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Ή  άθλια Ψυχή σοιψ 
’Έρωτα, εγώ.
Παντού — μά ω£ πότε; 
σέ κυνηγώ.

Τρομάρα,μάνταρα, 
σά φανταστώ 
τό πρόσωπό σου 
ξεσκεπαστό,

καθώς τό είδα, 
φεγγοβολιά, 
γυρτό στοΰ ΰπνου 
τήν αγκαλιά.

Σέ είδα, τρεμούλα 
στό χέρι,, νά!
Στάει τά λυχνάρι 
μου, σέ ζυπνα.

Δράκοντας; ’Όχι. 
ΤάνάσασμΑ σου 
δέ μόλεβε, ούτε 
φωτιά ή ματιά σου.

Μηδέ πανώριος 
σταυραδερφός 
τοΰ ήλιου, άπό τάστρα 

• κι. άπό τό φώς.

"Ανθρωπος ήσουν, 
θαμπό κερί' 
σέ μισολιώσαν 
καημοί, καιροί.

'Μαυροκαμένη 
μιά ζωγραφιά, 
και μήτε άσκήμια 
μήτε ομορφιά,

μα περασμένο 
κάτι, πιό αχνό 
μιας αχνής μέρας 
τό δειλινό,

μιάν όψη ανθρώπου 
πού μπαίνει, πιά 
στήν κρύα, στή γκρίζα 
μισοκοπιά.

Στό μέτωπό σου 
μόνο Υοΰ νοΰ 
τό μέγα αυλάκι, 11
και τούρανοΰ >(

στα μάτια σου ολο 
τό θείο βαθύ...
Τ ’ άνοιξες, μ’ είδες 
μπροστά σου ορθή»

Μά έτσι, μά Ιτσι, 
και πιό πολύ 
σ’ άγάπησα, είμαι 
τρελή, τρελή.

Ξάφνου μέ βλέπεις, 
φτεροχτυπφς, 
τό μυστικό σου 
πάει· κ’ εσύ πάς.
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Δέ μέ προσμένεις, 
δέ μέ ρωτφς.
Φανερωμένος.
Θυμός. ΙΙετας.

Μά έτσι, μά έτσι, 
καί πιο πολύ 
σ’ αγαπώ τώρα, 
τρελή, τρεΜή.

Στ« πόδια σου άσε 
νά κρεμαστώ, 
σκλάβα μπροστά σου 
νά σωριαστώ.

Κ’ εγώ δπου φεύγεις, 
κ’ εγώ δπου πάς* 
κι δπου ανασταίνεις 
κι, δπου τρύπας.

Γιατί μ’ εμένα, 
μέ τή φτωχή 
πιό πολύ μοιάζεις* 
κ’ εσύ Ψυχή;

Γιατί κ’ εγώ είμαι,
— στάσου, "Ερωτά μου, — 
σάν καρπός κάποιου 
δικού σου γάμου.

Γιατί κ" εγώ είμαι 
—■ θεέ μου, λυπήσου! — 
σά λογισμός σου 
καί σά φιλί σου.

Γιατί κ’ Ιγώ είμαι 
σάν τό σωμένο 
τό πρόσωπό σου.
Μά κοίτα. Μένω.

Γιατί κ’ εγώ είμαι 
πάντα, άπό πρώτα, 
γιομάτη λάκκους, 
χρόνισ, δχι νιώτα.

Γιατί κ’ εγώ είμαι,
. — "Ερωτα, Θεέ μου! — 

σά μια φευγάτη 
πνοή τού ανέμου,

πού φιλεΐ, δέρνει, 
καί πού . δέ στέκει 
καί ξεπερνάει 
τάστροπελέκι.

Κ’ έπρεπε νάρθω 
καί νά βρεθώ 
στό πλάι σου ξάφνου 
γιά νά δεθώ.

ΚΩΣΤΗΣ παλαμας

Ζ δ Η  Κ ’ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

Ά ν ή κατάσταση όποιας δήποτε επιστήμης σ:ό 
βάθος μάς δείχνει τί λογής ζωή τή δημιούργησε, 
είναι σάν άξίωμα αύτοφάνερο τούτο γιά τή φιλολο
γία καί γενικά γιά τις ιστορικές έπιστήμες, δπου καί 
ξαναζωντάνεμα ζωής περασμένη; καί νεκρής δίνε
ται γιά πρόβλημα. Γιατί, πώς αλλιώς μπορε! νά 
λύσει τό πρόβλημά της ή φιλολογία, παρά έχοντας 
γιά όδηγδ τήν κάθε φορά ζωντανή ζωή;

’Ιδανικά, τεχνοτροπίες, ήθικέ; καί δ,τι άλλο κά
νει τον πολιτισμό περασμένης ζωής, καί πού ίσα’ίσα 
στό ξανάφτιασμά του έχει νά δουλέψει ή φιλολογία, 
είναι σβυσμένα γιά τις ύστερες γενιές. Ζωή λοιπόν 
ζωντανή πρόκειται μέ τή φιλολογία μέσο νεκρών 
μνημείων νά δημιουργηθεΐ. Κι αύτά δέν ξαναζωντα
νεύουν άν δέ τά φυσήξει. πνοή πλάστρα σύχρονης 

ζωής. Ποτέ δέ θά δημιουργήσει έθνος ή άτ.μο στή 
φαντασία του τό πνεματικό βίο σβυσμένου έθνους στό 
ποικίλο παρουσίασμά του, άν κι αυτού τοΰ ίδιου ή 
ζωή του δέν τό έκανε νά φτιάξει κάτι τι πού νάναι 
μιά φορά πρόβλημα κι αύτό. Περιμένετε ποτέ νά 
γραφτεί ιστορία τοΰ πολιτικού βίου τών αρχαίων Ρω
μαίων, μ' άλλα λόγια τοΰ έθνους εκείνου πού ¿λά
τρεψε στή ζωή του τήν πράξη καί τή θέληση άπό έ
θνος κι άπό άτομο πού δέ φρόντισε νά μάθει τό τί 
σημαίνουνε στή ζωή του αυτές οί ουό λέζες; Πρώτος 
κι άπαραίτητος δρος γιά νάναπτυχθει ιστορική έπιστή- 
μη μέ τάπειραπροβλήματά της δέν είναι τό συμμά- 
ζωμα βιβλίων σέ μιά βιβλιοθήκη ή τό ξενύχτισμα ά- 
πάνου στά κατάξερα βιβλία καί περγαμηνές παρά ή 
δημιουργία ξεχωριστού σύχρονου βίου πνεματικοΰ π. 
χ. λογοτεχνικού, πολιτικού, θρησκευτικού κτλ.

Λέγοντας τή γνώμη πώς μόνο άνάπτυςη πνε- 
ματικοΰ δικού μας βίου θά μάς όδηγήσεινά δημιουρ
γήσουμε μονάχοι μας κι άν δέν. είχαν τάλλα 

τά έθνη δημιουργήσει πρώτα . ιστορική έπιστήμη 
δέν έννοώ τήν ¿σφαλμένη γνώμη πώς είναι α
νάγκη δ ιστορικός τής λογοτεχνίας περασμένου πο
λιτισμού νά είναι κι αυτός δημιουργός καλλιτέχνης* 
δέν άπαγορεύεται βέβαια νάναι* ¿κείνο όμως πού θέ
λω νά τονίσω είναι, δτι όποιος θά καταπιαστεί νά 
γράψει λ.χ. γι’ άρχαία λογοτεχνία πρέπει ή δποια 
δήποτε.σύχρονη ζωή του νά κλείνει μέσα της πα
ρόμοια προβλήματα, γιατί στον τύπο τόν τελευταίο 
θά χύσει δ,τι τοΰ δόθηκε άπομηνάρι τής περασμένη; 
ζωής γιά νάρχίσει τήν έξέτασή του. Οί τύποι αυτοί 
είναι αιώνιοι καί δέ φτιάνουνται παρά δίνουνται στόν 
καθένα ώς ζωή άτομική* είναι μάλλα λόγια τό κοινό 
έπίπεδο πού Ιχουμε μέ τούς άλλους άνθρώπους καί
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με τις άλλες γενιές πού μάς έπιτρέπει κάθε έξέταση 
άπάνου στή ζωή των τελευταίων. Έθνη πού βγά
λανε πλούσια φιλολογία, πού έχουν άφτονο πνεμα- 
τινδ βίο δωρούνε ζωή και στους νεκρούς και ιούς ά- 
νασταίνουν. Σέ τέτοια έθνη μπορούν καί βγαίνουν ί 
στορικο! σάν τδν Mommsen, Niebuhr, Wilamowitz, 
Taine, Carlyle· ή ισιορία και ή φιλολογία είναι ξε- 
χείλισμα σύχρονης ζωής. Μά έθνη κι άτομα, πού ψω

μοζητώντας στήν πνεματική τους ζωή περνούνε τδ 
βίο τους πώς μπορούν ποτέ νά ξαναζωντανέψουν άλ
λο νεκρόν αύτά μέ τδ ζόρι στέκουνται στά πόδια 
τους.

Ή  δυνατή λοιπδν αίστηση τού σύχρονου πνε- 
ματικοϋ βίου, νά, τδ πρώτο καί κυριώτατο προσόν 
τού έπιστήμονα, φιλόλογου καί Ιστορικού. ΙΙολύ μά 
πάρα πολύ δεύτερο έρχεται νά ξέρει κανένας, τή 
γλώσσα, νάχει τήν τέχνη, νά διαβάζει πάπυρους, χε- 
ρόγραφα καί παλίμψηστα καί σπουδές στη Γέρμα- I 
νία καί στή λοιπή Εσπερία. Μόνο άπδ στόματα 
φτωχά καί κακομοιριασμένα γιά τήν πνεματική τους 
ζωή είτε λαών είτε άτόμων, μπορεί νί,κουστεί ή φω- 
νή «φεύγετε, νά φεύγουμε άπ’ τήν κλασσική φιλο
λογία· νά πάμε στή Βυζαντινή καί Νοελληνική γλώσ
σα, γιατί στήν κλασσική φιλολογία δέν άφηκαν τρύ
πα άψαχτη οί Γερμανοί, καί πάμε γλήγορα στή 
Βυζαντινή νά έργαστοΰμε, έκε! πού δέ μπήκαν ά- 
κόμα οί ξένοι». Δέν μπόρεσα ποτέ νά νοιώσω πώς 
μπορεί ποτέ ένας λαός πού έζησε καί πώς; δπως οί 

άρχαΐοι "Ελληνες, νά πάψει νά είναι άντικείμενο γιά 
έξέταση στις έρχόμενες γενιές, γιατί τάχα μιά σει
ρά γενιές καταπιάστηκε τήν έξέτασή του. "Οσο 
υπάρχει άνθρωπος θά υπάρχει πάντα καί ή δυνατότης 
νά γραφτεί κι άλλιώς ή ιστορία ένδς λαού, ένδς έθνους, 
ένδς άτόμου, πού έζησε καί έδρασε. Τδ ΙΙερασμένο 
δέν είναι ένα κομάτι ξεχωριστό, πού έμεΐς μπορούμε 
άπέναντί του νά σταθούμε καί νά τδ έξετάσουμε ά- 
νέγγιχτοι άπδ κάθε έπίδρασή του. Ζοΰμε άπδ κάτω 
του καί στή ζωή μας είναι διαφορότροπα χυμένο, 
θά πέφτει, θάνεβαίνει ή άξία Ανθρώπων τού περα
σμένου* θά δικαιώνονται καί θά βρίσκονται θέλγητρα 
σ’ έποχές πού πριν στά μάτια άλλων γενεών εϊταν 
καταδικασμένες· αύτή είναι ή ιστορία* δέν υπάρχει μιά 
μορφή βρισμένη, θά χτυπήσει λοιπόν λιγάκι παράξενα 
στ’ αυτιά, άν πω πώς δ ιστορικός μιάς περασμένης 
έποχής είναι ένας άπδ τούς πιδ μοντέρνους Ανθρώ
πους τής έποχής του. Άπδ τά πιδ μοντέρνα βιβλία 
πού διάβασα είτανε καί τά δυδ τρία βιβλία τού Wila- 
rnowitz. Άπδ μέσ’ άπ’ αύτά κι άπδ τά λόγια πού 
άκουσα στδ Πανεπιστήμιο τού Βερολίνου σάν ¿δίδα
σκε ένοιωθες ιήν δλοζώντανη σύχρονη ψυχή του.

Κάθε λοιπόν βιβλίο φιλολογικό πού γράφεται

βχι μ’ αύτή τήν αρχή ή τουλάχιστο πού δε 
χρησίμεψε ή άρχή πού θέσαμε παραπάνου, γιά 
όδηγήτρα στδ γράψιμό του, δέ μπορεί νάχει καμιά 
άξία. Αυτές τις σκέψες, γιά νά τις γράψουμε, μάς α
νάγκασε ένα βιβλίο πού βγήκε τελευταία γραμένο 
άπδ τδ Φαίδιονα Κουκουλέ καί πού φέρνει τδν τίτλο 
«περί τών παρά Σοφοκλεΐ γνωμών». Βέβαια 
άπδ τήν προεισαγω/ή μου αύτή θάχει νοιώσει ό α
ναγνώστης πώς πολύ μακριά Απ' τδ ιδανικό μου βρί
σκεται τδ βιβλίο πού ίσως νάχει κι ανώτερες βλεψες. 
Τδ βιβλίο έχει 33 σελίδες καί είναι απαρίθμηση των 
γνωμών πού άπαντιώνται στδ Σοφοκλή. Δηλαδή δ 
συγγραφέας του δέν έκανε τίποτα άλλο παρά νά ξε
φυλλίσει τδ Σοφοκλή νάβρει τις γνώμες του καί νά 
τις γράψει σ’ ένα άλλο χαρτί πού τδ έξέδωκε έπειτα 
γιά βιβλίο. Τδ βιβλίο Οά μπορούσε νά γίνει μιά. σε
λίδα άνέσημείωνε μονάχα τις παραπομπές καί θά 
χρησίμευε τότε κάλλιστα στήν ιδιαίτερη τού συγ
γραφέα έργασία άν είχε τίποτα καλύτερο νά φτιά
ξει. Γιά ποιδ λοιπόν σκοπό γράφτηκε τδ βιβλίο αυ
τό ; Τδ μόνο σκοπό πού θάχε τδ βιβλίο θά είτανε νά 
χρησιμέψει γιά συλλογή ρητών, σάν καί κείνα τά 
βιβλία πού ’ναι σωρό στή Γερμανία καί πού έχουν 
τά ρητά τών μεγάλων συγγραφέων τών Γερμανών 
καί πού άπ’ αύτά αντλούν τις σοφίες τους οί περσό- 
ρες Γερμανίδες.

