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Τούς στίχους τούτους σημείωσα έδώ καί τρία 
χρόνια, στδ περιθώριο τού βιβλίου πού έγραψε δ 
Χρηστομάνος γιά τήν αυτοκρατόρισσα Ελισάβετ :

Τό πιο περήφανο "Ονειρο μέσ1 από κάποιο αστέρι,

—  ήλιος έκεΐ εΐν’ ή Ποίηση, καί ή Μουσική φεγγάρι, —  
ηυρ’ έδώ χάτου αταίριαστο περαστικό λημέρι 
σέ μιας βασίλισσας κορμί, σέ μιας νεράιδας χάρη.

Ξάφνο» τό σίδερο σ’ ενός τρελού φονιά τό χέρι 

σβεΐ τό κορμί τί» ρηγικό, τη νεραϊδένια 
ί ’ορνα δθεν ήρθες, "Ονειρο, πατρίδα σου τάστέρι, 

ήλιος ή Ιϊοίηση εΐν’ Α »Ι καί ή Μουσική φεγγάρι.

Μά μέ τήν τέχνη του κρατφ καί μέ τόν έρωτά του 
άλαφροΐσχιωτος ποιητής, λειτουργικό βιβλίο, 

μέσα σου τό γόργ’ "Ονειρο πού όλάστραψε μπροστά του, 

*Ω τό βιβλίο πού τραγουδεί! —  Καί σάν τό ξεφυλλίζεις 
κάποια φτερά σ ’ ¿ερίζουνε καί κάτι άλαφρογγίζεις .. 

σάν άπό κόσμο μυστικά, σάν άπό νόημα θεΐόί
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Ό  Καρκαβίτσας έλεγε κάποτε: «Ή  δημοτικι

στής ή καθαρευουσιάνος, ή άρσενίκδς ή θηλυκός». 
Σωστά. Τρίτο φύλο δέν υπάρχει, μήτε δρόμος 
άνάμεσα. Δημοτικιστής, πρώτ’ απ’ δλα έκεϊνος 
πού τά γράφει τά δημοτικά· δχι έκεϊνος πού 
λέει μονάχα πώς είναι δημοτικιστής καί πού μονάχα 

κοροϊδεύει τδν κ. Μιστριώτη. Δέ φτάνει. Ή  δημο
τική δέ θέλει λιμοκοντόρους γιά πλατωνικά κόρτε1 
θέλει έπφήτορες γιά γένα.
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Ριγμένο, έδώ καί δυδ χρόνια, μέ τδ μολύβι, στδ 
περιθώριο τού άρθρου μιδς έφημερίδας: Κανένας 
δέν άρνιέται τή δημοτική γλώσσα* δλοι, καί φωτι
σμένοι καί κουτοπόνηροι καί ψωροπερήφανοι, καί 
γνωστικοί, καί άστόχαστοι, άλλοι κάνουν πώς τήν 
άναγνωρίζουν, άλλοι πώς τήν άνέχονται* μερικοί, 
καί τήν πανηγυρίζουν. Ζήτημα γιά δημοτική 
γλώσσα, σάν ιδέα πλατωνική, σάν άεροκρέμαστο 
σύγνεφο, σάν κάτι άνάλογο μέ τδ ξεφωνητδ του 
στραβού διακονιάρη «κόσμο άκούω καί κόσμο 

ΐ' δέ βλέπω», ζήτημα τέτοιο δέν υπάρχει. Ζή- 
ί τη μα γιά τή συμπάθεια καί γιά τή συγκατάβαση 
■ πού έμπνέειή δημοτική γλώσσα, άπλερη παιδούλα,

! άπλή χωριατοπούλα, παρουσιασμένη στά λαϊκά μνη
μεία, καί σέ στίχους ποιητών, ζήτημα τέτοιο δέν 
ύπάρχει. Ζήτημα γιά τή δημοτική γλώσσα πώς δέν 
μπορούμε νά τήν ξεφύγουμε, καί πώς δέν μπορούμε 
νά μή τή- μιλάμε, δπως βπως, μισά, καθαρά, 
στά γιομάτα, σκιαχτά, μπερδεμένα, κοσκινισμένα, 
δλοι μας, άπδ τδ βασιλιά ϊσα μέ τδ λούστρο, ζήτημα 
τέτοιο δέν υπάρχει. Τδ ζήτημα άρχίζει άπδ τή στιγ
μή, πού ή δημοτική γλώσσα άρχίζει νά γίνεται 

'γλώσσα γραφτή, μέ τδ δικαίωμα, μέ τήν προσπά
θεια, μέ τδν άγώνα καί μέ τή δύναμη νάντικατα- 
στήση σέ δλα τήν ΐ.·χ(ίχ£< λ' ·<ν. νά κάμη τή 
δουλειά πού κάν ή γλώσσα σ’ ένα έό,'ος, δμορφώ- 

τερα, χρησιμώτερα, καλύτερα, έντελέστε^α άπδ τήν 
καθαρεύουσα. Τδ ζήτημα ξεσπά άπδ τή ι.τιγμή πού 
ή δημοτική γλώσσα άρχίζει νά γίνεται Λόγος. Τδ 
ζήτημα ξεσπφ άπδ τή στιγμή πού ή δημοτιχνή γλώσ

‘ Η  Κοίταξε ¿ριθ. 442, 443, 444, 445, 446, 447 , 448, 
449 , 460, 451, 4 5 0 κ α ί4 5 3 . !
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σα ξεπέρασε τά βρεφικά χρόνια, έπαψε νά είναι 
άπλερη παιδούλα, κινώντας όλων τι; καλοσύνες καί 

παίρνοντας από τά χέρια όλονών κουφέτα, καί μάς 
προβάλλει σά γυναίκα μεστιομένη, μά πού δέ χο>ρα- 
τεύει, καί πού δέν έρχεται νά κάμη κόρτε τού σαλο
νιού ή νά τού παραοοθή χτηνώδικα τού άντρα, μά 
πού έρχεται νά πολεμήση γιά τον άπολυτρωμβ της, 
πού έρχεται νά ξεσκαλίση ένα προς ένα όλα τη; τά 
παραγνωρισμένα δικαιώματα, γιά μιά χειραφεσία, 
ταιριαστά πάντα μέ το φυσικό της, καί λίγο λίγο 
καί υπομονετικά καί μέ τόν καιρό δουλεμένη, μά 
χειραφεσία πέρα καί πέρα. Το ζήτημα ξεσπά άπδ 
τή στιγμή πού ή δημοτική γλώσσα μεγάλωσε, κ’ έ
δειξε πώς είναι πλάσμα αρσενικό, καί μ’ δλο της τδ 
θηλυκό τδνομα, κ’ έγινε άντρας μέ μουστάκι, μέ 
γροθιά, μέ ανάστημα, μέ παράστημα, μέ νου, μέ 
καρδιά, μέ γράμματα, μέ θάματα. Φυσικά καί λο
γικά ό πόλεμος (ιά σταίνονταν. τής γυναίκας πού δέ 
χωρατεύει, τού άντρα πού θριαμβεύει. Δημοτική 
γλώσσα καί δημοτικισμός έξω άπο τούς ανθρώπους 
τού λόγου πού τή μεταχειρίζονται γρά,φοντάς τηνε, 
δειλά, τολμηρά, σοφά, κομπογιαννίτικα, μισά, ακέ
ρια, ολοι, μέ τήν άξιοτίμητη πρόθεση νά κάμουν 
έργο ομορφιάς ή έργο κοινοτικής ωφέλειας ή καί 
τά δυδ μαζί, δημοτική γλώσσα καί δημοτικισμός 
έξω από τούς ανθρώπους πού τά μεταχειρίζονται, 
μά μέ κάποιο χαραχτήρα, μέ κάποια γραμματική, 
δηλαδή μέ κάποια μουσική, δημοτική γλώσσα καί 
δημοτικισμός, έξω από τού; εργάτες τού λόγου, δέν 
υπάρχουν, αέρας φρέσκος είναι. Δημοτική γλώσσα 
καί δημοτικισμός, έξο> απ’ δ,τι κράζεται στις κουβέν
τες τού δρόμου καί στούς καυγάδες τών καφενέδων 

μαλλιαρισμός καί ψυχαρισμός, δέν υπάρχει, τήν 
ώρα τούτη, μέ κίνηση καί μέ ένέργεια. Κι άν υπάρ
χουν άνθροιποι πού ανέχονται νά λέγουνται δημοτι
κιστές, καί δέ θέλουνε νά λέγουνται μαλλιαροί ή 
ψυχαριστές, οι άνθρωποι τούτοι, ή δέ θά είναι άδο
λοι όπαδοί τής ιδέας τής δημοτικής, ή δέν έχουν τή 
συνείδηση τού ποσού, μικρού ή μεγάλου, άπδ τδ 
μαλλιαρισμό καί άπδ τδν ψυχαρισμό πού ρέει μέσα 

στο αίμα τους. Γιατί ό λεγόμενος μαλλιαρισμός εί
ναι ή γυναίκα πού άπάνου σημείωσα. Γιατί δ λεγό
μενος ψυχαρισμός είναι ό άντρας πού παραπάνω 
χαραχτήρισα. Δοξολογίες άπδ τή μιά μεριά γιά τή 
δημοτική γλώσσα κι άναθέματ’ άπό τήν άλλη τή 
μεριά, δέν ξ^;ω ποιώνε μαλλιαρισμών καί ποιών 
ψυχαρισμων, τί νόημα έχουν δέν καταλαβαίνω. «Κόμ
ποι καί λήγων εύμορφίαι», θά έκραζε ό άρχαίος 
έκείνος μαλλιαρός, ό Ευριπίδης.

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Μ

«Έγώ εν καί μόνον .τερί τοΰ γλωσ
σικού ζητήματος γνωρίζω, διότι ελαβον 
αφορμήν νά έκθέσω ά.τά τοΰ βήματος 

τοιίτου διά μακρών τήν γνώμην μου 

περί αΰτοΰ. Καί κατακρίνας .· ώς κατέ- 
κρινα τήν αΐρεσιν τοΰ μαλλιαρισμού καί 
τήν αΐρεσιν τοΰ ψυχαρισμόν, διεζεδί- 
κησα τά απαράγραπτα δίκαια τής γλώσ- 

σης τής δημοτικής, τής όποιας εάν 
¿πρόκριτο νά στερηδώμεν. Οά έχάνομεν 
εν μέρος, έν μέγα μέρος τής έδνικής 

μας ψυχής».

,ΚβΣΤ̂ Σ ,,ΠΑΑ£ΜΑ|
■ Λ*'"

Μέ τέτοια λόγια απάντησε δ κ. Βενιζέλος τήν 
περασμένη βδομάδα μέσα στή Βουλή, σέ κείνους, 
πού φωνάζανε γιά τό διορισμό τού κ. Σίμου Μενάρ- 
δου στήν πανεπιστημιακή έδρα τής Αρχαίας Ε λ 
ληνικής Φιλολογίας. Ξαφνιάστηκαν οί φημερίδες 
μας, δσες κάνουνε τδν ψευτοφιλελεύτερο, κι άπόμει- 
ναν μέ τδ στόμα ανοιχτό μερικοί άθρώποι, δσοι κά
νουνε τδν ψευτοδημοτικιστή. Ύμνοι στδν Πρωθυ
πουργό τονιστήκανε, έπίθετα θαμαστικά τού χαρι
στήκανε, καί ή φήμη τών δρόμων μέ μιά ήρωί'κή 

πνοή τονέ περιτύλιξε.
Γιά δσους δμως βλέπουν τά πράματα μέ τήν 

ήρεμία τής γνώσης καί τής έπίγνωσης, μέ τδ Ερευ
νητικό μάτι τού άληθινού αγωνιστή γιά τδ τρανό 
ζωτικό ζήτημα πού άγγίζει σήμερα τήν έθνική 
ψυχή, τά λόγια τού κ. Βενιζέλου σταθήκανε σά μιά 
φυσική συνέχεια τής άπαγοήτεψης πού σκόρπισε 6 
Πρωθυπουργός έδώ καί πέντε μήνες μιλώντας γιά 
τδ γλωσσικό ζήτημα καί βάνοντας σύγκαιρα μέσα 
στδ Σύνταγμα τού φιλελεύτερου (!) Ελληνικού βασι
λείου τήν περίφημη περιοριστική διάταξη, στίγμα 
πνεματικής βαρβαρότητας καί παντοτινό δείγμα 
τής σύχρονης άξιολύπητης κακομοιριάς, γιά τούς 
κατοπινούς μας. Ή διάκριση τής δημοτικής γλώσ
σας καί τής γλώσσας «τών μαλλιαρών καί τών ψυ

χαριστών» είναι τδ σημείο πού ίσια ίσια δείχνει 
τδν άθρωπο πού δέν ξέρει, πού δέν μπορεί νά ξέρη 
γιατί δέν τδν άφίνει ή συνειθισμένη μας έπιπολαιό- 
τητα, τήν ουσία τής διάκρισης τής ίδιας, τή βάση 
της καί τδ άπλωμά της. "Αν ή Δημοτική γλώσσα 
«αποτελεί μέγα μέρος τής έθνική; μας ψυχής» μέ 
τί θάρρος, μέ ποιό τρόπο, μέ τί προσόντα, μέ ποιά 
βαρύτητα, μέ τι δικαίωμα έρχεται άπδ τδ βήμα τής 
Βουλής νά στιγματίση Εκείνον πού έδειξε τά δίκια 
τής Δημοτικής μας μπροστά σέ δλο τδν κόσμο, πού 
φανέρωσε τή, ρηματική της ,άξία γιώ. φ  έθνική
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μας ζωή, πού βροντόφωνη σε τά κακά τοϋ δασκαλι
σμού καί της προγονολατρείας, πού ΰψωσε τδ πε- 
λεκι ένάντια στήν πνεματική σκλαβιά, πού σήκωσε 
τή δυνατή φωνή του, πού συντάραξε τά μουχλια
σμένα νερά, πού άνασύμπησε τή σβϋσμένη φωτιά 
στά στήθια των αποθαρρημένων Ρωμιών, πού άνοιξε 
τή στράτα της μικρής μας κι άδύναμης φιλολογίας 
πού άπλωσε άπάνου σέ ολη τήν Ελλάδα τά φτερά 
τής άψηλανόητης ποίησης, πού ξαναδημιούργησε 
μιά ψυχή, τήν ψυχή τής Ελλάδας μας τής χαμέ
νης ; Τί σκάση έχει δ Ψυχάρης μέ τήν αίρεση τών 
μαλλιαρών, καί ποδθε άρχίζει καί πού τελειώνει ή 
τέτοια αίρεση; Τδ Εργο τού Ψυχάρη είναι δσο 
πλατί κ άπλόχωρο τόσο καί πολυσύνθετο. Μά στέ
κεται πρώτα άπ* δλα στήν ίδια σειρά τόσο δημιουρ

γικό, δσο κ Επιστημονικό. Κι ά δέ θέλει κανείς 
νά παραδεχτή τήν άρίφνητη άξία τού δημιουργικού 
του, κι άκόμα άν έχη άντίρρηση σέ μεριές τού επι
στημονικού του έργου, δμως πώς μπορεί νά μήν ά- 
νάγνωρίση αύτή τή δουλειά τήν Επιστημονική έ- 
στωντας άκόμα καί στδ Εξωτερικό της φανέρωμα ; 
"Ενας Επιστήμονας πού ξετάζει τή δημοτική μας 
γλώσσα, πού ψάχνει νά βρή τούς κανόνες της, πού 
ζυγιάζη τούς νόμους της τούς Εσωτερικούς, πού στα
ματά Εδώ, πού προχωρεί Εκεί, πού Ενεργεί συνολικά 
δ,τι γνωρίζεται μέ τδνομα «έρευνα Επιστημονική», 
κηρύχνεται αΕρεσιάρχης κι άποκηρύχνεται μέ τή 
συνείδηση Ελαφρή, δίχως κάνε μιά δικιολογία, μιά 

Εξέταση, ένα «γιατί». Πιστε^ι άληθινά δ κ. Πρωθυ
πουργός πώς τή στιγμή πού μιλεί, δπως μίλησε γιά 
τήν «αίρεση τού ψυχαρισμού», πώς υποστηρίζει τήν 
Εθνική, τή δημοτική μας γλώσσα ; Ά ν ήξερε, άν 
Ιννοιωθε ΠΟΓ είναι τδ ζήτημα σήμερα, πώς ή δη
μοτική μας γλώσσα άφημένη στδ έλεος ένδς άγλωσ
σου καταντημένου άπδ τά σκολειά λαού, κιντυνεύει 
νά χάση τούς ακέριους κανόνες της, τούς νόμους 

