ βημερνδ 
φύλλο δημοσιεύουμε τήν άπολογία τοΰ κατηγορού
μενου Οίκονομάκη καί τδν έπίλογο άπδ τήν άπο
λογία τοΰ γιατροΰ Σαράτση πού δημοσιευτήκανε κ” 
οί δυδ στή «Θεσσαλία» τοΰ Βόλου καί μάς δίνουν τδ 
κλειδί τής αστείας αυτής υπόθεσης. Κ’ έτσι οί άνα- 
γνώστες μας θάναι σέ θέση νά θαμάσουν τδ μεσαιω- 
νίτικο καλογερισμδ πού βόσκει στδ Βόλο καί τήν 

.τρομαχτική άντίληψη τοΰ Έφέτη κ. Άμπελά πού 
άντί νά γελάσει σάν άθρωπος γνωστικό; μέ τίς άστεΐες 
κατηγορίες καί νά λυπηθεί σάν καλός πατριώτης μέ 
τδ πνεματικδ σκοτάδι πού ντροπιάζει άκόμα ένα μέ
ρος (δυστυχώς άρκετά μεγάλο) τής κοινωνίας μας 
καί τής πολιτείας μας, πήρε δλ’ αυτά τά κωμικά

πράματα στά σοβαρά καί κάθισε καί σκάρωσε ¿να 
αοβαρώτατο ( ! ! j κατηγορητήριο.

Τδ κατηγορητήριο δημοσιεύτηκε στή «Θεσσα
λία» τοΰ Βόλου (G Σεπτ. σελ. 4). Δημοσιεύτηκε καί 
σέ δυδ τρεις Άθηναίϊκες εφημερίδες. Τδ διαβάσαμε 

I καί κλάψαμε τή Δικαιοσύνη μας. Καί τήν κλαΐμε
■ άκόμα. Τόσο στενοκέφαλη δέν τή φανταζόμαστε.Ούτε 
I τόσο κακόπιστη. Καί νά, καί ή άπόδειςη. Άφίνον-

XVς καταμέρος δλα τάλλα κεφάλαια τοΰ κατηγορη
τήριου, σταματούμε στδ 71. Είδατε στδ περασμένο 
φύλλο (σελ. 473) τί κατάθεσε ό Δ. Οίκονομόπουλος 
πώς äxovoe άπδ τδ Γ. Στασινόπουλο γιά τδ χιονο
πόλεμο κτλ. καί θά γελάσατε βέβαια. Δέ γέλασε ο

ι μως κι ί  κ. Άμπελάς, μά τδ έναντίο, έφριςε καί πά
νου στή φρίκη του κάθισε καί σκάρωσε τδ περίφημο 
αύτδ 71. κεφάλαιο τοΰ κατηγορητήριου·

«Έν τφ έν Βόλφ ’Ανωτέρφ Παρθεναγωγείο) κατά τάς 

! αύτάς ώς δνω έποχάς πρός κοινόν σκάνδαλον καί επί σκο- 

πφ νά παρασύρητε άλλως διά συμβολικών παραστάοεων 

καί δι' ακολάστων πράξεων διδάσκοντες διά τής άνευ βι

βλίων λεγομένης «ιρυσικής μεθόδου» διάφορα μαθήματα» 

I ιδίως φυσικήν ιστορίαν, ανθρωπολογίαν καί υγιεινήν »V 

i εφαρμογής παράδειγμάτιον ή πειραμάτων έπί τοϋ σώμα

τος τών μαθητριών του, έναγκαλιζόμενοι αΰτάς, θωπειίσαν- 

τες τήν χεΐρα τής μαθήτριας Ίωαννίδου, διδάσκοντες τόν 

τρόπον καθ’ δν γεννώνται τά μαλάκια διά προστριβής τής 

κοιλίας αύτών έπί πετρών πρός άπόδειξιν τοΰ τρόπου καθ’ 

δν συλλαμβάνουν καί τίκτουν τά ζώα, έπιδεικνυοντες κατά 

τήν διδασκαλίαν τής άνθρωπολογίας μέλη τοϋ σώματός 

I σας, έφαρμόζοντες έπί τοΰ σώματος τών μαθητριών όδη 

γίας περί προχείρων θεραπευτικών μέσων ¡ προστριβόμενοι 

οίκείως μετ’ αυτών εις χιονοπολέμους καί έν γένει λέγον- 

* τες καί έκτελοΰντες κατά τάς ώρας τής τοιαήτης διδασκα

λίας ή κατά τάς έκδρομάς τών μαθητριών πράξεις καί 

συμβολικάς παραστάσεις άντικειμένας πρός τήν όφειλομέ- 

vi]V ήθικήν συμπεριφοράν απέναντι αυτών κατά τήν βλά-

■ βην τών ήθών».

Καί τδ συμπέρασμα δλης αυτής τής φασαρίας ;
, Ό κ. Άμπελάς είναι φανατικός καθαρευουσιάνος.

Οί κατηγορούμενοι δλοι (καί τδ μολογεϊ τόσο πα- 
ί ληκαρίσια δ Οίκονομάκης στην άπολογία του) δήμο
ι τικιστάδες. Άρα, νέος πάλι διωγμός τής Δημοτικής.
I Άρα, νέος πάλι θρίαμβός της.
1 Ο ΝΟΥΜΑΣ
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Ο ΛΥΤΡίΙΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ

ο ^  ο

”Εχουμε τόσα πράματα να εϊπονμε- 
τάχα &ά προφτάσουμε ιααμ’ ανριο ;

(Παλιά φράση)

.../Π  Χαραυγή.
’Α π’ τον ίσκιο πάει νά βγεί 
Και μέσ’ από τα βαλτονερια- 
Ι ’όδα φέρτε στά πανέρια.
Κ Γ  όλοι μας ν’ ακαρτεραμε 
Μΐ|ν και φάνη ή Χαραυγή 
Και νά λαχταράμε.
(’Απ’ τον ίσκιο μήν καί φάνη 
Μέ τ’ άνΟοστεφάνι...)
01 μαννάδες στα παιδιά 
Νάν τους λένε: ή Χαραυγή 
Καί νά λένε : ή Χαραυγή.
Καί φέρνει τά γλυκαηδόνια 
Καί τις δροσές 
Και τά ρόδα,
Τ ’ αμάραντα λουλούδια.
Καί φέρνει τις καλές δροσές 
Τά Έ δ έμ  καί τ’ αγγελούδια· 

άσπρα Έ δ έμ  καί τά γαλανά αγγελούδια...) 
Φέρνει τον άσπρον Κρίνο 
Τόν άμάραντον
Καί τ’ όλάσπρο τό Τριαντάφυλλο 
Τ ’ άμάραντον,

....'Η  Χαραυγή,
’Απ’ τόν ’ίσκιο πάει να βγει 
Καί μέσ’ από τά βαλτονερια.
Φιός γιομάτοι νάημαστεν,
Φως γιομάτοι-—καί τό μάτι 
μας νά φέγγει— Φως γιομάτοι...
(Κ ’ οί- μαννάδες στα παιδιά 
Νάν τους λένε : ή Χαραυγή 
Καί νά λένε: ή Χαραυγή...
Καί φέρνει τά μοσκολούλουδα 
καί τά ρόδα— κ’ είναι σάμπως 
Τό πέλαορόδα νά ζωστεί 
Ρόδα κΓ ο πλατύς ό κάμπος.
Καί φέρνει καί τά γλυκαηδόνια 
Καί τις καλές δροσές,
Τά Έ δ έμ  καί τ’ αγγελούδια 

άσπρα Έ δ έμ  καί τιί γαλανά αγγελούδια ..)

Καί γινόμαστεν οί ’Αρχόντοι 
Κ ’ οί. Βασιλιάδες κ’ οί Δεσπότες,
"Ως με τό Θεόν οί ’Αρχόντοι 
Καί πλιό πέρα κι* άπό κεΐ.

( — Μά ώς τα τότες, ώς τα τότες,
Θλίψη, δάκρυο, Προσευκή...)

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ

Ή  ΓΡ ΙΑ . Παιδί μου, τί νά σου π ώ ; Σάν κατέ

βαινα τάντικρινό βουνό ξαπλώθηκα στήν όξειά άπό 

κάτου νά ξαποστάσω- άπάνου είχε ή πετροπέρδικα τή 

φωλιά της κ’ έπειδή της κ* είχανε νύχτα δέ μέ πήρε 

τό μάτι της. ’Από κείνη τάκουσα τούτα πού θά πώ. 

Έ λ ε γ ε  ένα της πουλάκι.«Έπέρασες μάνα άπό τό πα

λάτι ; Έπέρασα. Τ ί κάνει δ βασιλιάς μας; Χειρότερα, 

παιδί μου, δέ θάν τή γλυτόσει. Σώπα, μάννα. Χαί 

παιδί μου, λυπάσαι; Χαί, μάννα, καλήτερα πού λέει 

δ λόγος νά πάου έγώ παρά έκεΐνος. Δάγκασε τή 

γλώσσα σου, παιδί μου, είπε τρομασμένη ή πετρο

πέρδικα, άν σάκουγε κανείς....Συφορά του κεφαλιού 

μου, γιατί μονάχα μέ τό αίμα σου θά γίνει καλά δ 

βασιλιάς». Καί τό πουλάκι, πού λέτε, τρόμαξε τότες 

καί χώθηκε στα φτερά τής μάννας του. Δέν ήξερα, 

παλικάρια, πού λέτε, γιά ποιόνε βασιλιά τόλεγαν. Χά, 

τό αληθινό γιατρικό..."Ας πάει ένας σαςνά τό φέρει...

ΟΛΟΙ (μέ προθυμία). ΙΙοΰναι, γριά:

'Η ΓΡ ΙΑ . I[ίσιο άπό τάντικρινό βουνό* στήν τσί- 

μα τού βράχου είναι τό δέντρο καί στήν άκρη τού 

κλωναριού είναι ή φωλιά της πετροπέρδικας. Δέ βα

στάει καλά τό βάρος ενός άθρωπου· μά δποιος θέλει 

τή ζωή του βασιλιά του άς θυσιάσει τή ζωή του, 

γιατί άν πέσει, καί θά πέσει, δέ γλυτόνει !...(οί στρα

τιώτες σωπαίνουν). Δέν τήν αποφασίζει κανείς: Τό 

ξέρω...

Ό  Γ '. Τί ψέματα μάς κοπανάς, γριά, τόσην ώρα...

Ή  ΓΡΙΑ . Θά πάω νάν τό πώ στό παλάτι νά 

στείλουν Ινανε. Γιά τό χατίρι τού βασιλιά άς θυσια

στεί ένας.

Ό  ΣΚΟΙΙΟΣ. Σωστά!

Ή  Γ Ρ ΙΑ . Μόνο νά μήν είσαι έσύ έκεΐνος...

Ό  ΣΚΟΙΙΟΣ. Έ γ ώ ;

Έ  ΓΡ ΙΑ . Χαίσκε! δπως κ ’ ή αφεντιά του κ ’ ή 

•αφεντιά του...(δείχνει τους άλλου νους). Γιατί πού ξέ

ρει κανείς σέ ποιόν μπορεί νά λάχει δ θάνατος...(οί 

στρατιώτες κοιταζουνται μετάξι» τους).

'Ο Β '. Γριά, λές ψέματα...

Έ  Γ Ρ ΙΑ . Χά μή χαρώ τά μάτια μου...

Ό  Α '. (στους άλλους\ Ά κούς τήν ψέφτρα...

Ό  Γ '.  ΙΙαλουκομένη γριά, μέ τά ψέματά σου....

Ό  ΣΚΟ ΙΙΟ Σ. "Οξω άπό δώ, ψ έφτρα!...

Ό  Β '.  Χάσου άπό κεΐ πούρθες,γριά στρίγγλα... 

’ (τή σπρώχνουν ή γρια παίρνει τό σιδάκι της καί τό 

ραβδί της).

(*) Κοίταξε άριθ. 4 4 3 ,4 4 4  44Γ>, χαί 446.
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Ή ΓΡΙΑ (κοιτάζοντας ψηλά στό παλάτι). Σέ κεί
νη τήν κάμερα τή φωτισμένη τόν παραστέκουνε. Φτω
χέ βασιλιά !...(κινάει νά φύγει).

*0 Γ'. (κοιτάζοντας τούς άλλους). Νά μάς πεϊ ψέ
ματα !.;.

Ό Α'. ’Από λαδικό τί περιμένεις
Ό ΣΚΟΠΟΣ. Ά  δέν είτανε γυναίκα θάν τής τή 

φούρνιζα...
Ό IV. (κουνιώντας τό κεφάλι κάμποση ώρα). Ά ς  

ε ίνα ι!...
ΊΙ ΓΡΙΆ (άπό τό βάθος δυνατά). Θέλω νά μπω 

στό παλάτι. Ξέρω τό γιατρικό πού θά κάμει καλά τό 
βασιλιά...Θέλω νά μπω στό παλάτι· (οί στρατιώτες 
τά χάνουν).

*0 IV. Σκασμός, γριά στρίγγλα!.,.
Έ  ΓΡΙΑ (δυνατά). Θέλω νά μπώ στό παλάτι.
Ό ΣΚΟΠΟΣ. Μωρέ τρέχτε βουλόστε της τό 

στόμα....
ΤΙ ΓΡΙΑ (τό ϊδιο). Ξέρω τό γιατρικό πού θά κά

μει καλά τό βασιλιά...
Ό Γ'. (τρέχοντας άπάνου της). Θά σκάσεις, πα

νούκλα...
Ή ΓΡΙΑ. Ξέρω τό γιατρικό πού θά κάμει καλά 

το βασιλιά!...
ΟΛΟΙ, ΕΧΤΟΣ ΤΟΓ ΣΚΌΙΙΟΪ,ΚΑΤΆΠΑΝΟΓ. 

Σκάσε, παλιόστριγκλα...
Ή  ΓΡΙΑ (δυνατά). Βαράτε βαράτε·... (σκούζει* 

ανοίγει τό παράθυρο καί φαίνεται τό κεφάλι τοΰ αξιω
ματικού).

'Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. Τί τρέχει; '*
Ό ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ (ό ένας άπάνου στον άλλο). 

Μιά γριά σκούζει...μιά στρίγκλα...
Έ  ΓΡΙΑ. Ξέρω τό γιατρικό πού θά κάμει καλά ; 

τό βασιλιά !...
Ό Α'. Τήν ψέφτρα! . .
*0 Β'. Καθόμαστε καί τήν άκούμε!...
Ό Γ'.(μυστικά). Σούτ, μωρή πανούκλα!...
Ό ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (δυνατά). Στή θέση σας 

έσεϊς* (οί στρατιώτες έρχουνται στή θέση τούς· στή 
γριά). Έμπα μέσα έσύ·(τής ανοίγει τήν πόρτα και τη 
μπάζει μέσα).

01 ΣΤΡΑΤΪΩΤΕΣ(άφοΰ κοιτάχτηκαν κάμποσο)...
Ό ΣΚΟΠΟΣ. Καί τόρα;
Ό Ιν . "Οποιον πάρει ό θάνατος· (άκούγετορ. τό 

τραγούδι).

Πούναι το δέντρο τό λιγνό 
πού κ’ ή Άνεράϊδα τό λιγ ά ει; 
γύρο μας σίφουνας φυσάει* 
ποιά μάννα είδε τόνειρο 
πώς τό παιδί της στόν άφρό 
τής θάλασσας βουλιάει καί π ά ε ι ; ! . . .

Ό Β'. Άτιμε μάγε!...

ΚΑΜΕΡΑ 2Τ0 ΠΑΛΑΤΙ (*)

Οί Άβλικοί κάθουνται συλλοησμένοί' άπό τή 
διπλανή κάμερα παραστέκουνε τό βασιλιά. Γ0  φίλος 
τοΰ Β'. κοντά στό παράθυρο σκεφτικός;

Σέ λίγο ΕΧΑΣ. Άμοιρη χώρα!...
ΑΛΛΟΣ. Άμοιρη ζωή...(σιωπή αρκετή).
ΤΡΙΤΟΣ (ξάφνου δυνατά). Ά χ !... (οί άλλοι τόν 

κοιτάζουν). Ά χ ! (κουνάει λίγο τό κεφάλι του και χτυ
πάει τά χέρια του απελπιστικά).

