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ΛΟΠΗΣ

Τό Ελληνικό Πανεπιστήμιο πασκίζει για τήν 
ώρα να συμπλήρωσή τις έδρες πού δ τελευταίος δρ- 
γανικός Νόμος τού κανόνισε. Οί έπιστή μονές πού νο
μίζουνε τον έαυτδ τους άξιο γιά μια τέτοια άψηλή 
δουλειά καλεστήκανε να παρουσιάσουνε σε μια έπι- 
τροπή τα έργα τους γιά νά κριθούν οί πιό κατάλλη
λοι. Οί φημερίδες δημοσιέψανε εδώ καί κάμποσο 
καιρό κατάλογο των υποψήφιων καθηγητών, καί δό
θηκε έτσι ή ευκαιρία νά βγή στο φως ένα θλιβερό 
φαινόμενο άξιοσπούδαστο.

’Ονόματα ένα σωρό άραδιασμένα διάβαζε κανείς 
σ’ αυτό τον κατάλογο, κι οποίος γνώριζε τά πρόσω
πα, τό φόντο τους τό επιστημονικό, την άξια, τή ,δό
ση, τήν μπόρεσή τους, την ίσια με σήμερα δουλειά 
τους, ταλάνισε ακόμα μιά φορά τήν τύχη τής ελλη
νικής επιστήμης πού είναι φαίνεται γραφτό της νά 
σέρνεται σέ άνάξιους δρόμους δδηγημένη άπό μά
ταιες φιλοδοξίες, άπό άνάβαθες μικροσπουδές, άπό 
έπιπόλαιες άσημότητες κι άπό φουσκωμένους άερο-

λόγους, δημιουργήματα τού μακάριου ελληνικού Τύ
που, δόξες τής άνίδεης καί τυφλόμυαλης ελληνικής 
κοινωνίας.

Γιατροί, δικηγόροι, καΟηγητάδες, άθρώποι δη
λαδή πού δχι μόνο στην έπιστήμη τους τίποτα και
νούργιο αληθινά δεν προσφέρανε, μά στέκουνται ά- 
νάμεσα στήν κοινωνία, σά στοιχεία μολεμένα καί 
βλαβερά, μπολιάζοντας κάθε στιγμή τό δημόσιο μέ 
ιδεολογία έθνική πού κατάστρεψε τό ρωμαίϊκο άπ’ 
δλες του τις μεριές καί τό κατάντησε στό σημερνό 
σημείο, άνάξιο γιά κάθε σοβαρή δουλειά, σκέψη, 
πράξη, έπιστήμη, τέχνη, γιομάτο άπό στραβούς κι 
άνικανοποίητους πόθους, χίμαιρες, όνειρα, τρέλλες, 
σακατεμένο, τυφλωμένο, έλεεινό, τέλειο έρείπιο, τέ
τοιοι άθρώποι παρουσιάζουνται σήμερα νά όδηγή- 
σουνε καί- τό μελλούμενο έθνος σέ δρόμο έπιστημο- 
νικό, δηλαδή σέ άντίληψη τής επιστήμης κουτσή, 
στραβή κι άνάποδη καθώς αυτοί τήν έχουνε φυτρω
μένη μέσα στο μυαλό τους.

"Αλλοι πάλι, νέοι αυτοί, μέ περίσσιον έγωϊσμό 
καί πολλήν άσέβεια πρός τήν Έπιστήμη, έχοντας 
μπροστά τους παραδείγματα άθρώπων πού άνεβή- 
κανε σέ καθηγητικές έδρες, όχι μέ εργασία, μέ ει
λικρίνεια έργασίας, μέ ποσότητα, μέ ποιότητα έρ- 
γασίας, έστω άκόμα καί μέ άπλή προσπάθεια έργα
σίας, μά μέ μέσα αθέμιτα, στηριγμένοι σέ υποστή
ριξη τής ρεκλάμας, τής εύνοιας, τής κοινωνικής έπι- 
τυχίας, τής καλής στιγμής καί περίστασης, — τρέ- 
ξανε, κατεβήκανε, γιουρουντίσανε στήν ’Αθήνα άπό 
Γερμανίες καί Γαλλίες, φέρνοντας τήν άδεια τους 
σοβαρότητα, τήν κωμική τους υποκρισία καί τό ϋ'ά 
τής έργασίας τους.

Όμως τί έχουνε νά μάς παρουσιάσουνε οί τέ
τοιοι νέοι; Μήπως άν δέν έχουνε "ίσια μέ τήν ώρα 
πλέρια τή γνώση τήν επιστημονική, τουλάχιστο φέρ
νουνε μαζί του: τά μέσα γιά τήν άπόχτηση τής τέ
τοιας γνώσης: Οί περσότεροι άπ’ αύτούς μπορεί νά 
πήγανε στα έπιστημονικά κέντρα τής Εσπερίας, μά 
χαμπάρι δέν πήρανε άπό άληθινή έπιστήμη, άπό 
έρευνα έπιστημονική, άπό ειλικρίνεια, άπό δουλειά, 
άκόμα κι άπό τρόπο δουλειάς. Έρχουνται στήν Ε λ
λάδα μέ τουπέ πρώτης γραμμής, νομίζοντας πώς 
αυτό μονάχα φτάνει στόν τόπο μας γιά τήν έπιτυ- 
χία τού σκοπού τους. Δέ νοιώθουν πώς όλο τό πάν 
είναι στήν έπιστήμη, καθώς καί παντού, ή άαόλυχη 
ειλικρίνεια  τής έργασίας, καί κοιτάζουνε μέ πολι
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τικές, μέ υποχώρησες, μέ μέσα διάφορα καί τρόπους 
λογής λογής νά γελάσουνε τούς άλλους, νά παρα
στήσουνε τον έαυτό τους δπως πραγματικά δέν εί
ναι, δογματίζοντας έδώ, κλέβοντας έκεΐ, άντιγράφον- 
τας άλλου, χωρίς πουθενά νά φυσά μιάν αύρα πρω
τοτυπίας μέσα στό μυαλό τους. ΙΙαρουσιάζουνε φυλ- 
λάδες διάφορες, πού μόνο στήν Ελλάδα δπου λεί
πει κάθε διαφέρο έπιστημονικό, μπορούνε νά περά
σουνε, έπειδή άλλού άν είχανε τέτοια τόλμη θά 
είτανε θαμένοι στά κατάβαθα μιά γιά πάντα. 
Γιατί τις περσότερες φορές, δπου δέ φανερώνε
ται μιά τελειωτική άγνοια γιά τή νεώτερη κίνηση 
κ’ έρευνα στά διάφορα ζητήματα, δείχνεται θεοφά- 
νερα μιά έργασία πέρα γιά πέρα μηχανική, στη
ριγμένη σέ γνωστά πράματα καί διατυπωμένη μέ 8- 
λες τις-χιλιοπατημένες συνήθειες τής έπιστημονικής 
ρουτίνας.

θά είτανε ίσως τό σημερνό καιρό έργο πρώτης 
άνάγκης τό άπό κοντά πιάσιμο τής έργασίας, καί τού 
τρόπου τής έργασίας τού καθενός άπό τούς Σοφούς 
αυτούς, καί τό τελειωτικό ξετίναγμά τους άπό τις 
στήλες τού «Χουμά» άρχίζοντας άπό τήν άγραμμα- 
τοσύνη τους καί τήν άνικανότητα τού νά συνταιριά
σουνε δυό φράσες δίχως άσυνταξίες κι άνορθογρα- 
φίες, — γιά τούτο είναι καί θαμαστές δλοι τους πέρα 
γιά πέρα τής καθαρεύουσας — καί τελειώνοντας στά 
λάθη τους τά έπιστημονικά, στήν άνάβαθή τους κα
τάρτιση, στήν έπιπόλαιη αντίληψη τής έπιστήμης. 
Νομίζουμε πως έ «Χουμάς» δέ θά έκανε έργο πε
ριττό άνοίγοντας τις σελίδες του σέ μιά τέτοια έρευ
να, γιατί είναι καιρός τελοςπάντω οί φίλοι τής ειλι
κρίνειας καί τής αλήθειας νά μιλήσουνε δπως άξί- 
ζει γιά τούς ρουτινιέρηδες, ρεκλαμαδόρους καί φαμ
φαρόνους πού κάθε λίγο παρουσιάζονται άντιπρόσω- 
ποι τής ’Επιστήμης, πού μόνο τ’ δνομά της άκού- 
σανε, μά τό βαθήτερο είναι της ποτέ τους δέν μπο
ρέσανε νά νοιώσουν.

ΛΥΣΕΑΣ

(1)

ΡΟΔΑΦΝ Η

Κρυφά σάν πρωτοφίλησεν ό Φοίβος τήν Αύγή, 

Κοκκίνησε ή χιλιόκαλη παρθένα ντροπιασμένη- 

Καί σά δροσούλα τό κοκκίνισμα έρρανε τή Γή ,

Καί χλωροψύτρωσες εσύ, Ροδάφνη, δλανθισμένη.

Κ' οί άλυγαριές σάν είδανε νά βλέπης πρός τ' αστέρια, 

Πρός τής Αύγής τά μάγουλα, τά πρώτα σου παλάτια, 

Άνθόγυρτες σέ κύκλωσαν πιασμένες άπ’ τά χέρια 

Οί άλυγαριές, μ’ έναν καημό κοιτώντας σε στά μάτια.

Έρεσσός (Μυτιλήνης) θ .  Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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Μού σταλθήκανε δυό φυλλάδια. Τού ένός δ τί
τλος «Περί τών έντός τού χώματος βακτηρίων καί 
τής σημασίας αύτών.» ’Επιστημονική μονογραφία 
πού διαβάστηκε σ’ ένα μαθηματικό σύλλογο. Τού 
άλλου δ τίτλος «ΙΙερί γλώσσης καί έκπαιδευτικού συ
στήματος.» Όμιλία σ’ ένα σύλλογο τής ’Αλεξάν- 
τρειας.· Καί τά δυό έργα στήν καθαρεύουσα. Μά τό 
πρώτο άπό έπιστήμονα πού ξέρει τή δουλειά του, 
καί μετρημένα τά λόγια του, διαβάζεται μέ προσοχή 
καί μέ φροντίδα, καί μ’ βλο του τό ειδικό καί τό 
ξερό τό θέμα ξυπνά στό τέλος καί τή φαντασία καί 
φέρνει τή συγκίνηση πού τό μυστικό της τό γνω- 
ρίζ’ ή Επιστήμη, κάθε φορά πού μιλεί χωρίς λόγια 
περιττά καίχωρίς ψευτορητορική.Τό δεύτερο φυλλάδιο 
σκαρωμένο άπό δικηγόρο, δσο κ: άν είναι σεβαστός, 
δσο κι άν άκούγεται στόν κύκλο του, παραγεμισμέ
νο μ’ έπιχειρήματα πού γυαλίζουν καί πού είναι 
φρέσκος άέρας, ντιλεντάτικο καί έπιπόλαιο- κάτι σάν 
κορμί ντυμένο μέ ρούχα έτοιμα πού καί σκοροφα
γωμένα είναι καί δέ στέκουν άπάνου του καλά· κάτι 
βαθιά σφραγιστό μέ τή βούλα τού διχολαβιομοϋ. 
«Δικολάβοι, δασκάλοι, καλογέροι!» Χά, ένας έντε- 
κασύλλαβος άψεγάδιαστος. ΙΙοιός θά τό συνέχιση τό 
τραγούδι:
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'Ο πόλεμος τών ιδεών. Μύριες ιδέες καί δύναμες 
πολεμάνε στις Εύρώπες καί στις Ά  μερικές γιά τή 
νίκη καί γιά τήν έπικράτηση. Φιλόσοφοι καί πολι- 
τειολόγοι* ή ’Επιστήμη καί ή θρησκεία. Ή  φυσική 
καί ή χημεία παρουσιάζονται μέ νέα θέμελα. Σο
σιαλιστές έπαναστάτες μέ τό δυναμίτη, κ’έπαναστά- 

. τες πού στρώνουνε δρόμους μέ τήν πίστη πού χαμο
γελά, ούρανική, μέ τά θεία δπλα τού λόγου. Τού 
πολέμου οί προφήτες, καί τής ειρήνης οί μάρτυρες, 
θετικιστές έδώ, κι άλλού ίδανιστές, θετικιστές τού 
ιδανισμού, ίδανιστέςτού θετικισμού, στήν ήθική, στήν 
τέχνη, στή φιλοσοφία. Τά ίδια δνόματα μεταχειρι
σμένα σέ τούτον ή έκεϊνον τό νοητικό τόν κύκλο 
παίρνουν άλλα νοήματα. "Αλλο πραγματισμός στή 
φιλολογία, κι άλλο πραγματισμός στή μεταφυσική. 
Δαρβινιστές καί λαμαρκιστές, μέ τούς όπαδούς τού 
νόμου πού δείχνει τά πράματα πού μένουνε σταθε
ρά, στό νόμο άγνάντια τού ξετυλιμού καί τής μετα-

(1) Κοίταξε περασμένα φύλλα τοΰ«Νουμά»(190θ καί 1910)
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μόρφωσης. Οί μεγάλες υπόθεσες έκεϊ πού τις πι

στεύουμε αλήθειες, κάποια φωνή άκοΰμε προσταχτι

κή νά μάς κράζη : Μήν τΙς π ιστεύετε! κι αύτές προ

βλήματα ! Έ κ ε ΐ  πού τόν άνθρωπο συνειθίσαμε, άπό 

τήν έπιρροή τής νέας έπιστημονικής ιδεολογίας, τής 

πολέμιας κάθε μεταφυσικοκρατίας, νά τόν ξανοίγουμε 

σαν ένα ύποταχτικδ του φυσικού νόμου καί τίποτε | 

περισσότερο, μιά σταλαματιά μέσα στό σύνολο τδ ά- 

κεντρο καί άτέλιωτο, έξαφνα ένας προβάλλει καί μ’ 

ένα του γαληνό ψιθύρισμα μάς τρεμοσαλεύει πάλε : 

μέσα μας δλα δσα τά νομίζαμε στερεά χτισμένα. Ό  

άνθριοπος είναι τής φύσης συμπλήρωμα καί τελειω- ί 

μός, ή άρχισμα νέου κόσμου, ή καινούριο σκαλοπάτι I 

στήν άπέραντη σκάλα των πραγμάτων; Ή  Ε π ι 

στήμη γιγάντισσα στον 'Ολυμπο και ή μεταφυσική 

’Ανταίος. "Ολες οί άξίες άναποδογυρίζονται, καί νέες 

ζυγαριές μαστορεύονται γιά τό ζύγι τους.

