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"Οταν ή Βουλή έκλεξε τή μεγάλη κοινοβουλευ

τική έπιτροπή καί τής έδωκε έντολή νά ένεργήσει 

πλατιά άνάκριση καί νά ξακριβώσει «άν έχωνται 

άληθείας τά κατά τών δημοτικιστών καταγγελλόμε

να», δλοι μας έμείς, πού νύχτα μέρα βριζόμαστε 

γιά πουλημένοι και γιά προδότες, ξανασάναμε.Έπι- 

τέλους θά βγεΤ στό φώς ή άλήθεια, είπαμε, θά πά- 

ψουν οί άτιμες συκοφαντίες, θά στιγματιστούν 

έπίσημα άπό τό βήμα τής Βουλής οί ψεύτες καί οί 

συκοφάντες καί θ’ άποδειχτεΤ θεοφάνερα γιά ποιό 

σκοπό βρίζουνε καί τί συφέρο έχουν πού συκοφαν

τούν οί λογής Μιστριώτηδες καί Πατσουράκοι.

Καί περιμέναμε μέ μιά μπουνταλάδικη άγα- 

θοπιστία πώς ή ’Επιτροπή θά φιλοτιμηθεΐ νά τε-

λιώσει μιάν ώρ’ άρχύτερα τήν ανάκριση καί νά 

βγάλει τήν άπόφασή της καί νά βάλει τά παραστρα

τισμένα πρόσωπα καί πράματα στή θέση τους.

Καί περιμένουμε, βλέπετε, άκόμα αυτή τήν ά - 

πόφαση καί περιμένουμε πώς θά «έπιφοιτήσει τό 

άγιον πνεύμα» στό κεφάλι τοϋ κ. Ααγοπάτη καί θά 

τόν πείσει πώς είναι χρέος του νάνεβεΐ στο βήμα 

τής Βουλής καί νά μας πει τί ςακρίβωσε ή έπιτροπή 

καί γιατί σταμάτησε έτσι άπότομα καί άοικιολο- 

γητα τό έργο της.

Ό  κ. Ααγοπάτης πρώτη φορά τώρα μπήκε στή 

Βουλή καί δέ θά θελήσει νά Εγκαινιάσει τό πολιτικό 

του στάδιο μ’ ένα τόσο ξαδιάντροπο καί άσυνείδητό 

φέρσιμο.
Ο ΝΤΟ ΥΜΑΣ

-— ----

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ 

ΣΕ ΚΟΡΗ

Όταν κονιά στή σκοτεινή μου άστράφτεις οψιμ 
Έσύ, που κάποιο φώς άνέφταστο σ’ αγγίζει,

Σά λούλουδο μου φαίνεσαι, πού ιώχουν κόψει 

Στον άρρωστο λίγ’ ηδονή γιά νά χαρίζη.

» χ -

ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΚΟΣΜΟΙ

Σ ' ένός Κομήτη γέρικου χαλάσματα τριγύρω 
Κάποιο άστρο διαβατάρικο κι άν πρόβαλε μέ χάρη, 
Καινούργιους κόσμους κυνηγάει, καί τάψηφάει τό στείρο, 

τοΰ κόσμου άπομεινάρι.

- X -
*

ΤΟ ΠΟΥΛΙ

Μέ γλύκα άχοΰμε τάσμα σου, πουλάκι, γιατί μοιάζει 

Σάνχάτι άνδροί.τινης ψυχής.
Μά πάλε κρύβει ό τόνος τσυ κάτι ποΰ ό νους δέ βάζει, 

Καί ποΰ αγωνίζεσαι νά πής.

Α ΡΓΥΡΗ Σ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ
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ΓΝβΠΙΚΑ TOT ΨΤΧΛΡΗ
( Ά η ό  τό Α & άνατορομ άντζο * Τ ά  Δ υό Α δ έρ φ ια » )

‘0  Ρωμιός κοιτάζει τόν έαφτό του μονάχα. Κι 

άν τόν κοίταζε τουλάχιστο μέ μάτι προσεχτικό, 

παράπονο δέ θά είχαμε* άξίζει 6 έαφτός του νά κοι- 

ταχτή. Μά τόν κοιτάζει άχαμνά· δ ακαλλιέργητος 

δέ φροντίζει γιά καθρέφτη, κι ό καλλιεργημένος 

πού καθρεφτίζεται σέ καθρέφτες φερμένους άπό τήν 

Έδρώπη, βάζει φτειασίδι, γιά νά φαντάξη μπροστά 

στόν ξένο τόν καθρέφτη.

*
Τά ώφέλιμα βιβλία. ’Ωφέλιμα θά τά λένε, γιατί 

θάχουνε μέσα πράματα ώφέλιμα, πραχτικά, ήθικά — 

σά νά ύπαρχε μαθές πράμα ώφελιμώτερο, πραχτι- 

κώτερο,'ήθικώτερο, παρά νά ποτίσης τήν καρδούλα 

τή μισοάν«χτη μέ τό γάλα τό τρυφερό τής καλο

σύνης, παρά νά χαδέψης τό νού πού σάν τό που
λάκι άναφτερώνεται ¡καί κοιτάζει δξω άπό τή φωλιά 

του, μέ τά όνειρα τής ποίησης τά γλυκά.

X
"Ονειρα καί άγάπες έχει στα σωθικά του κάθε 

άθρωπος κάθε πλάσμα* Εσύ άντις νά βοηθήσης, 

άντίς νά δδηγήσης τήν άγάπη καί τά δνειρα πού 

ξυπνούνε, μήτε τά βλέπεις* παίρνουνε τό δρόμο πού 

μπορούνε νά πάρουνε μοναχά τους, κακό δρόμο, τό 

περσότερο, Επειδή πρώτα πρώτα ή ψυχή μας θέλει 

πιάσιμο, κι άμα δέν άγγιξες τήν ψυχή μας, τά 

ώφέλιμα πού μάς διδάχνεις, άστόχαστε δάσκαλε 

καί ξερέ, τά δίδαξες τού βρόντου, άφοϋ πατωσιά καί 

θεμέλια δέν έχουνε στή συνείδηση τού παιδιού.

X
Νά γυρέβης, θά πή ζωή. ’Αλήθεια, τί νά είναι 

ή λαχτάρα, τί τό καρδιοχτύπι, τά βάσανα, οί έλπί- 

δες, ή άπελπισιά, τό θάρρος, τάποθάρρεμα, ¿π ό λ ε

μός, ή μάχη, τά όνειρα, ή δουλειά, τό βράσιμο τό 

παντοτινό κ’ ή παντοτινή προσπάθεια, τί νά είναι 

αύτά, σά δέν είναι ζωή, ζωή πού τή νοιώθεις στήν 

ψυχή σου, ζωή πλημμύρα πού σέ περεχύνει κ’ έ- 
νεργ$.

X
'Ο άπόγονος τοΰ ΙΙλάτωνα καί τοϋ Σοφοκλή, 

καταντούσε νά βλέπη τήν ποίηση σάν κάτι πού τοΰ 

είτανε άπόμακρο καί ξένο, δέν υποψιαζότανε κάνε

τί μεγαλείο, τί άγιωσύνη, μά καί τί δύναμη μέσα 

του έχει ένα βιβλίο γραμμένο μέ τής ιδέας τό φώς» 

ένα έργο τής φαντασίας καί τής τέχνης καί πώς 

είναι άξιο νά σοϋ χαλάση κόσμο, γιά νά σοΰ φτειάση 

καινούργιο. Δέν τδβλεπε ό άπόγονος τών Έλλήνωνε, 

γιατί τό καημένο τό Βυζάντιο δέ χάρηκε ποτέ του 

μηδέ φαντασία μηδέ τέχνη, παρά γνώριζε μόνο έπί- 

σημη γλώασα-καί καθαρέβουσα, δηλαδή ψεφτιά.

X
Ή  Μούσα τήν έκαμε τήν Ελλάδα* ή Μούσα 

τή. βάσταξε χρόνια κ’ αίώνες* σάν έπεσε, πάλε ή 

Μούσα τήν πήρε άπό τό χέρι καί τής είπε* «’Α
θάνατη σ’ έπλασα, έσύ πιά δέν πεθαίνεις». Καί τήν 

άναστήλωσε ή θεά.

X
’Αφού τή γλώσσα μας μήτε τήν καλλιεργούμε, 

μήτε φροντίζουμε νά τήν υψώσουμε ώς τό σημείο 

πού χρειάζεται γιά νά γίνη ποικιλοέκφραστη, προσ

τρέχουμε σέ καμιά μεγάλη γλώσσα πού μέ τόν ά- 

θρωπο πρόκοψε, πού τήν πλούτισε ίδια ή ζωή. Καλά 

τουλάχιστο πού είναι καί ή Έδρώπη ! Καλά πού 

είναι τά γαλλικά! Μά έκεΐνοι πού δέν τά ξέρουνε 

θά μοϋ π ή ς; ’Εκείνοι σωπαίνουνε. Τί άλλο μπορεί 

σήμερα ή φωνή τής Ρωμιοσύνης, παρά νά σωπαίνη:

X
Δύσκολο φαίνεται, ή άγάπη πάντα νά βασταχτή 

στά ψηλά τά κορφοβούνια, Επειδή πεισματικά ίδια 

ή ζωή τήν άναγκάζει κάθε μέρα νά κατεβαίνη στόν 

κάμπο. Τά αίστήματά μας έμάς ώς ένα βαθμό φτά

νουνε, κι δσο λίγο μπορούνε νά τόν ξεπεράσουνε, 

τόσο λίγο μπορούνε καί νά μήν ξεπέσουνε, άφοϋ ή 

μοίρα μας τό θέλει, δέ λέω μονάχα νά είναι περα

στικές οί χαρές μας, μά μήτε οί λύπες μας άκόμη 

νά μήν τό καταφέρνουνε νά είναι παντοτινές.

X
ΙΙοιητάδες ύπάρχουνε πού δλη τους τή ζωή, δέν 

άκούσανε παρά μιανής ποίησης άντιλαλιά, πού δέ 

βγάλανε άπό τήν ψυχή τους παρά ένα ποίημα, υ 

πάρχουνε τραγουδιστάδες πού δέν ξέρουνε παρά ένα 

σκοπό, πού ένα τραγούδι τούς συνεπήρε. Καί δέν 

είναι νά γελάσης* είναι νά σέ συγκινήση* γεννιούν

ται καί πεθαίνουνε πιστοί σέ μιά Μούσα. Δέν πήγε 

ή καρδιά τους ώς τίς έννιά.

X
Κάποτες ένα τσοπανάκι πού σέ μιάν άκρη τού
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βουν ου τραγουδούσε μέ τή φλογέρα, καί πού 

του έκρενε άλλο άπδ άλλη μιαν άκρη, σά δυδ ψυ

χές πού άλληλοτραγουδιουνται καί νά σμίξουνε δεν 

έχουνε μπορεσιά, μου έδινε ζούλια νά κατορθώσω 

καί γώ καμιά μέρα νά πώ τραγούδι πού δ λαδς νά 

τδ παναλέη. Ά χ ! ποιός τδ ξέρει άν τά τρίσβαθα 

τί)ς ποίησης καί της άγάπης δέ φωλιάζουνε στά, 

φυλλοκάρδια μέσα του λαού;

X .

θαρρεί δ κόσμος πώς δ ποιητής, μάλιστα δταν 

είναι ποιητής άναγνωρισμένος, δ τι καταπιάνεται τδ 

πετυχαίνει. Τί λάθος! Κι δ ποιητής, δ ποιητής δ 

πιδ έμπνεσμένος, προτού νά βρη τδ κατάλληλο τδ 

θέμα, ψάχνει, γυρέβει, σάν τδν έραστή· σάν τδν 

έραστή παθαίνεται, σάν τδν έραστή τονέ γελά και 

δάφτονε καμιά σκέψη, καμιά φαντασία πού τή νο

μίζει καλή, μά πού τίποτε δέ βγαίνει άπδ μέσα της. 

Τότες, σάν τδν έραστή καί πάλε, δέρνεται, κλαίει δ 

ποιητής, θλίψες καί καημοί, δάκρια μάλιστα κι ά- 

πελπισιές, πού μήτε τά στοχάζεται τδ πλήθος!

*
Είναι κάτι δέντρα πού δταν ή βροχή τά παρα

δέρνει, σκύβουνε στήν άνεμοζάλη τά κλαριά τους 

λυπητερά, τά ξανασκύβουνε στιγμή τή στιγμή, σά 

νά ρωτούσανε άπελπισμένα· «Δέν έχει, δέν έχει κι 

άλλο νερδ νά μάς δείρη;»

*
Τά μάτια τής Ελλάδας είναι καί θά μείνουνε 

τά Εφτάνησα. Πρέπει στά βιβλία μας τάγαθά νά [ 

δοξάζουμε κάθε χώρα έλληνική. Στά ρομάντζα μας, 

πού λένε, πρέπει νά τις ψυχολογήσουμε μιά μιά, 

πρέπει νά πούμε τά ίστορικά τους ένα ένα, πρέπει | 

νά τίς άγαπήσουμε δλες, τίς χώρες τις ελληνικές. ; 

Πρέπει νά τίς γίνουνε τά βιβλία μας καθρέφτης, νά 

καμαρώνουνε μέσα τήν ¿μορφιά τους, κ’ έτσι νά κα

ταντήσουνε τά ρομάντζα μας σάν ποίημα δμηρικό, 

πού τδ ζωντανό μας τδ έθνος νάντρικρύζη μέσα τδν 

έαφτό του, νάντικρύζη τά καλά καί τά κακά του, 

νά νοιώθη τήν ψυχή του ποιά είναι.

<

'Ο Ρωμιός, πού Ιζησε σκλάβος, μά πού γεννή

θηκε θεός, τδ συνηθίζει, πότε νά περηφανέβετάι ώς 

τά σύννεφα, πότενά ταπεινώνεται ώςτδ καταπάτημα 

του έαφτοΰ του.