ΤΕΤΑΡΤΟΣ. Συφορά μας ¡...(βγάνει τό μαντήλι 
του καί σφουγγίζει τά μάτια του. "Ολοι κάνουν πιά 
παρόμοια. Ό  φίλος στύ παράθυρο αρχίζει τά κλά
ματα).

*0 Β'. Ποιος θεός μάς καταράστηκε!... (οί άλλοι 
τόν κοιτάζουν).

Ό Γ '.Ά χ !... (έρχεται κοντά στήν πόρτα τής δι
πλανής κάμερας καί άκρουμάζεται κάμποση ώρα. Α 
νοίγει ή πόρτα καί βγαίνει ένας γιατρός).

ΟΛΟΙ. Γιατρέ, γιατρέ, πώς είναι;...
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ'(κουνιώντας τό κεφάλι, του). Ούτε 

τό αίμα τούκαμε καλό...
Ό Β'. (πέφτοντας στό ντιβάνι). Καμάρι μου ! 

Βασιλιά μου (βυθίζεται σέ λυγμούς).
Ό ΓΙΑΤΡΟΣ. Πρέπει νά του κάμουμε ζεστό λου

τρό μέ γάλα...Ετοιμάστε το, είπε ό Βεζίρη;...
ΟΛΟΙ (μέ προθυμία). ’Αμέσως, αμέσως ¡...(τρέ

χουν ποιος πρώτος· βγαίνει ό Γ'. ό γιατρός ξανα
μπαίνει στήν κάμερα).

Ό Δ', (άπό τό ντιβάνι). Μονάκριοο βλαστάρι μας 
που θά μάς άφήσεις;.... (μπαίνει ένας άξαοματικός). 

Ό  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. Ό Βεζίρης:
Ό Α'. Τί θέλεις:
Ό ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. Μιά γριά λέει, ξέρει τό για

τρικό πού θά κάμει καλά τό βασιλιά καί θέλε: νά 
ίδεΐ τό βεζίρη.

(*) Σημ. τοΰ εκδότη. Τό κομάτι αύτό άρχινάει στά χε- 

ρόγραφο με τούτα τά λόγια, πούναι σβησμένα μέ σταυρω

τές γραμμές.

ΕΝΑΣ ΑΒΛΙΚΟΣ. Λέν τόλπιζε κανένας, αδερφέ.

ΑΛΛΟΣ. Σωστά. Μά κείνος ό παλαβός πού τα εΐ;ε- 

ρε, νά μήν πει μαθές τίποτις...

ΑΛΛΟΣ. Τ ί νά σου κάνει κι άφτός ; Μπορείς νά ξη- 

γήσεις εσύ άφτά τά μυστήρια ; Τί νά σου π ε ι ; ΙΙολλά ¡Γ έ

μαθε ή σπουδή μου, περσότερα τά χρόνια μου, μά στέκε

ται αδύνατο νά νιύσω τί τρέχει σ’ άφτή τήν περίσταση...

ΑΛΛΟΣ (κουνιώντας τούς ώμους του). Δέ θέλει θεολο

γία...

ΑΛΛΟΣ. Ά ν  μπορούσα νά ύπόθετα κέγώ πώς κρύβε

ται μαγεία στή μέση, καλά...

Ό  Β '. Καί τί μπορείς νά ύποθέτεις έσύ ;

*0  Γ '.  Τίποτα. Μέ βασανίζει τό ζήτημα ολοένα...
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*U ΙΥ. Τ ί γριά είν’ άφτή ;

Ό  Α'. (σηκόνεται). Φέρτε τη λοιπόν γλήγορα. 

(μπαίνει καί ó Β '.)

Ό  Β '. Τό όιάταςα. (ό αξιωματικός βγαίνει).

Ό  Α '. (στό φίλο). "Ε , σύ...κουνήσου κ ’έσύ λίγο. 

Έ μ π α  μέσα νά ειδοποιήσεις τό βεζίρη έσύ...

*0  ΦΙΛΟΣ μπαίνει στήν άλλη κάμερα).

Ό  Γ ' .  (κοιτάζοντάς τον). Τό φόρτωμα νά μή 

λείπει.

Ό  Α'. Λεν τά καταλαβαίνω άφτά, άδερφέ.

*0  Β '. Καί σέ τέτιες ώρες ακόμα ή προτίμηση 

νά μή λείπει.

Ό  Α '. Τ ί νά κάμει κανείς, κι άπό.... (μπαίνει ό 
Βεζίρης μέ τό φίλο).

Ό  ΒΕΖΙΡΗ Σ. Τί τρέχει;

Ό  Β '. Μιά γριά ζητάει νά σέ ίδεϊ. Ξέρει, λέει, 

τό γιατρικό πού θά κάμει καλά τό βασιλιά.

Ό  Β ΕΖ ΙΡΗ Σ . ΙΙούναι τη ;

'Ο Α'. Βάν τή φέρει ό αξιωματικός. Είναι κάτου.

Ό  ΒΕΖΙΡΗ Σ. Γρήγορα, γλήγορα λοιπόν ..(ολοι 

πάλε ποιός πρώτος νά βγει' ό Β '.  προλαβαίνει).

Ό  Γ .  (μέ σημάδια άπογνωστικά). Πώς είναι 

τόρα, έξοχώ τα τε;

Ό  ΒΕΖ ΙΡΗ Σ . Φρίκη ¡...φ ρ ίκ η !....Τ ό ν  πνίγει ή 

ασφυξία· (κλαίει αληθινά). Παιδάκι μου, αφέντη μου...

Ό  Β '. (μπαίνοντας). "Ερχεται· (μπαίνει ή γριά 

κι ό αξιωματικός φαίνεται ως τήν πόρτα που τήν ο

δηγεί).

ΓΗ Γ Ρ ΙΑ . ΙΙροσκυνώ σας.

Ό  ΦΙΛΟΣ (άξαφνα). Έ  μάγισσα !...

ΟΛΟΙ. Τ Ι μάγισσα ! ;...

Ή  ΓΡ ΙΑ . ΙΙοιός είναι; (βλέποντας τό φίλο). Ή  

αφεντιά του ; Είμαι ή μάγισσα ; καί τί κακό είδε άπό 

τή μάγισσα; Ά ν  βρίσκεται έκεΐ ή μάγισσα δέν τόν 

ά φ η σ ε;

Ό  ΦΙΛΟΣ. 'Η μάγισσα τού Άρήγιανου !...

Ή  ΓΡ ΙΑ . Βεζίρη μου· ό Άρήγιανος καί πάλε 

Οάν τό σιόσει τό βασιλόπουλο, δπως Ισωσε και μένα.

ΟΛΟΙ. Ό  Ά ρήγιανος;

ΓΗ ΓΡ ΙΑ . Ν'αίσκε! ναΐσκε...

Ό  ΒΕΖ ΙΡΗ Σ (που συνήρθε) Ά φ τό ήρθε; νά μάς 

πεΐς, γριά ; άφτό είναι τό γιατρικό σου ;... (αγριεμένα 

κομάτι).

(Α κολουθεί) Π Α Ν Ε Σ  ΚΑΜΠΥΣΗΣ

‘Ό σοι δέ βρουν δημόσια θέση ή υπαλληλία σέ τράπεζα 

ή σ’ εφημερίδα εργασία πρόχειρη, όσοι δέν ευχαριστούν

ται μέ τή δόσκολη καθημερινή δουλειά, φεύγουν στήν ’Α

μερική δπου τρέχει τό χρυσάφι στους δρόμους! Ή  τυχερή 

εργασία καί τό εύκολο κέρδος στήν ’Αμερική βρίσκουνται 

γιατί οί Έ λλη ν ες δέν πρέπει νά κοπιάζουν καί πάρα πο

λύ, είναι πολύτιμα όντα. ΙΔΑΣ

ΕΝΑ ΜΑΗΗΜΑ

Έ χο ) έ'να μικρό έξάδερφο· είναι δέν είναι δυά- 

μισι,-τρί,ιο χρονώ. Αέν είναι, καθόλου «χαριτωμένο αγ

γελούδι,»· απεναντίας μάλιστα φαίνεται πώς θά γί

νει ένας μάγκας πρώτης. Τ ά μάβρα του μάτια είναι 

γεμάτα πονηριά· κι όταν κανένας ξένος τοΰ μιλήσει 

μπροστά μας, άφίνει τή σερπετάδα του κατά μέρος 

καί τοΰ ρίχνει κάτι ματιές, χωρίς όμως νά γυρίσει καί 

τό κεφάλι, στραβά-στραβά μέ τήν κόχη τοΰ ματιοΰ, 

σά νά θέλει νά τόν ζυγίσει, νά καταλάβει τί λογής 

είναι άφτός, σά νά λέγει μέσα του : «Νά τόν κάνω 

φίλο, ή άραγε καλύτερα θάναι νά μπήξω τις φ ω 

νές;»  —  Τόν λένε Αριστόδημο· μ* άν τόν ρωτήσεις 

πώς τόν λένε, «Τσόγημε» άπαντά. Ό  άθρωπος ξέ

ρει μονάχα τήν Κλητική, πού τόν φωνάζουνε « Α ρ ι

στόδημε», μά πολλές φορές σου κάνει καί τήν ’Ονο

μαστική : «ΙΙιός τόκανε άφ τό;» — « Ό  Τσόγημες», 

δπως όταν μέ δει, φιονάζει: «Κόμα» («άκόμα», σά 

νά λέμε, γλήγορα), έρχεται ό ΙΙόρες»- άκουει που μέ 

φωνάζουν «Φλώρε», σχηματίζει λοιπόν άφτός άμέ- 

σως τήν ονομαστική καί καθώς δέ μπορεί νά πεΐ Φλ, 

δός του «ΙΙόρε» καί «ΙΙόρες». .

Καθώς είμαι δάσκαλος μ1 αρέσουν τά παιδιά καί 

μ’ ένδιαφέρο παρακολουθώ τή σιγανή πρόοδο που 

κάνουν οί πιο μικροί στή γλώσσα τους καί οί μεγα- 

λουτσικοι στά εγγλέζικα πού τούς μαθαίνω— Τόν εί

χα λοιπόν τό φιλαράκο μου προχτές στην άγκαλιά μου 

καί χαϊδεβόμασταν. ΙΙότε τοΰ έστριβα τ’ αφτί, πότε 

μοΰ τραβοΰσε τό μουστάκι. Μέ μπάτσιζε κείνος μέ τό 

χεράκι του έτσι στά χωρατά, τόν γαργάλεβα γώ στήν 

κοιλίτσα του πού είναι φουσκωτή καί ξερή σάν μι

κρό ταμπούρλο (ό ερίφης ποτέ δέν τήν άφίνει άδεια), 

καί δός του γελοία καί κλωτσιές —  Τόν ρωτοΰσα: 

«Καλός έν ό Τσόγημες;» ή άπάντηση «Καλύηεΐι», 

«Καλή εν ή μητέρα;» «Καλή». « Τ Ισ υ χ ο ςέν ό  Κ ώ - 

τσος;» «Τίσδυχαιχίι». Τόν ρωτώ « Τ Ι Έ λενίτσα ;»  

Χωρίς νά πολυσυλλογιστώ, σά νά είχε βαρεθεί άφτή 

τήν ανάκριση «Τΐσίτυχοπίι» μοΰ λέγει, χωρίς άλλο 

, ξέροντας πέος τό «ήσυχος» είναι, «τριγενέςκαί δικα- 

; τάληκτον!» —  "Εξαφνα μιά ιδέα μούρχεται. Σά δά

σκαλος πού είμαι, είπα «"Α ς τοΰ κάνω καί λίγη 

: γραμματική νά δοΰμε τί ξέρει ό μάγκας». Τόν γαρ- 

γαλέβω λοιπόν πάλι στήν κοιλίτσα του γιά νά τόν 

φέρω στά κέφια, τοΰ δίνω καί μιά ψιχιά άμυγδαλο 

πού μοΰ βρίσκονταν στήν τσέπη,καί ξαναρχίζω τό διά

λογο, στήν αρχή άργά. «Καλός ό Τσόγημες ;» «Κα- 

λέηεΐι», «δ Κ ώ τσος;» «Καλέπείι», «δ Δημητρός;» 

«’AT.shalen.sh» (άτάσθαλος!), «ή μητέρα;» «Καλή». 

“Υστερα γληγορώτερα άνακατέβοντας τά άρσενικά ό-



νάματα μέ τά θηλυκά, καί πάντα απαντούσε μέ το 
έπίθετο βαλμένο στό σωστό τό γένος. — «Ά ς  τόν 
μπερδέψω τώρα κομμάτι* συλλογίστηκα, κι αρχίζω 
καί τόν ρωτώ: «Ό  Κώτσος καλός εν ή καλή;» «Κα- 
λόηεΐι» ή απάντηση! «Ή  Έλενίτσα ήσυχη ή ήσυ
χος;» «'Ήσυχη» δ διάβολος! «δ Δημητρός άτσαλος 
ή άτσαλη ;» βάζοντας πάντα τό επίθετο τοΰ αντίθε
του γένους τελεφταΐο γιά νά τόν μπερδέψω, μά «Ά -  
ίοΐιαίαιείι * δ τσακπίνης άπαντά. Σέ δέκα φάρες που 
τοΰ τά έπανάλαβα μόνο δυο φορές λάθεψε στό γέ
νος, καί κείνο κατά τό τέλος πού άρχισε νά βαριέται 
άφτή τήν παράξενη γυμναστική καί νά μου ζητάει 
«Μέντεείι, μέντεείι σΐιέλει δ Τσόγημες». Τούδωσα 
καναδυό καί τόν άφηκα νά κυλιστεί στό πάτωμα καί 
συλλογίστηκα· "Υστερα άπό τρία-τέσσερα χρόνια(βια·. 
ζουμαστε τά παιδιά μας νά τ* άποπαιδευσουμε μεΤς 
οΐ Ρωμιοί γιά νά μην τάχουμε στό σπίτι) θά πάγει 
τό παιδί σκολειό καί κεΐ θά μάθει πώς «τό μέν κα
λός είναι τριγενές καί τρικαταληκτον, καλός, καλή, 

καλόν, τό ήσυχος όμως τριγενές καί δικατάληκτον, 
ό και ή ήσυχος, τό ήσυχον.» — Χωρίς νά θέλω μοΰ 
ήρτε στό νοΰ τοΰ ΙΙάλλη τό :

Ψιλήν χ Γ  όξεΐαν απαιτεί 

κι’ εμένα θές νά μοΰ φανεί 

πώς κάποια φώναζε φωνή 

Βρέ τράβα του τ' άφτί, βρέ τράβα του τ ' άφτί.

Σαραντακχλησιές

Φ. Π. ΦΑΩΡΙΔΗΣ

_  ___  _  Ο ΝΙ

Ο Ν Ε Ι Ρ Ο

"Αχ πώς τά νεκρολούλουδα στεφάνι 

Τά πόθησα, τ ’ άνάκραξα, ώΐεμένα!

Τόσο πού καί στά ότείρατα μοΰ έφάνη 

ΙΙώς εΐτανε τά μάτια μου κλεισμένα,

Τό νεκρικό πού εύώδιαζε λιβάνι

Καί τά κεριά τρογύρω μου αναμμένα,

Χέρι, οταυρό, στό στήθι νά μοΰ βάνει,

Κι δλόγυρά μου πρόσωπα θλιμμένα.

Τό τελευταίο φιλί δ παπάς μοΰ ψάλλει,

Καί μέ φιλεΐ ένας ένας καί δακρύζει,

‘Ο στερνός τό νεκρόσκουτο γυρίζει 

Σ τ ’ αχνό τό πρόσωπό μου, καί προβάλλει 

Τό σκέπασμα ένας* κι άφαντη ή ψυχή μου 

Περίλυπη κοιτάζει τό κορμί μου.

Σφακερά ( Κέρκυρας)

ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΒΟΥΡΑΣ
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Μέ τράβηξε ίσια στον καφενέ. "Ενα; κύριο; μέ 
I γιαλιά και μαλλιά μισόψαρα, μά; έγνεψε άπδ ένα 

τραπέζι. '() Νίκος τονέ χαιρέτησε γερμανικά και 
| γερμανικά έκαμε τή σύστασή μας. 'Ο κύριο;, αφού 

είπε κατιτί; τοΰ Νίκον, γύρισε καί μέ ρώτησε γερ- 
| μάνικά κάτι κ’ έμένα.