Ό  καιρός μας είναι άπό τούς μεγαλήτερους τής 

παγκόσμιας ιστορίας κι άπό τούς κριτικώτερους. Τά 

ίδια ξαναγυρίζουν, ή , μαζί μ’αύτά, καί κάποια ανα

πάντεχα, πού οέν μπορούμε άπό πρίν νά φαντα

στούμε τήν δψη τους: 0 :  αρχαίοι μπορούσανε νά 

φανταστούνε τον πολιτισμό πού έφερε δ Χ ριστός; 

Τού μεσαιώνα τδνειρο προαιστάνονταν τόν άνθρωπο 

τόν τωρινό, μέ τή δίψα του πρός τήν ένέργεια, μέ 

τό πάθος του πρός τήν έπιχείρηση; Ό  νεώτερος πολι

τισμός είναι ίκανός νά καταλάβη δπωσδήποτε ποιός θά 

είναι δ κληρονόμος του αύριο; Κ’ έμεΐς έδώ, ραγιά

δες δέν ξέρουμε καί ποιάς ιστορίας, άκόμα πολεμά

με γιά νάποχτήσουμε τδργανο πού ξυπνά τήν έγνοια 

τούτων 3λων : το Λόγο.
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Τό δράμα σου τό άκουσα, τό είδα. Γιά νά τό νοι- 

ώσω τελειωτικά, γιά νά μιλήσω καθώς πρέπει γιά 

κείνο, πρέπει νά τό διαβάσω. Στό θέατρο, άνάμεσα 

τού ποιητή καί τού έαυτοΰ μου, μπαίνει κάτι πού μ* 

ένοχλεΐ: δ ήθοποιός. (Μέ τό συμπάθειο, κλασσικές 

Μαρίκες, ρωμαντικές Κυβέλες, κι δλοι τής σκηνής 

μας οί τεχνίτες ο£ άξιοθάμαστοι). ’Ατομική μου γνώ

μη, μά δέ φτάνει γιά νά καταργήση τό θέατρο* άν- 

τίθετα πρός τή γνώμη μου, έχω τή συνείδηση πώς 

τό θέατρο είναι τής Τέχνης έκκλησιά κι άπό τις παν

τοτινές, στοχάζομαι πάντα, τό είπα, καί τό ξανα- 

λ έω : Γιά.νάποχτήσουμ’ άξια θεατρικά έργα, πρέπει 

πρώτα νά βρεθούν άνθρωποι πού νά γράψουνε θεα

τρικά έργα, χωρίς τή σκέψη, τό σκοπό, τήν έλπίδα 

νά τά παραστήσουνε στό θέατρο* γιατί τότε ή σκέ

ψη έκείνη, δ σκοπός, ή έλπίδα, θά τούς χλωροφορ

μίζω τό έγώ τους τό δποιο, τό άγνό, θά τούς παρα

στρατίζω, θά τούςξεσέρνη άθελ4άπό τήν τέχνη, στή

βιομηχανία. Κακό καί ψυχρό, καί μ’ δλα τά παρα

δείγματα πού μπορεί νά μάς βαλθούνε μπρός στά 

; μάτια μας ποιητών άθάνατων πού σταθήκανε μαζί 

μεγάλοι τεχνίτες καί τετραπέρατοι βιομήχανοι. Δρά

ματα γιά τό δράμα, δχι γιά το θέατρο. Σκηνικά έρ

γα γιά τήν τέχνη, δχι γιά τή σκηνή.
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Έ  Τέχνη, παιγνίδι, καθώς τό θέλουν κάποιοι φι

λόσοφοι, δ Σπένσερ, δ Σίλλερ, δ Ρενουβιέ; Μπορεί. 

Γιατί κανείς τή ζή τήν τέχνη έλεύτερα, χωρίς κα

νένα πραχτικό σκοπό, σκοπό έχοντας τήν τέχνη. Μά 

; έκεΐνος μέσα στήν τέχνη κατορθώνει τά σημαντικώ- 

| τερα, έκεΐνος πού δουλεύοντας τήν τέχνη, ποτέ δέ 

| βάζει μέ τό νοΰ του πώς παίζει, μά πάντα πώς, καί 

! μέ τό παραπάνου, σοβαρεύεται, τεχνίτης* πώς άγω- 

1 νίζεται δχι σέ παιγνίδι, σέ κάτι σάν παραπανιστό,

. μά σέ κάτι σπουδαιότατο καί πρώτης άνάγκης. Ά -  

νίσως κι άφήσω τίποτε στήν ποίηση πού νά λογα

ριάζεται, έΐναι γιατί άπό τά μικρά μου τά χρόνια τί- 

; ποτε άλλο δέν πίστεψα καί δέν έςακολουθώ νά π ι

στεύω σπουδαιότερο, σοβαρώτερο, σημαντικώτερο, 

πραγματικώτερο, τίποτε άλλο παρά τό ποίημα.
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Ό  Σπένσερ καταδικάζει τις βιογραφίες πού βα- 

σίζοντ άπάνου στήν ψεύτικη, καθώς τή θέλει, ιδέα 

πώς δ μεγάλος άνθρωπος είναι τό πάν, πώς αυτός 

γεννά τήν πρόοδο. Έ ν φ  δέν είναι παρά άποτέλε- 

σμα φερμένο άπό μύριες δύναμες. Καί δμως δ Σπέν

σερ έγραψε τή βιογραφία του, φαρδιά πλατιά, χ ι -  

λιοσέλιδη. Κ ’ ένώ μιλεΐ κοροϊδευτικά κάπως γιά τά 

προσωπικά, μέ τά προσωπικά — στό πρόσωπό του— 

καταπιάνεται κι αύτός. Μά τάχα καί τί εΐν’ ένα πρό

σωπο σάν τό Σπένσερ; Τό σύμβολο καί ή έφαρμογή 

μιάς ιδέας. Οί μεγάλοι άνθρωποι κυβερνάνε τόν κό

σμο, δ κόσμος υπάρχει γιά τούς μεγάλους άνθρώ- 

πους. Είμαι προσωπολάτρης. Κι δσο θέλουνε ας κό- 

βουνται γιά νάποδείξουν τδ έναντίο κοινωνιολόγοι σάν 

τόν Κούμπλοβιτς καί οί θιασώτες του ιστορικού υλι

σμού.
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Ποιήματά μου, σάν τόν Ύ μ νο τής Κύπρος, τό 

Τραγούδι τών Έ φ τά  νησιών, σάν τούς Δυό Κανά- 

ρηδες, σάν τόν Ύ μνο στούς Μπόερς, πού κρατιέται 

μέσα τους δχι τό έγώ μου καθάριο, μά τό έγώ μου 

μεταχειρισμένο σάν όργανο γιά τήν παράσταση τού 

' άντικειμενικοΰ, τού μεγάλου ’Ε γώ  τού Γένους,—  θά
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μού λογαριαστούν. Οί νέοι, οί φανατικό: καί οί απο
κλειστικοί δεν ξέρω ποια; άνόθευτης λαμπικαρισμέ- 
νης ποιητικής, οί νέοι.καί τά γεροντοπαλλήκαρα, | 
τέτοιου είδους τραγούδια συνηθίσανε νά τά βαφτί- | 
ζουνε ρητορικά. Και δεν καταλαβαίνουν πώς ή ρη- | 
τορική μπαίνει πρώτ’ άπ’ δλα μέσα στήν ποίηση, 
στοιχείο της. Καθώς κι άλλου, νομίζω, τδ σημείω- | 
σα, δ ποιητής έκεΐ π#  δέν ψιθυρίζει μονόλογους μέ ; 
τδν έαυτό του, είναι σά νά βγάνη λόγο μπροστά σέ I 
κόσμο. Δέ θά πή για τούτο πώς παύει νά είναι ποιη
τής. Μόνο θά πή πώς είναι τότε άλλοιώτικος ποιη- | 
τής. Καθώς τδ λέει κι δ Κι^ΐάπ στις «Φλωρεντινές 
Αύγές» του : «Δέ θά πή πώς, έπειδή μιλάς μπρο- ι 
στά σέ κόσμο καί όέ μιλάς μόνος σου, πρέπει νά λές ! 
καί ψέματα.» Ό μεγάλος κριτικδς ό Μπράντες μέ 
δυό του λόγια μάς δρίζει ξάστερα δλο τδν κύκλο τής 
ποιητικής παραγωγής: Έ  ποίηση, μάς λέει, είναι 
ή ψυχολογική άνάλυση, ή κήρυγμα. Τδ φόντο, τδ 
φόρτε, τδ στοιχείο, ή άλήθεια κάποιων ποιητών πού 
τούς δίνει τή συγκίνηση καί γεννά τή συγκίνηση 1 
στούς άλλους πού τούς άκούνε, είναι τούτο: ρητο- ! 
ρεύουν. *Ω ίερή ανατριχίλα των άδασκάλευτων καί 
των πρωτόβγαλτων τής ποιητικής. «"Οσοι κατηχού
μενοι προέλθετε.»

7 8

Ό Γερμανισμός, πού θέλει νά κυρίαρχη, βρί
σκεται, σά νά ξεσπά, στήν κρίση πού μέσα στήν 
ίστορία του κάνει ό Μόμσεν τής ίταλικής ποιητικής 
τέχνης, γενικώτατα. Ζωγράφοι καί οικοδόμοι οί Ιτα 
λοί, μάλιστα* άριστοι μαθητές τών Ελλήνων, διδά
σκαλοι των Εθνών, ρητορικοί καί θεατρικοί* μάλι
στα* ασύγκριτα. Μά μουσικοί; εύκολοι, γόνιμοι* ναί* 
μά τίποτε πραγματικά πρωτότυπο, βαθύ, δημιουρ
γικό, μεγαλονόητο. Μά ποιητές; Δηλαδή καρδιές 
πού νά παθαίνουνε, δηλαδή άνθρωποι πού νά έξιδα- 
νικεύουνε τδν πόθο, καί πού νά ζωντανεύουν τάψυ- 
χ α ; Δέν είναι. 'Ο Δάντης τους; πιδ πολύ ρητορικδς 
παρά φυσικός. Μόνο γιά τούς Έλληνες καί μόνο γιά 
τούς Γερμανούς κύλησε άπδ ζωντανή πηγή τδ τρα
γούδι* άπδ τδ χρυσδ ποτήρι τής Μούσας στάλες μο
νάχα λιγοστές πέσανε στή γή τής -Ιταλίας. Κριτι
κή, πού μπορεί σά μαχαίρι νά τρυπήση καί σάν 
κεντρί νά πονέση τδν Ίταλδ πού τόσο αίσταντικδς εί
ναι καί τόσο περήφανος μ^ζί, μέ τή θρησκεία τού 
Ίταλισμού τού χαριτόβρυτου ζώντας, πού μέσα του 
σά νά κλιή σ’ ένα σφιχταγκάλιασμα τά δυδ ιδανικά* 
σάν αυτά μπορεί ό κόσμος νά μή γράφτηκε νά ξα- 
ναϊδή, μέ τέτοια έντέλεια: τήν δμορφιά άπδ τήν Ε λ 
λάδα, κι άπδ τή Ρώμη τή δύναμη. Ό Καρντού-

τσης, δ μεγάλος ποιητής τής νεολατινικής πατριδο- 
λατρείας, δ ποιητής δ πρώτ’ άπ’ δλα όαντολάτρης, 
πού είπε πώς δ ψάλτης τής (·)είας Κωμωδίας είναι δ 
ποιητής τών πιδ βαθειών τής ψυχή; μυστήριων, δχι 
τούτης ή έκείνη; τής ψυχής, μά τών ψυχών δλων, 
δ υπέρτατος κι άπάνου άπ’ όλους προφήτης τού τρα
γουδιού, δ Δάντης,—δ ίταλος Καρντούτσης μιά θυ
μωμένη απόκριση τίναξε τού γερμανού Μόμσεν. Χέ 
μιάν ωδή του πρδς τή Ρώμη, «Χαίρε, φωνάζει, ώ 
θεία! κι δποιος έσέ. κακογνωρίζει, άπδ κρύα σκοτά
δια σκεπασμένος είν’ δ νους του καί μέσα στήν καρ
διά του δάσος φούντωσε ή βαρβαροσύνη.» Μέ τή 
λέξη βάρβαρος, τήν πιο χτυπητή, μά καί τήν πιδ 
πρόχειρη τού έρεθισμένου φυλετισμού καυτηριάζει 
κ’ ένας άλλος ποιητής νεολατίνος, δ γάλλος δ Λε- 
κδντ Χτελίλ, ξεχνώντας πώς είναι βαθιά μπολιασμέ
νος άπδ γερμανικήν ιδεολογία, μέσα στή θλίψη του 
τήν πατριωτική, καυτηριάζει τδν άλλόφυλο πο
λιορκητή τού ΙΙαρισιού στδ γαλλογερμανικδ πό
λεμο τού 18701 «Τά βόλια τού βάρβαρου τρυπή- 
σαν τά στήθια σου....» Πόσο γαληνότερος δ αέρας, 
ανοιχτότεροι ο: ορίζοντες καί άπδ πιδ ψηλά τά κοι- 
τάματα τού Ρενάν καί τού Ταίν, — οί δίδυμοι τής 
χρυσόστομης έπιστήμης - , όταν λίγο καιρδ πριν ξε- 
σπάση δ γαλλογερμανικδ; πόλεμος τού 1870, τυ
πώσανε κοινή προκήρυξη, ζητώντας τδν έρανο τού 
γαλλικού λαού γιά νά στηθή τδ άγαλμα τού Έ γε- 
λου στδ Βερολίνο.

7 9

Τήν άποθέωση τής ποιητικής δύναμης τήν ηύ- 
ρα στδ περίφημο πολύτομο ίστορικδ έργο τού ίταλού 
Φερρέρο γιά τή Ρώμη. ΤΗρθ’ ένας καιρός, μάς λέει 
δ ιστορικός, πού δλα είτανε σταματισμένα μέσα στή 
Ρώμη. Πολιτικοί καί στρατηγοί ήσυχάζαν. Καί τδ 
μεγαλείο τδ χαραχτηριστικδ τού καιρού τούτου πιά 
δέν τδ άντιπροσωπεύαν άνθρωποι τού σπαθιού, μά 
ένας άνθρωπος τού λόγου. Κατοικούσε σέ μιά παρά
μερη γωνιά τής Ρώμης καί δούλευεν έργο άπδ τά 
μεγαλήτερα κι άπδ τά τολμηρότερα τής λα
τινικής φιλολ.ογίας. Ταπεινδς είσοδηματίας, στδ σπι
τάκι του ζώντας* ένας κάποιος Λουκρήτιος.

8 0

Ό Πίνδαρος κι δ "Ιψεν. Δυδ ¿νόματα πού θά 
ξαφνιστοΰν έτσι κοντά στριμωμένα, καί θά ξαφνίσου- 
νε. Κοιτάζουνε νάγκαλιάσουνε μέσα στδν έξωτερικδ 
κόσμο τδν άνθρωπο τδν κοινωνικό, τδν άνθρωπο τδν 
πολίτη. 'Ο πρώτος τδν Ελληνισμό, δ δεύτερος πιδ
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πολύ τδν Ευρωπαϊσμό. Ό Ευρωπαϊσμό; είναι τώρα 
ο,τι στα παλιά τα χρόνια ί  'Ελληνισμός. (Τδ ση
μείωμα του το τδ ξανακοιτάζω τώρα καί το αντίγρα
φο), γιατί λυπάμαι νά τδ σβύσω· σαν κάτι να ήθελα 
νά πώ, καϋαρώτερο, που τώρα δεν τδ ξεχωρίζω καί 
πολύ καθαρά. Ά ς  είναι.)
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Που είν' ή περίφημη πρωτοτυπία, καΟώ; οί 
άπλοι τή φαντάζονται, «πνεύμα κατερχόμενον εν 
είοει περιστερά; ;» Ά νάφτ5 ένα φανάρι καί ζητήστε 
την. ΙΙαίρνω την πρωτοτυπώτερην ιδέα του καιρού 
μα; που σκορπίστηκε παντού δπου στοχαστικό;, κι 
άστραψε καί βρόντησε παντού δπου νόηση καί καρδιά 
τώρα τελευταία. Την ιδέα τή; φιλοσοφία; του Νίτσε: 
του παντοτινού γυρισμού των πάντων. Ό Ηοίίιιη«; 
μά; λέει πώ; ή ιδέα είτανε των Πυθαγορικών καί των 
Στιοϊκών. Ό Γοιιϊΐΐόο μά; Οΰμισ’ ενα τετράστιχο του 
Γκυγιώ που την έκφράζει, πριν άπδ τδ Νίτσε, τήν 
ίδια την ιδέα, έπιγραμματικώτατα. Μά δεν υπάρχει 
πριοτοτυπία; Μά πώ; μπορεί νά μήν ΰπάρχη, άφοΰ 
υπάρχει μεγαλοφυία. Υπάρχει καί παραϋπάρχει. 
Μά είναι κάτι άλλο, κάπως πολύ διαφορετικδ κι απ’ 
δ,τι ί  άπλδ; τή φαντάζεται, «πνεύμα κατερχόμενον 
έν είδει περιστερά;.»
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Οί Ρωμιοί. Τδ στοιχείο τους. Έμποροι καί ποιη- 
τέ;. Ά π ’ αυτού; κρέμεται ή Ρωμιοσύνη. Τδ ξανάν- 
Οισμα καί τδ μεγάλωμά τη;. Τδ παραστράτισμα του 
έμπορου, ό πολιτευόμενο;. ΓΙού τήν έχει τήν πολι
τική έπάγγελμά του. Τδ παραστράτισμα του ποιη
τή, 6 ρήτορα; τού συλλαλητηρίου. 'Όλα τάλλα έρ- 
χουνται παρακατιανά.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

-τ·^ · ■ -

Η Π^ΠΤΤΡΟΥΝΤΤ
Έ γώ  ή χαρά, τό φώς εγώ κ’ εγώ τό πανηγύρι 

Τής άνοιξη; πού ξώφρκνα γελάει στη γέινησή μου.