Συχνοτυχαίνει, δταν ψυχολογάς ένα πρόσωπο, 

καταντάς νά τάγαπήσης, δσο ανήθικο κι άν είναι, 

άγαπάς δηλαδή τήν άλήθεια πού δ ίδιος μάς παρα

σταίνεις.

X

Είμαστε σάν τούς στραβούς· βαδίζουμε καί δέ 

βλέπουμε πώς τά πόδια μας μοναχά τους μάς τρα- 

' βούνε δπου είναι δ ήλιος.

X

Είναι πρωτόρμητο αϊστημα στδν άθρωπο νά 

ζουλέβη. Ά πδ τή ζούλια βγαίνει κι δ πολιτισμδς, νά 

ζσυλέβεις γιά τδ καλό. Ζούλεψα κι άναψα. Τδ φως 

πού έβλεπα στήν Έβρώπη έγινε φλόγα γλυκεία πού 

τήν ένοιωθα σά ζεστδ ρυάκι νά μου τρέχη στά με- 

δούλλια, νά μού λούζη τδ νού. Ελπίδα σπαραχτική 

μού γεννήθηκε στά στήθια, πόθος άβάσταχτος, γεν
ναίος, άγιος πόθος λές κι άξαφνα γιγάντωνε τήν 

καρδιά μου, πού γινότανε μεγάλη μεγάλη, τδν κόσμο 

: μέσα της νά χωρέση. "Επρεπε κάτι νά καταφέρω 

γιά τήν πατρίδα μου, γιά τήν άθρωπότητα νά δου

λέψω. Άθρώποι κ9 οί δικοί μας, λαδς κι δ λαός μας. 

"ΟτιώραΤο, άληθινό, άτόφυο λάμπει στήν ψυχή σου, 

άμα τδ φανερώσης, άμέσως κ9 ή άθρωπότητα κερ

δεμένη. "Αχτίδα κάθε λαός· δλοι τους μαζί πλά

θουνε, δσο πάνε στήν ψυχή μας έναν "Ηλιο, πελώ

ριο, πού δέ βασιλέβει.

01 ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ MPIÛÏH
ΣΤΟ “MERCURE DE FRANCE,,

Γαλλική κ9 Ελληνική ’Ακαδημία. — Οί δημοτι

κιστές χαϊ οί κανόνες.—Τά Ϊργα.—Tb 'Τα
ξίδι».—01 μετάφρααες των άρχαίων. — Τά 
έργο τοϋ «Νουμά». —  Χατζόπουλος καί Πα- 
λαμδς.— ‘Η  γλώοοα τον Έφταλιώτη. — « Τά 
δνό ’Αδέρφια.»

Στδ «Mercure de France*, τδ φημισμένο γαλ- 

λικδ περιοδικό, δ Filéas Lebésgue δημοσιεύει, στήν 

ταχτική της ώρα, κρυμμένος κάτου άπδ τδνομα D é- 

métrius Asteriotis, έπιθεώρηση τής λογοτεχνικής 

κίνησης, κρίνοντας τά ζητήματα μας καί μιλώντας 
γιά τά βιβλία μας.Ό κ. Lebesgue, συγγραφέας πολυ- 

γνώστης καί λεπτοστόχαστος, δσο κι άν ή φήμη 

του δέν τρέχει στούς δρόμους*, φέρνει στδ ξέτασμα 

τών προβλημάτων, πού μάς σύγκινούν έδώ, τδ φιλο- 

■ \
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σοφικό του νοΟ, καί συχνά πυκνά ρίχνει κάτι σάν 

καινούριο φώς άπάνου στά δικά μας. Γιά τούτο οί 

γνώμες του, καί δταν θά μπορούσε κανείς νά πή, 

πώς δέν είναι σέ όλα σύμφωνος μέ τή δική μάς τήν 

άντίληψη, καί ό λόγο; του γιά κάποια Εργα, καί 

δταν έμεΐ; δέν νομίζουμε πώς άξίζει νά σταματά 

κανείς μπροστά τους, πάντα έχουν κάποιαν εύλογη 

αφορμή και δέ μπορεί νά μάς είναι άδιάφορα. Γιά 

τούτο κι δταν άκόμα δέ μάς φτάνει ό τόπος μέσα 

στό «Νουμά» νά ξαναδίνουμε μεταφρασμένες τίς 

κριτικές του, πάντα τί; παρακολουθούμε καί τίς 

προσέχουμε, γιατί μάς έρχονται δχι μόνο άπό νοΰ 

πολύγλωσσο, έρευνητή, έρωτεμένο μέ τίς ξένες 

φιλολογίες καί πρώτ’ άπ’ δλα μέ τή δική μας που 

ξετυλίγεται τή στιγμή τούτη μέσα σέ σκοντάμματα 

καί σ’ έμπόδια, μέ παρεξήγησες καί μέ κατατρε- 

μούς, παραδειγματικά γιάτό μελετητή· μά γιατί μάς 

έρχονται κι άπό τό φτερωτό λογοτέχνη λυρικοφιλοσο- 

φικών ιστοριών σάν τό «Έκεΐθε άπό τή γή» .O utre- 

terre) κι άπό τόν ποιητή πολύ ώραίιον καί σπάνιας 

δροσιάς κ’ ευωδιάς στίχων σάν έκείνοι τής «Φλο

γισμένης Βάτος.» (Le Buisson ardent.)

ΙΙεριοριζόμαστε σήμερα νά μνημονέψουμε μο

νάχα μιά κρίση του γιά τή «Φλογέρα τοϋ Βασι

λιά» στό φυλλάδιο 337 τού γαλλικού περιοδικού πού 

είπαμε, καί νά παραθέσουμε ένα μεγάλο μέρος άπό 

τήν έπιθεώρησή του τή βαλμένη στό φυλλάδιο 341 

τοϋ ίδιου τοϋ περιοδικού.

.«Στή «Graecia» ό ’Αδόλφος Thalasso πρότεινε , 

νά γίνη 'Ελληνική Ακαδημία. Ή  ιδέα είναι άπό 

τά 1859, άπό τον καιρό πού έδινε τά χρήματά του 

δ βαρώνος Σίνας γιά νά χτιστγ] τό μέγαρο τοϋ μελ- 

λόμενου ’Ινστιτούτου. Ό  κ. Thalasso άράδιασε πρό; 

τούτο έπιχειρήματα άκαταμάχητα κατά τήν κρίση 

του, καί πολύ σωστά ή «Graecia» τίς άνοιξε τίς 

στήλες της στό ξέτασμα τής ιδέας καί ρώτησε τίς 

γνώμες πολλών καί ζήτησε τά δνόματα έκείνων πού 

κρίνονται άξιοι νά γίνουν οί ’Αθάνατοι τής ’Ακαδη

μίας αυτής.

Ό  κ. Thalasso φρονεί πώς ή μελλόμενη Ε λ 

ληνική ’Ακαδημία θά κατορθώση γιά τήν ένότητα 

τής νέας ελληνικής γλώσσας κάτι άνάλογο μέ τό 

κατόρθωμα τής Γαλλικής ’Ακαδημίας, άπό τόν 

καιρό πού τήν ίδρυσε ό καρδινάλιος Richelieu.

'Ο σκοπός είτανε, καθώς τό στοχάζοταν δ 'Υ

πουργός καί τό δείχνει τό καταστατικό τοΰ σωμα

τείου, νά κανονιστή κάπως ή γλώσσα, σύμφωνα μέ 

τό παράδειγμα τών πιό καλών συγγραφέων, καί νά 

συνταχτοϋνε λεξικό, γραμματική, ρητορική, ποιη

τική μέ τή βοήθεια προσεχτικά μαζεμένων παρα
τηρημάτων.

Ή  Γαλλική ’Ακαδημία στάθηκε άφορμή, καθώς 

τό στοχάζεται ό κ. Τ Ι^ ^ β ο , νάνθιση έτσι καί νά 

δοξαστή ή φιλολογία στόν αιώνα τοΰ ΙΔ\ Λουδοβί

κου ; Αύτό είναι ζήτημα. 'Οπωσδήποτε τό έργο τής 

’Ακαδημίας, δσο μετρημένη κι άν ύποτεθή ή σημα

σία του, περισσότερο στάθηκε εύεργετικό. Μά ή κα

τάσταση στή σημερνή 'Ελλάδα είναι πολύ διαφο

ρετική άπό τήν κατάσταση πού έδειχνε ή Γαλλία 

βασιλεύοντας δ Ι Γ  Λουδοβίκος. Τότε ή ’Ακαδημία 

ήρθε γιά νά καθιερώση γεγονός τελειωμένο ή έτοιμο 

νά συντελεστή, έκεϊ πού έξακολουθεΐ στήν Ελλάδα 

ζωηρός πόλεμος μεταξύ δύο κομμάτων γιά τήν Από

χτηση μιάς γλώσσας σέ δλα τά είδη τής διανοητι

κής παραγωγής.
Μήπως οί δυό μερίδες τούτες θά θελήσουνε νά 

παραδεχτούνε προκαταβολικά τήν άπόφαση τής μελ- 

λόμενης ’Ακαδημίας; Τό δημοψήφισμα πού ένεργή- 

θηκε θά βαρύνη τάχα στή ζυγαριά γιά τήν έκλογή 
τών πρώτων Ακαδημαϊκών; Οί διάφορες έπιτροπές 

μέσα έκεϊ θά γίνουνε μέ τδ σύστημα τής πλειονο

ψηφίας ή μέ τή μέθοδο τήν αναλογική ; Κι άν τύ- 

χαινε ή ’Ακαδημία νά γίνη άπό δημοτικιστές,— πολύ 

άμφίβολο καί μ’ όλους τούς πολυάριθμους ύποψή - 

φιους πού μπορεί περίφημα νά παρουσιάση δ δημο

τικισμός, κι άς μήν είναι δλοι του; άγνοί ψυχαριστές,

! μέ τί τρόπο ή ’Ακαδημία τούτη θά κατώρθωνε νά 

καταστήση σεβαστά τάποφασισμένα της, νά τά έπι- 

βάλη, λ. χ . στήν κυβέρνηση, στό σκολειό:

Ό λα τούτα, ζητήματα.

Μιά Ελληνική ’Ακαδημία θά μπορούσε νά βοη- 

θήση αποτελεσματικά γιά τή συντήρηση τής μιά; 

τή ; γλώσσας, καί γιά τό δυνάμωμα τής λογοτεχνι

κής παραγωγής, άν είτανε κερδισμένη ή νίκη·μά σάν 

πολύ δύσκολο θά τής είναι νά δημιουργήση τήν 

τόσο έπιθυμητή ένότητα. Καί δέν είναι τόσο βέβαιο 

πώς, άργά ή γλήγορα, ή ένότητα τής γαλλικής 

γλώσσας δέ θά χαθή, όσο κι ά δέν τό θέλει ή ’Α

καδημία· λ. χ . στό ζήτημα τής ορθογραφίας, μέ μιάν 

απλή υπουργική άπόφαση.

Γιά νά βγάλη κανείς άπό τήν έξέταση τών καλ

λίτερων λογοτεχνών τούς δριστικούς κανόνες τής 

γλώσσας δέν είν’ εύκολο στήν 'Ελλάδα* πρέπει 

πρώτα νά τούς διαλέξης τούς καλλίτερους αύτούς} 

κι άφοϋ παραβάλης Σολωμό καί Ραγκαβή, Βερναρ- 

δάκη καί Βαλαωρίτη, Βικέλα καί Παπαδιαμάντη, 

χωρίς νά μιλήσω γιά τό Βιλαρά, τόν Κάλβο, τό 

Ροίδη, τόν Τυπάλδο, χωρίς νά μιλήσω πρό παντός 

γιά τούς ζωντανούς, δέ βλέπω σέ ποιούς γραμματι

κούς τρόπους θά μπορούσε κανείς νά σταματήση. 

Τούς κανόνες τούτους δλοι τής δημοτικής οί λογο

γράφοι ψυχόρμητα τούς προσέξανε, καί πολύ συχνά
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δέν τούς βγήκε σέ καλό ή γνώση πού θελήσανε να 

άνακατώσουνε μέ τό ψυχόρμητό τους, κάθε φορά πού 

ή γνώί’η τους δέν είτανε βαθιά βασανισμένη. Ή  

γλώσσα τού λαού έχει τούς γραμματικούς της κα! 

μπορεί νά πούμε πώς αύτή μόνη έχει ώρισμένους 

κανόνες. Κιάνίσως ή ’Ακαδημία κλίνη μέ τό μέρος 

των καθαρευουσιάνων, πώς θέλετε οί Μ α λ λ ι α ρ ό !  

θεληματικά νά ομολογήσουν πώς νικηθήκανε ; Ένας 

άπό τούς άρχηγούς τους, δ Κωστής ΙΙαλαμάς, δέν 

προίκισε, τώρα τελευταία, τήν πατρίδα του μέ τή 

«Φλογέρα του βασιλιά», πού είναι, σά νά πούμε, 
μο\άδικό άριστούργημα ;

Κα! νά λοιπόν τί λογαριάζεται : τά Ιργα. Κα! 

πρό πάντων έκεΐνα πού γράφονται μέ καρδιά κα! μέ 

πίστη. Οί Δημοτικιστές τό διαλαλούνε πώς είναι τής 

’Αλήθειας όπαδοί. Τή δύναμή τους τήν παίρνουν άπό 

τήν ίδια τήν ιδέα τους πού είναι ταιριαστή μέ τούς 

νόμους τής ζωής, κα! κανείς δέν μπορεί νά τούς έμπο- 

δίση νά γίνουν κύριοι, άράδα άράδα, μέσα σέ δλους 

τούς κύκλους τής σκέψης. Έ τσ ι λίγο λίγο θά διορ

θώσουνε τ!ς πλάνες τους, θά συγκρατήσουνε τΐς 

υπερβολές. τους.Ό,τι για τή Γαλλία ή «Υπεράσπιση 

κα! τό δόξασμα τής Γαλλικής γλώσσας» τού du 

Bellay, είναι τό «Ταξίδι» τού Ψυχάρη γιά τήν 'Ελ

λάδα. "Οσο βαθιά ριζωμένη κι αν εϊν’ έκεΐ στούς 

μισογραμματισμένους ή πρόληψη τού εύγενικού λό

γου, τό εμπόδιο είναι προσωρινό, γιατ! τό διπλό 

ψυχόρμητο τού λιγώτερου κόπου κα! τού χρήσιμου 

θά φανερώση τήν ένέργειά του στό τέλος.