Επιστημονικό νάχει σκοπό, νά, δά θά είταν κο
ροϊδία. Τή μόνη παρατήρηση τή δική του πούχει εί
ναι, οτι καί στήν άρχή καί .στδ μέσο καί στδ τέλος 
μακρας ρήσεως ¿ Σοφοκλής μεταχειρίζεται τις γνώ
μες. Ακριβώς ή έργασία αύτή δείχνει πώς τού συγ
γραφέα λείπει ¿κείνο πού θέσαμε μεις ώς τδ κυριώ
τατο προσόν τού φιλόλογου, δηλαδή, πλούσια αίστη- 
ση σύχρονου πνεματικού βίου* είναι άκριβώς έργα
σία πού μίλησαν μονάχα νεκρά βιβλία σ’ ένα άντικεί- 
μενο πού έχει φωνή. Τήν τελευταία δά παρατήρηση 
γιά τήν έργασία αύτή τήν κάνει κανένας καί γιά 
πολλά άλλα σύχρονα φιλολογικά έργα καί παλιά, 

δξω πάντα άπδ λιγοστές έξαίρεσες. θά είχε άξία I- 
πιστημονική ή έργασία του, άν μέσο τών γν.ωμών 
μάς έδινε τδ χαραχτηρισμδ τού Σοφοκλή ή τού κοι
νού πού τδν άκουγε ή τής έποχής τού Σοφοκλή έν 
σχέσει μέ τούς άλλους τραγικούς ή τέλος, πού θά- 
ταν καί τδ καλύτερο, άν δέν έβγαινε.

Αύτά τά τελευταία θά μάς έδειχναν πώς δ συγ
γραφέας νοιώθει τί θέλει νά πεΐ ιστορική έϋφτήμη. 
"Ομως τά τέτοιου είδους βιβλία σέ θυμώνουν, σ’ άπελ- 
πίζουν γιά τήν πρόοδο τού έθνους, γιατί περσότερο άπδ 
κάθε άλλο δείχνουν τί φτώχια ζωής καί κακομοι
ριάς τδ παραδέρνει.

Κι άπδ άλλο κανείς μπορεί νά νοιώσει τήν ά-
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ποτυχία τής έργασία; του· γιά νά Ικφραστώ μέ 
λίγα λόγια, λείπει άπ’ αυτήν τό κοινωνικό στοιχείο 
πού θά γεννούσε κριτική μέσα σ' ένα κοινό έπίπεδο 
πού θάκλεινε καιτό συγγραφέα καί τόν Ιπικριτή του, 
αδιάφορο άν 6 έπικριτής παραδεχόταν ή όχι τά 
γραφόμενά του τώρα συγγραφέας καί οποίος δήποτε 
λογικό; άναγνώσιη; βρίσκονται χίλια μίλια μακριά 
ί  ένας άπ” τόν άλλο.

Μέ λίγα λοιπόν λόγια συγκεφαλαιώνοντας όσα 
είπαμε πάρα πάνου παρατηρούμε 3τι πρώτο καί κυ- 
ριώτερο συστατικό τοΰ μέλλοντος φιλόλογου καί ι
στορικού είναι ό πλούσιος σύχρονο; πνεματικό; βίος, 
γιά νά μπορέσει νά δώσει ζωή καί σάρκα στους νε
κρούς. Ά ν κάνουμε νεώτερη δική μας ζωή θλ κά
νουμε καί φιλόλογους. Αύτό είναι γενικά τό τραγικό 
τής ζο)ής, πώς δέ μπορεί νά πάρει κανείς τή ξένη ζωή 
γιά δική του, παρά τή στιγμή πού φκιάνει δική του 
ζωή τούρχεται καί ή ξένη ζωή μονάχη. Αληθεύουν 
καί δώ τά λόγια τοΰ Ευαγγελίου : «Τώ γάρ Ιχοντι 
παντί δοθήσεται καί περισσευθήσεται· άπό δέ τοΰ μή 
Ιχοντος, καί ρ έχει άρθήσεται άπ’ αυτού».

Γ. Α.

ΑΠΟ ΤΑ “ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΕ 
ΠΡΟΖΑ,, TOT CHARLES BAUDELAIRE
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Ή  μέρα σβύνει.’ Βαθειά ήσυχία άναπαύει τά 
φτωχά μυαλά, κουρασμένα από τόν κάματο της μέ
ρας, κι οι στοχασμοί των παίρνουνε τώρα ταπαλά 
καί αβέβαια χρώματα τοΰ δειλινού.

Ώςτόσο ψηλά άπό τό βουνό φτάνει στό μπαλκό
νι μου, μέσα άπό τις διάφανες νεφέλες τής εσπέρας 
ένα οΰρλιασμα φοβερό, άπό πλήθος παράταιρες φω
νές, πού τό διάστημα τις κάνει καί σμίγουνε σέ μιά 
πένθιμη άρμονία, σαν τής πλημμύρας πού άνεβαί- 
νει, ή τής φουρτούνας πού ξεσπά.

Ποιοι εΐν’ οί άμοιροι αυτοί, πού τό βράδι δεν 
τούς χαρίζει τή γαλήνη, μόνο καρτερούνε,'σαν τα νε
κροπούλια, τυρισμα τής νύχτας, νάρχινήσουν τή δαι
μονισμένη τους χλαλοή ; Τάπαίσιο δλολυτό έρχεται 
άπό τό μαύρο τάσυλο, πού είναι, σκαρφαλωμένο α
πάνω στο βουνό. Καί τό βράδι, καπνίζοντας καί θω- 
ρώντας σιγαλεμένη την άπέραντη κοιλάδα, δασωμέ

νη άπό σπίτια, όπου τό κάθε παράθυρο λέει: «’Εδώ 
τώρα βασιλεύει είρήνη- είναι δώ ή χαρά τού σ ..ιτιον» 
— όταν Λ άνεμος πνέει άπό πάνω εκεί, μπορώ καί 
νανουρίζω τό σαστισμένο μου λογισμό στή σατα
νική αυτήν άρμονία.

Τό σούρουπο ξερεθίζει. τούς τρελλούς. Θυμούμαι 
δυο φίλους πού είχα, καί τούς έκανε τό σούρουπο ό- 
λότελ’ άρρωστους. *0 ένας ξέχανε τότες φιλία καί τρό
πους, καί κακοποιούσε, σαν άγριος, τόν πρώτο πού 
τύχαινε. Τόν είδα κάποτε να πετάει στό κεφάλι ενός 
ξενοδόχου, ένα έξαίρετο κοτόπουλο, επειδή νόμισε 
πώς είδε μέσα, δέν ξέρω, κάποια Ιερογλυφική προσ
βολή. Τό βράδι, πρόδρομος σέ. βαθειές ηδονές, τού 
χαλούσε τά νοστιμώτερα πράματα.

'Ο άλλος, χτυπημένος άπό δοξομανία, καταντού
σε, όσο ή μέρα χαμήλωνε, πιό στυφός, κατσούφης, 
δξύθυμος. Άνεχτικός, όσο βαστούσε άκόμα ή μέρα, 
καί κοινιονικός, εΐτανε τό βράδι άνέσπλαχνος. Καί ή 

I άποδείλινή του μανία ξεσπούσε μέ. λύσσα, όχι. μονά
χα στούς άλλους, μά καί στον ΐδι,ο τόν εαυτό του.

Ό  πρώτος πέθανε τρβλλός, ανήμπορος νάναγνω- 
ρίσει τή γυναίκα του καί τό παιδί του. Τό δεύτε
ρο, τόν τρώει μιας στενοχώριας παντοτινής ή ανη
συχία, καί άς εΐτανε. μακάρι φορτωμένος μ’ όλες τις 
τιμές που μπορούν νά παρέχουνε δημοκρατίες καί 
πρίγκιπες, θαρρώ πού τό σούρουπο θάναβε άκόμα 
μέσα του τό φλογερό καημό γιά τιμές και φαντα
στικά ξεχωρίσματα. Ί1  νύχτα, πού ά;ιλωνε μέσα στό 

μυαλό τους τά σκοτάδια της, φωτίζει τό δικό μου. 
Καί μέ κάνει αύτό πάντοτε, άν καί δέν είναι σπάνιο 
να βλέπει κανείς τήν ίδια αιτία νά γεννάει δυο αντί
θετα αποτελέσματα, μέ κάνει νά είμαι συλλογισμένος 
καί ταραγμένος.

ΤΩ νύχτα ! ώ δροσυπάροχα σκύτη! Μου είναι ο 
ερχομός σας τό μήνημα μιας γιορτής γιά τήν ψυχή 
μου! Είστε, ύ λυτρωμός άπό μιαν άγωνία ί Στή μο
ναξιά τών κάμπων, μέσα σέ μιας πρωτεύουσας τούς 
πετρωτούς λαβύριθους, τρεμόφεγγο τών άστρων,λαμ- 
πύρισμα τών φαναριών, εΐφαστε ή φωτοχυσία τής 
Θεάς Λευτεριάς !

Σούρουπο, τρυφερόγλυκο σούρουπο! Ή  ροδο- 
σκότεινη φεγγοβολιά πού σέρνεται άκόμα στό ούρα- 
νοθέμελο, σάν τό χαροπάλαιμιι τής μέρας, κάτω άπό 
τό πλάκωμα τής νικήτρας νυχτός, οί άναμένοι λυχνο
στάτες, σαν άλικες πηχτές βοΰλλες στή δόξα τή στερ
νή τής Δύσης, τά βαρεία παραπετάσματα πού ανα
σύρει άφαντο χέρι άπό τά βάθη τής ’Ανατολής, πα
ρασταίνουν όλα τά περίπλοκα αίστήματα πού πα
λεύουνε μέσα στήν καρδιά τού ανθρώπου, στις επί
σημες ώρες τής ζωής.

θάλεγε κανείς άκόμα, τό παράξενο φόρεμα μιας
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χορειτρας, οπου μια διάφανη γάζα σκοτεινή άφίνει 
νάποφαίνουνται οι σκοτωμένες λαμπράδες τής άστρα- 

φτερής φούστας, δπως κάτω άπδ τό μαΰρο τδ τώρα 

άναφαίνει τολόγλυκο περασμένο* και τάστρα, πού 
τϊ| στολίζουνε, και τρέμουν ασημένια και χρυσά, εί
ναι. σαν τίς φωτιές εκείνες τής φαντασίας, πού δεν 
άνάβουνε καλά, παρά μόνο κάτω από τό βαθι κατώ
φλι τής Νύχτας.

ΕΣΠΕΡΟΣ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ÎHMEIQÎOYAEÏ

Τώνη Χριαζίδη, Τραγούδια.

'Αγγέλου Σίβυλλα, Τραγούδια.

'Η Νέα Ζωή.

Ή στήλη αύτή απ’ δπου παρακολουθώντας τή 
φιλολογική την κίνηση του τόπου θά προσπαθήσου
με να δίνουμε κάθε τόσο μιάν άπαραίτητη γιά ένα 
φιλολογικό περιοδικό Ιπιθεώρηση τής πνεματικης 
μας ζωής, χώρια πού φέρνει μαζί της την καθαυτό 

δυσκολία κάθε οπωσδήποτε σοβαρής κριτικής, μάς υ
ποχρεώνει καί στό δύσκολο Ιργο νά μή φανούμε ά- 
νάξιοι δυνατών προκατόχων.

Ό  Πέτρος Βλαστός κι ό Κωσταντϊνος Χατζόπου- 
λος είχαν άναλάβει άλλοτε άπότίς στήλες τού«Νου- 
μά» την έπισκόπηση τής λογοτεχνικής μας κίνησης. 
"Οσο κι ά δέ μπορούμε νάρνηθούμε τή μονομέρεια 
τής κριτικής άντίληψης στους δυό ξεχωριστούς λο
γοτέχνες, πάντα, όλάκαιρο τό καλλιτεχνικό τους έρ
γο είναι τόσο έπιβλητικό, πού μάς τρομάζει τό πώς 
τολμάμε σήμερα μ" αυτές τίς κριτικές μας σημειω- 
σούλες νά δώσουμε λαβή σέ όποια δήποτε σύγκριση. 
Ηά εϊταν όμως κάπως πολύ Ιγωϊστικό scrupule νά 
μήν άναλάβουμε γι’ αύτόν τό λόγο τή συμπλήρωση 
μιας τόσο έπαιστητής για τούς αναγνώστες τού «Νου- 
μά» έλλειψης, και γΓ αυτό, μόλις ρίχτηκε στή μέ
ση μια τέτοια ιδέα, πρόθυμα δεχτήκαμε τό βάρος 
τής εύτύνης.