Καί χύνει ή ξέφαιτη ζωή, σά μέσα σέ ποτήρι,

Τό αίμα τ^ς, περίφλογο κρασί μές τό κορμί μου.

Αίνοο τή νιότη στους αγρούς καί σπέρνω τή λαχτάρ ι 

Στα χόρτα, σ ι1 άνθη ολόγυρα τού πόθου ανατριχίλα.

Καί στά περήφανα δέντρα ξυπνώ κρυφήν αντάρα 

Σάν τής πορφύρας μου άργοσειώ τά φλογισμένα φύλλα.

Έ γ ώ  όπως τό τριαντάφυλλο χλομιάζοντας δέ σβύνω 

Ζηλιάρης σάν δ Χάροντα; μπροστά μου σταματήσει 

Μόνο άπό πείσμα μελανή πού τή Ζωήν άφίνω,

ΙΊε&αίνω μέσα στοϋ ήλιου τό καφτερϋ μεΟήσι.

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ

Ο ΑΡΗΓΙΑΝΟΣ (*)

'Η ΓΡΙΑ. Όσκε, αφέντη βεζίρη. Άπάνου στ* 
άντικρυνδ βουνί είναι ή λιγνή οξειά πού έχει στάν- 
τικρυνό τη; κλωνάρι ή πετροπέρδικα χτισμένη τή 
φωλιά τη;. Ό βασιλιά; Θά ίδεϊ στή στιγμή τήν ύγειά 
του, άμα τδν αλείψουν με 'τδ αίμα του πουλιού τή; 
πετροπέρδικα;. Αέν έχετε παρά νά διατάξετε ένα νά 
πάει νάν τδ φέρει...

ΟΛΟΙ (συναρπασμένοι). Πού είπε; πώ; είναι, 
γριά ;

Ή ΓΡΙΑ. Στήν τσίμα τάντικρυνοϋ βουνού. Τδ 
δέντρο είναι λιγνδ καί στδν γκρεμδ φυτρωμένο. Ό 
ποιος ανέβει Θά πέσει καί οποίο; πέσει Θά σκοτωθεί. 
Μά τδ πουλί θάν τδ πιάσει κ’ οί άλλοι θάν τδ φέ
ρουν. Ό  Βασιλιά; τής χώρα; θά σωθεί!....

Ό ΒΕΖΙΡΗΣ. Είναι μακριά;
Ή ΓΡΙΑ. Είπα στάντικρυνδ βουνί...
'Ο ΦΙΛΟΣ. Μήν τήν πιστέβετε, άρχόντοι. Είναι 

ή προστράτρα του Άρήγιανου.
'Η ΓΡΙΑ. Δεν έχετε νά χάσετε τίποτα, άρχόν- 

τοι. Μιά ζωή ένδ; πουλιού μονάχα ένδς άνθρώπου. 
Γιά τδ βασιλιά τί αξίζουν άφτά; Εμείς στδν κόσμο 
μα;, γιατί είμαι ή μάγισα καί τδ ξέρει ή αφεντιά 
του, δταν θέμε νά προστατέψουμε τδν άρχηγό μα; 
τή στάχτη τρώμε, πού θά πει...

; ( )  ΒΕΖΙΡΗΣ. Σωστά λέει. Άμέσω; νά τρέξτε 
καί νά φέρετε έδώ τδ πουλί, (στή γριά). Έσύ θά μέ
νει; έδώ ώ; πού νάρθούν πάλι...(κινάει νά μπει στήν 
κάμερα).

Έ  ΓΡΙΑ (σιγά). ’Αφέντη Βεζίρη..,
Ό ΒΕΖΙΡΗΣ (στρέφοντας). Τί θέλει; πάλε;
'Η ΓΡΙΑ. Ή διαταγή σου δέ θά γίνει. Δέ θάν 

τή θυσιάσει κανείς τή ζωή του γιά τδ χατήρι τού 
βασιλιά του. Μέβρισαν κάτου καί μέ βάρεσαν οί σκο
ποί πού τούς τοπα κ’ οί άξιωματικοί δέν ξέρουν πόσο 
μεγάλο; είναι δ κίντυνό; του;. Όποιο; πάει δέ θά 
γυρίσει πάλε, μόνε θά φύγει, άμα άπδ κοντά άντι- 

I κρύσει τδ χάος καί τδ δέντρο...
| Ό ΒΕΖΙΡΗΣ. Τ ίλ έ ;, γριά;...

'Η ΓΡΙΑ. Θάν τδ ίδείς, αφέντη Βεζίρη...
Ό ΒΕΖΙΡΗΣ. Τράβα κείθε· (ή γριά παραμερί

ζει). Σύμβουλοι τού κράτους, 6 βασιλιά; κιντυνέβει. 
Οί γιατροί είναι απελπισμένοι. Τελεφταίο καταφύγιο 
μά; μένει ό λόγο; τής γριά;. ΙΓοιδ; θά δείξει τήν ά- 
φοσίωσή του; (στον Γ\) Εσένα, γενναίε, όρίζω νά 
πάρει; άνθρώπου; καί νά πά; νάν τδ φέρεις...

(*) Κοίταξε άριθ. 4 4 3 ,4 4 4  44δ, 446 καί 447.
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Ό  Γ '.  Στις διαταγές σου έξοχώτατε.... (βγαίνει).

Ή  Γ Ρ ΙΑ . θ ά  γυρίσει μάδεινά τά χέρια...

Ό  Β Ε Ζ ΙΡ Η Σ  (άφτηρά). Τ ί λές π ά λ ε;

Ή  Γ Ρ ΙΑ . θ ά  πεϊ πώς οί άνθρωποί του δέν ήθε

λαν κανένας νάνέβει το δέντρο.

Ό  Β ΕΖ ΙΡΗ Σ , θάνέβει 6 ίδιος τότες..

Ή  ΓΡ ΙΑ . Αέ θυσιάζεται δ έαφτδς έτσι έφκολα, 

αφέντη...

Ό  ΦΙΑ Ο Σ. Είναι ή μάγισα!...

‘Η Γ Ρ ΙΑ . Ναέ, είμαι ή μάγισα1 (πάει κοντά 

του).

Τό παρλιακό μές τή γωνιά 

μαλώνει κι άγκρουμάζεται- 

άφ’ τή ζερβιά γυρνάει στερνά 

σκουλίκι νά πετάει ποτέ; 

στο σίφουνα που μαίνεται 

σκορπίστε, πρόστυχα μυαλά, 

μέ την ΰγειά του Βασιλιά.

(γυρίζοντας στους άλλους). Οί ώρες του βασιλιά 

είναι μετρημένες· (στο Βεζίρη δίνοντάςτου ίνα μπου- 

καλάκι). Ράντισέ τον μέ τό νεραϊδομανόγαλο καί σου 

υπόσκομαι νά ζήσει ώς που νά βρεθεί δ άνθρωπος 

πού θά φέρει τδ αίμα του πουλιού.

Ό  Β ΕΖ ΙΡΗ Σ . Ό  λόγος έτσι τδ κρίνει, κύριοι. 

Κανένας σας, κανένας σας δέν αίστάνεται τδν πόνο 

τής χώρας ’Εγώ είμαι γέρος πιά. Τά κότσα μου δέν 

άντέχουν καθόλου. Ά νεβά ίτε με ώς τήν τσίμα του 

βουνού καί στδ δέντρο ίσως μπορέσω νάνέδω μονά

χος. * 2 ,  γιατί τδ δικό μου τδ αίμα νά μήν είχε τή 

δύναμη νάναζήσει τή μοναδικήν έλπίδα πού μάς 

μ ένει; ΤΩ μάγισα, δείξετη τόρα τήν άληθινή σου τέ

χνη καί δδς μέ τή ζωή μου νά στηθεί ή ζωή τής 

έλπίδας μας...

Ή  Μ Α ΓΙΣΑ. Δέν είναι ή τέχνη μου, αφέντη,, 

πού δέ μπορώ...

Ό  Β ΕΖ ΙΡΗ Σ . Ή  λοιπόν....

Ή  Μ ΑΓΙΣΑ. Είναι τδ μυστικδ τού κρυμένου θη- 

σαβρού.....

Ό  Β ΕΖ ΙΡΗ Σ . Ώ ϊεμένανε ¡...ώϊεμένανε ! "Ας έρ

θει λοιπδν γλήγορα δ δικός σου, καταραμένη γυναί

κα· (μέ θυμό). Ή  κατάρα άλάκαιρης χώρας άς πέ

σει άπάνου σου....

Ή  Μ Α ΓΙΣΑ (μέ χαμόγελο). ’Αφέντη Βεζίρη, δέ 

γίνεται ή νύχτα μέρα....

Ό  Β Ε Ζ ΙΡ Η Σ . Χάσου άπ’ όμπρός μου γλήγορα...

Ή  Μ Α ΓΙΣΑ. Κάθε στράτα μου έχει σταβρο- 

δρόμι, άφέντη (ρίχνοντάς του ένα μπουκαλάκι). Σ ά - 

φίνω τδ στερνό μου έχε  γειά* (κοντά στδ φίλο). Καί 

σέ σένα ; Σ έ σένα πού μέ γνώρισες, σέ σένα πούχα-

τάλαβές με προστράτρια τού Άρήγιανου, (κάνοντας 

μέ τά χέρια του κίνησες κοντά στο πρόσωπό του).

μέ τήν ΰγειά του βασιλιά 

στό σίφουνα πού θά φανεί 

σκορπίστε πρόστυχα μυαλά !...

(χάνεται· άκούγεται τδ τραγούδι τ’ Άρήγιανου).

Νά, πέρα έχει ό Ά β γερ ιν ό ς!...

Νύχτα, σέ λίγο θά χαθείς' 

ώ φως, ώ φως, ώ φως, ώ φως, 

δταν σέ λίγο θά φανείς 

που τάχα θαν’ ό Άρήγιανος, 

πού τάχα θάναι ό ’Ωκεανός;...

Ό  ΦΙΑΟΣ. Τραγουδάει....

Ό  Β ΕΖ ΙΡΗ Σ . Πάψε έσύ, πάψε. Κρύψου κ’ έσύ- 

κρυφτείτε δλοι σας. Μακριά, μακριά. Ώ  έλπίδα μου 

πού σέ κρατούσα στά ξεψυχισμένα μου τά χέρια, ώ 

γλυκειά μου λαχτάρα, πετρωμένη στά βάθη τής ψυ

χής μου, ώ τδ στερνό σου χαμόγελο δς άντικρύσει 

τδ κουφάρι μου (μπαίνει ό Άρήγιανος). Έ λ α  έσύ 

κοντά μου. Έ σ ύ  πού κατέχεις τδ διαμαντένιο κλει

δί, έσύ δ προορισμένος νάνοίξεις τή χρυσόπορτα, μά

θε τή φριχτή είδηση άπδ τδ στόμα τού άνθρώπου 

πού σέ μισεί, δπως δέν έμίσησε δ θεδς τδ Σατανά. 

Τού βασιλόπλου οί στιγμές είναι πιά μετρημένες. 

"Ο,τι κι αν πω, δέ θά πώ τδ ξεχείλισμα τής ψυχής 

μου. Έ σ ύ  ή άφορμή τής καταστροφής μας, έσύ νάν 

τού δώσεις τουλάχιστο τή ζωή. Ώ  αν χαθώ, ας 

ζεϊ τουλάχιστο.

Ό  ΑΡΗΓΙΑΝΟΣ (ανταριασμένος). Η ώ ς!.... Τδ 

βασιλόπλο;ώ τδ βασιλόπλο ;... (κάνει νά χωθεί στην 

κάμερά του).

*0  Β ΕΖ ΙΡΗ Σ  (πιάνοντάς τον). Στάσου! Δέν είν’ 

έκεΐ ή θέση σου. Άπάνου στήν τσίμα τάντικρυνού 

βουνού στδ χάος κρεμασμένο είναι τδ δέντρο πού ή 

πετροπέρδικα έχει στημένη τή φωλιά της καί τδ 

δέντρο δέν άντέχει στδ βάρος ένδς άνθρώπου. Τδ αί

μα τού πουλιού τής πετροπέρδικας είναι τδ γιατρικό 

πού θά κάμει καλά τδ βασιλόπουλο. Μέ σπαραγμένη 

καρδιά φανερόνω σου πώς δέν άνέβηκε κανείς νάν τδ 

σώσει. "Ολοι οί γενναίοι αν δέν έφυγαν, ίδιοι έγύρι- 

σαν. Ή  ζωή σου χάρισμα, κ ’ ώϊεμένα κ ’ ή .χρυσό

πορτα έλέφτερη, αν έσύ τδ.σώσεις τδ βασιλόπουλο...

Ό  ΑΡΗΓΙΑΝΟΣ. Ώ  τού ’Αετού δώσε μου τά 

φτερά...αγάπη μου.,.άγάπη μου (κινάει νά φύγει βια

στικά'.

*0  ΒΕΖ ΙΡΗ Σ . Στάσου· όρκίσου πώς δέ θά φύ

γεις κ ’ έσύ...

Ό  Α ΡΗ ΓΙΑ Ν Ο Σ. Νά δρκιάτώ; ά στδνειρό μου!... 

στδνειρό μου! Τδ δρόμο μόνο πέτε μου τδ συντομώ- 

τερο. Ώ  ξέρω...μάννα μουπώ ςσέχρειάζουμαι..'βγά-
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νει τό φτερό τής νυχτερίδας, το τρίβει καί ξεκινάει. 
Στην πόρτα άντικρύζεται, μέ τί] μάγισα).

Ή  ΜΑΓΙΣΑ. Εύλογη μένη ή ώρα πού θα σου 
κάμω καλό...

Ό ΑΡΗΓΙΑΧΟΣ Μάννα μου.... (πέφτοντας στα 
γόνατά της). Τό ξέρεις, μάννα μου..,.

Ή  ΜΑΓΙΣΑ. Σήκω παιδί μου, σήκω. Τό βασι
λόπουλο θά έγινε καλά. Αέ χρειάζεται αίμα, ούτε 
πουλιού αίμα. Άρχόντοι, έδείξατέ μόνο τή στοργή 
σας καί τήν άγάπη σας. Τό τραγούδι σου, γυιέ μου, 
μόνο τό τραγούδι σου θάν τάναζήσει...

Ό ΑΡΗΓΙΑΧΟΣ. Μάννα μου, τή ζωή μου...
Έ  ΜΑΓΙΣΑ. Σήκω! Σήκω· (τον σηκόνει). Τό 

βάλσαμο πού ξανανιώνει ρίχνω στό τραγούδι σου· 
(έρχεται κοντά στην πόρτα του άρρωστου καί χερο- 
νομεΐ παράδοξα).

’Λεριχά, πού ή άφέντισα 

προστάζει πάντα καί καλεΐ 

μέ τό τραγούδι πού θά πει 

κινείστε από τά σύγνεφα 

νά φέρτε τάθάνατα νερά 

κι ύ άρρωστος μας γλήγορα 

νά βρεΐ τήν πρώτη του τή γειά.

(στον Άρήγιανο). Τραγούδα· κατέόα καί τρα
γούδα κάτου από τό παράθυρό του.

Ό ΑΡΗΓΙΑΧΟΣ. 'Ηεύκή σου,μάννα μου. (Τρέ
χει βιαστικά).

Ή  ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΙΣΑ (από μέσα). Ιίαιδί μου.... 
παιδί μου ! λαχτάρα μου!...