Στό Βυζάντιο, τά ελληνικά είτανε τά μέσα τής 

πνεματικής έπικοινωνίας δλων τών δπωσδήποτε μέ 

τήν ελληνική μόρφωση θρεμμένων, δποια γλώσσα 

κα! νά μιλούσανε. Μά τά σημερινά έλληνικά δέν 

άποβλέπουνε σχεδόν παρά τούς "Ελληνες κα! μόνο, ; 

κα! είναι άνάγκη νά καταλαβαίνουντ’ εύκολα, γιά 1 

νά συγκοινωνή δ λαός, μέσα σέ πιτυχημένες μετά

φρασες, μέ τάριστουργήματα τών αρχαίων, πού πιά 

δέ νιώθονται, κα! μ’ έκεΐνα τών ξένων.
Τά τελευταία χρόνια είδανε τό φώς πολλές με

τάφρασες στή δημοτική· πρώτη σέ τούτες ή Ί  λ ι ά δ α 

τού Πάλλη. Άναφέραμε κάθε φορά πού βγαίνανε, 

κάμποσες άπ’ αύτές, λ. χ. τ!ς πολύ φροντισμένες 

τού Γρυπάρη. Ό  ΙΥουμ.ΐς, πού μπήκε στήν ένατη ' 
χρονιά, κα! πού ξανάρχισε, παιδευτικά)ιερά κα! 

κοινωνικώτερα, τό σταματημένο Ιργο τής Τ έ χ ν η ς ,  

δυνατά βοήθησε γιά νά πάνε μπρός τά τέτοια με

ταφράσματα, κι άκόμα έδειξε τά ούσιαστικά χαρί

σματα τής δημοτικής γλώσσας γιά τό μεταχείρισμα 

κάθε λογής υλικού, φιλοσοφικού, κριτικού, έπιστη - 

μονικοΰ. Στούς πολέμους του στάθηκε άδιάλλαχτος. 

Ε ίχε πολλούς κα! μεγάλης άξίας συνεργάτες,

Νέοι μέ τάλαντο στ!ς κολώνες του άρχίσανε κ’ 

έκεΐ ξεχωρίσανε φωτεινά, δ Ρήγας Γκόλφης, δ Περ- 

γιαλίτης, δ Σικελιανός, κα! άλλοι.

"Αλλοι φανερωθήκαν έκεΐ μέ καινούρια δψη* 

λ. χ. δ Κωσταντΐνος Χατζόπουλος άλλασμένος σέ 

δυνατό πεζογράφο, δίχως νά ξεχνά νά ξαναδείχνε- 

ται, κάποτε κα! πότε, ποιητής. Χάρη στήν πολυμά- 

θεια τού Παλαμά κα! κάποιων άλλων βρήκανε τόπο 

στό «Νουμά» μελετήματα πολύ διδαχτικά γιά τούς 

πρώτους δημοτικιστές* κα! πρέπει νά σημειωθή έδώ 
κάτι γιά τούς ύψηλονόητους φιλοσοφικούς στοχα

σμούς πού ξυπνά στό νού τού συγγραφέα τής «Φλο

γέρας τού Βασιλιά» ή άλληλσγραφία τού Βαλαω- 

ρίτη κα! Αασκαράτου. ’Από τήν ευκαιρία τούτη κι

νημένος δ έξοχος ποιητής μια σύγκριση καταστρώ

νει μεταξύ τού ποιητή τής «Κυρά-Φροσύνης» δη

μοτικιστή μονάχα στήν ποίηση, κα! τού λεφτόγνω- 

μου ίόνιου σατυρικού, πού τού έλειπε λυρισμός, μά 

πού προετοίμασε, άπό μιά μεριά, στον πεζό λόγο, τό 

έργο τού Ψυχάρη. Μέ τή μεθοδική του προπαγάντα 

δ ΙΥοομ,ας βέβαιο πώς στάθηκε άφορμή νά έρε- 

θίση, νά γεννήση άντιπάθειες κα! άντίπραξη. Πολ- 

λο! λογοτέχνες δημοτικιστές δέ θέλουνε νά παραδε

χτούνε τούς ψυχαρικούς κανόνες».

ΙΙροχωρώντας δ γάλλος κριτικός άναφέρνει μέ 

σύντομα λόγια έπαινετικά οτερνόβγαλτα έργα λογο- 

; τεχνών έλλήνων, μεταφρασμένα ή πρωτότυπα, ανά

κατα, κα! βέβαια, σά νά θέλη νά βγή άπό τήν υπο

χρέωση πού έχει νά βάζη στόν κατάλογό του κάθε 

έλληνικό βιβλίο δηλωτικό μιάς κίνησης : τού Δημη- 

τρακόπουλου, του Ποριώτη, τού θεοτόκη, τού Έ λιό - 

πουλου, τού Μίχα, τού ΙΙαπαστρατηγάκη, τού Γεωρ- 

γιάδη, τής «Κρητικής Στοάς», τής Πετρούλας Φ’η- 

λορίτη. Μνημονεύοντας τδνομα τού ’Αργύρη Έφτα- 

λιώτη, παραθέτει τό ρητό τού Κεηιν Λο Ο ουπηοηί: 

«Πάντα κανείς καλά γράφει, σά μεταχειρίζεται μέ 

άπλότητα και μέ άφέλεια τή φιλολογική γλώσσα 

τού καιρού του».

Κα! τελειώνει μέ τά λόγια τούτα:

«θά προτιμούσα σήμερα νά μιλήσω γιά τό νέο 

έργο τού Φ’υχάρη, άγνό άριστούργημα κατανυχτι- 

κής κα! μουσικής πεζογραφίας* τά «Δυό. Αδέρφια». 

Μά τό έργο αξίζει μακριό ξέτασμα* κα! καθώς είναι 

άπό κείνα πού γραφτήκανε γιά νά μένουνε μιά γιά 

πάντα, δέ θά τού κακοφανή, βέβαια, τού συγγρα

φέα του πού θά τον κάμουμε νά περιμένη.»
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0 ΑΡΗΓΙΑΝΟΣ"
‘Η  Μάγισσα

’Ώχου μου!... αλλοί μου!... τριςαλλοί μου!... 
Σκοταδοδυχατέρα, αν μάπαρνιέσαι 

τήν άγρια μου -κατάρα θα σου δόσω!...

Ή  χάρη τής Μάγισσας

Χοχλάζουνε τά σωτικά μου!... Καλώς νά έρθει 

ή άγρια σου κατάρα νά μοΰ τά δροσίσει!...

*Η  Μάγισσα

Μάρμαρα τάρταρα τής κάτω Γης θεμέλια 

καί λάβες των βουρκάνων, 

ή μάννα ή ατιμασμένη άπδ τήν κόρη της, 

μά τδ δασυτριχον δργανο του Εωσφόρου 

καί μά τής Στρίγγλας τύ άπατο πιθάρι, 

προστάζει σας
στήν κόρη της τδ θάνατο πού έζήλεψε νά δόστε!.......

Η  κόρη τής Μάγισσας

Ή λιε μου, ή ξάγναντη Ζωή κι αν φύγει 

τδ φως σου νοσταλγεί...

Του πόνου ιέρεια γίνομαι καί του φωτός σου 

καί σέ παρακαλώ: Τδ φώς σου 

ρίξε το καί στή μάννα τήν άσβολερή 

τήν κόρη της νάν τήν ίδεί νεκρή!..,.

*Η  Μάγισσα

Ακόυσες, δυχατέρα; θάνατος σου μέλλει!...

Ή  χάρη τής Μάγισσας 

Κι άκουσες μάννα; Θά μέ ίδεΤς τότες νεκρή!...

Ή  Μάγισσα 

Άκουσες, δυχατέρα; Θά χαθείς γιά πάντα!...

‘Η  κόρη τής Μάγισσας 

Κι άκουσες, μάννα; Τδ χαμό μου εσύ θά νιώθεις!..., 

Ή  Μάγισσα

Ά χ ! σκύλλα, τί σέ κάνει καί το βράχο άφίνεις 

τί σουφτεξεν ή μάννα σου καί τ’ ή γενιά σου;!...

‘Η  κόρη τής Μάγισσας

’Άχ! Μάννα, εσύ δέ βλέπεις πώς ό Γήλιος φλέγεται;

(*) Κοίταξε άριθ. 451.

Φλέγονται καί τά σωτικά μου... έγήναν "Ηλιος!... 

μήπως καί μέ τραβάει τδ γένος του Πατέρα;...

*Η Μάγισσα

Μές στά σκοτάδια σέσπειρεν ό Άράπης 

μιά νύχτα πού βροντοχτυποΰσε δ Ουρανός...

*Η χάρη τής Μάγισσας

Ά χ! σφιχταγκαλιασμένοι εσείς κι άφαιρεμένοι 

δέν θά τή νοιώσατε τή σαϊτιά τής ’Αστραπής!...

Ή  Μάγισσα

Άλλοί!... αλλοί!... άλλοι καί τριςαλλοίμονό μου...

Ή  χάρη τής Μάγισσας

Μένα ή ματιά του εΊναι ’Αστραπή

κι δπου πατεΐ βροντή αντηχεί στά σωτικά μου!...

Ά χ , μάννα μου, παραίτα τή σπηλιά!...

’Αστράφτει καί βροντάει στά σωτικά μου!...

Είναι τδ πάτημά του!...Έπρόβαλε ή ματιά του!..,

* 0  Άρήγια*ος

"Ερχομαι από τή χώρα
καί θέλω νά διαβώ στδν Πέρα κόσμο

δπου ή Πεντάμορφη ’Αφροδίτη

τδν Άντρειωμένο καρτεράει νάν τήν έλευτερώσει.....

Έ ,  συ, κοΰφταλο, πού άπλωσες τά χέρια, 

αν είσαι ή Μάγισσα πού μούπαν θάπαντήσω 

διάβα άπδ κεΐ καί δείξε μου τδ δρόμο!...

Ή  Μάγισσα

Κρέας άνθρώπινο μυρίζει... 

έρχεται ή τσίκνα στά ρουθούνια μου 

τήν δρεξή μου νά κινήσει!...

Ό  ’Αρήγιανος

"Εχω στή διάτα του Ρηγός υπόσχεση δομένη 

κέγώ ποτές τδ λόγο μου δέν τονέ δεύτερόνω!...

Δέξου λοιπόν τήν κονταριά στά στήθια!...

*Η Μάγισσα

Χά χά!.... Χά χά!.... άφ τύ γέλοιο μου τραντάζει ή
[πλάση

καί τύ κορμί τής Μάγισσας άρματα δέν το πιάνουν!.. 

*0  ’Αρήγιανος

Μέ δυναμόνει δ άντίλαλος τών βράχων 

καί τύ κοντάρι αν έσπασε μά έχω σπαθί!...

*Η  Μάγισσα

Χά χά!... Χά χά!... ραγίστηκαν οί βράχοι

καί μπρόςμου δίχως άρματα στέκεται δ’Αντρειωμένος!
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Ό  ’Αρήγιανος

Έ μέν’ μέ λεν’ Άρήγιανο στόν κόσμο ξακουσμένο 

κέχω σάν "Ελληνας τσιαμπά και δασά λάσια στήθια,

κέχω και μπράτσα σίδερο καί δάχτυλα ατσαλένια!......

Έ ,  πετροκαταλΰτισα, άν σάδράξω !...

Οί άνέμοι

Πετάξτε τάερόπουλα καί διαλαλεΐστε 

στους κόσμους γύρο
τό πάλεμα τής Μάγισσας με τόν Άντρειωμένο!...

Ή  Μάγισσα

Στοιχειά τής Νύχτας 

έδώ ή κυρά σας 
σάς προσκαλεΐ !....

Ό  'Αρήγιανος

Έ χ ω  νουρίτσα στό κορμί καί τά στοιχειά μέ τρέμουν!...

Ή  χόρη τής Μάγισσας (άπό τό βράχο.)

Λεβέντη, έγώ ή Μαγισσοπούλα έδώ 

έδώ άφ τό βράχο μου σου κράζω 

δέν σου τραγουδώ... 

μόν* σέ κοιτάζω..,

"Αστην τή Μάγισσα, εϊναι μάννα μου 

κέλα κοντά μου!

’Έλα κοντά μου γιατί σ’ αγαπώ!...

"Αχ! μέ ποιά λόγια νά σ’ τό π ω ;...

Ό  'Αρήγιανος
*Α!

Ή  χάρη τής Μάγισσας

"Αστην τή Μάγισσα, είναι μάννα μου 

κελα κοντά μου.—

Έ γ ώ  άφ τό γένος μου έφυγα 

φεύγα καί συ άφ τό Ρήγα...

Δέν είναι πίσω έκεΐ ’Αφροδίτη
δέν είναι κόσμος πέρα,

μόνο άφ τά δώματα τάνάερα
μιά ’Αθάνατη έσύ μάγεψες καί γίνηκε θνητή !...

* 0  'Αρήγιανος

ΙΙοιός μέ καλεΐ; ποιά τραγουδεί;

ποιά είναι ή φωνή τά σπλάχνα μου που μου κινεί ;

Δέν τάνυσαν τά χέρια μου ποτές δοξάρι

σάν τη φωνή που τίς χορδές τής καρδιάς μου τανύει!...