Ο: κριτικές σημειωσούλες δέν έχουνε τήν άπαί- 
τηση νά παρθούνε σαν ή τελευταία λέξη για δ,τι έρ
γο θά μιλήσουνε. Ή καθημερνή τελειοποίηση τής 
ζωής μας καί τό πλάταιμα του πνεματικου μας δρί- 

ζοντα θά μπορούσανε νά γεννήσουνε άρκετούς δισταγ
μούς σέ κείνον πού θά είχε τήν έπιπολαιότητα νά 
πισιεύη άλάθευτε; τίς κρίσες του. Μέ κάθε καινούρ

για γνώση πού μάς φέρνει κάθε καινούργια μέρα, το) 
σκέψεων μας οι κύκλοι κιντυνεύουνε νά μεταφερ- 
θουνε. Γι’ αύτό ή μόνη παράκληση πού θά θέλαμε 
νά κάνουμε σιούς άναγνώστες του «Χουμά» θά ει- 
ταν : «Τις κριτικές σημειωσούλες πάρτε τις σάν κου- 

} βέντες πού γίνονται- στά. πεταχτά σέ κανένα φιλο
λογικό σαλόνι, μέ τήν. υστεροβουλία πώς ΰστερ’ άπό 
λίγη ώρα θά ξεχαστοϋνε. ’-Αρκετή φιλοδοξία τους θά 
ειτανε νάχανε τήν τύχη ενός ώραίο φλυτζανιοΰ μέ 
τσάϊ πού δέν τό συλλογιέσαι πιά άφού- τδ πιής». 
Μόνο ή ιδέα πώς θά μπορούσε κανείς ΰστερ' άπό 
καιρό, δταν άλλες σκέψες θά τριγυρίζουνε πιά 
μές στό .μραλό μας, νά μάς θυμίση χαιρέκακα 
τήν κριτική μας αύτή συνεργασία στό «Νουμά», 0’ 
άρκούσε νά μάς άπογοητέψη καί νά μή μάς άφή - 

ση νάρχίσουμε, ά δέν Ιφροντίζαμε άπό μιάς άρχής 
νά τής δώσουμε τή σημασία πού τής χρειάζεται.

- η 

ά  σήμερα πού πρωταρχίζουμε, μιλάμε χώρι’ 
άπ’ τή «Νέα Ζωή» καί γιά δυό όλως διόλου ανά
ξιες ποιητικές συλλογές, δέν τό κάνουμε τόσο, μή
πως καί μάς ξεφύγη ή καταγραφή δυό νέων τρα- 
γουδιστάβωνε στήν τόσο πλούσια σέ δνόματα ποιη
τική παραγωγή τού τόπου, δσο γιατί μάς δίνεται έ

τσι άφορμή νά πούμε δυό λόγια γιά τήν έλλειψη,γε · 
νικώτερα,στούς νέους πού γράφουνε,μιάς πιό βαθιάς, 
πιό απρόσωπης άντίληψης τής όμορφιάς στήν Τέ
χνη. Γιατί μονάχα μιά τέτοια έλλειψη σεβασμού γιά 
τό αιώνιο 'Ωραίο ή μιά δχι κατανόηση τής έσωτερι- 
κής του τής ουσίας, μπορεί νά δικαιολογήση τήν 
έκδοση τώ δυό συλλογών. Έ  άνιαρή απαρίθμηση 
φανταστικών πόνων, κάτι πού μόνο θά είχε τό λόγο 
του σέ φιλικές Εξομολόγησες ή σ’ έρωτικά γράμμα
τα, μάς παρουσιάζεται μέ τήν άπαίτηση νά είναι Τέ
χνη. Οί προσωπικές έντύπωσες τής στιγμής, οί ει
κόνες πού περνάνε στά μάτια κάθε ανθρώπου άπό 
τή μιά ώρα στήν άλλη, οί μικρές καθημερνές τής 
ζωής συγκίνησες, ξεδιπλώνουνται, φλύαρα έξ αιτίας 
τής ρίμας, σέ στίχους πεζούς καί ποιητικά άσυνάρ- 
τητους.

'Η ματαιοδοξία, ή μή συναίστηση τής μηδαμι- 
νότητας τού ίδιου του έργου άπό τον τεχνίτη θά εί- 
ταν άρκετά θλιβερό σημάδι, θά μάς έδειχνε πώς α
κόμα δε λαγαρίστηκε μέσα του ένα κάποιο ιδανικό 
γιά τήν Τέχνη, πώς ή σφαίρα της δέν τού φανερώ
θηκε άκόμα σάν τό τέλειο, πού τό βαθύτερο νοιώσι- 
μό του πρώτα-πρώτα στόν ίδιο αύτόνε θά έπιβάνη 
νά δείχνεται δσο γίνεται πιό αύστηρός καί πιό άπαι- 
τητικός γιά τά έργα του, καί καλοπρόσδεχτα νά δέ-
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γεται κάθε ειλικρινή αποδοκιμασία.· Γιατί παραπά
νω άπδ κάθε διαβατάρικη φιλαυτία στέκεται τότε ή 
συνείδηση τού ανθρώπινου μεγαλείου καί τδ έπϊτά- 
χτικδ χρέος νά έργαστής κ’ έσύ γιά τήν αιωνιότη
τα. "Οταν τδ νο.ώσης αυτό, καταλαβαίνεις πόσο ά- 
νώτερος άπδ κά^ε πρόσκαιρη Ικδήλωση τής καθη- 
μερνής ζωή; είναι ό έγωΐσμδς κάθε αληθινού καλ

λιτέχνη, πόσο ανώφελο ναύγαταίνης τδ σωρδ τών ά- 
χρήσιωνε βιβλίων.

Έ  ματαιοδοξία, ή έλαφρή αυτοκριτική θάτανε 
τδ πιδ θλιβερό σημάδι, ά δέν υποψιαζόμαστε πώς 
καί μιά πρόστυχη δπιστοβουλία παρακινάει καμιά 
φορά τού; νέου; στδ τύπωμα τών έργων τους, Είν’ 

αύτή, ή έλπίδα πώς ίσως μπορέση κανείς νά γελα
στή καί νά τά πεοάση γιά ωραία. Μά ή άσκοπη 
δημοσίεψη γίνεται τότε ή μεγαλύτερη καταδίκη τών 
έργων καί τού μικρόπρεπου τεχνίτη.

Μιά συβουλή θά θέλαμε ΰστερ’ απ’ αύτά νά δώ
σουμε στού; νέους: «Μισήστε περισσότερο τά έργα 
σας, άγαπήστε περισσότερο τήν Τέχνη.»

- X -

Μέ τδ φυλλάδιο πού μάς ήρθε τελευταία, μπαί
νει ή Νέα Ζωή στήν τρίτη περίοδό της. Ένας και
νούργιος άέρας σά νά φύσηξε μέσα κεί. 'Ως τώρα οί 
νέοι μάς είχανε συνειθίσει στήν άρνηση κάθε άνα- 
γνωρισμένης στά γράμματα προσωπικότητας. Μέ 
δυνατές φωνές διαφισβητώντας μα; τήν άδύνατη ά- 
τομίκότητά του; πρόβαιναν άντιμέτωποι κάθε άλη- 
θινής κορυφής. Θεωρούσανε τιμής τίτλο νά βρίσουνε 
τδν Η’υχάρη, νάρνηθούνε τήν ποιητική άξία τούΓΙα- 
λαμά, νά κοροϊδέψουνε τάχα τδνΠάλλη. Μέσα τους 
δέν τούς είχε γίνει άνάγκη ή λατρεία κάθε έξαιρετι- 
κής προσωπικότητας, πού είχε προστέσει κάτι άπδ 
τή δική τη; τήν ψυχή στή φιλολογική ζωή μα:.Νό- 
μιζαν πώς, γκρεμίζοντας κάθε παράδοση ή κάθε άρ
χή παράδοση;, θά μπορούσανε νάνοίξουνε λεύτερο 
δρόμο στδ δικό τους τδ έγώ. Ή  κακή αντίληψη τής 
λευτεριάς σέ κάθε τι, πού δέν τήν παίρνανε σάν υ
ποταγή πρώτα πρώτα σέ κάτι αναγκαίους νόμους, 
σάν ύπερνίκηση τού έγώ τους, πού έτσι μόνο θά μπο
ρούσε λεύτερο νά ξεπεταχτή, τούς έφερνε στήν ά- 
ναρχία,

’Αρκετά παραδείγματα μιάς τέτοιας άντίληψης 
μάς δόθηκε ή θλιβερή άφορμή νάντικρύσουμε μέσα 
στις ίδιες τις σελίδες τής πρωτερινής «Νέας Ζωής». 
ΓΓ αύτδ καί μ’ ακόμα μεγαλύτερη χαρά χαιρετάμε 
τδ γύρισμά της στδν ίσιο δρόμο. Τδ άρθρο ιού Κα- 
μέλ Ραμάση βάζει τά πράματα στή θέση τους. Ά-, 
ναγνωρίζεται κεί μέσα στάλλα καί τδ έκπολιτιστικδ 
έργο τού «Χουμά». Κι άκολουθώντας τδ παράδειγ

μα τού μεγάλου άρχηγού τής γλωσσικής Ιδέας* 
τού πνεματικού πατέρα τού«Νουμά*, ή γλώσσα γε
νικά τής «Νέας Ζωής» άρχίζει νά Waípvig μιά κά
ποια ομοιομορφία* άπαραίτητη γινά κάθε τεχνίτη πού 
τδ πρώτο του μέλη μα είναι ή δημιουργία ΰφους. "Ε
τσι οί ώς τά τώρα έπιπόλαιες μεγαλομανίας τώ νέων 
άφήνουντόπο σέ μιά κάπως σοβαρή προσπάθεια &αί 
φροντίδα,

ΧώρΓ άπδ τ’ άρθρο τού Καμέλ Ράμάση, πο& 
ή καλή του ηρό&ΐσή μάς έκανε νά σταματήσουμε  ̂
θά πούμε τελειώνοντας λίγα λόγια καί p i  tà  
καινούργια τραγούδια του Ι1αλαμ$. Οί σφιχτοδουλέ- 
μένοι κ’ υποβλητικοί Λεντασύλά,αβοι είναι σά νά μάς 
δείχνουνε «le revers de la médaille». Μέ πόσους πό
νους καί μέ τί θυσίες πρέπει νά ξαγοραστή κάθε υ
περοχή έδώ κάτω! Τή χαρά τής δημιουργίας -  πό
σοι πόνοι δέν τήν πληρώνουνε ! Μάς φαίνεται σά νά 
νοιώθουμε κάτω άπδ τά τραγούδι’ αύτά σπασμούς 
άγωνίας, τρόμο μπροστά στή Μοίρα. Μουρμουριστά 
είναι τά λόγια μ’ δσα δ ποιητής ζητάει βοήθεια στδν 
κόρφο τής γυναίκας.... "Ω! μή καί τάκούσει ταύτί 

τού άδυσώπητουθεοΰ...— ΚΓ άκόμα μέ τί λιτά χρώ
ματα πού μάς ζωγραφίζεται ή έκδίκηση τής πραγ
ματικότητας στού ποιητή τά όνειρα :

Σιωπή, έρμιά, κρύο.
Πέρα ; Παλάτια.,..
Σκοινιά. Ιπαράζω.

Τόσο σπαραχτικά, τόσο άνατριχιαστικά τραγού
δια δέ μάς έδωσε ποτέ ή πέννα tgO ΙΙαλαμά. Είναι 
σάν ένας καθρέφτης πού τδν παρουσιάζει στους άλ
λους τραγουδιστάδες ένας ξεχωριστδς δημιουργός. 
Μπορείτε, ώ νέοι, νά ξεχωρίσετε μέσα κεϊ, δίχως νά 
δειλιάσετε, τή μαγεία τού όνείρου, τής ζωής τή σκλη
ράδα; Τραβήχτε τότε μπροστά τδ δρόμο σας.... 'Η 
νίκη δική σας είναι....

ΓΙΩ ΡΓΟ Σ  Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ.

  -
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"ΦΑΙΝ€ΤΑΙ /ΛΟΙ Κ€ΙΝΟΣ .

Μου ιραίνετυι αωστός θεός εκείνος δ λεβέντης, 

πού καθιστάς αντίκρυ μου μιλεΐ μου καί μ’ ακούει.... 
"Ora χαμογελφ γλυκά, τρο^οπηδφ ή καρδιά μου 
μέσα στά στήθη μου. Κ* ευθύς πού θά τόν άνηκρύσω 
γιά λίγο φεύγει μου ή φωνή καί δένεται μου ή γλώσσα 

καί μιά ψιλή φωτιά γοργά στό σώμα μαυ δλο τρέχει : 

τά μάτ·α μου θαμπώνουνε, βουΐζουνε τ’ αυτιά μου 

μέ λούζει κρύος ίδρωτας, μέ πιάνει τρόμος δλην, 

γίνομαι σάν τό χόρτο ωχρή, παρά μικρό πεθαίνω.

M IX. Γ . Π ΕΤΡΙΑ Η Σ
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ΣΗΜΕΙΟΜΑΤλ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΟΡΙΟ

13Φ

Γο διπλό μου έγώ ξεδιπλώνεται εικονικά και ση
μαντικά στά ονείρατά μου. Άπό τή μιά μεριά μέ 
σπαράζουν ονειροφαντάσμαία τοΰ πιό χτηνώδικου υ
λισμού· κι άπό τήν άλλη τή μεριά όνείρατα πλασμέ
να σάν άπό ένα πνέμα μουσικώτατο. Συζοΰνε μέσα 
μου αθέμιτα ένας Κάλιμπαν κ’ ένας Άριελ.