«Δέν ξέρετε γερμανικά;» είπε άμα είδε πώ; τδν 
! κοίταξα μέ άνοιχτδ στόμα.
, «Ούτε τονομά σας δέν κατάλαβα», τοΰ απάν

τησα.
ι «Δόκτορ Ζαμπακίδης», είπε καί μοΰ ξανάδωσε 

τδ χέρι.
1 Ό Νίκος άρχισε νά μιλεϊ μαζί τον γερμανικά.
. Μά γιά νά συνεννοηθοΰν έπρεπε νά ξαναλένε κ’ οί 
1 δυδ τή φράση ρωμέϊκα.
I «ΙΙροχώρεσε, βλέπω, ό ξάδερφό; μον στά·γερ- 

μανικά», είπα γιά νά πώ κάτι καί γώ.
«Πολύ. "Εχει ταλέντο κ’ ένθουσιασμό γι αύτήν 

τή γλώσσα. Κ’ είναι άλήθεια ωραία γλώσσα.» 
«Έ χω ακούσει τδ έναντίο», είπα.
'Ο Νίκο; γέλασε: «Τάρέσοννε τά γαλλικά. Ά μα 

I ακούω γαλλικά σβηοΰμαι στά γέλια.»
«"Οχι δά* μήν είσαι υπερβολικό;· καί τά γαλ- 

ί λικά είναι ωραία γλώσσα», είπε ό Ζαμπακίδη;.
«'Ωραία γιά καλαμπούρια. Αστεία σάν τδ λαό 

, πού ’ τή μιλεϊ. Μέ πιάνοννε τά νεΰρα μον νάκούω 
■ γιά φραντσέζους*, φώναξε ό Νίκο; λαγγέβοντα;.

«Ποΰ τού; ξέρει; τούς φραντσέζον;;» τοΰ είπα.
1 «Γνώρισα ένα σωρό· δλοι γελοίοι. Έπειτα ξέρω 

δυστυχώς τή φιλολογία του;. Γιά γυναΐκε;. Έθνο;
. πού δέν έχει έναν ανώτερο ποιητή, ένα μουσικό, ένα 
! ζωγράφο τή; προκοπής. Άφίνω δά φιλόσοφο· κα
ι νένανε!»

«Ξέχασες τδ Ρουσσώ, γιά νά σοΰ πώ μονάχα 
έναν», είπε ό Ζαμπακίδης.

«Έστω· μά κι αύτόνε τδν καταδιώξανε. Ό Με- 
; γάλος Φρειδερίκο; τδν έσωσε, δπω; έσωσε καί τδ 
ί Βολταϊρο.»
ι Ό Ζαμπακίδης τδν κοίταξε.
1 «Δέν τούς σώζει ένα; Ρουσσώ», ξακολούθησε ό
] Νίκος· «έπειτα κ’ εκατό Ρουσσώ νάχανε βγάλει, δέν 

έξιλεώνεται τδ κακό πού κάμανε στην ανθρωπότητα», 
ι «ΙΙοιδ κακό;» ρώτησα.

«Τήν Ιπανάσταση».
; «Κ’ έκαμε κακό ή έπανάσταση ;»

«Τί μεγαλύτερο κακό ήθελε;! Έβγαλε στή μέση 
| τή μεσαία τάξη.»
\ «Καί τήν έπιστήμη», είπε δ Ζαμπακίδης.

«Ποιά έπιστήμη ; Τήν άρνηση τή; ζω ή ;; Δέ 
. μ’ άφίνεις, άδερφέ Δημητρό* τάπαμε τόσες φορές·
; βαριέμαι τή συζήτηση.»

«Είσαι ύπερβολικός· έπειτα μου φαίνεται πώ;

(*) Κοίταξε άριθ. 442, 449, 444, 445 καί. 446;
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συγχύζει; λίγο τά πράματα», είπε δ Ζαμπακίδης 
μέ χαμόγελο.

«Έ γώ  συγχύζω ή έσύ δέν ξέρει; τί σοΟ γίνε
ται ;» φώναξε δ Νίκος. "Ή γιατί σου άρνοΰμαι τήν 
ωφέλεια τής έπιστήμης σου γιά τή ζιοή; Δέν σου τδ 
άπόδειξα προχτές πώ; ή έπιστήμη έφαγε τήν άρ
χαία Ε λλάδα ; Είδες τί άλλιότικα έγινε στή Ρώμη. 
Βλέπεις κα: τή Γερμανία σήμερα.»

«Μά σου είπα, πώς δέ σέ κατάλαβα καλά», 
είπε ο Ζαμπακίδης.

« Γι αύτδ σούδωσα κ ' έγώ νά διαβάσεις τδ άρθρο 
μου, γιά νά μέ καταλάβεις καλύτερα.»

«Λέν τδ κατάλαβα περισσότερο άπδ τά λόγια 
σου.» Ό Ζαμπακίδης χαμογέλασε.

«Βέβαια θά πρόσεξες στή γλώσσα», είπε 6 Νί
κο; κι αρχίσανε νά συζητούνε τδ γλωσσικό ζήτημα. 
Ό Ζαμπακίδης έλεγε πώς ή γλώσσα πρέπει νάχει 
μιά γραμματική, ό Νίκος υποστήριζε πώς γραμμα
τική είναι το άτομικδ αϊστημα. Θέλησα νάνακατε- 
φτώ κ ’ έγώ στήν κουβέντα, μά τά μπέρδεψα γλή
γορα καί σώπασα.

«Ά σ ’ τα τώρα κ’ έλα νά κάμουμε τδ μάθημά 
μας», είπε τέλος τοΰ Νίκου ό Ζαμπακίδης.

Εκείνος έβγαλε άπδ τήν τσέπη του τδ φύλλο 
τής γερμανικής γραμματικής.

ΤΙήρα μιά έφ η μερίδα νά διαβάσω γιά νά μήν 
τούς ενοχλήσω.

Λέ θά περάσανε πέντε λεπτά τής ώρας, δταν 
ακόυσα τή φωνή τού Ζαμπακίδη:

« Ά , ά ! Έτσι δέν κάνουμε τίποτα· πώς θά πάμε 
παρακάτω ;»

«Σοΰ είπα, τή γραμματική τή βαριοϋμαι», είπε 
ό Νίκος καί χασμουρήθηκε.

«Τότε άφιαε τήν ιδέα νά μάθεις γλώσσα. Χωρίς 
γραμματική είναι κόποι άδικοι», ςαναείπε 6 Ζαμ
πακίδης.

'Ο Νίκος γέλασε: «Σάν καί μέ νιάζει έμένα ή 
γλώσσα ; Τά στούρμ καί ντράγγ δέ γίνονται μέ τή 
γραμματική.»

Καί σηκώθηκε.
«'Άντε κάμε το στήν πρέφα τώρα. Καθίσανε 

καί σέ καρτερούνε», τοΰ είπε δ Ζαμπακίδης μέ χα
μόγελο.

Ιίράματις σ’ ένα τραπέζι παραπέρα προσμένανε 
τδ Νίκο δυδ κύριοι μέ τήν τράπουλα στδ χέρι.

Ό κ. Ζαμπακίδης μέ κοίταξε μιά στιγμή, άμα 
έφυγε ό Νίκος, δίχως νά μιλήσει.

«Λύτδ είναι τδ μάθημα πού κάνετε;» τονέ ρώ
τησα γελώντας.

«Τά παίρνει άψά τά πράματα», μου απάντησε 
σά νά μήν πρόσεξε τδ ρώτημά μου. «Έτσι καί τώρα 
μέ τή Γερμανία.»

«Σπουδάσατε στή Γερμανία;» τονέ ρώτησα.
Έγνεψε μέ το κεφάλι.
«Νομικά;»
«"Όχι· φιλοσοφία καί γεωλογία.»
«Κ’ έξασκείτε—;»
«Γεωπονία στδν κήπο μου», είπε μέ χαμόγελο,
Τδν κοίταξα,

«Σάς φαίνεται παράξενο;» μοΰ είπε* «αυτοΰ 
τέλειωσε τδ δικό μου το στούρμ καί ντράγγ.»

«Τί είναι αύτδ τδ στούρμ καί ντράγγ; Δε με 
φωτίζετε!»

«ΙΙνεματικδς αναβρασμός, πώς νά σάς το πώ: κάτι 
σάν αύτδ πού θέλει νά κάμει τώρα δ ξάδερφος σας.»

Καί μοΰ ξήγησε τήν ίστορική του σημασία.
«Καί κάματε κ’ έσεΐ; έδώ ένα τετιο πράμα;» 

τονέ ρώτησα.
«Έκαμα ! θέλησα δηλαδή νά κάμω, όπως κ: έ

Νίκος.»
«Είσαστε ποιητής κ’ έσεΐς;»
«Ποΰ νά βρεθώ ποιητής; Σάς είπα, σπούοασα

γεωλογία.»
Τδν κοίταξα λίγο περίεργα.
Χαμογέλασε: «Ξαφνίζεστε, βλέπω. Νομίζετε 

πώς δέν μπορεί νά ονειρευτεί κ’ ένας γεωλογος ένα 
στούρμ καί ντράγγ:»

¿ακολούθησα νά τον κοιτάζω.
«Έ  λοιπόν, παρόμοια σάν τδν ξάοερφο σας θέ

λησα κ’ έγώ νάναμορφώσω».
«Τδν κλάδο σας;» ρώτησα σάν είοα πως σιοπασε.
«Τί κλάδο μου! Μόνο τδν κλάδο μου;»
«Τί άλλο....:»
«Τήν κοινωνία δλάκερη, τή ζωή, τον κοσμο. 

Ν’ ανατρέψω τον ίδιο τδ θεό.»
«Πώς; μέ τί τρόπο; Μέ τή γεωλογία;»
«Μάλιστα, μέ τή γεωλογία».
«Δέ σάς καταλαβαίνω· γιά πέστε μου», τοΰ είπα 

σάν τδν είδα πώς ςανασώπασε κοιτάζοντας κατά το 
τραπέζι πού είχε καθίσει δ Νίκος.

«Τί νά σάς πώ ; Σά; είπα σπούδασα στή Γερ
μανία. Πολλά άπ’ αυτά πού λέει ό Νίκος τάκουσα 
κ’ έγώ έκεί. "Ισως κάπως λιγότερο . συγχισμένα, μά 
αύτδ δέν έχει νά κάμει. Φτάνει πώς τάκουσα καί 
φτάνει πώς κατάλαβα πώς ή ζωή δέν πάει τδν ίσιο 
δρόμο της. ’Ή  είστε Αντίθετης γνώμης.

Συμφώνησα γιά νά μήν τονέ διακόψω.
«Έ  λοιπόν, πίστεψα πώς σ' αύτδ φταίει ή θρη

σκεία καί βιάστηκα νά πάρω τά διπλώματα μου καί 
νά γυρίσω έδώ νά τή χτυπήσω.»

«Πώς νά τή χτυπήσετε;»
«Νά πώς· κατάφερα τρεις άλλους φίλους μου, 

πού σπουδάζανε κι αυτοί στή Γερμανία καί κάναμε 
ένα σύλλογο, δμάδα, καθώς τήν είπαμε. Μαζέψαμε 
άναμεταξύ μας κάμποσα χρήματα, έγραψα έγώ μιά 
μελέτη άναιρώντας τήν ιδέα τοΰ θεού καί τή μω- 
σαϊκή κοσμογονία μέ τή θεωρία τής γνώσης καί μέ 
τή γεωλογική έπιστήμη, δέσαμε τις βαλίτζες μας, 
ήρθαμε στήν ’Αθήνα καί ρίξαμε τή μπόμπα.»

«ΙΙοιά μπόμπα»;
«Τή μελέτη μου, πού τήν τυπώσαμε σέ βιβλίο 

μέ χρήματα τής κάσσας μας».
Σώπασε μιά στιγμή χαμογελώντας.
«Έ , κα ί—;» έκαμα νά ρωτήσω.
«Τδ αποτέλεσμα θέλετε νά πείτε: Κάπ:ος κα

λόγερος, άρχιμαντρίτης ή δεσπότης δέ θυμούμαι, 
άναίρεσε σέ μιά έφημερίδα τή φιλοσοφική βάση τή; 
μελέτης μου. Τή γεωλογική μοΰ τήν κουρέλιασε 
κάπιος υφηγητής τής γεωλογίας, αποδείχνοντας πώς
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είχα κάμει σφάλματα στη μετάφραση τών κειμένων 
πού είχα παραθέσει στύ βιβλίο μου.»

«Κ’ εσείς δεν απαντήσατε ;
«Τί νάπαντοΟσα; Ό συνάδερφός μου γεωλόγος 

είχε δίκιο στά σφάλματα που μου βρήκε. Γι’ αυτό 
επιμένω τώρα του Χίκου νά μην καταφρονεί τη 
γραμματική!»

«Και στον καλόγερο δεν απαντήσατε;»
«Σ’ αυτόν είχα νάπαντήσω. Μά που; ΙΙοιά εφη

μερίδα μου άνοιγε τις στήλες της νά χτυπήσω τή 
θρησκεία ;»

«Γιατί δεν τυπώνατε νέο βιβλίο;»
«Μέ τί χρήματα: Ό πατέρας μου δέ μου ξανά- 

στειλε πεντάρα. Αέν ήθελε ούτε νά μέ δεί, σαν έμαθε 
πώς τάβαλα μέ τό θεό.»

«Κ” ή κάσσα σας;»
«ΙΙοιά κάσσα ;»
«Ίου συλλόγου που είπατε.»
.«'Ο σύλλογός μας διαλύθηκε.»
«Γ ιατί;»
«Οί σύντροφοί μου δεν τον καρτερούσαν τέτιον 

πόλεμο. Οι δυο άπ αυτούς μάλιστα μέ άποκηρύξανε 
στόν τύπο, άμα διαδόθηκε πώς είχαμε κρυφή εται
ρία για νά πολεμήσουμε τή θρησκεία.»

«Τόσο θάρρος είχανε;»
«Τί θάρρος: Κάμανε σά γνωστικοί άνθρωποι. 

'() ένας είνε τώρα γιατρός μέ μεγάλη πελατεία, ό 
άλλος τμηματάρχης σέ κάπιο υπουργείο. Ό τρίτος, 
πού μού έμεινε πιστότερος, δικηγόρε! στό ειρηνοδι
κείο τού χωριού του.»

«Κ’ έπειτα τί έγινε:»
« ’Αφού ναβάγησε ή θρησκευτική άνατροπή, γυ

ρίσαμε τό νού μέ αυτόν τον τρίτο σέ άλλη άνταρ- 
σία. θελήσαμε νά σηκώσουμε άναβρασμό σέ άλλη 
σφαίρα.»

«Σέ ποιά ;»
«Τί άνάγκη νά τό μάθετε; Φτάνει νά σάς πω 

πώς έλαβε τέλος χειρότερο. Ό σύντροφός μου κα
τάντησε στο ειρηνοδικείο πού σάς είπα, κ’ έγώ άφού 
πείνασα καί γυμνήτεψα κάμποσα χρόνια στήν ’Α
θήνα, γύρισα έδώ σάν πέθανε ό πατέρας μου καί 
καλλιεργώ τον κήπο κ’ ένα μικρό άμπελάκι πού μού 
άφησε, σά δέν μπορούσε νά μέ αποκληρώσει δλό- 
τελα.»

«Τόσο κατάκαρδα τό πήρε πού είσαστε άθρη- 
σκος;»

«?Εγώ περσότερο πού είταν έκείνος θρήσκος. 
"Οταν άργότερα πού έμαθε πώς δυστυχώ μού έγραψε 
νά γυρίσω σπίτι, τού έβαλα τον ορο νά μήν πατήσει 
παπάς στο κατόφλι ά μέ θέλει νάρθω. Αέν τό δέχτηκε 
καί δέν ήρθα ούτε στό θάνατό του, γιά νά μήν 
απαντηθώ μέ τούς παπάδες.»

«Τόσος φανατισμός!»
« ’Αρχές, βλέπετ ε* πριντσίπιεν, καθώς τις λένε 

στή γλώσσα πού αγαπά 6 ξάδερφός σας.»
«Καί μένετε πιστός σ’ αυτές ;»

. «Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ο λόγος μας είτανε 
γιά τον ξάδερφό σας, πού παίρνει κι αύτός άψά τά 
πράματα καί βιάζεται νά πάει στή Γερμανία.»