Ή  Μάγισσα

€
Ο Τσιαμπατρόφος δείλιασε κι άφίνει τόν αγώνα!...

Ό  'Αρήγιανος 

Ολα ?ά τραγούδια που μόύ πλέξανε

τίς παληκαριές μου πού διαλάλησαν 

καί τόν κόσμο ή δόξα μου πλημμύρησε, 

δλα τά τραγούδια τάκουα ήσυχος!...

Τούτο τό τραγούδι ποιός τό τραγουδεΐ ;

Τούτο τό τραγούδι τή γαλήνη μου

μοΰ τήν πήρε... πάει άπό τά σωτικά μου !...

Ή  Μάγισσα

Ό  Άντρειωμένος έδωκεν υπόσχεση στό Ρήγα!..,

*0  'Αρήγιανος

"Ω ! πιά τί θέλεις σύ στό δρόμο μου, 

σκοταδογύναικο ;

’Από τά τσίνορά σου, πού είναι νά γελώ,' 

σέ άρπάζω καί σάν πούπουλο άπό εμπρός σέ πετώ!... 

(Τήν πετάει).

'JET Μάγισσα (παραρριμένη μακριά.)

"Ωχου μου! ώχου ή δύσμοιρος, ώχου ή βαριεστισμένη 

ποΰ έκύλισα, ποΰ μερριξε !...

Ό  'Αρήγιανος (βλέποντας τά τσίνορά της, 

πού άπομείναν στα χέρια του.)

Κατάρα ! Μές στά χέρια μου άπομείναν

οί βρώμιες τρίχες τών ματιών σου ;!...
φοΰ!...τίς φυσώ νά σκορπιστούν στά πέρατα τού" Αδη!..

Ή  Μάγισσα

"Αχ! Τί είναι; ποΰ είμαι;!...

Ή  χάρη τής Μάγισσας

Λεβέντη, έγώ ή Μαγισσοπούλα έδώ 

έδώ, άφ τό βράχο μου σέ κράζω 

δέν σοΰ τραγουδώ 

μόν’ σέ κοιτάζω...

"Ελα κοντά μου

κ’ έφυγα άπό τη γεννιά μου !

Ό  'Αρήγιανος

Έ σύ είσαι; εσύ; 

ώ τί χρυσή

σέ περικλεΐ χλαμύδα...

Λάμπεις σάν Ή λιο ς!...

Είσαι θεά νά πέσω νά σέ προσκυνήσω ;...

Ή  Μάγισσα (σύχρονα.)

"Αχ! Τ ’ είναι; πού είμαι; ποΰ είμαι;!.»

; Δέν είμαι ή Μάγισσα; δέν είμαι έγώ ;!... 

ί Έ σ ύ  δ Λεβέντης μέ τή χαίτη τ’ είσαι ;

! θεός μήν είσαι νά σέ προσκυνήσω
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Ή  κόρη τής Μάγισσας

Δέν είμαι εγώ θεά, δέ λάμπω εγώ... 

είναι ή ματιά σου πού μέ φλέγει...

Μόν’ μαρμαρόπορτα κλεισμένη ανοίγω 

στο κάστρο τό ταρτάρινο πού κρύβει ή Γή 

κ* έκεΐ τό θάνατο εγώ πνίγω 

στοΰ "Ερωτα τήν πηγή!...

‘Ο 3 Αρήγιανος

Ώ  θεά, μ’ αινίγματα μιλεΐς!...

Μέ προσκαλεΐς

κοντά σου να έρθω δ ταπεινός;

‘Η  κόρη τής Μάγισσας

Τί λέγει δ Άρήγιανος;

"Ανοιξε πια την αγκαλιά σου 

στό σφιχταγκάλιασμά σου 

είναι ή πηγή πού λαχταρώ 

γιά νά πνίξω τό χάρο !...

*Ο * Αρήγιανος

Ά χ ! ή αγκαλιά μου σέ προσμένει!...

*Η κόρη τής Μάγισσας

"Ω ! Τί χαρά! μές τά φιλιά μας, τί χαρά 

τής μάννας μου θά πνίξω τήν κατάρα!...

Μέ καταράστη, αγάπη μου, άκου, νά πεθάνω...

‘Η  Μάγισσα

Κόρη μου!... Έ σύ  είσαι ή κόρη μου 

κ’ είναι δ Λεβέντης δ άγαπητικός σου;!...

Ή  κόρη τής Μάγισσας

Μάννα μου! Βλέπεις, μάννα μου;!...

•Ή Μάγισσα

Βλέπω;!... νώ! Βλέπω;! ώ τόρα νιώθω!...

’Εκείνο, τ’ είναι εκείνο;...

Ή  κόρη τής Μάγισσας

Εκείνος είναι ό Γήλιος!...

Ή  Μάγισσα

Ό  Γήλιος;!...
*Ω! Τ ’ εΐμουν! Τ ’ εϊμουν!... Τ ’ εΐμουν!...

'Ώ  Γήλιε! ώ Γήλιε! πνίγεται ή φωνή μου 

κ’ είναι άξαστέρωτη ή λαλιά μου εμπρός σέ σένα !.... 

Κ ’ έσύ είσα ι; δ σαστικός τής θυγατρός μου 

πού μώφερε τό φως μου;!... 
ώ ευλογημένη ή δόξα σου κ’ ή δύναμή σου!.,.

*Ο Άρήγιανος

Ώ  Μάννα μου, είμαι εγώ παιδί σου!...

‘Η  Μάγισσα

’Εγώ είμαι σκλάβα σας!... 

ώ Γήλιε!... ώ Γήλιε, πνίγεται ή φιονή μου ! ..

Είδα τήν ψυχή μου!...

ΓΙΑ Ν Η Σ ΚΑΜ ΠΥΣΗΣ

@ Ο,ΤΙ Θ Ε Λ Ε Τ Ε

Δέ γράψαμε τίποτα, άν καί άξιζε να γραφτούνε πολ
λά, γιά τήν «"Αγνωστη» του Μπισόν πού παίχτηκε άπειρες 
φορές τούτο τό καλοκαίρι στό «θέατρο Κυβέλης» μ’ έπι* 

τυχία μοναδική καί μέ  μοναδικώτερες εΐσπραξες.

— Πατεΐς με πατώ σε πήγαινε δ κόσμος νάν τή δει. 

Τό έργο ανάβαθο, αψυχολόγητο, Φεατρινίστικο. Τό παίξιμο 

δμως της Κυβέλης αμίμητο. Μέ τήν τέχνη της ή Κυβέλη 

κατάφερε νά σκεπάσει δλα τά ψεγάδια του έργου καί νά 
του δώσει τέτιαν αξία πού κι ό Μπισόν, δταν τδγραφε, δέ 
θά τήν ονειρεύτηκε.

—  Τό ελληνικό (Ν) κουΐντέτο πού Ιδρυσε ό Καλομοί
ρης δίνει στις 30  του Όχτώβρη στό Ώδεΐο τήν πρώτη 
συναυλία του. Ειδικός συνεργάτης μας θά γράψει γι' αυτό 

στό «Νουμά».

—  θυμίζουμε στούς συντρομητάδες μας τή δήλωση 
πού δημοσιέψαμε στήν 557 σελίδα του περασμένου «Νου

μά». Ελπίζουμε νά μή μάς άναγκάσουνε νά τήν ξανατυ- 
πώσουμε.

—■ Ό  εκδοτικός οίκος Φέξη θά έκδώσει σέ λίγο, καθώς 
μάς βεβαίωσε ό κ. I. Ζερβός, τις «Νησιώτικες Ιστορίες» 

του Άργύρη Έφταλιώτη. "Ολα τάντίτυπα τής πρώτης έκ

δοσης*έχουν πουληθεί κι ας χαροΰνε, τώρα πού ξανοτυπώ- 
νουνται, δσοι λαχταρούνε νά τάποχτήσουν.

 ■ —

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ Α. Μ. Πώς νά σού πούμε ποιά είναι ή Μυρτιώτισα 

άφοΰ μτορεΐ νά μή τήν ξέρουμε καί μεΐς : Κ' έπειτα, τό 

κάτω κάτω, μιά καί θέλει νά κρυφτεί, μέ ποιό δικαίωμα 

εμείς θά σού τό φανερώσουμε ; —  κ. I .  Maß. Heidelberg. 

Λάβαμε τή συντρομή καί σού στέλνουμε τό φύλλο -  κ. 
θ .  Νικ. Κάιρο. Λάβαμε τή συντρομή τού 1)11 κ’ ευχαρι

στούμε. -  κ. I .  Ερηστ. Portland. Ή  Φλογ. έχει 3 1)2 δρ* 
Γιά τάλλα θά σού γράψουμε.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
υπό του κ. « Ι » ι λ ·  «Κ’ ι λ ί π π ο υ ,  Καθηγητού, 

άριστεύσαντος έν Δημοσίω διαγωνισμό) προς συγ

γραφήν Αγγλικής Μεθόδου προς χρήσιν τών έμπό

ι ρικών Σχολών. 'Οδός Τζώρτζ 9 Β.
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Ο  Ν Ο Χ Μ 7 Κ Σ !
Β Γ Α Ι Ν Ε Ι  Κ Α Θ Ε  Κ Η Ρ ΙΑ Κ Η

•Ιδιοκτήτης: Λ· J Ι· Ϊ Α Γ Κ 01Ί 0 Υ Λ 0 2

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

Συντρομή χρονιάτικη: Γ ιά  τήν 'Ελλάδα καί τήν 

Κρήτη 6ρ. 10. Γιά τό-'έξωτερικό φρ. χρ. 12 ,50 .— Γιά  

τίς επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ, 

τήν τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δέν 

προπλεριόσει τή συντρομή του.

- Κ -

2 0  λεφτά τά φύλλο. —  Τά περασμένα φύλλα που

λιούνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.

- X -

Βρίσκεται στήν ’Αθήνα σ’ δλα τά κιόσκια, καί στις επαρ

χίες συλα τά ΙΙραχτορεΐα τών Εφημερίδων.

Ρ Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Α Κ Ι Α

ΜΤΑΑΟ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ. -  ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ 
ΛΟΓΙΚΗ. - Η ΒΟΤΝΟΓΕΝΝΗΤΗ ΠΡΟ
ΤΑΣΗ. -  ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΤΝΑ. -  ΡΩ- 
ΜΑΙΤΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ. - ΤΟ ΑΔΕΡ- 
ΦΑΤΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ. * * * *

ΠΡΩΤΑ μυαλό και υστέρα τήν ένωση. Αυτή τήν 
ενκή στέλνανε στήν Κρήτη δσοι από δώ παρακολου
θούσανε μέ τρομάρα μιά κάπια άμυαλοσύνη που τώρα 
τελευταία βασίλευε μέσα στήν Κρητιχή Συνέλεψη. Κ ' 
έπιασε, φαίνεται, ή ευχή. Και ή πρόταση του χ. Αυω- 
νάχη δέν ψηφίστηκε. Και οί Κρητικοί πληρεξούσιοι 
δέ μας ήρθανε δώ νά χαλοκαθίαοΰνε στή Βουλή ώς 
”Ελληνες βουλευτές.

Τά πράμα λύπησε κάπως τό «Σχρίπ» καί τίς «Ά- 
θήναι», μά τι νά γίνει! Μπροστά στή σωτηρία ένάς 
άλάχαιρου έθνους δέ λογαριάζουνται καί τόσο τά δάκρια 
του κ. Πώπ  καί τον κ. Εύατρατιάδη.

- X -

— ΝΑΡΘΟΥΧ εδώ οί Κρητικοί πληρεξούσιοι!
— Κι άν πέσει ή Κυβέρνηση ;

—  "Ας π έσ ει!
— Κι άν έρθει ό Σεφκέτ νά μας κυβερνήσει;

—  'Α ς έρ θ ει! Σοννει μοναχά νά πέσει ό Βενιξέλος !...
Πατριωτική λογική κι αύτή! Τί λόγος! Καί μήπως ή

κομματική λύσσα γνώρισε καί μεταχειρίστηκε ποτέ Αλ

λιώτικη λογική ;

■ *Χ ·

ΤΟΥΤΗ τή φορά ή Ελληνική Άνιιπολίτεψη άδερΐ 

φώθηκε μέ τήν-Κρητική Άντιπολίτεψη. Ό  Υμηττός, νά 
πούμε, φιλήθηκε μέ τον Ψηλορείτη. Κι άπδ τό φίλημα 

αύτό γεννήθηκε ή πρόταση τού κ. Λυωνάκη»

πού έζήσε ωσάν τά ρόδα, 

πρωίαν μόνην 
καί έ|ΐαράνθη

καθώς τά άνθη.

ΚΑΛΑ καί άγια καί τά μνημόσυνα πού γενήκανε γιά 

τδ Μητροπολίτη Γρεβενών. ΙΙοιός λέει όχι; Μά θέλαμε 
νά μπορονσε ή Ελλάδα τά μνημόσυνά του νάν τάκανε όχι 
μές σ τ ς  εκκλησίες, μά στ’ ανοιχτά, πάνου στά Σύνορα. 
Σέ μερικές περίστασες τό μπαρούτι ταιριάζει περσότερο 
άπδ τό λιβάνι καί οί ψυχές άκοΰνε τή μυρουδιά του μέ 

γλυκύτερο άναγάλλιασμα.

- X -

ΜΙΑ από τίς κυρίες πού ιδρύσανε τό Κυριακάτικο 
σκολειό ’γιά τής έργάτισες μάς ζητούσε ένα αλφαβητάριο 
πού νά μήν έχει μέσα ρίς καί ύς καί άλλα τέτια κολοκύ
θια, μά λέξες απλές, ζωντανές καί εύκολοπρέφερτες.