1 3 5

Άγόρασ' άπό τά λείψανα μιάς παλιάς βιβλιο
θήκη; τό Φάουστο κ’ ένα ρομάντσο του Ρεχιΐίΐι, 
χρυσ-.δεμένά τά δυό σ’ ένα τόμο. Άπό τό πάντρεμα 
τούτο, πού δύσκολα παίρνει διαζύγιο, τοΰ Γκαΐτε, καί 
του γ άλλου μυθιστοριογράφου, καταλαβαίνεις τί λο- 
γής εΐτανε τό μυαλό τοΰ κύριου μέΐόν τόμο τό χρυ
σόδετο καί τί διασκεδαστικά φρονήματα πού θά είχε 
γιά τήν τέχνη τοΰ Λόγου. Έτσι καί κάποιοι άνθρω
ποι, τάχα πώ; φροντίζουνε γιά τά έργα τοΰ νου, καί 
τάχα πώς τά τιμοΰν# μά τόσο τήν παρεξηγοΰν τήν 
ιδέα τών έργων έκείνων, καί τόσο τή συγχίζουν, 
πού προτιμώτερο νά μήν υποψιάζεσαι τί θά πή τέ
χνη καί νά καταφρονας χοντρικά κάθε κατόρθωμα 
τής φαντασίας, παρά νά κάνης πώς προσέχεις καί 
πώς τιμάς τό λογοτέχνη καί τόν ποιητή, κ’ ύστερα 
νά διαπράττης τέτοια άνακατώματα, τέτοια χωρατά. 
Τά διανοητικά έργα, κ’ έκεΐνα πού μέ τόν ίδιο τύπο 
μάς παρουσιάζονται, είναι γιά νά στέκουνται σέ ίε- 

ραρχικά σκαλοπάτια, πολύ διαφορετικού ύψους. Μά 
ή ανάγκη μάς κάνει καί ή ευκολία τής τοποθέτη
σης νά σημειώνουμε μέ τήν ίδια έτικέττα άντικείμε- 
να πού μόνο τδνομα έχουνε κοινό. Ποίημα « Έ  άρ- 
παγή τής κούρκ ς», ποίημα «Ό  Κρητικός»· μέ 
τούς ίδιους δεκαπεντασύλλαβους στίχους, προσεχτι
κά, τεχνικά βαλμένους, μέ τις ρίμες τους, μέ δλα 
τά έφόδια τής τέχνης.

13 6

Μια κυρία στό πλευρό μου μιλούσε γιά μιά φάρ
σα πού καταδιασκεδάζει τούς άθηναίους, κάθε φο
ρά πού παίζεται. Λέ μιλούσε, άπλώς, γιά τή φάρσα· 
την έκρινε. Ληλαδή έλεγε : « Ά  ! έκείνοι οί δυό υ
πηρέτες, υπερβολικοί! Λέ μιλάν έτσι, στή ζωή, οί 
υπηρέτες!» Ά χ !  Θεέ μου, θά προτιμούσα, άπλού-

{*) Κοίταξε ά9ιΟ. 442, 443, 444, 445, 443, 447, 448,
44», 450, 451, 452 453, 455 καί 453.

στατα, καί θά εΐτανε λογικώτερο, νά είταν ένθου- 
σιασμένη μέ τή φάρσα, νά τή θάμαζε χτηνώδιχα, 
καθώς λέει ό Οόγγώ πώς πρέπει νά θαμάζουμε τό 
Σαιξπήρο, χωρίς τή σοφή της κριτική.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Α Α Μ Α Σ  

* -  ·>- —

Ν ΕΑ  Β Ι Β Λ Ι Α

«111’ΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Ε ΙΣ  ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Λ ΕΞΙ

Κ ΟΝ »; Ά & ανασ ίον X. Μ αοΰτουρα . ’Εν Άθήναις 11)11»

Είναι γνωστό πώς τό Κράτος δταν εΐτανε υπουρ
γός δ κ. Στάης μ’ ένα Β. Διάταγμα κανόνισε μιά ε
πιτροπή γιά νά φροντίση γιά ιστορικό λεξικό τής 
Ελληνικής γλώσσας, «θησαυρός τής έλληνικής 
γλώσσης». Εισηγητής τής ιδέας εΐτανε δ κ. Χατζη- 
δάκης καί δ ίδιος μάλιστα φρόντισε καί γιά τή σύν
ταξη του Διατάγματος. Ό  μακαρίτης δμως Κρου- 
μπάχερ, άμέσως έννοιωσε τις χίμαιρες πού ζητούσα
νε οί ρωμιοί δασκάλοι, καί είπε πώς θά είναι φτυ- 
χισμένοι οί Έλληνες άν κατορθώσουνε πράμα δυ
νατό, δηλαδή νά σκαρώσουνε έπιστημονικό λεξικό 
τής Νεοελληνική; γλώσσας καί μέ τέτοιο μεγαλείο 
πνεματικό νά γιορτάσουνε τά εκατόχρονα τής Εθνι
κή; άνεξαρτησίας. Ό  κ. Μπούτουρας, μαθητής 
άξιος, καθώς φαίνεται, τοΰ Γερμανού σοφού, είναι 
τής γνώμης πώς ή δύναμή μας ή έπιστημονική, κοι
νωνική καί υλική άκόμα δέ σηκώνει γιά τήν ώρα 
τίποτα περσότερο άπό μιά άληθινή προσπάθεια γιά 
τή σύνταξη «Νεοελληνικού Λεξικού».

Σ’ ένα τέτοιο λεξικό ταιριάζουνε τά ΠροΙεγό - 
μενα, δπου στις σελίδες τους ξετάζεται τό σύστημα 
κι ό τρόπος πού πρέπει νάκολουθήση μιά τέτοια δου
λειά γιά νά φτάση σέ άποτέλεσμα σημαντικό. Ό κ . 
Μπούτουρας βρίσκει τήν ευκαιρία γιά νά μάς δείξη 
τις περγαμηνές καί τήν μπόρεσή του πού τόν κά
νουνε τό μόνο άξιο γιά τή διεύθυση τής σπουδαίας 
αυτής έργασία:, κι άκόμα γιά νά μάς φανερώση τις 
κακοπιστίες κχί τά τερτίπια τοΰ Χατζηδάκη, πού 
καμιά ειλικρίνεια δέν έχουνε οί φροντίδες του, παρά 
μόνο τήν ικανοποίηση λογής λογής ατομικών του 
σκοπών καί παθών. Έ  παροιμιακή μικροπολιτική 
τής δασκαλοκρατίας πού έφαγε τήν πνεματική Ε λ 
λάδα, βρίσκεται ριζωμένη άκόμα άνάμεσό μας καί 

τό σαράκι της τρώει κάθε γερή προσπάθεια πραμα- 
τικής λευτεριάς στή σκέψη καί στήν έπιστημονική 
έργασία τοΰ τόπου μας.

Ό  κ. Μπούτουρας, πού είναι πλάσμα μπορούμε 
νά πούμε τής πανεπιστημιακής διδασκαλίας τοΰ Χα- 

τζϊ^δάκη καί πού τόν άναγνωρίζει γιά δάσκαλό του,
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είναι άξιος θαμασμού γιά τό θάρρος πού τονέ κεντά 
νά φανερώση στον κόσμο των γραμμάτων τίς έλεει- 
νές δολοπλοκίες τού Χατζή δάκη, πού κοντεύει μέ 
τήν ταχτική του νά χαντακώση τδ μεγάλο έργο του. 
Λεξικού, πού δσο κι αν αυτοί πού σπείρανε τήν ίδέα 
τής σύνταξής του σταθήκανε άπό τούς πιό έπίσή- 
μους λειτουργούς τής καθαρεύουσας, τόσο μέλλεται 
τούτο νά δείξη φανερώτατα τόθρίαβο' τής δημοτικής 
μας γλώσσας καί νά σταθή, σάν ένα τελειωτικό βή
μα γιά τή νίκη τής ’Ιδέας πού κεντρώνει τούς άγω- 
νιστάδες του σήμερα.

"Οσο γιά τόν κ. Χατζηδάκη τά γεγονότα ερ- 
χουνται μοναχά τους νά έπ^κυρώσουνε τά λόγια του 
Ψυχάρη (’Απολογία σελ. 281): «Τό κακό τδνομα 
δ κ. Χατζήδάκης άρχίζει κι άπό τώρα νά τό χαίρε
ται στήν ’Αθήνα τήν ίδια. Τό χαίρεται λίγο λίγο κι 
άλλου. Βλέπω σήμερα πώς και οί μαθητάδες του 
έρχουνται καί του δίνουνε μαθήματα. Καταλάβανε 
τό πάθος και πάνε άλάργα». Ελπίζουμε πώς ή έ -  
πιστημονική έξέλιξη του κ. Μπούτουρα θά τονέ φέ- 
ρη πολύ αλάργα, εκεί πού βρίσκεται ή ουσία γιά τό 
ζήτημα, πού μέσα στήν κοντόθωρη κ’ έγωϊστική έ- 
ποχή μας, φτερώνει τούς άνεξάρτητους χαραχτήρες 
καί τούς λεύτερους άθρώπους νά πούνε τή γνώμη 
τους, έστω κι αν ακόμα δέν είναι δσο έπρεπε ώριμη 
πάνου σέ μερικά καθέκαστα, πού δμως είναι σημαν
τικά γιατί άποτελούνε τήν αρχή καί τή βάση μιάς 
νέας ιδεολογίας.

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

Φίλε «Νουμα»,

Δυό καί δυό κάνουν τέσσερα. Θές νά πάει δμ- 
πρός ή έφημερίδα πού άρχεψες νά βγάνεις, θές νά- 
ναδειχτεϊς τρανός δημοσιογράφος, βαφτίσου Εθνικός* 
κ’ ένα τέτοιο βάφτισμα τό παίρνεις σά στήσεις, πόλε
μο ένάντια στούς έθνοχτόνους μαλλιαρούς! -  Μ’ ά- 

φτό τδ πρόγραμμα βγήκε τώρα τελεφταΐα δ σιόρ 
«Τηλέγραφος» πού δέν μπορούσε νά κάμει κι άλ** 
λοιώτικα σάν κοπέλλι τής «’Αμάλθειας» ποδναι! 
Τέλος πάντων άποχτήσαμε καινούργιον δχτρό, πού 
σά μάς φοβερίζει, λές καί βαστάει καμιά σπάθα καί 
τήν πάλλει δεξιά κι άριστερά. Σ’ ένα του φύλλο τής 
περασμένης ¿βδομάδας απ’ άφορμή μιάς παράστα
σης τού «Κόκκινου πουκάμισου»·τού κ.. Μελά, πού 
δόθηκε άπό ερασιτέχνες μαθητάδες γιά όφελος κά
ποιου έδώ σκολειού, δ φοβερός «Τηλέγραφος» ούρ
λιαζε έτσι δά : «Ποιοι είνε.οί διδάσκαλοι αύτοί οί δ- 
ποΐοι ¿δίδαξαν εις τούς μαθητάς μιάς . σχολής -τό

«Κόκκινο Πουκάμισο» Ιργον γεγραμμένον είς τό άν- 
νεθνικόν κατασκεύασμα τών Ηάλληδων καί των Ψυ- 
χάρηδων (μά στή ζωή σας! Οί γλωσσαμύντορες δέν
έπρεπε νά γράφουν Παλλών καί Ψυχαρών;) Εξε-

πέσαμεν λοιπόν τόσον ώστε διδάσκαλοι τού Γένους 
(νά ξέρετε τί φιλία έχει δ «Τηλέγραφος» μέ τέτοιες 
λέξες!) νά διδάσκωσιν είς τούς μαθητάς έργα μή κα- 
θυστερούντα τών έξωφ^ενισμών τού Ταγκοπούλου καί 
Σιας ; Έάν σήμερον παίζεται τό «Κόκκινο Πουκά
μισο», μεθαύριον ίσως φθάσωμεν είς τάς «Άλυσσί- 
δας». Ά ! γι’ άφτό, σιόρ Τηλέγραφε, νά μήν άμφι- 
βάλλεις διόλου. Θά φτάσουμε καί πολύ γρήγορα καί 
τότε είναι πού θά σάς άλυ,σοδέσουμε όλους σας !

Μή ξεχνάτε πώς οί μαλλιαροί είναι καί άθεοι 
καί σέ τέτοιου είδους άρθρα άνακατέβονται πολύ συ-. 
χνά τά όνόματα τών Μητροπολιτάδων καί γι’ άφτό 
κι δ «Τηλέγραφος» τελιώνει τό φοβερό του άρθρο, 
έτσι: « Έ  Ιερά Μητρόπολις, δ ήμέτερος Μητροπο

λίτης, (άλλο πρόσωπο ή Μητρόπολις κι άλλο δ Μη
τροπολίτης !!) Ιπί τέλους πάντες οί συναισθανόμενοι 
τό μέγεθος τής πράξεως ( ! ! )  κτλ. κτλ.» Βέβαια, κύ
ριε «Τηλέγραφε», είναι σνάλήθεια πολύ μεγάλη ή 
πράξη τών δασκάλων καί τούς πρέπουνε συχαρήκια.

- Η -

Κ’ ένα πολύ έφκάριστο. 'Ο κ. Κοντολέων, δ 
γνωστός καί άληθινός έπιστήμονας (νομικός) τής 
Σμύρνης, πού δσοι τόν πλησιάζουν τρομάζουν τό τε
τραγωνικό του μυαλό καί τίς πλατιές του γνώσες, έ
γινε μαλλιαρός. Τό σκέφτεστε πώς δέν είναι μικρό 
πράμα ένας άθρωπος πενηντάρης, ζυμωμένος τόσα 
τώρα χρόνια μέ τήν καθαρέβουσα, νά καθίσει νά με
λετήσει τά έπιχειρήματα τών δημοτικιστάδων, νά 
νοιώσει τήν σπουδαιότητά τους καί νά γίνει οπαδός 
τους ; Τώρα τελεφταΐα είχε τό θάρρος νά κάνει μιά 
διάλεξη στό «Λαϊκό» γιά τή κατοχή τής Τριπολί- 
τιδας στή δημοτική. "Αν είτανε μάλιστα παρών δ 
κ. Βενιζέλος πού μάς ξεχώρισε μέ τή γλώσσα σέ 
τρεις κατηγορίες σίγουρα θά τηνέ χαραχτήριζε μαλ
λιαρή σάν άκουε τίς λέξες άποκούμπι, πλατύδρο- 
μη, έστωντας, άγριοκάτσικο, φιλιέμαι καί τόν Επί
λογο πού άξίζει νά παραθέσουμε τόν τελεφταϊο του 
παράγραφο.... «Θέλω άπό τώρα κι δμπρός νά μέ- 
χετε φίλο δλόψυχο καί γκαρδιακό, νά μσΰ δώσετε τό 
μπιρλαντένιο παράσημο πού κρατάτε στά ροζιασμέ- 
να καί καταδρωμένα χέρια σας καί νά μοΰ χαρίστε 
τόν άνεχτίμητο τίτλο, νάμαι καί νά λογιέμαι πιστός 
καί άφοσιωμένος δούλος τού τίμιου καί έργατικοΰ 
λαού.» Έτσι μιλά δ κ. Κοντολέων καί οί γλωσσα
μύντορες δέ βγάνουν τσιμουδιά.

