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ΑψΥΧΟΙ XI ΑΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΟΙ

Ό υπουργός της Παιδείας κ. Άλεξαντρής μι
λώντας στή Βουλή γιά τό διορισμό του κ. Σίμου Με- 
νάρδου στήν πανεπιστημιακή έ'δρα τής άρχαίας έλ- 
ληνικής φιλολογίας, είπε άνάμεσα σέ άλλα πώς δέν 
πρέπει νά έπικρίνεται άπό τόν κ. Πατσουράκο δ νέος 
καθηγητής γιά τό δημοτικισμό του και γιά τήν ά- 
φιέρωση φιλολογικού του έργου στον Ψυχάρη, γιατί 
αύτά τά έκαμε δταν είτανε νεώτερος κα! είς «παρελ- 
θοΰσαν έποχήν». Δηλαδή μέ άλλα λόγια πώς ό κ. 
Μενάρδος τ3 άποκήρυξε πιά τά τέτοια, δπως κι ό κ. 
Άλεξαντρής άποκήρυξε τ!ς ιδέες του γιά τό γλωσ
σικό ζήτημα μόλις έγινε υπουργός.

Τό σημείο αύτό τοΰ λόγου τοΰ κ. όπουργοΰ 
είναι άπό τά πιό σπουδαία, γιατ! δείχνει τήν ιδεολο
γία κα! τήν ψυχολογία μερικών άθρώπων άπάνου 
σέ ζητήματα πολέμων και αγώνων γιά ώρισμένες 
άρχές. Ή Ελλάδα κατρακύλισε ήθικά κα! πολι
τικά γιατ! ίσια μέ σήμερα δέ βρεθήκανε άντρες άλη- 
θινο! στις ιδέες τους κα! σταθεροί στις άρχές τους 
πού νά δώσουν στήν κοινωνία νά καταλάβη τί άψηλό

πράμα είναι κείνο πού άναγκάζει τόν άθρωπο νά 
πολεμά κα! μέ τήν έργασία δλης τής ζωής του νά 
στηρίζη τήν ίδέα πού νομίζει πώς τό άπλωμα κα! 
μεγάλωμά της θά δώση τή σωτηρία σ* ένα πλανε
μένο κα! τυφλωμένο λαό. "Αντίθετα μάλιστα, αυτός 
ό λαός πού τά μάτια του τά έχει τ% καρφωμένα 
στούς πολιτικούς του, βλέπει κάθ.Ί ά άπό τούς
ίδιους αύτούς μιά σειρά πού δέν I ,αμίά σειρά;
μιά πολιτική σύφώνα μέ τόν άέρ ιύ φυσά, μέ
τΙς Κουβέντες τής άγοράς, μέ τις ίαιές κ3 έπι-
πόλαμς δη μοκοπικές φωνές τών 3,η ίειων θορυβο
ποιών, κα! γιά τοΰτο στή Ρωμιοσύνη ή λέξη πολι
τική κατάντησε νά σημαίνη ψευτιά, μπερπαντιά, 
υπουλότητα κα! κουτοπονηριά. Τούς πολιτικούς, ά- 
κολουθοΰνε οί διάφοροι έπιστή μονές, οί. μορφωμένα, 
οί άθρώποι τής «αξίας», κι αύτούς ό κοσμάκης δλος.
Έτσι πλάθουνται οί χαραχτήρες στόν τόπο μας, 
έτσι φουσκώνει ή θάλασσα τής ψευτιάς κα! τής άνει- 
λικρίνειας, πού περιτύλιξε 3λο τό δημόσιο βίο τής 
Ελλάδας τά τελευταία χρόνια.

Στό γλωσσικό ζήτημα,' πού άπό τή φύση του 
είναι τέτοιο, νά ξεσκεπάζη τούς χαραχτήρες, βλέ
πουμε καθαρά κα! κάθε μέρα τήν ένταση κα! τό 
πλάτος τοΰ κακοΰ. "Οσοι νέοι, προικισμένοι φυσικά 
άπό πνέμα άνοιχτόθωρο, διαβάσουνε, μάθουνε, νοιώ- 
σουνε τί είναι φιλολογία, τί γλώσσα, τί γράμματα, 
ποιά σκέση έχουμε οί σημερνο! Ρωμιό! πρός τούς 
άρχαίους "Ελληνες, ποιά σειρά συνεδένει τόν έθνικδ 
μας χαραχτήρα, ποιά έξέλιξη δείχνουν οί περα
σμένοι αιώνες, άμέσως δέχουνχα? στήν ψυχή τους · 
τό λεγόμενο δημοτικισμό μέ πάθος, μέ λαχτάρα, μέ 
ιερή’φλόγα, γιά τό φώς πού άποκαλύφτηκε μπρο
στά στά μάτια τους, στό νοΰ τους μέσα. Μιά ιδεολο
γία στηριγμένη σέ ψεύτικες βάσες, σέ μουχλιασμέ
νες άντίληψες, σέ χιλιοπατημένες στράτες, γκρεμί
ζεται σύξυλη, γιά νά φυτρώση σά μυρωμένο άνοι- 
ξιάτικο λούλουδο ή άκέρια, ή άμιχτη, ή πλατιά 
Ίδέα, πού άρχίζοντας άπό τή γλώσσα πασκίζει νά 
ξαναδημιουργήση τή χαμένη σέ τοΰτο τόν τόπο άλη- 
θινή ζωή.

"Ομως οί νέοι μεγαλώνουν, γίνουνται άντρες, 
τελιώνουν τΙς σπουδές τους, κα! μπαίνουνε στήν 
κοινωνία. Βλέπουνε άμέσως τήν άντίδραση στό ιδα
νικό τους, τή σκοταδερή άντίληψη τών πολλών, κι 
άντίς νά ένωθοΰνε, ν3 άντιτάξουνε τή δύναμή τους
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πού βγαίνει άπδ πράματά,άπδ τήν.Ιστορία,
Ιπιστήμη κά1^.τέ)(νη, ένάςίνάς, 
κ ρ υ φ ά , |
Μώθέση «όδ τούς- περιμένω, μιά: χοίνώϋΐ 
χία, ένα άνέβασμα ψηλότερα τούς θαμπώνει, τούς 
λωλαίνει καί τούς φέρνει στδ σημείο ν’ άποκηρύ- 
χνουνε μέ «έμεσο» τρόπο τίς ιδέες τους. Αύτοί δέν 
είναι τών άκρων, λένε. Βεβαίως ποιός δέν Αναγνω
ρίζει πώς πολλά πράματα κακώς έχουν. Νά διορ
θωθούν σιγά σ.γά, μέ τρόπο, μέ πολιτική! Ή τέτοια 
τους σκέψη τούς κάνει νά πιστεύουν γιά σωστά τά 
διάφορα καμώματά τους, τίς υποχώρησες, τίς άπο- 
κήρυξες, καί τούς φέρνει μουνούχους πιά στδ δρόμο 
τού συβιβασμού. Έτσι άναγκαστικά γίνουνται ίδιοι 
τους οί έπιτήδειοι, πού νοιώθουν τήν κουταμάρα τοΰ 
κοσμάκη, πού φανερώνουνται στήν κοινωνία σάν 
άντρες μέ νέες ιδέες, άόριστες 'πάντα κι άσυστημα- 
τοποίητες γιά τδ φόβο τών ’Ιουδαίων, κοιτάζουνε νά 
περάσουνε γιά ήρωες, φέρνοντας τίς πράξες πού ά- 
ποδείχνουνε ίσια ίσια τή δείλια, τδ φόβο καί τήν 
τρομάρα τους, γιά παραδείγματα γενναιοψυχίας καί I 
θυσίας στδ Ιδανικό τους! Ένα φύσημα φτάνει, ! 
μιά ύπόσκεση, ένα δόλωμα γιά ν’ άπαρνηθοϋνε όλα ! 
τους. 1

Μέ τέτοιους χαραχτήρες, μέ τέτοιους άγων.στά- 
δες, έρχεται σήμερα νά παλέψη δ Δημοτικισμός τήν 
τύφλα τής προγονολατρείας καί τού σωβινισμού.

"Ενας ύπουργδς κηρύχνει τήν έγκατάλειψη καί
»

τήν υποχώρηση γιά φυσική άρχή στδ δημόσιο βίο 
μας, δίχως νά κάνη καμιά έντύπωση σέ Βουλή καί 
σέ Τύπο. Φαινόμενα θλιβερότατα γιά τήν κοινωνία 
μας, γιά τδ Κράτος, γιά τδ "Εθνος, γιά τή Φυλή. 
Μιά φωνή διαμαρτυρίας άς άκουστή άπδ τίς στήλες 
του «Νουμά» πού μέσα στδν ωκεανό τής άνειλι- 
κρίνειας καί τών ψεύτικων χαραχτήρων, τής μιχτής

* 9  9πολιτικής καί τής μισής γλωσσάς, άντιπροσωπευει 
μόνος τδν ίσιο δρόμο, σύφωνα μέ τά παραδείγματα 
τού μεγάλου Δασκάλου του, πού οί κάθε λογής στε
νοκέφαλοι άναμορφωτάδες τού σήμερα, είναι άδύνατο 
νά νοιώσουν τή σημασία πού έχει τδ πλάτος τής 
διδασκαλίας του, όπως ξεπήδησε άπδ τδ μεγαλή- 
γορο «Ταξίδι» καί ξαπλώθηκε σέ δλο τδ έργο τής 
ζωή; του.

Ο Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Τ Ο Υ  ΝΟΥΜΑ

Κ Α Κ Ν Τ Ε  ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΜΟΡΙΑ.-Μ0-
ιό -© α >

ΣΤΟ ΤΡΑΙΝΟ

Ό  λαός μας ανόητος δέν εΐναι. Κόφτει καί κόφτει δ 
νους του. "Αμα τοΰ δείξης τό καλό, θά  τάγαπήση, δέ γίνε

ται. Λοιπόν εμείς νά τοΰ δώσουμε βιβλία, έργα νά τοΰ 
δώσουμε μεΐς, πού νά διή, πού νά καταλάβη τί Αξίζει, κ’ 
έτσι νά μην τρέχουνε νά παίρνουνε ή νά κλέβουνε άπό δώ 

κι άπό κεΐ, έθνος νά φανούνε αληθινό, νά ξεπεράσούνε 
τ&λλα τά έθνη. ΨΥΧΑΡΗΣ

Μέσα στδ τραίνο άλλάξαμε γνώμη. ’Αντί στδν 
Πύργο, νά τραβήξουμε ίσια στήν ’Ολυμπία. Ξεκου
ραζόμαστε τή νύχτα καί τήν άλλη μέρα, τδ δει
λινό, πηγαίνουμε στδν Πύργο. Ό ¿δηγδς τού τραί
νου μάς τδ συβούλεψε καί τδν άκο’'σαμε.

Πέντε περίπου ώρες ταξίδι άπδ τήν Πάτρα στήν 
’Ολυμπία κι ούτε τίς κατάλαβα. Σά νερό κυλήσανε. 
Μιλούσε δ κ. Πάλλης, καί μιλούσε γιά χίλια δυδ 
πράματα. "Εδειχνε πώς ήθελε νά μού πεί πολλά. 
Πληροφορίες νά μού ζητήσει, συβουλές νά μού δώ
σει, νά συζητήσει μαζί μου γιά λογής ζητήματα 
πολιτικά, κοινωνικά, φιλολογικά, γιά δ,τι ζήτημα 
μάς συγκίνησε καί θά μάς συγκινεΤ. Ή κουβέντα 
του σοβαρή, γιομάτη, καλοδεμένη. Λέξη περιττή 
καμιά. "Οπως καί στά έργα του. Τίς πολύλογε; 
κουβέντες τίς λέει ρητορείες. «Πάλι τίς ρητορείες 
άρχίνησες», εΐναι φράση πού τή συχνολέει Ή φράση 

ι του καθάρια δημοτική. "Οχι σάν καί μάς πού ζούμε 
| δώ καί μπήχνουμε σάν παλούκια λέξες καθαρευουσιά- 
| νίκες καί ξένες. Τδ παρατήρησα καί σ’ άλλους, μά 
I περσότερο·στδν κ. Πάλλη. Οί δικοί μας πού ζούνε 
! δξω, καί μάλιστα σέ μεγάλα εύρωπαϊκά κέντρα, μι

λάνε πιδ ρωμαίίκα άπδ μάς. Δέν μπασταρδεύουν 
τήν κουβέντα τους.

Ή κουβέντα του σοφή, σοβαρή μά κ’ εύχάρι- 
στη. "Οχι μονότονη. Κάθε άλλο. Διασκεδαστική. 
"Οπως δέν τού Αρέσουν τάρθρα τά μακριά, έτσι δέν 
τού άρέσουν κ’ οί μακριές οί κουβέντες. *Η μανία 
του τδ σύντομο, τδ ζουμερό, τδ έπιγραμματικό. Κάθε 
θέμα τδ άγγίζει θαρρείς μ’ έπιγραμματική συντομία 
καί δύναμη. Μέ δυδ λόγια μπαίνει στήν ούσία του 
καί μ’ άλλα δυδ λόγια φτάνει στδ συμπέρασμά του. 
Νά, καί παράδειγμα. Μιλούσαμε γιά τούς μιχτούς, 
γιά τούς μισόγλωσσους. Ψυχαριστής έγώ ίσαμε τδ 
μεδούλι, υποστήριζα πώς βλάφτουν τδν άγώνα, πώς 
τδν κωλώνουνε, πώς δημιουργούν άθρώπου; Αχαρα- 

| χτήριστους, άκαμάτηδες, ανειλικρινείς. Πρέπει νάν 
τούς χτυπήσουμε, τού είπα.

— Καλύτερα, μού παρατήρησε, νάν τούς έχουμε 
μαζί μας. Πολεμάνε κι αύτοί τδν δχτρδ τδν κοινό.

(*) Κοίταξε περασμένο φύλλο τοΰ «Νουμά».
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Ρήχνουν κι αύτοί πέτρες καταπάνου του δταν έμεΐς 
τδν πολεμάμε με ντουφέκια καί με κανόνια.

— Καμιά φορά δμως τΙς πέτρες τις ρήχνουνε 
και καταπάνου μας !.;.

— Δέν έχεις δίκιο, παιδί μου!
Ό τόνος τής φωνής του στδ «Δέν έχεις δίκιο», 

μέ έπεισε πώς άδικα θάχανα τά λόγια μου. Είχε 
σκη ματισμένη τή γνώμη του πιά καί τίποτα δέ θά 
του τήν άλλαζε. ΙΙολιτική παίζουν αυτοί μέ τδ ζή
τημα, πολιτική καί μεϊς μέ δαύτους. Έτσι μάς 
συφέρνει.

— Τί τά θές, μου είπε βστερ’ άπδ'λίγο. Οί μι- 
σόγλωσσοι οϋτε τέχνη θά καταφέρουν ποτέ, ουτε 
ζωή. Κακό δικό τους κάνουνε. Άτεχνοι καί ψόφιοι 
θά περάσουνε.

Το βράδι στδ ξενοδοχείο τής άρχαίας ’Ολυμ
πίας, γράφο.τας σέ κάπιο φιλικό μου πρόσωπο στήν 
Ηάτρα, του συνόψιζα τδ σιδεροδρομικό μας ταξίδι 
μέ δυο λέξες: «Μάθημα έγκυκλοπαιδικό».
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— Θά πάμε στδ Μουσείο ; τονέ ρώτησα τδ πρωί’ 
στήν ταράτσα του ξενοδοχείου που πίναμε τδ 
γάλα μας.

— Χ μ! Θάνεβοΰμε πρώτα στδ Κρόνιο. Κοίταξε 
τί δμορφο ποΰναι! Κοίταξε τδ Ρουφιά!... 'Ωστόσο 
θά περάσουμε κι άπδ τδν κ. Έρμή νάν τάφίσουμε 
τή χάρτα μας!... Οί άρχαιότητες δέ μ’ένδιαφέρνουν. 
Τδ έναντίο, μέ θυμώνουνε, γιατί συλλογίζουμαι τί 
είχαμε καί τί άφίσαμε νά καταστραφεΐ. Δέν είμαστε 
ποτές αρκετά άντρες νάν τδ υπερασπιστούμε..·

Καί τούς άρχαίους δά δέν τούς έχει καί σέ τόση 
υπόληψη. Μεγάλα πράματα δέν εϊντουσαν κι αυτοί 
οί μακαρίτες. Σάν και μάς. Μπορεί καί χερότεροι. 
'Ένας μεγάλος τεχνίτης, ένας μεγάλος συγραφέας 
καί ποιητής, σταθμδς άξιοθάμαστος στή ζωή ένδς 
έθνους. Πολυκαλά. Μιά κορυφή, νά πούμε. Μά δέν 
πρέπει νά βλέπουμε μόνο τις κορυφές. Πρέπει νά 
ξετάζουμε καί τδ σύνολο, τή συμπερικυκλωσιά αύ- 
τηνής τής κορυφής. Καί ή ιστορία μάς διδάχνει πώς 
καθώς καί μεΐς, χανόντουσαν καί κείνοι στά κομα- 
τικά, στά προσωπικά, συφεροντολόγοι καί μικρόχα- 
ροι, Ρωμιοί πάντα.