Τής συστήσαμε τό «Ρωμαίϊκο ’Αλφαβητάρι» πού βρα
βεύτηκε στό διαγωνισμό μας καί τυπώθηκε στούς άρ.θ- 
μούς 205, 206 καί 207 (Χρονιά Δ', 1906) τού «Νουμά», 

μά τώρα πού μαθαίνουμε πώς έβγαλε άθρωπινό αλφαβη

τάριο ό κ. ϋ . Λασκαρίδη; στό Μοναστήρι τής Μακεδο

νίας, Ας φροντίσει νάν τό προμηθευτεί καί άς κάνει τή 

δουλειά της μέ δαΰτο.
Τό Κυριακάτικο Σκολειό είναι τό καταλληλότερο μέ

ρος νά δοκιμαστεί καί νά κριθεΐ ή δουλειά τού κ. Λα

σκαρίδη.

- X -

ΚΑΙΙΙΟΣ φίλος μάς ρωτάει μέ γράμμα του τί άπόγινε 
τό «Άδερφάτο τής Δημοτικής» καί γιατί δέν ξανακού
στηκε ΰστερ’ άπό τίς δυό του προκήρυξες.

Τήν απάντηση Οάν τού τή δώσει τό ίδιο τό «Άδερ- 
φάτο» τώρα κοντά. Θά ξανακουστεί πάλι, μέσο τού «Νου
μά», όχι όμως μέ προκήρυξες τούτη τή φορά, μά μέ σειρά 

κριτικές μελέτες πού Θά φανερώνουν καθαρά τό σκοπό 

του καθώς καί τά μέσα πού θά μεταχειριστεί γιά νά τόν 
πετύχει. Ή  επιτροπή τού «Άδερφάτου τής Δημοτικής» 

μάς βεβαιώνει πώς δουλεύει καί θά δουλέψει πάνου οέ 
μελετημένο καί καθορισμένο σχέδιο.

Μπορεί τινάς νά μιλή τή γλώσσα τού μπακάλη καί 

στό στόμα του ή γλώσσα έκείνη νά είν" εύγενής καί νά 

μιλή τή γλώσσα τού Πλάτωνος πού στό στόμα του νά είναι 
γλώσσα μπακάλικη.

ΚΟΝΕΜΕΝΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟ „ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΥ ΑΣ* η

( e h .  v a n  l e k b e r g h b )

Κάποτε φτάνουνε κοντά σέ μένα

Άπό βαθειές νυχτιές καί δάση όλαπλωμένα,
Καί τρομεροί καί πράοι καί σκοτεινοί,

Καί στά πόδια μου πέφτουνε σκυφτοί*

Κ* έγώ χαϊδεύω τά κεφάλια τους τ ’ άνήμερα.
Φτάνουν άπό τών άγριμιών τά όλόβαθα 
Κι άπ’ τά φυτά

Κι άπό τή λουλουδένια τήν καρδιά.
Γ ι ’ αυτούς είναι ποΰ τραγουδώ.

Δέν ξέρουν τίποτα νά πουν, μήτε καί πού χα|ΐογελοΰνε, 
Μά κάπου κάποτε θρηνούν*.
Γ Γ  αυτούς είμαι τό κάθε τί,

Τά πρώτα ρόδα κι ό ήλιος ό πρωτόφαντος
Καί κουρασμένοι εΐνε πολύ πολύ

Γιατί γιά μέ περπάτησαν σέ μακρισμένους τόπους.

Κ ’ εγώ,

Μ* όνομα τόσο μακρινό καί τόσο μυστικό,
Τούς κράζω: άνθρώπους.

Μεταφρ. ΛΒΑΝΤΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΔΙΠΛΟΣ ΧΑΜΟΣ

Ιίώ ς τά κρατούσαμε άλλοτε σέ προσευχή τά χέρια. . .

Τώρα παρακαλεστικά δέ σμίγουν πιά τά χέρια 

Κ ’ ή_πίστη που τρεμόδερνε σά φλόγα, τώρα έχάθη 
Σάν τό λιβάνι τό Ιερό πού εύο'ιδησε καί π ά ει.. .
Καί μήτε πιά οί τοσχανικές βαθύχρωμες Μαντόνες 
ΙΙού είναι μητέρες παιδικές καί μητρικές παιδούλες,

Μέ τή μακαριστή θωριά θαμπόνουνε τό νοΰ μας.
Καί μήτε οί Παναγίες ξυπνοΰν βυζαντινές άγάπες,
Α π ’ τά πλουμίδια ανάμεσα καί τά προσκυνητάρια 

Στοχαστικές κι άσάλευτες μέ τό υπερούσιο γέλιο.

Τά ούρανικά χαθήκανε, τά γήϊνα πάν κσί κεϊνα.. .

Γιατί ή καρδιά τής γυναικός τή μουσική τήν πρώτη 

Τώρα δέ σιγοφέρνει πιά σε9 αυτιά τα ξαφνισμένα.

Γιατί τά π λυσάλευτα καί τά μακαρισμένα 
Μέ τίς τρικυμιστές γραμμές καί τίς πλατειές καμπύλες 
Κορμιά, κ ’ οί όλόχυτοι λαιμοί καί τά γεμάτα μπράτσα, 
Καί τά γυναικεία μέτωπα καί τά βαθειά τά μάτια,
Δέ μας ξυπνούνε τίς δρμές πού άντάριαζαν βαθειά μας 

Ό ια ν  άγόρια τρέχαμε μέ κάποιον πόθον άλήτη.

Σ ’ άποβροχάρηδες καιρούς καί σέ λιακάδες μέρες.

·*
Πώς λαχταρούσαμε άλλοτε, τή σάρκα τής γυναίκας.. .

ΛΕΑΝΤΡΟΣ ΠΑΑΑΜΑΣ

1 0 1

Είναι κάποιες κριτικές στιγμές πού ό σωστός 

άνθρωπος χρέος του θεωρεί καί καμάρι τδχει νά 

φωνάξη πρός κάποιους τάχα θεοφοβούμενους: Ε ίμ α ι 

ά& εος ! Καί πρός κάποιους τάχα τίμιους : Ε ίμ α ι 

άτιμ ος !

102

Ό  άνθρωπος μέ τά ιδανικά είναι, θέλει δέ θέ

λει, ζφο θρησκευτικό.

1 0 3

Καί δταν αρνητής υψώνεται ό άνθρωπος τον 

θεού, καί τότε ή άρνησή του είναι σά μιαν ομολο

γία πού θέλει νά γελάση τόν εαυτό τον. Ή  άθεία 

δέν είναι τού άνθρωπον άλλο τίποτε παρά ξεθνμα- 

σμα τής θεοβλάβειας τοΰ άνθρωπον. Οί στίχοι τών 

τρανών ποιητών τής φιλοσοφικής άθείας, Σέλλεϋ, 

Μπάϋρον, Γκαΐτε, "Ακκερμαν, Λεκόντ Ντελίλ, καί 

άλλων είναι κατανυχτικοί σάν τους βιβλικούς ψαλ- 
μούς καί σπαραχτικοί σάν τούς επιτάφιους θρήνους. 

Καί δμως τό γνώρισμα τό, άπάνον άπ’ δλα, τοΰ 

νέου άνθρώπου είναι : δέν πιστεύει στό θεό· πι

στεύει στον ίδιο τόν εαυτό του· στον άνθρωπο.

1 0 4

Σύμφωνοι, φίλε Νιρβάνα! Πρώτα ή γνώ ση  

καί οί γνώσες ύστερα. Μά στούς γνωστικούς άνά- 

μεσα βασιλεύει έκεΐνος πού γνωρίζει. Τό ρήμσ 

τοΰτο κλεΐ μέσα του καί τά δυό, άξεχώριστα· γνώση 

καί γνώσες. Τά μεγαλείτερα κακά γινόταν, γίνονται 

καί θά γίνουνται άπό τήν άμάθεια.

1 0 5

Έ χ ω  μέσα μου λογής θεούς: άπό τό θεό του 

παιδικού καιροΰ, τό δεσπότη μέ τά κάτασπρα γέ- 

νεια, ίσα μέ τό θεό  τοΰ Σπινόζα (Deus est omnium 

rerum causa immancns, non vero transiens). Πλή

θος. Ποιος λέει πώς χάθηκε ή πολυθεΐα ;

(*) Κοίταξε άριΰ. 341, 354, 338, 375, 387, 448 
449 450 καί 451.

Στό σημείωμα 98 (περασμένο φύλλο τοΰ «Νουμά», 

στ. 9 , πρέπει νά διαβαστή : «Καί τούς ηδρΑ τούς στίχηυς 
μου άσκημους», Αντί τούς ηδρ«.
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Μην άνακατώνης Εκκλησία και Θρησκεία. 'Η  

πρώτη κοινωνικοπολιτική δύναμη. Ή  δεύτερη, ορμή ■ 

ψυ/οφυσιολογική. Ή  πρώτη κρατιέται μέ τό δόγμα, | 

μέ τήν παράδοση, μέ θεσμούς καί μέ τύπους πού | 

κάποτε, άργα ή γλήγορα, θά περάσουν. Ή  δεύτερη | 

κρέμεται άπό κάποια ψυχόρμητα πού είτε άπό μιας ! 

άρχής είτανε στό φυσικό τού άνθρώπου, είτε άπό 

πανάρχαιο καιρό κατάβαθα, σά φυσικά, του ξετυλι- , 

χτήκανε, τό ίδιο κάνει. Ή  πρώτη κυβερνά καί τυ- 

ραννα. Ή  δεύτερη συνταράζει καί συγκινεΐ. Ή  

Εκκλησία, εξουσία. Ή  Θρησκεία, ποίηση. Μά μήν 

ξεχνάς πώς χωρίς τή βοήθεια και τον άγώνα τής 

Εκκλησίας καμιά θρησκεία δέ θά είχε ιστορική 

πραγματικότητα. Θυμάσαι τό ποίημα τού Λεκόντ . 

Ντελίλ στά «Στερνά» τραγούδια του ; Τό φάντασμα | 

τοΰ Χριστοί παρουσιάζεται σ’ έναν ξακουστό Πάπα 

πού μέ τό σπαθί και μέ τή φωτιά γύρεβε νά σώση 

τις ψυχές άπό τό Σατανά και να στερεώση τή βα

σιλεία τοΰ Θεοΰ. Ό  γλυκύτατος * Ιησούς καρφώνει τά 

μάτια του στά μάτια τοΰ τουρκοεμάδικου ΙΙοντίφηκα ί 

μέ παράπονο καί μέ συντριβή* ματιά πού σφάζει· | 

σά νά ήθελε νά τοΰ π ή : «Μά κοίτα τί κάνεις!» Μά δ 

Πάπας δέν τά χάνει· εύγλωττα τοΰ δίνει νά κατα- 

λάβη· τοΰ ψάλλει τον αναβαλλόμενο. «Τί γυρεύεις 

πάλι εδώ κάτω ; Λεν είναι πιά δική σου δουλειά. 

Ξέρουμ’ εμείς τί κάνουμε. "Λν είσαι Κύριος ό Θεός, 

ιό χρωστάς σ’ εμάς. Έ τσ ι στερεώνεται δ θρόνος σου. 

Άλλοιώτικα δέ θά ύπαρχες. Τράβα.» Κι δ Χριστός 

δέν έχει τί νάποκριθή· άφαντος άπό κεΐ πού ήρθε. 

Τό ίδιο τό θέμα ξετυλίγεται πλατύτερα, νευρικώτερα, 

ΰποβλητικώτερα, σέ πέντε δέκα σελίδες τοΰ ¿\οστο- 

γέφσκη, στό άριστούργημα του «Τάδέρφια Καρα- 

μαζώφ». 'Ο Χριστός κι δ Μέγας 'Ιεροξεταστής. 

Μέσα στήν ‘‘Ισπανία. Ό  πρώτος ξανάρχεται στή γη, 

θαματουργεΐ, τό είδωλο γίνεται τοΰ πλήθους. Ό  

δεύτερος παρουσιάζεται καί φυλακώνει τον πρώτο. 

Μέσα στη φυλακή τυΰ μιλεΐ μέ λόγια στρογγυλά, 

σκληρά, τελειωτικά. Δέν έπρεπε νά ξαναγυρίση στον 

κόσμο. Μήτε πού έχει, μήτε πού τοΰ δίνεται τέτοιο 

δικαίωμα. '11 ρητορική τοΰ ίεροξεταστή άκατάβλητη. 

θ ά  μπορούσε νά τύν ξαναθανατώση τό Σωτήρα, 

κανείς δέ θά τυλμοΰσε νά μιλήση. Περιορίζεται, συγ

καταβατικά, νά τον έξορίση. Τράβα δρόμο. Τό ε

πεισόδιο ξετυλίγεται μ’ επική μεγαλοπρέπεια στό έργο 

τοΰ Δοστογέφσκη. Βεβαιότατα. Ό  κοσμάκης συνηθίζει 

νά λέΐ) στοχαστικά: Ά ν  ό Χριστός ξαναρχότανε, θά 

τύν ξανασταυρώναν. Θά μπορούσε κανείς νά συμ

πλήρωσή : ό πάπας καί δ παπάς. Καί ειλικρινέστατα, 

καί μέ βαθιά τή συνείδηση πώς δουλεύουνε γιά τήν

1 0 6 θρησκεία. "Ετσι τράβηξε μπροστά δ Καθολικισμός. 

Μά σ’ εμάς εδώ ; ’Αλλάζουνε κάπως τάντικείμενα. 

Μά δ ιστορικός νόμος δείχνεται σέ πολλά δ ίδιος.