της τούς θαμαστοΰς, πού τή χαραχτηρίζουνε γλώσσα 
άξιόλογη κι αξιοπαρατήρητη μέσα στίς άλλες εύ- 
ρωπαίϊκες, πώς έχουμε χρέος νά τή γράφουμε δπως 
αληθινά είναι, καί είναι δπως μιλιέται ή κοινή δή
μο νική άπ’ δλο τδ Έθνος, Εξδν άπδ τού; όιαστραμ- 
μένους άπδ τή μόρφωση τού σκολειού, πώς οί δια- 
στραμμένοι άπδ τδ σκολειδ μέρα τή μέρα πληθαί- 

νουνε, πώς αύτοί ίσια ίσια πού θεωρούνται οί καλή- 
τεροιάπδ τδ έθνος είναι οΕ χειρότεροι, καί γιά-τή μέ 
τήν ψεύτικη γλώσσα τους ψεύτικη καταντημένη 
ιδεολογία τους Εθνική κι άτομική, άν τά ήξερε αυτά 
δλα θά μπορούσε νά κοιτάξη μέ μάτι άληθινδ τδ 
τί θέλει δ Ψυχάρης, τδ τί διδάσκει καί τδ τί έκ&με 
καί κάνει γιά τή δημοτική γλώσσα. Ή  προσπάθειά 
του νά δώση τή γραμματική της, νά δώση τδν

τρόπο τού μεταχερισμοΰ της, τδ βαθμδ τής δύνα
μή? της, τήν ικανότητά της, σέ δλα τά είδη τού 
λόγου, θά έπρεπε νά τονιστή σάν προσπάθεια Εθνι

κής βνωμοσύνης άπδ τούτο τδ έρμο τδ Κράτος πού 
έτοιμο είναι νά κηρύξη Εθνικούς εύεργέτες τούς 
κάθε λογής άθρώπους πού προσφ,έρνουνε στδ Ταμείο 
του πεθαίνοντας μερικά πεντακοσάρικα, καί πού δέν 
έχει ντροπής χρώμα νά σκοτώνη κάθε μέρα τδ πνε- 
ματικδ λογάρι, τήν πλούσια τήν πηγή, τδ θησαυρδ 

■τδν Εθνικό, πού χαράζει σπάνια κι άργά στή σημερ- 
νή Ελλάδα, άνάξια τής παλιάς μας πατρίδας πού 
έζησε δλη καί δοξάστηκε δλη άπδ τή λατρεία της 
γιά τδ Ιίνέμα καί γιά τδ ’Ιδανικό.

Ό  κ. Βενιζέλος έδειξε μ” αύτδ τδν τρόπο πώς 
δέ θέλει νά διαφέρη άπδ τούς λογής φωνακλάδες 
τών δρόμων καί τών συλλαλητήριων, πού δλα τά 
καταπατούνε γιά τήν Επιτυχία τής στιγμής, γιά τδ 
θάμπωμα τοϋ πολλοϋ κοσμάκη. "Ολοι δσοι ίσια μέ 
σήμερα ςαπολνούσανε τούς κεραυνούς τους κατά τής 
δημοτικής μας, ποτές δέ λέγανε ίσια καί θαρρετά 
τή γνώμη τους Ενάντιο της. Ό  Μιστριώτης δ ίδιος 
ποτές δέ χτύπησε τή δημοτική "Ισια ίσια έλεγε 
πάντα πώς ή δημοτική είναι τδ «καύχημα του ελ
ληνικού λαού» βεβαιώνοντας πώς «ούδείς διενοήθη 
νά θίξη τήν δημοτικήν άλλά μόνον τά αιρετικά κα
τασκευάσματα τών μαλλιαρών». Ρωτάμε δλους τούς 
Βενιζελικούς ύμνο λόγους τών καφενείων καί τών φιλι
κών δμιλων, ποιά διαφορά άπ' όσα είπε ίσια μέ τώρα 
δ Μιστριώτης βρίσκουνε στά λόγια τού ΙΙρωΟυπουργού; 
Ά ν άληθινά υπάρχουνε μαλλιαροί, αυτοί είναι κεί
νοι πού έχοντας Εφόδιο τήν ήμιμάθεια πού πλημμύ
ρισε τδν τελευταίο καιρδ όλους τούς κύκλους τών 
λεγομένων «γραμματισμένων», υποστηρίζουνε πει
σματικά, άμεθοδολόγητα καί πονηρεμένα τδ άνακά- 
τωμα τής άκέριας κοινής δημοτικής μας γλώσσας, 
μέ τά τερατουργήματα τής καθαρεύουσας, χωρίς νά 
νοιώθουν πώς έτσι άθέλητα γυρίζουνε σέ γλώσσα 
χερότερη άπδ τήν καθαρεύουσα, αφού τδ κάτου κά- 
κου τής γραφής καί ή καθαρεύουσα έχει ώς πρό
τυπο τήν άρχαία Αττική, πού έχει κανόνες, πού 
έχει άρχή καί τέλος, αδιάφορο αν ή δασκαλική κα
θαρεύουσα είναι τδ άπόπαιδό της τδ ψόφιο. Αυτούς 
τούς μαλλιαρούς έπρεπε νά χτυπήση δ κ. Πρωθυ
πουργός πάντα καθαρά, πάντα ίσια, δίχω«, αοριστο
λογίες καί υπαινιγμούς.

Στδν τόπο μας θ' άργήσουνε νά ξεκαθαριστούνε 
τά πράματα. Μέσα σέ τέτοια περικυκλωσιά είναι 
φυσικό άποτέλεσμα νά επικρατούνε πολλές ασύστα
τες γνώμες καί συχισμένες ιδέες. Μιά Εργασία με
γάλη, συστηματική, φωτεινή, Εθνώφελη, μνημείο 
σωστό γιά τήν κατοπινή Ελλάδα, σάν τήν Εργασία
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του Ψυχάρη, δέν μπορούσε παρά σέ τέτοια πνεμα- 
τική βαρβαρότητα πού βρίσκεται ό τόπος μας, νά 
χτυπηθή καί νά θεωρηθή σάν κάτι ξένο, σάν κάτι 
άνυπόφορο, σά μιά αίρεση. Είναι ή αίρεση τού ίσιου 
δρόμου, τού άνοιχτοΰ, τού γιομάτου φως, πρασινάδα, 
ζωή καί γαλήνη. Είναι ή αίρεση πού δέν έχει μέσα 
της τούς δημοκόπους της ήμιμάθειας καί τής έπιτη- 
δειοσύνης, μά κλείνει στά σπλάχνα της τήν άλη- 
θινή ψυχή τού έλληνικοΰ λαού δλου πέρα πέρα, πού 
σάν ξυπνήση, σάν άνανοήση τδν έαυτό του θά λα-· 
τρέψη τούς πνεματικούς του πατέρες, πού χαραχτη- 
ρίστηκαν αίρεσιάρχες μόνο καί μόνο γιατί κλείσανε 
μέσα τους δλο τδ λαό, δλη τήν Ελλάδα, κάθε χώρα 
της, κάθε νησί, κάθε βουνό, κάθε πέτρα, τήν έλιά 
τής Άθηνάς καί τδ έλατο τού Κατσαντώνη.

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΟΥΝΟΥΜΑ

- —

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΜΟΡΙΑ.-ΜΟ
ΛΥΒΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ.1”  Η  Μ  Η

ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ

Στήν ’Ολυμπία είχε πάει κι άλλοτες, πρδ χρό
νια. Είταν κι άλλοι ξένοι τότες στδ ξενοδοχείο, Ευ
ρωπαίοι. Ένα βράδι ό ξενοδόχος σερβίρισε ψάρι σ' 
δλους πού τρώγανε στήν τραπεζαρία. Στδν κ. Πάλ- 
λη δέν έδωσε.

—- Γιατί δέ μού δίνεις καί μένα ψάρι; Δέν πλε- 
ρώνω τδ ίδιο μ’ αυτούς; τονέ ρωτάει.

Κι 6 ξενοδόχος τού άποκρίνεται άφελέστατα·
— Μά ξέρετε, τδ ψάρι τδχουμε γιά τούς ξένους !
Ό  Ρωμιδς τονέ σέβεται τον ξένο, γιατί τονέ θαρ

ρεί άνώτερό του. Θέλει νάν τού δείξει πώς νιώθει 
άπδ εύγένεια, πώς ξέρει κ’ έχτιμάει έναν Εύρωπαΐο. 
Περσότερο τδ δείχνουν αύτδ δσοι έρχουνται σέ συ

χνότερη συνάφεια μέ ξένους. Οί ξενοδόχοι, νά πούμε. 
Γιά τούς δικούς μας δέν πολυσκοτίζουνται. Σά νά 

σού λένε’Ώ χ , άδερφέ, μεταξύ μας τώρα; Μέ ξέρεις 
καί σέ ξέρω. . . .  Άπδ τήν ίδια ράτσα είμαστε!

— Νά σοΰ δηγηθώ κάτι πού μού συνέβηκε τήν 
τελευταία φορά πού κατέβηκα στήν Ελλάδα.

Καί μού τδ δηγήθηκε. Σάν άραξε στδν Περαία 
τδ βαπόρι πήγε μέσα ό υπάλληλος τού πραχτορείου 
Κούκ. Γιά ξένο τδν πήρε, γιά Εγγλέζο καί τού 
φέρθηκε μέ σέβας μεγάλο. Έ  δουλιά τού τελω

(*) Κοίταξε άριθ. 543 καί 544 τοΰ «Νουμα».

νείου τέλιωσε μάνι μάνι καί σάν μπήκανε στήν ά
μαξα ό κ. Πάλλης κάθισε άπδ τήν άπάνου μεριά κι 
δ φίλος άντικρύ του, μέ τδ κασκέτο του στδ χέρι, 
σοβαρδς κι άμίλητος. Έκεΐ, στις ίίαράγκες, κάτι 
συνέβηκε, θαρρώ, μέ τδ Δημοτικδ φόρο, κι ό κ.Πάλ- 
λης μίλησε ρωμαίϊκα. Ό  φίλος κατζούφιασε·

— Δικός μας λοιπόν είσαι; είπε φορώντας τδ 
κασκέτο του κι άνάβοντας τδ τσιγαράκι του. Καί 

μόνο πού δέν τού είπε1
— Τόκα μιά τάδρέφι!
Ό  κ. Πάλλης πού βλα τά παρατηρεί, δλα τά 

σκολιάζει κι άπ’ βλα, κι άπδ τά παραμικρότερα ση
μάδια, βγάζει γενικά συμπεράσματα, τά συνέδεσε τά 
δυδ αυτά περιστατικά κ’ Ιφτασε στδ συμπέρασμα 
πού άνάφερα παραπάνου.

Εύτυχώς τούτη τή φορά στδ μεγάλο ξενοδοχείο 
τής ’Ολυμπίας είμαστε οί δυό μας μοναχά καί γιά 
τούτο φάγαμε καί ψάρι —- καί καλομαγερεμένο μά
λιστα. "Οσο άπδ σταφυλάκια καί συκάκια, πού τά- 

γαπάει έξαιρετικά ό κ. Πάλλης, ποτέ δέ μάς λεί- 

ψανε.
— Έτσι τάλεγε, μού είπε, δ μακαρίτη; δ 

Κρουμπάχερ. "Ολα χαδευτικά. Τά σταφυλάκια καί 

τδ συκάκια. Τδ ψωμάκι καί τδ τυράκι.

- X -

Η ΓΛΠΣΣΑ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Τδ δειλινό στδ «Κρόνιο» τού Πύργου, πίνοντας 

τδν καφέ μας, μετρούσαμε τά κρούσματα πού περ
νούσανε. Έτσι τίς έλεγε τίς γυναίκες. Κρούσματα.

—  Νά, κι άλλο κρούσμα!
Μά δέν ταξιδεύαμε γιά νά βλέπουμε μόνο καί νά 

μετράμε τά κρούσματα. Ταξιδεύαμε γιά νά βλέπουμε 
καί τούς άθρώπους, περσότερο γιά ν’ άκοΰμε τή 
λαλιά τους καί νά μαθαίνουμε τίς ιδέες τους γιάτδ 
κάθε τι. Γι’ αύτδ σέ λίγο πάψαμε νά προσέχουμε στά 
κρούσματα πού σεργιανούσανε στήν πλατεία κι Ανοί
ξαμε πλατιά κουβέντα μ’ ένα φίλο μου δικηγόρο γιά 

δικαστικά ζητήματα. Ό  κ. Πάλλης πούναι κ’ ’Εγ
γλέζος δικαστής τδν άκουγε μέ προσοχή καί τούκα- 
μνε χίλιες δυδ έρώτησες σκετικές μέ τδ έπάγγελμά 
του. Κι 6 φίλος μου, πούναι μισοδημοτικιστής, δέν 
ξέρω τί διάολο είχε πάθει καί τού μιλούσε σέ ύπερ- 
καθαρεύουσα. '

— Καλά τάλεγε δ φίλος, μού είπε σά μείναμε 
οί δυό μας, μελετημένος φαίνεται καί κριτικός, μά 
ή κουβέντα του σά δημόσιο έγγραφο είναι.

Καί συμπέρανε*
— Έτσι τδ παθαίνουν οί Ρωμιοί. Μπροστά σέ
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ξένό νά μεταχειρίζουνται τά σκολιανά τους, τή γλώσ
σα τής Ετικέτας. Τή δεύτερη φορά πού θάνταμω- 

θοΰμε, νά παρατηρήσεις, θά μάς μιλάει φυσικώτερα.
Κ’ Ετσι Εγινε. Τδ βράδι πού πήγαμε στδ θέα

τρό; δ φίλος είχε φυσικέψει τή γλώσσα του.
Πήγαμε καί στήν Εκκλησιά του Πύργου, στή 

Μητροπόλη. ’Αντίκρυ στήν Εκκλησιά Ενας παπάς 
λέρωνε τδν τοίχο.

— Καμάρωσε ασέβεια! μού είπε. Κ’ Επειτα τί 
νά περιμένουμε άπδ τδν κοσμάκη !

Μπήκαμε στήν Εκκλησιά. Σταυροκοποπήθηκε, 
προσκύνησε τ'ις εικόνες.

— Νά, ό άθεος! συλλογίστηκα. Ά ν ό παπάς 
πού ασεβούσε άντικρύ στήν Εκκλησία μάθαινε πώς ό 
άθρωπος πούναι μέσα μετάφρασε τή Γραφή, δέν τδ- 
χε γιά τίποτα νά βάλει τις φωνές πώς βεβηλώνεται 
μέ τήν παρουσία του δ ίερδς τόπος!

- X -

ΟΑΟΤΑΧΠΣ!

Ξεσηκώνω μερικές ημερομηνίες άπδ τδ καρνε- 
δάκι μου. Νά, τδ ταξίδι μας*

16 τοϋ Τρυγητή

17 » *

18 » »
19 »
20 »

*21 »

22 »
28 *

24 » »

25 » »

26 » »
27 » »

29 »

ΠΑΤΡΑ

ΟΛΥΜΠΙΑ

Π Υ ΡΓΟ Σ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΥΘ ΕΙΟ
ΣΠΑΡΤΗ
ΜΥΣΤΡΑΣ
ΛΙΟΝΤΑΡΙ

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ

ΠΑΤΡΑ (Εγώ) ΚΑΡΥ-
ΤΑΙΝΑ (ό χ. Παλλης)
Π ΥΡΓΟ Σ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΑΤΡΑ

Σά νά μάς κυνηγούσε κανένας. 'Ολοταχώς. 
Μόλις προφταίναμε νά ρήξουμε μιά γενική ματιά 

στδ κάθε μέρος πού παγαίναμε, μόλις προφταίναμε 
νάρπάξουμε μιά κουβεντούλα. Βιαστικά, βιαστικά. 
Νά πάμε στδν Καβομαλιά νά χαιρετήσουμε τδν Ερη
μίτη καί νά βρεθούμε πάλι στις 27 στήν ’Ολυμπία, 
νά χαιρετήσουμε τούς τρακόσους δασκάλους.