— Άπδ τήν έποχή μας οί κατοπινοί, βστερ’ 
άπδ ένα δυδ αιώνες, τις κορυφές θά δούνε, Ιναν 
Ψυχάρη λ. χ., έναν Παλαμά... Μά έσύ, δ σημερ- 
νός, κοίταξε όλόγυρά σου καί πες μου άν τδ έθνος 
τδ σημερνό, τδ σύνολο νά πούμε, στέκεται στδ ίδιο

ψυχικδ καί πνεματικδ έπίπεδο του ΤΙαλαμά.
Φυσικά. Άν έβγαλε ή αρχαιότητα ένα Σω

κράτη, μήν ξεχνάμε πώς οί συγκαιρινοί του τονέ 
φαρμακώσανε καί μήν ξεχνάμε ακόμα πώς ό Αρι
στείδης, γιατ’ εϊτανε δίκαιος, Ιξορίστηκε. Είχε σωρδ 
Πατσουράκους καί ή άρχαιότητα.

- X -
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Καταχάρηκε σάν έμαθε, τή νύχτα κιόλας, μό
λις άράξαμε στδ ξενοδοχείο, πώς υστερ’ άπδ δεκα
πέντε μέρες θάρχόντουσαν τρακόσοι δημοδασκάλοι 
στήν ’Ολυμπία.

— Πρέπει νά βρεθούμε καί μεϊς έδώ κείνη τή 
μέρα. Φαντάσου έμεΐς άνάμεσα σέ τρακόσους δα
σκάλους ! Μά θάναι τδ ομορφότερο έργο τής ζωής 
μου αύτό!

Κι άμέσως παράγγειλε στδν ξενοδόχο νά μάς 
κρατήσει δυδ κάμαρες γιά κείνη τή μέρα.

— Νά σου τις πλερώσω μάλιστα κι άπδ τώρα, 
του είπε.

— Πρέπει νά τούς κάνω έπίγραμμα.Όί τριακό
σιοι έν ’Ολυμπία. «Ώ ξεΐν’, άγγέλλειν Μιστριώτη...» 
θάν τδ γράψω καί του Έφταλιώτη νά χαρεϊ... Ένα 
δυδ βαρέλια κρασί τούς τά κερνούσα. Σώνει νάν τδ 
δεχόντουσαν. Γιά συλλογήσου το νά δεις μεθυσμέ
νους τρακόσους δασκάλους !

Καί γελβΟσε καί χαιρότανε κι δλο έλεγε:
— Πρέπει νάν τούς τδ σκαρώσω άπδ τώρα τδ 

έπίγραμμα. Νάν τδχουμε έτοιμο στήν ώρα του.
Καί τδ σκάρωσε. Στδ τραίνο, δταν πηγαίναμε 

άπδ τδ Λιοντάρι στήν Τριπολιτσά, τδγραψε μέ μο
λύβι στδ περιθώριο μιανής Καλαματιανής φημερί
δας πού βρέθηκε στήν τσέπη του καί μου τδδωσε 
χαμογελώντας·

— Νά, τδ έπίγραμμα γιά τούς τρακόσους!
Τδ τραίνο κουνιότανε, τδ μολύβι δέν έγραφε 

καλά κ’ έτσι δέν μπόρεσα καί νάν τδ καλοδιαβάσω. 
Είπε νάν τδ ξεσηκώσει μέ μελάνι στήν Τριπολιτσά, 
μά τδ ξέχασε. Άξιζε ώστόσο νά δημοσιευτεί καμιά 
μέρα.

- Κ -

(*) Κοίταξε καί σελίδα 451 (Οί δασκάλοι στήν ’Ολυμ
πία —  Ή  γνώμη του κ. Πάλλη) καί σελίδα 465 (Ό  κ· 

Πάλλης στην ’Ολυμπία).
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ΑΓΛΠ5ΣΟΙ

Στδ Κρόνιο άνεβήκαμε σκαρφαλωτά. "Οχι άπδ 
τδ δρομάκι πού άνεβαίνει δλος δ κόσμος. Ό κ. Πάλ- ; 
λης δέν άγαπάει τήν «πεπατημένην». Θέλει δι
κούς του δρόμους πάντα νάνοίγει, δυσκολανέβατους. 
Κ’ έτσι είδαμε και πάθαμε νά φτάσουμε στήν κο
ρυφή ! Ώςτόσο φτάσαμε. Δυδ τρεις φορές κιντύνεψε 
νά πέσει.

— Στήν όργή, κόντεψα νά πέσω καί θάσπαζε 
ή μηχανή μου !

Γιατί κρατούσε πάντα μαζί του και μιά φίνα 
φωτογραφική μηχανούλα· αύτή έτρεμε μήν τού 
σπάσει. Άν έπεφτε καί σακατεβότανε, πεντάρα δέν 
έδινε.

— Πως τδ λένε αύτδ τδ βουνό, κερά ; ρώτησε 
μιά χωριατοπούλα σά ζυγώναμε στδ Κρόνιο.

— Κρόνιο !
— Μά έτσι τδ λές έσύ; Κρόνιο; Έτσι τδλεγε 

ή μάννα σου, δ παππούς σου, οί χωριανοί σου;
— Νά, τδ λένε καί Καταρράχι!
— "Α, γειά σου! Καταρράχι, βέβαια!

Έπειτα κατεβήκαμε καί στδ χωριό. Νά δούμε
καί τούς χωριανούς. Τδν κ. Έρμή τδν άφίσαμε γιά 
τδ γυρισμό.

— Πρώτα τούς ζωντανούς, μούλεγε, καί ύστερα 
τούς μαρμαρένιους!

Μπήκαμε σ’ ένα μαγαζάκι. Μάς τριγυρίσανε 
μερικοί χωριάτες. Μάς κοιτάζανε μέ περιέργεια. Ό 
κ. Πάλλης τούς κέρασε. Άν όχι περηγητές, σί
γουρα δμως ύποψήφιοι θάμαστε, άφοΰ κιόλας κερ
νούσαμε. ’Ανοίξαμε κουβέντα μαζί τους. Ό κ. Πάλ
λης τούς ζητούσε πληροφορίες γιά τή σταφίδα. Μι
λούσανε βλοι, μά δ μπακάλης κυριαρχούσε. "Αμα 
μιλούσε αύτός, οί άλλοι σωπαίνανε. Καί τάλεγε 
«περί διά γραμμάτων» δ θεομπαίχτης.

— Οί νόμοι τής αταφιδός δέν έφαφμοϋνται !
Σά βγήκαμε άπδ τδ μπακάλικο, δ κ. Πάλλης

θυμήθηκε τδ αταφιδός και τδ έφαρμοϋνται καί 
μού είπε δχι περιγέλαστά, μά σοβαρά καί λυπη
μένα·

— Οί δασκάλοι σηκώνουν τή γλώσσα άπδ τδ 
λαδ καί δέν τού δίνουν άλλη. Τδν άφίνουνε δίχως 
γλώσσα, άγλωσσο.

Τδ λυπητερδ αύτδ φαινόμενο τδ παρατηρήσαμε 
κι άλλού. "Απειρα τέτια σημειώσαμε. Γιομάτο τδ 
ταξιδιώτικο καρνεδάκι μου. Στδν Πύργο τδ γκαρ
σόνι τού ξενοδοχείου, σάν τδ ρωτήσαμε τί θά φάμε, 
μάς εΐπε:

— Ό κατάλογος τών φαγητών είναι ηολυαρ- 
κής /....

Κάτου στδ σιδεροδρομικδ σταθμό, πού τδ τραίνο 
άργούσε ναρθεΐ άπδ τήν Πάτρα, άκούσαμε τδ περί
φημο: «Τδ τραίνο χαταοτερεϊ» =καθυστερεϊ.

Στή Σπάρτη, δ κ. Πάλλης άκουσε άπδ τδ μπαρ- 
μπέρη τδ «Καϋνοχεροϋμεν ονγχοινωνίαν» =  μέ
νουμε πίσω στδ ζήτημα τής συγκοινωνίας.

Στδ Αιοντάρι άκούσαμε άπδ τδν κ. "Ερωτα 
(έναν κύριο δηλ. πού θάν τονέ γνωρίσουμε παρα- 
κάτου καλύτερα) τή «στενοκεφαλία».

Στήν Τριπολιτσά τδ γκαρσόνι τού ξενοδοχείου 
μάς μίλησε γιά τούς «περηγητόρους». Κι άλλα τέ
τια ,πού μάς πείσανε πώς ή καθαρεύουσα είναι ή 
φ(&)ιαιχή γλώσσα τού Ρωμιού.

’Αλήθεια, κ. Χατζηδάκη, γιά νά μήν τδ ξεχάσω, 
στδ Λιοντάρι, κάτου στδ σταθμό, δ γεροκαφετζής 
μάς παίνεψε πολύ τις γάλιαές του. 'Αν είχε κι 
δνιαες θά μάς μιλούσε καί γιά δαύτες.

— Είναι τετράπαχες οί γάλισές μου !

. (Ακολουθεί) Τ.

— — -----

ΚΥΡΙΕ ΛΑΓΟΠΑΤΗ, ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΥΝΕΝΟ
ΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΜΙΣΤΡΜΤΗ.

Δέ φταίει πιά δ Μιστριώτης, δέ φταίει δ Πατσου- 
ράκος, δέ φταίνε δσοι βρίζουν καί συκοφαντούνε τούς 
δημοτικιστάδες άδιάντροπα. Υβριστής καί συκο
φάντης σήμερα είναι ή Κοινοβουλευτική έπιτροπή. 
Καί είσαι εισηγητής αύτηνής τής έπιτροπής, κ.Λα- 
γοπάτη, καί μέ τήν έγκληματική σιωπή σου γίνε
σαι συνένοχος τού Μιστριώτη, γίνεσαι συνένοχος 
τού κάθε συκοφάντη καί υβριστή. Είσαι δ ήθικδς 
έργάτης, έσύ καί ή Κοινοβουλευτική έπιτροπή, τού 
δ,τι έγινε προχτές, τήν Πέμτη, στά λαϊκά θεωρεία 
τής Βουλής. "Ισως γίνουν *αΙ χειρότερα, ίσως χυ
θεί καί αίμα, καθώς φοβέρισε κι δ κ. Βάρθης. Καί 
γιά τδ αίμα έσύ θά εύτύνεσαι.

Εμείς είπαμε καί λαλήσαμε καί νίβουμε τά ’ 
χέρια μας πιά. Δέν έχουμε καμιά διάθεση, καί δέν 
είναι καθόλου εύχάριστη δουλιά γιά μάς, νά σού 
θυμίζουμε κάθε μέρα τδ χρέος σου. Καιρδς νά τήν 
πάρει πιά πάνου της αύτή τή δουλιά ή συνείδησή 
σου. ’Ελπίζουμε νά μήν κοιμάται κι αύτή. Ελπί
ζουμε πώς κάθε φορά- πού θά μπαίνεις στή Βουλή 
θά σού θυμίζει τδ χρέος σου καί θά σού βροντο- 
φωνάζει*

— Κύριε Λαγοπάτη, δέν είναι τίμια ή συμπε
ριφορά σου. Κύριε Λαγοπάτη, στ9 δνομα τής Δι
καιοσύνης, φανέρωσε τί άνακάλυψε ή Έπιτροπή !

Ο  Ν Ο Υ Μ Α .Σ :
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ΚΑΤΡΑΚΥΛΚΜΑ0

Διαβάζω μέ τδν τίτλο αυτό ένα χρονογράφημα 
στην «’Ακρόπολη» της 21 Όκτ. Τάχει ¿χρονογρά
φος μέ κάτι ποιήματα που δημοσιεύτηκαν στδ 
«Νουμά» καί ξεσηκώνει μερικά κομμάτια τους, γιά 
να μάς δείξη τή διανοητική και τή γλωσσική τους 
ακαταστασία καί παραξενιά καί, σά φίλος τής δημο
τικής, δπως διατείνεται πώς είναι, φανερώνει τήν 
άγανάχτησή του γιά τά τέτια μωρολογήματα, πού 
θά τά φορτώνη δ κόσμος στή ράχη τής δημοτικής, 
καί ξεφωνίζει τελειώνοντας «’Αλλά έπί τέλους, κύ
ριοι », βέβαια γιά νά δείξη πώς σώθηκε πειά ή
υπομονή του καί νά συστήση προσοχή.

Τδν πόνο καί τήν άγανάχτηση αύτή τά δικαιο
λογώ, γιατί ξέρω πώς μερικών έγκεφάλων παράξενα 
προϊόντα γίνουντ’ αιτία νά σέρνεται στή λάσπη καί 
νά ποδοπατιέται ή έθνική μας γλώσσα άπο κάτι 
καλοθελητάδες ή άπδ τδ άνίδεο κι άσυλλόγιστο 
πλήθος.

Τδ άσυλλόγιστο πλήθος μ’ άρχηγδ τδ Μιστρι- 
ώτη μεταχειρίζεται τήν ακόλουθη λογική: Ό Α ή 
ó Β γράφει άνοησίες ή μεταχειρίζεται λέξεις πού 
δέν τις ξέρουμε ή πού δέ μάς αρέσουν. ’Αλλά ó Α 
ή ó Β κηρύχνει πώς είναι φίλος τής δημοτικής. 
Κρέμασμα λοιπόν τή δημοτική! Δηλ. του φταίει ¿ 
γάιδαρος καί δέρνει τδ σαμάρι... Καί γι αύτδ έχει 
δίκιο δ χρονογράφος μας νάγαναχτή, δταν παρέ
χεται τροφή γιά τήν άλογία του μιστριώτικου πλή
θους.

"Οτι έκεΐνο πού φοβάται είναι ή λογική τοΟ πλήθους, 
καί 8τι έπομένως άναγνωρίζει τή στραβάδα τής λο
γικής αύτής, είναι φανερό, γιατί άλλοιώς, άν δηλ. 
είχε τήν ιδέα πώς τδ πλήθος κρίνει σωστά καί βά
ζει τδ κάθε πράμα στή θέση του, δέ θά φοβούτανε 
μήπως πάθη τίποτα ή δημοτική μέ δσεσδήποτε 
άνοησίες πνευματικές καί γλωσικές καί άν δημο
σίευε δ «Νουμάς» ή δ ποιο άλλο περιοδικό καί δέ θά 
είχε λόγο ή άγανάχτησή του.

Άς δούμε τώρα, πώς λογικεύεται δ ίδιος.
Τά ποιήματα πού τονέ χόλιασαν δέν τά διάβασα 

καί γι αύτδ δέν ξέρω, άν τά κρίνει δίκια ή άδικα. 
Κι άπδ τά κομμάτια πού ξεσηκώνει δέν μπορώ νά 
μορφώσω γνώμη, πρώτο γιατ’ είναι μικρά, καί δεύ
τερο γιατί, μου φαίνεται, κι δ τυπογράφος άθελά του 
συντέλεσε νά παραμορφωθούνε. Παραδέχούμαι δμως

(*) ΣΗΜ. ΤΟ Υ «ΝΟΥΜΑ». Τό λάβαμε την πελασμένη 
βδομάδα μά δέν είχαμε τόπο νάν τό δημοσιέψουμε.

γιά σωστή τήν κρίση του. . Ό ποιητής, λέει, τού 
«Νόυμά» μάς παρουσιάζει «πνευματικά κατρακυλί- 
σματα καί γλωσσικά έκτρώματα άηδή». Πολύ καλά. 
Ύστερ’ άπ’ αύτδ, δ κοινότατος νους, πού βλέπω στδ 
προηγούμενο φύλλο τής «’Ακρόπολης» νά μάς τδν 
εύχεται δ Γερμανός ύδραυλικδς Έρτζμπεργ, μοΰ 
φαίνεται πώς θά Ικανέ τδν άκόλουθο συλλογισμό: 
Οί πνεματικές καί γλωσσικές άνοησίες πρέπει νά χτυ
πιούνται, γιατί δηλητηριάζουν. Τά ποιήματα τού Α 
περιέχουν τέτιες άνοησίες. Λοιπόν τά ποιήματα τού 
Α (ή τδ πολύ πολύ κι δ ίδιος δ Α, άν υπάρχουν κι 
άλλοι λόγοι) πρέπει νά χτυπηθούν.