'Ο ΒΕΖΙΡΗΣ (κλαίοντας παραμερισμένος). "Αχ! 
τών γραφτών τή δύναμη δεν τήν ξεφεύγω ¡...(πηγαί
νει στη. γριά). "Ακου με, καταραμένη μάγισα.Τάγέ- 
νεια τούτα τάσπρισμένα δεν τά καταράστηκαν τά 
χρόνια. "Ομοια λαχτάρα, σαν τού γυιού σου μέ κρατάει 
στή ζωή. Τό άγέρι πού μέπόθο λαχταρούσα κ’έκρυ- 
6α μήν τό ματιάσει ή πνοή τής νιότης σάν σέ μένα, 
τή ζωή μου τήν όρίζει. Αέ ζώ, παρ’ ώσά φύλακας 
τής πιό πολύτιμης πού έτάχτηκε κληρονομιάς· δέν 
ε ίμ α ι..

Έ  ΓΡΙΑ. Βεζίρη άφέντη, ό τάφος είναι πού κα- 
λεί τά γερατειά, καί τάστρα δέν τά όρίζουν τά δε- 
σμά..."Ακου· (άκουγεται τό τραγούδι του Άρήγια- 
νου).

Μες τό τραγούδι μου κυλάν

τά μαγικά τά βότανα

κ’ είναι ή ζωή πού τά ζ η τά ε ι.'

"Απλωσε, ώ νιότη, τά φτερά 

τά χρόνια σπρώξε πού περνάν 

κ* έλα προσιιένει σε ή χαρά !...

/Στ&λλο φύλλο τΒλιώηι) ΓΙΑΝΗΣ ΚΑΜΠΥΣΗΣ

Ξ Ϊ Τ ί Ν Τ ΐ  Ρ Ω Μ Ι Ε

Στήν Τριπολιτσά στά χτήματα τού παππού μου 
είχαμε ένα χωρικό πού δούλευε ταχτικά σ’ αύτά, 
τόν λέγανε ΙΙανάγο καί τό παράνομά του Μπογά. 
Ό ΙΙανάγος είχε μιά μανία στή ζωή του νά κυνη
γάει καί νά σκοτώνει τά φίδια. Τή μανία του αύτή 
τήν ξέρανε πολλοί. Τσοπάνηδες, δραγάτηδες, άγω- 
γιάτες,' άπό τό Περθώρι, τό Μερκοβούνι, τό Μπε
ντένι,τά χωριδάκια πού είτανε στά χτήματα τού παπ
πού μου, κάθε τόσο πού περνούσανε άπό τόν πύργο 
μας τού φέρνανε καί μαντάτα γιά' φίδια καί φιδο- 
φωλιές. Στον πύργο τού Πατούσα, στό λινό, κοντά 
στόν δχτο, κάθε πρωί βγαίνει καί λιάζεται ένας φί- 
δαρος πέντε πήχες. Στάσβεστοκάμινο στό πηγαδάκι, 
βγαίνει ένα φίδι θεριακωμένο. Στή μυγδαλίτσα στ’ 
αμπέλια τού Κεφαλόγιαννη φιδοφωλιά υπάρχει. Ό 
ΙΙανάγος μόλις έπαιρνε τήν είδηση άρπαζε τό φτιάρ1 
κ’ έτρεχε. Ά φινε καί δουλειά καί φαΐ καί δλα, δέν 
τόν ένοιαζε νά περπατήσει δυό καί τρεις ώρες, τού- 
φτανε νά βρεί τό φίδι καί νά τό σκοτώσει κ’ έμενε 
πιά χιλιοευχαριστημένος.

Χά σάς ξομολογηθώ τώρα τήν αμαρτία μου κ’ 
έγώ. Κείνο πού πάθαινε δ ΙΙανάγος μέ τά φίδια, τό 
παθαίνω κ’ έγώ μέ τά άτιμα λόγια τών καθαρευου
σιάνων γιά τή δημοτική μας, πού μού φαίνονται σά 
φίδια φαρμακερά κι όπου άκούσω πώς μιλάνε γιά 
γλώσσα τρέχω νά τά χτυπήσω, νά χτυπήσω τή συ
κοφαντία καί τήν ψευτιά. Δέν πάει νά τό παινευτώ 
δ ίδιος,μά δέν μπορώ νά κρύψω κιόλας αύτό πού μού 
γίνηκε σωστή μανία. Στόν καφενέ πού συχνάζω με
ρικοί φίλοι μου, λες καί καταλάβανε τή μανία μου 
καί πολλές φορές μβύ λένε*

— Νά, σέ κείνο τό τραπέζι μιλάνε γιά τή γλώσ
σα. Έμπα τους.

Καί μού χαμογελάνε πολλές φορές δπως χαμο
γελούσανε του ΙΙανάγου κ9 έκεΐνοι πού τού φέρνανε 
είδησες γιάτά φίδια. Αέ μετάνοιωσα δμως ποτέ μήτε 
θά μετανοιώσω γιά τή μανία μου αύτή, δπως δέ θά 
μετάνοιωσε κι δ ΙΙανάγος γιά τό κυνήγημα τών φι
διών άν, καί καθώς έλεγε, κάποτε τήν έπαθε καί ιόν 
δάγκωσε μιά δεντρογαλιά. Μάλιστα γίνηκε άπό τό
τες πιό φανατικός στό κυνήγι του.

Κ’ έμένα μιλήσανε κάτι oyioi μου μέ πικρά λό
για γιά τή μανία μου αύτή.

— Βρέ τί θέλεις, έσύ, πού άνακατεύεσαι μ9 αύ- 
τούς; Τί θέλεις στούς παλιοκαφενέδες, στούς πα-
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λιανθρώπους, ατούς ύβριστάδες, ατούς, ατούς............
Έγώ πάντα καμώθηκα. Έκανα πώς δεν κατα

λάβαινα, γιατί ή μανία μου νά κυνηγώ τά φίδια, 
τάτιμα λόγια των καθαρευουσιάνων, δέ μ’ άφησε 
ποτέ. Κάποιος φίλος δημοτικιστής πού δέ θάςερε 
ίσως τή μανία μου τούτη και μή μπορώντας νά 
γήσει τή συναναστροφή μου μέ αχαρακτήριστους 
Ανθρώπους, πού δεν τό δέχονται πώς είναι μαλλια
ροί καί κάνουν τδ δημοτικιστή, μά βρίζουνε τούς 
καλήτερους δημοτικιστές και δεν ξέρουνε τί θεδ πι
στεύουνε, μου μίλησε πικρά-

— Λεν πολιτεύεσαι καλά. Τί θέλεις, !σύ, μ5 αυ
τούς ;

— Κάνω τδ κέφι μου.

Το Ο Απάντησα, θυμάμαι. "Οχι τδ κέφι μου, τδ 
χρέος μου έπρεπε νά τού πώ πιο σωστά. Μά φοβή
θηκα μήπως και μέ περιγελούσε γ ι’ αυτή μου την 
προσπάθεια. Στην Καλαμάτα λογοφέραμε στά γερά 
μέ τδν αδερφό μου, γιά τδ λόγο πούχα πιάσει γλιοσ- 
σικδ καυγά κάτου στην παραλία μέ μιά παρέα στδν 
καφενέ. Παρά λίγο νά φύγιο άναυλα τήν ίδια εκεί
νη νύχτα αν είτανε βαπόρι γιά τδν Πειραιά.

"Αχαρο πράμα αλήθεια και αηδιαστικό τέτοια 
μανία, δμως στήν περίσταση πού βρισκόμαστε, στην 
έποχή πού ζούμε, γιά τδν δπαδδ τής ιδέας, άπδ α
νάγκη, ή μανία τούτη γίνεται μανία ίερή.

Ό Νίκος, ένα άπδ τά γκαρσόνια του καφενέ πού 
συχνάζω, θά μέ υποψιαζότανε κι αυτός γιά πουλη
μένο και προδότη απ’ τούς καυγάδες πούπιανε κάθε 
λίγο γιά τή γλώσσα και μιά μέρα, τή μέρα πούχε 
τή διαδήλωση ό Μιστριώτης, δέ βάσταξε καΐμούπε:

— Κρϊμας. Είσαι μαλλιαρός κ’ Ισύ.
Χαμογέλασα κ’ εύτύς μούρθε μιά ιδέα και τού

φώναξα-
— Νικόλαε, προσκόμισον ύδωρ καθάριον καί διαυ

γές μεθ’ ηδυπότου καφεψήματος.
Τά λόγια μου τούτα πέσανε σά μπαστουνιές στδ 

κεφάλι τού γκαρσονιού. Ζεματίστηκε τδ παι δί, δα
γκώθηκε καί μού μουρμούρισε μέ κάποια ταραχή-

— Καλά μού τδ είπανε πώς είσαι μαλλιαρός. 
Αύτά είναι μαλλιαρά καί νά μή μού τά λές έμενα. 
Μίλα μου ρωμαίϊκα γιά νά σέ καταλάβω.

Στάθηκε συλλογισμένος δ Νίκος άντικρύ μου δί
χως νάχει σκοπό νά μού φέρει τίποτα.

Παράπλευρά μας ομως ένα άλλο γκαρσόνι, ό 
Κώστας, πού βλα τά γκαρσόνια τδν είχανε γιά σοφό 
άνθρωπο, καί πού φαίνεται πώς δεν τούχε ξεφύγει 
ούτε λεξούλα άπδ οσα είπαμε, γυρίζει μισοκλείνον- 
τας τδ ένα του μάτι καί λέει τού Νίκου-

— Τήν έπαθες βλάκα. Έπεσες στήν προπαγάν- 
τα. Αυτό θέλουνε κι αύτοί νά μιλάμε πρόστυχα, δ-

πως μιλάμε. Είναι τδ σκέδιοτής Ριοσσίας γιά νά κα
ταστρέψει τήν Ελλάδα. Νά μείνουμε στραβοί, νά 
λείψουνετά Ελληνικά άπδ τή μέση γιά νά μάς πά
ρει τήν Πόλη.

'Ο Νίκος τώρα πιά τάχε χαμένα. "Αναψε, ζαλί
στηκε, άπδ τά λόγια τού Κώστα. Τούρθε σάν προ
σβολή, σά μπάτσος τδ νόημα τής κουβέντας. Λέ βα
στάχτηκε πιά στδ θυμό του1

— Ρέ, σύ, τρελάθηκες; Έσύ, ’σαι βλάκας κι 
δποιοι ζητάνε νά μάς άλλάξουνε τή γλώσσα. Τί, έλ- 
ληνικούρες ()ά μέ μάθουνε εμένα τώρα νά μιλάω : 
Λέν είμαστε καλά. Τή γλώσσα τού μπαμπά μου, τή 
γλώσσα πού μιλάο) θέλω γώ κι όποιανού δεν άρέσει 
νά πάει νά πνιγεί.

'Ο Κώστας στραβομουτσούνιασε κι άποτραβή- 
χτηκε, δταν ό καημένος ό Νίκος μέ γαληνεμένο πρό
σωπο γυρίζει καί μού λέει-

— "Αν είναι έτσι, γράψε με ν ' έμένα μαλλιαρό.
Στήν ώρα πάνου ήρθε ένα λουστράκι νά μού

φτιάσει τά παπούτσα-
— Βρε παιδί, είσαι καί σύ μαλλιαρός.
— ’Εγώ αύτά δέν τά καταλαβαίνω άφεντικό.
— Λέν τδμαθες; Είναι πρόστυχη ή γλώσσα πού 

μιλάς Πρέπει νά μάθεις νά μιλάς βαθειά Έλληνι 
κά. Νά λές αύθέντα άξαφνα κι όχι άφεντικό. Ά λ -  
λοιώς Οάσαι καί σύ μαλλιαρός.

Τδ λουστράκι γέλασε καί δίχως νά σκεφτεΐ καί 
πολύ μ’ άπάντησε-

— Κοροϊδεύεις, άφεντικό: Λύτδ πού λές δέ γί
νεται ποτέ. Καί νά θέλουνε νά μ’ άλλάξουνε τή 
γλώσσα δέν μπορούνε. Αδύνατο.

Τή σιδερένια λογική καί τή φυσική σκέψη ενός 
γκαρσονιού κ’ ένδς λούστρου, άλλοίμονο δέν τήν έ
χουνε τόσοι καί τόσοι σπουδαγμένοι καθαρευουσιά
νοι, γεμάτοι άπδ γράμματα ώς τδ λαιμό κι άπδ τδ 
λαιμό κι άπάνω, άλλοίμονο, γεμάτοι άπδ άγέρα.

Σάν τδ γκαρσόνι καί σάν τδ λουστράκι οί άν
θρωποι τού λαού, τίμιοι καί καλοί καί άθώοι, γίνον
ται κακοί, σάν τούς δαγκώνουνε καί τούς φαρμακί- 
ζουνε τάτιμα λόγια τής ψευτιάς καί τής συκοφαν
τίας, τά φίδια τά κρυφά, χειρότερα πολύ άπδ τάλη- 
Οινά τά φίδια. Καί συλλογιέμαι, πώς δέ χρειάζεται 
μονάχα ένας Πανάγος Μπογάς γιά τά κρυφά τούτα 
φίδια, ούτε δυδ μά πολλοί, ί  λαός όλάκαιρος, κάθε 
άνθρωπος γεννημένος. Βέλουν σκοτωμό τά φίδια πού 
δαγκώνουν τήν ψυχή μας κι δρθόνονται άθώρητα 
καί κλείουνε τδ διάβα μας, τής ζωής καί τής τιμής 
τδ διάβα.

i

"Λχ τά φίδια, ναι, τά φίδια. Σκότοηια τά φίδια.

ΧΡ. ΒΑΡΑΕΝΤΗΣ  ;
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· ♦

Συντρομή χρονιάτικη : Γ ια  τήν Ελλά δα  καί τήν

Κρήτη δρ. 1 0 . Γ ια  τό εξωτερικό (ρρ. χρ. 12 ,50 . — Γ ια  

τίς( επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρυμές (3 δρ. 

τήν τριμηνία). —Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δεν 

προπλερώσει τή συντρομί] του.

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

λιούνται στύ γραφείο μας διπλή τιμή.

- X -

Βρίσκεται στήν ΆΟήνα σ’ όλα τά κιόσκια, καί στις έπαρ- 

χίες σ ’ολα τά ΙΙραχτορεια τών Εφημερίδων.

|~[Α ΡΑ ΓΡΑ ψ Α ΚΙΑ

ΑΨΟΓΟΣ ΣΤΑΣΙΣ.Ή ΠΡΕΒΕΖΑ.-ΤΑ ΠΑ

ΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.- ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑ0ΕΣΕΣ.- 

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ TOT *· ΣΑΡΑΤΣΗ. Ü Ü 4

ΗΡΘΕ και ή σειρά τής Τουρκίας να κρατήσει «άψο- 

γον στάσιν». Μάς βεβαιώνει -  τΐ λόγος ! — πώς τρέφει 
φιλικητατα αιστήματα για μάς, πώς δέ θ ά  μάς ενοχλη
θ ε ί  καθ'όλου, πώς λιώνει σά ζάχαρη μόλις αναφέρει τά- 
νομά μας και μεΐς τήν πιστεύουμε. Κ αι για νάν τής 
ταποδείξουμε πώς τήν πιστεύουμε, καλούμε μερικές 
ηλικίες τής εφεδρείας μας ατά όπλα, έτσι γιά να ξε
μουδιάσουμε λίγο και για νά φυλάξουμο τά σύνορά μας 
από καμιά φ ι λ ι κ ι ά επίσκεψη του Τουρκικού 
στρατού.

Η  Κυβέρνηση τού κ. Βενιζέλου μ ’ αύτόνε τόν τρόπο 
κρατάει πάντοτε «άψογον στάσιν», υποχρεώνοντας έτσι 
και τόν καλό γείιονα ναναι δπωςδήποτε διακριτικός 
και να κρατάει, μ ’ άλλα λόγια, και λόγου του *αψογον 
στάσιν».