Τί νά ϊδεΐς Ετσι; Τί νά μελετήσεις; Τδ μάτι 
κάτι μπερδεμένες ζουγραφιές άρπάζει πού περνούνε 
μέ γληγοράδα άστραπής καί ή θύμηση λιγοστά 
πράματα κρατάει, θολά κι αυτά κι άπροσδιόριστα. 
'Ωςτόσο Εχει κ’ ή γληγοράδα τή χάρη της. "Ολα 
δμορφα σού τά δείχνει, άφού δέ σ’ άφίνει νά κουρα
στείς μέ τίποτες, νάν τδ βαρεθείς. Έτσι καί μέ μιά 
όμορφη γυναίκα, νά πούμε, πού περνάει γιά μιά

στιγμή, βιαστικά βιαστικά άπδ μπροστά σου καί σέ 

θαμπώνει, ίσως γιατί δέ σού δίνει καιρδ νά καλοξε- 
τάσεις τδ σημάδι τής δμορφιάς της πού θάμασες. 
Δύσκολο νά βαρεθείς Εναν άθρωπο πού τονέ βλέπεις 
γιά λίγες στιγμές κι άδύνατο νά μήν Ενθουσιαστείς 
μέ μιά πόλη πού πάς τδ βράδι κατασκοτωμένος άπδ 
τήν κούραση τού ταξιδιού γιά νά κοιμηθείς καί γιά 
νά τήν άποχαιρετήσεις ξημερώματα.

Ή γληγοράδα δέ σημαίνει τίποτις γιά τδν κ. 
ΙΙάλλη. Καταφέρνει δλα νάν τά βλέπει καί μιά γε
νική ματιά τονέ σώνει γιά νά μπαίνει άμέσως στήν 
ουσία. Έ χ ει τδ χάρισμα νά βλέπει σέ κάθε άντικεί- 
μενον τή χαραχτηριστική γραμμή του.

Τδ ξέρω, διαβάζοντας τούτο τδν παράγραφο 
θά πεΡ

— Πάλι σέ ρητορείες ξαγλύστρησε ό φίλος!
'Ωςτόσο καμιά φορά κ’ οί ρητορείες χρειά- 

ζουνται.

(Άχολου&βϊ) Τ.

NEK ΒΙΒΛΙΑ

ΙΔΑ — « 'Ό αοε ζω ντανο ί»  δρ. 2 (γιά τδ Εξω
τερικό φρ. 2,25).

Γ. Ν. ΑΒΑΖΟΥ (Judas Errant) « Ά γ κ ά θ ε α  κ α ί 

τρεβόλοε» δρ. 1 (γιά τδ Εξωτερικό φρ. 1,25.

OSCAR WILDE- -  «DE PROFUNDIS» μετάφρ. 
Άλεξ. Μαρπουτζόγλου δρ. 2 (γιά τδ Εξωτε- 

τερικδ φρ. 2,25).

VERNON LEE — f  *H  Ά μ ε ά δ ν η  στή Μ ά ν -  

τουα», δράμα σέ πέντε πράξες (μετάφραση 
Στέφ.Πάργα) δρ. 1 (γιά τδ Εξωτερ. φρ. 1,25).

ΑΓΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΪΛΟΓ « *11 μ ου σ ικ ή  δεα 

τών αεώνων» λεφ. 50.

Τ Α  ΠΙΟ Γ Ε Ρ Α
κομψά καί φτηνά παπούτσια, σέ δλα τά Ευρω
παϊκά καί ’Αμερικανικά σχήματα, θά τά βρήτε στο 
κατάστημα τοϋ κ. ΑΛΚ. ΣΤΑΥΡΙΔΗ καί Σία, όδος 
Αίολου 185, κάτω άπό τό ταχυδρομείο.

Τά υποδήματα τοϋ κ. Άλκ. Σταυρίδη είναι τά 
καλύτερα της ’Αθήνας και μή σάς ξεγελούν οί με
γάλες ρεκλάμες καί οί μεγάλες τιμές. Πουλάει έτοιμα 

. καί μέ μέτρο.
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ΤΟ ΕΑλΗΝΙΚΟ ΚΟΥΙΝΤΕΤΤΟ
Κάθε καλλιτεχνική έκδήλωση, πού πηγάζει μέ

σα άπδ τά σπλάχνα του έθνους, πού παρουσιάζεται 
σά μιά άνάγκη του έθνους σέ μιάν ώρισμένην έπο- 
χή, και πού δέν είναι ξερή καί παπαγαλίστικη μί
μηση μιας ξένης ζωής, δέν μπορεί κανείς παρά μέ 
χαρά ξεχωριστή νά τή χαιρετήση. Γιατί μέ κάθε 
ειλικρινή καλλιτεχνικήν εκδήλωση μάς παρουσιά
ζεται καί μιά καινούργια άποψη τής εθνικής ψυχής 
πού δείχνεται έτσι πλουσιώτερη καί δυνατώιερη.

Τδ Ελληνικό Κουϊντέττο μάς έδωσε αλήθεια 
αυτή τή χαρά. Γιατί μάς παρουσίασε μιά φορά α
κόμα, καί πιδ χεροπιαστή, τή δύναμη τή διαισθη
τική τής Ελληνικής ψυχής. Αυτή τή διαισθητικό- 
τητα τήν ερμηνευτική πού έπρεπε νά μάς άφίνει 
κατάπληκτους άπδ θαυμασμό δταν τή βλέπουμε σέ μιά 
Κυβέλη ή σέ μιά Κοτοπούλη, πού μπαίνουν ολόψυ
χα μέσα στήν ουσία ένδς έργου ξένου, πού ούτε τδ 
είδαν ούτε τδ ακόυσαν ποτέ τους, τή βλέπουμε τώρα 

καί τήν καμαρόνουμε στή μουσική της έκδήλωση, 
στδ Κουϊντέττο. Μά καί.στή μουσική βέβαια πρώ
τη φορά δέν είναι πού' μάς' έδειξαν αύτή τήν ερμη
νευτική δημιουργητικότητα "Ελληνες καί Έλληνί- 
δες καλλιτέχνες. Μέ τό Κουϊντέττο δμως κάπως πιδ 
χτυπητά μάς δείχνεται, πρώτο μέ τδ νά είναι πέν
τε μαζί Έλληνες καλλιτέχνες (ό κ. Γαϊδεμβέργερ 
δέν μπορεί παρά Έλληνας νά λογαριασθή, άφοΰ 
δλη του τή ζωή εδώ τήν έπέρασε, δέν ξέρω κιόλας 
κι άν έγεννήθηκε έδώ), δεύτερο μέ τδ νά είναι δ- 
λως διόλου άγνωστες οί συνθέσεις πού έκτελέσθηκαν 
κι’ άπδ τίς δυσκολώίερες γιά νά έννοηθούν καί νά 
έρμηνευθοϋν. Τδ κουϊννέττο του Δβόρσακ έπαίχτηκε 
μιά φορά άπδ τούς Φίτσνερ, χρόνια τώρα, μά κι’ 
αύτδ τίποτα δέ σημαίνει, τδ έργο είτανε καί στούς 
καλλιτέχνες καί στδ κοινό άγνωστο καί ξένο.

Λοιπόν νά πού αναγνωρίζουμε μέ μεγάλη μας 
χαρά καί μείς καί μαζί μας πιστεύω δλος δ κόσμος 
πού ένδιαφέρεται γι’ αυτά τά ζητήματα, πώς τδ 
Ελληνικό έθνος έχει έξαιρετική μουσικήν Αντίλη
ψη, πρδ πάντων έπειδή ή έπικοινωνία του μέ τή 
μουσική τέχνη τής Δύσης είναι χτεσινή ακόμα, καί 
είναι θαύμα πώς τόσο γρήγορα καί τόσο εύκολα 

μπήκε μέσα στήν ούσία της, καί τήν κατάλαβε καί 

τήν έκανε δική του.
■ Αύτδ γιά τούς καλλιτέχνες, πού δέ θά πούμε τί

ποτα περισσότερα γιά τήν εκτέλεσή τους παρά πώς 
είτανε, σχετικά μέ τδν καιρό πού μελετούνε μαζί δσο, 
μπορούσε νά γίνη τέλεια.

"Οταν έργαστούνε άκόμα μαζί κάμποσον καιρό,

δταν προσέξουν πάρα πολύ στϊ£ λεπτομέρειες, δέν υ
πάρχει καμμιά Αμφιβολία δτι τδ Ελληνικό Κουϊν- 
τέτνο θά γίνη άξιο νά συγκριθή μέ "τά καλλίτερα 
Εύρωπαϊκά.

Τώρα άς πούμε *καί δυδ λόγιφ γιά τδ περίεργο 
αύτδ πλάσμα — πού μοιάζει πολύ σάν τέρας — πού 
λέγεται ’Αθηναϊκδ κοινόν. Ά ν ερχότανε ένας ξένος 
γιά πρώτη φορά στήν Ελλάδα καί βρισκότανε στήν 

πρώτη τού Κουϊντέττου θά τάχανε βλέποντας τόσον 
κόσμο νά πλημμυρή τήν σάλα τού ’Ωδείου καί νά- 
κούη μέ θρησκευτική εύλάβεια τήν εκτέλεση, νά 
ρουφάη σχεδόν κάθε νότα άπδ τίς δυσκολώτα- 
τες συνθέσεις, πού έχουν μέσα δλες τίς πολυπλοκώ- 
τερες καί ποικιλότερες μουσικές μορφές, θά νόμιζε 
πώς βρισκότανε τουλάχιστο ανάμεσα σέ κοινό τού 
Βερολίνου, ή τής Βιέννας ή τού Μονάχου.

Ά ν έτύχαινε δμως^νά έχη πάγει καί στή δεύ
τερη άκόμα παράσταση τής Ήλέκτρας τού Χόφφ- 
μανσταλ, μέ τή μοναδικήν υπόκριση τής Μαρίκας 
Κοτοπούλη, κ’ έβλεπε τδν λιγοστό κόσμο νά 
παρακολουθή κρύος κι αδιάφορος τή μουσική τρα
γικότητα τού έργου, τότε πιά θάν τάχανε δλότελα. 
Γιατί δυδ καί δυδ κάνουνε τέσαερα. "Οποιος, συγ- 
κινήται στήν Ή λέκτρα δεν μπορεί νά κλαίη στήν 
"Αγνωστο, καί έκεϊνος θά νοιώθη ή τουλάχιστο θά 
αισθάνεται τδ Adagio του κουϊντέττου τού Ντβόρ- 
σακ. Καί πάλι δποιος κλάει στήν wΑγνωστον αδύ
νατον τών αδυνάτων νά νοιώση τδ Finale τού Gol
dmark, πού είναι δλο τέχνη δουλεμένη καί αίσθη
μα συγκρατημένο καί ρυθμισμένο.

"Ομως μέ τδ ’Αθηναϊκό κοινό δλα αυτά συνδυά
ζονται περίφημα. ΙΙώς εξηγείται αύτδ τδ φαινόμε- 
νον ; Μήπως, υπάκοος σάν αρνάκι, πείθεται σ’ εκεί
νους πού τού λένε. «Έδώ πρέπει νά γελάς. Εκείνα 
κλαϊς, έκεΐ νά χειροκροτείς, έκεΐ ν’ άκου; προσε
χτικά μήν τύχη καί σέ πάρουνε γιά κουτό κι Αγράμ
ματο.»

Λέτε νάναι αυτό ; ¿έριο κ’ έγώ !

ΦΗΜΙΟΣ

ΚΩΣΤΗ HA.AA.MA.

Ο Τ Α Φ Ο Σ
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΔΟΣΙΣ)

Ο Π Ρ Ω Τ Ο Σ  Λ Ο Γ Ο Σ  Τ Ω Ν  Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ω Ν

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ — ΕΚΔΟΤΗΣ I. ΚΟΛΛΑΡΟΣ

Πουλιέται 2 δραχμές στό Βιβλιοπωλείο τής «Εστίας» 

—  Στό ’Εξωτερικό στέλνεται συστημένο δρ. 2,50.



ϋ  ΝΟΡΜΑΣ

» T 0 Ζ Η Τ Η Μ Α  Μ Α Σ « :

Τήν περασμένη Πέμτη, 3 τοΰ Νοέβρη, είχε δέν 
είχε ή Βουλή μας, σκάρωσε πάλι μιαν Ιστορική συ
νεδρίαση. 'Ιστορική δχι γιατί σαλιάρισε δ κ. Πα- 
τσουράκος καί γιατί ό κ. Βενιζέλος ξεχώρισε πάλι 
τδ δημοτικισμό άπδ τδ μαλλιαρισμό καί τδν Ψυχα
ρισμό (δημοσιογραφικό ξεχώρισμα πού δέν μπορού
νε νάν τδ νιώσουν κι δσοι πάνου πάνου καί ξώφερσα 
έχουνε μελετήσει το Γλωσσικό ζήτημα), μά γιατί ό 
οχλος (κι δχι δ λαός) τοΰ κ. ΙΙατσουράκου έλαβε 
μέρος άπδ τά θεωρεία στή συζήτηση μέ σφυρίγ
ματα καί γιουχαϊσμούς.

Λέ θά ςοδειάσουμε τόπο πολύτιμο ξανατυπώνον- 
τας τις ανοησίες κι αερολογίες τοΰ κ. Πατσουρά- 
κου. Μερικά κομάτια μοναχά θά πάρουμε άπδ *τδ λό
γο του καί μερικά κομάτια άπο τδ λόγο τοΰ κ. Πρω
θυπουργού, τά πιδ χαραχτηριστικά.

ΣΤΝΕΑΡΙΑΣΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

(’Από τήν «Ακρόπολη»)

Έξακολουθών ό κ. ΓΙατσουράκος αναλύει καί έ- 
τερα συγγράμματα τού κ. Μενάρδου τά δποΤα δέν πρέ
πει νά άναφέρονται ώς τοιαϋτα διότι είνε γραμμένα 

εις γλώσσαν δημοτικήν.
Εις τά συγγράματα ταΰτα άρνεΐται δ κ. βου

λευτής σοβαράν άξίαν διότι εινε.... λαογραφικά....
— Έκτος αυτού χλευάζει εις αύτά τήν θρησκείαν 

ό μέγας έπιστήμων, άναφωνεί ό κ. Πατσουρακος. 
Καί ιδού πώς. Εις κάποιο έξ αύτών αναφέρει έντδς 
παρενθέσεως τδ δνομα τοΰ εύαγγελίου, ή υβρις αυ
τή....

Ή  Βουλή διά χαρακτηριστικού ψιθύρου άποδει- 
κνύει είς τδν κ. Πατσουρακον τήν σαθρότητα τοΰ έ- 
πιχειρήματός του, δ κ. Πατσουρακος δμως έξακο- 
λουθε?.

—Είς^άλλο σύγγραμμά του, λέγει, άναγράφει τήν 
φράσιν «Χαμογελά λοιπόν είς μάτην άπδ έπάνω μας 
δ ώραΐος εκείνος ούρανός;» Έ  φράσις αυτη κατά 
τήν γνώμην του κ. βουλευτοΰ εινε χλευαστική κατά 
τών θείων κτλ.

Εύτυχώς ή Βουλή έξωτερικεύει σαφέστερον τήν 

έντύπωσιν έκ του νέου έπιχειρήματος τοΰ κ. βουλευ- 

τοΰ ό όποιος μετά ταΰτα προχωρεί είς τήν άνάλυσιν i 
τών ποιημάτων τοΰ κ. Μενάρδου, τών μεταφράσεων 

δηλ. τοΰ θεοκρίτου.

—Τάςοποίας,αναφωνεί κοπτόμενο;έκ. Ιΐατσου- 
ρακος, ό υπουργός τή; Παιδεία; άπεκάλεσεν άρ:- 
στουργήματά του κριθέντα άπδ τού; έπαϊ'οντα;. Καί 
άναφέρει δτι άποκαλεϊ τήν Ένόρθαν ΙΙροκέραν, τδν 
ξανθόν Άξάθειαν, τδν σιμόν μυτάν, τδν προγένιον 
άγριομμάτην. τδν υδρίαν βρύαν τδν δεσπότην πασ- 
σάν τδν δοΰλον βαγιάν κτλ.

Προχωρών κατόπιν ό γλωσσαμύντωρ βουλευτή; 
λέγει δτι ά  τοιουτοι καταστροφεϊς τή; έθνική; γλώσ- 
σης αμείβονται καί υποστηρίζονται. Καί αναφέρει 
κάποιον άλλον τοιοΰτον.... μή φυλακισθέντα διότι 
είχεν εκφέρει τήν γνώμην δτι ο Ί'υχάρη; ‘κατώρ- 
θωσε νά άπαλλάξη τδν ελληνικόν λαόν από τδν προ
γονισμόν.