Κατά τήν κοινή λοιπόν λογική δέν είχε νά κάνη 
τίποτ* άλλο δ χρονογράφος μας παρά νά χτυπήση 
τά ποιήματα πού δέν τού άρεσαν ή έστω καί τδν 
ποιητή καί ■ νά διδάξη τδ πλήθος δτι οί άνοησίες 
αδτές δέν έχουν καμμιά σκέση μέ τή δημοτική.

Αυτός δμως συλλογίστηκε ώς εξής: Τ  Ανόητα 
δημοσιεύματα βλάφτουν τδν άγώνα τής δημοτι
κής καί πρέπει νά χτυπιούνται. Ό  Α δημοσιεύει 
Ανόητα πράματα. Συμπέρασμα: Κατακεφαλιές 
ά Ια Καραγκιόζη κατά τοϋ Ψυχάρη και τού 
Πάλλη.

Τδ συμπέρασμα δμως τδ δικό μου είναι δτι δ 
έπικριτής άκολουθε! λογική (άλογία δηλ.) χειρότερη 
άπ’ τή λογική τού Μιστριώτικου πλήθους. Μολαταύτα 
άπδ συγκατάβαση άς τδν βάλουμε πλάγι μέ τδ Μι- 
στριώτη, άς τδν πούμε κατά τή δική του φράση 
«Μιστριώτη τής δημοτικής», άφού τήν άγαπάει, 
λέει, τή δημοτική.

Καί γιά νά κατρακυλίσω στδ συμπέρασμά μου, 
άφού καί τδ δικό μου άρθρο έπιγράφεται κατρακύ- 
λισμα, συλλογιέμαι καί τάκόλουθα: ’Αν δ χρονο
γράφος τής «’Ακρόπολης» δέν υποκρίνεται, δηλ. άν 
συλλογιέται πραγματικά έτσι δπως γράφει, τότε, 
καθώς είπα, τού είναι συγκατάβαση άκόμη καί δ 
χαραχτηρισμδς «Μιστριώτης τής δημοτικής». Χάν- 
τιτάξη δτι χτυπάει τδν Ψυχάρη καί τδν Πάλλη, 
γιατί τούς νομίζει αίτιους τής άνοησίας τού Α, δέν 
μπορεί. Πρέπει νά δείξη πρώτα τίποτα μεγάλα καί 
τρανά «πνευματικά κατρακυλίσματα καί γλωσσικά 
έκτρώματα άηδή» τού Ψυχάρη καί τού Πάλλη καί 
νάποδείξη μέ ποιόν τρόπο αύτά είναι τά πραγματικά 
αίτια των άνοησιών τού Α. Οί δυδ λέξες πού παρα
θέτει, «ΤΙάσκατα» καί «καταπότια» δέ μάς δείχνουν 
τίποτα, καί γιά τήν πρώτη άμφιβάλλω πολύ άν τήν 
έγραψε δ ένας ή δ άλλος· έγώ δέν τήν άπάντησα σέ 
δσα δικά τους διάβασα. Τδ «καταπότι» τδ μεταχει
ρίζεται δ Πάλλης, άλλά δέν είναι δική του λέξη, 
είναι έλληνική, καί, άν τυχόν έχη άδικο νά τή μετα
χειρίζεται μέ τή σημασία πού τής δίνει—πράμα συ
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ζητήσιμο- , ένας πού σέβεται όχι τδν Πάλλη, άλλά 
τδν ίδιο τδν έαυτό του, ποτέ δέ θά πετροβολή ση τδν 

Πάλλή μ’ ένα «καταπότι». Έξδν πειά αν παίξουμε 
τδ τόπι.

ΆφοΟ λοιπδν χωρίς νάποδείξη τήν ένοχή τους 
βρίζει τδν Φυχάρη καί τήν ΙΙάλλη, θά πή δτι τούς 
νομίζει έτσι «απ’ τδ θεδ» αίτιους κάθε διανοητικής 
παράκρουσης πού παρουσιάζεται στδ Ρωμαίϊκο. Καί 
λοιπδν έχει προλήψεις αύτδς κυστερα τις προλήψεις 
του αυτές τις σκορπίζει άπλόχερα καί άπδ τρ£ποδος} 
νά τις χάψη δ κόσμος ό έλληνικδς καί νά τριπο- 
δίση σάν τδ γέρο τδ μυαλό του ή καί νά τετραπο
δίση σάν τδ μωρό παιδί. Εθνική έκδούλευση κι αύτή, 
δπως είναι Εθνική καί του Μιστριώτη.

'Αν πάλι υποθέσουμε πώς υποκρίνεται σέ δσα 
γράφει, πώς ένφ δέν έχει σέ κακήν υπόληψη τούς 
άνθρώπους πού βρίζει, τούς τσαλαπατάει άπδ κάπιο 
πάθος πού τούς έχει ή άπδ υστεροβουλία νάρέση 
σ’ άλλους ή γιά τήν έρμη πεντάρα, πού τή δίνει δ 
κόσμος εύκολώτερα δταν βρίζωνται μερικά πρόσωπα 
δίκια ή άδικα, τότε ή πράξη του, μου φαίνεται, 
πρέπει νά χαρακτηριστή ώς συκοφαντία, ήθική δο
λοφονία, άναντρία, άνηθικότητα ή κακοήθεια καί τά 
τέτια. "Ας διαλέξη. Κι άκόμη άς μας πή, άν θέλη, 
τί χαραχτήρες κι άνδρισμδ καί λεύτερο νοΰ μπο
ρούμε νά ελπίζουμε άπ’ αύτδ τδ Έθνος, άφοΰ οί 
νεώτεροι καί πειδ φωτισμένοι τάχατες δημοσιογρά
φοι του τδ διδάσκουνε μ’ αύτδ τδν τρόπο...

Ούτε μέ τήν υπόθεση δτι έγραψε δσα έγραψε 
έτσι άψήφιστα, γιά νά γίνη κουβέντα καί χρονογρά
φημα, στέκεται καλά δ φίλος μας.· Γιατί καί τότε 
κοντά στήν πρόληψή του ή στήν κακοήθειά του θά 
σύρη μαζί καί τήν κατηγόρια τής άσυλλόγιστης 
φλυαρίας, θά χαροκτηριστή έμπορος κακοήθικης 
φλυαρίας. Καί φανταστήτε, ένας τέτιος άνεμόμυλος 
πάλι, νά είναι δάσκαλος τής κοινωνίας καί νά μα- 
γαρίζη δλα τά ζητήματα, θές γλωσσικδ ζήτημα, 
θές φιλολογία, θές σοσιαλισμό, θές θρησκεία, δ,τι 
θές. Αέν περιορίζουνται τούλάχιστο οί τέτιοι στά 
«Πίκ-νίκ τής Βουλής» καί στδν «Τσάκιτζη»;

Γιά νά τελειώνω άφίνω άσχολίαστο τδ θράσος 
τού άνθρώπου πού, ένφ ξεφουρνίζει τις άηδέστατες 
αύτές γλωσσικές σαλάτες; «έπήραμε άπδ δλα... ώς 
δλων δντων των ίδιων... διοργανοΐ προπαγάνδαν... 
συμμουρλαίνεται... νά παθαίνη φάρσες παρομοίάς... 
κατατροπωθέντος τού Μιστριώτου ύφ’ δλου... παλου- 
κώνοντες καί τσακίζοντες καί θραύοντες... μάς τήν 
έβγάλανε καί παλαβή κτλ.» ξεφωνίζει σύγχρονα 
πώς είναι φίλος τής δημοτικής!

Πώς κατρακυλούν άλήθεια μερικοί...

22.10.911 ΛΥΔΟΣ ΠΟΔΑΒΡΟΣ

Ν Ε Ο Σ  Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ν Σ

Τράβα καράβι στ’ ανοιχτά καί τις Σειρήνες δεξου 

Γλυκόφωνες, λαμπρόστηΟες στά ξάρτια σου ν' αράξουν. 

Κι άφίστε με στήν κουπαστή, σύντροφοι μου, νά βλέπω, 

θέλω τ’ αΰτιά μου όλάνοιχτα κ’ έλεύτερα τά χέρια.

Τράβα καράβι κ’ είμαι εγώ πού τρικυμίες χαλάστρες 

Έδιάβηκα καί ξέφυγα του χάρου τδ πελέκι.

Καί τις Σειρήνες αψηφώ, ποθώ νά τις ακούσω 

Κι* άς μοΰ συντάζουν θάνατο μέ χαμογέλιο πλάνο.

Τούτο τδ χάρο νικητής εγώ αν τδν δρασκελίσω,

Γερό καράβι μου, άπλωνε περήφανα πανιά

Καί τράβα όμπρδς πλαιύστηθο καί μή ξητφς ν’ άράξης

Γιατί γιά σέ δέ βρίσκεται ισάξια ακρογιαλιά.

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΙΙΛΑ

ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΧΥΝΟΠΩΡΟΥ

’Εσένα δέ σέγκρέμισαν βορριάς κι ανεμοζάλη 

ένα γοργόφτερο πουλί πού ήρθε νά τραγουδήση 

σέσειξε κ’ έτινάχτηκες μ’ ανάλαφρο έναν ήχο 

σά νδσουν αναστεναγμός στού τραγουδιού τό στίχο. 

Ευτυχισμένο δυδ φορές τού χυνοπώρου φύλλο 

πού πέφτοντας δέ σύρθηκες στο χώμα, μόν’ σέ πήρε 

στδ διάβα του πονετικό τρεχούμενο νεράκι 

μαννούλας κλάμ' άσώπαστο κι όλο γιά σένα δάκρυ 

καί σέ γοργοταξίδεψε τού τάφου σου ώς τήν άκρη.

X. ΒΑΡΛΕΝΤΗΣ

N E 7 S  B I B A W

ΙΔΑ — «*Ό β ο ι ζω ντανοί» δρ. 2 (γιά τδ έξω- 
τερικδ φρ. 2,25).

Γ. Ν. ΑΒΑΖΟΥ (Judas Errant) « Α γ κ ά θ ια  και 
τρ ιβ ό λ ο ι»  δρ. 1 (γιά τδ έξωτερικδ φρ. 1,25)

OSCAR WILDE -  «DE PROFUNDIS* μετάφρ. 
’Αλεξ. Μαρπουτζόγλου δρ. 2 (γιά τδ έξωτε- 
τερικδ φρ. 2,25).

VERNON LEE — « Ή  Α ρ ιά δ ν η  στή Μ ά ν- 
τοοα », δράμα σέ πέντε πράξες (μετάφραση 
Στέφ. ΙΙάργα) δρ. 1 (γιά τδ έξωτερ. φρ. 1,25).

Α1ΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΙΤΟΓΑΟΓ « *H  μ,ουσική διά  
τώ ν αιώνων» λεφ. 50.
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Πάλι φιγΟυράρησε τδ κόκκινο ζουνάρι τοΰ κ. 
ΙΙατσουράκου μέσα σχή Βουλή. Είταν Πέμτη, 28 
του Όχτώβρη και ώρα ώσεί έβδόμη της νυκτός, 
όταν ό ακατάβλητος και άοιάλλαχτος έκ Λακωνίας 
άεροκόπος ανέβηκε στό έθνικδ βήμα να καυτηριάσει 
τον καθηγητή κ. Σίμ. Μενάρδο και · τους μαλλια
ρούς. Κ’ έβόησεν ο βοήν αγαθός*

— Δεν είναι καθηγητής στήν ’Οξφόρδη ό Με- 
νάρδος, μά λέκτωρ (κουκουρίκου!). Κι όχι μόνο 
λέκτωρ μά καί μαλλιαρός. Κι όχι μόνο μαλλιαρός 
μά καί άδαής τής άρχαίας έλλ. φιλολογίας ήν έ- 
κλήθη νάδιδάξη. ...

Κι ό κ. Πατσουράκος «άναγινώσ/.ει περιγραφήν 
του Λονδίνου έκ βιβλίου τοΰ κ. Μενάρδου. Ή περι
γραφή γραμμένη κατά τδ Μυριανθούσειον «άμαξες, 
καρότσες και γιαλός» προκαλεΐ τήν θυμηδίαν τής ! 
Βουλής» («Χρόνος», 16 Όκτ. σελ. 6).

Λεν τονέ σώνει όμως ό Μενάρδος τδν κ. βου
λευτή. θέλει νά φάει κι άλλους, ό άχόρταγος. Και 
ρήχνεται και του έρμου, τοΰ Ήλία Σταύρου.

— «Έν Άθήναις υπάρχει έν οίκοτροφείον διά 
τά όρφανά των Ελλήνων τής Μακεδονίας καί έ - 

κλήθη νά διδάξη εις αυτό τά πρώτα γράμματα δ 
Ήλίας Σταύρου, περί τοΰ δποίου θεωρώ περιττόν νά 
δμιλήσω»^!!)

Τό «περιττόν νά ομιλήσω» έδώ σημαίνει πώς δεν 

είχε· νά πεί καί τίποτις δ κ. βουλευτής. Ά ν είχε νά 
πεί, θάν τδλεγε. Χάσαστε βέβαιοι.

'Ο κ. βουλευτής τά παίρνει δλα σβάρνα καί κα- 
ταγγέλνει γιά μαλλιαρό καί... τόν κ. Μπενάκη (!), 
γιατί, λέει, σέ μιά έγκύκλιό του μεταχειρίστηκε τίς 
μαλλιαρές λέξες φασόλια, ρεβίθια, κουκιά, παραβαί- 
νοντας έτσι ρητή διάταξη τοΰ Συντάγματος, «δρί- 
ζουσαν δτι έπίσημη γλώσσα είναι έκείνη έν τή δποία 
συντάσσονται οί νόμοι τοΰ Κράτους» καί οί λόγοι \ 
τοΰ Πατσουράκου.

Χρόνια τώρα ταχτικά, κάθε χρονιά, τούτη τήν 

έποχή, ξεσπαθώνουν οί γλωσσαμύντορες κατά τής . 
Δημοτικής. Τήν άφορμή φέτος μάς τήν έδωσε δ ΪΙα- | 
τσουράκος καί νά, άμέσως οί έ&νικϊς έφημερίδες 
ξεσπαθώσανε.

Ό  «Χρόνος» (29 τοΰ Όχτώβρη, σελ. I) δημο
σιεύει τό άκόλουθο άρθρο:

«Δεν γνωρίζομεν ποίον αποτέλεσμα θά Ιχη ή ¡' 
|πί τήςπληρώσεως τών Πανεπιστημιακών Ιδρών συ- 1

ζήτησις έν τή Βουλή. "Αν είνε όμως αληθής ή εί- 
δησις, ότι ή Κυβέρνησις πρόκειται ν’ άπολύση τόν 
μόλις διορισθέντα καθηγητήν τής Άρχαίας Φιλολο
γίας κ. Μενάνδρον, ας είνε ευλογημένη ή στιγμή, 
καθ’ ήν άνεκτνήθη τό ζήτημα τοΰτο. Λέν μάς ένδι— 
αφέρει έάν δ κ. Μενάρδος είνε καθηγητής ή λέκ
τωρ τοΰ Πανεπιστημίου τής “Οξφόρδης. Ό  τίτλος δεν 
αποτελεί πάντοτε άσφαλή άπόδειξιν καί τής έπιστη- 
μονικής αξίας. Εκείνο τό δποϊον προέχει είνε το ά- 
ποκαλυφθέν καί βεβαιωθέν, ότι δ κ. Μενάρδος είνε 
μαλλιαρός, συγγράψας μάλιστα εις χυδαϊκήν γλώσ
σαν. Αποτελεί επομένως ΰβριν κατά τοΰ Πανεπιστη
μίου, ράπισμα κατά τοΰ μόλις ψηφισθέντος Συντάγ
ματος, τοΰ όρίζοντος τήν έπίσημον γλώσσαν τοΰ 
Κράτους, δ διορισμός μαλλιαροΰ καθηγητοΰ εις έ
δραν, τήν δποίαν κατείχεν δ εύγενής σημαιοφόρος 
τοΰ άγώνος υπέρ τής έθνικής γλώσσης κ. Μιστριώ- 
της».

Τό «Σκρίπ» έπιστρατεύει καί τόν απόμαχο 
γλωσσαμύντορα Μιστριώτη καί δημοσιεύει («Σκρίπ» 

«Ί1 τοΰ Όχτώβρη, σελ. 1) ένα ίντερβιοΰ μαζί του 
διασκεδαστικώτατο.