«Είστε τής ιδέας νά μήν πάει;»

«Έ γώ ; θεός φυλάξει! Χά μή βιαστεί, τού λέω 
μονάχα. Χά καθίσει κανένα χρόνο ακόμα εδώ μαζί 
μου, νά μάθει κάπως τά γερμανικά. Κ’ έπειτα — 
πιστέβω θά σάς είπε—»

Κούνησα τό κεφάλι δίχως νά τό θέλω.
«Γιά τή δουλιά πού λέμε, θάναι πιο σίγουρο νά 

περιμείνουμε ένα χρόνο άκόμα.»
Τον κοίταξα.
« ’Ακούστε λοιπόν νά σάς τά πώ μέ τή σειρά, ά 

δέ βαριέστε», ξακολούθησε. «Καθώς σάς είπα, έχω 
έναν κήπο στο σπιτάκι πού κάθουμαι. Στήν έξοχή 
είναι, μά πολύ κοντά. Ά  θέλετε, έρχεστε καμιά μέρα 
μέ τό Νίκο νά δείτε τά κουνέλια, τις κότες καί τις 
μαλτέζικες κατσίκες μου. Αυτό είναι όλο το ζωικό 
βασίλειό μου μαζί μ’ ένα μαντρόσκυλο καί δυο γά
τες. Τό φυτικό είναι πλουσιότερο- έλάτε μόνος νά τό 
δείτε. Τώρα ας σάς πώ γιά τό άμπελάκι μου, γιατί 
αύτο έχει σκέση μέ το θέμα. Καθώς θάκούσατε, τά 
κρασιά τού τόπου δέν αξίζουν καί πολύ- δέν ξέρει ό 
κόσμος νά τά κάμει, δέ γνιάστηκε κανένας νά τον 
όδηγήσει.»

«Μά άκουσα πώς ή Κυβέρνηση», έκαμα νά πώ.
«ΙΙαρακαλώ, άφίστε τήν Κυβέρνηση·. Αέν μπερ- 

δέβουμαι στά πολιτικά.—Είναι αλήθεια πώς λίγοι μέ 
συμπαθούν έδώ στόν τόπο κι αυτοί πολύ λίγο. Μά 
έγώ τόν αγαπώ. Βλέπετε έδώ γεννήθηκα, μεγά
λωσα --Αδυναμία τέλος, καθώς τό λέει έΧίκος.’Από 
τή σκληρή ζωή, πού έχω κάμει τόσα χρόνια, συνή
θισα τόσο στήν άπλότητα ώστε νά μού φτάνει μόνο 
ό κήπος μου γιά νά συντηρούμαι. "Έτσι τό άμπε
λάκι μού άπομένει σάν περίσσεμα νά πείτε. Μιά 
στιγμή σκέφτηκα νά τό χαρίσω στό δήμο γιά τούς 
φτωχούς κ’ έτσι νά γλύτωνα άπ τό βάσανό του. Μά 
ύστερα στοχάστηκα πώς θά τό τρώγανε οί πλούσιοι 
καί μού ήρθε μιά άλλη ιδέα. Χά κάμω δοκιμές μο
νάχος μου σ’ αυτό πώς μπορούσε νά καλυτερέψει έ 
φυτος τού τόπου καί νά γίνει το κρασί περοότερο τής 
προκοπής. Χά σάς δηγηθώ τούς τρόπους πού έβαλα 
σ’ ένέργεια, θά σάς κουράσει. Φτάνει νά μάθετε πώς 
ήρθα σ’ ευχάριστα άποτελέσματα- βρήκα μιά μέθοδο 
νά μήν ξυνίζει τό κρασί πριν άπ’ τό χρόνο, καθώς 
τό παθαίνουν ολα έδώ. Τό μόνο πού μέ βασανίζει 
άκόμα είναι τό χρώμα. Αέν μπορώ νά βρώ τό μέσο νά 
τό κάνω τόσο κιάρο δσο χρειάζεται. ΓΓ αύτό λέω τού 
Χίκου νά μή βιάζεται. Έ χω έλπίδες νά τό κατα
φέρω ίσα μέ τό χρόνο».

«Καί δέ δείξατε τή μέθοδό σας καί στούς άλ
λους, νά τήν έφαρμώσουνε κι αύτοί;»

Χαμογέλασε.: «Φαίνεστε πού δέν ξέρετε άκόμα 
τον κόσμο. Ηοιός άκούει άπό μέθοδο; 'Ο κόσμος γιά 
νά πειστεί, θέλει νά δεί πρώτα θετικά πράματα. Ό 
καλύτερος 6 τρόπος γιά νά διαδώσεις ένα νέο πράμα 
είναι νά τό έφαρμώσεις πραχτικά. Κ’ έγώ γιά νά 
πείσω έδώ τόν κόσμο, πρέπει νά μπορέσω νά δια
δώσω τήν έφέβρεσή μου έξω άπό τόν τόπο. Μά γΓ 
αύτό έγώ είμαι άνίκανος. ’Αδύνατο νά πείσω τόν 
εαυτό μου νάβγει πιά δξω άπό αυτόν τόν τόπο.»

«Γ ιατί;»
«ίίολλά ρωτάτε. Σάς φαίνουμαι παράξενος; ?Ας 

σάς τό πώ. Γιατί φοβούμαι μήν πεθάνω. Καί δέν
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είναι παράξενο μήν πεθάνω από τό φόβο μου μόλις 
βγώ απ’ τό σύνορο του τόπου.»

«Τόοο φοβάστε τό θάνατο;»
«'Οχι τον ίδιον το θάνατο, μά τό θάνατο δξω 

από τον τόπο μου. Παραξενέβεστε έ ; "Ας σας το 
πώ κι αυτό· ό πόθος μου είναι νά Βαφτώ σ’ αυτό τό 
χώμα που γεννήθηκα, νάναπαφτώ στόν τάφο τών γο
νιών μου, πλάι στόν πατέρα μου.» Σώπασε μια 
στιγμή. «Ναι, πλάϊ στόν πατέρα μου, μή μέ κοι
τάτε», ξακολούθησε μέ χαμόγελο «θά θυμάστε πού 
σάς είπα πώς δεν ήρθα νά τονέ δώ πού πέθαινε, γιά 
νά μήν απαντηθώ μέ τούς παπάδες. "Αχ νά ξέρατε 
τί παράξενος πού είναι ό άνθρωπος και τί κρυφές δι
πλές πού έχει ή ψυχή του. Τί ωφελεί ά θαρρεί κα
νένας πώς μπορεί και τις ξεδιαλύνει. Κ’ έγώ φαν- 
τάζουμαι πώς τό μπορώ, ωστόσο κάθε ΙΤαρασκεβή 
πάω στόν τάφο τού πατέρα μου και του ανάβω ένα 
κερί. ’Αλλά μέ κάματε κ’ έφυγα από τήν ¿μιλία 
μας. Τί λέγαμε;»

«Ιί,ώς δέ θέλετε νά ταξιδέψετε.»
«Ά να ί· Λοιπόν έπρεπε νάβρω κάπιον άλλον — »
«Καί διαλέξατε τό Νίκο;» τόν έκοψα γελώντας.
«Μή γελάτε, τό ξέρω δσο κ’ έσείς πώς δεν είναι 

ό κατάλληλο:. Πρώτα γιατί είναι άνθρωπος πού 
ακούει μόνο τις όρμές του. Τώρα τόν είδατε, άφισε 
τό μάθημά μας, ξέχασε τά μεγάλα δνειρα γιά τή 
διασκέδαση τής στιγμής. Έπειτα δεν είναι εκέΐνος 
πού θάπαίρνε τό έργο αυτό μέ τήν ψυχή του, μέ 
τήν αγάπη τού κοινού καλού. Τό παίρνει μόνο γιά 
τόν εαυτό του, γιατί τού γίνεται μέσο νά πάει στή 
Γερμανία. Μά έμένανε μού φτάνει αυτό. Τό ζήτημά 
μου είναι νά βγει τό κρασί μου δξω από τήν Ε λ
λάδα. "Αμα τό καταφέρω αυτό, θά πειστεί δ κόσμος 
καί θάρθει μόνος του νά μού γυρέψει νά τονέ φω
τίσω, άντίς νά τρέχω τώρα έγώ νά τόν πείσω μέ τά 
λόγια. Κ’ έτσι τελιώνει πιά τό έργο μου. Τό σκούν
τημα θέλω νά δώσω γώ, τά παραπέρα έρχουνται 
μόνα τους. Ηά τούς ξυπνήσει δλους τό συμφέρο. Μέ 
καταλάβατε τώρα;»

«Σάς κατάλαβα. Μά ό Νίκος!»
«Ά ς τονέ βοηθήσουμε κι αυτόν νά γίνει μεγας. 

Καλό καί τούτο γιά τόν τόπο. Νά βγάλει ένα μεγά- 
λον ποιητή.»

«Μεγάλος ποιητής ό Νίκος;» Γέλασα πάλι.
« Γιατί όχι; Λεν έχει τόσους τό ρωμέϊκο; Κ’ ένας 

ό Νίκος παραπάνω.»
«Λέν τονέ συμβουλέβετε καλύτερα νά πιάσει 

μιά οουλιά νά ζήσει;» είπα.
Χαμογέλασε: «Φαίνεστε πώς δέ σάλεψε μέσα 

σας ή ορμή γιά τό μεγάλο. Νά τονέ συμβουλέψω! 
Μά δέ σάς είπα πριν τήν Ιστορία μου; θαρρείτε πώς 
δέ μέ συμβουλέψανε κ’ έμέ; Ά χ  δεν τό ξέρετε πώς 
κάνει ευτυχισμένο τόν άνθρωπο ή ιδέα πώς είναι 
κατιτίς ξεχωριστό σ’ αυτόν τόν κόσμο. Μή νομίσετε 
πώς θά σώσετε τόν κόσμο αν ξερριζώσετε τέτιες 
όρμές.»

«"Οχι τόν κόσμο μά ένα νέο ήθελα νά σώσω.»
Γέλασε δυνατά τώρα: «Δοκιμάστε άφοΰ τό θέ- 

λέΐε. 'Ωστόσο πιο πραχτικό θάτανε, άνίσως δοκιμά
ζατε κατιτίς άλλο. Καί γι αύτό θά σάς χρωστούσα

κ’ έγώ χάρη. Δεν ξέρω αν τό προσέξατε πώς είμαι 
ανήσυχος δλη τήν ώρα πού μιλούμε. Έτσι είμαι 
πάντα σάν κάθεται νά παίξει δ Νίκος. Σηκώνουμαι 
γλήγορα καί φέβγω. Άφίνω καί το σκάκι μου στή 
μέση, πού παίζιο κάποτε μ’ ένα γιατρό. Καί τώρα 
ά δεν έπιανα μ’ εσάς έδώ κουβέντα, θάχα φύγει 
από ώρα. Μή μέ κοιτάτε, δέν μπορώ νά σάς τό πώ, 
πολύ περσότερο νά τό ξεστομίσω στον ίδιον. Έσείς 
έχετε θάρρος πιό πολύ μαζί του. Σάς λέω πώς δυ
στυχώς τό ξέρουν κι άλλοι έδώ μέσα καί τό μουρ
μουρίζουνε. Δέ θάθελα νάμαι μπροστά ά βγει δλό- 
τελα στο φόρο. Γι’ αύτό φέβγω. "Αν νοιώθετε από 
τό παιγνίδι πού παίζει, πηγαίνετε καθίστε κοντά του 
μιά στιγμή, βεβαιωθήτε μόνος σας καί κάμετε το 
χρέος σας. Κάντε μου αυτή τή χάρη καί συμπα- 
θάτε με πού σάς άφίνω.»

Καί μού έδωσε το χέρι του κ’ έφυγε.
Μού είχε πει τήν υποψία του καθαρότερα άπ’ 

δσο φανταζότανε καί πρώτη ιδέα κ’ έμέ είτανε νά 
σηκωθώ νά φύγω. Μά ή περιέργεια μέ κράτησε κι 
αποφάσισα καί πήγα καί κάθισα κοντά στο Νίκο. 
Δέν άργησα νά τό βεβαιωθώ πώς είτανε συνεννοη- 
μένος μέ τόν έναν από κείνους πού παίζανε μαζί, 
καί γελούσανε τόν άλλο.

«Δέν τάφίνεις τώρα νάβγουμ’ δξω λίγο», τού 
είπα σιγά μιά στιγμή πού είδα πώς μπορούσε νάφί- 
σει τό παιγνίδι.

«Γύρισε σέ λίγο νά μέ πάρεις», άπάντησε. Κέρ
διζε κ’ είτανε σέ καλή διάθεση καί πείραζε τόν 
άλλο πού έχανε.

Βγήκα έναν περίπατο καί ξαναγύρισα Τονέ 
βρήκα τώρα ξαναμένο. Δέν έπιανε καλό χαρτί καί 
τάχε βάλει μ’ έναν παπά, πού είχε καθίσει στο 
πλευρό του κ’ έκανε χάζι τό παιγνίδι. Δυοτρεΐς άλ
λοι, πού καθόντανε γύρο γελούσανε καί κάνανε 
νόημα τού παπά νά μή σηκωθεί.

Ξανάφυγα καί γύρισα άμα νύχτιοσε. Δέν είταν ό 
παπάς έκεΐ καί κάθισα κοντά στό Νίκο.

«Θάργήσεις ακόμα ;» τονέ ρώτησα.
«Τώρα καθώς έμπλεξα», μού απάντησε· «δέ 

βλέπεις πόσα μ’ έχουνε γραμένο. Κάτσε λίγο, μπάς 
καί μού φέρεις γούρι.»

Κάθησα, μά δέν τόν ωφέλησα.
«Μού τό κρέμασες κ* έσύ· άντε φέβγα. Πές 

σπίτι πώς θά φάω έξω άπόψε», μού είπε δίχως νά 
γυρίσει νά μέ δεί.

(ΆχοΧου&εϊ) Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Βγήκε τό καινούριο βιβλίο τον

Ι Δ Α

0501 ΖΩΝΤΑΝΟΙ 99

και ηονλιέχαι δνό δραχμές στό γραφείο τον 

«ΝΟΓΜΑ». Στό έξωτερικό στέλνεται μέ φρ. 2,25.
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B f A lN ^ I  ΚΑΘ Ε Κ Υ ΡΙΑ Κ Η

Ίδιοχτή της: Λ ·  I J .  Τ Α Γ Κ Ο Ι Ι Ο Υ Λ Ο Σ  
♦  · ♦

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

♦  · ♦

Σνντρομή χρονιάτικη : Γ ιά  τήν 'Ελλάδα καί την

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

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 6ρ. 

τήν τριμηνία). - Κανένας δέ γράφεται συντρυμητής ά δέν 

προπλερώσει τή συντρομή του.

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

λιούνται στύ γραη εϊο μας διπλή τιμή.

- X -

Βρίσκεται στήν ’ Αθήνα σ' όλα τά κιόσκια, καί στις επαρ

χίες σ ’όλα τά ΙΙραχτορεϊα τών ’Εφημερίδων.

Ο Ν θϊ*Μ 7*Σ 1

Π α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Α Κ Ι Α

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ.-Τ’ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ. -  ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ. -  Ο 
ΦΤΑΙΣΤΗΣ. - ΟΙ ΚΟΤΛΟΤΒΑΚΙΣΜΟΙ.

Γ ΙΑ Τ Ι δέν καταγγείλαμε, λέει, τάν κ. Κονλονμβάκη 
γιά δσες ψευτιές και συκοφαντίες δημοαίεψε τό *Σχρίπ» 
(κοίταξε και περασμένο φύλλο τον *Νουμα· οελ. 475). 
Κ ι &ν τόν καταγγέλναμε μιά τρύπα στό νερό # ά  κάνα
με. Ποιος ϋ'ά μας έδινε τό δίκιο μας ; Τό δικαστήριο ; 
Θά δώσει δίκιο σέ μαλλιαρούς, σ’ αϋ-ρώπονς δηλ. τρελ- 
λούς και προδότες, τό δικαστήριο ;

Καμαρώστε τί γίνεται σήμερα στό Βόλο. Δυό άπό 
τους κατηγορούμενους, οί κ. κ. Οίκονομάκης και Σ α
ράτσης, μέ τις παληκαρίσιες καί φωτεινές άπολογίες 
τους γκρεμίζουν ένα ένα δλα τά παλιότονβλα τής γελοίας 
κατηγορίας■ καταγγέλνουν πώς δλη αυτή ή υπόθεσή δη- 
μιουργή&ηκε για χρηματολογία από έναν πλαστογράφο 
και συστηματικό συκοφάντη και έκβιαοτή !