. Σμύρνη 19)11)11
ΔΩΡΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ
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ΓΡΑΦ ΕΙΑ  : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Συντρομή χρονιάτικη : Γιά τήν Ελλάδα καί τήν 

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

τις έπαρχιες δεχόμαστε κτιί τρίμηνες συντρομέ9 ( δρ, 

τήν τριμηνία).— Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά 6έν 

προπλερώσει τήν ουνΐρομή τον.

20  λβ^τό Λ  φύλλο. —  Τά περί ο μένα (/ ύλλα που 

λιοΰνται στο γραφείο μας διπλή τιμή 

- X *

Βρίσκεται στήν ’Αθήνα σ·* δλα χά κιόσκια, καί στις έπσρ 

χίες σ’ δλα τά πραχτορεΐα τών ’Εφημερίδων.

Π α Ρ α γ ρ α φ α κ ια

ΡΩΜΑΙΤΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΣΜΟΣ. -  -ΑΣ 
ΣΤΡΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.-Η ΞΕΠΛΥΜΕΝΗ 
ΡΑΤΣΑ. ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ. -  ΣΤΑ ΜΟΥ
ΣΕΙΑ * * * * * * * * * * * * * *

ΕΝΑ γράμμα μάς οτάλ&ηκε προχτές από τή Αόν- 
τρα. Πάνου πάνου εχει για τίτΧο τις Χέζες «Μεσαιωνι
σμός» και υπογραφή « ’Ομογενής*. Τό διαβάσαμε και μας 
εκαμε βα&ειά εντύπωση. Γεμάτο άΧήϋ'ειες πικρές, πού 
φέρνουν πόνο κι Ανατριχίλες, μά χαι πού ωφελούνε ί 
σια ίσια γι’ αυτό.

Τό γράμμα τον * Ομογενή* τό τυπώνουμε ¿μ έσω ;, 
σε τούτη δώ τή στήλη. "Ισως είναι τά καλύτερο «2Γα- 

ραγραφάκια* πού δίνουμε ατούς αναγνώστες μας. "Ας τά 
μελετήσουνε μέ προσοχή, &ς τά συλλογιστούν, κι δ θ έ 
λουν &ς τσ συζητήσουν. 01 στήλες μας Ανοιχτές γιά τέτια 
συζήτηση.

*

«ΜΕΣΑΙΩΝΙΣΜΟΣ -  Κάποτες διαβάζω τά όσα λέ- 
γουνται στή Βουλή σας γιά ζητήματα ζωτικά σάν χύ γλωσ
σικό, καί μέ πιάνουμε σπασμό.. Μά άν αυτοί πού στείλα

τε στή Βουλή σας είναι ικανοί νά ξεστομίζουνε τέτοιες α
νοησίες, έκεΐτοι πού μείτανε απόξω τί πράματα είναι !

Μοδ φαίνεται πώς έσεΐς αϋτοΰ κάτω μένετε εκεί πού 

βρισκόσαστε πρό. εκατό καί προ πενήντα χρόνια. Κολλήσα
τε σάν τά στρείδια στις πέτρες σας. Σιό τρέξιμο του κό
σμου μου φαίνεστε, όχι πιά σά Σπανιόλοι ή Νοτιαμερικα- 
νοί, (αυτοί πήρανε φόρα κ' εκείνοι τώρα τελευταία) μά μή

τε σά γΰφτοι, επειδή κ ’ οί γύφτοι πιά, τρέχουν τώρα μαζί 

μέ τούς άλλους. Μά σάν είδος άσσυριακές εικόνες μέ τά

μούτρα γυρισμένα κατά τά πίσω καί μέ στρεβλωμένα τά 

χέρια.

*

«ΕΔΩ ό κόσμος άλλάζει πιά κάθε δέκα χρόνια, κι αλλά

ζοντας υλονέτα προχωρεί, όλονένα ξανοίγει καινούριους ο

ρίζοντες. Τ 'σ ΐς μήιε μιά φορά δέν αλλάξατε. Φρίκη Μή
τε Τούρκοι ι ασαστε. Καταντήσατε απλή ξεπ υμένη ράτσα. 

Μήτε φυλή νά σάς πή κανείς δέ σας άξίζι-ι.

*

*Μ\ τί νά ουν oí víbi σας ; Πώς δέ σάλεύουν αυτοί ι 

Π ώςδέ διαβάζουνε, νιάν διαβάζουνε, π ώ ς  δέν εφαρμόζου

νε τού Ίδ α  χάθάνατα τά λόγια; Νά, π· ύ έχεσε κ ’ έναν Λν·. 
Ορωπο πού σάς τάλέει. Πώς δέν τάκοΰτε ; Κοιτά .τε χί γί 
νέτα· γύρω σα:, καί ξυπνήστε, πρί νά βρεθήιε πνιγμένοι.

*

«ΕΠΚΙΤΑ ετσ ε καί παιδιά. Οί καλλίτεροι σας έχουνε 

κάτι μικροφιλοτιμίες τού είναι νά σκόνης σχά γέλοια. Ε ί
ναι μυιγίόγγιχτοι, τό παραμικρό τούς πειράζει Είναι ικα
νοί τά τραβηχτούνε άπό μιά δουλειά, αν ίιποψιαάτούνε 
πώς τούς πείραξες τό φιλότιμο. Τραβιούνται αέ μιά γωνιά 

καί σού κάνουν τό χολιασμένο. Μωρά σωστά, σωστές γυ
ναίκες. Οί γυναίκες ώς τόιο έδώ γετήκανε άντρες πια κι 
αύτές. Έδώ  άνθρωποι σάν κ’ εσάς δλους σας δέ βρίσκουν- 
ται πια. Έρχου χαι καί σάς ¿νακαλύφτουνβ αΰτοΓι κάιω 

καί σάς μελετούνε σά λείψανα μασαιωνι ^ιοΰ, κ’ υστέρα 
γυρίζουν έδώ κα· σας βάζουνε στή θέση σας μέσα σιά μου
σεία. Πισιέψτε με, ψέματα δέ λέω. Τι ύς ακόυσα νά τά λέ

νε άνάμεσά τους.»
. - C --

o O,TI (SEAETE
' Λάβαμε τά «Γράμματα», Τεύχος 7 - 8 "Αλλος θρίαμ

βος τού Δημοτικισμού στήν Άλεξάντρεια. «Νέα Ζωή» καί 
«Γράμμαια» —  δυό στύχοι, καί τόσο γεροί, τής Ίδιας εκεί 

κάτου.
— Στύ τεύχος πού λάβαμε καί πού θά γράψουμε γΓ 

αυτό στο κατοπινό φύλλο, διαβάσαμε μέ ξεχωρισ·ή σι-γκί- 

τηση καί τάκόλουθα γ ιί τό «Χουμά».
— «ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΑ. Σέ δυό μήνες ό «Νουμάς» 

μπαίνει στά δέ,.α του χρόνια. Είναι φαινόμενο πού πρέ

πει τά τό προσέξει καί τά τό μελετήσιι ό ιστορικός τού 
μέλλοντος πού θ χσχοληθεΐ μέ τή σύγχρονη λογοτεχνία μας, 
γιατί κατ’ άναλογ/αν μ’ αύτό τό φαινόμενο θά βρει τήν ε
ξήγηση πολλ,ών πραγμάτων πού έκαναν τή δημοτική νά 
διαφεντέΐ|ΐει τελείως στή λογοτεχνία. Μ’ αύτά είναι πράγ
ματα τού μέλλοντος. Ε μ είς  έδώ έ'χοτ με καθήκον, δχι συ- 
ταδελφικύ, αντά είναι κοριφέξαλα, αλλά ευγνωμοσύνη στό 
«Νουμά* νά τό είπούμε σ ’ δλους τούς συνιδΐάτες δτι πρέ

πει τά τού γίνει χάπια τιμή έστω καί μικρή άφοϋ τά μέ. 
σα πού διαθέτουμε είναι μικρά. Τι λέγει π. χ. ό «’Εκπαι

δευτικός "Ομιλος ;» Ό  «Νουμάς», τό τονίζουμε, άξίζει τήν 

έκτίμηση δλων τών δημοτικιστών Έμεϊς τουλάχιστο και 

άν μάς παρεξήγησε κάποτε ό διευθυντής του καί. μάς έφά- 

νηκε λίγο τραχύς καί άν τού άποκριθήχαμε ίσως μέ βαρύ*
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Τί-οις λέξις α.τ’ δ,τι ϊ.τρΕ.πε, ξεχνοΰ'ίϊ όλ’ αύτΛ ν ί όμ-λο 

■̂ οΟμε διι δέν .τύύουμε νά εκτιμούμε τήν βργίιαία του τή 

δέκά/οολη π >ύ δεν η  αι κοΟόλοχι γιά ΤΓΗρίφ^ό.ιιπΐ}. δίαν 
ούλλο/ισ;εΤ κανείς τϊ εποχή αρχίνησε κοί πόα« τράβηξε 
γιά νά βατίάξει ώς τά σήμερα. Κ’ έτσι ξεχ 'ώ ιτα ; τίς κα- 

(ίιίμερί'ές μίκροσυγκρούσεις καί μικροε ιΟέσεις τοΰ αφίγ 

γυυμέ τδ χέρι μέ τήν εί/.ικρίνεία εκεί»η πού δέν έ ’αψε 
ποτέ νά μάς χαραχιηρίζει» («ΓΡΑΜΜΑΤΑ« γέλ ϋ74)

— 'II  συνέχεια ιού «Δε/.απέντε μέρες στό Ι’ωρ'ά» έ
μεινε μ ά  τό φύλλο τής άλλης Κεριακής.

- Μέ χσρά άνι.γ*,έλ\ονμε στους αναγνώστες μας πώς 
ό κ. Γ . Λ. πού δημοσιεύει στό σημερνό φύλλο τό νριτικό 

α.ιΟρο «Ζ υή κ" Επιστήμη» Οά κρίτει αέ. τειρά άρθρα την 
έπιστημονική μας κίνηση.

—  -τό  ΐ|'ύλ/.ο της άλλης Κεριοκής θά δημοσιεύουμε 

κριτικό άρθρο γιά τό « Εκκ/.ηοιασ ίκόν δίκαιον τοΰ κ. 
Βψβέταυυ, γράμένο οπό τόν κ. "Αλκή Μ.τουρνιά.

Χ8ΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

κ. Λ. Κ  X. Αιψία. Βιάστηκες νάν τά στείλεΐΓ. "Αν τά 
δούλευες λίγο ακόμα. 0ά μπορούσανε νά δημοσιεικοΰνε. 
Στεϊλ,ε μας άλλα, ή καί τά ϊδια, |ΐά κάτοις πιό δουλε
μένα. — κ Παπ Γενεύη. Λάβαμε τή συνδρομή κτλ. κ’ 
ευχαριστούμε. Αυ 6 κάνουμε κάί μεΐ:. Ειδοποιούμε ή πά- 
νυυ στό φύλλο ή μέ δελ,τάρι, πότε τελιώ ειή  συντρομή τού 
κι>11 ενός. Τίς πι ροότέρες φορές ή ειδοποίηση πάει οτάχα- 

μένα — κ. 3Αδιάφορο. ‘Ο 'Έσπερος πού μεταφράζει τόν 

Μπονιελαίρ είναι άπό τούς αρχαιότερους αυνεν^ίτες τού 

»Νουμα*. Ιτά  παλιότερα χρόνια δημοσίευε κριτικές γιά τά 
βιβλία τού κ. -  - ιΛ πού κάμανε βαθειά έντύπιοση-

 '±2. ■

ΙΒΑΝ Γ . ΤΟ ΥΡΓΚΕΝ Ι ίφ

%η

Τ Ο  Ρ Ο Λ Ο Ι
XI

"Οσο ή φιλία τού πατέρα τη; καί τού δικού μου 
κρατούσε, :ή βλέπαμε συχνά σπίτι μα;· έμενε κατα- 
σε:ρά πολλέ; μέρες κάνοντα; συντροφιά τή; θειά; 
μου, στό ράψιμο καί στό πλέξιμο που στο τελευταίο 
μάλιστα είτανε πολύ πιτήδεια. Εϊιανε καλοφτιασμέ- 
νη καί λυγερή. Είχε μάτια μαύρα καί ξυπνά, πρό
σωπο αδύνατο κι αχνό. Μιλούσε λίγο, μά μέ γλύ
κα, με φιονή αρμονική, μόλι; άνοίγοντα; τό στόμα. 
Σά χαμογελούσε - καί τά χαμόγελά τη; -είτανε 
σπάνια καί λιγόστιγμα, ■ Ιόλεπε κανεί; τ’ ασπρα 
τη; δόντια σά μιά σειρά μύγδαλα. Θυμούμαι ακόμα 
καί τή λαστιχάδα τη; στό περπάτημα, πού συνώ- 
δευε τό κάθε τη; βήμα κ’ ένα λαφρί πηδηματάκι.

(*) Κοίταξε άριθ. 4Γ)Γ) καί ΙΓιϋ.