Πρώτα πρώτα δ μπαρμπα-Γιώργης παραπονιέ
ται πώς «έπαύθην έν τή ΑΚΜΗ τής διανοητικής 
μου δράσεως», κ’ έπειτα έχει τή γνώμη πώς «δ κ. 
Μενάρδος θέλει προσκρούσει καί εις τήν γλώσσαν. 
Πρό ολίγων ή μερών ήλθεν εις τό γραφείόν μου κύ
ριός τις, δστις (ός τις, οστις — τί μουσική !) έπέ- 
δειξέ μοι περιοδικόν τι, έν φ έγραφεν δ κ. Μενάρ
δος. Έν τούτω παρετήρησα ότι ή γλώσσα αύτοΰ 

ολίγον διαφέρει τής τών χυδαϊστών καί ότι μετά 
καταφρονήσεως λέγει περί δύο έξεγέρσεων τοΰ Ε λ 
ληνικού κατά τά Εύαγγελιακά καί τά Όρεστειακά. 

Ά λλ’ αί δύο έκείναι έξεγέρσεις έκώλυσαν τήν δια
φθοράν τής γλώσσης του Ευαγγελίου καί τής Έ 
θνικής». *

Στό τέλος λυπάται πώς δ κ. Μενάρδος είναι 
Κύπριος («ήδέ λύπη μου είναι έτι μείζων, διότι Κύ
πριος άναλαμβάνει νά διασπάση έν χρόνοις χαλε- 
ποϊς τήν γλώσσαν») καί εύχεται ν* άναγνωρίσει δ 
κ. Μενάρδος «ότι έχει καθήκον ινα και ούτος έπι- 
δείξη τήν αυτήν γενναιότητα άποπτύων τόν χυδαϊ
σμόν, όστις δίκην γυπός κατατρώγει τδ ήπαρ τοΰ 
ίστορικοΰ ΙΙρομηθέως».

Σιγόντο στό Μιστριώτη κρατάει στό ίδιο φύλλο 
κ’ ένας «Πρφην διδάσκαλος» πού άναφέρνεται εύ- 
πειθώς «ΙΙρός τόν κ. ΙΙατσουράκον βουλευτήν» καί τοΰ 
καταγγέλνει, έξόν άπό άλλα, καί μιά αληθινή «σταυ

ροφορία μαλλιαρών» πού μπήκανε μέσα σέ διάφορα 
σκολειά νάν τά ξεβουρκώσουνε. Ό  Γρυπάρης, λέει, 
διορίστηκε καθηγητής σέ Άθηναίϊκο Γυμνάσιο. Ό
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Σαρρής διορίστηκε στδ Πραχτικό Λύκειο. Ό  Γούνα- 
ρης σ’ Άθηναίϊκο σκολαρχεΐο. Ό  Βάρναλης στά 
Μέγαρα. Ό  Γλυνός καί ό Σταύρου σ’ Άθηναίϊκα 
σκολειά. Ό  Τραυλαντώνης, δ ΙΙαπασωτηρίου κι δ 
Μπουντόνας μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου τής 
Δη μ. Έκπαιδεύσεως κι δ Αορεντζάτος Γυμνασιάρ
χης στήν ’Αθήνα. «Και δεν γνωρίζομεν μέν τί ού- 
τος διδάσκει έν το» γυμνασίφ, άλλα τάς έν τφ Άρ- 
σακείω μαθήτριας του παρήγγειλε πλήν άλλων νά 
γράφωσι τέτοια και ούχΐ τοιαΟτα, είς τά τέτοια δι
δάγματα, φαίνεται, στηρίζων τήν άνάπτυξιν των 
μαθητριών του καί του ήμετέρου έθνους τήν σω
τηρίαν.

«Εΐπομεν δτι τοιαΰτα διδάσκει τάς μαθήτριας του 
έν τφ Άρσακείφ, διότι καί εις τδ σχολεΐον τοΰτο εί- 
σήχθησαν τοιοΟτοι, ώς δ ρηθείς γυμνασιάρχης καί 
δ γλυκανάλατος δνομασθείς Γλυνός, τοΟ υίοΰ Δρα- 
γούμη, ώς εΐπομεν, προστατευόμενος καί δ μαλλια- 
ρώτατος Άποστολάκης, άνεψιδς του πολλοΰ Πολί
του, ζητοΟσι δέ νά είσέλθωσιν δ Γρυπάρης καί δ Σαρ- 
ρής. Βεβαίως τδ Συμβούλιον άγνοεί αύτούς· διότι 
ούτοι εΐνε δεινότατοι είς τδ ύποκρίνεσθαι, κρυφά δέ 
λανθάνοντες διαδίδουσι τάς γνώμας των είς τούς μα- 
θητάς των, πάσαν άλλην διδασκαλίαν περί υψηλών 
νοημάτων, πατρίδος, θεοΰ τής Ελλάδος άναφέροντες 
μετ’ έμπαιγμοΰ.»

Γιά τις δυδ τελευταίες αράδες τοΰ άρθρου του 
δ κ. «πρώην διδάσκαλος» μπορεί νά χαρακτηριστεί 
άξιόλογα κακοηθέστατος συκοφάντης.

Άρθρα παρόμοια δημοσιευτήκανε στήν «Εσπε
ρινή». «’Αστραπή», «Άθήναι» καί στις άλλες γλωσ- 
σαμυντορικές φη μερίδες. Τίποτες καινούριο δέ λένε. 
Τις ίδιες στερεότυπες βρισιές.

- X -

Τή Δευτέρα βράδι, 31 του Όχτώβρη, ξανάρθε 
στή Βουλή τδ ζήτημα γιά τον παράνομο διορισμδ 
του κ. Μενάρδου. Ό  κ. Ύπουργδς τής Παιδείας, 
άνεβαίνει σιδ βήμα καί άπαντάει στις βρισιές κι ά- 
νοητολογίες του κ. Πατσουράκου, πλέκοντας τδν πα- 
νηγυρικδ τοΰ κ. Μενάρδου.

«Πρδς άπδδειξιν τής έγκρατείας τοΰ κ. Μενάρ
δου περί τά άρχαΐα Ελληνικά γράμματα άναγιγνώ- 
σκει δ κ.Άλεξανδρής άρχαιοπρεπές σύγγραμμά του 
είς τδ δποΐον έχει μεταχειρισθή μετά σπανίας γλα- 
φυρότητος τήν άρχαίαν έλληνικήν γλώσσαν, άναφέ- 
ρει δέ καί έτερον έξ ίσου περισπούδαστον έργον του 
γραμμένον είς ύπερκαθαρεύουσαν γλώσσαν, τήν δ- 
ποίαν δέν εΐνε βεβαίως εδκολον νά μεταχειρισθοΰν 
οί καταγγέλοντες τδν κ. Μενάνδρον ώς άπειρον τής 
άρχαίας έλληνικής.

«Ό κ. Ύπουργδς δέν άρνεΐται άκολούθως τάς νε- 
ανικάς πρδς τδν Ψυχάρην αφιερώσεις τοΰ κ. Μενάρ
δου τοΰ δποίου πλέκει καί πάλιν τδ έγκώμιον καί 
έκφράζει τήν πεποίθησιν τής Κυβερνήσεως δτι δ 
διαπρεπής Έλλην λόγιος καί έπιστήμων θέλει συν
τείνει κατά πολύ είς τήν άνύψωσιν τής περιωπής τοΰ 
Πανεπιστημίου.» («’Ακρόπολη» 1 Νοέβρη σελ. 3).

Ό κ. Ύπουργδς τής Παιδείας, δηλ. δ πασίγνω
στος γιά τδν άτσαλένιο χαραχτήρα του κ. Ά λε- 
ξαντρής, μιλώντας γιά τδν κ. Μενάρδο ρήχνει καί 
τδ φαρμακάκι του, δχι γιά κανένα άλλο λόγο, παρά 
γιά νά πείση τδν κ. Πατσουράκο πώς άδικα (άδικα! 
άδικα! λέμε καί μεΐς) κατηγοριέται γιά μαλλιαρός. 
Ό  κ. Μενάρδος λέει, συνέγραψε στά νιάτα του 
έργα στή δημοτική, «χωρίς δμως ν’ ανήκει καί είς 
τήν άστείαν γλωσσικήν αΐρεσιν».

Ό  κ. Άλεξαντρής, βλέπετε, ανήκει στήν αί

ρεση τής οοβαρής πολιτικής.

- X -

ΣΤΟ ΒΟΛΟ. Άπδ τή «Θεσσαλία* τοΰ Βόλου 
(29 Όχτ. σελ. 3) παίρνουμε ένα κοματάκι περίεργο, 
δπου φαίνεται πώς δ έφετοποιητής κ. Άμπελέων 
περσότερο ένδιαφέρνεται γιάτά ποιήματά του παρά 
γιά τούς τρομερούς Θεσσαλούς αθεϊστές.

«Έρώτησις.—Τί ιδέαν έχεις περί πλαστών καί 
έπί τούτφ πεποιημένων ποιημάτων, τά δποΐα εΐδα νά 
γράφωνται είρωνικώς εις τινας εφημερίδας;

«Ένταΰθα δ συνήγορος τοΰ κ. Μπιτσάνη δικηγό
ρος κ. λΤ. Ίατρόπουλος ίδών δτι δ γραμματεύς δέν 
έγραφε τήν άνω έρώτησιν άπήντησεν, δτι: Ά ς 
γραφή έπί τής καταθέσεως ή έρώτησις τοΰ κ. άνα- 
κριτοΰ καί τότε δ πελάτης μου θ’ άπαντήση.

«Ά λλ’ δ κ. Άμπελάς δέν έπέτρεψε νά γραφή 
δηλώσας, δτι παραιτεϊται τής έρωτήσεώς του αυτής 
καί ή έξέτασις έπροχώρησε μέ άλλας παρομοίας σχε
δόν έρωταποκρίσεις.»

Κι άπδ τήν ίδια «Θεσσαλία» μιά είδησούλα πού 
φαίνεται άπλή καί καλοκάγαθη καί πουχει δλη τή 
δύναμη πού μπορεί νάχει ένα σατυρικό έπίγραμμα. 

« — ‘ Ο η. Άμπελάς
«Χθες τήν πρωίαν κατήλθεν εις τήν πόλιν μας 

έκ Λαρίσσης δ διενεργών τάς άνακρίσεις τής ύποθέ- 
σεως τών άθείκών άνακριτής κ. Άμπελάς.

Ό  κ. Άμπελάς μεταβάς είς τδ ένταΰθα άρχαιο- 
λογικδν μουσεΐον έπί δύο ώρας παρέμεινεν είς αύτδ 
περιεργαζόμενος καί άποθαυμάζων τά άρχαϊα».

- X -
Γιά τήν προχτεσινή συνεδρίαση τής Βουλής, 

σωστότερα γιά τήν προχτεσινή νιροπή  τής Βουλής, 
θά μιλήσουμε στδ φύλλο τής άλλης Κεριακής.
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ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Συντρομ ή χ ρ ο ν ιά τ ικ η: Γιά την Ελλάδα και τήν 

Κρήτη δρ. 10. Γιά τό εξωτερικό φρ. χρ. 12,30.—Γιά 

τ'ις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (ι δρ. 

την τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δεν 

προπλερώοει τήν συντρομή τουι

2 0  λεφ τά  τό φύλλο. — Τώ περασμένα φύλλα που

λιούνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.

Β ρ ίσ κ ετα ι  στήν ’Αθήνα σ’ όλα τά κιόσκια, καί στις έπαρ- 

χίες σ’ όλα τά πραχτορεϊα των ’Εφημερίδων.

ΓΙΑΡΑΓΡΑΦΑΚΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΧΩΣ ΘΑΡΡΟΣ. - Η ΠΟ
Α ΓΓΙΚΗ. -  Ο *· ΜΕΝΑΡΔΟΣ. -  ΜΙΑ ΜΕ- 
ΥΑΦΡΑΣΗ ΥΟΥ. -  ΠΛΗΘΗΝΑΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ. -  ΧΡΗΣΥΟΜΑΝΟΣ.- Η 
ΠΡΩΥΗ ΥΟΥ ΚΟΤΙΝΥΕΥΟΥ ft ft ft *

ΟΣΑ ε ίπ ε  μ εσα  στη Β ουλή δ κ . Ύ η ου ρ γ δς  τής  
Π αιδ ε ία ς  γ ιά  τον κ . Μ ενάρδο δε ίξαν ε Φ εοφάνερα π ώ ς  

δ κ . * Υπουργός δέν ξέρ ει οϋτε π ο ιδ ν ε  δ ιόρ ισ ε  καφηγητή  
οϋτε γ ια τ ί τόνε δ ιόρ ισε. *Εξόν π ια  κ ι  Αν τά  ξέρει δλ’ 

αυ τά  καί δέ μας τά είπε, είτε γιατί δέ Φέλησε, είτε 
γιατί δέ σύφ ερνε γ ιά  λόγους υψηλής π ολ ιτ ικ ή ς . Τοϋ- 
λειψ ε μ * άλλα λόγια του κ . € Υ πουργού τό  Φ άρρος τής  
γνώμης του.

Μέ τό νά δ ιαβ άσ ει μ ιά  επ ιστη μ ον ική  δ ια τρ ιβή  τον 
κ. Μ ενάρδου γραμένη στήν αρ χ α ία  γλώσσα κ α ί  μ ιά  

αλλη γραμένη στήν ύπερκαΦ αρεύουσα , έδ ε ιξ ε  μόνο π ώ ς  

π ή ρ ε  στα σοβαρά  τ ις  κω μ ικ ές  κατη γδριες  τον Π ατοου-  
ρά κ ο υ  καί ζήτησε νάν τ ίς  γκρεμ ίσει. Κ ατόρΦ ω μα κ ι  
αντό π ο υ  μ π ο ρ ε ί  νά γίνει μ έ  μ ι ’ αλαφ ρότατη  κλω τσιά . 
Σ τό  αλλο έπ ρ επ ε  νά π ρ οσ έξει δ  κ. ’ Υ πουργός , * 0  κ.
Μ ενάρδος καταγγέλΦ ηκε  χιά δημοτικιστή;. ”Αν είχ ε  
Φ άρρος δ  κ . Ά λ εξαντρή ς, ή Λν εϊταν ε στή Φέαη του  κ α 
νένας άλλος * Υπουργός μ έ  Φάρρος, έ π ρ ε π ε  νά μή μασή

σει τά  λόγια  τόν, νά μην κρ ύ ψ ει τήν άλήΦ εια, μ ά  νά  

φ ω νάξει.
— H ai, ε ίν α ι κα ί δημοτικιστής δ  κ. Μ ενάρδος, μ ά  ή 

Επιστημονική έργ αο ία  π ο ΰ χ ει κ άν ει π άγ ου  σέ Β υζαντινά

κ α ί  Μ εσαιω ν ικά  κ ε ίμ ενα  τής ζω ντανής μ ας  γλώσσας  

β αρ αίν ει π ερσότερο  άπό τήν τάχ α  δονλιά ποϋχουν  κ ά 

νει σ  ο φ ο ί  καΦ ηγητάδες του έλλ. Π ανεπ ιστη μ ίου  π άν ού  

σέ κ ε ίμ εν α  Αρχαία, κλέβοντας Α διάντροπα τούς Ε υ ρ ω 

π α ίο υ ς  εκδότες. Ν αί, ε ίν α ι κ α ί  δη μ οτικ ιστής  και τό 1ο- 
γαριάζω  τίμή μ ου  που μ π ά ζ ω  μ έσα  στό έΦ νικό π νεμ α  

ϊ ι κ ό  λ επ ροκομ είο  κ ’ ένα  νεοϊδεάτη  καΦ ηγηϊή.

ΕΜΕΙΣ δέ μιλήσαμε ίσαμε τώρα. Π ολιτική  κρατή
σαμε καί μεΐς. Δέ θέλαμε νά μάς κατηγορήσουνε πώς 

χαλάσαμ ε  τή δουλιά, πώς μιλώντας πήραμε τόν κ. Μέ̂άρδο 
στό λαιμό μας καί τόν μποδίσαμε νά γίνει καθηγητής. 

Νά, όμως πού καί ή σιωπή μας δέν ωφέλησε. Νά, πού καί 

χωρίς νά μιλήσει ό «Νουμάς», καταγγέλθηκε ό κ. Μενάρ

δος γιά μαλλιαρός καί οΐ γλωσσαμύντορες ζητάνε σήμερα 

τήν πάψη του.