Κι δμως ένας έφέτης δέν τά λογαριάζει δ  λ’ αυτά, τά 

κλωτσάει περιφρονητικώτατα, βουλώνει τ '  αυτιά τον  

στήν άλήφεια, κλείνει τά μάτια του στό φως, καί ξε
φουρνίζει ένα ασυνείδητο κατηγορητήριο. Γ ια τ ί ; “Ω, 
γιατί δ Οίκονομάκ ης κι δ Σαράτσης είναι δημοτικιστά- 
δες, είναι μαλλιαροί, καί στό μυαλό τοΰ κ. Έφέτη δέν 
μπορεί νά χωρέοει πώς είναι δυνατό οί μαλλιαροί να- 
χοννε ποτέ δίκιο. £

Μ ΑΣ τό είπανε νομικοί ποΰτυχε νά διαβάσουν τις άπο

λογίες τών κατηγορούμενων καί τό κατηγορητήριο τον κ. 

Ά μπελα, πώς καθόλου παρίξενο αύριο τό Δικαστήριο νά 

καταδικάσει τό Δελμοΰζο καί τούς άλλους καί νάν τούς ρή- 

ξει στις φυλακές.

Βέβαια* υστερ' άπό ένα τέτιο κατηγορητήριο τί θά κά

νουν οί δικαστές; Θ ’ αθωώσουν τούς κατηγορουμένους, ά- 

ποδοκιμάζοντας έτσι έναν ανώτερο δικαστή πού σύνταξε 

τό καΤηγορητήριο ; Ό χ ι  δ ά ! Τέτια καί τόση λευτεριά σκέ

ψης οί μανταρΐνοι μας άκόμα δέν τή χαρήκανε. Ό  Πρω

τόδικης δέν μτορεΐ νά βρεΐ ποτέ λαθεμένη τή γνιίιμη 

τοΰ Έφ έτη κι ό Έ φ έτης δέν είναι κουτός νά καταγγείλει 

γι’ άνόητο τόν ανώτερο του, τόν Άρεοπαγίιη.

Κι δλον αΰτόνε τό σεβασμό στήν ιεραρχία, ας τόν πλε- 

ράινουν οί ραγιάδες, κι δτα μάλιστα τύχει νάναι καί μαλ

λιαροί .

£

ΚΑΙΙΙΟ Σ προφήτεψε τελευταία στύ «Χουμά* πώς νέος, 

άγριώτερος διωγμός θάρχινήσει κατά τής δημοτικής. "Οσο 

απλώνεται ο αγώνας, τόσο πιό πολύ θ ά  φανατίζει τούς 

αντίθετους, τόσο πιό πολύ θάν τούς εξαγριώνει.

Καί νά, πού γλήγορα γλήγορα ή προφητεία του αλή

θεψε. Ό  Βόλος νέους μάρτυρες καί νέους ήρωες τής ’Ι 

δέας μάς δίνει σήμερα, θ ά  γίνει αύριο μεθαύριο καί ή δί

κη καί ό σχολαστικισμός θά φάει τή γερή ματσουκιά καί 

τό φώς τής ’Αλήθειας θά  ξεχυθεί άπό τις πόρτες κι άπό 

τά παράθυρα τοΰ δικαστηρίου νά φωτίσει τόν κόσ[ΐο.

£
ΚΑΜ ΑΡΩΣ’ ΤΑ, κ. Λαγοπάτη. Καί τά ρούβλια παί

ζουνε σπουδαίο μέρος στά Βολιώιικα μασκαραλήκια. Διά

βασε τήν άπολογία τού Οίκονομάκη. Κοντά στ’ άλλα, βρέ

θηκε δ άθρωπος υποχρεωμένος νάποδείξει καί πώς δέν 

παίρνει ρούβλια.
Καί όλ’ αύτά τά φταις τοΰ λόγου σου, κ. Λαγοπάτη. 

Τοΰ λόγου σου καί οί συνεπίτροποί σου. ’ Αν ενεργούσατε 

τίμια καί μέ ζήλο, άν τελιώνατε τό έργο πού σάς μπιστεύ 

τηκε ή Βουλή, σήμερα τά ρούβλια δέ θάν τάνάφερνε πιά 

κανείς. "Ισως νά μή παρουσιαζότανε καί στόν κ. ’Αμπελά 

ή ευκαιρία νά μάς στραβώσει μέ τά δικαστικά του φώτα.

Τύ κρίμα στό λαιμό σου, κ. Λαγοπάτη.

£
Μ ΙΣΤΡ1ΩΤΙΣΜ ΟΙ =  ανοησίες καί δημοκοπίες. Κου- 

λονμ/3ακισμοί=ψευτιές καί συκοφαντίες. Λέντό λέμε εμείς. 

Τό λένε οί δασκάλοι στή δήλωσή τους πού δημοσιέψανε 

στό «Εμπρός» τής περασμένης Ιίαρασκευής καί πού τή δη

μοσιεύουμε καί μεΐς σήμερα σ' άλλη σελίδα.

Κι αν πάρουμε τούς προχειρότερους (μά δχι καί χει

ρότερους) γλωσσαμύντορες:

Δίιστριώτι;5=ά νόη τος καί δημοκόπος.

ΚουλουμβάΝ ^ = Ψ εύ τη ς καί συκοφάντης.

Κούρτοβικ=πλαατο'/ράφος κ εκβιαστής

κλαΐμε τήν άιιοιρη Καθαρεύουσα πού δσο φταίστρα κι άν 

είναι δέν τής άξιζε νά πέσει καί σέ τέτια χέρια παστρικά.
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ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

Σιγά-σιγά ή σελήνη ανεβαίνει στο μεσουράνημά 
τη ; καί χύνει πλέριο τό άπαλό της χάδι. Ή φύση 
δλη παραδόΗηκε σ’ αυτή τήν ήδονή καί γλυκονα- 
νουρισμένη άπό τό παραπονιάρικο τραγούδι του 
γκιώνη κοιμάται ήσυχα στήν πένθιμη γαλήνη.

Αύτό τό πένθιμο τής νυχτιάς, πού ναρκώνει τις 
αιστησες γιά νάφήση καθάρια τήν αντίληψη καί 
μόνο τή λεπτή αΐστηση, μέ τράβηξε μακριά άπό τήν 
πόλη σ’ ένα μαγευτικό βουνό, στήν έρημιά οπού κα
νένας νοιώθει το κάθε απόκρυφο τής φύσης. Μιά σι
γαλιά νεκρική απλώνεται όλόγυρά μου· σιγαλιά σα
βανωμένη μέ τ’ άσημένιο φως του φεγγαριού.

Μόνη ¿λομόναχη έγώ, σ’ αύτό τό μυστήριο τής 
νύχτας, μακριά άπό τό κάθε τί, πού μπορεί νά ξυ- 
πνήση μέσα μου τούς υλιστικούς μου πόθους. Τότε 
σ’ αυτή στήν όμορφη φύση, πού άπέραντη καθώς εί- 
τανε μούδειχνε φανερά τή λευτεριά μου, ένοιωσα κά
τι, πού πρώτη φορά τδνοιωθα βαθειά μου. "Οσο άνέ- ! 
βαινα τό βουνό καί τό διάστημά άπό τήν πόλη πιό , 
πολύ μάς χώριζε, τόσο αίστανόμουνα τόν εαυτό μου 
λεύτερο άπό κάτι, πού τόν κρατούσε σφιχτοδεμένο. 
Ό νους μου ξεσκεπαζότανε άπό ένα βαρύ καί σκο
τεινό πέπλο καί ή καρδιά μου ήσυχη, γαλήνια χτυ
πούσε. Τότε ένοιωσα γιά πρώτη φορά τόν εαυτό μου, 
εΐταν ή πρώτη γνωριμιά πούκανα μαζί του. Πόσο 
δύσκολα τονέ γνωρίζει κανένας, πόσο σπάνια ζεί μ’ 
αύτόνε καί πόσο εύκολα τόν περιφρονεΐ χωρίς νά τού 
δίνη τήν παραμικρότερη σημασία! 'ίίςτόσο άκριβά 
πληρώνουμε αυτή τήν περιφρόνηση χωρίς νά τό κα
ταλαβαίνουμε. Ζούμε πάντα μέ τά πράματα τόσο πού 
μάς σκλαβώνουνε καί δέν κάνουμε πιά ούτε στιγμή 
χωρίς αύτά.

"Ετσι άντικρύζουμε κάτι πού λάμπει στά μάτια 
μας, μάς φαίνεται ώραΐο, μάς αρέσει, πάμε κοντά 
του, αύτό μάς τραβά, μάς μεθάει, μά μόλις συνέλ- 
θουμε, αλλοίμονο! έκεΐνο τ’ ώραΐο κάτι μάς άφησε 
στήν άκρη κάποιου γκρεμνού.....

Αύτή είναι ή ευτυχία πού μάς χαρίζουν τά «πρά
ματα» χωρίς νά θέλουμε νά καταλάβουμε πώς τήν 
άληθινή ευτυχία μάς τή χαρίζει μονάχα ό έαυτβς 
μας. "Ολα γύρω μας είναι πλάνη. Ό λ ’ αύτά πού 
μάς έχουνε δεμένους, δλα σβυοΰνε, δλα πεθαίνουνε. 
Έτσι καί ή ήσυχία του; σβύνει. Μοιάζει σάν τά λου
λούδια, τά κρατούμε στά χέρια μας γιομάτα ζωή καί | 
μύρο, μ’ αρχίζουνε νά σιγοπεθαίνουνε, τό μύρο τους 
σβύνει καί δέ μάς άπομένουνε παρά φυλλαράκια ξε
ρά κιτρινιασμένα, πού μάς θυμίζουνε μέ κάποια ει
ρωνεία τήν περασμένη ζωή.....

Βρίσκουνε πολλοί τήν ήοονή, γιά μιά στιγμή 
στόν έρωτα καί παραξηγώντας αύτή τήν πρόσκαιρη 
ήδονή τή λένε «ευτυχία» χωρίς νά μετρήσουν τόν 
πόνο πού προξενάει κι άφήνει γιά πάντα 0 έρωτας....

"Ανθρωπε! νίκησε τήν αδυναμία, πού σέ σκλα
βώνει, σπάσε τις άλυσσίδες, πού σ’ έχουνε δεμένο μέ 
τά πράματα, νίκησε αύτή τή σκλαβιά τήν απόλαυση 
δπου σέ σπρώχνει μιά ορμή. Καί μείνε μοναχός! 
Ζήσε μέ# τόν εαυτό σου λεύτερος. Καί τότε πού δέ θά 
σέ κρατή πιά τίποτε, μέ τίποτε δέ θάσαι πιά δεμέ
νος· έμπα μέσα στόν εαυτό σου, μελέτησέ τονε καλά, 
άνάλυσέ τον, κράτα τον σιμά σου, πάντα μαζί σου. 
Τότε τή χαρά καί τήν ευτυχία πού θά νοιώσης θά 
τήν αίσταντής στό κορύφωμά του, γιατί είναι δικό 
σου γέννημα. Κ’ είναι ευτυχία άσβυστη πού τότε θά 
πεθάνη δταν καί σύ θά σβύσης. Είναι ή αληθινή εύ- 

1 τυχία πού δύσκολα τή γνωρίζουμε σάν καί τον εαυτό 
μας, πού μέσα του τήν κρύβει. Ιίόσο ψηλά φτάνει ί  
νικητής τής αδυναμίας του, ό κάτοχος τού έγώ του!

- Η -

Ή σελήνη άρχισε νά γέρνη. Έγώ βρισκόμουνα 
άκόμα στήν κορφή τού βουνού καί στήν κορφή τής 
νίκης μου! Είμουνα δίκιά μου! ΐ ’ αεράκι μέ τό μυ
στικό του ψιθύρισμα καί τ’ άπαλό του χάδι, πού- 
μοιαζε σάν έλαφρό φτερούγισμα πουλιού, είτανε ή 
αρμονία τής αίστησής μου καί τού έγώ μου, πού άγ
γιζε τό άπειρο· μεγάλωνε σάν αύτό καί τύλιζε το 
κορμί μου, το μυαλό μου δπως κι αύτό τή φύση δλη.

. . . .  'Η σελήνη δλοένα κατέβαινε. Έγώ άκόμη 
βρισκόμουνα τόσο ψηλά ! Μά παρακολουθώντας τό 
κατέβασμα τού φεγγαριού, άντίκρυσα μακριά στό βά
θος τά φανάρια τής πόλης! "Ενα τάκ ! μέ τίναξε, 
τόΐδιο πού μάς ξυπνά άπό τόν ύπνο μας. Καί βυθί
ζοντας τά μάτια μου στό βάθος άρχιζα νά σιγοκατε- 
βαίνω, μά μαζί μου σιγά-σιγά κατέβαινε καί τό έγώ 
μου! 'Η νίκη μου έπεφτε καί κείνα τά φανάρια πού 
πρώτα τά κοίταζα μέ ειρωνεία, τώρα τά νοιώθω νά 
μέ τραβούνε, σάν κάτι νά μάς ένώνη !

Μέ πόνο τώρα ςανανοιώθω τή σκλαβιά μου. Γιά 
ι μιά στιγμή βρέθηκα λεύτερη· είτανε ξεγέλασμα πώς 

τάχα μπορούσα νά γίνω άλλοιώτικος άνθρωπος.
Είταν άργά. "Οσο ψηλά κι άν έφτασα, πάλι σι- 

γοκατέβηκα καί ξαναγένηκα ό άνθρωπος, ό σκλά
βος άνθρωπος, τού κάθε τί.

Μέ πόση κούραση σηκώνω τό κεφάλι μου νά δώ 
τήν κορφή πού πρώτα βρισκόμουνα.Τώρα μέ σκυφτό 
κεφάλι τραβώ γιά τήν πόλη.

Είναι στρωτός έ δρόμος, δλα μού ψιθυρίζουν έμ- 
πρός! Καί τά φανάρια πού μεγαλώνει δλοένα τό φώς 
τους μέ τραβούνε, κάτι μού λένε, κάτι μού θυμί-
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ζουνε καί μού κράζουν έλα! Χαί, τά ειρωνικά φα
νάρια που χύνουνε το ψεύτικο φώς.

Ά ϋ'ήνα, 1911.

ΑΙΜΙΛΙΑ Μ. ΚΑΡΑΒΙΑ

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΠΜ
ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑ ΕΝΟΥΙ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΖΗ

Φίλε «Νουμά»,

Εΐταν γλυκεία χαραβγή — ώρα πού τά πουλιά, τά 
χελιδόνια καί οί πέρδικε; συχνολαλούν καί λένε τό
σες ομορφιές—όταν ξεκίνησα από το χωριό μου γιά 
τόν ΙΙύργο- ένα πόρτο, εμπορικός τόπος, σιμά μας. 
Πήγαινα γιά κάποια μου υπόθεση εμπορική, καί ση
μαντική κάπως, καί γιά τούτο όλο βιασύνη εΐμουνε, 
καί στις ¿χτώ, πρωί, έφτασα. Λογάριαζα νά ξεκου
ραστώ λιγάκι καί νά τραβήξω μετά, ίσια στδ γρα
φείο πού μαζί του είχα νά κάνω. Μά δεν πρόφτασα 
ούτε καφέ νά παραγγείλω στο ξενοδοχείο πού κατέ
βηκα, όταν άπο κάποια ήσυχία καί ακινησία, καί 
άπδ κάποια επισημότητα πού ένοιιοσα γύρω μου, μ’ 
όλη τή ζάλη καί την άφαιρημάόα πούχα έξ αίτιας 
τής δουλειάς μου, κατάλαβα πώς τήν είχα πάθει: 
Εΐταν γιορτή βασιλικιά—σημαιοστόλιστος δ Πύργος 
όλος, κ’ έσήμαιναν τά σήμαντρα τήν ώρα κείνη κα- 
λώντας τούς υπηκόους στήν έκκλησιά γιά δοξολογία.