Σάν *ατέβαΐ'/ε τή σκάλα; μπορούσε κανεί; νά πή 
πώς κάθε σκαλοπάτι είτάνέ γί’ αύτή στό ίδιο Ιπίπε- 
δο; Στεκότανε ίσια σά λάμπάδα κ’ έίχέ τή σύνήθίί* 
νά σταυρώνη τά χέρια στό στήθο; τη;.· Σ5 5#τε κί 
αν καταπιχνότανε, ά; είτανε κάί τό πέρασμα μίά; 
βελόνα;,' ά; είτανε καί τό σιδέρωμα ένό; μαντηλιού,· 
ακόμα σ’ δλα τη; τά κουνήματα έβλεπε; κάτι χα- 
ριτωμένο καί μάλιστα συγκινητ.κό. Τδνομά τη; Ραϊ- 
σά, μά τή φωνάζαμε «Έλίτσα» γιατί είχε σ.ό ά- 
πάνου χείλι τη; άπό γεννησιμιό, της ένα σημαδάκι; 
μιά μαυρο/όκκ.νη μικρούλα έλιά σά νά είχε φάεί 
μούρα, πού διόλου δέν τήν άσκήμιζε. Εϊτανέ ένα 
χρόνο μεγα)ήτερη άπό τό Λαβίδ. Αιστανόμουνα γι’ 
αύτή πάντα κάποιο σεβασμό, αν καί σπάνια μιλού
σε μαζί μου. Τό έναντίο μέ τό Δαβίδ είχε τόσο βα
θιά φιλία, πού δύσκολα ταίριαζε σέ’ παιδιά. Συχνά; 
ώρε; άλάκαιρε; δέ βγάνανε μιλιά, κι δμω; φαινόν
τανε τόσο φτυχισμένοι πού βρισκόντανε σιμά. Στή 
ζωή μοϋ δέν απάντησα τέτοιο κορίτσι. Ό  χαοαχτή- 
ρα; τν/ς έδειχνε θέληση, αποφασιστικότητα, κι δμω; 
ίδια τη; είιάνε ήμε;.η> μελαχολική και γλυκιά. 
’Από τόν καιρό πού μαλλώσανε τά σπίτια μας, σπά
νια τήν έβλεπα, γιατί δ πατέρα; μου μά; είχε άατη- 
ρά άπαγορέψει νά πηγαίνουμε στού; Λάτκιν, κι αύ
τή δέν έρχότανε σέ μά;. Τή βλέπαμε κάποτε στό 
δρόμό ή στήν Ικκλησιά, κ’ έννοιωθα τότε* μέσα μου 
γιά τήν «Έλιτσα» κάποιο αίστημα πού μ’ έκανε πε- 
ρσότεοο νά τή θαμάζω παρά νά τή λυπούμαι; Ύ - 
πόφερνε τή δυστυχία τη; μέ θάρρό;. «Είναι βρά
χο;», είπε μιά μέρα τό «σιγανό ποτάμι» μιλώντας 
γι' αύτή. "Ομω; μά τήν αλήθεια είτανε Αξιολύπη
τη. Ή φυσιογνωμία τη; πήρε σιγά σιγά μ:ά 
έκφραση ανησυχία; καί παραξενιά;. Τά μάτια τη; 
βαθούλιοσαν. Το βάρο; τή; δυστυχία; τη; είτανε 
πολύ μεγάλο γιά τού; παιδιάστικου; ώμου; τη;. Ό  
Λαβίδ τήν έβλεπε πιο συχνά άπό μένα καί πήγαινε 
μάλιστα σπίτι τη;. 'Ο πατέρα; μου τόν είχε φοβερί
σει, μά καταλάβαινε πώ; ό Λαβίδ δέ θά τον ακουγε 
καί πολύ. Κάποτε πότε ή Ραϊσσά φανερωνότανε πί
σω άπό τό φράχτη μαςσιγοπερπατώντας. "Ηξερα πώ; 
εΐταν ή ώρα πού συντύχαινε μέ τό Λαβίδ. Μά ή κου
βέντα του;, πού τήν άκουγα κάποτε;, γύριζε ολοένα 
στό ίδιο ζήτημα. 'Η Ραϊσσά τού μιλούσε μπιστευτικά 
γιά τί; καινούργιε; τη; στενοχώριε;, γιά τί; καινού
ργιε; τη; δυστυχίε;, καί ζητούσε συβουλέ; άπό τό Λν- 
βίδ. Είμουνα βέβαιο; πιο; ό Λαβίδ θά έκανε κάθε τι 
γιά νά τή βοηθήση, καί είχα πειστεί πιο; 2 α θά 
φτάνανε σέ ήλικία, τίποτα δέ θά μπορούσε ν’ άντι- 
σκόψη τήν ένωσή του;.

XII

Σιμώναμε τό Θεριστή. Ό πατέρα; τοϋ Λαβίδ δέν 
είχε φανεί άκόμα, μά μήτε έστελνε καί κανένα γράμ
μα. Λέγανε πιο; ή παραλυσία τού Λάτκιν δσο πή
γαινε χεροτέρευε, πιο; σπίτι του τά παιδιά πέθαι- 
ναν τή; πείνα; καί πιο; ή στέγη τή; καλύβα; δέ θ’ 
αργούσε νά τού; πεση κατακέφαλα. Ό  Λαβίδ είχε 
τέλεια αλλάξει. Έγινε κατσούφη;, άπότομο; καί 
γκρινιάρης. Συχνά πυκνά χανότανε, κ’ ή Ραϊσσά
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δέν έρχότανε πιά στό φράχτη μας. Μιά μέρα πού 
περνούσα κοντά δτή γνωστή μά; μηλιά, τό μάτι μου 
έπεσε 3πώ; ίτάντα άτο μέρος πού ξέρετε: Αμέσως 
είδα πώς "ή γίς πού σκέπαζε τό θησαυρό μας εΐτα ■ 
νέ ανακατεμένη. "Ενα λοφάκι τώρα βρισκόταν έκε! 
πού πριν βουλίαζε ένας λάκκος; καί τά κομμάτια 
άπ’ τις μποτίλλιε;·, οί πέτρες καί τά κεραμιδιά δέν 
έΐτανε στήν ίδιά θέση: «Τί τρέχει; σκέφτηκα. Μή
πως άνακάλυψε κανείς τό μυστικό μας καί ξέθαψε 
τό ρολόϊ;» Μά ποιός άλλος μπορούσε νά το κάμη, 
Ιξόν άπό τό Δαβίδ; ΓΙοιός άλλος ήξερε, πώ; τό εί
χαμε έκεΐ; θέλησα νά πειστώ. Τήν άλλη μέρα, ση
κώθηκα τά χαράματα, πήρα μαζί μου ένα μαχαίρι 
καί βγήκα στό περβόλι. Μόλις έφτασα κοντά στή 
μηλιά, άνοιξα μιά τρύπα στή γνωστή μας θέση κ’ 
έχωσα τό χέρι. Τό ρολό: δέ βρισκότανε πιά έκεΐ; 
τό είχανε κλέψει.

Βούλωσα τήν τρύπα καί γύμσαστό σπίτι μέ κρύα 
καρδιά. «Ό Δαβίδ έλεγα μέσα μου θα χρειάστηκε 
τό ρολόϊ γιά νά βοηθήση τή σαστικ'άτου καί νά μήν 
άφήοη αύτή καί τόν πατέρα της νά πεθάνουν τής 
πείνας. Μά καί πάλι μπορούσε νά μου τόπή, θά του 
έλεγα μέ τήν καρδιά μου τό ναί, νά το πάρη δμως 
κρυφά, προδοτικά; νά μή μπιστευτή έμένα τό φίλο 
του ί Όχί> μέ κανένα τρόπο δέν έΐτανε δικιολογη- 
μένος»·. Έννοιωθα λύπη μαζί κι άγανάχτηση. Φερ
νόμουνα ψυχρά στό Δαβίδ, μά βλέποντ&ς πώς δέν 
Καταλάβαινε τίποτα μ’ αύτό, τόν έκαμα νά τό μυρι=· 
στή. Στήν κουβέντα μου άπανου μ λοϋσα γιά τήν 
περιφρόνηση τάχατε: πού έθρεφα σέ δσους Ινώ έ
χουνε φίλο πού νοιώθει δλη τήν ίερότηΐα τής φιλίας, 
δέ ντρέπουντα'. νά ύποκρίνουνται. Συντρόφευα τά λό
για μου μέ χαμόγελο. "Ομως μήτε τά λόγια μου, 
μήτε τό χαμόγελό μου δέ φέρνανε άποτέλεσμα. Στό 
τέλος, δέ βάσταξα πιά. Ρώτησα τό Δαβίδ άν, το ρο
λόι πού χώσαμε, θά έμενε γιά πάντα θαμμένο στή 
θέση τήν ίδια ή μήπως θά έπαιρνε καί καμιά βόλ
τα μές τή γίς.

— ΙΙοΟ νά τό ξέρω; άποκρίθηκε. Τί κουταμάρες 
έίν’ αύτές! . . .

X III

Μιά μέρα γυρνώντας σπίτι μας διάβαινα άπό κά 
ποιο δρομάκι πού σπάνια συνείθιζα νά περνώ γιατί 
καθόταν έκεΐ τό σιχαμένο «σιγανό ποτάμι». Μά τή 
μέρα αύτή μ’ έσπρωχνε ή τύχη βέβαια, γιατί σιμώ
νοντας σέ μιά ταβέρνα πού το παραθύρι της εΐτανε 
κλειστό, άκουσα καθαρά τή φωνή ενός άπό τούς υ
περίτες μας, τού Βασίλη, πού κατά τή συνήθεια του 
θά χασομέρησε δίχως άλλο ίκεϊ γιάνά πιή. Μιλού
σε δυνατά, καί τδνομά μας, τό δικό μου καί τού Δα
βίδ, άκουγότανε συχνά στά λόγια του. Άφουγκρά- 
στηκα.

— ΙΙαράξενη, μωρέ, μά τήν αλήθεια, ιδέα, έλε
γε ο Βασίλης, μά έλα πού έτσι έγινε Τό χώσανε 
στή γίς. Τ’ αφεντόπουλά μας είναι περίεργα μορτά
κια, καί μάλιστα κείνος ό Δαβίδ. "Ενα πρωί'ξύπνη
σα τά χαράματα, κι άκουμπώντα; στό παράθυρο 
χάζευα κατά τό περβόλι. Ξάφνου τί βλέπω; Τού;

δυό κατεργάρηδες νά σκάβουν κάτού απ' τή μηλιά 
καί νά παραχώνουν ιό ρολόϊ σά νά εΐτανε κανένά 
πεθαμένο μωρό; Ύστερα στουπώνουν τά χώματα, 
βουλώνουν τό λάκκο καί τό σκάνε:

— Καί σύ τ̂ί έκαμε; τότες, ρέ Βασίλη ; ρώτησε 
μΓ άλλή φωνή. Ξέθαψες τό ρολόϊ;

— Άμή π ώ ;! Τδχω οτό μπαούλο μου, μά δεν 
το φανερώνω. Έγινε μεγάλη φασαρία σπίτι μας γιά 
τό χαμό του. Ό  Λαβίδ φαίνεται τό σούφρωσε κάτου 
άπ’ τό στρώμα της γριά: θειά; του..

— .Μωρέ τί λές; ξεφώνησε δ άλλος.
— "Ολα τά κάνει αύιός. ΓΓ αύτό καί γώ δέν τό 

φανερώνω. ΙΙεριμένω νά ρθή τό τάγμα. Ηά βρέθή 
πάντα κάνένας ύπαξιωματικος πού θά ¡ιού τάγορά- 
ση, άλλϊώς .θά τό παίξω στά χαρτιά.

Δέ στάθηκα νά μάθω περσότερα; Έτρεςα αμέ
σως στό Δαβίδ:

--- ’Αδερφέ, φώναξα, συχώρεσέ με. Σού φέρθη
κα άδικα: Σέ υποψιάστηκα, σέ κατηγόρησα, σέ συ
κοφάντησα, συχώρεσέ με.

— Γιατί; τί τρέχει; ρο'τησε ό Δαβίδ;
— ΜοΟ πέρασε πώ; είχες ξεθάψει το ρολόι.
— Πάλε αύτό τό ρολόϊ;
— Φαντάστηκα πώς τό πήρες γιά νά βοηθήση; 

τούς Λάτκιν. "Εμαθα τώρα πώς τδχει έ Βασίλης.
Τού δηγήθηκα δ,τι άκουσα. Μόλις τέλειώσα πε- 

τάχτηκε δλόρθος, κατακοκκίνησε, έσφιξε τά δόντια 
καί τις γροθιές;

— Δέ θά τάφήσω έτσι! είπε ύστερα. "Α ! τόλ
μησε νά πάρή πράμα ξένο! Ηερίμενε μιά στιγμή; θά 
σού δείξω πώς μεταχερίζουμαι τούς κλέφτες.

Μάς φωνάςανε νά φάμε. Λέ μιλήσαμε πιά γιά 
τό ρολόϊ. Μά σάν τελειώσαμε, ό Λαβίδ έκραξε το 
Βασίλη καί τόν πρόσταξε νά μάς άκολουθήση στόν 
κήπο. Ό  Βασίλης εΐτανε ψηλότερος του ένα κεφάλι.

— Βασίλη Τερεντιέφ, είπε ό Δαβίδ μέ τόνο ά- 
στηρο σά φτάσαμε κάτου άπ’ τή μηΐιά, έκλεψες ε
δώ κ’ έξη βδομάδες τό ρολόϊ πού εΐτανε κρυμμένο 
κεΐ άπό κάτου. Λεν είχες κανένα δικαίωμα. Δέν εΐ
τανε δικό σου. Στή στιγμή δώσ’ το πίσω.

Ό  Βασίλης θέλησε νάρνηθή, μάσησε κάτι λόγια.
— Κι ά δέν τό δώσω πίσω ; είπε ύστερα μέ α

ναίδεια.
— Ηά χτυπηθούμε μαζί σου κ’ οί δυό μας, κα

θένα; μέ τή σειρά του.
Ό  Βασίλης χαμογέλασε.
— Νά χτυπηθήτε μαζί μου; 'Εσείς ο: αφέντες 

μέ μένα τό δούλο;
Ό  Λαβίδ άρπαξε τό Βασίλη άπ’ τό γ.ακά.
— Δέ μιλώ γιά πάλεμα μέ γροθιές, γιά πάλεμα 

πρόστυχο, μούγγρισε. Άκου με καλά. Ηά πάρης 
ένα μαχαίρι έσύ, άλλο ένα έγώ. θά δούμε ποιος άπ’ 
τούς δυό θά σταθή δυνατώτερος. Άλέςη, ξακολού- 
θησε μέ σοβαρό τόνο, πήγαινε νά μου φέρη; τό με
γάλο μου μαχαίρι, ξέρεις, κείνο πού έχει ν.οκκαλέ- 
νιο μανίκι. Είναι πάνου στό τραπέζι. Τό άλλο τδχω 
στήν τσέπη μου. '

Ό  Βασίλης τά χρειάστηκε. Εΐτανε βέβαιο; πώ; 
ό Λαβίδ θά τονέ κομμάτιαζε.