Καί φρονεί δτι μή προγονισμό:, σημαίνει Ρω- 
μιοσυνισμδ;. Ά λλ’ ό ελληνικό; λαό; είνε ε:ς θέσιν 
νά έκτιμήση τά άγαθά τή; διατηρησειος τοΰ ονό
ματος του.

Διότι 6 ελληνικός λαός είνε μόνον άπηλπισμέ
νος, άλλα καίτοι γυμνός καί εκτραχηλισμένος εινε
πρόθυμος εις τήν λέξιν «Ιΐατρίς» νά θυσιάση τότ,άν. 
Τοιοΰτος λαός δέν είνε έξουθένωμα τών λαών, άλλα 
θά ζήση συντριβών καί εκείνον τόν όποιον εκάλεσε 
μετά τήν έπανάστασιν νά τδν διοίκηση, ώς άγγεϊον 

έκ πορσελάνης....

Έξακολουθών ό κ. Πατσουρακος άπτεται τοΰ κ. 
υπουργού της Παιδείας καί λέγει δτι κατέστη ούτος 
δποπτος διά τών πράξεων του.

ΟΙ ΓΙΛΕΙΣΊΌΙ ΒΟΓΑΕΠΆΙ. Ό χι Ό χι......

Όχι.....
ΠΑΤΣυΓΡΑΚΟΣ. Κατέστη ύποπτος ζυ. τών 

φρονημάτων του, τών ιδεών του. τών συμπαθειών 
του.

ΦΟΧΑΙ. Ό χι....Ό χι....

Έπί τέλους δ κ. ΙΙατσουράκος καταλήγει λέγων
Έάν δντως με(Γ δλα ταΰτα διορισθή εις τό Πα- 

νεπιστήμιον αύτδς θά έχωμεν τό δικαίωμα νά κα- 
ταγγείλωμεν είς τόν έλλην. λαόν δτι ό κ. υπουργός 
της ΙΙάιδείας έν γνοτσει τοΰ τελούμενου ανοσιουργή
ματος, εν γνώσει τοΰ ποιου καί τών φρονημάτων τοΰ 
κ. Μενάρδου διώρισεν αυτόν είς τήν θέσιν ταύτην 

καί έπομένω; προσπαθεί νά οιαστρεβλώση τήν γλώσ
σαν καί τήν θρησκείαν μας....

Έ  Βουλή διαμαρτύρεται. Τά θεωρεία όμως οί- 

στρηλατηθέντα χειροκροτούν καί έκτρέπονται είς θο
ρυβώδεις έπευφημίας.

— Μπράβο... Μπράβο.... Μπράβο σου....
Πολλοί βουλευταί διαμαρτύρονται.

Ό  κ. ΠΡΟΕΑΡΟΣ. Νά έκκενωθή τό γενικόν 
θεωρεΐον,

ιί I ό
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Οί χ. χ. Βάρθης χαΐ Πετραλιάς διαμαρτύρονται 
διά τήν διαταγήν.

Ό  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Ό  κ. Ζαβιτσιάνος Εχει τδν 
λόγον.

Τά θεωρεία εκκενοΰνται.Άποκαθίσταται σχετική 
ήσυχία και ό κ. Ζαβιτσιάνος ανέρχεται εις τδ βήμα.

—Μετά θλίψεως παρακολούθησα, κύριοι, λέγει, 
τάς τρεις συνεδριάσεις κατά τάς οποίας έπεοιώχθη νά 
άποκλεισθή άπδ του Πανεπιστημίου έπιστήμων τι
μών άναμφισβητήτως έν τή ξένη τδ Ελληνικόν όνο- 
μα.

Εις τδ σημεΐον τούτο πολλοί βουλευταί διαμαρ
τύρονται χωρίς νά είνε αντιληπτή ή αιτία τών δια

μαρτυριών των.
Έκτελεΐται δμως ή διαταγή τοΰ κ.Προέδρου κα'ι 

τδ δεξιδν Γενικδν θεωρείον Εκκενοΰται ύπδ της φρου
ράς. Πολλοί τών έν αυτφ διαμαρτύρονται καί πα
ρέρχεται άρκετή ώρα μέχρις δτου κενωθή τούτο' έν- 
τελώς καί έπικρατήση σχετική ήσυχία καί έξακο- 
λουθήση δ βήτωρ.

Ό  κ. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ. Έλυπήθην πολύ, καθώς 
είπον, κύριοι συνάδελφοι, διότι ήκούσθησαν έντδς 
της αιθούσης ταύτης τοιαΟται κρίσεις διά τών όποι
ων έπεδιώκεται ή άνήθικος έκμετάλλευσις καί τών 
ίερωτέρων ακόμη συναισθημάτων του ελληνικού λαοΰ 
πρδς θεραπείαν ίσως προσωπικών συμφερόντων προς 
δημοκοπίαν.

.Οί λόγοι οΰτοι τοΰ έκ Κέρκυρας ΒουλευτοΟ εγεί
ρουν θύελλαν διαμαρτυριών.

Ό  κ. Κουλουμβάκης τδν προκαλεϊ νά έςηγήση 
τάς φράσεις του. "Ολοι οί βουλευταί εύρίσκονται έπΐ 
ποδδς καί διαμαρτύρονται οί μεν κατά τών δέ.

Ό  κ. ΛΑΖΑΡΗΣ διαμαρτύρεται θορυβωδέστε- · 
ρον καί προχωρεί χειρονομών πρδς τδ βήμα. Ώ ςέκ  
του θορύβου δμως δεν ακούεται.

Ό  κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΓ χειρονομεί φωνάζων κάτι 
πρδς τδν κ. Πρόεδρον.

Πλείστοι βουλευταί φωνάζουν
— Κάτω! Κάτω!
Τά θεωρεία παραλαμβάνουν τήν φράσιν καί αί 

φωναί*
—  Κάτου! Κάτου! διασταυροϋνται πανταχόθεν 

μή άπευθυνόμεναι προφανώς εις τδ αύτδ πρόσωπον 
δλαι. Ό  θόρυβος Επιτείνεται.

’Αληθής κυκεών Επικρατεί εις τήν αίθουσαν.
Πολλοί βουλευταί σπεύδουν πρδς τδ προεδρεΐον 

καί άκούεται πολλαχόθεν
— Νά διακόψωμεν. Νά διακόψωμεν.
Ό  κ. Πρόεδρος δρθιος Επί της έδρας του, προ

σπαθεί νά Επιβάλη τήν τάςιν με συνεχείς κωδωνι
σμούς. Προφανώς τδν στενόχωρε! ή άταξία τών ά-

κροατηρίων πρδς τά οποία αποτεινόμενος φωνάζει 
δτι θ’ άναγκασθή νά συμπληρώση τδ μέτρον τής έκ- 
κενώσεως αυτών.

Έν τφ μέσφτής θυέλλης ταύτης Εγείρεται δ κ. 
Πρωθυπουργός καί τήν Επί τοΰ βήματος θέσιν πα
ραχωρεί εις αυτόν ο κ. Ζαβιτζάνος. Ή  θέα τοΰ κ. 
ΠρωθυπουργοΟ Επί του βήματος έπιχέει Ελαιον εί; 
τρικυμίαν. Οί Βουλευταί ήσυχάζουν. Ή  κένωσις τών 
θεωρείων σταματά καί δ κ. Πρωθυπουργός λέγει 

έν προφανεΐ ταραχή·

Ε. ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ. Καταβάλλεται προσπάθεια, 
κύριοι,δπως διακοπή ή συνεδρίασις τής Βουλής διότι 
καταβάλλεται ανίερος προσπάθεια όπως γένηται πά
λιν Εκμετάλλευσις τοΰ γλωσσικού ζητήματος. Είναι· 
άδύνατον ή συνεδρίασις τής Βουλής νά διαλυθή. Κατ’ 
εκείνων οί όποιοι θορυβοΰν, οί όποιοι από τοΰ θεω
ρείου τών δημοσιογράφων ταράττουν τήν τάξιν θά 
εφαρμοσθή ό κανονισμός, άλλ’ ή συνεδρίασις τής 
Βουλής δεν δύναται ή νά εξακολούθηση. Εύρισκόμε- 
θα καί πάλιν τήν στιγμήν ταύτην ενώπιον ενός φαι
νομένου τό όποιον συγκινει βαθύτατα τήν Ελληνι
κήν ψυχήν. Έχομεν τον σχολαστικισμόν εχομεν τήν 
διανοητικήν εΰρωτίωσιν απειλούσαν νά καταπνίξη 
πάσαν διανοητικήν πρόοδον. (Χειροκροτήματα πατα

γώδη καί παρατεταμένα).
"Εχομεν καί πάλιν τον ελληνικόν λαόν ώθούμενον 

νά βλέπη μόνον προς τό παρελθόν ϊνα τείνη τον δί
σκον τής επαιτείας, ως είπον καί προχθές, επί τή 
βάσει τής παρελθούσης δόξης του καί νά λησμονή τό 
παρύν καί ν’ αδιαφορεί διά τό μέλλον (χειροκτροτή- 
ματα). Έάν, κύριοι, όπως ελπίζουν οί θέλοντες νά 
εκμεταλλευθοΰν τό ζήτημα τοΰτο, έάν ό Ελληνικός 
λαός δύναται νά παρασυρθή, θά ήτο αδύνατον ή 
παρσΰσα Κυβέρνησις νά μείνη εις τήν θέσιν της ΐνα 
συμπληρώση τον εργον τής άνορθώσεως τοΰ οποίου 
τήν εντολήν ελαβεν από τον Ελληνικόν λαόν. Άλλ* 
εγώ εχω άκράδαντον πεποίθησιν ότι όλαι αί προλή
ψεις καί τά μορμολύκεια υπό τά όποια εζησεν ό 
Ελληνικός λαός μέχρι τής ημέρας τής έπαναστάσεως 
κατελύθησαν ΰπ’ αυτής καί παραμένουσιν εκτοτε 
καταλελυμένα διά τής πνοής τής ελευθερίας τήν ο 

ποίαν εφερεν ή παρούσα Κυβέρνησις.
Έγώ εν καί μόνον περί τοΰ γλωσσικοΰ ζητήμα

τος γνωρίζω διότι ελαβον αφορμήν νά εκθέσω από 
του βήματος τούτου διά μακρών τήν γνώμην μου 
περί αύτοΰ. Καί κατακρίνας ως κατέκρινα, τήν αΐρε- 
σιν τοΰ Μαλλιαρισμού καί τήν αϊρεσιν τοΰ ψυχαρι
σμού διεξεδίκησα τά απαράγραπτα δίκαια τής γλώσ- 
σης τής δημοτικής τής οποίας εάν έπρόκειτο νά στε- 
ρηθώμεν θά έχάνομεν εν μέγα, μέρος τής Εθνικής 
μας ψιίχής (Χειροκροτήματα καί εύγε).
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Ίδιοχτήτης: Λ - I I  Τ Α Γ Κ Ο ]  Ι Ο Υ Λ Θ 5 3  

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

Σ νντρομή  χ ρ ο ν ιά τ ικ η : Για την Ελλάδα και την 

Κρήτη δρ. 10. Γιά τό εξωτερικό φρ. χρ· 12,50.— Γιά 

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (1 δρ. 

την τριμηνία).— Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δέν 

προπλερώσει την συντρομή του.

- Ν -
2 0  λ ε φ ιά  τό  φύλλο. —  Τά περασμένα ηύλλα που

λιούνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.

*> < -

Β ρ ίσ κ ετ α ι  στην ’Αθήνα σ ’ όλα τά κιόσκια, καί στις έπαρ 

χίες σ ' όλα τά πραχτορεΐα τών ’Εφημερίδων.

ΠΑΡΑΓΡΑφΑΚΙΑ

ΔΎΟ ΑΟΠΑ. -  ΕΠΙΤΕΛΟΎΣ, *· ΛΑΓΟ- 
ΠΑΤΗ... ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ.-Η ΤΡΙΚΛΟ
ΠΟΔΙΑ. -  ΜΙΑ ΚΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ. - ΜΑ- 

ΤΣΟΎΚΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΜΠΑΚΟΎΛΟΠΟΎ- 

ΛΟΣ * * * * * * * * * * * * * *

Σ Τ Ο  τελευτα ίο  τους φυλλάδιο τά  «Π ανα& ήναια»  

δημοσιεύουνε σέ τρ εις  άραδοΰλες, στην τελευτα ία  τους  
σελίδα, τά χ όλ ου & α :

— *Ε Ις τήν Βουλήν ώ νόμασαν μαλλιαρόν  τόν νέσν 

καθη γη τή ν  τού Π ανεπ ιστη μ ίου  κ α ι  φ ίλτατον  συνεργά

την μ ας  κ . Σ ΐμ ον  Μ ενάρδον. Τό έπ ί& ετον  κ αταν τά  τ ί
τλος τιμ η τικός» .

Τ ίπ οτ* άλλο. "Ολες ο ι β ρ ισ ιές  τής Β ουλή ς κ α ι  τού  
τύ π ο υ  ού τε άναφ έρνου νται οϋτε λογαριάζουνται. Αυό 
άραδοΰλες να ξοδ ιάσε ι κά ν εις  γ ιά  δαΰτες πολύ  τούς ε ί
ναι. Ν άν τις  π ερνάς  γτλώντας μ έ  την άδειανοσύνη τους  

κα ι νά δακ ρ ύ ζεις  κ ά π ο τε  γ ια τ ί ¿πιτόλους π α τ ρ ιώ τες  
σου ε ίν α ι κ ε ίνο ι πού τις ξεστομ ίζουν.

"Ετσι συλλογίζουνται τά  «Π αναΦ ήναια* κ α ί κάνουν  

π ολυ κ αλ ά  νά συλλογίζουνται έτσι. ’Ε μ είς  δυστυχώ ς  ε ί  

μαστέ υποχρεω μ ένοι νά σταμ ατούμ ε σ τ ίς  άη δ ίες  αυτές, 
νάν τ ις  προσέχουμε, νάν τ ις  συζητούμε, νάν τ ις  άνασκευ- 
άζουμ ε. Κ ι  δλο τά  ίδ ια  καί τά ίόια. *Ε νν ιά  χρόνια  
τώ ρα.

3Ε π ιτέλ ου ς  όσο δυνατό στομάχι κ ι  δγ  εχ ε ι κανείς, 
ερχουνται στιγμές π ο ύ  ή αη δ ία  τόν π α ρ αμ π ου κ ώ ν ει. Σ έ  
μ ιά  τέτ ια  στιγμή βρε& ήκαμε σά δ ιαβάσαμ ε  ατά «ΖΓανα- 
Φ ήναια* τή σύντομη είδηαούλα. Κ α ί  νά ζουλέψ αμε.

ΣΥΓΚ ΙΝ Η θΗ ΚΕ 6 κ. Λαγοπάτης καί, καβώς μαθαί

νουμε, ετοιμάζει επιτέλους την έκθεση τής Κοινοβουλευ
τικής Επιτροπής γιά τΙς Μιστριώτικες συκοφαντίες. "Ο 

ταν ή έκθεση, μέ τό καλό, θά διαβαστεί, θά γελάσουνε κ1 

οί πέτρες, γιατί το μόνο σοβαρό επιχείρημα πού παρου
σίασε δ Μιστριώτης, γιά νάποδείξει πώς οί δημοτικιστά- 
δες παίρνουνε ρούβλια, εΐτανε οί «Ρητορικοί λόγοι» τρυ!

—  Διαβάστε, είπε στην Επιτροπή, τούς «Ρητορικούς 

λόγους» μου καί θά πειστήτε καί σείς πώς οί κατάπτυστοι 
αυτοί προδόται πληρώνονται από την Ρωσσίαν !

Αυτό τό γλέντι δέν πρέπει νά μας τό αργήσει ό κ> 
Λαγοπάτης. Καί γι’ αυτό δέ σώνει μοναχά νά ετο ιμ άζει 
τήν έκθεσή του, μα πρέπει καί να τήν ετο ιμ άσει.

*
ΛΑΒΑΜΕ τό ακόλουθο γράμμα πού τό ιυπιόνονμε δώ 

αντί στή στήλη τής «Κοινής Γνώμης», γιατί βρήκαμε πό)ς 

όσο κι ά θέλει νά χωρατέψει ό φίλος μας, λ.έει πράματα 

σοβαρά καί τραγικώτατα.