Ή πολιτική  λοιπόν κάλπικο λεφτό δέν αξίζει. Ή 

αλήθεια καί τό θάρρος άξίζούν κι αύτά μοναχά λογαριά- 

ζουνται. Ό κ. Δελμοΰζος, όταν ίδρυσε τό σκολειό του στό 

Βόλο τούς ξόρκιζε όλους νά μή μιλήσουνε, νά μήν τό πούνε 

πώς είναι δημοτικιστής. Άν καί είναι σοσιαλιστής φανα

τικός, μιά φορά, θυμούμαστε, σέ μιά Βολιώτικη φημερίδα 

άρνήθηκε μέ τήν υπογραφή του καί τό Σοσιαλισμό. "ΟχΙι 

φυσικά, άπό φόβο, μά άπό πολιτική γιά νά μή βλαφτεί 

τό σκολειό του, γιά νά μήν πάθει ή ’Ιδέα. Τί τόν ωφέ

λησε όμως ή πολιτική; Τό σκολειό του γιά μαλλιαρό κα

ταγγέλθηκε καί γιά μαλλιαρό κλείστηκε.

Αύτό τό κακό παθαίνουμε όλοι μας. Ένώ καί οί 

αντίπαλοί μας είναι Ρωμιοί, ίδιοι κι άπαράλλαχτοι μέ 

λόγου μας, νά θαρρούμε πώς μόνο εμείς είμαστε έξυπνοι 

καί τούς πεζογελάμε, τούς κουτούς.

*
ΕΤΣΙ λοιπόν πού λέτε. Ό κ. Μρνάρδος είναι καί δη

μοτικιστής. "Εχει τιμήσει μάλιστα καί τό «Νουμά» μέ τή 

συνεργασία του. Στά πρώτα χρόνια τού «Νουμά» έχει δη- 

μοσιέψει μετάφρασες άπό άρχαΐα ποιήματα, μέ τήν ύπο- 

. γραφή του, παληκαρίσια. Τό τρίτο ειδύλλιο τού Μόσχου 

(«Νουμάς» άριθ. 99—6 Ίουν. 1904, σελ. 2) τό ξανα- 

τυπώνουμε σέ τούτη δω τή στήλη. Καί τό σπουδαιότερο, 

πού τού χρωστάμε γι’ αύτό άπειρη ευγνωμοσύνη, ό κ. 

Μενάρδος μάς συβούλεψε τό «Βαρβαροπάζαρο», πού τόσο 

«γενναίους καρπούς άπέφερε».

*
ΜΟΣΧΟΥ — ΕΙΔΫΛΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

"Αμα τάγέρι τό γιαλό σιγά σιγά χαϊδεύη,

πλανφ τό νοΰ μου τό φτωχό κι άρνοΰμαι τή στεριά

καί πιό πολύ ή απάνεμη γαλήνη μέ μαγεύει.

Μ’ άμα σφυρίξη δυνατά κ1 ερθη κακοκαιρία 

καί κάθε κύμα σά θεριό άφρίζη καί παλεύη 

τό γιαλό φεύγω, λαχταρώ τό χώμα, τό κλαδί, 

γη θέλω, δάση αρέσουνε σ’ έμενα τόν όρείτη, 

πού κι ά φυσήξη ό άνεμος, τό πεύκο τραγουδεΐ.

Βαρειά ’ναι τού ψαρά ή ζωή, ποΰχει τή βάρκα σηίτι
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κ’ έχει τή θάλασσα δουλειά καί ψάρια κυνηγεΐ.

’Εγώ τον ΰ/ινο αγαπώ πού δ πλάτανος σκεπάζει, 

μ’ αρέσει έμένά έκεΐ κοντά νάκούω τήν πηγή 
πού στο βουνήσιο μουρμουρά γλυκά-δεν τόν τρομάζει;

Σΐμος Μενάρδος

<  '

ΣΤΗ στήλη « ΐό  ζήτημά μυς» είδατε πώς καταγγέλ- 

ν ται άπό έναν «ΙΙρώην διδάσκαλον* ή Κυβέρνηση, γιατί', 
λέει, μάζωξε στην ’Αθήνα σωρό μαλλιαρούς καθηγητάδες. ί 
Άδικότερη καταγγελία απ’ αΰτήνε δέ ματαγίτηκε. "ΟσΟ 

θπουργός τής Παιδείας είναι ό α αλ η χ α ρ ας  κ. Αλεξαντρής 

δ*ν υπάρχει φόβ )ς νά γίνει τέτιο κακό—κι ας συχάσουνε 
Ο'ι γλωσσαμύντορες.

Τό κακό έχει άλλη ’ αφορμή καί νάν τονς τήν πούμε; 
Οί δημοτικιστάδες πληθήνανε σήμερα, πληθήνανε παρα- 
πολιί, καί μάλιστα μέσα στό δασκαλικό κύκλο. Κάθε Υ 

πουργός λοιπόν, καί χωρίς νάν τό θέλει, Οά διορίσει καί 
δημοτικιστάδες. Ύ σ τερ ’ άπό πέντε δέκα χρόνια Οά ψά
χνουνε με τό κερί νά βρούνε καθαρευουσιάνο δάσκολο καί 
δέ θά βρίσκουν.

*
ΠΕθΑΝ Ε ό Κ. Χρηστομάνος. Μέ λύπη βαθειά τό 

γράψουμε. Λογοτέχνης δυνατός, ίσως νά είχε καί ΐά ψεγά

δια του, ίσως νά μήν άρεσε σέ μερικούς, μά συνολικά ιό 

έργο του είναι άξιο προσοχής καί τιμής. Τό σπουδαιότερο 
όμως έργο του πού Οά μείνει καί πού μιά μέρα θά κριθεΐ 
πλατειά καί θάν τού δώσει θέση ζηλευτή ανάμεσα στούς 
πνεματικούς εργάτες τής εποχής μας, είναι ή εργασία ποΰ- 

κπμε γιά τή νεοελληνική σκηνή καί ό καινούριος δρόμος 
πού τής άνοιξε. Μπορεί νά μήν άποχτήσαμε άκόμα Θέα
τρο, μά οπωσδήποτε β λέπ ου μ ε  σήμερα Θέατρο τής άθρω- 
πιάς —  κι αύτό τό χρωστάμε στό Χρηστομάνο. Ή  «Νέα 

Σκηνή* του, όπως Ιδρύθηκε κι όπως Ιργάστηκε τά δυο τρία 

πρώτα χρόνια της, είναι σταθμός στό νεοελληνικό θέατρο 
καί πάντα μέ ξεχωριστό σέβας θάναφέρνεται.

Γιά  τό λογοτεχνικό του έργο ίσως μιλήσουμε πλατύ
τερα σέ κατοπινά φύλλα τού «Νουμά».

ΕΠ ΙΤΥ Χ ΙΑ  μοναδική ή πρώτη συναυλία τού «Ελλη
νικού Κουΐντέτου». Τήν επιτυχία του τήν περιμέναμε καί 
γι αύτό δέ μάς ξάφνιασε καθόλου. Ό  Καλομοίρης πού τό 

ίδρυσε, έχει μέσα του, νά πούμε, τό μικρόβιο τής επιτυ
χίας σέ ό,τι καταπιάνεται. Γιά τόν κ. θεοδωρίδη είπανε 
πώς τόσο πιτυχαίνει στις θεατρικές του επιχείρησες, ώστε 
αν ή Κυβέρνηση θελήσει νάν τού αναθέσει ώς επιχείρηση 
τόν Ελληνοτουρκικό πόλεμο, ορισμένα τή νίκη τήν έχουμε 

σίγουρη. Τό ίδιο μπορεί νά ειπωθεί καί γιά τόν Καλο
μοίρη. "Εχει τόση διοργανωτική έπιδεξιοσύνη μέσα του, 

ώστε μπορεί αξιόλογα νά διοργανώσει καί τό στρατό μας 

λαί τό ναυτικό μας, αν ή Κυβέρνηση τού μπιστευτεΐ τέτια 

δουλιά.
Ή  αλήθεια είναι πώς ό Καλομοίρης ονειρεύτηκε νά 

χαρίσει υτόν τόπο μας άληθινή μουσική κίνηση καί θάν 
τό καταφέρει. Ή  πρώτη τού «Ελληνικού Κουΐντέτου» μας 

βεβαιώνει γι’ αύτό,

"ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΛΣΤΟΗ,,

(Τ ο υ  ]. ΤΕΝΕΚΟΜΟ, φ ίλου του φ ιλόσοφ ου)

Τ Ο  ΧΤΠΕΚΟ ΑΙΠΑ
"Οταν πρωτογνωριστήκαμε, δ Αέο Χιχολάγεβιτς 

, Ιόειχνε ιδιαίτερη προτίμηση στήν εβραίικη λογο
τεχνία, καί διάβαζε προσεχτικά. το κάθε τι πούταν 
γραμμένο γιά τή Βίβλο καί τήν Παλιά Διαθήκη, μά 
ένθουσιάζότανε πιό πολύ μέ τις μαγείες των παλιών 

θρύλων.
«Έχουν, έλεγε κάποια ασυνήθιστη ηρεμία 

καί συγκινητική δύναμη σάν τ5ς ρόδινες αχτίνες τής 
σιωπηλής αύγής. Καί ή πιο μεγάλη τους άξια είνα 
πού μιλούνε δλοι γιά τά μεγάλα κι’ αιώνια μυστή
ρια τής άνθρώπινης ψυχής. X’ αυτούς τούς θρύλους 
δ χριστιανισμός φαίνεται τόσο κοντά μας 8σο κι’ δ 

( δρίζοντας στή γής».
\ Ό  Αέο Νικολάγεβιτς διάβαζε τις παλιές παρά- 
ι δοσές καί τούς θρύλους σε διάφορες μετάφρασες, τά 
ί δούλευε μέ πνέμα χριστιανικό καί ζωγράφιζε πολ

λές φορές μέ τά ομορφότερα χρώματα τά πράματα, 

πού του έκαναν τή μεγαλύτερη αίστηση.
* «Αυτοί οί ξεχασμένοι θρύλοι είναι τής ποίησης 
ή γαλανή καί ήσυχη θάλασσα μέ τις έρημες ακρο

γιαλιές, πού άν καί τις έχει άφήση άπό πολύν 
καιρό τώρα δ Ωκεανός, τις έμειναν άκόμα ποΰ καί 
ποΟ τά στενά περάσματα. Χά, ένας άπ’ αυτούς τούς 
θρύλους, δ θρύλος γιά τό χυμένο αίμα.

"Οταν δ Ναβουχοδονόσορας κυρίεψε τά Ιεροσό
λυμα πήγε καί στήν έκκλησιά, μά μπαίνοντας στό 

θάλαμο των παπάδων, πετάχτηκε πίσω άπ’ τή φρίκη 
καί στάθηκε στήν είσοδο. ’Απάνω στό πάτωμα έβραζε 
κι’ άφριζε, σά νερό, αίμα. Κόκκινος άχνός ανέ
βαινε άπάνω. Ό  Ναβουχοδονόσορας, ζαλίστηκε, στά
θηκε σάν άπολιθωμένος καί δέν κουνήθηκε άπ’ τή 

θέση του.
«Είναι τό αίμα τής θυσίας άπό βώδια, αρνιά 

καί πρόβατα», είπαν σαστισμένοι οί παπάδες.
Ό  Βασιλιάς τούς πρόσταξε κι’ άνάσυραν άπ’ τό 

θυσιαστήριο ¿'να κάδο αίμα, καί τό ξέταξε.
Μά τό αίμα αύτό δέν έμοιαζε μέ τάλλο, πού έ

βραζε άπάνω στό πάτωμα.
Ό  Ναβουχοδονόσορας άναψε τότ’ άπό τό θυμό 

καί φώναξε*
«θά μου πήτε, τί αίμα είν’ αύτό, γιά θά προ- 

στάςω νά ’ξεσκίσουν άπ’ τά κορμιά σας τό κρέας μέ 
σιδερένιες μασιές, καί νά ρίξουν τά πτώματά σας 

στά θεριά;!»
Οί παπάδες άνατρίχιασαν.
«Χάρη, Βασιλιά! θά σου ποϋμε δλη τήν άλή-



Ο ΝΟΓΜΑΣ 603

θεια. Ζοΰσε μεταξύ μας μια φορά κι9 έναν καΐρδ 5 
παπα-Ζαχαρίας, δίκιος καί θεόσταλτος άνθρωπος. 
Με φωνή πού 'μοιάζε τή λυσσασμένη θάλασσα, 
προσκαλοΰσε τούς ανθρώπους στή λατρεία τοΰθεοΰ, 
τούς έλεγε ορθά-κοφτά τις κακίες τους καί τούς προ
φήτευε τις συφορές τους, πανούκλα και σκλαβιά. 
Αυτά πού τώρα ξεπλερώνονται. Ό  λαδς άγρίεψε 
μαζί του καί τον σκότωσε. Τον μαχαίρωσαν μπρο
στά στδ θυσιαστήριο την ώρα πού κήρυχνε*. Άπδ 
κείνο τδν καιρδ βράζει τύ αίμα του φίλου μας, ζη
τώντας έκδίκηση».

«"Αν είν9 έτσι,» φώναξε δ Βασιλιάς, «τότ’ Ιγώ 
θά έκδικηθω τδ αίμά του. θά τδ συ χάσω.»

Και πρόσταξε νά σκοτωθούν δλ* οί παπάδες, 
απάνω απ’ τοΰ προφήτη τδ αίμα πού άχνιζε.

Μά τό αίμα έβραζε καί δέ σύχαζε.
θυμωμένος πρόσταξε τότ’ δ Βασιλιάς νά σκο 

τώσουν στδν ίδιο τόπο ένα σωρό μαθητές καί παιδιά.
Μά τδ αίμα έβραζε καί δέ σύχαζε.
Τότε μάζεψε χιλιάδες όμορφους νιούς καί παρ

θένες, τούς έσφαξε απάνω σέ μιά πέτρα κι’ ανακά
τεψε τδ αίμα τους μέ τδ αίμα τοΰ προφήτη.

Μά τδ αίμα έβραζε καί δέ σύχαζε.
«Συφορά μου, συφορά μου !» φώναξε τότ’ δ 

Βασιλιάς, χτυπώντας τδ μέτωπό του. «"Αν γιά τδ 
αίμα ένδς προφήτη είν9 ανάγκη νά σκρτωθή τόσος 
κόσμος, τί μ’ άπαντέχει έμενα, πού έχυσα τδ αίμα 

τόσων χιλιάδων ανθρώπων ;»
Αέν μπόρεσε νά βασταχτή κι’ έτρεξαν τά δά

κρυα άπ’ τά μάτια μου.
Έκλαιγε καί χτυποΰσε τά στήθια του.
Κι’ όταν τά πρώτα δάκρυα κυλήσανε κι’ έπε

σαν στή γής άπάνω κι* άνακατεύτηκαν μέ τδ αίμα 
τοΰ προφήτη, έπαψε τδ αίμα πιά νά βράζη καί 
σύχασε.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ

-—  -

ο  Ο ,Τ Ι  Ο Ε Λ Ε Τ Ε

— Γράφτηκε καί ξαναγράφτηκε άπό τις γλωσσαμυν- 

τορικές εφημερίδες πώς είναι βεβήλωση νά διοριστεί στή 

θέση του Μιστριώτη δ Μενάρδος. Έ μ εΐς δέν απορούμε γι' ; 
αΰτό. Τό έναντίο, απορούμε πώς καταδέχτηκε δ Μενάρ- 
δος νά πάρει τή θέση τού Μιστριιότη.

—  Γιά κάπιον κύριο πού άρχίνησε τιόρα τώρα νά 
γράφει καί Γαλλικά, κάπιος είπε :

— «Επιτέλους τόν ξεφορτωθήκανε τά 'Ελληνικά τά 

γράμματα !»
—  Καί πρδστεσε- «Ξακολουθοΰν οί Γάλλοι ν&ναι φι

λέλληνες, αφού μάς δίνουν τέτια τρανά σημάδια τοΰ φι
λελληνισμού τους».

—  Ά πό τήν περασμένη Τρίτη άρχίνησε καί τυπώνε
ται στή «Θεσσαλία» τού Βόλου ή άπολογία τοΰ κ. Δελμού-

ζου «Διά τ’ άθεϊκά καί τά τοΰ άνωτέρου παρθεναγωγείου».