<

ΤΙΣ φαμφαρονάδες και τούς ταρταρινισμούς νάν τούς 

αφίσουμε γιά τούς νεότουρκους. Έ μ εΐς  νόμαστεκά ο>ς σο- 

βαρώτερο τώρα. Τί νά κλαΤμε καί νά δερνόμαστε γιατί θά 

μπομπαρδιστεΐ ή γιατί μπομπαρδίζεται ή Πρέβεζα καί τή 
χάνουμε, είναι καθαρός νεοτουρκισμός καί δέ μάς ταιριά

ζει καθόλου.

• "Ο,τι δέν είναι δικό μας δεν μπορούμε καί ναν τό χά

σουμε. Τά κλάματα μας ταιριάζανε σιά 07  πού μπορούσε 
ν&ναι καί ή ΙΙρέβεζα δική μας.

<
ΜΑΣ κήρυξε, λέει, ή Ίταλίσ  οικονομικό πόλεμο. Τόπε 

κάπιος χριστιανός πού δέν προφταίνει τυύτε; ιίς μέρες 

νΐνοράζει παραρτήματα εφημερίδων. Κάθε μισή ώρα κ’ 

ένα παράρτημα μέ τά «τελευταία νέα τού πολέμου». Τα- 

γοράζεις καί διαβάζεις μέσα άέρα καβουρναστό. Κι ώς- 

ιόσο οί πεντάρες φεύγουν από τήν τσέπη σου.

Δέν είναι κατάσταση αυτή. Ό  Θεός νά δώσει νά τε- 

τελιώσει μιάν ώρ’ αρχύτερα ό πόλεμος γιάνά σωθού[ΐε καί 

μεΐς από τά παραρτήματα.

<
ΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΕ οτί Βόλο καί σιί| Λάρισσα οί ά 

νάκρισες γιά τ «άθε'ϊστικά»! !  Ή  «Θεσσαλία» ξακολουθεΐ 

νά δημοσιεύει τις μαρτυρικές κατάθεσες. Κι ό κ. Ά μ π ε

λός ξακολουθεΐ νά σοβαρεύεται μπροστά σέ τέτια κωμικά 

γεγονότα.

’Εμείς δ,τι εΐτανε νά δημοσιέψουμε τό δημοσιέψαμε. 

01  αναγνώστες μας μπήκανε σιήν ουσία, ξέρουν πιά τί τρέ

χει. Τάλλα δέν έχουν καί τόση σημασία. Οί μάρτυρες τής 

κατηγορίας όλο τά ίδια καί τά ίδια ξαναμασάνε. Οί περισ

σότεροι [ΐάλιστα απ’ αυτούς, μη έχοντας νά καταθέσουν 

τίποτις, ρητορεύουν κατά τής δημοτικής γλώσσας, τού σο

σιαλισμού καί τού Παρθεναγωγείου τού Δελμούζου. Κι ό 

•έφειοποιητής κ. Ά μπελός ποραοέρνεται άπ’αύτές τις κού- 

ιριες καί κλούβιες ρητορείες κι άνασκοιμπώνεται νά κόψει 

κεφάλια. Ό  μόνος σοβαρός κατήγορος είναι ό κ. Κούρτο- 

βικ =  πλαστογράφος, συκοφάντης κ’ εκβιαστής. Νάν τονέ 

χαίρεται κι ό κ. Ά  μπελάς καί ή Καθαρεύουσα. Τούς τονέ 

χαρίζουμε.

<

Σ Τ ΙΣ  «ΆΟήναι» τής Τρίτης, δ κ. Σαράτσης τού Β ό

λου δημοσίεψε ένα γράμμα διαφωτιστικό γιά τά Βολιώτικα 

μά κι αποστομωτικό γιά ν ΐ; «Άθήναι», πού σέ περασμένο 

φύλλο τους, σκολιάζονιας τό φαιδρό κατηγορητήριο τού κ. 

Ά μπ ελό, βρήκαν τήν εύκαιρία νά χύσουν τό φαρμακάκι 

τους γιά τούς δημοτικιστάδες καί νά γράψουν αμέτρητες 

ψευτιές. Ό  κ. Σαράτσης μέ τό γράμμα του, πού στηρίζε- 

ναι πάγου στήν αλήθεια, βάζει τά πράματα στή θέση τους 

κι αποδείχνει ολοφάνερα γιατί κηρύχτηκε στο Βόλο ό ιε
ρός πόλεμος κατά τής Δημοτικής καί τού σοσιαλισμού.

-— ---

Οί Τούρκοι νοιώθουν τά έρεί,τια καί τή σχέση τους μέ 

τή ζωή. Στούς τοίχους τούς αρχαίους των κάστρων των βυ

ζαντινών άκουμποϋν τά σπίτια τους, κι απάνω στούς πύρ

γους αφήνουν καί φυτρόνουν δέντρα καί χαμόδεντρα καί 

χορτάρια. Δέν τούς μέλει τούς ζωντανούς ποιός έχει χτίσει 

τά έρείπια ούτε γιατί, καί ή αδιαφορία αυτή είναι ζωή. 

Ά ν τί να γκρεμίζουν καί νά ξαναχτίζουν τοίχους, μεταχει

ρίζονται τούς παλιούς. Κι αύτό είναι ζωή....

ΙΔΑΣ
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ *· ΠΑΛΛΗ

* * * * 25 Σ*ηχ. 1911

’Αξιότιμε η. Πάλλη,

Συγγνώμη που 3έ σας απάντησα αμέσως· μου 
γράψατε πως θά πάτε ταξίδι και άργοπόρησα. Τώρα 
πιστέβω να βρίσκεστε στδ Αίβερπουλ.

11ηρα και τις τρεις σειρές τώ βιβλίων που μου 
στείλατε και σάς έφχαριστώ παραπολύ. Διάβασα 
αρκετά. Τώρα περνώ τήν Ίλιάδα σας. Έ χω μπρο
στά μου τδ άρχαίο κείμενο τή γαλλική μετάφρασι 
καί τή δική σας. Έτσι συγκρίνοντας μια γλώσσα νε- | 
κρή, μια ξένη και τή μητρική μας βλέπω τί δύνα- | 
μη και τί ζωή έχει ή τελευταία. Αί φυλλάδες τοΟ ¡· 
Γεροδήμου του κ. Έφταλιώτη μου έφεραν στδ νοΰ 
τύσες άναπαράστασες που μικρδ παιδ'ι σχημάτισα ; 
γύρω μου. Σάν Μυτιληνιός που είμαι διαβάζοντας 
τις νόμιζα πως βρισκόμουνα στδ νησί μας, στδ χω- | 
ριό μας στήν έκκλησιά μας. ϊίόσες φορές μια φρά- | 
ση, μια λέξη μόνο έκαμαν τδ νοϋ μου νά πετα σέ ί 
χρόνια περασμένα δύστυχα ή εύτυχισμένα! Πότε ! 
γελούσα βλέποντας κάτι ιδιωτισμούς τής Μυτιλήνης | 
καί πότε άναστέναζα! Μέ λίγα λόγια δέν υπάρχει : 
αίσθημα στήν καρδιά μου που νά μή ξύπνησε άφτές, 
τές ήμέρες που διαβάζω τήν Ίλιάδα σας, τά ποιή- 
ματά σας, τές φυλλάδες τού Γεροδήμου και τήν Ι 
στορία τής Ρωμιοσύνης του κ. Έφταλιώτη.

Διαβάζοντας ένα βιβλίο γραμμένο στήν καθα
ρεύουσα δέ θυμούμαι ποτέ νά δοκίμασα τόση χαρά, 
λύπη κ’ έφχαρίστηση. Μαθαίνουμε λοιπδν μικρά 
παιδιά άκοπα καί άχολα άπδ τδ γλυκδ στόμα τής 
μάννας μας μιά γλώσσα που έχει τόση μαγικιά δύ
ναμη καί τόση χάρη και υστέρα άμα μεγαλόσουμε 
τήν περιφρονοϋμε καί τήν λέμε χυδαία καί βάρβα
ρο. Τί στραβομάρα που τήν έχουμε ! Μάς μαθαίνουν 
νά μήν αγαπούμε τή γλώσσα τής μάννας μας, άλλά 
τήν καθαρεύουσα, σάν νάναι τδ γάλα τής αγελάδας, 
πιδ γλυκδ και πιδ καλδ άπδ τδ γάλα τής μάννας! 
Μά ήμεΐς οϊ Ρωμιοί που κάθε πράμα δικό μας τδ 
θαρρούμε τιποτένιο και τδ περιφρονοΰμε — άκόμα 
και τδ γάλα τής μάννας μας αφού οί πιδ πολλές μη
τέρες δέν καταδέχονται νά βυζάξουν τά παιδιά τους 
— πώς νά καταδεχτούμε νά γράφουμε μιά γλώσσα 
που μαθαίνουμε άπ’ άφτή τή μάννα μας!

Άραγε θάλθει στιγμή που θάνοίξουμε δλοι τά ! 
μάτια μας; ’Εγώ λέγω πώς θάλθει. Γιατί μέ τή μι- | 
κρή πείρα πού έχω τής κοινωνίας μας είδα πως οί ; 
πιδ πολλοί φοιτητάδες έπιστήμονές, συγγραφείς καί | 
λόγιοι' μας κατάλαβαν ποιά είναι ή άλήθεια ή φυ- I 
σικιά καί έπιστημονικιά καί δλοι φροντίζουν νά τήν 1

ί διαδώσουν. Άφτδ θά πει πως οί σπόροι που σπέρ- 
I νετε Σείς οί αρχηγοί καί ακούραστοι ύπερασπιστά- 
| δες καί διαλαλητάδες μιάς τέτοιας αλήθειας σωτη

ρίου γιά τδ Έθνος μας, φύτρωσαν γερά μέσα στή 
| καρδιά οών πιδ πολλών Ρωμιών. Κουράγιο λοιπόν ί

ΤΙ μου τό λέει άλόθεφτα έμενα άφτό ή ψυχή μου,

6ά φέξει ήμερα μιά φορά πού θά  (χαθεί τό σκοτάδι 

κ’ ή άλήθεια πού φωνάζετε παντού θά βασιλέψει).

Μέ πολλή έχτίμηση καί αγάπη.
* # *

ΟΙ Τ Ε Χ Ν ΙΤ Ε Σ

*Αφιερωμένο ατό Ψυχάρη

Ειν’ ή τέχνη θεϊκιά 
Του πετρά πού μέ πικοΰνι 
Πέτρες πελεκά,
Φκιάνει τό καντούνι.

Σφι'ιρα 6 σιδεράς κρατά 
Μέ μασιά σίδερο πιάνει 
Τό πυρόνει στή φωτιά 
Καί τό πλάθει πά στ’ άμόνι.

Ό  Λαός τις λέξες σπά,
Τεχνικά τις ξυει μέ χτένα 
Τάδιαφόρετ' αποσπά 
Γλώσσα πλάθει άγαλματένια!

Πόλη ΓΙΑΝΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΠΜΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΡΟ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ,,

Φίλε «Νουμα»,

Δέν πρέπει νά σέ ζαλίζει ο,τι γράφει δ Τσίρος 
τής «Εστίας». Τύπωνε δσα λέει γιά νά ξέρουμε τί 
γίνεται, μά περιττό ν’ απαντάς σ’ άνθρωπο πού 
ντρέπεται τ’ δνομά του καί καταφέβγει στά alias.

Εννοείται δσα λέει είναι πικραμένου λόγια, 
καί τδν τσούζει άκόμα τδ καφτδ σίδερο πού τού κά
θισε στδ κούτελο δ κ. ΙΙάλλης. Καί θάν τδν καίει 
δσο ζεΐ, γιατί σάν ξανατυπωθεΐ ό «Ταμπουράς καί 
Κόπανος» θά καταχωρεθεΐ καί τδ γνωστό επίγραμμα 
μέσα στήν «Αίθουσα τής Φρίκης» του.

Πρόϋ·υμος

ΑΕΚΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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Έ  Μαρία πήρε τδ βράδι τή δουλιά τής κ’ ήρθε 
στήν κάμαρα.

«Δεν ξέρεις πώς σε καρτερούσα νάρθεις», γύ
ρισε καί μου είπε άξαφνα.

«Πολύ πού σ’, έγνιασε πούφυγα», μουρμούρισα.
Σά να μή μάκουσε : «Πού πήγατε το άπόγιομα;» 

μέ ρώτησε.
«Περίπατο, στδν καφενέ—»
«Κι αύτδς γιατί δέν ήρθε να φάει; Πού τον ά

φησες ;»
«Στδν καφενέ.»
« ’Επαιζε τά χαρτιά, έ ;»
Κούνησα τδ κεφάλι.
«Δέ σοϋ είπε τίποτας;»
«Τί νά μοΰ π ε ι;»
«Δέ σου είπε πώς τοιμάζεται νά φύγει;»
«Τί λέει δ Νίκος! Τδχεις πώς τά παίρνω με

τρητά ;»
«Κι βμως νά δεις θά φύγει· και θά πάει χαμέ

νος. Γι’ αύτδ σ’ ήθελα. Νά τού πεϊς τίποτα, μπά καί 
τού γύριζες τδ κεφάλι.»

«Μέ τί χρήματα νά φ ύ γε ι; ΙΙοιός τού δίνει;»
«θά  τδ δεις πού θά τού δώσουν», είπε καί σώ- 

πασε μιά στιγμή. Ύστερα μου δηγήθηκε πώς δ Νί
κος είχε σφίξει πάλε τή μάννα του γιά χρήματα. 
’ Ακούσε πώς θά κάμει δάνεια γιά νά πλερώσει τδν 
τόκο τού γαμπρού της καί γυρέβει σώνει καί καλά 
νά δανειστεί καί γι’ αύτόνε χίλιες δραχμές. Στερνή 
φορά λέει καί τάζει πώς δέ θά ξαναγυρέψει τίποτες. 
Παρατιέται κι άπδ κληρονομιές κι άπ’ δλα. Φτάνει 
νά τονέ σώσει τώρα.

«θά  τδν πάρουνε στδ λαιμό τους», είπα.
«Αύτδ λέω καί γώ. Νά τδλεγες καίέσύ τού θειοΰ 

σου. Φοβάμαι θά τδν καταφέρει δ Νίκος.»
«Τί θά μού δώσεις νά τού τδ π ώ ;» τής άπάν- 

τησα κοιτάζοντάς τηνε μέ χαμόγελο.
Σάν τδ συλλογιοΰμαι τώρα, δέν μπορώ νά τδ πι

στέψω πώς είχα τήν καρδιά νά βρώ μιά τέτια άπάν- 
τηση. Μά καθώς καθότατε άγνάντια μου, τυλιμένη 
μέ τδ κόκκινο σαλάκι της, μού θύμισε έκεϊνο τδ βρά
δι ένα μήνα πρωτύτερα πού μού σφουγγάρισε τήν 
κάμαρα καί μού άναψε καί τή φωτιά. "Ολος δ μή
νας σά νά μήν είχε περάσει γιά μένα τή στιγμή 
αύτή, σά νά μήν είχε έρθει δ Νίκος καί γώ σά νά 
μήν έλειψα. Κ’ έβλεπα μόνο τά μάτια της π% γυα
λίζανε δγρά καί τά μάγουλα της πού καίγανε.

Σηκώθηκα καί τής έπιασα τδ χέρι, μά φοβήθη
κα. Είτανε κρύο κ’ έτρεμε.

αΤί είσαι έτσι; τί έπαθες;» τή ρώτησα.
«Μ’ έπιασε πάλε κρύο· θά μού ξανάρθει θέρ

μη», μουρμούρισε καί μάζεψε τδ πλέξιμό της. »Πάω 
νά πέσω.»

(*) Κοίταξε άριθ. 442, 443, 4 4 4 ,4 4 5 , 446 καί 447·

Έ φυγε κ’ έπεσα καί κοιμήθηκα καί γώ.
Τδ άλλο πρωί τή βρήκα πάλε ορθή καί δούλεβε 

σάν πάντα, μά εΐταν κίτρινη καί φαινότανε πώς έ
σερνε μέ κόπο τά πόδια της.