Ιδού τό γράμμα*

«Φίλε Ν ουμα

'Επειδή έπίσημα πιά, μέσα στή Βουλή, καί μάλιστα 

από τό στόμα τού κ. Πρωθυπουργού, ξεχωριστήκανε τά 

πρόβατα άπό τά ερίφια, δηλ. οί δ η μ οτ ικές  λέξες από τις 
μ αλλιαρές  κι άπό τις Ψ υχαριχές, κ* επειδή ό κ. Πρωθυ
πουργός άφ όρεαε  τις δυο τελευταίες μά καί δίχως ν’ άφ ο- 
ρίση  ποιές λέξες είναι δημοτικές, ποιές μαλλιαρές κτλ. 
κ ’ έτσι τδφισε μπερδεμένα τά πράματα, άναγκάζουμαι ό 
υποφαινόμενος, πού δέ θέλω νά λέγουμαι ούτε μαλλιαρός 
ούτε Ψυχαριστής, μά δημοτικιστής καί Βενιξελικός, νά 

υποβάλω στην κρίση τού σεβαστού μου αρχηγού, μέσο τού 
«Νουμά», μερικές λέξες καί νά μου πή αν μπορώ νά τις 
μεταχειρίζουμαι.

0 1  λέξες γιά τήν ώρα είναι οί ακόλουθες: Ψωμί —  

νερό — χώμα —  ουρανός - -  αγγούρια —  Πατσουράκος—  

σαλάτα — πάπλωμα — ανεμόμυλος —  φασόλια (αύτό είναι 
μαλλιαρό, κατά τόν κ. ΙΙατσουρακο, γιατί τό μεταχειρίστη

κε σέ μιά του εγκύκλιο ό κ. Μπενάκης) — καρότο — τρα
πέζι —  κέρατο.

Σώνουν αυτές. "Οταν ή Κυβέρνηση μοΰ εγκρίνει 
αύτές τις λέξες, τότε θά τής υποβάλω άλλες κ’ έτσι σιγά 

σιγά θάποχτήσω τό λεξιλόγιό μου τό δημοτικό πού θά 
μπορώ νά τό μεταχειρίζουμαι, μιλώντας καί γράφοντας» 
δίχως νά παραβαίνω τούς κειμένους νόμους καί δίχως νά 
ταράζω τόν κ. Πρωθυπουργό.

Μέ σέβας 

Δ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ»

*
ΑΣΤΡΑΦΤΕΙ καί βροντάει ό Πατσουράκος πάνου στό 

βήμα τής Βουλής κατά τού Μενάρδου καί τόν καταγγέλνει 

όχι μόνο γι’ αγράμματο καί γιά ξυλοσκίστη, μά καί γιά 
πολέμιο-δεινό τής θρησκείας, αφού, λέει. μέσα στά συγ
γράμματα του «άναφέρονται φράσεις καθαπτόμεναι τής θρη- 

, σκείας».

Πού νά φαντάζεται δ έρμος δ Πατσουράκος τήν τρι
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κλοποδιά πού τοΰ ετοίμαζε 6 συνάδερφός του κ. Σπ. θεο- 
δωρόπουλος!

Και παρουσιάζει λοιπόν πού λέτε ό αγαπητός Σπύρος 
μιάφνλλάδα τοΰ Πατσουράκου «Μάνη και Μανιάται» καί 
διαβάζει*

—  «Τί κρίμα καί τί οργή! Χάθηκαν στή Μάνη τόσες 
γενιές να διαλέξει ή ΓΙαναγιά έναν γιά κουμπάρο της ; 

Πώς γελάστηκε κι άφισε νά βαφτίσει τό γιόκα της ένας 
γδυτός χ  ένας ξυπόλυτος;»

Καί ρωτάει ό κ. θεοδωρόπουλος*

—  Δεν είναι μαλλιαρά αύτά ; Δέν είναι αντιθρησκευ- 
τικά ;

~  "Οχι, απαντάει ό ΙΙατσουράκος. Αύτά είναι λααγρα- 
φίκή ύλη.

—  Καί τού κ. Με νάρδου τί είναι;

Καί ή Βουλή γελάει μέ τό πάθημα τοΰ γλ,ωσσομύντο- 
ρος. 'Ορισμένα, ή τρικλοποδιά τοΰ κ. Θεοδωροπούλου ά
ξιζε οσο χ’ ένας ρητορικός λόγος πρώτης αράδας, άφοΰ 
έφερε τόσο δυνατό άποτέλεσμα.

*
ΚΑΙ μ' ολ’ αύιά, τό Ζήτημα πήγε μπροστά, πολύ 

μπροστά. Μήν τό θαρρείτε μικρό νά χτυπιέται σήμερα ό 
Πρωθυπουργός άπό τούς άδιάλλοχτους δημοτικιστάδες, δχι 
γιατί άρνιέται τή Δημοτική, μά γιατί παραδέχεται καί λό
γου του τό ανόητο καί δημοκοπικό χώρισμα τής εθνικής 
μας γλώσσας, σέ δημοτική, μαλλιαρική καί Ψυχαρική.

"Ισαμε χτές οί Πρωθυπουργοί μας παρουσιαζόντουσαν 
ώς άδιάλλαχτοι καθαρευουσιάνοι. Σήμερα άποχτήσαμε 
Πρωθυπουργό μισόγλωσσο. Αύριο θάρθεΐ ό Πρωθυπουργός 
μέ τό φωτεινό νοΰ καί μέ τόν αλύγιστο χαραχτήρα πού θά 

κηρύξει την εθνική μας γλώσσα μια κι αδιαίρετη.
Σταθμός λοιπόν κι ό κ. Βενιζέλος στο Γλωσσικό αγώνα 

καί δέν πρέπει νάν τοΰ τ ’ άρνιόμαστε.

*
ΚΑΙ μεΐς υποστηρίζουμε μέ ϋλη την καρδιά μας πώς 

πρέπει νά πάρει σύνταξη ό Ματσούκας «ώς παθών εν τή 

ύπηρεσίφ». Μά γιά νάμαστε δίκαιοι πρέπει νά ψηφιστεί μιά 
μικρή συνταξούλα καί στον ποιητή Τραμπακουλόπουλο. Κι 
αύτός γύρισε στις χώρες καί στά χωριά τής Ελλάδας καί 
μάζωξε παράδες γιά τόν Εθνικό Στόλο, Ηχπαγγέλνοντας 
άλά Ματσούκα ποιήματά του. Κ.' ένας λόγος παραπάνου 
πού πρέπει νάν τοϋ δοθεί σύνταξη είναι καί ή πάθησή 
του. Ό  φτωχός δ Τραμπακουλόπουλος είναι θεόστραβος.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

υπό του χ. «Κ»&λ. Φ ι λ ί π π ο υ ,  Καθήγητοΰ, 

άριστεύσαντος έν Δημοσίφ διαγωνισμψ πρός συγ

γραφήν ’Αγγλικής Μεθόδου πρός χρήσιν των έ ρ φ  

ρικών Σχολών, Όδδς Τζώρτζ 9 Β,

Α Π Ο Τ Ρ Υ Γ Ι Δ Ι Α

1

Κι ό γέροντας μ’ άπίδρομο σάν παληκάρι τρέχει 
κι αρπάζει τή σφεντόνα του, έχει χολή στά μάτια 
Μέ τό σφυρί του ένα γουλί τό σπά σέ δυό κυμάτια 

καί τό σταφνίζει στό κουκί.

2

Γέρνεις, παιδάκι, στή μπασιά καί στέρνεις τή φωνή οου* 
γροικώ σε, γλάρε, πού ξερνάς φλσύνισια στριδιοΰ στό βράχο, 

δουλιά ’χεις, γυμνοσάλιγκα, καί βλέπω τούς άφρούς σου

3

Τόν έζωσαν τά κύματα χ έβραζε γύρα γύρα 
μελανιασμένη, άκράτητη ή ανθρώπινη πλημμύρα, 
σάν ν&θε νά τόν καταπιή. 'Απάνω του έχτυποΰσαν 
φοβέρες καί περιγελά. Έγρούζανε, άλαχτοΰσαν 

οί σκύλοι μές στά πόδια του καί μάτωναν τό δόντι,

4

ΙΙαντοϋ πετοΰν κ ’ είν’ άφθαρτα, άγγελοι, τά φτερά σος. 
Στ’ δνομ’ αύτού πού ιάπλασε, τ αγγείο τσ’έρημιάςτά θέλει, 
‘Ιδού μ5 άσπούδσ τά φορώ, μ' άλαιμαργιά τά σφίγγω, 

νά τάχω δώ, καί νά τά κλειώ, νά τά κρατώ κλεισμένα.

5

Πάρ’ ένα σβώ?α», Μήτρα, 

καί διώξε κείνσ τά σκυλιά πού |ΐοϋ χαλούν τό φύτρο.
Ό  χερουλάτης έφαγε τάχαρα δάχτυλά μου 
καί στην αλετροπόδα μου έλυώσαν τά ήπατά μου.

Καί μήνες έρεψα έδιδώ, έσάπησα στή νώπη 

μ’ αρρώστια, μέ γεράματα!

6

Ψαράς μακριά π’ απίθωσε τ’ αγκίστρι τής ζωής του. 
τάστόχησε τρισεύγενα κοί φώναξε σκωμένος.

7

"Αν έξεράθη τό κλαρί, πάντα χλωρή είν* ή ρίζα 

καί μένει πάντα ζωντανό ή ρώδι φάει ή βρίζα 

αύτό τό βόϊδι τό μανό, πδσο βαθειά ρουχνίζει 
τόσο εύκολα μυγιάζεται κι άνεμοστροβιλίζει.

8
*

Φυσηματιά παραμικρή τό πέλαο δέ βγάνει, 
σέ περιβόλι νά σειστή ή ρόδο ή τουλουπάνι.
’Αλλά τό φώς τοΰ φεγγαριού, σά νά φυσούσε άνέμι, 
στρογγυλό, μέγα, λυγερό, κοντά στήν' κόρη τρέμει.

Σά νάθελε νά φιληθή τό αθάνατο ποδάρι, 

έτρεμε, δίχως νά φυσφ, κοντά της τό φεγγάρι.

Καί κείνο, πούμεινε, άπ’ αυτή βλέπω καί ξεκολλιέται, 

καί ησυχάζει ακίνητο αφού πολλή ώρα σειέται.

E. Ρ. ΑΝΙΣΤΗΣ
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ΙΒΑΝ X. ΤΟ ΥΡΓΚ ΕΝ ΙΕΦ

•3

Τ Ο  Ρ Ο Λ Ο Ι
I

’Αξίζει ν’ ακούστε την ιστορία ένδς ρολογιού, 
γιατ’ είναι κάμποσο περίεργη. Στδ 1801 εϊμουνα 
δεκοχτώ χρονώ και καθόμουνα μέ τδν πατέρα μου 
σ’ ένα σπίτι όλο καμωμένο άπδ σανίδες σιμά στους 
οχτους τής *()κας. Ή  θειά μου κι δ ξάδερφός μου 
κατοικούσαν μαζί μας. Δέ θυμούμαι τή μητέρα μου* 
πέθανε τρία χρόνια ύστερα από τδ γάμο της. Εϊ- 
μουνα μοναχογιός. Ό  πατέρας μου, ΙΙορφύρης Πέ- 
τροβιτς, είτανε πολύ ήσυχος άθρωπος, λιγνούτσικος 
κι αρρωστιάρης, πού κέρδιζε τδ ψωμί του άπδ κάτι 
μικροδίκες κι άπδ κάτι άλλες δουλειές όχι και τόσο 
καθαρές. "Αλλοτες, τα πρόσωπα πού είχαν τή δου
λειά αυτή χαραχτηρίζονταν μέ τδ περιφρονητικό ε
πίθετο του στρεψόοικου καί του άνακατοσούρη. 'Ο 
πατέρας μου ώνόμαζε τδν έαυτό του«δικολάβο». Ή α
δερφή του, ή θειά μου, μιά γεροντοκόρη πού άγγιζε 
τήν πενηντάρα, φρόντιζε γιά τδ νοικοκυριό. Αύτδς 
είχε περάσει τά σαράντα/ Έ  θειά μου είτανε πολύ 
θρήσκα ή, γιά νά μιλήσω ξάστερα, είχε μεγάλη 
κλίση στή σεμνοτυφία, στήν υποκρισία και στήν 
κουρκουσουριά, και μάλιστα όταν παρουσιαζότανε 
αφορμή γιά σκάνταλο. Αέ βρισκότανε τδ παραμι- 
κρότερο σπιτάκι του τόπου, τδ άπλούστερο πράμα, 
όπου δέν έχωνε τή μύτη της.

Ζούσαμε μέτρια χωρίς νά είμαστε φτωχοί. Ό 
πατέρας μου είχε ένα αδερφό πού λεγότανε Γιεγκό- 
ρης, καί πού γιά κάτι επαναστατικές ένέργειες καί 
γιά τις γιακωβίνικες ίόέες του (είτανε ή έποχή*τής 
τρομοκρατίας) είχε ξοριστεϊ στή Σιβερία στά 1797. 
Ό  ξάδερφός μου Δαβίδ, ό γιος του Γιεγκόρη, έμεινε 
στά χέρια του πατέρα μου. Μέ περνούσε μονάχα ένα 
χρόνο μά πάντα τού είχα τδν πρεπούμενο σεβασμό 
σά μεγαλείτερος πού εϊταν. Είχε φυσικιά ξυπνάδα, 
καί μεγάλη τόλμη. Πλατιούς ώμους κοντόχοντρους, 
μορφή τετράγωνη καί σπυριασμένη, τά μαλλιά κόκ
κινα, μικρά μάτια σταχτερά, χείλια παχιά, μύτη 
κοντή καί δάχτυλα άνάλογα. Ή θειά μου δέν μπο
ρούσε νά τδν υποφέρη,. κι δ πατέρας μου, δέν τονέ 
πολυχώνευε, άν καί τδν είχε αδικήσει. Γιατί, λέ
γανε, πώς άν ό πατέρας μου έκλεινε τδ στόμα του 
όταν έπρεπε καί δεν τού ξέφευγε έτσι τδ μυστικό 
τού άδερφοΰ του, έκεΐνος ποτέ; δέ θά είχε σταλθή 
στή Σιβερία.

II

Μέ λένε Άλέξη. Γεννήθηκα στις 7 τού Μάρτη, 
μά ή γιορτή γιά τδνομά μου πέφτει στίς 17. Κατά 
τήν παλιά συνήθεια μας, μού βγάλανε τδ όνομα 
κείνου τού άγιου πού ή γιορτή θά έπεφτε δέκα μέ
ρες ύστερα άπ’ τή γέννησή μου. Ό  νουνός μου εϊταν 
κάπιος Άναστάσης Άναστάσεβιτς Πούτσκωφ, ή κα
θώς τδν φωνάζανε όλοι, Ναστάσης Ναστάσιτς. Γιά

νά πώ τήν άλήθεια, ή φήμη του δέν είταν αψεγά
διαστη. Μά βέβαιο είναι πώς πάντα άνακατεύουν- 
ταν σέ βρωμοδουλειές καί μπερπαντιές. Τδν είχανε 
διώξει άπδ τή δημόσια ύπερεσία καί πολλές φο
ρές είχε νταραβέρια μέ τήν άστυνομία. Είτανε όμως 
χρήσιμος στδν πατέρα μου· κάνανε τίς δουλειές τους 
μαζί. Ό  Ναστάσης είτανε παχουλός, στρογγυλού- 
τσικος, μέ μύτη σουβλερή πού τού έδινε μιά φυσιο
γνωμία πανούργα καί μάτια σκούρα, γιαλιστερά 
σάν τής αλεπούς, παιχνιδιάρικα πού πήγαιναν αδιά
κοπα δώθε κείθε, κ* ή μύτη, πού φαινότανε σά νά 
τ’ άκολουθοΰσε, οσμίζονταν όλα τά πάντα.

Ξαναγυρίζω στή δήγησή μου. Είναι τά γενέ
θλιά μου. Ό  Ναστάσης Ναστάσιτς παρουσιάζεται 
σπίτι μας καί λέει:

— Δέ σου έκαμα ποτές κανένα δώρο, βαφτι
στήρι μου- μά δές τί σου έφερα τώρα.

Στο μεταξύ, τραβά άπδ τήν τσέπη του ένα απ’ 
αύτά τάσημένια ρολόγια πού είναι όλοστρόγγυλα, 
μ’ ένα τριαντάφυλλο ζουγραφισμένο στήν πλάκα, 
καί μιά μπρούτζινη άλυσσίδα. Είμουνα όλόχαρος, 
καί ή θειά μου Πουλχερία Πετρόβνα φώναξε μ’ όλα 
της τά δυνατά:

— Φίλησέ του λοιπόν τδ χέρι, παλιόπαιδο, φί
λη σέ του το χέρι.