— Δαβίδ Γιεγκόριτς, ίκέτεψε γονατίζοντα; μπρο-
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στά του, μήν κάμ ς φονικό,... "Οσο για τό ρολόϊ.... 
το Ικαμα άστεία..., ’Αφήστε με.... Θά σάς τό δώσω

μά μήν πήτε τίποτα στον αφέντη,
Ό  Δαβίδ τον άφησε νά φύγη, Σέ λίγο ξαναγύ- 

ρισε ό Βασίλης· κρατούσε τό ρολόϊ στό χέρι. Τό I* 
οωσε δίχως μιλιά στό Δαβίδ, καί μονάχα σά βγήκε 
απ’ τήν πόρτα τον άκούβαμε νά λέη : «Φτηνά τή 
γλύτωσα !»

'Ο  Δαβίδ καί γώ τραβήξαμε στήν κάμαρά μας. 
’Απίθωσε τό ρολόϊ πάνου στό τραπέζι, σταύρωσε τά 
χέρια, καί πέρίεργο; άρχισε νά γελά. Τό ίδιο έκα
μα καί γώ:

— Ιίάει νά πή, πώς δέν μπορούμε νάτό ξεφορ
τωθούμε. Πρέπει βέβαια νά είναι περήφανο γι’ αύτό. 
"Ας δούμε τώρα τί διάβολο θά τό κάνουμε; .

— Τί θά τό κάνουμε; ξαναεΐπα, καί γώ άπο- 
ρώντας.

— Τί λές ; αν τό ξαναχώναμε; είπα έτσι στόν 
αέρα. Ά ν τό πετούδαμε στή φωτιά ; "Αν τό δίναμε 
στους Λάτκιν \

— Ό χι, τίποτα άπ’ αύτά, άπόκρίθηκε ό Δαβίδ. 
Χά> έγώ τί λέω! Συστήθηκε τελευταία μιά έπιτρο- 
πή γιά νά βοηθήση δσους πάθανε στήν πυρκαγιά τού 
Κασσιμώφ, πού δλα τά σπίτια, ώς καί οί έκκλησιές 
ακόμα καήκανε. Δέχουνται βοηθήματα κάθε λογής, 
5χι μόνο παράδες μά καί πράματα. ’Εμείς θά δώ
σουμε τούτο τό ρολόϊ.

— ΣΐοΟ Λάτκιν δμως είναι μεγαλήτερη δυστυχία.
— Θά τά βολέψουν. "Ας τό στείλουμε στήν έπι- 

τροπή.

’Αρχίσαμε νά γράφουμε τό γράμμα πού θά συν
τρόφευε τό ρολόϊ.

’Ενώ γράφαμε καί είμαστε γυρμένοι στό τραπέ
ζι, άφοσιωμένοι στή δουλειά μας, δέν άκούσαμε τήν 
πόρτα πού άνοιξε, καί φανταστήτε τό ξάφνισμά μας 
άμα σηκώσαμε τό κεφάλι. Ή  πόρτα όλάνοιχτη, κι 
ό πατέρας μου, μέ τή ρόμπα του, χωρίς γραβάτα, ή 
θειά μου μέ τά πρωινά της, τό «σιγανό ποιάμι», ό 
Βασίλης, ό Γιούσκας, ό μάγερας ό ’Αγάπης, ενας 
άλλος ύπερέτης ώρμούσανε στήν κάμαρα σά σίφου
νας. Ό  Βασίλης μάς είχε προδώσει.

— "Αμυαλοι, παλιόπαιδα, έλεγε δ πατέρα: μου 
λαχανιασμένος. Σάς Ιπιασα τέλος πάντω.

Καί βλέποντας τό ρολόϊ στά χέρια του Δαβίδ :
— Δώσ’ μου το ! δώσ’ το μου πιά αύτό τό ρολόϊ! 

Φώναζε δυνατά.
Άντίς νάποκριθή δ Δαβίδ, πετάχτηκε, πήδηξε 

από τό παράθυρο καί βρέθηκε στό δρόμο. Συνηθι
σμένος νά κάνω καί γώ πάντα τό ίδιο, τόν ακολού
θησα.

— ΙΙτάστε τους ! πιάστε τους ! φωνάζανε άπό 
πίσω μας.

Κατεβαίναμε κ’ οί δυό μσς τό δρόμο, δ Δαβίδ, 
μπροστά, έγώ λίγα βήματα πίσω του, καί άπό κον
τά κοπάδι σωστό άπό φρενιασμένους.

(άπολουΦ εϊ)

(Μετάφραση Δας ΙΟΥΛΙΑΣ ΔΙ1Μ.)

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΕΡΙ1
ΚΛΙΤΗ (άα)μέσα). Άννούλα, Άννούλα !....
ΑΝΝΟΓΑΑ (τρομαγμένη). Ού ¡....Ό  Βερζεβτύ- 

λης .'....(γλυκαίνοντας τή φωνή της). "Εφτασα !....
ΚΛΙΤΗ (ά.το μέσα). "Οχι, δέν πειράζει (μπαί

νοντας στή σκηνή). Ζητούσα κάτι μά τό βρήκα.... 
ΙΙήγαινε κάτου νά κοιτάξεις τό φαή.... (Ή  Άννού· 
λα φεύγει κάνοντας νόημα κοροϊδευτικό στό Ζάρα), 
Αί, Χτιντή μου !.,., Πώς σου φαίνουμαι;

ΖΑΡΑΣ, ’Αφροδίτη σωστή !....
ΚΆΓΤΗ. Έλα οά !,..,
ΖΑΡΑΣ. Άκου με..„
ΚΑΓΤΗ, "Ωστε δ κ. Διολής...,
ΖΑΡΑΣ. Αντίο μυαλό.. .
ΚΑ1ΊΉ. Μή μού τό λές
ΖΑΡΑΣ. Μά γιά στάσου, καημένη !.... Θαρ

ρώ έδώ άπό πίσω.... ή ρόμπα.... Γιά γύρισε.... (Ή  
Καίτη γυρίζει). Χαί, θέλει λίγο τράβηγμα,... έτσι...

ΚΑΓΤΗ. Ό  άντρούλης μου!.... Κοιτάζει πώς 
νά μέ κάνει όμορφώιερη.... Κι δλα γιά τό φίλο του...

ΖΑΡΑΣ. Χαί, δέ λέω.... Μά καί γιά μένα.... 
Χά, καί τά μαλλάκια σου έδώ. (τής διορθώνει άπό 
πίσω τα μαλλιά καί τή φιλεϊ στήν ξεγυμνωμένη πλάτη).

ΚΑΙΤΗ (ναζάρικα). Ουφ!.... καημένε.. . Θά 
μου πάρει; τήν πούντρα μέ τά χείλια σου....

ΖΑΡΑΣ. "Εννοια σου!.... Έ χ ει δώ πούντρα 
2ση θές. .. (παίρνει άπό τό τραπεζάκι ένα κοντάκι 
μέ πούντρα και τής πουντραρίζει τή ράχη μέ φτερό .

ΚΑΓΤΗ. Μερσί.... Μερσί!.... Ηερίφημα !....
ΖΑΡΑΣ (χαρούμενα). Βλέπεις.... τά καταφέρ

νω καί γώ !..,.
ΚΑΓΤΗ. Έ σύ;.... "Ολα τά καταφέρνεις έσ · ! 

Είσαι μάστορας έσύ.. .
ΖΑΡΑΣ. Έ λα δά ....
ΚΑΓΤΗ. Μπά!.... Όπως σού τό λέω.... (λίγο 

νευρικά) Είσαι φίνο;.... Κρίμα μοναχά-πού άργά 
τήν ένιωσες τήν τέχνη σου....

ΖΑΡΑΣ. Τήν τέχνη μου;.. . Σέ τ ; . . .
ΚΑΓΤΗ. Χά ! Χ ά ! Χ ά ! Σέ τ ί : Χά!.... Σ' αυ

τό.... Νά στολίζεις δμορφα τή γυναίκα σου....
ΖΑΡΑΣ. Είπα καί γώ!... Χαί.... Μά!.... (κοι

τάζει τό ρολόϊ του) άργεϊ δ φίλος....
ΚΑΓΤΗ. Μήπως καί δέν έρθει;
ΖΑΡΑΣ. Μή λές τέτιο πράμα, θά χάσω τό 

μυαλό μου....
ΚΑΓΤΗ.- Ά μ  έγώ.... Κ’ έχω μιά χαρά...

(*) Ή  άρχή του στό περασμένο φύλλο.
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ΖΑΡΑΣ. Χαρά;
ΚΑΙΤΗ. Βέβαια, χαρά πού θά δουλέψω καί 

γώ γιά τόν άντρούλη μου!....
ΖΑΡΑΣ. Ηά βοηθήσεις τον άντρούλη σου, δχι 

θά δουλέψεις....
ΚΑΙΤΗ. Τό ίδιο κάνει.... Αέν ξέρυ) μοναχά.. · 
ΖΑΡΑΣ. Τί;
ΚΑΙΤΗ. Ά ν δ κ. Λιολής δέ δώσει τά χρήμα

τά του Ετσι, χάρισμα.... Ά  ζητήσει.... 11(7); νά σου 
τό πώ ;....

ΖΑΡΑΣ. Κανένα φιλάκι;
ΚΑΙΤΗ. Κανένα φιλάκι ; τίποτ’ άλλο....
ΖΑΡΑΣ. Λέ βαριέσαι.... Αέν τό πιστεύω....
ΚΑΙΤΗ (γελαστά). Μά άν....
ΖΑΡΑΣ. Αί!.... Ένα λόγο.... ένα λόγο άόρι- 

στο....
ΚΑΓΓΗ (τό ίδιο). ΙΙολύ αόριστο;
ΖΑΡΑΣ. Καημένη καί σύ !.... Αέν μπορεί κα

νείς-νάν τά όρίσει ολα άπό πρίν...Βλέποντας καί κά
νοντας ... Τά καλά τά σκέδια πάνου στή μάχη γεν
νιούνται....

ΚΑΙΤΗ (τάχα στοχαστικά). Βέβαια.. . πάνου 
στή μάχη...

ΖΑΡΑΣ. Στρατηγική, Καίτη μου, στρατηγι
κή χρειάζεται.

ΚΛΙΤΗ (τάχα σοβαρά). Χαί, Μεγαλειότατε.... 
έ Στρατηγός σου θά χύσει τό. αίμα του καί ή νίκη 
σίγουρη. ..

ΖΑΡΑΣ. Νά σέ ίδώ...,
ΑΝΝΟΪ'ΛΑ (απ’όξω ψωνάζοντας τσιριχτά)· ώχ! 
ΚΑΙΤΗ. Ή  Άννούλα !.. .
ΖΑΡΑΣ (γελαστά).') Λιολής έρχεται....
ΚΑΓΓΗ. Ό  οχτρός! Προσοχή !....
ΖΑΡΑΣ. Μή φοβάσαι....Ή νίκη σίγουρη....

Ό  ΛΙΟΛΗΣ (μπαίνοντας). Καλημέρα, Ντιντή... 

(ζυγώνοντας τήν Καίτη). "Ω ! ώ ! στις όμορφιέ; μα: 

σήμερα....

ΚΑΓΓΗ (κοροϊδευτικά). Λέτε ;....
ΖΑΡΑΣ. Καλά λέει ό Στάμο;....
ΑΙΟΑΗΣ. Πάντα δμορφη.... μά σήμερα....
ΚΑΓΓΗ. Παρακαλώ. ...

ΖΑΡΑΣ. Κ’ έχεις δά σήμερα καιρό καί καιρό 
γιά νά καμαρώσεις τήν ¿μορφιά της....

ΚΛΙΤΗ (στενόχωρα). Μά, Ντιντή....

ΛΙΟΛΗΣ. Σήμερα;
ΖΑΡΑΣ. Ναί.... σήμερα... Γιατί φεύγω.. Κά- 

πια δουλιά βιαστική... Αέ θάργήσω... μισή-μιά ώ
ρα... Καί θά σέ παρακαλέσω νάν της κρατήσεις συν 
νροφιά.

ΑΙΟΑΗΣ. Μά τό ξέρεις... στή μισή θά κατεβώ 
στόν Περαία.

ΚΑΙΤΗ (σάν ξαλαφρωμένη). Τό βλέπεις,Ντιν- 
τ ή ;... Ό  κ. Ιιολής δέν μπορεί...

ΛΙΟΛΗΣ. 'Ωςτόσο γιά τό χατήρι σας...
ΖΑΡΑΣ. Φεύγω... Μά κοίταξε, Στάμο, μή τήν 

παρακολακέψεις τή γυναίκα μου καί μου τήν ξε
μυαλίσεις...
Ό  Ζάρας φεύγει. Ό  Διολης κάθεται σέ πολτρόνσ.

Έ  Καίτη λίγο μακριά και σιμά στό τρα*· 
πέζι. Γιά λίγη ώρα σωπαίνουν).

ΔΙΟΛΗΣ. "Ετσι λοιπόν...
ΚΑΙΤΗ. Ναί... μά κάτι θά σάς ζητήσω...
ΑΙΟΑΗΣ. Νά μοΰ ζητήσει;
ΚΑΓΓΗ. θά σάς ζητήσω μιά χάρη...
ΔΙΟΑΗΣ (αυστηρά). Άκουσε, παιδί μου... ΙΙρί 

μου τή ζητήσεις, ρήξε κάτι, ένα σαλάκι, στήν πλά
τη σου...

ΚΑΙΤΗ (ξαφνιασμένα). 'Ένα σαλάκι ;...
ΔΙΟΑΗΣ (τό ίδιο). Ναί, παιδί μου, τό σαλάκι 

πρώτα... τό σαλάκι... Έτσι ξετραχηλωμένη, θά νο
μίσω πώς μού ζητάει τή χάρη ό Χτιντής καί.. θάρ- 
νηθώ...