— Ινρίμας στούς κόπους μου. Σκοτώθηκα στδ 
δρόμο, κατακούρασα τάλογό μου, γιά νά προκάμω. 
Ού, καί νά μήν τδ ξέριο πώς εΐτανε γιορτή. Κρίμας. 
"Ολα κλειστά. Κανένα γραφείο δέ δουλέβει, καί πιο 
λίγο τά κυβερνητικά. Τήν είχα πάθει, δηλ. είχα λα
χταρίσει, βιαστεί καί κουραστεί, στά χαμένα. Βγήκα 
σέ λίγο. Πήγα νάνταμόσω κάποιους φίλους μου. 
Τούς βρήκα έτοιμους νά πάνε κάπου, καί μου προ- 
τείνανε καί μένα: Χά πάμε στήν παράτα τή στρα
τιωτική πού θά γίνη πάνου στδ Μπουλεβάρι. Καινά, 
τί θέλω νά σου πώ, αγαπημένε μου «Χουμά», γιά 
τήν παράτα τούτη.

Χά σού τήν περιγράφω ανάγκη καμμιά, βέβαια. 
"Εχετε καί σείς στρατδ κεΐ κάτου, καί παράτες όσες 
θέλεις. Μά—θά μου πτ ς̂, άλλος τούτος δ στρατδς κι 
άλλος κείνος. Ό βουργάρικος δ στρατός, λένε, είναι 
πειθαρχικός, ταχτικός, σά μηχανή, κτλ. Χαί, μά, 
όπως νάναι, στρατδς κι δ ένας, στρατδς κι δ άλλος. 
Έπειτα, νά σού πώ τήν άλήθεια, δέν ξέρω καί πώς 
νά περιγράφω μιά παράτα.Ένα μονάχα πράμα θέλω 
νά σού πώ άπ’ άφτή. Θά ξέρης πώς στις παράτες,

όταν τελειώνουν καί περνά 6 στρατδς διμοιρίες — δι-»
μοιρίες μπροστά άπο τούς μεγάλους—Συνταγματάρ
χες ή στρατάρχες κτλ .—, δ αρχηγός τής παράτας, 
στάλογο πάνου, χαιρετά τούς στρατιώτες. "Ετσι έγινε 
καί τούτη τή φορά: Τά παλληκάρια, μέ τά τουφέ
κια στδν ώμο, αλύγιστα κι. δλόόροσα, περνούσαν άπδ 
τδ συνταγματάρχη τους μπροστά, καί κείνος, μέ τδ 
σπαθί στο χέρι, άπδ τάλογό του πάνου «Ίντραβέητε 
μομτσέτα» τούς έκραζε. «Έντράφ ζελάιμ» άπαν- 
τούσαν κείνοι. Καί εΐταν ή άπάντηση άπδ καρδιές 
πού πάλανε γερά, τδ ένοιωθες άπδ τή φωνή, γιομά
τη ένθουσιασμό. Νάσοΰ πώ, μαζί τους, ένθουσιάστη- 
κα κ’ εγώ. — Γειά σας παιδιά, νά σού φωνάζη δ κα
πετάνιος σου, «καί νάσαι γέρος πιθυμούμε» νάντι- 
χαιρετάς εσύ, ξέρεις τί πάει νά π ή ; Συντρομάζεις, 
βράζεις. Χαιρετάς, καί χαιρετάς, σάν παλληκάρι, τδ 
παλληκάρι. «Γειά σου». Τδ «γειά σου» πούσοΰλέν 
οί φίλοι σου. Το «γειά σου» πού, όντας φέρθηκες σάν 
παλληκάρι, ήρθε χαιρετισμός καί άμοιβή πρδς τήν 
ψυχή σου. Τδ «γειά σου» πού σού είπε ή μάννα σου 
δταν, στήν πόρτα στέκοντας; σ’ άποχαιρέταγε. Τδ 
«γειά σου» πού σου είπε ή άδερφούλα σου καί όλοι 
οί έόικοί σου όταν έφεβγες. Τδ «γειά σου» τδ γλυκδ 
καί τδ ψυχοπαρήγορο πού σού ψιθύρισε στάφτί ή 
καλή σου, καί πού μ’ άφτδ σού έδωκε καί πήρε τδ 
στερνδ φιλί. — Γειά σας. Χαί, γειά μας. Γειά μας, 
νά πάμε καί στδν πόλεμο καί όπου άλλου πρέπει, 
καί πάλι νά τάκούσουμε τδ «γειά σου» άπδ τις μάν
νες μας κι άπδ τούς σπιτικούς μας, κι άπδ τήν καλή 
του δ καθένας μας.

Χά, ή προκοπή! Τδ «Ίντραβέητε μομτσέτα» εί
ναι τδ δικό μας τδ «γειά σας παιδιά». Άφτδ κι δ 
τσομπάνος, κι δ σκαφτιάς, κι δ έμπορος. Άφτδ κ’ ή 
μάννα, καί όλοι οί σπιτικοί, καί ή καλή σου. Άφτδ 
παντού, κι άφτδ άπ’ όλους. Μ’ άφτδ κι δ στρατιώ
της άπδ τδν καπετάνιο του κι άπδ τδ βασιλιά του 
χαιρετιέται. Θυμούμαι, πριν κάμποσα χρόνια, σέ 
κάτι μεγάλα γυμνάσια πούτανε κι δ Φερντινάντος, 
έτσι πάλι, στδ τέλος, είχε γίνει παράτα. Καί χαι
ρετούσε δ βασιλιάς. "Ομως, έκεί πού περνούσε ένα 
μέρος ιππικού, κάποιο άλογο παραστράτησε. Λάθος 
έγινε. Μά λάθος δέν κάνει ό καλδς δ στρατιώτης. Κι 
δ βασιλιάς τούς έκραξε — γειά σας παιδιά, μά προ
σέχετε καί τάλόγατά σας — όχι «χαίρετε παίδες, 
πλήν τούς ίππους, κτλ.». Πώς δέ θά προ κόψη ένα 
τέτοιο έθνος, πού ζή μέτή ζωή; Έ λα τώρα καί στούς 
δικούς μας. «Χαίρετε στρατιώται» σίγουρα θά θέλη 
ή Κουκουβάγια ή μπαλσαμωμένη. «Άντιχαίρετε, ή 
άνθυγιαίνετε κτλ.» θά λένε τά κακομοίρα τά παλ
ληκάρια. Τί μου μέλει έμένα μέ τδ «χαίρετε» καί 
μέ τδ «άνθυγιαίνετε» καί μ’ όλα τούτα τά μαραμέ.
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να, τά νέκρα, τά άζωα; Ναι, δέ σου μέλει, μά καί 
δέν προκοφτείς. Ναί, δέν προκοφτούμε, πάιδιά, νοιώ
στε το, μας χρειάζεται Ζωή, γιατί Ζωή είναι ’Αλή
θεια. Καί Ζωή κι Αλήθεια είναι ή γλώσσα τής μάν
νας μας. Σύρτε καί άγοράσετε ένα βιβλίο πού τό λένε 
«Ταξίδι». Διαβάστε το καί ρουφήξτετο.Γιομίστετήν 
ψυχή σας μέ γειά. Καί προσέξτε τό τελεφταΐο τό κε
φάλαιο. «Στρατός» έπιγράφεται. Προσέξτε καί iti- 
στέψτε πώς «Γειά σας παλληκάρια καί παιδιά μου, 
Μπρος! Κ’ έγώ μαζί σας» πρέπει νάναι ή γλώσσα 
του βασιλιά σας. Καί σείς «Γειά σου, βασιλιά μας 
καί πατέρα μας, μαζί σου στή φωτιά έρχόμαστε» 
πρέπει νάπαντατε. Ναί, Ιτσι δπως λένε οί στρατιώ
τες δλου του κόσμου. Πάρτε το καί σείς απόφαση 
καί ζητήστε τή γλώσσα σας άπό τούς επίσημους, 
γιατί, πήτε τους, θέλετε νά προκόψετε. Καί τότε, 
γεια σας παιδιά!

Σωζόηολη

ΣΤΑΒΡΟΣ ΜΑΒΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ 
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ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ

Φίλε κύριε Ταγκόαονλε,

Σας εύχαρισχώ πού στό τελευταίο φύλλο του 
«Χουμά» έγράψατε δλη τήν άλήθεια γιά δσα γινή- 
κανε στήν Όλυμπία. Τόσες άσυνείδητες ψευτιές έ- 
πλαστήκανε γύρω πού μέ φέρανε σέ δύσκολη θέση.

Μόνο μιά διόρθωση σάς παρακαλώ νά γίνη στήν 
περιγραφή. Πώς ούτε δέ σας είχα δεί στήν ’Ολυμ
πία πριν κάμω τήν πρόποσή μου, ούτε καί σείς τό 
ξέρατε πώς θά βρεθούμε κεϊ πέρα αύτή τήν ήμέρα. 
Αύτό πρέπει νά προστεθή γιά νά καταλάβουνε δλοι 
πόσο είχαμε ένεργήσει νά μαζευτούμε στά’Ολύμπια!

Πρέπει νά μάθουνε πώς καθένας μας έχει τις 
ιδέες του σταθερές καί πώς δέν έχουμε άνάγκη άπό 
συνωμοσίες, μά ούτε καί φοβούμαστε τις άνοησίες 
πού γράφουν οί έφημερίδες, ούτε τις ψευτιές τού κ. 
Κουλουμβάκη.

θά  μέ συμπαθήσετε δμως νά σας παρατηρήσω 
πώς μού κάνει έντύ^ωση πώς άφήνετε αύτούς τούς 
ψεύτες καί δέν τούς στέλνετε στά δικαστήρια. Δυ
στύχημα είναι πού δέν άναφέρνεται τδνομά μου στις 
ψευτιές πού δημοσιευτήκανε, γιατί τότες θά ζητούσα 
τό δίκιο μου μέ τό νόμο. Πιστεύω πώς υπάρχει κρά
τος νά μού το δώση.

Πάτρα, 11)9)1911.
Μέ υπόληψη

ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ 
(Σιτνρος Μονσούρης)
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Στή «Θεσσαλία» τοΰ Βόλου (8 Σεπτ. σελ. 1) δήμο

ι σιευεται άλάκαιρη ή απολογία τον Τάκη Οίκονομάκη, πού 

; κατηγοριέται κι αύτός γι αναρχικός καί άθεος. Τή δήμο

ι σιεΰουμε καί μεις έδώ τήν άπολυγία του καταλέξη, άφοΰ ή 

απολογία τού Οίκονομάκη μάς δίνει τό κλειδί τής παράξε- 

! νης καί ανόητης αΰιής υπόθεσης καί μάς ξηγάει τό ΓΙΑ Τ Ι  

, δημιουργήθηκε.

! «ΑΕ κατ’ έμού κατηγορία·, είναι έντελώς άβάσι- 
■ μοι καί άνυπόστατοι, έοημιουργήθησαν δέ παρά τού 
ί Δη μ. Κούρτοβικ συντάκτου τού «Κήρυκος» έξ επαγ

γελματικής άντιζηλίας πρός τήν έφη μερίδα «θεσσα- 
I λίαν», τής όποίας είμαι συντάκτης.
| Καί πρώτον ούδεμίαν σχέσιν ή συνάφειαν είχον 
| μέ το άνώτερον Ηαρθεναγωγείον, άλλά γνωριμίαν 
Ι μόνον μετά τού κ. Δελμούζου καί ούδέν τούτου 
: πλέον.

Τό γεγονός δτι δ μάρτυς Σαπουνάς αναφέρει δτι 
: έπεσκέφθην ποτέ τόν κ. Δελμούζον εις την οικίαν 
1 του άπαξ ή δίς δέν έχει σημασίαν τινά.

’Επίσης ούδεμίαν σχέσιν έχω μέ τά έν Ά ργα- 
λαστή γενόμενα, ό δέ διδάσκαλος Κουμπής ήτο τε
λείως άγνωστος εις έμέ μέχρις έσχατων, 

ί Μέ τό έργατικόν Κέντρον δέν είχον σχέσιν, ούτε
' μέλος, ούτε σύμβουλος αυτού ούτε άλλο τι ή μην.
1 Μόνον κατά τάς άρχάς τής ίδρύσεώς του κατά
’ τόν Δεκέμβριον τού 1908 έξ άγνού πάντοτε ένδια- 
j φέροντος υπέρ τής προόδου πάσης κοινωνικής τά- 
i ξεως καί ιδία των έργατών ει’ργάσθην διά τήν ιδρυ- 
| σιν τού ’Εργατικού Κέντρου (ούχί ώς μέλος), τού άει- 
I μνήστου Σπύρου Μουσούρη άναλαβόντος τήν πρω
ί τοβουλίαν. Άπεχώρησα δέ κατά ’ Ιανουάριον τού 
I 1909 προσληφθείς ώς συντάκτης τής «Πανθεσσα 
! λικής», καθ’ δσον α£ δημοσιογραφικά* μου έργασίαι 
j δέν μού έπέτρεπον ν’ ασχοληθώ εις άλλο τι.

’Από τής έποχής εκείνης εις ούδεμίαν σχεδόν 
1 συνάφειαν μέ τό Κέντρον είμαι ούδέ έλαβον ποτέ 
i γνώσιν τών πράξεων καί ένεργειών του παρά μόνον 
! έκείνων δσα ώς δημοσιογράφος έμάνθανα χάριν τής 
1 έφημερίδος μου.
* Επομένως ούδεμίαν υπέχω ευθύνην έάν τυχόν

τό Κέντρον παρεξετράπη τού άρχικοΰ σκοπού του 
. δστις ήτο ή μόρφωσις καί δ οικονομικός συνασπι

σμός τών έργατών καί προέβη εις αξιοποίνους τυχόν 
| πράξεις, πράγμα δπερ έγώ δέν άντελήφθην, ούτε 
! έάν μέλη τινα τού Εργατικού Κέντρου έκτήσαντο 
I τυχόν άθεϊκάς ή άναρχικάς δοξασίας· τό κατατειθέ- 
' μενον δπό τών μαρτύρων Ν. Μαργαρίτη καί Ν. Κυ- 
I ριαζή κλπ. δτι έκαμα διαλέξεις εις τό Κέντρον δέν
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Ιχεται αλήθειας καθ’ δσον έγώ άπαξ μόνον κατά τα 
Χριστούγεννα τού 1908 άνέγνωσα εις τό Κέντρον 
άρθρον τοΰ «Εργάτου.» υπό τόν τίτλον «άνέτειλε τό 
φως» διά τοΰ όποιου έςΥ̂ ρετο τό σημαντικόν διά τήν 
άνθριοπότητα γεγονός τής γεννήσεως τοΰ Ίησου 
Χριστοΰ.

Εις τόν « ’Εργάτην» Ιγραφον μόνον κατά τό 
έτος 1908 πρό τής ίδρύσεως τοΰ’Εργατικού Κέντρου 
ουδέποτε δέ δΓ δσων Ιγραφον έξύβρισα τήν θρη
σκείαν και τήν Πατρίδα άς σέβομαι καί αγαπώ και 
υπέρ τής έπικρατήσεως τών άρχών τής πρώτης κα- 
υπέρ τοΰ μεγαλείου καί τής προόδου τής δευτέρας 
άδιαλείπτως τό κατά ούναμιν έργάζομαι.

Τό κατατειθέμενον υπό τοΰ Δημοσθ. Κούρτοβικ 
δτι έγώ έξύβρισα τήν θρησκείαν καί τήν πατρίδα 
είναι κακοηθέστατον ψεΰδος καθ’ βσον και άπό άνα- 
τροφής καί άπό πεποιθήσεως καί άπό χαρακτήρος 
θεωρώ άνανδρον, άτιμον καί δείγμα άποκτηνώσεως 
καί πωρώσεως το τοιοΰτον.

Ά λλως τε ή μαρτυρία τοΰ Αημ. Κούρτοβικ δστις, 
ώς καί ανωτέρω εΐπον έξ έπαγγελματικής αντιζη
λίας πρός τήν έφημερίδα «Θεσσαλίαν» είς ήν έρ- 
γάζομαι κατέθεσε κατ’ έμοΰ, καταπίπτει έκ τοΰ γε
γονότος βτι ούδείς τών προτεινομένων Οπ’ αύτοΰ διά 
τοΰτο μαρτύρων ΓΗρ. Σχοινά, X. Ιίαπαδήμου, Μ. 
Σταματοπούλου, Γ. Κουτσίκου καταθέτει τοιοΰτον τι.

Μόνον ο Γ. Κούτσικο; λέγει δτι πιθανόν νά μέ 
είδεν εις αντεθνικόν συλλαλητήριον τής 29 Μαρτίου 
1909.