Φίλησα τδ χέρι του νουνού μου, ένώ ή θειά μου 
ξελαρυγκιάζοταν:

— Γιατί τδν κακομαθαίνεις έτσι; Γιά ποιδ λόγο 
αύτδ τδ ρολόϊ; Τί θα τδ κάνη ; Βέβαια, θά τδ 
πετάξη, θά τδ ξεχαρβαλώση, ή θά τδ κάνη κομ
μάτια.

Τήν ίδια στιγμή, μπήκε ό πατέρας μου. Κοί
ταξε τδ ρολόϊ, φχαρίστησε μέ άδιαφορία τδ Να
στάσιτς καί τδν παρακάλεσε νά τδν άκολουθήση στδ 
γραφείο του. Καθώς πήγαιναν, άκουσα τδν πατέρα 
μου νά λέη, σά νά μιλούσε μοναχός του:

— Ά  νομίζης πώς θά σιάξης τή δουλειά μ’ 
αυτό....

Αέ στάθηκα. Πέρασα τήν άλυσσίδα στδ λαιμό 
μου καί τράβηξα νά δείξω τδ όώρό μου στδ Δαβίδ.

III

Ό  Δαβίδ πήρε τδ ρολόϊ, τδ άνοιξε καί τδ ξέ- 
τασε μέ προσοχή. Είχε μεγάλη κλίση στή μηχα
νική, κι άγαπούσε υπερβολικά νά δουλεύη τδ σί
δερο, τδ μπρούτζο καί τά άλλα μέταλλα. Κατα
σκεύασε ό'ίδιος μερικά έργαλεΐα, καί τδ είχε παι
χνίδι νά διορθώση μιά βίδα, μιά κλειδωνιά ή κάτι 
τέτοιο.

/Ο Δαβίδ γύρισε καί ,ξαναγύρισε τδ ρολόϊ. στά 
χέρια του. Στδ τέλος μουρμούρισε,—γιατί δέν έλεγε 
ποτές του πολλά:

— Δέν άξίζει τίποτα... Είναι παλιό... Άπδ πού 
τδ πήρες ;

Τού είπα πώς μού τδ χάρισε 6 νουνός μου.
Ό  Δαβίδ μέ κοίταξε μέ τά μικρά σταχτιά μά

τια τού, πού φαινόντανε νά γλυστροΰνε κάτου άπ’ 
τά βλέφαρά του.

— Ό Ναστάσης ;
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— Χαί.
Ό  Δαβίδ άφησε τδ ρολόι στδ τραπέζι και μου 

γύρισε τήν πλάτη, χωρίς να πή άλλο τίποτα.
— Σά να μή σου καλοφαίνεται; ρώτησα.
— "Οχι δεν είναι αυτό. Μά στή θέση σου, δέ 

θά δεχόμουνα δώρα άπ1 τδ Χαστάση.
— Γιατί;
— Γιατί είναι ένας παλιάθρωπος καί δεν πρέ

πει νά υποχρεώνεται κανείς σ’ ένα παλιάθρωπο. 
Βέβαια θά τονέ φχαρίστησες. Βάνω στοίχημα πώς 
τού φίλησες καί τδ χέρι.

— Ναί, ή θειά μου μέ ανάγκασε.
Ό  Δαβίδ χαμογέλασε μέ τδ συνειθισμένο του 

χαμόγελο, πού έμοιαζε μ9 ένα κούνημα τής μύτης. 
ΙΙοτές δεν είχε ξεκαρδιστή στά γέλοια. θαρρούσε 
πώς τδ γελοίο φανέρωνε κουταμάρα;

Τά λόγιά τού Δαβίδ, τδ βουβδ χαμόγελό του, 
[ιέ συγκίνησαν βαθείά. «Δέν τού άρέσει δ,τι έκαμα, 
σκέφτηκα. Μπορεί νά φαίνσυμαι κ’ έγώ κακδς στά 
μάτια του. Αύτδς ποτές δέ θά ξέπεφτε τόσο. ΙΙοτές 
δέ θά δεχότανε δώρο άπ’ τδ Ναστάση. Τδ λοιπδ τί 
έπρεπε νά κάμω ; Νά τδ ξαναγυρίσω.; ’Αδύνατο».

Δοκίμασα νά καταφέρω τδ Δαβίδ νά μιλήση. 
Ήθελα νά έχω τή γνώμη του. Άποκρίθηκε πώς 
δέν είχε γνώμη νά μου βώση, καί πώς άλλο δέν εί
χανε παρά νά κάμω δ,τι μ’ αρέσει. "Ο,τι μ4 άρέσει; 
Δέ μου κατέβαινε καμιά ίόέα σ’ αυτή τήν περί
σταση. "Ολη τή νύχτα δέν έκλεισα μάτι καί τδ 
μυαλό μου είτανε σκοτισμένο. Λυπόμουνα νά χωρι
στώ άπδ τδ ρωλόϊ μου. Τδ έβαλα σέ θέση πού νά 
τδ φτάνω απλώνοντας τδ χέρι μου, πολύ κοντά στδ 
κρεβάτι μου, γιά ν’ άκούω τδ άγαπημένο μου τίκ- 
τάκ. Ή  σκέψη δμως πώς ό Δαβίδ μ’ έβλεπε τώρα 
μέ καταφρόνια — καί χωρίς άλλο έτσι είτανε - -  μέ 
τάραζε. Κατά τά χαράματα πήρα μιά άπόφαση. 
Μοΰ κόστισε μά τήν άλήθεια μερικά δάκρια..., δμως 
μπόρεσα νά κοιμηθώ. Μόλις ξύπνησα, ντύθηκα γλή- 
γορα καί πετάχτηκα στδ δρόμο. Είχα άποφασίση νά 
δώσω τδ ρολόι μου στδν πρώτο ζητιάνο πού θά τύ- 
χαινε μπροστά μου.

IV

Δέν πήγα πολύ μακριά άπδ τδ σπίτι μου γιά 
νάβρω δ,τι γύρευα. ’Αντάμωσα ένα παιδί τού δρό
μου κουρελιάρικο, ξυπόλυτο, καμιά δεκαριά χρονώ, 
πού τδ έβλεπα πολλές φορές κάτου άπ’ τά παρά
θυρά μας. Έτρεξα, καί χωρίς νά του άφήσω καιρδ 
νά καλονοιώση, τού έδειξα τδ ρολόϊ μου. Ό  μάγ
κας άνοιξε τόσα τά μάτια του, έβαλε άμέσως τδ ένα 
χέρι του στδ στόμα σά. νάχε κάψει τά δάχτυλά του 
καί μου άπλωσε τδ άλλο.

— Πάρε γλήγορα, πάρε γλήγορα, τού φώναξα. 
Είναι δικό μου. Σ’τδ δίνω. Νά τδ πουλήσης καί ν’ 
άγοράσης—ν’ άγοράσης— δ,τι θέλεις. Γειά σου.

Τού έβαλα θέλοντας καί μή στδ χέρι τδ ρολόϊ 
κι έτρεξα μ’ δλη μου τή γληγοράδα κατά τδ σπίτι 
μας. Στάθηκα μιά στιγμή στδ μισοάνοιγμα τής πόρ
τας τής κρεβατοκάμαράς μας καί τότες κρατώντας 
τήν άναπνιά μου, φίμωσα περπατώντας στις μύτες

τών ποδιών μου τδ Δαβίδ, πού είχε ντυθή πιά καί 
χτένιζε τά μαλλιά του.

— Ξέρεις τί, Δαβίδ; άρχισα πασκίζοντας νά 
κάμω τδν άδιάφορο. Πάει τδ ρολόϊ τού Ναστάση.

Ό  Δαβίδ σήκωσε τδ κεφάλι, μέ κοίταξε, καί 
πέρασε τή βούρτσα στά μαλλιά του.

— Ναί, ξαναεΐπα μέ τήν ίδια ήσυχία, τδ έδωσα. 
Βρήκα ένα φτωχόπαιδο τής γειτονιάς, κι αύτδ τδ 
έχει τώρα.

Ό Δαβίδ άφησε τή βούρτσα στήν τουαλέττα.
— Μπορεί νά τδ πουλήση, ξακολούθησα, καί 

ν’ άγοράση τίποτα χρήσιμο μ’ αύτά τά λεφτά, γιατί 
μοϋ φαίνεται πώς κάμποσα θά τσιμπήση.

Σώπασα.
Ύστερα άπδ λίγο.
— Καλά έκαμες, είπε δ Δαβίδ.
Κι άφοό στριφογύρισε, μπήκε στήν κάμαρα τής 

μελέτης μας, δπου τδν άκολούθησα.
— Μά, αν σέ ρωτήσουνε τί τδ έκαμες} ρώτησε 

ξαναγυρίζοντας.
— Ώ  ! θά πώ πώς τδ έχασα, άποκρίθηκα μέ 

άφροντισιά.
Κείνη τή μέρα, δέν έγινε λόγος πιά μεταξύ μας 

γιά τδ ρολόϊ, καταλάβαινα δμως πώς οχι μόνο φχα- 
ριστήθηκε δ Δαβίδ, μά πώς άκόμα μ’ έχτιμοϋσε 
καί μέ θάμαζε.

V

Δυδ μέρες περάσανε δίχως κανείς νά σκεφτή το 
ρολόϊ. Ό  πατέρας μου είχε κάμποσα μπερδέματα 
καί στενοχώριες μέ ένα του πελάτη καί κάθε άλλο 
παρά νά θυμηθή έμένα καί τδ ρολόϊ μου. Μά έγώ 
δέν μπορούσα νά τδ βγάλω άπ’ τδ νού μου. Ή  
έχτίμηση τού Δαβίδ δέ μέ παρηγορούσε τέλεια γιά 
τδ χάσιμο, μάλιστα άφοΰ δέν είχε κάνει καί πολή λόγο 
γι’ α?τδ μου τδ φέρσιμο. Μιά φορά μόνο, είπε στά πε
ταχτά πώς δέν περίμενε τόση άποφασιστικότητα 
άπδ μέρος μου. Βέβαια, ή θυσία μου δέν Ιπιασε τόπο 
καί ή ικανοποίηση πού αίστανόμουνα δέν άρκοΰσε 
νά μέ άποζημιώση γιά δ,τι είχα χάσει.

Καί νά πού στδ μεταξύ, έρχεται σπίτι μας, 
ένας συμμαθητής μας, γιδς ένδς γιατρού άπδ τήν 
πολιτεία, πού περηφανεύονταν πώς είχε άπ’ τή 
γιαγιά του ένα ρολόϊ καί πού δέν είτανε ασημένιο 
μά μονάχα μπρούντζινο, ΰέν κρατήθηκα πιά, τόσο 
πειράχτηκα μέ τήν περηφάνεια του, πού βγήκα στή 
στιγμή γιά νάβρω τδ φτωχόπαιδο μέ τδ ρολόϊ μου. 
Τδ ξαναβρήκα άμέσως* έπαιζε τδ κότσι μέ άλλους 
μάγκες μπροστά στήν έκκλησιά. Τδ φώναξα κατά 
μέρος καί, λαχανιασμένος, μέ στενοχώρια, τού είπα 
πώς στδ σπίτι μου θυμώσανε μαζί μου γιατί έδωσα 
τδ ρολόϊ μου, καί πώς άν μού τδ έδινε πίσω θά του 
τδ πλέρωνα. Είχα πάρει μαζί μου ένα παλιδ ρούβλι 
άπ’ τδν καιρδ τής αύτοκρατόρισσας Έλιζαμπέτας, 
πού είτανε δλη μου ή περιουσία.

— Δέν τδ έχω πιά τδ ρολόϊ σου, άποκρίθηκε 
τδ παιδί, κοιτώντας με, δακρυσμένο καί μέ κάποιο 
θυμό* δ πατέρας μου τδ είδε στά χέρια μου, τδ πήρε 
καί στερνά μέ ξυλοφόρτωσε στά γερά* είπε πώς τδ
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έκλεψα καί πώς κανείς δέν είτανε τόσο τρελλδς νά 
μού δώση ένα ρολόϊ.

— Πώς λένε τδν πατέρα σου;
— Τδν πατέρα μου ; Τροφίμιτς.
— Καλά. Καί τί δουλειά κάνει;
— Είτανε στρατιώτης. Κι ά ρωτάς τ* είναι τώρα; 

Έ ! τίποτα- διορθώνει παλιά παπούτσια καί τούς βά- 
νει καινούρια τακούνια. Αύτδ κάνει.

— Που κάθεσαι; ΙΙήγαινέ με σπίτι σου.
— ’Αμέσως. Μά Ηά πής στον πατέρα μου πώς 

του λόγου σου μού έδωσες τδ ρολόϊ, δέν είναι έτσι; 
Άλλο δέν κάνει παρά νά μοΐϊ τδ χτυπά. « Ά χ ! 
κλέφτη! κλέφτη!» λέει. Καί ή μητέρα τά ίδια μου 
φωνάζει: «Πώς κατάντησες κλέφτης μωρέ ;»

Πήραμε τδ δρόμο γιά τδ σπίτι του, μιά βρωμο
καλύβα στδ βάθος τής αύλής κάποιας ρειπιασμένης 
φάμπρικας άπδ τδν καιρδ πού είχε καταστραφεΐ άπδ 
μιά πυρκαγιά. Ό  άπόστρατος φαντάρος είτανε άθρω- 
πος ψηλός, αλύγιστος, γιομάτος νεύρα, μέ κόκκινες 
φαβορίτες, μέ γένεια στδ σαγόνι, καί 8λο ζαρωμα
τιές στδ μέτωπο καί στά μάγουλα. Ή γυναίκα του 
φαινότανε πιδ γριά άπ’ αύτόνε. Είχε μικρά κόκκινα 
μάτια πού άνοιγόκλειναν ανήσυχα στή φουσκωμένη 
κι ακάθαρτη μούρη της. Καί οί δυό τους φορούσαν 
βρώμικα κουρέλια άντίς γιά φορέματα.

Ξήγησα τήν αιτία τού ερχομού μου στον Τρο- 
φίμιτς, πού μέ ακούσε σιωπηλά, χωρίς νά πάψη 
νάχη στηλωμένα άπάνου μου τά ήλίθια μάτια του.

— Χά πάρ’ ή όργή! μουρμούρισε ύστερα μέ 
βραχνή φωνή. 'Qpaía διαγωγή γι’ άθρώπους καθώς 
πρέπει. Ά ν ό Πιέτκας, δπως λές, δέν έκλεψε τδ 
ρολόι, τδ λοιπό! νά τά σάξης μαζί του. Δέν είναι 
παιδί πού κοροϊδεύετ’ εύκολα! Ά ν δμως τδ έκλεψε, 
ώ ! τότες! άς προσέξη καλά. θά φάη τής χρονιάς 
του. Καί κούνησε τδ χέρι του σά νά έπεφτε διπλα- 
ριά άπδ σπαθί... Όμπρός. Ή  δουλειά δέ μού φαίνε
ται καθαρή!

Τελείωσε βλαστημώντας μέ χοντρή φωνή. Ό  
Τροφίμιτς δέν καταλάβαινε φαίνεται πώς έγινε τδ 
πράμα.

— Ά  θέλης νά μού δώσης τδ ρολόϊ, είπα, μή 
τολμώντας νά τού μιλήσω άλλοιώτικα παρά καθώς 
σ’ §να δμοιό μου άν καί είτανε πολύ παρακατιανός, 
θά φχαριστηθώ πολύ νά σού τδ πλερώσω ένα ρούβλι. 
Δέν πιστεύω νά κοστίζη περσότερο.

— Χά ! Χ ά ! μουρμούρισε δ Τροφίμιτς, πάντα 
μπερδεμένος καί ξακολουθώντας νά μέ τρώη μέ τά 
μάτια του σά νά είμουνα άξιωματικός του. Τί δμορφα 
πού τά λές! Σώπα τδ λοιπόν, Ούλιάνα, φώναξε μέ 
θυμδ στρίβοντας πρδς τή γυναίκα του, πού άνοιγε 
τδ στόμα νά μιλήση. Νά τδ ρολόϊ, ξανάπε, άνοί- 
γοντας τδ συρτάρι τού τραπεζιού, πάρε το άφού 
είναι δικό σου- μά τδ ρούβλι τί χρειάζεται;

— ΪΙάρε το, μωρέ Τροφιμίτσα, πάρε τδ. ρούβλι, 
ασυλλόγιστε ! στρίγγλισε ή γυναίκα. Μά τήν άλή- 
θεια, £ γεροξεκουτιάρης έχασε τά μυαλά του. θέλει 
νά κάνει τδν περήφανο ένώ δέν έχει πεντάρα τσα
κισμένη στήν τσέπη του. Κρίμας πού είσουνα καί 
στρατιώτης. Μοιάζεις σά βρεμένη κότα. Πάρε λοιπόν 
τδν παρά άφού δίνεις τδ ρολόϊ.