—  Στά «θάρρος» τής Καλαμάτας (29 Όχτι σελ. 1) 
δημοσιεύει δ κ. Γ . Βεντήρης ένα δυνατό άρθρο μέ τόν 

τίτλο, «Τήν αλήθεια»* πού τελιώνει έτσι. «Ό  Βενιζέλος 

¿κροτάλισε προχθές τεράστιον καμτσίκι εις τόν σβέρκον 

τής προγονοπληξίας. Δέν άφήνει τήν ευλυγισίμν καί τόν 
Κλεωνισμύν πού έδειξε κατά τήν γλωσσικήν συζήτησιν 
τού Συντάγματος, διά νάνοίξη τήν ψυχήν καί τό μυαλό 
τού "Εθνους αύτοΰ εις τήν άλήθειαν μέ τό ζήτημα τού 
μαλλιαρισμού, τό δποΐον εκμεταλλεύεται κάθε άσυνείδητος 

λογοκόπος ;*

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΏΜΗ

ΚΥΡΙΑΚΟ Ή ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ

Φίλε « Νουμά»

Άφοΰ δημοσίεψες άπδ τήν «’Ακρόπολη» τδ 
άρθρο τής κ. Αύρας θέρου «Τδ Κυριακδ Σχολείο», 

| έπρεπε νά δημοσιέψεις καί τήν πολύ σωστή παρα- 
| τήρηση, πού έκανε στήν ίδια έφημερίδα ό Φώτης 

I Βορεινδς ότι πρέπει νά λέμε «Κυριακάτικο σχολείο» 
κι όχι «Κυριάκό». Τδ «Κυριακδ» σημαίνει «τοΰ 
Κυρίου», ένώ έμείς θέμε νά ποΰμε «τής Κυριακής». 
.. Έτσι λένε κ9 οί Εγγλέζοι, πού τούς μιμηθή- 

καμε, θαρρώ, σ9 αύτδ τδ πράμα, «Sunday School». 
Καί μάλιστα, ένώ έκεΤνοι θά μπορούσαν νά ποΰν 
καί «Σχολείο τοΰ Κυρίου», γιατί στδ «Sunday 
School» διδάσκουνται θρησκευτικά μαθήματα. Τδ 
δικό μας έργατικδ σχολείο, πού δέν είναι θρησκευ
τικό, άκόμα καί γι αύτδ τδ λόγο δέν μπορεί νά όνο- 
μαστή «Κυριάκό», παρά μόνο «Κυριακάτικο».

Λ \ )6 . Ι Ι ο δ .

- Η -

Ε Ν Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α

Φίλε *Νουμά*,

Μέ λύπη μου άναγκάζουμαι νά δηλώσω πώς ό 
κ. Γερ. Βώκος, δημοσιεύοντας έ'να μου σημείωμα 
γιά τήν Ή λέχζρα στδν τελευταίο «Καλλιτέχνη», 
άλλαξε διάφορες λέξες τοΰ κειμένου μου όπως αύ- 
τδς έκρινε καλό, άντίθετα μέ κάθε τάκτ καί μέ τις 
στοιχειώδικες λογοτεχνικές άρχές.

Μέ άγάπη 

Λ έα ν τρ ο ς  Π α λ α μ & ς
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νπεΡΑΝδΡ^ποζ«

Αέν τδν άπάντησα οΰτε στδ δρόμο. Πέρασα ένα 
δυδ βράδια απόξω άπδ τήν μπίρα, μά είδα άδειο τδ 
τραπέζι τής συντροφιάς. Άξαφνα μια μέρα πήρε τδ 
μάτι μου τδ Νίκό πού περνούσε μέ τδ τράμ. Στεκό
τανε πίσω δρθδς μιλώντας μέ τδν ποιήτή Βιδούρή 
καί φορούσε μαύρη φορεσιά καί ήμίψηλο* μου φά
νηκε. Περισσότερο μέ ξάφνίσε που είχε κομένα καί 
τά μαλλιά; Μέ είχε συνηθισμένο μέ'τίς μεταμόρφω
σές του, αυτή τή φορά δμώς μου έβαλε πολλές υ
ποψίες. Σά νά είδα σέ δλα αύτά τδ γούστο τής θά
λειας.

θάχε περάσει καμιά βδομάδα* δταν άπάντησα 
στο δρόμο τδ γέρο Πετροδίκη.

«Τί έγινες, βρε αδερφέ;» μου φώναξε· «νά μή 
σέ ξαναδοΰμε.»

«’ Ελειπα* πήγα νά ψηφίσω», δικιολογήθηκα, 
μπερδεμένος λιγάκι.

«Τδ στοχαστήκαμε, γιά νά μή σέ δοΰμε. Τήν 
πάθατε έ ; Δεν μπορέσατε νά βγάλετε τδ δικό σας. 
Γι’ αύτδ δέν έρχεσαι, μή σου κρεμάσουμε τδν τε
νεκέ ;»

Τδ είχα λησμονήσει πώς έχασε δ υποψήφιος 
πού πήγα νά του δώσω ψήφο. *0 γέρο Πετροδίκης 
σά μέ είδε πώς δέν είχα πάρει κατάκαρδα τδν το
πικό χαμό, άρχισε νά μου ξεχύνει τή χαρά του γιά 
το γενικδ τδ θρίαμβο του κορδονιού καί πήγαμε έτσι 
ένα διάστημα μαζί.

« Έ , δέν έρχεσαι μεθαύριο τήν Κυριακή νά φάμε 
σπίτι καί νά τά πούμε καλύτερα;» μου είπε άμα 
θά χωρίζαμε. *

Του τδ έταξα καί τήν Κυριακή πήγα. Ή  θάλεια 
μέ δέχτηκε πρόσχαρα. Μέ ρώτησε πότε έφυγα, πότε 
ήρθα, πώς πέρασα, μου κρέμασε τδν τενεκέ, είπαμε 
μέ αυτή καί τή μητέρα της ¿διάφορες κουβέντες 
δσο πού ήρθε κι ό πατέρας της καί καθίσαμε στδ 
τραπέζι. Κατέβηκε κι δ Βελαδράπας άπδ τή σοφίτα 
άπάνω πού έγραφε, καί ξαφνίστηκε σά μέ είδε. Δέν 
τοΰ είχε πει κανένας, είπε, πώς θά ρχόμουνα νά 
φάω. Αύτδ έκαμε τή μάννα του νά φανερώσει πώς 
δ γέρο Πετροδίκης είχε ξεχάσει νά πεϊ στδ σπίτι 
του πώς μέ είδε καί μέ προσκάλεσε νά φάμε. Μόλις 
τήν Κυριακή πρωί τδ θυμήθηκε κ ’ έτσι δέν τδ ά- 
κουσε δ Βελαδράπας.

Φάγαμε, μιλήσαμε, γελάσαμε, ή θάλεια κάθισε 
στδ πιάνο, δ Βελαδράπας γρατσούνισε μαζί της τδ 
βιολί του, δσο πού ήρθε τδ άπόγιομα κι δ γέρο Πε
τροδίκης μου γύρεψε συμπάθιο κ’ έφυγε.

«Πάμε καί μεΐς δξω;» είπα σέ λίγο τοΰ Βελα- 
δράπα.

«Καρτερώ τδ Νίκο· θάρθεί στίς πέντε», μοΰ ά- 
πάντησε.

Κάθισα λιγάκι κ’ έπειτα σηκώθηκα.

(*) Κοίταξε άριΟ. 442, 443, 444, 446, 446, 447, 448, 

449, 460, 461, 452 καί 453.

«Τί, φέβγετε;» {Ιέ ρώτησε ή θάλεια.
«Έ χω  νά πάω κάπου* νά μέ συμπαθατε.»
Χαιρέτησα, εύχαριστώντας κι αύτή καί τή μη

τέρα τής. Μέ συνεβγάλανέ στή σκάλα. «Νά σάς ξα
ναδοΰμε», μοΰ είπανε κ’ οί δύό.

Ό  Βελαδράπας αποφάσισε νάρθει μαζί μου λίγο 
δξω : «Έ χω  καιρό* ώς τις πέντε θάμαι δώ», είπε 
τής θάλειάς.

Μοΰ ήρθε όρεξη νά τονέ διώξω κι αύτόν άπδ 
κοντά μου καί νά μείνω μόνος. Είχα μετανιώσει πια 
πού γύρισα άπδ τδν τόπο μου κι αύτδ συλλογιζό
μουνα δλη τήν ώρα πού δ Βελαδράπας μοΰ μιλοΰαε 
γιά ένα νέο δράμα πού έγραφε. Μοΰ είπε πώς σπά
νια πιά βλέπει τούς συναδέρφούς του, έξδν άπδ τδ 
Νίκο. Μοΰ είπε άκόμα πώς δ Κλεαρέτης έφυγε καί 
πώς δ θέμης Φλοίσβος είναι έρώτεμένος μέ τήν 
Κλεαρέτη στά γερά κ’ έγραψε ένα άρθρο γι* αύτή 
στδ Μηνντοροί».

«Τί κάνει αύτή έδώ;» τονέ ρώτησα.
«Γράφει μιά φιλοσοφική μελέτη.»
«Καί πώς ζεΐ;»
«Γυρέβέι νάβρει παράδοσες στή μουσική καί σέ 

ξένες γλώσσες.»
«Ξέρει γλώσσες ;»
«Πολλές. Δέν ξέρεις τί μόρφωση έχει! Καί τδ 

παίξιμό της! Μεταρσιώνει.»
Μοΰ είπε διάφορα άλλα, δσο πού μ’ άφισε.
Είδα πιά πώς τδ φρονιμότερο εϊτανε νά μήν 

ξαναϊδώ ούτε τή θάλεια οΰτε κανέναν άπδ τούς δι
κούς της. Ά ν μποροΰσα μάλιστα, θάφεγβα. Μά ποΰ 
νά πήγαινα; Στδ σπίτι μου είταν άδύνατο νά πα
ρουσιαστώ δίχως τήν άδεια. Ή  θάλεια δέν είταν ή 
μοναχή στδν κόσμο. Πήρα τήν άπόφαση καί πά
σκισα νά τήν ξεχάσω μέ τή δουλιά στδ γραφείο μου. 
Γύρεψα άλλες συντροφιές κι άπόφεβγα νά φαίνου- 
μαι σέ κάθε μέρος πού μποροΰσα νά τήν άπαντήσω. 
‘Ωστόσο ή σύμτωση τήν έφερε μπροστά μου. Μιά 
μέρα τήν άπάντησα μέ κάπια φιλενάδα της, καθώς 
έβγαινα στήν Όμόνοια. Πρόφτασα κ’ έκαμα-πώς 
δέν τήν είδα. Μιάν άλλη μέρα, καθώς πήγαινα νά 
μπώ σ’ έναν καφενέ, νά την πάλι μέ τδν άδερφό 
της καί μέ τδ Νίκο στδ άλλο τδ πεζοδρόμιο. Καλά 
καί δέ μέ είδε δ Βελαδράπας καί δέ χαιρέτησα. Ό 
Νίκος έκαμε πώς δέ μέ πρόσεξε καί κείνη γύρισε 
έπίτηδες άλλου τά μάτια.

8

ΙΙεράσαν έτσι καναδυδ βδομάδες, δταν άξαφνα 
μιά μέρα είδα τδ Βελαδράπα νάμπει στδ γραφείο 
μου. Είτανε σοβαρός καί κάθισε, άφοΰ μέ ρώτησε 
αν άδειάζω.

«Έ χω  νά σοΰ πώ κάτι σπουδαίο», μοΰ είπε 
σιγά· «σοΰ τδ λέω σά φίλος καί θέλω νάκούσω τί 
λές κ’ έσύ.»

Άφισα τδ γράψιμο καί τοιμάστηκα νά τδν ά- 
κούσω.

«Διάβασε αύτδ έδώ», μοΰ είπε.
Είταν ένα γράμμα χωρίς υπογραφή καί τδν εί- 

δοποιοΰσε πώς δ Νίκος σκεδιάζει νά τοΰ κλέψει τήν 
άδερφή.

Δέν ξέρω γιατί χάρηκα μέσα μου. Σά νά μοΰ-



Ο Ν0ΓΜΑ2 605

φυγε άπδ τήν καρδιά μεγάλο βάρος. Δίπλωσα τδ 
γράμμα καί του τδ ξανάδωσα.

«Τδ πιστέβεις;» μέ ρώτησε.
Δεν άπάντησα.
«Τί μου λές νά κάμω;»
Σήκωσα τούς ώμους αδιάφορα.
«Τδ πιστέβεις νά τδ κάμει αύτδ δ Νίκος;» μέ 

ξαναρώτησε.
«Τδ πιστέβω», είπα.
Έσκυψε τδ κεφάλι: «Τότε είμαι ναύτοχτο- 

νήσω. Ή  μαμά κι δν μπαμπάς θά τά βάλουνε μέ 
μένα.»

«Μπορώ νά σέ ρωτήσω καί γώ ;» του είπα* «έσύ 
δέ βάζεις υποψία;' δέν είδες τίποτες;»

Μέ κοίταξε σουφρώνοντας τά χείλια καί μαζέ- 
βοντας τούς ώμους, και ξανάσκυψε τδ κεφάλι. Τονέ 
λυπήθηκα.

«Δέν ξέρω τί νά κάμω», είπε πάλι.
«Νά του κλείσεις τήν πόρτα καί νά ειδοποιήσεις 

τή μαμά σου.»
«Έγώ έλεγα καλύτερα νά τδ πω τής Θάλειας.»
«Τί θά ώφελήσει;»
«Νά του κόψει τδ θάρρος πού τούδωσε. Καί νά 

τδν παρακαλέσω κι αύτόνε νά μήν ξανάρθει σπίτι.»
«Καλά, κάμε έτσι.»
«Έσύ δέν μπορείς νά τοϋ πεϊς τίποτες; Δέν 

ξέρεις πώς θά μέ υποχρέωνες. Σέ μένα ξέρεις πέ
φτει δύσκολο, θά μ’ έσωζες.»

«’Αδύνατο», του είπα σέ τρόπο που δέν κότησε 
νά μέ ξαναπαρακαλέσει.

Κάθισε λίγο κ’ έφυγε έπειτα.
Έχασα δλη τή χαρά καί μ’ έπιασε βαθειά 

θλίψη, σάν έμεινα μονάχος. Ένιωσα πάλι βάρος 
μέσα μου σά νάμουνα έγώ ή αιτία πού έφτασε ώς 
έκεΐ τδ πράμα. Τώρα έβλεπα πώς φέρθηκα κουτά 
άπδ τήν άρχή, πώς έπρεπε μόλις είδα νάμπει μέσα 
δ Νίκος νά ειδοποιήσω τδ γέρο Πετροδίκη νά λάβει 
τά μέτρα του. Δέν έγραφα κάνε έγώ τότε ένα άνώ- 
νυμο γράμμα, άφοΰ δέν είχα τήν τόλμη νά τδ πώ! 
"Αρχισα νά ξανασυλλογίζουμαι τί έχασα, ένώ ειμουνα 
στδ δρόμο νά τδ λησμονήσω.

Τήν άλλη μέρα περίμενα άπδ περιέργεια μήν 
έρθει δ Βελαδράπας καί μου πει τί έκαμε. Μά πέ
ρασε κ’ ή άλλη καί δέν ήρθε. Τδ άλλο τδ άπόγιομα 
τούς είδα καί τούς τρεις πού άνεβαίνανέ στδ Σύν
ταγμα. Καί κείνος πού έκαμε πρώτος πώς δέ μ’ 
είδε εϊταν δ Βελαδράπας. Νόμισα πώς μέ ντράπηκε 
πού τδν είδα νάναι πάλι μέ τδ Νίκο καί τήν άδερφή 
του μαζί, έπειτα άπδ τδ γράμμα πού έλαβε. Σέ 
δυύ τρεις μέρες δμως τδν ξαναπάντησα μονάχο του 
κ’ έκαμε πάλι πώς δέ μ’ είδε. Δέν ξέρω%τί μ’ έ
σπρωξε μέσα μου κ’ έτρεξα καί τδν έπιλσα.

«Κάνεις πώς δέ μέ βλέπεις;»
«Δέ ντρέπεσαι νά μέ ζυγώνεις», μου είπε θυ

μωμένα.
«Γιατί;»
«Ξέρεις γιατί.»
Ξαφνίστηκα.
«Έσύ τδγραψες τδ γράμμα. Αύτδ λέγεται άτι- 

μία», μου είπε άγριωπά.

Μοϋ άνέβηκε τδ αίμα στδ κεφάλι* μου ήρθε νά 
τοϋ σπάσω τδ μουσούδι.

«Έπρεπε νάχεις τδ θάρρος νά μου τδ πεϊς ."Οχι 
νά συκοφαντείς άνώνυμα. "Οσα είχες έσύ στδ νού 
σου τάρριξες στούς άλλους. Φταίω έγώ πού σου ά
νοιξα τήν πόρτα μου», φώναξε τόσο δυνατά, ώστε 
κάπιοι πού περνούσανε σταματήσανε καί μάς κοι- 
τάξαν.