1 0 7

Ή  συμπάθεια καί δ σεβασμός κρύβουνε μέσα 

τους κριτικώτερο νοΰ καί βλέπουνε κι αυτές τις άδυ- 

ναμίες τοΰ κρινόμενου καθαρώτερ’ άπό τήν άντιπά- 

θεια κι άπό τήν άρνηση. Σύγκρινε τό λίβελλο τοΰ 

Remy de Gourmont για τό Sully Prudhommc τύν 

καταχωρισμένο σ’ ένα φυλλάδιο τοΰ «Mercure de 

France», μέ τή μελέτη τοΰ Gaston Paris γιά τον 

ίδιο τόν ποιητή στό βιβλίο του «Penseurs et poè

tes». Καί μολαταύτα δ Ρεμύ Γκουρμόν είναι κριτι

κός άπό τούς πρώτους τής Γαλλίας.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΙ

H ΚΟΙΝΗ ΓΝΏΜΗ
Η ΣΥΜΦ,ΊΝΙΑ ΤΗΣ ΖΑΗΣ

Φίλε «Νονμα*,

Τόσο σχολιάστηκε, τόσο κοροϊδεύτηκε καί τόσο 

κατακρίΗηκε το ποίημα του κ. Βάραγγου Στέφα 

πού όημοσίεψες στο περασμένο σου φύλλο, ώστε 

άναγκάζουμαι νά παρουσιαστώ ώς ες έπαγγέλματο; 

συνήγορός του καί νά σου ζητήσω τό έλεύθερο 

βήμα σου τή ; «Κοινή; Γνώμη;» γιά νά τό διαφεν

τέψω τό χιλιοκατατρεγμένο.

Ό  κ. Βάραγγος Στέφα; (όχι άνύ π αρχ το  πρό

σωπο, καθώς είπανε καί διαδόσανε μερικοί καλοσυ- 

: νείδητοι κύριοι, μά γνωστό; υπάλληλο; τή ; Εθνι

κής Τραπέζης καί μέλος τοΟ «Εκπαιδευτικού 'Ο 

μίλου») έκαμε τό φοβερό κακούργημα νά μεταχει

ριστεί στό ποίημά του άσυνείθιστε; λέξες πού άλες 

βρίσκουνται μέσα στά Δημοτικά τραγούδια καί στά 

’Ηπειρωτικά γλωσσάρια. Ά ν  πρέπει νά κρεμαστεί 

γι’ αύτό του τό έγκλημα, τραβώ πρώτο; έγώ τό 

σκοινί τής κρεμάλας του.

Ά ν  βρεθήκαν μερικοί νά τόν κοροϊδέψουνε, δέ 

σημαίνει τίποτα. Μήπως δέν κοροΐδεψε άλλοτε; στήν 

έφημερίδα του ό κ. ΙΙώπ τί; «Αλυσίδες» του ΙΙα- 

λαμά ; Καί μήπως δέ βρίσκουνται ΙΙώπηδε;, δηλ. 

στενοκέφαλοι κα! κακόπιστοι, κι άνάμεσά μα; κα! 

μάλιστα ανάμεσα στους μιχτούς : Ασυνήθιστες λέξες 

μεταχειρίστηκε κι ό Μαβίλης στά σονέτα του, κι ό 

Έρμονας στά σονέτα « Τ ή ; Ζωής» κα! στήν «Ά ρ-
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γώ» του} κι δ Γρυπάρης στούς «Σκαραβέους καί 

Τερακότες» του κι ό θεοτόκης στά «Γεωργικά* 

του. Αϊ, λοιπόν άν κιδΒάραγγος Στέφάς στή «Συμ

φωνία τής Ζωής» μεταχειρίστηκε άντί τοΰ συνη

θισμένου νούφαρα τό ασυνήθιστο «νέρατά» κιάντί 

του «λάγνοι» τό «μάχλοι» κι άντί τοϋ *(ραρμάχι* 
τό «γιός» ( =  ιός), καί μερικά άλλα τέτια, πρέπει 

νά κρεμαστεί;

’Εγώ θαρρώ πώς Αξίζει κρεμάλα κείνος πού θά 

κλείσει έναν ποιητή μέσα σέ μαντρί πού βόσκουν β

ρισμένες καί καθιερωμένες λέξες καί θά τόν υπο

χρεώσει μόνο αυτές νά μεταχειρίζεται.

Δικός σου 

ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ
- X -

“Ο ΓΛΑΥΚΟΣ,,

Φίλε «Νουμά»,

Κάπου τώρα τελευταία διάβασα πώς τό νέο υ

ποβρύχιο ή Κυβέρνηση τό βάφτισε «Γλαΰκος». Νά 

σου πώ τήν αλήθεια, ήξερα πώς αύτό τό όνομα εΐταν 

αρχαίο, μά τί σκέση μπορούσε νάχη μέ τό δποβρύ- 

χιο δέν μπορούσα νά καταλάβω κ’ έτρεξα στό λεξικό. 

’Απ’ αυτό έμαθα πώς είταν ένας ψαράς, πουξερε 

γερό κολύμπι καί πώς άφοϋ Ιφαγε ένα μαγικό βο

τάνι μεταμορφώθηκε σέ θαλάσσια θεότητα.

Θά μοϋ πεις, έμεινα Ικανοποιημένος; Κάθε 

άλλο. Βέβαια τά κράτη παίρνουν από τήν ιστορία τους 

καί βαφτίζουν τά καράβια τους. Μά τό νά ξεσκαλί- 

ξης τήν Αρχαιότητα γιά ναϋρης ένα Γλαΰκο, πού 

τόσο τόσο δέν έχει ιστορική σημασία κι’ ούτε καί 

σκέση μεγάλη μέ τόν τύπο αύτοϋ ' τοϋ καραβιού, μά 

τούς Όλυμπίους, θαρρώ πώς μονάχα .μιά έλληνική 

Κυβέρνηση μποριϋιε νά τό κάνη. Χάθηκαν βλέπεις, 

τά ονόματα άπό πιο κοντινή Εποχή, πού τή θυμάται 

ό κόσμος καί τήνε ξέρει καλλίτερα άπό τήν Αρχαία 

καί μάλιστα άπό τή μυθολογία τής Αρχαίας*

Τί τούς Εμπόδιζε νά τό βγάλουν Παπανικολή, 
ΙΙιπϊνο, Κανάρη (άν κ’ έχουμε Κανάρη) ονόματα 

ζωντανά στή μνήμη τοϋ λαοΰ καί πού σέ μιά κρί

σιμη στιγμή Οάχε ό κυβερνήτης του νά πή λίγα 

λόγια άπό τήν ιστορία καί νά ήλεχτρίση τά παλλη- 

κάρια, πού θάναι έκεΐ μέσα κ’ έτσι νά ξαναδιοΰμε 

ένα καινούργιο Παπανικολή, ένα καινούργιο ΓΙιπϊνο, 

ένα καινούργιο Κανάρη!

ΙΙότε, μά πότε πιά θά γλυτώσουμε άπ’ αύτόν 

τό προγονισμό·!

ε̂ατεουη ΞΩΜΕΡΙΤΗΣ

Ο ΕΦΤΑΨΥΧΟΣ
I

Φίλε «Νουμά»
Μοϋ φαίνεται πώς κανείς λάθος γράφοντας πώς 

«ή Κυβέρνηση έκαμε τδ χρέος της; μέ τό όριό τής 

ί ήλικίας τδν πέταξε τό Μιστριώτη άπό τό Ηανεπι- 

| στήμίο'».

Ί ί  Κυβέρνηση κανένά χρέος δέν έκαμε, γιάτί 

ί δέν είχε καί κανένα χρέος νά κάμη« Ό ,τι έκαμε,

| τό έκαμε ό Νόμος. Καί ό νόμος δέν τόν πέταξε κα

θόλου τόν κ. Μιστριώτη άπό ¡τό Πανεπιστήμιο. Τδν 

. κάθησε μάλιστα στό σβέρκο τής Παιδείας, Ακόμα 

ί πιό Ασύδοτο, παρ’ δ,τι είτανε ώς τώρα.

Ό  κ. Μιστριώτης είναι Επίτιμος καθηγητής. Ό  

! ταχτικός καθηγητής μπορεί νά παυτή, -  τόν Επί- 

| τιμο ποιός μπορεί νά τόν πάψη ;

Ό  κ. Μιστριώτης δέν παίρνει μιστό, παίρνει 

I σύνταξη ίσια μέ τό μιστό. Τό μιστό μπορεί νά τοϋ 

; τδν κόψη ό υπουργός, —  τή σύνταξη ούτε καταδι- 

I καστική άπόφαση μέ ισόβια δεσμά μπορεί νά τήν 

! κόψη κανενός.

| Ό  κ. Μιστριώτης φιγουράρει πρώτος καί καλή- 

: τερος στό πρόγραμμα τοϋ ΪΙανεπιστημίου γιά τό 

.«χειμερινόν έξάμηνον τοϋ 19 1 1 — 1912» καί διδά- 

ί σκει ταχτικά δυό φορές τή βδομάδα. Στό πρώτο 

ί μάθημά του είπε μάλιστα πώς «έφ* οσον Αναπνέω 

: δέν θέλω όκνήσει Γνα έκτελέσω τό έμόν καθήκον» 

— δηλαδή «ώς καθηγητής τών 'Ελληνικών γραμ

μάτων, ώς φρουρός τής έθνικής γλώσσης» του.

Ό  κ. Μιστριώτης, σάν Επίτιμος καθηγητής πού 

■ είναι, έχει λένε άπάνο) στους φοιτητές δλα τά δι- 

| καιώματα, καί δλη τήν Εξουσία πού έχει κάθε τα- 

I χτικδς καθηγητής, θά έξετάζη, θά βαθμολογή,

1 - δηλαδή τό κόμμα του, \όμμα πάντα, καί ή τρο- 

1 μοκρατία άπάνω στούς γλωσσομύντορές του, τρόμο

ι κρατία. — ’Άλλαξε ί  Μανωλιός, κ’ έβαλε τά ρούχα 

[ του Αλλιώς, καί βρεθήκανε καλήτερα. . .

Αύτό δμως ό̂ δικαίωμα καί αυτή τήν έξουσία, 

ί νά έξετάζη δηλαδή καί νά βαθμολογή δ κ. Μι- 

! στριώτης, νομίζω πώς θάκανε τό χρέος τη ; άν τά 

ι πρόσεχε ή Κυβέρνηση. Τέτοιο ζήτημα βγήκε στή 

ί μέση καί πέρσι, πού ό μακαρίτης Δαμασκηνός,

| σάν έγινε άπό ταχτικός Επίτιμος καθηγητής του 

| ’Εμπορικού Δικαίου, έξακολούθησε ταχτικά τό μά

θημα γιά λίγον καιρό πριν πέση άρρωστος. Είπανε 

τότε Νομικοί καί Γενικοί Γραμματείς πώς δ Επίτιμος 

καθηγητής κ’ Εξετάζει καί βαθμολογεί.. . Αύτό λέ

γει καί ή Κυβέρνηση τοΰ κ. Βενιζέλου μέ τό δριο 

τής ήλικίας πού ψήφισε ή Βουλή ;
Αθήνα, 18 τοΰ Όχταίβρη 1911.

| Ν. „ΠΟΡΙΩΤΗΣ
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Τδ άλλο τδ πρωί μόλις ξυπνήσαμε, δ Νίκος 
βγήκε στδ παράθυρο καί πρόσμεινε δσο που περά
σανε οί έφημερίδες. Πήρε τδ Μ η ν ύ τ ο ρ α καί τδν 
ξεδίπλωσε βιαστικά. Τά μάτια του σταματήσανε 
στήν πρώτη τή σελίδα καί διάβασε λίγα λεπτά τής 
ώρας κάνοντας δυδ τρεί; φορές τδ συνηθισμένο του | 
σπασμδ του σαγονιου, πού δεν τδν είδα νά τδν κά
μει τήν περασμένη μέρα καί νόμισα πώς τονέ λη
σμόνησε.

«Χά, δές ό Θέμης Φλοίσβος κάνει τήν έπίδειξή | 
του», μου είπε τέλος δίνοντάς μου τήν έφημερίδα. ,

Τήν πήρα καί διάβασα γραμμένα σέ χρονογρά
φημα δσα μάς είχε δηγηθεΐ ό Νίκος στήν μπίρα. | 
Ό  θέμης Φλοίσβος τά ιστορούσε μέ τήν υπογραφή 
του, σά νά τά είχε δεΐ μέ τά μάτια του κι άφίνον- 
τας νά νοηθεί πώς τά είχε ζήσει ό ίδιος. Προσκα- 1 
λούσε τδ ρωμαίϊκο νάφίσει τδ ρουσφέτι καί τις έκλο- 
γές, που είχαμε κείνες τίς μέρες, καί νά ζήσει 
μιά ζωή μέ ποίηση, μέ μουσική, μέ στρατό, μέ με- 
ταρσίωση καί μέ μεθήσι. Λεν είχε ξεχάσει. νά τά ί 
βάλει καί μέ τδν ούρανδ τής ’Αττικής που δέ βρέ- ! 
χει συχνά, καθώς στή Βαριοθάλασσα.

Ό  Νίκος ντύθηκε στδ μεταξύ πού διάβαζα. Είχε 
φορέσει τήν ίδια ντυμασιά πού φορούσε καί τήν 
περασμένη μέρα.

«Τί διάβολο καί σήμερα θά βγείς δςω σάν τα
ξιδιώτης ;» τού είπα καί πήρα τδ καπέλο μου νά 
φύγω, γιατί βιαζόμουνα νά πάω στδ γραφείο μου.

«"Ετσι βγαίνουμε στδ Μόναχο. ’Αλλά Ροΰμ- 
πενς», μοΟ άποκρίθηκε, φορώντας τδ χνουδωτδ 
γυαλιστερδ καβούκι μέ τδ στενδ τδν κόθρο.

Έκαμα νά βγω.
«Στάσου· θάρθω καί γώ», μου είπε κ’ Ιρριξε 

άπάνω του μιά μακριά πρασινωπή πελερίνα.
Βγήκαμε στδ δρόμο.
«Πέρασε ή ώρα, πρέπει νά τρέξω», τοϋ είπα 

σά φτάσαμε στήν 'Ομόνοια κ’ είδα πώς ό κόσμος 
στεκόταν καί τδν κοίταζε.