— Μάζεψε τή γλώσσα σου, παλιόγρια, είπε ό 
γεροστρατιώτης. Άπδ πότε οί γυναίκες έδώ μέσα 
κάνουν τδν κόκορα; Έγώ, μωρέ, είμαι ό άφέντης. 
"Ο,τι λέει αύτή, είπε σέ μένα, τδ κάνει γιά νά δείξη 
πώς κάτι είναι. Ιΐιέτκα, κάτσε ήσυχα γιά νά μή 
σού σπάσω τά πλευρά. Νά τδ ρολόι.

Ό  Τροφίμιτς έκαμε νά μού τδ δώση μά χωρίς 
νά τ’ άφήνη άπ’ τδ χέρι του. Χαμήλωσε τά μάτια 
μιά στιγμή γιά νά σκεφτή, έπειτα ξανασηκώνοντάς 
τα, φώναξε άπότομα σά νά ξέσπασε δ θυμός του:

— Πού είναι λοιπδν κεϊνο τδ ρούβλι;
— Νά το! νά το! άποκρίθηκα βγάνοντας γλή- 

γορα τδ ρούβλι άπδ τήν τσέπη μου.
Δέν τδ πήρε μά ξακολούθησε νά στηλώνη άπά

νου μου τά μάτια του. Έβαλα τδ ρούβλι στδ τρα
πέζι. Τδ έρριξε στδ συρτάρι, μού πέταξε τδ ρολόι 
σάν περιφρονητικά καί γυρίζοντας απ’ τήν άλλη 
μεριά, χτύπησε τδ πόδι καί μουρμούρισε άνάμεσα 
στά δόντια του κοιτάζοντας τή γυναίκα καί τδ 
γιό του:

— Κουταμάρες!
Έ  Ούλιάνα μάσησε κάτι λόγια πού δέν τά πήρε 

καλά τ’ αύτί μου, γιατί βρισκόμουνα κιόλας στήν 
άλλη άκρη. ΙΙετάχτηκα όξω άπδ τήν πόρτα στδ 
δρόμο. Έχωσα τδ ρωλόι βαθιά στήν τσέπη μου καί 
σφίγγοντάς το στδ χέρι μου, πήρα τδ δρόμο γιά τδ 
σπίτι τού πατέρα μου.

VI

Είχα πάλι τδ ρολόι μου μά διόλου δέν είμουνα 
φχαριστημένος Είχα άποφασίσει νά μήν τδ φορέσω, 
γιατί πρώτα άπ’ δλα έπρεπε νά κρύψω άπ’ τδ Δα
βίδ δ,τι έκαμα. Τί θάλεγε γιά τδ χαραχτήρα μου ; 
Δέν μπορούσα κιόλας νά βάλω τδ καταραμένο αύτδ 
ρολόι σ’ ένα άπ’ τά συρτάρια τού κομού μας, γιατί 
δλα τά είχαμε μαζί. Αναγκάστηκα νά τδ κρύψω 
άπάνου άπδ ένα ντουλάπι, έπειτα του άλλαξα θέση 
καί τδ έβαλα κάτου άπδ τδ στρώμα μου, ύστερα 
πίσω άπδ τή σόμπα* μά δέν μπόρεσα νά γελάσω 
τδ Δαβίδ. Μιά μέρα είχε κατεβή στή χώρα, δέ θυ
μούμαι πιά γιά τί δουλειά του, καί λογάριαζα πώς 
δέ θά γύριζε σύντομα. Ξέχωσα τδ ρολόι μου άπ’ 
τόν κρυψώνα του, κάτου άπδ ένα σκαλί τής ξυλένιας 
σκάλας μας, καί τοιμαζόμουνα νά γυαλίσω τδ άση- 
μένιο καπάκι του μ’ ένα παλιδ πέτσινο γάντι. Ξά
φνου δ Δαβίδ παρουσιάστηκε στήν πόρτα. Είμουνα 
τόσο σαστισμένος πού λίγο έλειψε νά μού πέση τδ 
ρολόι. Ύστερα, κατακόκκινος, έψαχνα στήν τσέπη 
τού γελέκου μου, πασκίζοντας νά κρύψω τδ ρολόϊ 
μου καί δέν τδ κατάφερνα. Ό  Δαβίδ μέ κοίταξε μέ 
τδ βουβό του χαμόγελο.

— Ποιός δ λόγος; είπε σέ λίγο. Νομίζεις τδ 
λοιπδν πώς δέν ήξερα δτι είχες τδ ρολόϊ; Τδ είδα 
τήν ίδια μέρα πού τδ ξανάφερες.

— Αλήθεια, πήγα νά πώ πνίγοντας τήν ταραχή 
μου, άλήθεια...

Ό  Δαβίδ σήκωσε τούς ώμους.
Τδ ρολόϊ είναι δικό σου. Είσαι λεύτερος νά τδ 

κάμης δ,τι θέλεις.
Μ’ αύτά τά ξερά λόγια έφυγε καί μ’ άφησε. 

Είμουνα άπελπισμένος.
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Χωρίς άλλο τώρα δ Δαβίδ μέ περιφρονούσε.
— Δέ βαστώ άλλο, θά του δείξω πώς έχει ά

δικο, σκέφτηκα, καί τρίζοντας τά δδντια, έφυγα. 
Βρήκα πιδ έξω τδ μικρό μας δουλάκι τδ Γιούσκα 
και του Ιδωσα το ρολόϊ. Στήν αρχή δέν τδ ήθελε- 
μά του είπα πώς ά δέν τδ έπαιρνε, θά τδ έκανα 
συντρίμμια ποδοπατώντάς το, ή πώς θά τδ πετουσα 
στήν καταβόθρα. Σκέφτηκε μία στιγμή, έσκασε τά 
γέλια καί πήρε τδ ρωλόϊ* Ξαναμπήκα στήν κά
μαρά μας δπου βρήκα τδ Δαβίδ νά διαβάζω. Του 
είπα β,τι έκαμα. Δέ σήκωσε τά μάτια, χαμογέλασε 
καί σηκώνοντας τούς ώμους, ξαναεϊπε πώς τδ ρολόϊ 
άφού είταν δικό μου, είχα τδ δικαίωμα νά τδ κάμω 
δ,τι θέλω. Έννοιωσα βμως πώς λιγότερο μέ περι- 
φρονοΰσε. Εΐμουνα κατάβαθα πολύ φχαριστημένος 
πού δέν μπορούσε νά μέ μαλώση. Δέ θά μέ κατη
γορούσε πιά γιά τδ χαραχτήρα μου. Δέ θά μέ μά
λωνε πιά πού δέχτηκα τδ καταραμένο αύτδ δώρο 
άπδ τδν ξορκισμένο νουνό μου. "Οσο γιά τδ ίδιο τδ 
ρολόϊ, δχι μόνο δέν τδ λυπόμουνα, μά τδ συχαινό- 
μουνα, καί δέν μπορούσά νά νοιώσω πώς μού κατέ
βηκε νά πάω νά τδ ζητήσω άπδ έναν άθρωπο σάν 
τδν Τροφίμιτς, πού μού τδ πέρασε κιόλας γιά 
ρουσφέτι.

Ύστερα άπδ λίγον καιρό, σπουδαία είδηση ά- 
κούστηκε. Ό  αύτοκράτορας Παύλος πέθανε καί ό 
γιός του Άλέξαντρος, πού περνούσε γιά καλδς καί 
πονοσιάρης, άνέβηκε στο θρόνο. Τδ νέο αύτδ συγκί- 
νησε βαθιά τδ Δαβίδ. Μία πιθανότητα, πώς θά ξα- 
ναδή σέ λίγο τδν πατέρα του έρχότανε όλοένα στδ 
μυαλό του. "Ακόμα κι ό πατέρας μου δ ίδιος έδειχνε 
πώς χαιρότανε. «Οί ξορισμένοι θά γυρίσουν δίχως 
άλλο άπδ τή Σιβερία κ’ έτσι ό άδερφός μου Γιεγκό- 
ρης τή γλυτώνει» έλεγε τρίβοντας τά χέρια, καί 
συνοδεύοντας τά λόγια του μ' ένα βήχα ιδιαίτερο σά 
νά ήθελε νά κρύψη κάποια στενοχώρια. Ό  Δαβίδ 
καί γώ ριχτήκαμε γιά καλά στδ διάβασμα κι άφή- 
σαμε τδν περίπατό μας. Καθόμαστε δλη μέρα σέ 
μιά γωνιά, λογαριάζοντας τούς μήνες, τίς μέρες, 
πού μάς χώριζαν άκόμα άπδ τδ Γιεγκόρη, λέγοντας 
σέ ποιδ μέρος θά τού γράφαμε, τί έτοιμασίες θά κά
ναμε γιά νά τονέ δεχτούμε καί πώς θά περνούσαμε 
σά θά γύριζε. Ό  Γιεγκόρης είταν άρχιτέχτονας. 
Ύστερα άπδ πολλά συφωνήσαμε πώς έπρεπε νά 
μείνη γιά πάντα στή Μόσκα καί κεΐ νά χτίση ένα 
μεγάλο λαϊκδ σκολειό. Φυσικά θά είμαστε οί πρώτοι 
πρώτοι μαθητές του. Κ’ έτσι ξεχάσαμε τδ ρολόϊ, 
τόσο τδ περσότερο πού δ Δαβίδ είχε άλλα πράματα 
στδ νοΰ του, καθώς θά δούμε παρακάτου.

ι
VII

¡8# Ένα πρωί — τήν ώρα πού θά κολατσίζαμε — 
καθόμουνα κοντά στδ παράθυρο, καί συλλογιόμουνα 
τδ γυρισμδ τού θείου μου. Έ ξω  τδ άπριλιάτικο 
πούσι έλυωνε στδν πρώτο άνοιξιάτικο ήλιο. Ξάφνου 
ή Πουλχερία Πετρόβνα χούμηξε μέσ9 τήν κάμαρα. 
Στις καλές της στιγμές είταν σερπετή, άνακατο- 
σούρα, γκρινιάρα, κουνώντας τά μακριά της χέρια- 
μά τώρα μπήκε σά σίφουνας.

— ΙΙήγαινε νά βρής τδν πατέρα σου γλήγορα, 
φώναξε. Ντροπή σου παλιόπαιδο! Θά δής τί σέ πε
ριμένει! Ό  Ναστάσης Ναστάσιτς δλα τ’ άνακάλυψε. 
Έ λα  μωρέ ! Σέ' περιμένει δ πατέρας σου.

Χωρίς νά καταλάβω τί ήθελε νά πή ή θειά μου, 
τήν άκολούθησα. Μόλις μπήκα στδ σαλόνι, είδα τδν 
πατέρα μου, άναμαλλιασμένο, ν’ άδρασκελά τήν 
κάμαρα. Ό  Γιούσκας, κλαίγοντας, έστεκε δρθδς 
κοντά στήν πόρτα* Σέ μιά καρέκλα, στή γωνιά, 
καθότανε δ νουνός μου πού τά φουσκωμένα ρουθού
νια του καί τά γιαλιστερά του μάτια δείχνανε χαρά 
άνακατεμένη μέ κακία.

Σίμωσα. Ό  πατέρας μου γύρισε.
— Τού λόγου σου είσαι πού έδωσες τδ ρολόϊ 

στδ Γιούσκα ; Εμπρός, μίλησε.
Κοίταξα τδ μικρδ δουλάκι.
— Μίλησε λοιπόν! Είπε ξανά δ πατέρας μου, 

χτυπώντας τδ πόδι.
■ — Ναί, άποκρίθηκα.

Μόλις ξεστόμισα τδ μονοσύλλαβο αύτόνε λόγο, 
δέχτηκα ένα φοβερδ μπάτσο γιά μεγάλη ικανοποίηση 
τής θειάς μου, πού φανέρωνε τή χαρά της μέ ένα 
γκλουγκλού στδ λαιμδ σά νά είχε καταπιεί ζεστδ 
τσάϊ. Ή ματιά τού πατέρα μου στηλώθηκε στδ 
Γιούσκα.

(Άκολουθεϊ)

(Μετάφραση δ. ΙΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜ.)

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Άρχομένων προσεχώς τών συναυλιών τής ορχήστρας 

του ’Ωδείου έν τώ Δημοτική) θεάτρφ 'Αθηνών, παρακα- 
λοΰνται οί κ. κ. συνδρομηταί του παρελθόντος έτους, οί 
έπιθυμούντες ν’ άνανεώνωσι τήν συνδρομήν τον, όπως 

ευαρεστούμενοι δηλιόσωσι τούτο είς τ»ι Γραφεΐον του 
δείου μέχρι τής 10 Νοεμβρίου.

Έγγραφοί νέων συνδρομητών γίνονται μέχρι τής ίίϋής 
Νοεμβρίου καθ’ έκάστην 10— 12 π. μ. καί. 4 —7 μ. μ. 
έν τφ Γραφείφ τού ’Ωδείου.

Τιμάει Χυνδρομητών
διά τά ; £ξ συναυλίας, συμπεριλαμ βανομένου κ α ι  τον  

φ όρου.

θεωρεία Α' σειράς μετά δ εισόδων Δρ. 99.—
Διά τούς περιπλέον τών πέντε Δρ. 3.30 

κατ’ άτομον δι’ έκάστην συναυλίαν, 

θεωρεία Β ' σειράς μετά 5 εισόδων * 0 6 .—
Διά τους περιπλέον τών πέντε Δρ. ¿ .80  
κατ’ άτομον δι’ έκάστην συναυλίαν.

Πλατεία, κατ’ άτομον » 13.20

Τιμαι μή Χυνδρομητών
Δ ι' έκάστη ν συναυλίαν, συμ περιλαμ βανομ ένου  και τον 

φόρου.
θεωρεία α' σειράς μετά δ εΙσόδων Δρ. 2 2 .—

διά τούς περιπλέον τών δ, κατ’ άτομον » 3 .30
θεωρεία β' σειράς μετά δ εισόδων » 16.50

διά τούς περιπλέον τών 5 καί κατ’ άτομον » 2.80
Πλατεία κατ’ άτομον » 3 .30
θεωρεία γ' σειράς κατ’ άτομον » 1 .1 0
Ύπερφον » 0,60
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Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΏΜΗ

ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ

Φίλε «.Νονμά»

 "Ηθελα νάξερα τή γνώμη σου κάί νά πάρω
τή συβουλή σου σχετικά μ’ ένα ζήτημα. Λογαριά
ζω λοιπδν νά βγάλω ένα φύλλο μικρό, φύλλο Απο
κλειστικό γιά τό λαό. Νά τυπώνω μέσα τδ Εύαγγέ- 
λιο καί τά διδάγματα πού βγαίνουν άπδ τούτο, νά 
τυπώνω κάπια ιστορικά κομάτια, νά τυπώνω κάμπο- 
σες λέξες γιά τή ζωή τήν τρεχούμενη, σέ δυδ λό
για, νά βοηθώ τδ λαδ μέ τή δύναμη τή δική μου — 

κι δσωνε θάχουν τήν εύκαρίστηση νά συνεργαστούν 
— στή θρησκεία του, στδν έθνισμό του, στίς σκέψε; 
του γιά τδ σήμερα, στίς έλπίδες του γιά. τδ αύριο, 
Ινα είδος «Πάτρια» — νά πούμε -  μά, βέβαια, μ’ 
άλλες άντίληψες, μ’ άλλο πνέμα, καί στή γλώσσα 
τή σημερνή.