Τό αντεθνικόν δμως συλλαλητήριον περί ού δ 
μάρτυς Γ. Κούτσικος καί X. Χικοβιώτης αναφέρουν 
δέν ήτο άλλο. τι είμή ή έπί τή ευκαιρία, τής ’Εθνι
κής 'Εορτής άναπέτασις τοΰ λαβάρου τοΰ Κέντρου. 
Κατ’ αυτό ώμίλησεν δ Σοφ, Τριανταφυλλίδης, άνα- 
πτύξας καί έξάρας τόν χριστιανικόν σοσιαλισμόν καί 
πλέξας τό έγκώμιον τών υπέρ τής ’Εθνικής Παλιγ
γενεσίας άγώνων. Εις τήν συγκέντρωσιν ταύτην πα- 
ρέστη καί δ δήμαρχος κ. Γκλαβανής καί πολλοί έκ 
τών έγκριτων συμπολιτών μας οί'τινες κάθε άλλο 
παρά άθεοι καί αναρχικοί είναι. ’Επιφυλάσσομαι νά 
καταθέσω τά φύλλα τά περιέχοντα τόν έκφωνηθέντα 
τότε υπό του κ. Τριανταφυλλίδη λόγον, έξ ών θά 
φανή κατά πόσον ή συγκέντρωσις ήτο άντεθνική καί 
κατά πόσον έγκλημάτισα παραστάς είς αύτήν καί έξ 
έπαγγελματικοΰ άλλως τε καθήκοντος ώς δημοσιο
γράφος.

Τό βιβλίον «Στόν ήσκιο τής Συκιάς» περί ού 
ό μάρτυς Ποντικής λέγει δτι συνίστων είς τούςέργά- 
τας δπως γράψουν είς τάς ’Αθήνας είς τήν κ. Βλα
στού δπως τούς τό άποστείλη καί δπερ διενέμετο δω- ! 
ρεάν, είναι Ιργον του λογογράφου Π. ΒλαστοΟ (ψευ

δώνυμον Έρμονας) περιέχει δέ διηγήματα τά όποια 
δχι μόνον δέν είναι άναρχικά καί άθίϊκά, άλλ’ άπε- 
ναντίας πατριωτικώτατα, έξαίροντα τήν δύναμιν τοΰ 
Ελληνισμού κατά τάς διαφόρους έποχάς τής σταδιο
δρομίας του, έπιφυλάσσομαι δέ νά τό καταθέσω ίνα 
μή μείνη άμφιβολία τις περί τής άληθείας τών λό
γων μου.

'Η κυρία Ζαχαροΰλα Σταυρίδου ήτις καταθέτει 
έναντίον μου δέν δύναται νά μέ άπασχολήση διά τό 
άναξιόπιστον αυτής, ή δέ μαρτυρία τοΰ θεοδ. 11α- 
παϊωάννου δέν είνε τίποτε άλλο παρά εν άπό τά συ
νήθη άλκοολικά παραληρήματα.

Τό μόνον μου Αμάρτημα, εϊνε δτι εϊμαι όπα- 
δός τής δημοτικής γλώαοης καί γράφω εις τήν 
δημοτικήν, διά τοϋτο ύπέπεσα καί έγώ είς τήν 
μήνιν τών γλωσοαμυντόρων καί Φεοοωστών.

Ουδέποτε έξεφράαθην άνευλαβώς κατά τοΰ Ε π ι
σκόπου, ούτε έσκέφθην νά άσεβήσω ή χλευάσω τήν 
έκκλησίαν καί ουδέποτε διέδωκα έπικινδύνους δοξα
σίας ή παρεκίνησα είς στάσιν ή απεργίαν καί πα- 
ράβασιν τών κειμένων νόμων.

Τά παρά τοΰ Έμ. Τσαελάκη λεγόμενα μυθεύ
ματα περί μισθοδοσίας μου δι’ αποστολής ρουβλίων 
έκ Καυκάσου τής Ρωσσίας καί έκ τοΰ Εξωτερικού 
θεωρώ κωμικά, απαντώ δέ δτι έπρόκειτο άπλούστατα 
περί αποστολής συνδρομών τών έν Καυκάσιο Ε λλή
νων συνδρομητών τοΰ «’Εργάτου» καί έγγραφέντων 
υπό τοΰ έκεί δημοτικιστοΰ Φωτιάδη. Ουδέποτε δμως 
Ιλαβον λεπτόν ούτε ές αύτοΰ ούτε παρ’ άλλου τινός 
άλλά δωρεάν παρείχον τήν συνεργασίαν μου έίς τόν 
στερούμενον πόρων « ’Εργάτην» έξ άγνοΰ κινούμενος 
ένδιαφέροντος υπέρ τής καλυτερεύσέως τής τύχης 
τών έργατών έντός τών όρίων τοΰ νόμου, θεωρών δτι 
τό τοιοΰτον μεγάλως θά συνέβαλεν ίίς τήν πρόοδον 
καί τήν άνάπτυξιν τής παΐρίδος.

Δέν Φεωρώ άγκλημα άτι είμαι άυνδρομητής 
ή άναγινώακω τόν «Νουμάν».

’Αποκρούω τήν έπί συστάσει κατηγορίαν μή άνα- 
μιχθείς ποτέ ούτε είς τά τυχόν συμβάντα έν τφ Παρ- 
θεναγωγείφ, οΰτε είς τά έν Άργαλαστή ίσως έκτυ- 
λιχθέντα οΰτε είς τά έν τοΤς Έργ. Κέντροις, ή δέ 
κατ’ έμοΰ άπαγγελθεϊσα κατηγορία ώς συστασιώτου 
διά τάς έν τφ κατηγορητηρίω άναφερομένας πράξεις 
δέν δύναται παρά ώς νόμω άνυπόστατος καί άβάσι- 
μος νά θεωρηθή καθ’ δσον οΰτε συμφωνία ποτέ έγέ- 
νετο μεταξύ έμοΰ καί τών λοιπών κατηγορουμένων 
διά τήν διάπραξιν τών έν τφ κατηγορητηρίω άναφε- 
ρομένων πράξεων οΰτε καί ήτο ποτέ δυνατόν πρό 
όλοκλήρων έτών νά γνωρίζωμεν ήμεΐς δτι ό Πατρι
άρχης θά έξέδιδεν έγκύκλιον διά τήν γλώσσαν, καί 
δτι θά μετέβαίνεν ό Επίσκοπος είς τό Παρθεναγω-
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γεΐον ΐνα συμφωνήσωμεν μεταξύ μας καί έξυβρί- 
σωμεν τούτους, ώς δέν ή το δυνατόν νά έχω σύστασιν 
μέ τον Κουμπήν κατηγορούμεναν 8τι τυχόν έξέσχισε 
μίαν εικόνα πρδ 35 όλων έτών, άφού κατά τήν έπο- 
χήν έκείνην δέν είχον γεννηθή ! !

Επιφυλάσσομαι δΓ ιδιαιτέρου μου υπομνήματος 
νά συμπληρώσω τήν απολογίαν μου ταύτην, Ικθέτων 
και άλλα είσέτι γεγονότα και προτείνων και άλλους 
πολλούς μάρτυρας έκ τής έξετάσεως των όποιων ού- 
δεμία θά ύπάρςη άμφιβολία ότι τήν κατ’ έμοϋ κατη
γορίαν ύπεκίνησεν ή έπαγγελματική άντιζηλία του 
διευθυντοΰ του «Κήρυκος» Δη μ. Κούρτοβικ-’ ίωαν- 
νίδου προς τήν «Θεσσαλίαν» ής οιατελώ συντάκτης.

Μάρτυρας προτείνω κλπ. κλπ.

Ο ΓΛ Λ ΣΙΑ Μ ΥΝ ΤΩ Ρ ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ

Στή «Θεσσαλία» (Δευτέρα, 12 Σεπτ. σελ. 1) 
δημοσιεύεται άλάκαιρη ή απολογία του κ. Δ. Σα- 
ράτση, πού ρήχνει μέ σοφά έπιχειρήματα και μέ ά- 
κλόνητα γεγονότα μιά μιά όλες τις κατηγορίες των 
«γλωσσαμυντόρων καί θεοσωστών» τού Βόλου. Λυ
πούμαστε πού δέν έχουμε τόπο νάν τή δημοσιέψου* 
με και μείς άλάκαιρη τήν άπολογία του κ. Σαρά- 
τση. Δημοσιεύουμε ώς τόσο τόν έπίλογό του, πού 
σάν ήλιος λαμπρόφωτος φωτίζει τδ τιμιώτατο καί ή- 
θικώτατο μούτσουνο του γλωσσαμύντορα καί θεοσε- 
βέστατου κ. Κουρτόβικ.

«...Έ ντέλειδέόφείλωνά καταστήσω γνωστδν εϊς 
ΐήν Δικαιοσύνην ότι δλόκληρος ό θόρυβος καί δλαι 
αί φαντασιολογίαι περί έκτελέσεως άξιοποίνων ή 
άνηθίκων πράξεων έν τω Άνωτέρφ Παρθεναγωγείο, 
περί προπαγανδικής διδασκαλίας έν αύτω καί περί 
συμμετοχής μου είς άθεϊστικούς και άναρχικούς προ
σηλυτισμούς κατεσκευάσθη άπδ τδν μάρτυρα τής κα
τηγορίας Δη μ. Κούρτοβικ τδν συντάκτην τής έκβια* 
στικής έφημερίδος ό «Κήρυξ» δστις έξεμεταλλεύθη 
τδ προσωπικόν έπεισόδιον τού Σεβασμιωτάτου μετά 
τής καθηγητρίας Χριστάκου, τδ άνύψωσεν είς πε
ριωπή ν θρησκευτικού καί έθνικού ζητήματος, άνέ- 
μιξεν έντδς αυτού έμέ καί έτέρους τρεις δημοτικούς 
συμβούλους τούς κ. κ. Ζ. Παρθένην. Ά π . Κουτσαγ- 
γέλην καί Α. ΙΙαπαγεωργιάδην καί έζήτησεν διά του 
Άθ. ΙΙλατανιώτου συντρόφου του καί ιδιοκτήτου τού 
τυπογραφείου, όπως τω πληρώσω δύο χιλιάδας δραχ- 
μάς διά νά παύση τδν κατ’ έμού πόλεμον διά τού 
¿ποίου ένόμιζεν ότι ήδύνατο νά μέ βλάψη κοινωνι- 
κώς, πολιτικώς καί έπαγγελματικώς, περιστάνων με 
διά τής καθημερινής του λιβελογραφίας ώς ,άθεον, 
άναρχικδν, άπατριν καί άνήθικον.

! Τάς περί πληρωμής δύο χιλιάδων δραχμών προ- 
: τάσεις άπέκρουσα καί άπέρριψα καί διά τούτο τήν 
. έπιοϋσαν άνέμιξεν τήν άναρχίαν καί τήν άθε'ίαν μέ 

τδ ’Ανώτερον Ιίαρθεναγωγεΐον καί προσεπάθησε νά 
δημιουργήση τήν έςέγερσιν τού θρησκευτικού φανα
τισμού τού πλήθους καί νά αίματοκυλίση τδν τόπον, 
έάν έπιστεύετο ότι πράγματι κινδυνεύει ή θρησκεία 

j καί ή γλώσσα.
Σημειωτέον δέ ότι δ κατασκευαστής τού θορύβου 

j τούτου Δημοσθένης Κούρτοβικ κατεδικάσθη ύπο τού 
! Κακουργοδικείου Χαλκίδος έπί πλαστογραφία πΐ- 
j στωτικών γραμμματίων μετοχών τής τραπέζης τής 
: Βιομηχανικής Ιίίστεως της Ελλάδος διά τής ύπ’
| άριθ. 27 του 1893 άποφάσεως, έχει ώς κανόνα τού 

δημοσιογραφικού τού βίου τήν έκβίασιν καί τήν άρ- 
γυρολογίαν, πάντοτε γράφει καί υβρίζει έπί πληρω
μή καί το περιεργότερον εΐνε ότι καυχαται διά τδ 
σύστημα τούτο τδ όποιον καθιέρωσεν έν τή δημοσιο
γραφία τής πόλεως Βόλου, ώς -τούτο πολλάκις ώμο- 
λόγησεν καί έν τή ιδία του έφημερίδι, κατεδικάσθη 
πρδς τούτοις ύπδ τού ΪΙλημμελειοδικείου Βόλου πεν- 
τάκις μέχρι τούοε έπί εξυβρίσει καί συκοφαντία.

ΙΙαρακαλώ δέ όπως περί τής άξιοπιστίας τού μάρ- 
τυρος τούτου καί τών ταπεινών ελατηρίων των γρα- 
φομένων καί λεγομένων του έκάστοτε, έξετασθώσιν 
έκτδς τών άνωτέρω καί οί εξής μάρτυρες οίτινες θά 
καταθέσουν σχετικά πρδς τήν κατηγορίαν ή πα
ραπλήσια γεγονότα πρδς τάς παρ’ αυτού ένεργη- 
θείσης έν Βόλω διά τής δημοσιογραφίας έκβιά- 
σεις. (’Ακολουθεί κατάλογός μαρτύρων).»

Στήν «‘Ακρόπολη» τής Τρίτης (12  Σεπτ. σελ. 

1) δημοσιεύτηκε τδ άκόλουθο παραγραφάκι·

« — ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΓΟΦΓΛΛΙ

Τά Γράμματα τής ’Αλεξανδρείας εΐναι περιοδι
κόν λογοτέχνημα γραμμένο όλόκληρο μέ γλώσσαν 
δημοτικήν.

Καί όμως είς τδ τελευταίόν του τεύχος ένας άπδ 
τούς κυριωτέρους συντάκτας του ό κ. Δ. Ζαχαριάδης 
ρίχνει τδ γάντι προκλητικώτατα κατά τού διευθυν- 
τού τού «Νουμί»*

Διότι ό «Νουμάς» είναι οργανον τού γλωσσολο- 
γικού Βατικανού, τού όποιου Πάπας είναι ό κ. Ψυ- 
χάρης.

Τά Γράμματα όμως έπαναστατημένα κατά τού 
ψυχορραγουντος Μιστριωτισμού δέν όκνούν νά έπα- 
ναστατήσουν καί κατά τού Ψυχαρισμού, τόΰ όποιου 
έπίσημος άντιπρόσωπος εϊνε ό διευθυντής τού«Νουμα»

Ό κ. Δ. Ζαχαριάδης πικρογράφει μέν, άλλά *



αύτά έχουν αί άνταρσίαι καί αί έπαναστάσεις. Δέ γί

νονται μέ τό γάντι, άλλά μέ τό καρυοφύλλι».

Ό  «Χουμάς» τό γάντι πού τού ρήχνεται τό γυ

ρίζει πίσω εύγενικώτατα στά «Γράμματα» καί στήν 

«’Ακρόπολη». Καυγάδες δέ θάνοίξει. "Οχι γιατί δέν 

έχει νά πεΐ πολλά (έχει κ ’ έχ ε ι!)  μά γιατί τάποφά- 

σισε νά μή λάβει πιά κανένα μέρος στόν «έμφύλιο 

σπαραγμό». ’Αναγνωρίζει πώς καί ή « ’Ακρόπολη» 

καί τά «Γράμματα» πολεμούνε τό δασκαλισμό, ΐ ί  

κι άν πολεμούνε λυσσασμένα καί τον καθάριο δημο- 
τιχιομό, πού τώρα τώρα τονέ βαφτίσανε Ψυχαρι
σμό; "Ετσι τούς άρέσει κ ’ έτσι κάνουνε. Δικός τους 

λογαριασμός. Ό  καθένας μέ τον τρόπο του κ α ίμ έτά  

όπλα του. Τά δικά μας τά όπλα ή είλιχρίνεια. Γιά 

τούτο καί μέ τόν κ·. ΙΙάλλη συζητήσαμε. Γιατί άνα 

γνωρίζουμε καί σεβόμαστε τή δουλειά του καί τούς 

άγώνες του. Δέν τού είπαμε δουλικώτατα-

— Κύριε ΙΙάλλη, περιμένουμε τή γνώμη σας 

καί τή διδαχή σας!

μόνο καί μόνο γιά νά τόν κολακέψουμε. Τού ε ί

παμε είλικρινά τή γνώμη μας γιά τούς Μιχτούς ή 

Μιοόγλωοοους. Τού είπαμε πώς στέκουνται στή 

μέση καί πολεμούνε μέ τήν ίδια λύσσα καί το δα
σκαλισμό καί τό δημοτικισμό. Δέ θέλησε νάν τό πα

ραδεχτεί. Τό σημερνό παραγραφάκι τής « ’Ακρόπο

λης» έρχεται νά έπικυρώσε: τά λόγια μας.