Χωριστήκαμε.
Τδ άπόγιομα δέν ήρθε ό Βελάδράπας νά μέ 

πάρει άπδ τδ γραφείο μου, δπως τδ συνήθιζε. Κα
τάλαβα πώς θάτανε μέ τδ Νίκο καί δέ μέ χρειαζό
τανε. Τδ βράδι ήρθε ό Νίκος πολύ άργά νά κοιμη
θεί. Εϊμουνα στδ κρεββάτι κ’ έκαμα πώς δέν τδν 
ένιωσα.

Τδ πρωϊ, σάν ξύπνησα κ’ έτοιμάστηκα νά 
φύγω, μου φάνηκε πώς έκαμε κι αύτδς τδ ίδιο. Τδ 
άλλο βράδι δέν ήρθε δλότελα νά κοιμηθεί. Πέρασαν 
έτσι τρεις τέσσερες μέρες. 'Φαίνεται πώς δέν είχε 
κι αύτδς τήν δρεξή μου. Εϊμουνα εύχαριστημένος

(*) Κοίταξε άριθ. 4-1.2, 44.3, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 450 καί 451.

καί θά του χάριζα καί τδ Βελαδράπα άκόμα, πού 
δέν τδν ξαναεΐδα, ά δέν πιθυμούσα τή θάλεια κι ά 

! δέν έβλεπα κιόλας πώς τύ βράδι είχε καλή παρά
σταση στδ θέατρο πού έπαιζε ό Βελαδράπας. Τδ δει- 
λινδ λοιπδν άποφάσισα καί τράβηξα ίσα άπδ τδ 

. γραφείο μου στδ σπίτι του. Κατέβηκε ή ύπερέτρια 
I καί μοΟ είπε πώς είχε φύγει άπδ ώρα.
[ «Μόνος του ;» ρώτησα.

«"Οχι· μέ τήν κυρία θάλεια καί μ ’ ένα φίλο 
του πού ήρθε τώρα».

Ό  δρόμος θόλωσε μπροστά μου. Δίχως νά τδ 
νιώσω τράβηξα στδ Ζάππειο. Σά βρήκα τήν πλα
τεία άδειανή, τότε στοχάστηκα πώς φυσούσε βοριάς 
καί δέν είχε λόγο νάβγει έκεΐ ό Βελαδράπας. Γύ
ρισα κ’ έψαξα στά ζαχαροπλαστεία πού ήξερα πώς 
άρεσε τής θάλειας νά πηγαίνει. Σ’ ένα άπδ αυτά 
είδα τδν ποιητή Βιδούρη καθισμένο σ’ έναν κύκλο 
ντιστεγκέδων. Είχε άφίσει τδ μουστάκι του κι αυτός. 
ΜοΟ έρριξε μιά ματιά σά νά μέ γνώρισε καί καρτε
ρούσε νά τονέ χαιρετήσω. Δέν ξέρω τί μού ήρθε καί 
δέν τού έβγαλα άμέσως τδ καπέλο. Έ πειτα  στοχά
στηκα πώς μπορούσα νά ρωτήσω αύτόνε μήν τούς 
είδε. Μά είτανε πιά άργά κ' έφυγα φουρκισμένος 
μέ τή χωριατιά μου.

ΜοΟ εϊταν άδύνατο νά υποφέρω τήν ιδέα πώς ό 
Νίκος είναι κοντά στή θάλεια."Ηθελα νά λογικευτώ, 
έφερνα στδ νού μου τή φρονιμάδα τής Θάλειας, 
θυμόμουνα τίς περιγελαστικές ματιές πού τού ίρρι- 
χνε τήν ήμέρα πού τδν πρωτοεϊδε, τδ ξάφνισμά της 
άπδ τά λόγια του, τήν περιφρόνηση πού ήξερα 
πώς είχε σέ δλη τή φάρα τών άκαμάτιοων ποιητά- 
δων, τά στοχαζόμουνα δλα αύτά καί ήσύχαζα γιά 
μιά στιγμή. Μά πάλε ή ιδέα πώς δ Χίκος είναι 
κοντά της μού ξανακεντούσε τήν καρδιά. Δέν έβλεπα 
τήν ώρα πού θάρχιζε τδ θέατρο. Φανταζόμουνα 
πώς δέν είτανε δυνατδ τά λείψει έκείνη τή βραδιά 
ή θάλεια. Μιά στιγμή άποφάσισα νά ξαναπάω 
σπίτι της νά ρωτήσω γιά τδ Βελαδράπα, βρίσκον
τας άφορμή νά τού γυρέψω εισιτήριο. Μά ή σκέψη, 
πώς μέ ξέχασε τώρα πού ήρθε ό Νίκος, μέ κράτησε. 
Μιοή ώρα πριν άρχίσει τδ θέατρο πήγα κ’ έπιαοα 
μιά σκοτινή γωνιά στδ δρόμο πού . θά περνούσε ό 
Βελαδράπας. Είχα σκοπδ άν περάσει μόνος μέ τύ 
Νίκο νά μήν τούς μιλήσω· μά άν είτανε καί ή θά
λεια μαζί, τότε νά πάω μαζί τους.

Δέν περάσανε πολλές στιγμές καί νάτοι, ρχδν- 
τανε κ’ οί τρεις. Μά άντίς νά τραβήξω ίσα σ’ αύ- 
τούς, έστριψα στύν άλλο δρόμο καί τράβηξα σπίτι 
μου. Κάθισα στά σκοτινά καί μού ρχότανε νά κλάψω. 
Μά ή ιδέα αύτή μ’ Ικαμε γελοίο στύν έαυτό μου 
καί πετάχτηκα. "Αναψα τύ φώς, συγυρίστηκα λίγο 
καί τράβηξα ίσα. στύ θέατρο.

Ή  παράσταση είχε άρχίσει. Παίζαν ένα δράμα 
πού ξεχνώ τύν τίτλο του. Εϊταν έρωτικύ καί γινό
τανε στδ σπίτι ένδς παπά. Έφτασα τήν ώρα πού 
ένας νέος φοιτητής φιλιότανε μέ τήν ξαδέρφη του. 
Έ να ς καλόγερος καθισμένος παραπέρα τούς κοίταζε 
λοξά, κάνοντας πώς διάβαζε. Γύρισα κ’ έρριξα μα
τιές γύρο στά θεωρεία, δπου ήξερα πώς ήθελε νά 
πηγαίνει ή θάλεια. Δέν μπόρεσα νά τή δώ καί
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ξαναπρόσεξα στή σκηνή. Σάν τέλιωσε ή πρώτη j 
πράξη* μπαίνοντας πάλι στήν πλατεία, ξαγνάντισα j 
σ' ένα άπό τά πρώτα θεωρεία τή θάλεια, πού κοί- ; 
ταζε μέ τά γυαλιά κάπου άγνάντια της. Εϊταν άργά 
πιά κα! κάθησα στή θέση μου. Δέν μπορούσα νά τή ; 
βλέπω άπό κεΐ. "Οταν ξανάκλεισε ή σκηνή, σηκώ- | 
θηκα κα! πήγα κα! στάθηκα άντίκρυ στό θεωρείο. 
Είταν ή θάλεια μόνη μέ τό Νίκο. Εκείνη κοίταζε 
πάλι μέ τά γυαλιά κι ό Νίκος καθότανε δεξιά, της j 
άκκουμπημένος στό χέρι του, άδιάφορος κι άγέλα- ■( 
στος σάν πάντα κα! παίζοντας τά δάχτυλά του στά ' 
μακριά του τά μαλλιά. "Εδειχνε πώς δέν πρόσεχε j 
κανένανε τριγύρο του. Τούς έρριχνα κρυφές ματιές ! 
προσέχοντας νά μή μέ δει ή θάλεια πώς κοιτάζω, ί 
Μά έκείνη είχε τό νού της στάλλα θεωρεία. Μιά . 
στιγμή έσκυψε κ’ είπε κατιτίς τοΰ Νίκου, δίνοντάς j 
του τά γυαλιά, μά αύτός ούτε κουνήθηκε. Κάτι θά 
τής είπε μόνο, φαίνεται, γιατί Ικείνη γέλασε Πήγα 
πιό κοντά κα! στάθηκα στή μέση τής πλατείας μέ j 
τήν έλπίδα πώς θά μέ πάρει έκεί τό μάτι της κα! ! 
θά μέ κράξει. Κόντεβε δμως νά περάσει τό διάλειμα 
κ’ ή θάλεια δέ γύριζε τά μάτια κάτω. Δέν μπόρεσα 
νά κρατηθώ άλλο, άνέβηκα κα! χτύπησα στό '■ 
θεωρείο.

Σά μπήκα μέσα ό Νίκος δέν ταράχτηκε άπ’ τή 
θέση του. Ή  θάλεια μούδωσ* τό χέρ ι:

«Τί γίνατε ; Νά μή σάς δούμε τόσες μέρες;» 
μου είπε.

’Απάντησα πώς είχα πολλή δουλιά στό γρα
φείο μου.

«Βλέπετε πώς είναι έπιμελής ο ξάδερφός σας* 
δέν είναι σάν κ’ εσάς» γύρισε κ’ είπε του Νίκου.

«Μοιάζετε», άπάντησε έκεΐνος δίχως νά κοι- ι 
τάξει.

«Πώς σάς φαίνεται τό δράμα ;» ρώτησα τή ; 
θάλεια. ΐ

«Σαχλό Βαρέθηκα. Σάς άρέσει σ ά ς;» j
’Απάντησα πώς μοϋ φάνηκε λίγο αίστηματικό, ί 

όμως μέ συγκίνησε. \
«Προτιμώ τά γέλια άπό τις συγκίνησες. Τά 

δράματα μέ πλήττουν. Κι ό ξάδερφός σας είνε σύμ- j 
φωνος.— Ή  δ χ ι ;» ρώτησε τό Νίκο.

«Σέ τί παρακαλώ ;», άπάντησε κείνος σά νά | 
μήν πρόσεξε τί είπε ή θάλεια.

«Πώς πλήττετε καί σείς στά δράματα.» i
«Σ’ αυτό τό δράμα ναί», είπε ό Νίκος.
Έ  θάλεια πήρε τά γυαλιά καί κοίταξε άντι- , 

κρίνά ι «Τί άναίδεια ! Τί φανερά πού τόν κοιτά ! 
Τρελλάθηκε μαζί του. Αυτό καταντά (σκάνταλο», | 
είπε ξαναγυρίζοντας στό Νίκο.

«Δέν άφίνεις τόν κοσμάκη νά κοιτάζεται», μουρ
μούρισε κείνος.

Τό «δέν άφίνεις» μ’ έκαμε νά παραξενευτώ. 
Μά ήξερα τό Νίκο πού έπαιρνε γλήγορα θάρρος.

Χτύπησε τό κουδούνι στή σκηνή κ ’ έκαμα νά ; 
φύγω.

«Που πάτε« ρώτησε ή θάλεια. (
«Κάτω στή θέση μου.»
«’Εδώ έχει κάθισμα* άκουτε πιό καλά άπό δώ». , 
Κάθησα άνάμεσα άπό αυτή κι άπό τό Νίκο. Ή  [

παράσταση ξανάρχισε κι δ Νίκος έκλεισε τά μάτια 
γέρνοντας τό κεφάλι του στό χέρι σέ τρόπο πού νά 
φαίνεται καλύτερα άπό γϋρο πώς κοιμάται. Ή  θ ά 
λεια ξαναπήρε τά ραλιά και κοίταξε άντικρυνά.

«Χάτος ξανακοιμήθηκε», είπε σέ λίγο άφίνον- 
τας τά γυαλιά κ’ έσκυψε άποπίσω μου κα! χτύπησε 
μέ τή βεντάλια της τόν ώμο τοΰ Νίκου.

«"Ασε με, παρακαλώ·’ νυστάζω», τής είπε τού
το; δυνατά.

«Σ τ! στ!» φωνάξανε άπό τήν πλατεία. Κάπιοι 
γυρίσαν κιόλα κα! κοιτάξανε.

«Δέν είν’ έδώ ξενοδοχείο», τού σφύριξε κα! 
πάλι ή θάλεια.

Ό  Νίκος δέν κουνήθηκε. Ή  θάλεια ξανακοί
ταξε στή σκηνή λίγες στιγμές κ’ έπειτα πήρε πάλι 
τά γυαλιά της.

Σέ λίγο ό αδερφός τής κόρης πού αγαπούσε τόν 
ξάδερφό της, ένα δυστυχισμένο ήλίθιο παιδί, μπήκε 
στή σκηνή κα! τό θέατρο σείστηκε άπό τά γέλια. 
Ή  θάλεια γύρισε κι αύτή πρός τή σκηνή κα! γέ
λασε μαζί. Ό  Νίκος δέν ταράχτηκε.

«Δέστε τον, κάνει πως κοιμάται. Άφίστε τώρα 
τά καμώματα* δέ σάς στέκουνε» τού μουρμούρισε 
πάλι ή θάλεια σκύβοντας μπροστά μου κ’ έκαμε νά 
τόν ξαναχτυπήσει μέ τή βεντάλια της.

Τής έπιασα τό χέρι.
«Σάς ένοχλήσαμε ; "Αλλος άπό δώ. Πολύ ρω- 

μαντικός γίνατε άπόψε», μού είπε κα! ξαναπήρε 
τά γυαλιά της κα! κοίταξε τριγύρο δσο πού έκλεισε 
ή σκηνή κ’ ή παράσταση τέλιωσε.

Κάτω στήν πόρτα βρήκαμε τό Βελαδράπα.
« Έ , τό πήρες λοιπόν τό μπιλιέτο ;» μού εΐπε 

μόλις μέ είδε.