"Α βγεί αύτδ τδ φύλλο, πρώτη φορά—σκεδδν— 
δικά μου γραμμένα θά προβάλλουνε στδ κοινό. Τδ 
σπουδαιότερο, ξέρω πώς έχουμε ζήτημα γλωσσικό, 
ζήτημα έργατικό καί κάποια άλλα σκετικά ζητήμα

τα μικρότερα, καί δέ θάθελα νά βλαφτούν άφτά τά 
ζητήματα, έστωντας καί τόσοδά, μέ άστοχη χρήση, 
τής γλώσσας ή μέ λάθια στίς σκέψες, στίς κρίσες 
καί σ’ δλο τάλλο έργο. Καί γι’ άφτδ Αποτείνομαι σέ 
σένα καί ζητάω τή δική σου τή γνώμη, έπειδή έσδ 
είχες τήν πρωτοβουλία νά καταπιαστείς πρώτος Απ’ 
δλους κι Αληθινά άφτά τά ζητήματα.

Μέ υπόληψη 

Σ.

ΣΗΜ. ΤΟΥ «NOY ΜΑ». —  Όμπρός κι ό θεός βοη
θός. Νά, ή συβουλή μας. "Οσο γιά τάλλα, μέ τον καιρό 

θάρθοΰνε. "Οποιος φοβάται πώς -θά βλάψει, φυλάγεται καί 
ποτέ 6έ βλάφτει.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ

Khartum (Sudan) 3)16 Νοέβρη 19 ι ι .

Ά γαπ ιμ ϊ  κ. ΤαγκάπουΙε,

Στδ φύλλο τού «Νουμα» τών 9 τού Όχτώβρη 
είδα λίγες γραμμές σέ Απάντηση κάποιου Τριάστε- 
ρου Απδ τδ Χαρτούμ, πού πήρε ένα κατεβατδ τού 

«Νουμά», καί σάς τδστειλε δίχως γραμματόσημο 
κι Αφού τδ γέμισε βρισιές.

Τδ φύλλο αύτδ είτανε δικό μου καί δ κύριος 

ι

αύτδς τδ έκλεψε Απδ τδ γραφείο μου καί τδ άνοιξε 
κατά τήν Απουσία μου.

Αύτό, μέ κείνο πού έκαμε σέ σάς, φτάνουν νά 
χαραχτηρίσουν τδν άνθρωπο καί τήν ποιότητα τής 
Ανατροφής του.

Μπορείτε νά δημοσιέψετε τδ γράμμα αύτό, Αν 
θέλετε, μέ τήν υπογραφή μου.

Δικός σας 
Μ .  Δ .  Ρω ββ έδης

 ------

ΤΟ ΣΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΣΟΛΒΕΓΙ ΑΣ
(’Από τόν Peer Gynt τοΰ Ibsen)

Λ ______

"Ησυχα -  ήσυχα κοιμοΰ, παιδί μου αγαπημένο,
Ένφ θά σέ κουνάω, εγώ ξυπνητή θά μένω.

Τό παιδί στά γόνατα τής μάννας του είχε μείνει,
Κι όλη τή ζωή μαζί παΐζαν αυτό καί κείνη.

Τό παιδί αναπαύτηκε στό στήθος τής μητέρας
"Ολη τή ζωή. Νά σέ βλογήση ό θείος Πατέρας t

Στην καρδιά μου τό παιδάκι τό ’χα άναπαμένο

"Ολη τή ζωή. Καί τώρα μοΰναι κουρασμένο.

"Ήσυχα— ήσυχα κοιμοΰ, παιδί μου αγαπημένο,
Ένφ θά σέ κουνάω, εγώ ξυπνητή θά μένω.

2 4 .6 .1 9 0 6  Π .

Ο Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ

"Ολ’ οι φημεριδογράφοι τής Αθήνας τούτες τις μέρες 

(ακόμα κι ό κ. Γιάνναρος !) τσαμπουνάνε γιά Σολωμό καί 

Βαλαωρίτη* «*Η γλώσσα του Σολωμοΰ καί Βαλαωρίτη, 

μάλιστα ! ’Αλλά ή γλώσσα τών μαλλιαρών ;» Πόσοι άπ' 
αυτούς τούς χριστιανούς νδχουνε ποτέ πιάσει Σολωμό 

καί Βαλαωρίτη στά χέρια τους !
—  Σκοτώθηκε κι ό Τσακιτζής, ό φοβερός ληστής τής 

Σμύρνης ! Κρίμα, γιατί τώρα oi διάφοροι Τσακιτζιδογρά- 
φοι τής ’Αθήνας θάν τό γυρίσουνε στή φιλολογία, κι ά- 

λοίμονο στά Ρωμαίΐκα τά γράμματα 1

— Στό τραγρύδι τού κ. Κώστα Γαζία (σελ. 581, στί
χος 5) οί σ ακ άτες  γινήκανε β αχ άτες  καί παρακαλοθμε νά 
διορθωθεί.

—  Λάβαμε άπό τί]ν Πόλη, καλοτυπωμένα στό τυπο

γραφείο τής «’Ανατολής», τά «Τραγούδια» τοΰ συνεργάτη 
μας κ. Τώνη Χρηστίδη. Μερικά άπ’ αύτά έχουν τυπωθεί 
καί στό «Νουμα» καί διαβαστήκανε μέ μεγάλη προσοχή, 
Γιά  τό βιβλίο τοΰ συνεργάτη μας θά γράψουμε αργότερα.

— Μας σταλθήκανε άπό τήν Πόλη όλα τάντίτυπα τοΰ 

βιβλίου τοΰ Γ . Άβάζου «’Αγκάθια καί Τριβόλοι» καί που
λιούνται στά γραφεία μας μ à  δραχμή. Τό βιβλίο άρχινάει 

μέ «Δυό λόγια» τοΰ Δ. ΤαγκόΛουλου κ' έχει μέσα τάκό
λου θα δηγήματα' «Μπήκαν κλέφτες στό μαντρί—Τ ' άστεΐα 

τοΰ κυρ Γιάννη— Σύζυγος μασκαρας—  01 έρωτες τοΰ Κα

πετάνιου—Ό  πάτερ Ήλίας».
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—  Στό τελευταίο τεύχος τοΰ «Mercure de France» ό κ· 

Δ. ’Αστεριώτης (Philéas Lebesgue) μιλώντας για τή φιλο
λογική κίνηση του τόπου μας, άναφέρνει επαινετικά καί 
τήν «’Ανέκδοτη πραγματεία τοΰ Α. Λασχαράτου γιά τή 

γλώσσα» που τυπώθηκε στους αριθμούς 439, 440 καί 441 

τοΰ «Νουμα».
—  Στδ φύλλο τής άλλης Κεριακής θά τυπώσουμε μιά 

αριστοτεχνική μετάφραση των «Προορισμών» ποΰναι το 31 
άπό τά «Μικρά τραγούδια δίχως στίχους» τοΰ Charles Bau

delaire.
— Τής Μνρτιώτιοας πού πρωτοδημοσιευτήκανε ποιή

ματα στόν άριθ. 451 του «Νουμα», δημοσιευτήκανε καί 

δυό καινούρια τραγουδάκια στά τελευταία «Παναθήναια». 

Το ένα απ’ αύτά, «Στό χωριό» τό τυπώνουμε καί μεΐς έδώ 

γιατί μάς άρεσε*

Μέ καλοδέχτη τό χωριό κ’ οί χωριανές 
σάν αδερφές μου δώσανε τό χέρι 
καί δυό όλόγυρτες γριές έλιές 
τή θλίψη μου' κοιμίζουν κάθε μεσημέρι.

Πρωΐ, προτού νά λούση ό "Ήλιος τά βουνά 
γυρίζω στ’ ακρογιάλια, στις ραχούλες, 
μέ μάθανε τά μονοπάτια τά κρυφά 
καί οί παλιές έρειπωμένες εκκλησοΰλες.

Τις θύρες τους ανοίγω τις μανταλωτές, 
μέσα βαριά τά βήματά μου ηχούνε...
Καί κεΐ μέ τις μισοσβησμένες Παναγιές 
πόσους καημούς δέν έχουμε νά πούμε.

Μ ΥΡΤΙΩΤΙΣΑ

— N id  σέ όλα της, καί στήν ΰλη καί στήν ψυχή καί 

στήν ομορφιά, μάς ήρθε άπό τήν 'Αλεξάντρεια ή ξανα- 

γεννημένη «Νέα Ζωή». Καταχαρήκαμε πού τήν είδαμε. 
Νά μάς ζήσει καί νά γεράσει — πάντα νέα.

=  Νά, καί τά περιεχόμενα τοΰ Α' φυλλαδίου. Πετρού

λας Ψηλορείτη «Μέ κάθε Θυσία» (δράμα). Στεφ. Ραμά 

«Χρέος». Ποιήματα Κ. Καβάφη, Κ. Ν. Κωσταντινίδη, Κ. 

ΠαλαμΑ Δ. Βουτυρά «Ό  πεθαμένος φίλος». Henrik Pon- 
toppidan «Γκρέτα ή χηνοβοσκοπούλα». Τέχνη καί Γράμ
ματα άπό τούς κ. κ. Β . Ε. Παυλίδη, Κάμελ Ραμαοή, 

Μίμη Βάλσα κτλ. θ ά  βγαίνει κάθε μήνα, σέ σαράντα τό· 

λιγώτερο σελίδες καί ή χρονιάτικη συντρομή της είναι 

είκοσι φράγκα..

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ. Δ. Π . Πόρος. Λάβαμε τή συντρομή κ’ ευχαρι

στούμε. —  κ. 'Ay. Ρ ω μ . Έ τ σ ι  μάλιστα. Μπορούσες όμως 
νά φονερωθεΐς καί λόγου σου κι ό φίλος Μ. Δ. Δέ θά σας 

τρώγαμε! —  κ. Σ . Δούλεμα, δούλεμα χρειάζουνται. Έ χ α  

δυό μάλιστα, εΐτανε πολύ καλά. Τούτο τά μικρό, ή «Ζωή», 
μού άρεσε καί τό τυπώνουμε δώ.

Ζ  Ω I I

Ό λα τής γής τά βότανα σοΰ τάχω ποτισμένα 
μά βσύ δέ μού μετάνιωσες,.,Μά τώρα καί γιά μένα 
θά νάβρω ένα βότανο νά πιω νά σέ μισήσω...

”Αχε νάναι τό βότανο φαρμάκι νά μή ζήσω.

Πέρασε κανένα Σαβατόβραδο άπό τό γραφείο, V

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Τ Η Σ « Π. Σ. ΔΕΑΤΑ
πουλ ιούντα ι στό γραφ είο  τον *Νουμα*

Γ ε ά  τήν πατρέδα — Ή  χαρδεά τή ς Β χ -  
αελοπούλ& ς (έκδοση λούσου, δεμένη, μέ ει
κονογραφίες τού κ. Ν. Λύτρα καί της κ. Σ. 
Αασκαρίδη) Αρ. 3,50.

Π α ρ α μ ύ θ ι χ ω ρ ίς  δνομ α  (έκδοση λούσου κτλ) 
μέ εικονογραφίες τοΰ κ. Δ. Κωνσταντινίδη. 
Δρ. 3,50.

Τ ο ν  χ α ιρ ο  το ύ  Ο ο ο λ γ α ρ ο κ τό ν ο ο  (τόμοι 2, 
δεμένοι κτλ. μέ εικονογραφίες τοΰ κ. Δ. Κω
σταντινίδη) Δρ. 4 ,5 0 .—Ό  κάθε τόμος γιά τδ 
έξωτερικδ μέ ‘2δ λεφτά παραπάνου γιά τά τα
χυδρομικά.

ΣΤΟ Τ “ ΝΟΤΜ/1,, 1 Η Η Η !  
n i n m  το  γ ρ α φ ε ί ο

■ ■ ■ ■■ ΔΡΟ Μ Ο Σ  Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ Ο Υ 4 — r

»•«Αιονηαι ταχόλουϋ'α β ιβ λ ία  π ρ ό ς  Μ ΙΑ  Δραχμή τό  
Iva , έξόν  ά π ό  Ι α α  ε ίν α ι ση μ β ιαμ έν α  μό άλλες τ ιμ ές .

Γ. Ν. ΑΒΑΖΟΓ, «Ή  Μ ατιά».—ΧΑΡ. ΑΝΤΡΕΑΔΗ, «*0 
«Μ έγ’ Ά λέξαντρος».—-ΒΑΡΑΕΝΤΗ, «Δόξα κα ί Ζωή»,— Η- 
ΛΙΑ Π. ΒΟΓΤΙΕΡΙΔΗ, «Δάφνης κα ί Χλόη» τού Λόγγου, 
μετάφρ.), — «Τ ίμωνας 6 Μιοάνθρωπος» τού Λουκιανού (με- 
τάφρ. λ. 50),—«Ό  Προσκυνητής».—ΡΗΓΑ ΓΚΟΑΦΗ,«ϊά 
Τραγούδια του Α πρ ίλη » (Δρ. 2).— II. Σ. άΕΛΤΑ «Στοχα
σμοί περί τής άνατροφής των παιδιών μας» (λ. 5 0 ).— ΕΙ
ΡΗΝΗΣ ΔΕΝΤΡΙΝΟΓ, «Ά π ό  τόν Κόσμο του Σαλονιού».— 
ΑΡΓΪΡΗ ΕΦΤΑΑΙ2ΤΗ, «Φ υλλάδες τού Γεροδήμου». —  
ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΖΕΡΒΟΓ, «Ν ησιώτικα ’ Τραγούδια». — Κ. 
ΘΕΟΤΟΚΗ, «Τά Γεωργικά τού Β εργίλ ιου» (λ. 50)·—«Σα- 
κούνταλα» τού Καλλιδάσα (δρ. 1). — ΙΔΑ, «Σαμοθράκη» 
Δρ. 2). - MAN1ÍAH ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, Τραγούδια γ ιά  μιά φω- 
νή μέ πιάνο, κα ί Μπαλάντες γ ιά  πιάνο, τό κομμάτι Δρ. 1 
~ θ .  ΚΑΤΙΆΠΑΝΗ, «Τά Τραγούδια τού Σ τρατιώτη» (λ. 
(10). — ΑΝΤ2ΝΗ Κ. ΛΕΚΟΠΟΓΛΟΓ,«Τό Β ιολ ί» .—ΑΑΕΕ. 
1ΙΑΛΛΗ, « ‘ Ο έμπορος τής Β ενετιάς» (Β' έκδοση).— ΛΑΕ- 
3ΑΝΤΡΛΣ ΠΑΠΑΜΟΣΚΟΓ, «Ά θρώπινος Μηχανισμός». ■— 
Ν. Π0ΡΙ2ΤΗ, «Σ αλώμη» τού Ο. Wilde (μετάφρ.). — ΣΤΕΦ. 
PAMA, «Τά ΙΙαλιά κα ί τά Καινούργια». — ΖΗΣΙΜΟΓ ΣΙ- 

ΔΕΡΗ, «Ή  Α ίας» τού Σοφοκλή (μετάφρ.). — ΗΑΙΑ ΣΤΑΓ- 
ΡΟΓ, «Ιίλουτάρχου : Ιίερί ΙΙαίδων Α γω γή ς»  (μετάφρ.). ■— 
ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ, «Μπουμπούκια». —  Δ. Π. ΤΑΓ- 

ΚΟΠΟΓΛΟΓ (δράματα): «Ζωντανοί κα ί ΙΙεθαμμένοι»,— «'Ο  
Ά σ ω τ ο ς » ,- « Ο ί Α λυσ ίδες» (δρ. 2). — ΜΕΝΟΓ ΦΙΑΗΝΤΑ 
«Ά πό  τούς θρύλους τών Α ιώνων», — «Γραμματική τής 
Ρωμαίΐκης Γλώσσας» (Α’ έκδοση).— Ζ. ΦΓΤΤΛΗ. (δράμα
τα) : «Τό "Εκθετο», — «Δίχως Α κρ ο γ ιά λ ι» , —«Χτισμένο 
στόν Ά μ μ ο ».— Φ2ΤΗ Δ. Φ2ΤΙΑΔΗ, «Τό Γλωσσικό Ζήτη
μ α».—«Στή «Φ οιτητική Συντροφιά» (λ. Γ»0).— ΠΑΝΤΕΛΗ 

ΧΟΡΝ, «Μ ελάχρα».

Γιά  τό  έξω τερ ικ ό , λ· 2 5  π α ρ α π ά ν ο υ  ό  χά& ε τόμος.
ΤΟΜΟΙ περασμένοι τού «ΝΟΓΜΑ» (έξόν άπό τόν πρώ

το πού δέν ύπάρχει κανένα του άντίτυπο) πουλιούντα δρ. 
22 ό ένας γ ιά  τήν Ε λλάδα κα ί φρ.χρ. 12.50 γ ιά  τό έξωτε- 
τερικό.

ί