Ό Νικος ξύπνησε τήν ήμέρα αύτή νωρίτερα. 
Είχε διάθεση, μιλούσε καί γελούσε κ’ είτανε ξεχω
ριστά περιποιητικός στή μάννα του.

Σάν άποφάγαμε, έβγαλε καί μούδωσε ένα πού
ρο. Ό πατέρας του δέ θέλησε νά πάρει1 τονέ χτυ
πούσε στδ κεφάλι.

«Πάμε μέσα νά τδ καπνίσουμε, μήν πειράξει ή 
μυρουδιά τή μητέρα», μοΰ είπε καί σηκώθηκε.

Περάσαμε στήν κάμαρά του καί ή Μαρία μάς 
έφερε κεΐ τδν καφέ.

«Έ λα, τί έρριξες τά μούτρα; Λές πώς σέ ξέχα- 
σα έσένα; Βάλε τδ χέρι σου στήν τσέπη μου», τής 
είπε δ Νίκος.

Ή Μαρία τδ έβαλε κ’ έβγαλε άπδ κεΐ ένα χαρτί, 
πού είχε μέσα κάτι τυλιμένο: «Δέν τδ θέλω, είναι 
άπδ τά χαρτιά», είπε καί τδ άφησε στδ τραπέζι.

«Κουτή ! Έ λα δώ, τδ πήρα έπίτηδες γιά σένα», 
τήν κράτησε δ Νίκος καθώς έκαμε νά φύγει.

Στάθηκε καί τδν κοίταξε : «Τδ λές, άλήθεια!»
«θ ά  σέ γελάσω γιά ένα παλιοκορκέτο ;»
Ή Μαρία τδ πήρε άπδ τδ χέρι του κ’ έφυγε.
«Γιατί τή γελάς;» τού είπα.
Μέ κοίταξε: «Έ , δέν είναι καλδ τδ πούρο;»
«Πού τδ βρήκες; Λαθραίο θά είναι.»
«Ά ν  έχεις υποψίες καί έσύ, μήν τδ φουμάρεις.» 

Ρούφηξε τδν καφέ του καί κάπνισε. «"Αμα έφυγες 
έψές, τούς τσάκισα· δχτακόσια καπίκια τούς πήρα», 
είπε φυσώντας τδν καπνό.

«Γι’ αύτδ έχεις σήμερα δρεξη.»
Δέν άπάντησε. ,
Νόμισα πώς βρήκα τήν περίσταση νά τού πώ 

έκεΐνο πού ήθελα: «Δέ μού λές, γιατί παίζεις χαρ
τιά ;» τονέ ρώτησα.

«Γιατί μ’ άρέσει.»
«Γι' αύτδ μόνο;»
«Γιά τί άλλο;» Μέ κοίταξε παράξενα.
Δέν μπόρεσα νά τού τδ πώ κοφτά καί γύρεψα νά- 

βρω κάπιον τρόπο: «Μά δέ λυπάσαι τδν καιρδ πού 
χάνεις;» τού είπα.

«Ώ χ, άδερφέ! θά μ’ άρχίσεις τώρα μέ ώφέλι- 
σμούς;» άπάντησε ζαβώνοντας τά μούτρα- «μού 
φτάνει δ Ζαμπακίδης κι δ κριτικός τών «Προπυ
λαίων.»

«Δέ μού λές, τί είναι αύτδς δ Ζαμπακίδης;» 
άλλαξα δμιλία.

«Έ νας άγαθδς ήλίθιος. Άνθρωπάκος.»
«Μά αύτδς έζησε στή Γερμανία!»
«Χωρίς νά τή γνωρίσει. Νάχεις δει τή Γερμα

νία καί νά μιλεΐς γιά κοινές ώφέλειες, νά ξέρεις πώς 
δ Φάουστ έκαψε τήν καλύβα τοϋΦιλήμονα καί τής 
Βαυκίδας καί νά τσαμπουνάς γιά δικαιοσύνη καί η
θική», είπε καί σηκώθηκε νά περπατήσει.

«ΙΙώς, δέν υπάρχει ήθική στή Γερμανία;» τονέ 
ρώτησα.

«Τί θά πει ήθική ;» μοΰ άπάντησε άπότομα* «δ
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δυνατός στέκει άπάνω απ* δλες αϋτές τις κουταμά
ρες.»

« Ωστε μπορεί νά κλέβει κιόλα ;» Τόν κοίταξα 
κατάματα.

Μου φάνηκε σά νά κοκκίνισε. Μά ή Μαρία μπή
κε μέσα καί μάς έκοψε : «Ηάρθεΐς νά φάμε απόψε;» 
τονέ ρώτησε.

«Γιατί ρωτάς;» τής είπε μισοαπότομα.
«Τοχω νά φτιάσω πήττα. "Α δέ έρθεις, νά τήν 

άφήσω γι’ αύριο τό γιόμα.»
«Καλά, άς τηνε γ ι’ αύριο το γιόμα.»
Ή Μαρία έφυγε.
« Ορίστε τώρα», φώναξε ό Νίκος, «νά χάσεις 

τή λευτεριά σου γιά ένα κομάτι σπανακόπηττα. Κι 
αυτό λέγεται ζωή. "Αχ πότε ()ά γλυτώσω από όώ μέ
σα !» Έσφιξε τους γρόΟους και κοίταξε άγρια το τα
βάνι. «Χά σέ κράζει οξο> ή ζωή, νά σέ προσμένει δ 
κόσμος, και συ νάσαι κλεισμένος σ’ ένα κλουβί μαζί 
μέ χτήνη.—Έ λα, σήκω πάμε.»

«Πού νά πάμε;»
« Αλλες πάλε άπο δώ. IIρέπει νά του δώσω λό

γο που Οά πάμε! ¿έρεις πώς είσαι βαρετός καί σύ;»
«Ίό ξέριο, μά στον καφενέ δεν ερχουμαι.»
«Μιά στιγμή μόνο· νά με γλυτώσεις μή μέ μπλέ

ξει ό Ζαμπακίδης κ’ υστέρα φέβγεις.»
«Τδχεις νά κάτσεις πάλε στά χαρτιά;»
«”£2 διάολε, λογαριασμό Οά σου δώσω!» Έκαμε 

νά πάρει τό καπέλλο του. Τον κράτησα : «Μπορώ 
νά σου πώ κά τ ι;» του είπα.

« ϊ ί  Οές;»
«Έρχουμαι μαζί σου, μά μέ τή συμφωνία—»
«Χά μήν παίξω, έ ;»
«Ό χι νά μήν παίξεις. Χά μήν παίξεις μόνο, κα

θώς έπαιζες προχτές.»
«Πώς έπαιζα;»
«Ξέρεις, κάτι νιώθο) άπο τό παιχνίδι -  »
«Έ  καί—;»
« Ο τρόπος πού έπαιζες δέ μ’ άρεσε.»
Μέ κοίταξε.
«Ούτε κι ό τρόπος πού έπαιζε -δ δεξιός σου.» 

Τόν κοίταξα καί γώ κατάματα.
Λέν μπόρεσε νά μήν κοκκινήσει: «Άναιδέστα- 

τε», μουρμούρισε, άδραξε τό καπέλλο του κ’ έφυγε.
Το βράδι δέν ήρθε νά φάει κ9 ή Μαρία μπήκε 

κ’ έτοίμασε τήν κάμαρα γιά τή νύχτα κ9 έφυγε δί
χως νά καθήσει.

Σέ λίγο πήρα νά γδυθώ καί γώ νά πέσω, δταν 
άνοιξε άξαφνα ή πόρτα άγάλια καί παρουσιάστηκε 
δ Νίκος.

«ΪΓέφτεις νά κοιμηθείς;» μέ ρώτησε δίχως νά 
βγάλει τό καπέλλο του.

«Ά ν  έχεις όρεξη, ξαναντύνουμαι», είπα.
«Ό χι, δέν ήρθα γιά νά κάτσω, ήρθα νά·μού 

δώσεις χρήματα.»
«Έ χω δυοτρεΐς δραχμές· σ’τίς δίνω άν τις θέλεις.»
«Χωρατέβεις. Τό λιγότερο ένα εικοσπεντάρικο.»
Είχα ένα μοναχό εικοσπεντάρικο κι αυτό ραμέ

νο στή φανέλα μου νά μήν τό χάσω. Είτανε άπό 
κείνα πού μου έστειλε δ πατέρας μου γιά έξοδα νά 
φύγω κι ούτε μου πέρασε στό νοΟ νά του τό δώσα).

«Λέγε, μου δίνεις ή νά φύγω ;» είπε βιαστικά.
Του έδειξα το σακάκι μου, πού είχα κρεμάσει 

στήν καρέκλα : «Έ κεΐ έχω τό πορτοφόλι μου· άνοι
ξε καί πάρε όσα βρεις.»

Πήγε, τό πήρε καί βρήκε μέσα τρεις δραχμές. 
Μέ κοίταξε μέ χαμόγελο: «Λέν έχεις άλλες: Αές 
αλήθεια ;»

Στενοχωρήθηκα.
«Αέ σού περίσσεψε κάνας παπούς άπό τό τα

ξίδι ;» είπε πετώντας τό πορτοφόλι στήν καρέκλα καί 
τσεπώνοντας τις τρεις δραχμές.

Τόν κοίταξα ξαφνισμένος.
«Σέ ποιά κάλτσα τονέ φ υλά :; Έ λα βγάλ’ τον.»
Τό αίμα μου μαζώχτηκε όλο στό κεφάλι: «Χί- 

κο!» μουρμούρισα.
Γέλασε : «Στάσου νά σέ ψάξω.»
"Εμεινα μαρμαρωμένος.
«Μπαγαπόντη», είπε κι άνοιξε τήν πόρτα κ’ 

έφυγε.
Χά τρέξο) πίσω του νά τονέ φωνάξιο καί νά τού 

γυρέψω λόγο; Χά τονέ βάλω νά μέ ψάξει, νά τού 
δείξιο τό εικοσπεντάρικο, τό γράμμα τού πατέρα μου, 
νά ξυπνήσω το θειο νά τού γυρέψω τό λογαριασμό 
άπο τά έξοδά μου; Τί Οάβγαζα μέ όλ’ αυτά; θά- 
φερνα μόνο στό σπίτι μιά ταραχή περσότερο. Βρήκα 
πιο φρόνιμο νά σωπάσω καί τό πρωί νά σηκωθώ νά 
φύγω. Έκεΐ πού τά συλλογιζόμουν αυτά, μέ τρό
μαξε άνοίγοντας σιγά ή πόρτα κατά τή σάλα. Τά- 
χασα δλότελα σάν είδα τή Μαρία νάμπει πατώντας 
στά νύχια καί μισόγδυμνη.

«Γλύτωσέ με», μού είπε μόλις άνασαίνοντας 
καί σμίγοντας τά χέρια μπροστά στό σαγόνι της. Χέ
ρια καί φωνή της τρέμανε.

«Τί είνα ι;» τή ρώτησα, «τί έπαθες;»
«Σώσε με· μ* έστειλε νά —». Έκρυψε το πρό

σωπο στά χέρια, κλαίοντας πνιχτά.
«ΤΙού σ’ έστειλε;»
«Χά —νά πάρω — »
«Τί νά πάρεις;»
«Στήν τσέπη τού πατέρα του.»
Έμεινα άφωνος.
«Καρτερεί μέσα- θά μέ πνίξει, ά δέν τού πάω.»
«Μήν πας μέσα· κάτσ’ εδώ», τής είπα.
«”Α δέν πάο), θά πάει νά πάρει έ ίδιος. Λέν τόν 

ξέρεις. Αός μου ό,τι έχεις νά τού πάω, νά ζήσεις!» 
Έπιασε τά χέρια μου, τρέμοντας πάντα όλόοολη.

Ξήλωσα τή φανέλα μου καί τής έδωσα τό εικο- 
σπεντάρικο πού είχα.

'Η Μαρία έφυγε καί σέ λίγο άκουοα τήν ¿ξώ
πορτα, πού άνοιξε καί ξανάκλεισε σιγά. "Ολη τή νύ
χτα δέ$ μπόρεσα νά κοιμηθώ καί σάν πήρε καί ξη
μέρωνε σηκώθηκα καί βγήκα όξω. Μού είταν άδύ- 
νατυ νάπαντηθώ μέ τό Νίκο πού θά έρχότανε.

*0

"Αμα γύρισα, κοιμότανε στήν κάμαρά του. Βρή
κα τή Μαρία πού συνταζότανε νά πλύνει τήν τρα
πεζαρία καί το θειό μου φορτωμένον τό σακούλι του 
νά πάει δξο) στό χτήμα, νά φέρει ψωμί στούς άρ- 
γάτες.
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«θάρθω καί γώ μαζί σου», του είπα.
«Έ λα καί γυρίζουμε τό γιόμα», απάντησε. j 
Είχα αποφασίσει νά του γυρέψω αύτουνοΰ νά i 

μέ δανείσει όσα μου χρειαζόντανε νά φύγω κι άμα ! 
βγήκαμε στο δρόμο, άρχισα νά ψάχνω νά βρώ τόν , 
τρόπο πώς νά του τό πω. 'Όσες φορές είχα μιλήσει 
μαζί του γιά τή δική μου τή δουλιά, μέ συμβούλε
ψε νάκούσω τόν πατέρα μου. Καί τώρα τού είπα πώς ■ 
είχα τάχα φόβο μην ό πατέρας μου θυμώσει πού δέ 
γυρίζω σπίτι τις γιορτές. .

«Λέ ντρέπεσαι, παιδί μου», μου απάντησε, «σάν 
κ : έμεινες σέ ξένο σπίτι γιά νά θυμώσει; θά  σέ κρα- ; 
τούσαμε μεΐς, αν ξέραμε πώς θά θύμωνε;»

«Αυτό λέω, δέν έπρεπε νά μέ κρατήσετε.» j 
«”Λ δέν είχε άλλα παιδιά ό πατέρας σου, δέ σέ ! 

κρατούσαμε. Μά αυτός έχει ένα σωρό κ ’ εμείς εί- I 
μαστέ μοναχοί μας. Ά  δέν είχαμε καί σένα, Οά μάς | 
είχε πιάσει απελπισία. Τή βλέπεις τή ζωή πού κά- ; 
νουμε.»

Είδα πώς ό τρόπος πού άνοιξα τήν δμιλία δέν 
είταν ο σωστός. ’Αντις νά φέρω στή μέση το δικό 
μου τό ζήτημα, ξανάκρισα τήν ιστορία του Νίκου κι j 
ο Οειός, μια καί τού Ούμησα τόν πόνο του, δέν έν- ; 
νοούσε νά σωπάσει. 'Άρχισε νά κλαίει τή μοίρα του 
καί νά μού ξαναλέει πράματα, πού τά είχα ακούσει 
πολλές φορές. ’Αναγκάστηκα ύά τόν παρηγορήσω γώ: 

«Μήν τά παίρνεις έτσι κατάκαρδα», τού είπα· 
«μέ Τόν καιρό Οά φρονιμέψει ό Νίκος.» j

«Σά γεράσει; Σά μάς αφανίσει καί μάς φάει έ- ■ 
μάς; Αέν τόν είδες τώρα, τόρριξε καί στά χαρτιά. 
Ιίού βρίσκει τά χρήματα ήθελα νά ξέρω.»

«Σάν καί παίζει μέ χρήματα; Παίζει νά περνά , 
τήν ώρα του», είπα.

« ’Αχ έβγα μιά νυχτιά όξω νά τονέ δεις αν παί
ζει γιά νά περνά τήν ώρα. ΙΙαίζει πασέτα ώς τήν 
αυγή· όπου φτάσει, μέ όλους τούς ρεμπεσκέδες, τούς 
χειρότερους παλιάθρωπους. Μιά βραδιά πριν έρθεις | 
πιάστηκε κιόλας, δάρΟηκε μέ κάπιονε. Χάρη δική ί 
μου δέν τόν πήρανε σιήν αστυνομία. Ά ς  τα, μήν τά 
μελετάς. Νάτανε στό χέρι μου θά τούδινα λεφτά νά 
φύγει.»