«ΙΙοιό μπιλιέτο ;»
«Πώς ήρθες τότε;»
«Πλέρωσα κ’ ήρθα.»
«Δέν πέρασες άπό τό σπίτι σου : Δέ σού τοδοσε 

ή σπιτονοικοκυρά σου;»
«Ό χι», τού είπα.
«Κα! γώ τούς άφισα τουτουνούς στήν μπίρα κ’ 

ήρθα στό γραφείο σου. Δέ σέ βρήκα κεί κ’ έτρεξα 
μήν είσαι σπίτι σου.»

«Μοναχούς στήν μπίρα», είπα μέσα μου κα! μοϋ 
ήρθε νά τού δώσω μιά στό μουσούδι.

Έ  θάλεια στεκότανε κα! κοίταζε τόν κόσμο 
πού έβγαινε. Ό  Νίκος είχε φορέσει τήν πελερίνα 
του μέ σηκωμένο τό γιακά κα! μουρμούριζε στίχους, 
μισοκλείνοντας τά μάτια. Είδα πώς είχε βγάλει τό 
φτερό άπό τό καπέλο του.

«Είχες δίκιο», του είπε ό Βελαδράπας, άμα 
βγήκαμε στό δρόμο, «άπόψε δέ μοϋ άρεσε διόλου 
τό δράμα. ’Ανόρεχτα έπαιξα τό μέρος μου.»

»Τί μέρος, βρέ ; Ύπερέτης είσουνα πάλι* τις 
βαλίτζες έφερες δίχως νά βγάλεις λέξη», τοΰ φώ
ναξε ή θάλεια σβησμένη στά γέλια.

«Ψεύτικο, κατώτερο έργο* δέ μεταρσιώνει, δέν 
άφίνει τίποτε γιά τό περιθώριο», ςακολούθησε δ Βε
λαδράπας χωρίς νά προσέξει τήν άδερφή του.

Ό  Νίκος δέν άπάντησε κα! τράβηξε μπροστά. 
Ή  θάλεια κα! γώ μείναμε πίσω.
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«’Απόψε βλέπω εϊσαστε πολύ συγκινη μένος», 
μου είπε.

«Καί σείς πολύ φαιδρή· σας διασκεδάζει δ ξά
δερφός μου.»

«Μή σάς πειράζει;»
Λέν τής άπάντησα.
«Είστε γελοίος», μου ξαναεΐπε ύστερα άπδ μι

κρή σιωπή.
Κι άλήθεια γελοίος φαινόμουνα στδν έαυτό μου 

όλη τήν ώρα Ιπειτα, σάν τήν άφίσαμε στήν πόρτα 
της καί γυρίσαμε μέ τδ Βελαδράπα καί τδ Νίκο 
στδν καφενέ, δπου σμίξαμε τδ θέμη Φλοίσβο.

δ

Τδ αλλο τδ άπόγιομα έφυγα νωρίτερα άπδ τδ 
γραφείο μου καί τράβηξα στοΰ Βελαδράπα. Βρήκα 
τά δυδ τάδέρφια πού μαλλώνανε. Ό  Βελαδράπας 
ήθελε νά γράψει κ* ή Θάλεια τονέ βίαζε νά τή συ
νοδέψει δξω νά δει τή διαδήλωση πού θά γι
νότανε. Του είχε πάρει τδ χερόγραφο καί τδ- 
κρυψε.

«Γράφεις κι αύριο. Έ λ α  τώρα, σήκω», τδν τρα
βούσε.

«Λές πώς βρίσκεται ή δρεξη δποτε σού καπνί
σει έσένα; Έπειτα  τδ ξέρεις πώς σιχαίνουμαι τήν 
πολιτική καί τά πλήθη», φώναξε δ Βελαδράπας.

Βόηθησα καί γώ καί τονέ σηκώσαμε άπδ τδ 
τραπέζι.

Ή  θάλεια πήγε νά βάλει τδ καπέλο της.
« Ά ϊ  σιχτίρ, δέν είναι ζωή αύτή ! Τδ φριχτότερο 

πράμα είναι νά μή σέ νιώθουνε στδ σπίτι σου», 
μουρμούρισε ό Βελαδράπας, βουρτσίζοντας τή ζα
κέτα του καί σιάζοντας τά μαλλιά μπρος στδν κα
θρέφτη. Τδ μούσι, τού είχε άπαιτήσει έκείνες τίς 
μέρες ό θιασάρχης του καί τδ ξούρισε.

Ή  θάλεια ξαναήρθε κρατώντας στδ χέρι ένα 
ψαλλίδι κ ’ ένα μάτσο άσπρο καί μπλέ κορδόνι. 
Έκοψε ένα κομάτι καί τδδεσε στδ στήθος της.

«Έ λα , στάσου νά σού βάλω καί τδ δικό σου», 
είπε έπειτα στδν άδερφό της.

«Κάνε μου τή χάρη, ξεφορτώσουμε' δέ φτάνει 
πού μούκοψες τή διάθεση.»

Ή  θάλεια, σά νά μήν ακούσε, έκοψε ένα κομάτι 
καί τονέ σίμωσε.

« Ά μ ε  στδ διάολο, σού είπα' θά μέ^κάμεις καί 
γελοίο τώρα», τήν έσπρωξε δ Βελαδράπας.

«Καλά, μή θές νά βάλεις κ’ έπειτα ξαναγύρεψε 
τάλληρο τού μπαμπά», τού είπε κείνη σοβαρά.

Μουρμούρισε λίγο, μά τήν άφισε καί τού έδεσε 
τδ κορδόνι στήν κουμπότρυπα. Έ γ ώ  κι άπδ οικογε
νειακή παράδοση καί σά δημοκράτης πού εϊμουνα, 
συμπαθούσα τδ κορδόνι καί δέν είχα λόγο νά τής 
φέρω άντίσταση.

Βγήκαμε στήν Όμόνοια. Έ  Θάλεια μετρούσε 
μ’ εύχαρίστηση τά μαγαζιά καί τά σπίτια πού είχαν 
κρεμασμένα κορδονικά σημάδια, κι δ Βελαδράπας 
ξέχασε τήν άνορεξιά του κοιτάζοντας τίς όμορφες 
στδ δρδμο καί στά παράθυρα καί κουντώντας με 
δταν καμιά τού άρεσε ξεχωριστά. Ή  διαδήλωση πέ

ρασε τέλος κ’ ή θάλεια κουρασμένη πιά γύρεψε νά 
καθίσουμε.

«Πάμε στήν μπίρα», είπε δ Βελαδράπας, «νά 
βρούμε καί τούς άλλους.»

«Ποιους άλλους;» ρώτησα.
«Τδ Νίκο καί τή λοιπή παρέα.»
«Μέ συμπαθάτε έμέ νά σάς άφίσω», είπα καί 

στάθηκα.
«Ε λά τε καί δέ θά χάσετε· νά τούς δείτε πώ; 

είναι δλοι τους», μού είπε ή θάλεια.
«Τούς ξέρω.»
«Τήν ποιήτρια καί τδν ποιήτριο δέν τούς ξέ

ρετε.»

θέλοντας καί μή πήγα κοντά τους.
Σέ μιά σκοτινή άκρη τής μπίρας καθότανε δ 

ξάδερφός μου καί τριγύρο του οί ίδιοι νέοι πού είχα 
δεί στδ έξοχικδ καφενεδάκι. Έ λειπ ε μόνο δ θέμης 
Φλοίσβος καί παραπάνω εϊταν ένας άλλος μελα
χρινός νέος καί μιά κυρία.

«Νάτοι, έδώ είναι κ9 οί δυό», μού είπε ή θά- 
I λεια σάν μπήκαμε στήν πόρτα καί τούς είδε.

Σηκωθήκανε καί χαιρετήσανε τή θάλεια κι 6 
Βελαδράπας μέ παρουσίασε στούς δυδ άγνωστους *.

«Ό  κ. Ιππόλυτος Κλεαρέτης, ή δεσποινίδα 'Ιπ - 
πολύτα Κλεαρέτη.»

Καθίσαμε. Έ  θάλεια κ’ ή τελευταία ρίξανε 
λοξές ματιές ή μιά στήν άλλη.

«Λοιπόν, τάποφασίσαμε, Θυμάρη», είπε του Βε
λαδράπα ένας άπδ τούς συγκαθούμένους, πού είχα 
άκούσει πώς έγραφε ποιήματα μέ τδ ψευδώνυμο 
Ταγχόϊζερ, «τδ Σφυρί» θάναι δ τίτλος.»

«Σύμφωνοι», είπε 6 Βελαδράπας.
«ΙΙοιά στήλη θά πάρεις έσύ ; Ποιδν κύκλο; 

Καθένας πρέπει νά διαλέξει μιά περιοχή καί κεΐ νά 
χτυπά. Έ γώ  πήρα τδ δράμα, ο Κλεαρέτης τή λυ
ρική ποίηση, ή Κλεαρέτη τή μουσική καί τή φιλο
σοφία, δ Μαινάλκας τή γερμανική ζωή.»

»’Αλλά γερμανικά θά σάς τά στέλνω», άντί- 
σκοψεδ Νίκος.

«Είπαμε· τά μεταφράζει δ Κλεαρέτης* τού τά 
στέλνουμε.»

«Πού θάναι δ Κλεαρέτης;» ρώτησε δ βελαδρά
πας.

«θά γυρίζω στήν Αίγυπτο γιά συντρομές», είπε 
δ ίδιος δ Κλεαρέτης.

«Κ ’ ή δεσποινίδα Κλεαρέτη στή Γουσσία», είπε 
ένας άλλος.

«Τότε έγώ παίρνω τδ θέατρο», είπε δ Βελα
δράπας.

«Μά τδ δράμα τδ άνάλαβα έγώ», τδν έκοψε δ 
Ταγχόϊζερ.

«Ά λλο δράμα ^ι άλλο θέατρο», ξαναείπε δ Βε
λαδράπας· «δέν είναι έτσι, Νίκο ;»

Ό  Νίκος κούνησε τδ κεφάλι.
«Καί γώ πήρα τήν ίστορία καί τή φιλοσοφία 

τής τέχνης», πετάχτηκε άπδ τή γωνιά δ σγουμπδς 
μέ τά γυαλιά καί μέ τδ βιβλίο στδ χέρι, δίχως νά 
σηκώσει άπ’ αύτό τά μάτια του.

«Καλά», είπε δ Βελαδράπας, «μά τήν πολε
μική ποιδς θά τήν πάρει ;»
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«Πολεμικά θάναί δλο τδ περιοδικά άπ’ άκρη σέ 
άκρη. θά  σπάζει, 0ά γκρεμίζει άλύπητα τά ει-

είπε δ σγουμπδς μέ τα γυαλιά καί κοίταξε το Νίκο. 
Ό  Νίκος έγνεψε μέ τδ κεφάλι.

δωλα— » «K a οί συντρομές που θάρχουνται, ά δέ βάλουμε
«Τις κεφαλές, τδν Άβραμίκο πρώτον», είπε ό ■ κατατόπι ;» ρώτησε δ Βελαδράπας. 

σγουμπδς μέ τά γυαλιά. I «Βάζουμε ένα άγνωστο ψευδώνυμο, poste re-
«Τή γενική πολεμική έννοώ», ξανάπε δ Βελα- : stante». 

δράπας, «τά κύρια άρθρα». j «Έ γώ  λέω ν' αλλάξουμε 8λοι μας ψευδώνυμα»,
«Ή  πολιτική άποκλείνεται— » του άπάντησε πρδτεινε κάπιος.

χ * πι0»·  ̂ f (ΆχοΙου&εΐ) Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ
«Μα τά κοινωνικά ζητήματα ;» ξαναρώτησε δ ! _  __

Βελαδράπας. >
«Κι αύΐά», φώναξε δ Ταγχόϊζερ. «Καθαρή τέ- I .

χνη. Σημαία μας θάναι τδ γύρισμα στον τραγικό, ι 
στόν ήρωίκδ τδ λυρισμό.

«Καίστή σκληράδα», ξαναπετάχτηκε δ σγου- Τ . . „  , „ _ . , ,
, 1 , ι\  \ , ΛΛ  ΙΔΑ — «*'€>«06 ζω ν τα ν ο ί»  ορ. 2 γιά τδ έςω -

μπος, οιχως να σηκώσει τα μάτια του άπο το ριολιο. ’  Γ ' *
Σήκωσε μόνο τδ γρόθο του στδ ψήλος του ώμου. τερικδ φρ. 2,25).

Ό  Χίπος λάγγεψε μέ τέ ,α γ ί« . , Γ χ  ΑΒΑΖΟγ (Jm|as Erram) ,  ^  j
«Και ποιός θα μπει οιευθυντής κ έκοοτης;» I » , , , -

ρώ τη« ί·Βελαδράπ*ς.  ̂ ι τ ρ ε β ο λ ο ι»  op. 1 (γ »  τδ έςωτεριπδ pp. 1,25).

« Κ ιν ε ί ;. ,  είπε 6 Τ ιγχίϊζερ . « 0 8 α  τόπος ώ τε  I 0SC A R  VVILDE -  «DE PRO FU N D IS. μετάφρ. 
χρονος θα γραφεται στο ξώφυλλο. Γδ Σ φ υ ρ ί  μοναχα , r Λ , 1r  J
μέ πζχιά μεγάλα γράμματα. Διαμαντένια γράμματα J  Αλες. Μαρπου^ογκου ορ.  ̂ (για u  έξω .ε
σέ μαύρο ξώφυλλο.» ■; τερικδ φρ. 2,25).

«*Εγώ λέω πράσινο, νά συμβολίζει τήν άναγέν-
, νηση», είρε ένας.

«Κόκκινο, επαναστατικό», ε!πε άλλος. 
«Καλύτερα ενα σφυρί μονάχα, δίχως γράμματα»,

VHRNON LEE — « *11 ’Λ ,ρεά& νη α τή !® ά ν · 

το υ α » , δράμα σέ πέντε πράξες (μετάφραση 

Στέφ. Πάργα) δρ. 1 (για τδ έξιοτερ. φρ. 1 ,25).
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