Έκαμα νά ξαμώσω άπάνω του, μά σάν είδα 
πώς θά μάζεβα τδν κόσμο, τδν άφισα κ’ έφυγε. 
Φαντάστηκα πώς δ Νίκος θά τάρριξε σέ μένανε γιά 
νά γλυτώσει, κι άποφάσισα νά πάω νά βρώ τδ γέρο 
Πετροδίκη νά τοΟ πώ τί τρέχει, νά ξιλεωθώ σέ 
κείνον κάνε.

Κίνησα καί πήγα στδν καφενέ πού περνούσε τίς 
ώρες του. Μά δέν τδν ήβρα παρά τήν άλλη μέρα 
πού ξαναπήγα. Καθότανε μαζί μέ άλλους. Μέ δέ
χτηκε χαρούμενος, φώναξε καί μού φέρανε καφέ, 
μέ σύστησε στούς φίλους του καί μού έκαμε παρά
πονα γιατί δέ μέ ξαναείδανε σπίτι τους. Τδν είδα 
τόσο άνίδεο άπδ καθετίς, τόσο δίχως υποψία καί 
τόσο γκαρδιακδ μαζί μου, πού δέν έλαβα τδ θάρρος 
νά τδν πάρω στδ άλλο τδ τραπέζι καί νά τού πώ 
β,τι λογάριαζα. Γιατί νά τοϋ ταράξω τήν καρδιά κι 
αύτουνοϋ μέ πράματα, πού δέν είχα πιά κανένα ό
φελος νά τάνακατέψω; Κάθισα καμπόσο καί σηκώ
θηκα κ’ έφυγα, άφοϋ τοϋ έταξα πώς θά πάω τήν 

| Κυριακή σπίτι του. Εννοείται πώς όχι μόνο δέν 
πήγα, μά καί φρόντισα νά μήν ξαναπαντηθώ 
μαζί του.

9

Μου γράψανε άπδ τδ σπίτι μου νά πάω κε! τά 
Χριστούγεννα κ’ έτσι βρήκα άφορμή νά λείψω πάλι 
λίγο άπδ τήν Αθήνα. Σέ λίγες μέρες μάς ήρθε τδ 
μήνυμα πώς δ Νίκος άρρεβωνιάστηκε μέ τή θάλεια. 
Τδ έγραψε στή μάννα μου ή μάννα τοϋ Νίκου καί 
τής έλεγε μέ μεγάλη χαρά πώς κοντά στις πενήντα 
χιλιάδες πού τοϋ δίνανε προίκα, δ πεθερός του φρόν
τισε καί τοϋ βρήκε θέση σέ κάπια τράπεζα. "Α
κόυσα μέ άπάθεια πιά τδ νέο κ’ έκαμα κατά δια
ταγή τοϋ πατέρα μου τά συχαρητήρια τηλεγραφή
ματα τής οίκογένειάς μας στδ θειό, στδ Νίκο καί 
στήν οικογένεια τής νύφης. ‘Ωστόσο δέ μοϋ άρεσε 
νά ξαναγυρίσω άμέσως στήν ’Αθήνα. Κατάφερα τδν 
πατέρα μου νά πιστέψει κι αύτδς πώς είνε καλύ
τερο νά μείνω λίγους μήνες σπίτι καί νά πάω στήν 
’Αθήνα άμα θά σίμωνε δ καιρδς νά δώσω έξετάσες 
γιά τήν άδεια.

Είχα ξεχασμένη δλότελα τή θάλεια δταν πήγα. 
Έδωσα έξετάσες, τδβαλα στήν έφημερίδα, τύπωσα 
μπιλιέτα μέ τδ νέο τίτλο μου καί τδρριξα στδ γλέντι 
λίγες μέρες. Σά σωθήκανε τά χρήματα καί τοιμα- 
ζόμουνα νά φύγω πάλι, θυμήθηκα ένα μπαούλο μέ 
βιβλία κι άσπρόρρουχα, πού είχα άφίσει στήν παλιά 
νοικοκυρά μου καί πήγα νά τδ πάρω.

«"Αντε νά τδ βρεις μαζί μέ τά δικά μου τά 
χρήματα», μοϋ είπε ή κυρά ’Αμαλία, σάν τής τδ 
γύρεψα.

Καί μοϋ δηγήθηκε πώς ύστερα άπδ κάνα μήνα
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πού έφυγα, πήγε δ ξάδερφός μου καί τής γύρεψε 
άν είχε κάμαρα γιά μια κυρία πού είχε μαζί του. 
Σαν τής είχα γράψει έγώ πώς δέ θά ξαναγύριζα, 
τούς Εδειξε τή δική μου. Τής άρεσε τής κυρίας καί 
τήν έπιασε. Μιά καί γνώριζε τδν ξάδερφό μου δέν 
Εβαλε κακδ μέ νου της. Αφού τής είπε μάλιστα 
πώς είτανε ξαδέρφη καί τώ δυονώ μας ούτε ρώτησε 
πιότερα. Τδν πρώτο μήνα τής τδν πλερώσανε. Τδ τί 
γινότανε όμως έκεΐ μέσα δέν περιγράφεται. Μαζε- 
βόνταν ένα σωρό, , ένας κ’ ένας, δλοιτους παράξενοι, 
άλλοι ξουρισμ ένοι, άλλοι μέ μακριά μαλλιά, καί χα
λούσανε τδν κόσμο. Κοντέψανε νά τής φύγουν δλοι 
οί άλλοι νοικάρηδες. Πολλές φορές τούς παρακάλεσε 
νά κάνουνε σάν άνθρωποι, έκαμε καβγάδες μέ δαύ - 
τους, άποφάσισε νά πάει καί στήν άσιυνομία νά 
τούς βγάλει μέ τδ στανιό, μά λογάριαζε πάντα πώς 
θάχανε δχι μοναχά τα νοίκια πού τής χρωστούσε ή 
κυρία, μά μαζί μέ αυτά καί τά πλυστικά καί τά 
λεφτά γιά τδ φαγί πού παράγγελνε συχνά καί τής 
φέρναν άπδ τδ μαγέρικο του άντρός της. Πράματα 
δέν είχε μπόλικα νά τής κρατήσει. Μιά φορά πού 
τή στενοχώρεσε, τής πλέρωσε ένα μέρος κ’ έτσι μέ 
τήν έλπίδα πώς μπορεί νά πάρει καί τάλλα καί μέ 
τδ τάξιμο του ξάδερφού μου, πώς θά πλερώσει αύτός, 
άναγκάστηκε νά μήν τή διώξει δσο πού τή βδομάδα 
πού πέρασε έφυγε, κρυφά τή νύχτα. Ένας άπδ κεί
νους πού ρχόντανε στήν κάμαρά της, συν,εννοήθηκε 
μέ τδ διάκο πού καθότανε στήν άποκάτω κάμαρα 
καί καιεβάσαν άπδ τδ παράθυρο τά πράματα μέ τδ 
σκοινί στήν κάμαρα τού διάκου κι άπδ κεί άπδ τάλλο 
τδ παράθυρο τά βγάλανε στδ δρόμο. Μαζί μέ αυτά 
πήγε καί τδ δικό μου τδ μπαούλο πού είχε μείνει 
σέ μιά γωνιά, άφοΰ είπε ή κυρία πώς δέν τήν πεί
ραζε νά μένει. Ή  κυρά ’Αμαλία άκουσε τή φασα
ρία στήν κάμαρα τού διάκου μά δσο νά ντυθεί νά 
πάει νά δεϊ τί τρέχει, είτανε πιά αργά. Τά πράματα 
είτανε φεβγατισμένα. Κ* ή κυρά ’Αμαλία άρχισε 
νά μού λέει τί είπε καί τί έψαλε τού διάκου.

«Καί τήν κυρία πώς τή λέγανε ;» τή ρώτησα.
«Μαριγώ μάς είπε πώς τή λέγανε καί κυρά 

Μαριγώ τήν κράζαμε. Μά κείνοι πού ρχόντανε τή 
λέγανε κάπως άλλιώς. Σάν καί τούς έπαιρνες λογα
ριασμό ;» Δέν είχα πιά δισταγμδ ποιά είτανε. Μά ι 
τδ άνακάτωμα τού Νίκου σέ δλη αυτή τήν ίστορία 
μού φάνηκε λίγο παράξενο.

«Ερχότανε συχνά δ ξάδερφός μου ;» ρώτησα 
τήν κυρά Αμαλία.

«Κάθε μέρα δώ είτανε.»
«"Ως τώρα τελευταία ;»
«Τδ άπόγεμα πρί νά γένει άφαντη ή κυρία, 

μ’ Ικείνονε βγήκε δξω.»
«Κι δ φίλος μου μέ τδ μακρύ ζακέ ; τονέ θυ

μάσαι; Τδ ίδιο έρχότανε κι αύτός ;»
«Εκείνος μέ τά κόκκινα μαλλιά ; Πώς δέν έρχό

τανε ! Τώρα κοντά μιά νύχτα πού πήγα καί τούς 
έβαλα τίς φωνές γιατί κάνανε άνησυχία, κείνος βγήκε 
κάτι νάμού πεί καί τδν πήρα μέ τίς σπρωχτιές.»

Μού κεντήθηκε ή περιέργεια. Έπρεπε νά μάθω 
περισσότερα γι’ αύτή τήν ίστορία. Χαιρέτησα τήν 
κυρά 'Αμαλία καί τδ άπόγιομα τήν ίδια μέρα έφερα

ένα γύρο τούς καφενέδες πού ήξερα πώς φωλιάζαν 
οί μαλλιαροί, πέρασα κι άπδ τήν μπίρα, μά δέν 
μπόρεσα'νά δώ κανέναν. Τότε θυμήθηκα τδ άπό- 
μερο καφενεδάκι τού Κολωνακιοΰ. Είχε πιάσει τδ 
καλοκαίρι πιά και στοχάστηκα πώς θά μαζέβουνται 
Ικεΐ δξω στή δροσιά. Πήρα ένα φίλο μου γιά συν
τροφιά, δίχως νά τού πώ τίποτες, καί τδν τράβηξα 
κατά κείνα τά μέρη. Άπδ μακριά ξαγνάντισα τά 
κόκκινα μαλλιά τού Βελαδράπα. Καθόταν πλάι στδν 
ποιητή Βιδούρη. Μαζί τους είταν κάπιοι άπδ τούς 
παλιούς μου γνώριμους καί κάπιοι νέοι πού τούς 
έβλεπα πρώτη φορά. Πίσω άπδ τδν ποιητή Βιδούρη 
ξανακαθότανε στδ άλλο τδ τραπέζι δ άξιόπρεπος 
κύριος πού έμοιαζε σάν άπόστραιος άξιωματικός. 
Σάν είδα πώς δέν είταν έκεΐ δ Νίκος, είπα τού σύν- 
τροφού μου νά καθίσουμε λιγάκι στή δροσιά καί 
μεΐς. Καθίσαμε κι δταν δ ποιητής Βιδούρης γύρισε 
κατά μάς τά μάτια, τού έβγαλα τδ καπέλο. Μέ χαι
ρέτησε κι αύτός. Οί άλλοι γύρισαν καί κοιτάξανε κι 
δ Βελαδράπας μού φάνηκε πώς ξαφνίστηκε σά μέ 
παρατήρησε. Σέ λίγο τδν είδα μπήκε μές τδ καφε
νείο καί κάτι είπε στδ παιδί. Άμα ήπιαμε τδν καφέ 
μας, σηκωθήκαμε νά φύγουμε. Δέν είχαμε κάμει 
πολλά βήματα, δταν τδ παιδί τού καφενέ έτρεξε καί 
μέ σταμάτησε :

«Ένας κύριος έκεΐ θέλει νά σέ σμίξει καί γυρέ- 
βει νά τού πεις πού κάθεσαι», μού είπε.

Τού είπα τδ ξενοδοχείο μου κ’ έφυγα.
Τήν άλλη μέρα, δτι είχα σηκωθεί, χτύπησε ή 

πόρτα καί παρουσιάστηκε δ Βελαδράπας.
«Έρχουμαι μέ ντροπή μου», μού είπε, «μά χρω

στώ νά σοΰ πάρω συμπάθια γιά τήν προσβολή πού 
σοΰ έκαμα τότε. Κείνος δ άτιμος μέ κούρτισε.»

«Ποιός ;» τονέ ρώτητα κι άς τδ κατάλαβα.
«Κείνος 6 μπαγαπόντες, μά καλά τά πλέρωσα 

καί γώ.»
Τδν κοίταξα ξαφνισμένος.
«Τί, δέν τά ξέρεις ;» μού είπε.
«Τί νά ξέρω;»
«Πώς έγινε άφαντος δ— ».
«Πού νά τδ ξέρω ;*
«Ό  μπαμπάς μου τίγραψε στδ σπίτι του, στδ 

θειό σου. Δέν τδμαθες;»
Τονέ βεβαίωσα πώς δέν είχα είδηση.
«Άκου νά σού τά πώ λοιπόν», είπε.
Φώναξα καί μάς φέρανε καφέ κι δ Βελαδράπας 

δηγήθηκε στδ μεταξύ:
«Τότε πού έλαβα τδ γράμμα πού σού έδειξα, 

άντίς νά κάμω καθώς μέ συμβούλεψες, στάθηκα 
άνόητος καί τδ έδειξα τού Νίκου. Μού είπε πώς 
είναι συκοφαντίες δικές σου, πώς έβαλες κάπιον κ’έ- 
γραψε τ£ γράμμα. Στήν άρχή δέν τδ πίστεψα, μά 
μ’ έβαλε νά ρωτήσω καί τή θάλεια, άν είναι άλή- 
θεια ή δχι.»

«Τί άν είναι άλήθεια;» τονέ ρώτησα.
Μπερδέφτηκε: «Δηλαδή άν ένιωσε τδ Νίκο νά- 

χει κακδ σκοπδ κι άν έσύ είχες Εδέα γιά τή θάλεια. 
Τί τά θέλεις' έτσι μέ κατάφερε καί σού φέρθηκα 
δπως δέν έπρεπε.» Σταμάτησε, σά νάχασε τή σειρά.

«Έπειτα;» ρώτησα.
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«Έπειτα τδ γράμμα μ’ έκανε κ’ έμέ νά προ
σέξω κ’ είδα πράματι; πώς ή θάλεια τονέ συμπα
θούσε. Έγραφα ένα δραμα τότες — τδ είδες πού τδ 
τύπωσα ;— και δεν είχα περισσότερο καιρδ νάχάσω 
γι’αύτδ τδ πραμα. Είναι αλήθεια πώς δεν τδ πήρα γιά 
σπουδαίο όσο πού μια μέρα ή μαμά τούς έπιασε 
στή σκάλα δξω άπδ τήν κάμαρά μου. Αέν τήν είχε 
δει ή θάλεια πώς εΐτανε στήν ταράτσα καί — ».

«Τί καί;»
«Τέλος πάντων— τδν πέταξε δξω άμέσως, πήρε 

νά δείρει τή Θάλεια, τάβαλε. μέ μένα πού τδν έ
φερα στδ σπίτι, τάκουσε ή ύπερέτρια, γίνανε ένα 
σωρδ φασαρίες. Έπειτα Ιπιασε πάλι ή μαμά Ινα 
γράμμα του Νίκου. Εκείνος μ’ Ιβαλε έμέ νά μεσι
τέψω, ή θάλεια φοβέριξε τή μαμά πώς θά φύγει 
κρυφά μαζί του δσο πού τήν άνάγκασε καί τδ είπε 
του μπαμπά. Αύτδς δέν ήθελε ουτε νάκούσει, Ιγινε 
Ιξω φρενών τής τδ ξέκοψε τής θάλειας πώς δέν τή 
δίνει σέ άνθρωπο πού δέν κάνει καμιά δουλειά καί 
τάβαλε κι αύτδς μέ μένα. Αέν ξέρεις τί τράβηξα άπδ i 
δλους έκεί μέσα. Τέλος τονέ πείσαμε τδ μπαμπά J 
πώς δ Νίκος είναι δικηγόρος, ρώτησε κι δ ίδιος κ’έ- 
μαθε πώς ή μητέρα του έχει καλή περιουσία κι άμα 
τέλος δέχτηκε κι δ Νίκος νά τονέ διορίσουνε στήν 
Τράπεζα, άφοϋ τού έπεσε του μπαμπά κ’ ή θάλεια ¡ 
στά πόδια, είπε τδ ναι κι άρρεβωνιαστήκανε. Στήν 
άρχή κανένα μήνα πήγε ήσυχα τδ πράμα κι δλοι 
είμαστε εύχαριστημένοι. Ό μπαμπάς άποφάσισε νά 
τούς άγοράσει ένα σπίτι πού τδβρηκε φτηνδ καί νά 
γινότανε δ γάμος. Μά έπειτα δ Νίκος άρχισε νά 
ρεμπελέβει. Έλειπε συχνά άπδ τδ γραφείο του καί 
μιά μέρα, πού ειδοποιήσανε τδ μπαμπά άπδ τήν 
Τράπεζα, θύμωσε καί του έκαμε παρατήρησες κι δ 
Νίκος θύμωσε κι αύτδς καί δέν ήρθε δλότελα δυδ 
βδομάδες σπίτι. Έμπλεξε μέ τήν παρέα δξω, μέ 
τήν Κλεαρέτη, ξενυχτοΰσε, τάμαθε ή θάλεια, ζή- 
λεβε καί παρόμιες άηδίες.»