«Καί που νά πάει;» είπα.
Μου δηγήθηκε όσα είχα μάθει από τή Μαρία : 

κι από τό Ζαμπακίδη.
«Τά παίρνεις σοβαρά κ’ έλόγου σου τά σκέδια j 

τού Ζαμπακίδη ;» ρώτησα λιγάκι ξαφνισμένος.
«Βρέ φέρε μου λεφτά καί βλέπεις! Αές πώς δέν 

τό σκέφτηκα πρωτύτερα από τό Ζαμπακίδη νά κάμω 
κρασί τή σταφίδα μου ; Πού είναι μοναχά τάναθε- ! 
ματισμένα τά χρήματα!» ’Αναστέναξεκαί μού ιστό
ρησε πώς καί τί Οάκανε, αν είχε χρήμαια.

Σά φτάσαμε στό χτήμα, ό θειος μου ξέχασε τό : 
Νίκο. Μού μίλησε γιά τις δουλιές του έκεϊ. Είπε \ 
στούς άργάτες τί νά κάμουνε, μου έφτιασε καφέ, τά
γισε τό σκύλο του καί γυρίσαμε τό μεσημέρι σπίτι. .

Μά καθώς κάναμε νάνεβούμε τή σκάλα, έτρεξε j 
πίσω μας ή θειά καί μάς κράτησε: «Έ λάτ5 έδώ», 
μάς είπε καί μάς τράβηξε στό πλυσταριό άποκάτω 
άπδ τή σκάλα τού σπιτιού.

«Τί είνα ι;» ρώτησε ξαφνισμένος δ θειός.

«Μάς έκλεισε όξω δ Νίκος. Τόν ξύπνησε ή Μα
ρία μέ τό σφουγγάρισμα, τήν έδειρε τήν κακομοίρα, 
μπήκα στή μέση νά τή γλυτώσω, μούδωσε καί μένα 
μια καί μάς πέταξε καί τις δυό όξω μέ τις σπριο- 
χτιές. Μήν τά ρωτάς· μαζέφτηκε όλη ή γειτονιά!»

«θά  πάω νά φέρω τήν αστυνομία. Τόν κέρατά- 
δέ βαστιέται άλλο. θά  μάς βγάλει κι από τό σπίτι 
μας», αγρίεψε 6 Οειός.

Τόν έμπασα στό πλυσταριό.
«Μηδά αυτό, μηδά δέ ράγισε καί τόν καθρέ

φτη», ξακολούθησε ή θειά, «αφήνω δά τό δόλιο τό 
κορίτσι, πού θά πουντιάσει έτσι βρεμένο πού είναι. 
Αέν είχαμε ούτε σπίρτα νάνάψουμε κάνε φωτιά. 
Ντράπηκα νά πάω στή γειτονιά.»

Γύρισα κ’ είδα τή Μαρία μαζεμένη σέ μιάν ά
κρη. Είχε τό κεφάλι της σκυμένο κι ούτε γύρισε νά 
μάς κοιτάξει.

«θά πάω στόν αστυνόμο», ξαναφώναξε δ θειός.
«Πάμε καλύτερα νά σπάσουμε τήν πόρτα», τού 

είπα.
Μά ή θειά δέν άφησε, γιά νά μήν ξαναμαζέ- 

ψουμε τόν κόσμο.
• «Τί διάολο, νηστικοί θά κάτσουμε;» φώναξε δ 

Οειός· «θά κάηκε καί τό φαγί, φοβάμαι- ή τοχες κα- 
τε6ασμένο ;» ρώτησε τή Μαρία.

’Εκείνη δέν άποκρίθηκε.
Πρότεινα νάνάψουμε φωτιά καί νά καθήσουμε 

όσο νά φύγει δ Νίκος καί νάνοίξει ή πόρτα. Μά δ 
θειός πεινούσε καί ξαναφοβέριζε πώς θά πάει στόν 
αστυνόμο νά τονέ μάθει γνώση. Ή θειά τού θύμησε 
πώς έπρεπε νά τονέ μάθει γνώση τότε πού είτανε 
μικρός κι όχι τώρα καθώς τόν άφησε καί κατάντη
σε. Ό θειός θύμωσε περσότερο καί τής φώναξε πώς 
αυτή φταίει πού δέν άκουσε νά τονέ κάμουν άπό- 
παιδο, καθώς τό άποφάσισε πολλές φορές. Έτσι μέ 
τή λογομαχία τών γερόντων πέρασε κάμποση ώρα, 
όσο πού ακούσαμε νάνοίξει απάνω ή όξώπορτα κ’ έ
πειτα πατήματα πού κατεβαίνανε στή σκάλα. 'Ο 
Οειός έκαμε νά πεταχτεΐ, μά τόν κράτησα κ’ έκλεισα 
τήν πόρτα. Άπδ τή χαραμάδα είδα τό Νίκο, πού 
πέρασε στήν αυλή μέ σιγανό ήσυχο βήμα καί σκυ- 
μένες πλάτες καθώς πάντα.

Ανεβήκαμε στό σπίτι κι δ θειος έτρεξε ίσα στήν 
κουζίνα. Τό φαγί δέν είχε πιάσει. 'Ο Νίκος είχε 
φροντίσει καί το κατέβασε κ’ έφαγε πρώτα κ’ έπειτα 
έφυγε. *

Ό Μαρία δέν ήρθε στο τραπέζι. Τό βράδι έμαθα 
από τή θειά πώς έπεσε στά ρούχα θερμασμένη πά
λε. Τήν άλλη μέρα δέ σηκώθηκε. Ιανα.ταρουσιά- 
στηκε τήν τρίτη, πού είτανε Χριστούγεννα. Είταν 
άλλασμένη καί τά παπούτσια, πού τής είχε φέρει δ 
Χίκος, τριζοβολούσανε στά πόδια της.

Τό μεσημέρι, όταν μπήκα στήν τραπεζαρία γιά 
νά φάμε, βρήκα τό Χίκο καί μιλούσε μέ τόν πατέρα 
του. Είτανε σέ καλή διάθεση καί σάν άποφάγαμε 
ξαναέβγαλε νά μού δώσει ένα πούρο.

«Μέ σκοτίζει», είπα καί δέν τό πήρα.
Γέλασε: «Ά λλος Ζαμπακίδης πού δέν μπόρεσε 

νά τό συνηθίζει στή Γερμανία.»
Σέ λίγο άκούστηκε ή μπασιά πού άνοιγε κι δ Νί
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κος έτρεξε γοργά στή.ν κάμαρά του. Ήρθανε χάπιοι 
δικοί του θείου. Τούς γνώριζα κι άρχίσαμε νά μιλού
με σάν καθήσανε. Μά δεν πέρασε πολλή ώρα κ’ ή 
Μαρία ήρθε καί μου έγνεψε στήν πόρτα. Σηκώθηκα 
και πήγα.

«Σέ θέλει μέσα δ Νίκος», μου είπε.
«ΙΙές του, δέν μπορώ νάφήσω τούς άνθρώπους», 

άπάντησα. Μά πριν. προφτάσω νά ξανάμπω στήν 
τραπεζαρία, δ Νίκος μέ άδραξε άπδ τδν ώμο:

«Έ λα μέσα, ήλίθιε», φώναξε.
Νά δοκίμαζα νά του ξεφύγω, θάκανα θόρυβο* τδν 

άφησα νά μέ τραβήξει.
«Τ ίάγαπάς;» είπα μπαίνοντας στήν κάμαρα.
«Καταλαβαίνεις πού είσαι γελοίος; Τί μέ κοι

τάς ; Έ λα κάτσε, κάτι έχω νά σου πώ.»
«Τί νά μοϋ π ε ις ;»
«Νά μου κάμεις συντροφιά* δέν τούς.βαριέσαι 

κεινούς μέσα. Έπειτα έχουμε καί κάπιους λογαρια
σμούς μαζί.»

Σάν τδν είχα δεϊ πρωτύτερα μέ τόση διάθεση, 
νόμισα πώς θά είχε κερδίσει τήν περασμένη τή νυ 
χτιά κ ’ ήθελε νά μου πλερώσει έκεΐνα πού μου χρω
στούσε καί νά μέ καλοπιάσει πάλε μ* αυτό, κατά τή 
συνήθεια του. Μέ τήν ιδέα αύτή κάθησα.

«Έ λα, πάρε κάπνισέ το τώρα πού ξεθύμωσες», 
μού είπε βγάζοντας πάλι ένα πούρο άπδ τήν τσέπη 
του.

«Μέ σκοτίζει», τού ξαναεΐπα*
«Δέ σοΰ τόπα πώς είσαι γελοίος; Φαίνεσαι πού 

δέ νιώθεις τή ζωή», είπε και περπάτησε στήν κά
μαρα, σωπαίνοντας λίγες στιγμές.«Γιά νά σοΰ πώ», 
γύρισε έπειτα σταματώντας μπροστά μου, «τίσούλεγε 
χτές ή μάννα μου;»

«Τί μούλεγε;»
«Έσύ ξέρεις τί σούλεγε.»
«Δέ μ’ άφήνεις!» έκαμα άδιάφορα.
«Τ ί νά σ’ άφήσω; Είναι ζήτημα σοβαρδγιά μέ

να καί περίμενα πώς θά μέ βοηθούσες καί σ ύ !»
«Σέ τί νά σέ βοηθήσω έγώ ;» τού είπα.
«Ξέρεις σέ τί* δέν είναι άνάγκη νά μοΰ κρύβε

σαι.»
Τδν κοίταξα μήν ξέροντας τί νά τού πώ.
»Έλα* άσ’ τα αυτά. θά  μοΰ κάμεις τή χάρη νά 

πεις τής μάννας μου νά μού δώσει* έκιά πού τής γυ- 
ρέβω», ξακολούθησε.

«Έ γώ  νά τής πώ ;»
«Ναί, έσύ.»
«Μή μέ μπερδέβεις έμένα, σέ παρακαλώ.»
«Τότε μή μπερδέβεσαι μόνος σου καί μήν τής  

λές νά μή μοΰ δώσει πεντάρα», μοΰ άπάντησε άπό- 

Τομα καί μέ κοίταξε στά μάτια.

Πράματις τήν περασμένη μέρα μοΰ είχε μιλή
σει ή μάννα του γιά τή στενοχώρια πού τήν έβαλε, 
γυρέβοντάς της πάλε χρήματα. Φαίνεται πώς δ Νί
κος είτανε ξυπνημένος κ* ήρθε στήν πόρτα τής σά
λας κι άκουσε πώς έγώ τής είπα νά μήν τοΰ δώσει 
πεντάρα. Μπλέχτηκα λοιπδν καί νόμισα πώς έπρε
πε νά κάμω τδ θυμωμένονε γιά νά γλυτώσω:

«Δέ μέ ξεφορτώνεσαι», τού είπα καί σηκώθηκα.
«Δέν ξέρω ποιδς φορτώθηκε τδν άλλονε* θαρρώ

πώς έπρεπε νά βαρεθείς πιά — », μοΰ άπάντησε.
«Νά μένω έδώ θέλεις νά π ε ις !» ρώτησα, θυμώ

νοντας στάλήθεια. «Δός μου τδ είκοσπεντάρικο πού 
μοΰ χρωστάς καί θά σοΰ τδχω χάρη έγώ νά φύγω.»

«Ιϊιστέβω έσύ νά μοΰ χρωστάς καναδυδ άλλα», 
είπε.

Τδν κοίταξα ξαφνισμένος.
«Τδ κέρδος έπρεπε νά τδ μοιράσουμε», ξακο

λούθησε χαμογελώντας.
«Δέ βαστιέσαι* παραεΐσαι άτιμος», τοΰ φώναξα.
Μέ κοίταξε χαμογελώντας πάντα : «Μεταξύ μας 

τώρα; Λέν αφήνεις τις τιμιότητες γ ι’ άλλουνούς; 
Ιίόσα έχεις ακόμα στή φανέλα ;»

Τάχασα αληθινά.
«Γιά στάσου νά σέ ψάξω», είπε κ’ έκαμε να

πλώσει άπάνω μου.
«Ά ντε νά χαθείς», τοΰ είπα κ’ έκαμα νά βγώ 

άπδ τήν πόρτα.
«Θέλεις νάρθει τδ κορίτσι γιά νά τα βγάλει, έ ; 

Ή  λές πώς δέν τδ ξέρω γιατί μοΰ τδστρωσες έδώ;» 
ξαναφώναξε χαμογελώντας.

Δέν μπόρεσα νά κρατηθώ* τοΰ έσφιξα μιά στδ 
στόμα. Άδραχτήκαμε. ’Ακούσανε άπδ μέσα τήν τα
ραχή κ’ ήρθαν καί μάς χωρίσανε. Τδ μόνο πού μοΰ 
έμενε είτανε νά πάρω τδ καπέλλο μου νά φύγω, ά- 
φίνοντας τδ Νίκο νά βρίζει πίσω μου έμένα καί τούς 
γονιούς του πού μέ μπάσανε στδ σπίτι τους.

Νά μείνω πιά στοΰ θειοΰ μου εΐταν άδύνατο. Έ 
πρεπε νά φύγω άμέσως μέ δποιο τρόπο. Στήν άπελ- 
πισιά μου ήρθε στδ νού μου δ Ζαμπακίδης. Τονέ 
βρήκα στδν καφενέ, τοΰ είπα δ,τι μπορούσα νά τοΰ 
πώ άπδ τήν ιστορία καί τοΰ γύρεψα νά μέ βοη
θήσει νά φύγω. Τδκαμε πρόθυμα καί τδ άλλο τδ 
πρωί' έφυγα μέ τδ βαπόρι.

Γύρισα σπίτι μου. Σέ κάνα μήνα ή θειά μάς έ
γραψε πώς δ Νίκος έφυγε καί πάει μέ κρασιά στή 
Γερμανία. Αύτή δέν ήθελε νά τοΰ δώσει χρήματα, μά 
δ Νίκος είχε τδν. πατέρα του μέ τδ μέρος του καί 
τής εΐταν άδύνατο νά βαστάξει τή διπλή τή γκρίνια.

(Ά κοΙον& εϊ) Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ

ΙΗ ' ’Ακαδημαϊκόν έτος 1 9 1 1 — 1912

03 ο Οτ ϊ-οο.
< »
ο  8

$ 5
ί α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
1 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ. — (ΓΓ'.ατβΐα Κάνιγγος). ο»

Σχολάί άνωτέρων τεχνικών απουδών. ^

I I

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ

Πρός ένίσχυσιν των τεχνικών σπουδών 
τά δίδακτρα ήλαττώδησαν είς τό 

1)3 ¿τό του παρελθ. έτους.



ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ

Σ’ ένα μικρό θρονάκι κάθεται ή όμορφη έβραιο 
πούλα βαστάζοντας στήν άγκαλιά της τό μικρό της 
τάγγελούδι. Τό σφίγγει στά χέρια της μέ τόν πιό 
δυνατό πόνο τής μάννας κι άφίνει άπαλά τά μάτια 
της νά τό χαϊδεύουνε* θέλει νά χύση μέ τή ματιά 
της δλη τή μητρική στοργή, πού μέσα της ξεχειλί
ζει καί νά κάνη τή μικρή του ύπαρξη νά νοκόση τί/ 
μεγάλη αυτή άγάπη. Στου μικρού τδμορφο προσω- 
πάκι άνθίζει κάποιο χαμόγελο μαζί μέ τ’ άνθισμα 
τής άθοίότης. Εκείνη φαίνεται βυθισμένη σέ κάποιο 
γλυκό δνειροπόλημα. Ή γαλήνη, πούναι χυμένη 
στά μάτια της, στό πρόσωπό της, δέ φανερώνει τα
ραγμένη σκέψη καί ή άτυχη περασμένη της ζωή— 
τουλάχιστο αύτή τή στιγμή— δϊ φαίνεται νά ζων- 
τανεύη μπρός της. Ούτε καί ή μικρούλα ύπαρξη, 
πού τήν κρατάει μ’ άγάπη στά χέρια της, φαίνεται 
νά τής θυμίζη τόν παλιό της τό σύντροφο,, έκεΐνο 
τόν καλό της έβραιο, πού τόν άφισε γιά ν' άκολου- 
θήση τό φτωχό μά μεγάλο καλλιτέχνη.