Αύτά μιά γιά πάντα.

- X -

Στό « ’Εμπρός» (9 Σεπτ. σελ. 3) δημοσιεύεται ή 

ακόλουθη δήλωση άφιερωμένη στό «Σκρίπ» καί στόν 

κ. Κουλουμβάκη.

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Λ ΙΑ Ψ ΕΥ ΓΙΓ

Ή  δργανωτική ’Επιτροπή τής εις ’Ολύμπια γε- 

νομένης άρχαιολογικής έκδρομής τής Πανελλήνιοι 

Ένώσεως τών δημοδιδασκάλων άμφοτέρων τών φύ

λων, θεωρεί καθήκον αύτής νά διαψεύση κατηγο- 

ρηματικώς τάς εις τά φύλλα τής 6ης καί 7ης τρέχ 

τής έφημερίδος «Σκρίπ» δημοσιευθείσας ανακρί

βειας έν σχέσει μέ τάς ένεργείας αύτής πρός δργά- 

νωσιν καί έκτέλεσιν τής έκδρομής.

Ή  Επιτροπή ούτε ήνωχλήθη ούτε έπιέσθη, ού

τε ήτο δυνατόν νά ένοχληθή ή όπωσδήποτε νά έπη- 

ρεασθή υπό μαλλιαρών ή μή μαλλιαρών, εις τάς 

πρός έκτέλεσιν της έντολής ένεργείας αύτής προ

σκλήσεις καί Αποφάσεις, είς τάς όποίας προέβη ού- 

δενός άπολύτως γενομένη δργανον — θά ήτο δβρις 

πάσα περί τού έναντίου καί άπλή κάν δπόνοια —

Ο Ν(

άλλ’ έν τή πλήρει καί άπολύτφ καί όπευθύνψ καί 

άνεπηρεάστω αύτοτελεία αύτής.

Ή  δργανωτική ’Επιτροπή έκρινε στοιχειώδες αύ

τής καθήκον έν τή συναισθήσει τής ευθύνης καί τών 

! δποχρεώσεων αύτής καί δυνάμει τής πλήρους έλευ- 

. θερίας τής ένεργείας της, ήν ούδείς εΐνε ίκανός καί 

: έπί στιγμήν νά θέση έν άμφιβόλψ, νά προσκαλέση 

δχι μόνον τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, άλλά 

καί πάντας τούς άλλους κυρίους υπουργούς, παρα- 

καλούσα αύτούς νά δώσωσιν είς τούς Έ λ λ η ν α ς δη

μοδιδασκάλους τήν τιμήν νά λαμπρυνθή διά τής πα

ρουσίας αύτών ή είς ’Ολύμπια άρχαιολογική των έκ- 

δρομή.

Ή  ’Επιτροπή έπίσης έκρινε—·-καί αναφέρει τούτο 

| έκ περισσού δλως —  δτι έπρεπε νά προσκαλέση πάν- 

; τας τούς μετά τής δημοτικής έκπαιδεύσεως ώς έκ 

| τής έπισήμου θέσεώς των συνδεομένους, ήτοι τά μέλη 

| του Κεντρικού ’Εποπτικού Συμβουλίου τής Δημοτι

κής Έκπαιδεύσεως καί ’Αρχαιολογίας καί δύο άνω- 

τέρους υπαλλήλους τού υπουργείου τών Έ σ ω τερι- 

1 κών, συντελέσαντας ώς έκ τής θέσεώς των είς τήν 

έκτέλεσιν τής έκδρομής. Προσέτι δέ ή ’Επιτροπή προ- 

σεκάλεσε καί τούς κυρίους διευθυντάς τών ήμε"ρη- 

σ'ων έφη μερίδων ’Αθηνών, I Ιατρών, Καλαμών, Πύρ

γου καί ούνένα άλλον, είτε έν ’Αθήναις, είτε έν Πύρ- 

: γφ, είτε έν ’Ολυμπία, άν δέ μεταξύ τών άλλων τών 

μή δημοδιδασκάλων έπισκεπτών τών ’Ολυμπίων πα- 

ρευρέθησαν αύτόθι καί οί κ. κ. ΙΙάλλης καί Ταγκό- 

πουλος βεβαίως ή παρουσία αύτών δέν εύθύνει τήν 

οργανωτικήν ’Επιτροπήν. Εϊνε εύνόητον δτι ή Ε π ι 

τροπή ούδένα ήδύνατο νά έμποδίση άπό το ύ νά Ιλθη 

κατά τήν ήμέραν έκείνην είς ’Ολύμπια.

Ταΰτα πρός άποκατάστασιν τής άληθείας.
Έ ν  Ά θ ή ια ις  τη 8η Σεπτεμβρίου 1911 .

I Ή  δργανωτική Επιτροπήΐ
| Ενσν. Άβραμέας, Σ. ΔεσΙπρης, Δ. Ζήσης, Κ. Οίχονομί- 

δης, ΕΙρήνη Δραγάχση, Εΰάγ. Ααχανοχάρδης.
 ----------

ΒΑΡΒΑΡΟΠΑΖΑΡΟ

I «Έσημείωσεν Ο ΥΔ ΕΠ Ο ΤΕ ή 'Ελληνική κοινωνία τοιαΰ- 

' τας ανατρεπτικός προσπάθειας τών δρων του σεμνού αυ

τής βίου;....»— Έ φ η μ . «ΆΟήναι» 11 Σεπτ. 1 9 11 , σελ. 

στήλη 1. (Γιά  νά μήν πελαγώσουνε όσοι δέν ξέρουνε άπό 

θουκυδίδεια νανρβατά, «έρωτώμεν», όπως λένε δά κ’ οί.

; «ΆΟήναι» : «αί προσπάθειαι τών όρων ττΰ σεμνού αύτής 

βίου είναι άνατρεπτιχαί;» — ή «οί όροι κάνουνε προσπά

θειας άνατρεπτικάς τού σεμνού αύτής βίου ;»— ή «ό σεμνός 

αύτής βίος κάνει προσπάθειας άνατρεπτικάς τών όρων ;»

: Ποιό άπό τά τρ ία ;

«Ή ρίθμησεν χλειδοχύμβαΛΛα...Μέ τήν μνήμην του τήν 

τεραστίαν απαριθμεί είχοσάδα () Ν και άλλων. Οΰτω βέβαιοί 

ότι είχον χλειδοχύμβαΛΛα» κτλ.— "Ιδια έφημ. σελ. β',στ.2.

ΓΜΑΣ _  49 δ___
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ςτοτ “Νοτη/ι„ η  η  η  η
Ά π ό  γράμμα φίλου δημοτικιστή Βολιώτη ξεσηκιόνουμε 

τον ακόλουθο παράγραφο: «Φαντάοου πιο; στην ανάκριση, 

σ ά ς μαρτυρικές κατάθεσες, άποκαΐεΐται ό Ν ον μας άπό 

τόν περίφημο Κούρτοβικ γνωστόν Αναρχικόν και άντι- 
άρηοκευτικόν φύλίον».

— «Κάθε τι πού άναφέρεται γιά «Ν >υμά» καί γιά 

γλώσσα είναι ύπογραμέεο μέ κόκκινο μυλύβιώ ; έπιβαρυν- 

τικό*.

— « Ή  προκομένη αστυνομία κατχσχεσε στη Ζαγορά, 

στά χέρια τοΰ δη .αττικιστή Κορδάτου, τή «Γλώσσα καί Ζωή» 

τοΰ Γιανίδη καί τό «Γραφτή καί Δημοτική» τοΰ Βγι^- 

ηιαιι. Μές στή δικογραφία είναι κ’ ένα φύλλο τής «Θεσ

σαλίας» πού δημοσιεύει κάτι πεζά ποιήματα ά&ωώτατα γιά 

τά κεράσια, τά μ ύγδαλα καί τά τζάνερα ! !  !

— Καί τούτο ακόμα* «Ά πό τούς κατηγορούμενους τής 

λάρισσα; ό υπέροχος Μπιτσάνης στήν απολογία του περ- 

νίει τόν κ. Ά μπελά γενεές δεκατέσσερεις. Μέ κατηγορού

νε, λέει, πώς είμαι μαλλιαρός. Ξηγάει τούς λόγους γιατί εί

ναι μαλλιαρός, λέει πώς είναι ντροπή ή φιλολογία μας νά 

σταματάει σ τ ό :

Ό  άτυχης ήχάπησε 
τήν άφρονα Μαρίαν, 
άλλ' εΐχεν είς τά οτή&η της 
ή κόρη, ...μή καρδίσν ! ! !

(Στίχοι Άμπελά)

κα! στό γνωστό << Λησμόνει, Τιμολέων» καί προχωρεί μέ 

τσουχτερή είρωνία».

— Αύτά μάς γράφει ό Βολιώτης δημοτικιστής. "Ισως 

αργότερα σάς δοισουμε καί μερικούς άλλους σπαρταριστούς 

στίχους τοΰ κ. Έφετοποιητή. Τοΰ άξίζει αύτό τό ποιη

τικό μνημόσυνο.

— Ά π ό  τάλλο φύλλο Οάρχίνήσουμε νά δημοσιεύουμε 

ταχτικά «Σημειο'ιματα στό περιθώριο» τοΰ Κωστή Παλαμά.

—  «Ό  κ. Πάλλης έν μέσφ τών δημοδιδασκάλων». Μάς 

σταλθήκανε επιτέλους άπό τόν ΙΙύργο οί φωτογραφίες τής 

δασκάλικης εκδρομής στήν άρχαία ’Ολυμπία. Σε δυό άπ’ 

αυτές ό κ. ΙΙάλλης φιγουράρει άνάμεσα στούς δασκάλους. 

"Αν πιτύχουνε τά κλισέ, θάν τά τυποισουμε στό «Νουμά» 

γιά θύμηση καί για νά τις χαρεΐ καί ό κ. Κουλουμβάκης.

 .......

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

Η. Λ. ‘ Υακ. Στείλε μας καί βλέπουμε.— κΜ. Σ. Ζαβ. 
Κέρκυρα. Δέν ξέρουμε ποΰ βρίσκεται τώρα. 'Υποθέτουμε 

στό Μονακό.—«. ”Ομ. Μπ. Πόλη. ’Ελπίζουμε νά τά έλα

βες πιά. Ά γ  όχι, γράψε μας ποιά λείπουνε νά σοΰ τά στεί- 

λουμε.

ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ παιδαγωγός, μέ τϊς 
καλύτερες συστάσεις, ειδικός γιά μικρά παιδιά, 
ζητά Ιδιαίτερα μαΰ'ήματα σέ οικογένειες πού 
Φέλουνε νά μορφώσουν τά παιδιά τους φυσικά 
κι άν&ρωπινά. Πληροφορίες ατό γραφείο μας.

η  η  η  η  τ ο  γ ρ α φ ε ί ο
■-------- ΔΡΟΜ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 4
πουλιούνται τάκόλου&α βιβλία πρός ΜΙΑ δραχμή τό 

ένα, εξόν άπό 8σα είναι σημειωμένα μέ άλλες τιμές.

Γ. Ν. ΛΒΑΖΟΓ, « Ή  Ματιά».— ΧΛΡ. ΑΥΤΡΕΑΛΤΤ. «Ό  

«Μέγ’ Άλεςαντρος».— BAFAENTH, «Δό;α καί Ζωή»,— II- 

ΛΙΑ II. ΒΟΓΤΙΕΡΙΔΗ, «Δάγνης και Χλόη» του Λόγγου, 

(μετάγρ.), — «Ί'ίμωνα; ό ΜισάνΟρωπο;» τοΰ Λουκιανού (με- 

τάφρ. λ. 50 ),---«Ό  Προσκυνητής».— Ρ11ΓΛ ΓΚΟ.νΨΙΙ.*Τά 

Τραγούδια τοΰ Απρίλη» (Δρ. 2).— II. Σ. ΔΕΛΤΑ «Στοχα- 

αμοί περί τ ή ; άνατρογής τδν παιδιών μα;» (λ. Γ>0). — Ε Ι 

ΡΗΝΗΣ ΔΕΝΤΡΙΚΟΙ*, « Από τόν Κόσμοτοΰ Σαλονιοΰ».—  

ΑΡΓΓΡΙΙ ΕΨΤΛΛΙίίΤΗ, «Φυλλάδες τοΰ Γεροδήμου*. —  

ΓΙΑΝΝ1Ι Κ. ΖΕΡΒΟΓ, «Νησιωτικά Τραγούδια». —  Κ. 

ΗΕΟΤΟΚΗ, «Τά Γεωργικά τοΰ Βεργίλιου* ιλ. ϋ<·)·— « Σα- 

κούνίαλα» τοΰ Καλλιδάσα (δρ. 1). —  ΙΔΛ. «Σαμοθράκη* 

Δρ. 2). -  ΜΑΝΗΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, Τραγούδια γιά μιά -;ω- 

νή μέ πιάνο, και Μπαλάντε; γιά πιάνο, τό κομμάτι Δρ. 1. 

— Η. ΚΑΤΡΑ1ΙΑΧΗ, «Τά Τραγούδια τοΰ Στρατιώτη» (λ. 

(10). —  ANTÜXH Κ. ΛΕΚ0ΙΙ()ΓΑ01'.«Τό Βιολί».— ΛΛΕΞ. 

1ΙΑΑΑΗ, « ‘ Ο έμπορο; τής Βενετιάς* (Β' έκδοση).— ΛΛΕ- 

ΞΛΝΊΤΛΣ ΙΙΛΙΙΛΜΟΣΙνΟΓ, «Άθρώπινος Μηχανισμό;». —  

Ν. ΗΟΡΙΙίΐΗ, «Σαλώμη» τοΰ Ο. Wilde (μετάγρ.). - ΣΤΕΨ. 

PAMA, «Τά Παλιά καί τά Καινούργια». —  Ζ1ΙΣ1Μ0Γ ΣΙ- 

ΔΕΡΗ, «Ό  Α ία;» τοΰ Σο;οκλή (μετάγρ.). —  Η.ΥΙΛ ΣΤΑV- 

ΓΟΓ, «Ηλουτάρχου : ΙΙερί Ηαίδων ’Αγω γή;» (μετάγρ.). —  

ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ, «Μπουμπούκια». —  Δ. II. ΤΛΓ- 

ΚΟΗΟΓΛΟΓ (δράματα): «Ζωντανοί καί ΠεΘαμμενοι»,— « '0  

"Ασωτος»,— «Οί Αλυσίδες» (δρ. 2). — ΜΕΝΟΙ ΨΙΛΙΙΧΊΑ  

« ’Από' τούς Βρΰλους τών Αιώνων». -  «Γραμματική τ ή ;  

Ρωμαί'ίκης Γλώσσας» (Λ1 έκδοση). -  Ζ. ΦΓΤΓΛΗ. (δράμα

τα ): «Τό Έ κ θετο » , —  «Δίχως ’Ακρογιάλι», —  «Χτισμένο 

οτόν Ά μ μ ο » .—  ΨΗΤΗ Δ. Φί2ΊΊΑΔΙΙ, «Τό Γλωσσικό Ζήτη

μ α».— «Στή «Φοιτητική Συντροτιά»(λ. 5 0 ) .— IIAXTKAlt 

Χ.ΟΡΝ, «Μελάχρα».

Γ ιά  τό εξωτερικό, λ. 26 παραπόνου δ κά&ε-τόμος.

ΤΟΜΟΙ περασμένοι τοΰ «ΧΟΓΜΑ» (έςόν άπό τον πρώ
το πού δέν υπάρχει κανένα του αντίτυπο) πουλιοΰντα δρ. 
22 δ ένας γιά τήν'Ελλάδα καί φρ.χρ. 12 .50  γιά τό έςωτε- 
τερικό.

III' ’Ακαδημαϊκόν έτος 1 9 1 1 — 1912
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g ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ2. -  (Πλατεϊα Κάνιγγος). ο.

Σχολαϊ άνωτέρων τεχνικών οπουδών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ

Πρός ένίσχυσιν τών τεχνικών σπουδών 
τά δίδακτρα ήλαττώθησαν είς τό 

1)3 άτό τοΰ παρελθ. έτους.