«Καί σύ πήγαινες δξω μαζί του;» τονέ ρώτησα,

■ «Τίνάκανα; Έμπλεξα», φπάντηοε κοκκινί
ζοντας λίγο· «κοίταξα νά τονέ μαζέψω καί τδ κα- 
τάφερα νά τονέ φέρω πάλι σπίτι. Τά ξαναφτιάσανε 
μέ τή θάλεια. 'Ο μπαμπάς πήγε στήν Τράπεζα καί 
κατάφερε μέ κάπιο φίλο του νά τδν περάσουνε γιά 
άρρωστο τις μέρες πού Ιλιψε. Έγινε πιδ ταχτικδς 
στδ γραφείο του, μά τώρα άρχισε νά γυρέβει άπδ 
τή θάλεια νά μήν καθίσουν έδώ άμα θά παντρεβόν- 
τανε, άλλά νά πάνε στή Γερμανία, λέγοντας του 
μπαμπά πώς πάει νά τελειοποιηθεί στήν έπιστήμη 
του. Έ  θάλεια δέν ήθελε νά πάει. Τήν κατάλαβα 
πώς είχε μετανιώσει πιά πού άρρεβωνιάστηκε, δταν 
τονέ γνώρισε τδ Νίκο ποιός είταν. Είχε κιόλας πάντα 
υποψίες πώς έχει σκέσες μέ τήν Κλεαρέτη, τδ είπε 
μάλιστα κσί τής μαμάς καί ξαναγίνανε νέες σκηνές 
κι δ Νίκος Ιπαψε πάλι νάρχεται στδ σπίτι. Ό  
μπαμπάς κ’ ή μαμά σκεφτήκανενά διαλύσουν αύτοί 
τδ συνοικέσιο, τδ είπανε τής θάλειας, μά κείνη — ».

Ό  Βελαδράπας σώπασε μιά στιγμή.
«Δέν ήθελε, I ;»

«Μήν τά ρωτάς. Ή  άτιμία του δέν έχει δρια.

Μπήκα στή μέση καί ξανασυμβίβασα ττ πράμα. Ό  , 
Νίκος ξαναήρθε σπίτι καί φαινόταν ήσυχος λίγον 
καιρό. Μά πάλι τού άναψε δ καημός τής Γερμανίας 
καί ξανάρχισε νά γκρινιάζει τή θάλεια νά πεί τού 
μπαμπά νά του δώσει χρήματα. Ή  θάλεια δέν του 
έλεγε τίποτες κι δ Νίκος μιά θύμωνε, μιά ξεθύμωνε 
μαζί της, πότε ρχότανε ταχτικά καμπόσες μέρες, 
πότε χανότανε καμπόσες πάλι, δσο πού τήν περα
σμένη τή βδομάέα τονέ χάσαμε δλότελα. Είμουν 
άρρωστος τρεϊς μέρες καί δέν μπορούσα νά βγώ νά 
δω τί γίνεται. Μά μεβγαλε άπδ τδν κόπο δ θέμης 
Φλοίσβος. Έρθε άγριεμένος σπίτι καί μού είπε πώς 
δ Νίκος έφυγε μέ τήν Κλεαρέτη.»

«Γιά πού;»
«Κανείς δέν ξέρει. Μπορεί νάναι καί δώ που

θενά κρυμένοι.»
Δέ μπόρεσα νά μή γελάσω.
«Καί μηδά φτάνει αύτό;» ξακολούθησε δ Βε

λαδράπας θυμωμένος, «μά Ικαμε κι άλλη άτιμία. 
Έβαλε τήν υπογραφή τού μπαμπά καί τράβηξε άπδ 
τήν τράπεζα τρεις χιλιάδες δραχμές.»

«Πάνε κι αύτές μέ τά δικά μου άσπρόρρουχα», 
ξαναγέλασα.

«Αύτές δέν πάνε άκόμα. Ό  μπαμπάς έγραψε 
τού πατέρα του νά τις πλερώσει, άλλιώτικα θά τδν 
καταγγείλει ή τράπεζα. Δέν είναι άστεΐα τρεϊς χ ι
λιάδες δραχμές· γιατί νά τις πλερώσουμε μείς; Μάς 
φτάνουν τάλλα.»

Ξανασώπασε μιά στιγμή.
«Βλέπεις τί άνθρωπος είταν δ ξάδερφός σου !» 

είπε έπειτα καί σηκώθηκε.
«Υπεράνθρωπος», χαμογέλασα.
"Έσκυψε τδ κεφάλι.
« Έ , πάμε τώρα λιγάκι όξω», τού είπα σέ λίγο 

καί τονέ χτύπησα παρηγορετικά στήν πλάτη.
«Ξέρεις, ή μαμά σάν άκουσε πώς είσαι δώ, γύ

ρεψε νά σέ δει* μού είπε νά σέ πάρω νά πάμε», μέ 
παρεκάλεσε.

«Ντρέπουμαι νάρθώ», τού άπάντησα.
Καί δέν πήγα. Τί νάκανα νά πάω; Μά τδ 

άπομεσήμερο ήρθε καί μέ βρήκε πάλι δ Βελαδρά
πας. Ή  μαμά του ήθελε σώνει καί καλά νά μέ δει.

Αναγκάστηκα καί πήγα. Τή βρήκα μοναχή 
της στήν τραπεζαρία. Μέ ήθελε νά πώ καί γώ τού 
άντρός της νά μήν καταγγείλει τδ Νίκο. Φοβότανε 
πώς μέ τήν καταγγελία δέ θά βγάλει τίποτε, παρά 
τδ σούσουρο θά γίνει μεγαλύτερο. Μπορεί κιόλας δ 
Νίκος νά τδ μετανιώσει στδ μεταξύ καί νά γυρίσει.

«Νά τή στεφανονότανε μονάχα κ’ ύστερα άς 
έφεβγε νά πάει δπου θέλει»,; μού είπε καί δάκρισε.

Τής έταξα πώς θά τδ κάμω κ’ έφυγα. Ή  θάλεια 
δέ βγήκε κι άς κάθισα κοντά μιά ώρα. Ή  μαμά 
της ούτε κάν τή δικιολόγησε γιατί δέ βγήκε.

Δέν έλαβα καιρδ ουτε νά σκεφτώ αν έπρεπε νά 
πάω νά σμίξω τδ γέρο Πετροδίκη, γιατί περνώντας 
άπδ τδ ξενοδοχείο μου βρήκα τηλεγράφημα τού πα
τέρα μου νά φύγω άμέσως γιά τήν Πάτρα, νά πε- 
ριμείνω τή μητέρα μου πού θάφτανε κεΐ μέ τδ βα
πόρι τήν άλλη μέρα. Απάνω κάτω μάντεψα τί θά- 
τρεχε κι δταν τήν έσμιξα, έμαθα πώς χτύπησε άπο-
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* πληξία τήν άδερφή της κ’ έτρεξε νά τήν προφτάσει 
ζωντανή. Φύγαμε βιαστικά και .τδ βράδι σταματή
σαμε μέ τδ άμάξι στήν αυλόπορτα τής θειάς μου.

Έ  Μαρία έτρεξε κάτω σά μάς άκουσε.
«Εΐναι λίγο καλύτερα», μάς είπε σιγαλά, σά νά 

φοβότανε μήν τήν άκούσει άπάνω ή άρρωστη. «Νά 
μή σάς δεϊ άπδψε. Ό  γιατρός διάταξε ήσυχία».

Ανεβήκαμε σιγά στή σκάλα και μπήκαμε σι- 
γότερα στήν τραπεζαρία πού είταν 6 θειός. Σά μάς 
εΐδε, έπεσε κλαίοντας στήν άγκαλιά μας. Τήν άρ
ρωστη τήν είχανε στήν κάμαρα του Νίκου καί κοντά 
της είτανε μονάχα ή κόρη της, πού είχε φτάσει 
πρωτύτερα άπδ μάς.

Στήν τραπεζαρία είταν ακόμα μιά άδερφή του 
θειου μου κ’ οί τέσσερες καθόμαστε σάν πετρωμέ
νοι, τρομάζοντας μήν τρίξει καί τδ κάθισμα.

Έ  Μαρία μόνο πήγαινε καί ρχότανε άνάλαφρα 
σάν ίσκιος, πατώντας ξεπόδετη στά νύχια καί κάθε 
φορά πού ό θειδς ξεχνιούμενος σήκωνε τή φωνή του 
πιότερο, παρουσιαζότανε στήν πόρτα μέ τδ δάχτυλο 
μπροστά στά χείλια της. Είτανε κατάχλωμη καί 
τά μάτια της βαθουλωμένα.

Δηγήθηκα στδ θειό μου δ,τι γνώριζα άπδ τήν 
ιστορία τού γιού του καί τοΟ είπα πώς μόνη σωτηρία 
είναι νά πλερωθεί ή τράπεζα καί νά σκεπαστεί τδ 
πράμα.

«Πού νά βρώ τά χρήματα, παιδί μου;» μου 
άπάντησε. «Βρήκα κάπιονε νά μάς δανίσει μέ ύπο- 
θήκη τδ χτήμα τής θειάς σου, μά στήν κατάσταση 
πού είναι αύτή πώς νά ύπογράψει; Αύτή δέν μπο
ρεί καί νά κουνηθεί. Φοβούμαστε, άκόμα καί νά τής 
τδ πούμε, μήν τής έρθει καί δεύτερη.»

Έ  μάννα μου έσκυψε λίγες στιγμές τδ κεφάλι 
της συλλογισμένη.

«Πιάσε καί γράψε τού πατέρα σου νά βρει τά 
χρήματα* πές του δπως κάμει νά τά βρει», μού είπε 
έπειτα.

Ή  Μαρία μου έφερε χαρτί κ’ έκαμα τδ γράμμα. 
Έκαμα κ’ ένα άλλο τού γέρο Πετροδίκη, παρα- 
σταίνοντας τή θέση τής μάννας τού Νίκου καί πα- 
ρακαλώντας τον νά περιμείνει άκόμα λίγες μέρες. 
Λογαριάζαμε πώς τδ πολύ σέ τέσσερες μέρες θά- 
χαμε απάντηση άπδ τδν πατέρα μου.

Τήν άλλη μέρα μπήκε ή μάννα μου στήν άδερ
φή της καί τούτη φάνηκε σά νά τή γνώρισε. Τήν 
τρίτη είπε δ γιατρδς πώς ξέφυγε τδν κίντυνο γιά 
τήν ώρα. Ή  άνησυχία είτανε τώρα τί θάπαντήσει ό 
πατέρας μου. Ή  μάννα μου ήθελε νά τού τηλεγρα
φήσω. Μά ξέροντας τδ χαραχτήρα του καί τή λίγη 
σκοτούρα πού είχε γιά τούς δικούς τής γυναικός 
του, είπα πώς του τηλεγράφησα, δίχως καί νά τδ 
κάμω.

Τδ άλλο τδ πρωί σάν ξύπνησα, ή Μαρία μαζί 
μέ τδν καφέ μού έφερε ένα γράμμα καί μιά έφη- 
μερίδα. Άνοιξα τδ γράμμα. Είταν άπδ τδ Βελα- 
δράπα καί μού έλεγε πώς τδ δικό μου γράμμα στδν 
πατέρα του έφτασε άργά. Ή  τράπεζα είχε λάβει 
άπδ μέρες πιά τά μέτρα της κ' ή γερμανική άστυ- 
νομία έπιασε τδ Νίκο στδ Μόναχο, πού πήγε μέ τήν 
Κλεαρέτη. Ό  θέμης Φλοίσβος μάλιστα γιά νά τούς

έκδικηθεί έκαμε τδ φευγιό τους καί τή σύλληψη τού 
Νίκου άνάγνωσμα στδ Μ η ν ύ τ ο ρ α. Μού έστελνε 
τδ ρ̂ύλλο νά τδ δώ καί γώ.

Ό  θειδς έλειπε άπδ τδ σπίτι καί πήγα κ’ έκρα
ξα τή μάννα μου καί τής διάβασα τδ γράμμα.

«Κοίτα μήν τδ μάθει ή θειά», τής είπα καθώς · 
έφεβγε.

«Τί νά μή μάθει ή θειά ;» άκουσα άξαφνα άπδ 
πίσω μου τή φωνή τής Μαρίας, πού είχε μπει στήν 
κάμαρα κι άπόδετη δπως περπατούσε, δέν τήν κα
τάλαβα.

«Τίποτες», μουρμούρισα.
«Πώς τίποτες; Είταν τδ γράμμα απ’ τδν πα

τέρα σου; Δέν μπορεί νά κάμει τίποτες;»
Δέν τής άπάντησα.
«'Αλήθεια δέν μπορεί νά κάμει τίποτες;» μέ 

ξαναρώτησε.
♦Τί νά κάμει; Είναι πιά άργά.»
«Τί άργά;» είπα χλωμαίνοντας.
«Τδν τσακώσανε τδ Νίκο.»
Άκούμπησε τδ χέρι της στδν τοίχο καί μέ κοί

ταξε μιά στιγμή. Έπειτα δίχως νά πεΐ λόγο βγήκε 
άπδ τήν πόρτα.

Άνοιξα τήν έφη μερίδα νά διαβάσω τί έγραφε ό 
θέμης Φλοίσβος. Μά άξαφνα στοχάστηκα πώς ή 
έφη μερίδα μπορεί νά είχε ρθεί καί στδν καφενέ καί 
νά τδ μάθει ό θειδς ξαφνικά στήν άγορά. Σηκώθηκα 
νά πάω νά τδν προλάβω. Καθώς βγήκα άγάλια στδ · 
σαλότο, άπδ τή μισοανοιγμένη πόρτα τής κουζίνας 
είδα τή Μαρία σωριασμένη στδ στραπέζι μέ τδ κε
φάλι σκυφτδ στά χέρια τ η ς . ---------------- -------------

Ό  φίλος μου, πού μού δηγήθηκε τήν ιστορία, 
σώπασε.

«Κ* ύστερα;» τονέ ρώτησα.
«Τί ύστερα;»
«Τί άπογίνανε;»
«Ποιοί τί άπογίνανε; Ό  Νίκος κάθισε καναδυδ 

χρόνια φυλακή καί τώρα δέν τδν ξέρω καί γώ πού 
βρίσκεται. Ό  φίλο? μου ό Βελαδράπας έκοψε τά 
μαλλιά,' άφισε τδ μουστάκι του καί τά δράματα, καί 
κάθισε καί διάβασε. Πήρε τδ δίπλωμά του καί σή
μερα είναι δικαστής. Κάνει καί φιγούρα κιόλας».

«Κ* ή θάλεια;»
«Πολλά ζητάς. Μή θές νά ξέρω τί έγινε κ’ ή 

Κλεαρέτη;» μού άπάντησε καί δέν ξαναμίλησε.

Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ

 — -------

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
μ. Σχ. Σακ, Έ λ α  τό Σαβατόβραδο. Καθώς τύ δηλο)- 

σαμε στδ περασμένο φύλλο, κάθε Σαβατόβραδο, ΰστερ* 
άπδ τις οχτώ, δεχόμαστε στδ γραφείο τούς φίλους της 

’Ιδέας. κ. Περίεργο. Γιατί βιάζεσαι ; Τδ «Άδερφάτο τής 

Δημοτικής» θά βάλει στή θέση τους δλ’ αύτά τά ζητήματα, 
—κ. Α. Ί χ .  Τδ «Ραγισμένο βάζο» τού Ρπιάΐωιηκιβ έχει με
ταφραστεί άπδ έκατδ περίπου Ρωμιούς ίσαμε τώρα. Κα

νένα άλλο.