Περνάει τή ματιά της άπό τά μάτια του παι
διού της βαθειά ώς τήν ψυχή του καί'μές σ’ αύτόνε 
τόν αθώο κόσμο πού φτερουγίζουν αγγελούδια, μπαί
νει σάν αχτίδα ζωντανή καί ή δίκιά της. Έκεΐ ξα- 
γνίζεται όλότελα καί μιά άγνότη παρθενική σκεπά
ζει τήν αιθέρια μορφή της.

Ό λάτρης τους, δ δυνατός ζωγράφος πού πάντα 
σιμά τους άγρυπνοΰσε, μπροστά σ’ αύτό τό υπέροχο 
ζωντανό εικόνισμα, ένοιωσε στήν καλλιτεχνική ψυχή 
του κάτι τό θείο, κάτι τούλεγε νά τ’ άφήση άθά- 
νατο. Χωρίς ν’ άργοπορήση μέ τό πινέλο του άρχί- 
ζει νά ξαναζωντανεύει τέλεια αυτές τις δυό ύπάρξες.

Μέρες καί μέρες ζωγραφίζει άκούραστα δ καλ
λιτέχνης* τό τριανταφυλλένιο πρωί καί τό χλωμό 
δακρυσμένο βράδι, τόν βρίσκει μπροστά στό ούράνιο 
σύμπλεγμα, τών άνθρώπων πού λάτρεψε...................

’Αργοπεθαίνουν αύτές οί δυό υπάρξες* μιά τρο
μερή άρρώστεια—άπό καιρό— σιγοσβήνει δλοένα τό | 
καντήλι τής ζωής τους. Έ  εϊκόνα είναι έτοιμη κι δ 
καλλιτέχνης βυθισμένος σέ μιά θεία έκσταση συγ
κρίνει μέ τή ματιά του κάθε γραμμή της μέ τό 
ζωντανό εικόνισμα πούχει μπροστά του.Τό δημιούρ
γημά του είναι τέλειο, νοιώθει τόν έαυτότου νικητή 
καί σάν δνειρο διαβαίνουνε μπρός του δάφνες καί 
δόξες.Μέ μιά άνίκητη δρμή πέφτει γονατιστός μπρο
στά στό πρόσωπο τής ζωγραφιάς του, πού φαίνεται 
άποκοιμισμένο, μά μιά άνατριχίλα τόν έσπρωξε μα-
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ί κριά δταν τά χέρια καί τά χείλια του άγγίσανε δυό 
[ σώματα παγωμένα. Είτανε πιά αργά! Οι ψυχές πε
ι τάξανε άπό τά δυό έκεΐνα κορμιά στό δημιούργημα
• του ζωγράφου κ ’ έκεΐ θά μείνουν άθάνατες.
, Ό δυστυχισμένος καλλιτέχνης τρελλαίνεται κι 
! άφίνοντας έρημα καί γκρεμισμένα τά μεγάλα του 

έργα, φεύγει μακριά—κι αύτός δέν ξέρει γιά που..·.

- X -

Ύστερα άπό πολλά χρόνια τό τελευταίο υπέρο
χο καλλιτέχνημα του μεγάλου ζωγράφου βρίσκεται 
κρεμασμένο στό τέμπλο κάποιου μοναστηριού. Κά
ποιος πλούσιος τδχε άγοράσει δταν πουλιόντανε μα ■ 
ζί μέ τάλλα έργα καί τ’ άφιέρωσε σ’ αύτό τό μονα
στήρι. Ή  πεποίθηση τού πλούσιου είταν πώς ή ιδέα 
τού ζωγράφου έδινε τήν Παναγιά μέ το Χριστό.

’Εκεΐθε μιά μέρα σκυφτός διάβαινε κάποιος δια- 
I βάτης* δ ήλιος είχε δύσει καί μέσα στήν έρημιά αλ
ί λο καταφύγιο δέν εΰρισκε παρά τό μοναστήρι. Οί 
; καλογέροι πρόθυμοι τού δείξανε πώς θέλουνε νά τον 
| φιλοξενήσουνε, μά κείνος άρνήθηκε μαρτυρώντας τήν 
ί Εβραίικη πίστη του. Όςτόσο σ’ ένα παράμερο κελί 
1 βρήκε ξεκούραση γιά κείνη τή νύχτα.

Τό πρωί σάν ξημέρωσε περνώντας άπό το έκ- 
| κλησάκι άθελα κοιτάζει στό βάθος του, καί σάν κάτι 
: νά τού κάρφωσε τή ματιά, έκοίταζε έπίμονα σ’ ένα 
ι σημάδι. Τότε ένοιωσε μιά δύναμη άνίκητη νά τόν 
| τραβάει κεΐ πέρα κι δ 'Εβραίος στέκει τώρα μπρο- 
■ στά στήν ΙΙαναγιά μέ τό Χριστό.

Κοιτάζει άχόρταγα τή θεία ομορφιά, θαμάζει τή 
μητρική λατρεία. Καί χωρίς νά τό νοιώσει σκύβει 
καί φιλεΐ τήν Παναγιά, δ Εβραίος!

Στό σκύψιμό του άντίκρυσε τδνομα τού καλλιτέ-
• χνη. "Ενα μεγάλο φώς άστραψε στή σκοτεινή του 

μνήμη κι δλα διαμιάς τά θυμήθηκε.
Στήν Παναγιά, πού φίλησε, γνώρισε τήν πεθα- 

| μένη μορφή τής δμορφης έβραιοπούλας, τήν παλιά 
ι το,υ συντρόφισσα. Μά τί κι άν είταν ή άμαρτωλή γυ- 
I ναίκα του; τί κι αν συμβόλιζε τήν Παναγιά στό μο- 
| ναστήρι;

Ό Εβραίος ξανασκύβει καί φιλεΐ τήν Παναγιά, 
μέ τήν πιό δυνατή εύλάβεια, κάθε άλλου πιστού, 
προσκυνώντας τήν υπέροχη ¿μορφιά, τήν δμορφη γυ
ναίκα !

ΑΙΜΙΛΙΑ Μ. ΚΑΡΑΒΙΑ

ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ παιδαγωγός, μέ τίς 
καλύτερες ϋνοτάόεις, ειδικός γιά  μικρά παιδιά, 
ζητά Ιδιαίτερα μα&ήματα όέ οικογένειες πού  
Φέλουνε νά μορφώαονν τά παιδιά τους φνβ ικά  
ηι άνΦρωπινά. Πληροφορίες ατό γραφείο μας.
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ΒΑΡΒΑΡΟΠΑΖΑΡΟ

Έ φ ημ . «ΑΘΗΝΑΙ» 18 Σεπτ. 1911 . όλα τά παρακάτω: 

«Τέσσαρες παμμέγιστοι φακοί κατεστράφησαν κατά τό 

Π ΕΡ Α Σ " [«άποπεράτωσιν τής κατασκευής» ήθελε νά πή] 

ΕΝ Ο Σ Ε Κ Α Σ Τ Ο Υ »=Σ ελ. α'. στήλη 2 ,

«"Αν ή γαλλογερμανική συνεννόησις αναίρεση έστω καί 

κεραίαν τής συνθήκης, τότε ΔΕΟΝ αί συννπονράψασαι δε

κατρείς δυνάμεις τήν συνθήκην τής Ά λγεθίρα: ΟΦΕΙΛΟΥΝ 

νά παρέμβουν·...» Σελ. γ ', στήλη 1.

«Συνήθως αρχοΝΤΑΙ ΤΟ στάδιΟΝ των γινόμενοι οί- 

κεΐοι», κτλ. [«ίΐρχουσι τοθ σταδίου» θά  λέγανε οί αρχαίοι 

καί ό κ. Γαρδίκας!] Σελ. δ', στήλη 2.

«"Εθεσα κατά μέρος πάσαν αίδημοσύνην καί Π Α ΡΑ Ι

ΤΟ ΥΜ ΕΝ Η  τήν πειθώ διά τήν πονηριάν, [Παραιτούμαι 

λέγοντας οί αρχαίοι εννοούσανε: παρακαλώ ή ζητώ συμ- 

πάΟειο), άπεφάσισα νά κάμω τοΰ κεφαλιού μον.*

["Ω. πΩποι, καί παπαΐ τής μακαρονικής χυδαιότητος!] 

Σελ. δ ', στήλη 3.

ςτο τ  “νοτ/ι λ ,, η  η  η  η
η η η η  τ ο  γ ρ α φ ε ί ο

: - - — ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 4 " ~ 1■-
|
1 πουλιούνται τακόλουθα βιβλία πρός ΜΙΑ δραχμή, τό 

ένα, εξόν από 8οα είναι σημειωμένα με άλλες τιμές.

@ Ο,ΤΙ ©ΕΛΕΤΕ

Στήν «’Ακρόπολη» δημοσιεύεται τό καινούριο μυθιστό

ρημα τής κ Π. Δέλτα «Τόν καιρό τοΰ Βουλγαροκτόνου». 

Σά λάβουμε καί μεΐς τό βιβλίο Θά δημοσιέψουμε ένα δυο 

κεφάλαια άπ’ αύτό.

— Τήν Πέμτη στό «Θέατρο Κυβέλης» δόθηκε ή τιμη

τική τής καλής τεχνίτρας τής σκηνής κ. "Αννας Βώκου 

μέ τό «Στρατός καί "Ερως* καί μέ «Τό μαΰρο χέρι» τοΰ 

Ταγκόπουλου.

— Γιά  τό δράμα τοΰ κ. Ζ. Μακρή « Ή  λίμνη πού 

φουακοίνει» καί γιά ταλλα πρωτότυπα έργα πού παραστα- 

Οήκανε τώρα τελευταία στα διάφορα θέατρα τής ’Αθήνας, 

Θά γράψει στό φύλλο τής άλλης Κεριακής ό «Κριτικός τοΰ 

Νουμά».

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

κ. Ά δ. Ά δ. Πόλη. Τά βιβλία πού ζητάς δέν που

λιούνται στα γραφεία μας. Ζήτησέ τα άπό τό βιβλιοπωλείο 

τής «'Εστίας». —  κ. Στ. Παρ. Άλεξάντρεια. Τό κατατόπι 

του είναι : Là Bastiane —  Rognac. (Bouches du Rhône) 

France. Γ ιά  τάλλο πού μάς ρωτάς, δέν ξέρουμε.·— κ. A.A. 

Καξ. Σαραντακλησιές. Ευχαριστούμε γιά τό γράμμα σου. 

Διάβαζε, δούλευε καί ΘάληΘέψει ή προφητεία τοΰ κ. Παλ. 

Τό παραμύθι αν είναι καλό θά δημοσιευτεί.

Γ. Ν. ABAZOV, « Ί Ι  Μ ατιά».—ΧΑΡ. ΑΧΤΡΕΑΔΙΙ, «Ό  
«Μέγ" Ά λέςαντρος». —ΒΑΡΛΚΧΤΗ, «λόξα κα ί Ζωή»,— II- 
ΑΙΑ II. ΒΟΓΤΙΕΡΙΔ1Τ, «Δάφνης καί Χλόη» τοΰ Λόγγου, 
μ ετάφρ .),— «Τ ίμω ναςό  Μισάνθρωπος» τοΰ Λουκιανού (με
τάφρ. λ. 50), —«Ό  Προσκυνητής».—»ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΨΗ.«Τά 
Τραγούδια τού ‘Απρίλη» (Δρ. 2).— II. Σ. ¿ΚΑΤΑ «Στοχα
σμοί περί τής ανατροφής των παιδιών μας» (λ. 5 0 ).— ΚΙ- 
ΡΙΙΝΗΣ ΔΚΧΤΡΙΧΟΓ, « ‘Από τον Κόσμο τοΰ Σαλονιού».— 
ΑΡΓΠ ΊΙ ΕΦΊΆΑΙΗΤΙΙ, «Φυλλάδες τού Γεροδήμου». — 
Γ1ΑΝΧ11 Κ. ΖΕΡΒΟΙ", «Νησιωτικά Τραγούδια». — Κ. 
ΘΕΟΤΟΚ1Ι, «Τά Γεωργικά τοΰ Βεργίλ ιου» (λ. 50)·— «Σα- 
κούνταλα» τοΰ Καλλιδάσα (δρ. 1). — ΙΔΑ, «Σαμοθράκη» 
Δρ. 2). -  JIANUÂH ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, Τραγούδια γ ιά  μιά φω
νή μέ πιάνο, κα ι Μπαλάντες γ ιά  πιάνο, τό κομμάτι Δρ. 1. 
—θ . ΚΑΤΡΑΗΑΚΗ, «Τά Τραγούδια τοΰ Σ τρατιώτη» (λ. 
(10). — ΑΝΤ12ΧΗ Κ. ΛΕΚΟΙΙΟΓΛΟΓ,«Τό Β ιολ ί» .—ΑΛΕΞ. 
ΠΑΛΑII, « ‘ Ο έμπορος τής Β ενετιάς» (Β' έκδοση). — ΑΛΕ- 
ΞΑΝΤΡΑΣ ΙΙΑΙΙΑΜΟΣΚΟΓ, «Άθρώπινος Μηχανισμός». — 
Ν. IIOPISIT1I, «Σαλώμη» τοΰ Ο. Wilde (μετάφρ.). -  ΣΤΕΨ. 
PAMA. «Τά ΙΙαλιά καί τά Καινούργια». — Ζ11Σ1ΜΟΓ ΣΙ- 
ΔΕΡΙΙ, «Ό  Α ίας» τοΰ Σοφοκλή (μετάφρ.). — ΙΙΛΙΑ ΣΤΑΓ- 
ΡΟΓ, «Ηλουτάρχου : ΙΙερί ΙΙαίδων ’Α γω γής» (μετάφρ.). — 
ΓΙΑΝΧΙΙ Κ. ΣΤΕΦΑΧΗ, «Μπουμπούκια». — Δ. Π. 'ΓΑΓ- 

ΚΟΗΟΓΑΟΪ (δράματα): «Ζωντανοί κα ί ΙΙεθαμμένοι», —« Ό  
’Ά σωτος», —«Οί Αλυσίδες» (δρ. 2). — MEXOF ΦΙΛ1ΙΧΤΑ 
«Ά πδ  τούς θρύλους των Α ιώνων», — «Γραμματική τής 
Ρωμαίϊκης Γλώσσας» (Λ’ έκδοση).— Ζ. ΦΓΤΙΛΙΙ, (δράμα
τα) : «Τό Έ κθετο», — «Δίχως Α κρ ο γ ιά λ ι» , ■— «Χτισμένο 
στόν Ά μ μ ο » .— Φ12ΤΙΙ Δ. ΦΰΤΙΑΔΙΓ. «Τό Γλωσσικό Ζήτη
μ α».—«Στή «Φ οιτητική Συντροφιά» (λ. 50). —ΙΙΑΧΤΕΑΗ 

ΧΟΡΧ, «Μ ελάχρα».

Γ ιά  τό εξωτερικό, λ. 2 5  παραπόνου δ κά&ε τόμος.

'ΓΟΜΟΙ περασμένοι τοΰ «ΧΟΓΜΛ» (Ιςόν άπό τόν πρώ
το πού δέν υπάρχει κανένα του αντίτυπο) πουλιοΰντα δρ. 
22 ό ένας γ ιά  τήν Ε λλάδα καί φρ.χρ. 12.50 γ ιά  τό έςωτε- 

τερικό.

Βγήκε τά καινούριο βιβλίο τοΰ

Ι Δ Α

« O S 0 1  Ζ Ω Ν Τ Α Ν Ο Ι , ,

καί πουλιέται δυό δραχμές ατά γραφείο τοΰ 

«ΝΟΥΜΑ». Στό έξωτερικό στέλνεται μέ φρ. 2,25.