(ΤΙ Καίτη ψάχνοντας βρίσκει μιά γάζα σέ 
κάπια καρέκλα καί τή ρήχνει πάνου της).

ΑΙΟΑΗΣ. Χαί... έτσι... Καί τώρ* άς άκούσουμε 

τή χάρη...
| ΚΑΐΤΗ (ντροπαλά).) Ντιντή:... Μά δέ φταίει κι 

αυτός. Ή ανάγκη... Καί νά, κι ό νοικοκύρης... Μά 
έχετε κάνει τόσα καί τόσα γιά μάς... Πώς νά σάς 

■ τό πώ...
ΑΙΟΑΗΣ. Ό χι γιά σάς... Ό,τι έκαμα, τδκαμα 

γιά σένα... Καί θά κάμω κι άλλα. . Ό ,τι μπορέσω 
θά κάμω, παιδί μου, γιά σένανε...

ΚΑΙΤΗ (ξαφνιασμένα . Γιά μένα;
ΔΙΟΑΗΣ (σοβαρά). Χαί, γιά σένα... "Ο,τι θές 

έσύ, θάν τδχεις...
ΚΑΙΤΗ (αηδιασμένα). Κύριε Διολή !..
ΑΙΟΑΗΣ (έχει σηκωθεί καί σιγανοπερπάει σκε

φτικός. 'Υστερα κάθεται στό ντιβάνι. Ήρεμα καί 
; γλυκά). Έ λα  δώ, παιδί μου... "Ελα δώ... Μή φοβά

σαι... Κάθισε κοντά μου... (ΤΙ Καίτη κάθεται κοντά 
του). Μή φοβάσαι* δόσε μου τά χεράκια σου... δόσε 
μου τα. . (ΤΙ Καίτη άφίνει τά χέρια της στά χέρια 

, του). Είναι τίμια χέρια τά χέρια μου... δχι σάν τά

: χέρι*···
ΚΑΓΓΗ. (παίρνοντας θάρρος. Νευρικά). Νά 

ί σάς πώ .. Νά σάς πώ... Τήν προστασία σας νά γυ- 
| ρέψω... Ό χι έγώ... αυτός... αυτός... θά σάς τό πώ... 
ί μή μέ καταδικάσετε πρι μέ άκούσετε.. Δέν ήθελα... 
! Μέ κανένα τρόπο δέν ήθελα... Νά μάκούσετε πρώτα... 
ί ΔΙΟΑΗΣ (χαϊδεύοντάς της τό κεφάλι). Σύχασε,
; παιδί μου... σύχασε... Όλα τά ξέρω, δλα... σύχασε...



ΚΑΓΓΗ (τραβιέται άπό σιμά τον τρομασμένα) 
Τά ξέρετε Είπατε πώ; τά ξέρετε Μά πώς 
μπορείτε νάν τά ξέρετε Λεν ξέρετε τίποτα... τί
ποτα... Δέν μπορείτε νά ξέρετε τίποτα... Είναι τόσο 
τρομερό... τόσο άπίστευτο...

Λ ΙΟΛΗΣ (ίίσυχα-ήσυχα). Ναί, τά ξέρω... "Ολα 
τά ξέρω... "Ολα τά βλέπω έδώ μέσα... Καί δλα τά 
περίμενα...

ΚΑΓΓΗ (μέ απορία). Τά περιμένατε ;...
ΛΙΟΛΗΣ. Ναί, τά περίμενα... ΆφοΟ τά πού

λησε όλα... ζήτησε νά πουλήσει καί τή γυναίκα 
του... Ό άτιμος!.. Μά δέν τόν πέτυχε τόν άγοραστή... 
Πες του πώς δέν ιόν πέτυχε... Δέν εχει μάτι καλό...

ΚΑΓΓΗ (κάνοντας νά γονατίσει μπροστά του, 
συντριμένη). Φίλε μου !

ΛΙΟΛΗΣ (κρατώντας την). Ηαράδες θέλει;. . 
Ηαράδες ;... Χίλιες;... Λυό χιλιάδες ;... Περσότερα; 
... (βγάζοντας το πορτοφόλι του\ Νά, πάρε- είναι ο
χτώ πεντακοσάρικα μέσα... Θέλει κι άλλα;... Πάρ* 
τα ! (τάφίνει τά χρήματα άπιίνου στο τραπέζι). Κορ
μιά δέν αγοράζει ¿ Λιολής, πές του, άγοράζει μο
ναχά τά κορμιά πού πουλιούνται, όχι καί τά κορμιά 
πού σπρώχνουνται στή θυσία... ’Αγοράζει, πές του, 
καί ψυχές ¿ Λιολής... Κι όπου τίς βρει τ!ς όκριβο- 

πλερώνει τίς ψυχές...
ΚΛΙΤΗ (μέ χαμηλωμένα τά μάτια). Είναι πο

λύ αυτό... Είναι πολύ...
ΛΙΟΛΗΣ (ζυγώνοντας την). Μην τά χαμηλώ

νεις τά μάτια... Κοίταξε με κατάμχτα, έχεις κάθε 
δικαίωμα νά κοιτάζεις κατάματα έσύ... "Αλλοι νάν 
τά χαμηλώνουν τά μάτια τους... "Αλλοι !... (παίρ
νοντας τά χρήματα άπό τό τραπέζι). Λός του τα !

ΚΑΓΓΗ (παίρνει τά χρήματα καί τάφίνει πά- 

νου στό ντιβάνι). Καί τόν άγάπησα...
ΛΙΟΛΗΣ. Τόβλεπα... τόξερα πώς τόν άγαΛοΰ- 

σες.. "Εχουν οί τέτιοι τύχη., τούς άγαπούν .. Έγώ 
ποτέ μου δέν αγαπήθηκα... καί όμως πολύ άγάπη
σα... παραπολύ... καί άκόμα άγαπΰ)...

ΚΑΓΓΗ. Άκόμα;
ΛΙΟΛΗΣ. Ναί, άκόμα... Καί θάγαπώ ίσαμε τή 

στερνή μου τή στιγμή... 'Η αγάπη μου τήν δμορ- 
φαίνει τή ζωή... Μονάχα ή άγάπη... (Μικρή σιωπή) 

Λυό χρόνια ερχουμαι οώ... δυό χρόνια... ενα χρόνο 
ΰστερ’ απ’ τό γάμο σου... Φρόντισα νά γνωριστώ 
μαζί του... δίχως κόπο δά... Γνωριμιά πού άγοράζε- 
ται μέ παράδες, είναι εύκολη γνωριμιά... ΙΙρίν παν

τρευτείς, καθόσουνα άντίκρυ στό σπίτι μου... καί σέ- 
βλεπα καί σέ καμάρωνα... Φτωχούλα, μά φρόνιμη 
καί νοικοκυρεμένη... Κι όταν παντρεύτηκες...

ΚΛΙΤΗ. Κάλλιο άς πέθαινα...
ΔΙΟΑΗΣ. Κι όταν παντρεύτηκες... κϊ όταν είδα

654 G NO)

ποιό; είναι ό Ζάρας... κι όταν τόν είδα νά σέ σπρώ
χνει σέ μιά ζωή θαμπερή μά σάπια άπό μέσα...

ΚΛΙΤΗ. ’Εγώ τού τδπα... Χίλιες φορές του τδ- 
πα... Ένα σπιτάκι μικρό κι άπόμερο... Μιά δουλιά 
τίμια, μιά ζωούλα νοικοκυρεμένη...

ΛΙΟΛΗΣ. Αυτός;... αύτός;... Είναι αυτός γιά 
τέ:ια τίμια ζωή;.. Χαρτιά... Γυναίκες... Παραλυσία.. 
Ξιπασιά... Καί νά ξοδιάζει άλλος... Κι αύτόνε τόν 
άλλο τονέ βρήκε σέ μένα...θάρρεψε πώς τονέ βρήκε..

ΚΑΓΓΗ. Αλλοίμονο! σήμερα τόν ένιωσα καί 
γώ !... Τώρα δά... Λίγη ώρα πριν έρθεΐτε...

ΛΙΟΛΗΣ. Σήμερα τόν ένιωσες ;... Έγώ όμως... 
Έ χ ει ψυχή δούλου αύτός .. Ναί... σάν τή δούλα 
του !... Κι άκόμα χερότερα... Εκείνη στέκεται καί 
τή φιλούνε γιά νά παίρνει δίφραγκα καί τάλλαρα... 
Αύτός στέλνει τήν ίδια τή γυναίκα του... δ άτιμος!...

ΚΛΙΤΗ (συντριμένη). Θέ μου !... θ έ μου!...
ΔΙΟΑΗΣ. Να:, χερότερα κι άπό τή δούλα του.,. 

Ένα γράμμα τής ζήτησα νά σοϋ δώσει... έτσι, γιά 
νά δοκιμάσω... γιά νάρθώ σέ κάπιο σίγουρο συμπέ
ρασμα πού είχα κάμει .. Καί τής έταξα πολλά .... 
μά δέ δέχτηκε... Ό  ίδιος... ναί... μή σέ τρομάζουν 
τά λόγια... δ ίδιο; θά δεχότανε άκόμα καί νά...

ΚΛΙΤΗ. Θά φύγω άπό δώ μέσα... Λέν μπορώ 
πιά... πνίγουμαι... Ηά φύγω...

ΛΙΟΛΗΣ. *Οχι, νά μείνεις!... Γιατί νά φύγεις;... 
Νά μείνεις... Άπό όώ-κι όμπρός θά βρίσκεται δώ 
μέσα μοναχά τό κορμί σου· ή ψυχή σου ξεσκλαβώ
θηκε πιά... λεύτερη...θά πετάξει όπου θές έσύ, στόν 
πιό άνοιχτό, καί στόν πιό καθάριο τόπο... Νά μεί
νεις... ’Ολέθριο είναι τής ψυχής τό σκλάβωμα... Τού 
κορμιού ποιό; τό λογαριάζει;...

(Σωπαίνουνε γιά λίγο).

ΚΑΓΓΗ (σά μοναχή της). Χέρι άγγέλου...
ΛΙΟΛΗΣ. Νά φύγω, παιδί μου. Πρέπει νά κα- 

τεβώ στόν Ηεραία. Μά καί δέν έχω καμιά όρεξη νά 
ίδώ, σήμερα τουλάχιστο, αύτόνε τόν παλιάθρωπο...

ΚΑΓΓΗ. Καί μέ άφίνετε όλομόναχη έδώ μέσα; 
(λυπημένα).

ΛΙΟΛΗΣ. 'Ολομόναχη;... Πώς όλομόναχη; Θά 
παραστέκω πάντα έγώ.πλάϊ σου, άγγελος φύλα
κας... Καί ή άγάπη μου, τό στήριγμα τής λεύτερης 
ψυχής σου...

(Βγαίνει αργά αργά άπό τή σκηνή).

ΚΛΙΤΗ (ρήχνεται συντριμένη σέ μιά πολτρόνα). 
θέ μου... θέ μου... χτυπάει σέλίγο τό κουδούνι πού 
βρίσκεται σ’ ένα τραπέζι πλαϊνό).

ΑΝΝΟΪΑΑ (μπαίνοντας σέ λίγο, κατακόκκινη 
καί σιάζοντας τά μαλλιά της). Μέ φωνάξατε ;

ΚΑΙΤΗ (δίχως νά γυρίσει νά τήν κοιτάξει). Νά
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στρώσεις, τό τραπέζι, κι άμα έρθει δ κύριός σου σερ
βίρισε...

ΑΧΧΟΓΛΑ. Ό κύριός μου (βγάζοντας τή γλώσ
σα κοροϊδευτικά) είναι κάτου στήν κουζίνα... "Ε

χει κάμποση ώρα... Μάδένάνέβηκε γιατί, λέει...

ΚΑΓΓΗ. Καλά... καλά...
ΑΝΧΟΓΑΛ. Καί τό τραπέζι είναι στρωμένο από 

πρίν. Αέ βλέπετε ;...
ΚΛΙΤΗ. Καλά... Ηές του νάρθεΐ καί σερβίρισε... 

(Ή  Άννούλα ηεύγει· ή Καίτη σηκιόνεται). Τώρα... 

Τώρα...
ΖΑΡΑΣ (μπαίνοντας δισταχτικά. Ί Ι  Άννούλα 

άπο πίσω του μέ δυο πιάτα σούπα, πάει καί τάπι- 
Οώνει στο τραπέζι καί φεύγει). Αί !... τάποτελέσματα;

ΚΑΙΤΗ (χαρούμενη). Ή νίκη !... πάει... τήν 
κερδίσαμε .. Χά, καί τά λάφυρα... (τού δείχνει, τα 

χρήματα).
ΖΑΡΑΣ (τρέχοντας νά τής τάρπάςει). ΙΙόσα;... 

ΙΙόσα;... ·
Κ ΑΠ' Η. "Αλτ ! τέσσερεις χιλιαδουλες !...
ΖΑΡΑΣ. Ηρε τό γεροκολασμένο...

ΚΑίΤΗ. Τέσσερεις .. Τέσσερεις...
ΖΑΡΑΣ. Ουφ!... μπορεί πιά κανείς να φάει μέ 

τήν ήσυχία του. (κάθεται στο τραπέζι, καί ρήχνεται 
στή σούπα). Λέν κάΟεσχι καί σύ ;...

ΚΆΙΤΗ. Τ ώρα... Τρώγε σύ.. (ΙΙάει στήν άλλη 
άκρη του τραπεζιού άκκουμ,ιάει τούς αγκώνες της 
πάνου καί τον κοιτάζει κατάματα). Μά ξέρεις ;

ΖΑΡΑΣ (τρο'ιγοντας). ΐ ί  ; * *
ΚΑΓΤΗ. Τήν άκριβοπλερώσαμε τή νίκη...
ΖΑΡΑΣ. Μέ κανένα φιλάκι ;
ΚΑΙΤΗ. ΙΙαραπάνου... παραπάνου...
ΖΑΡΑΣ. Μέ δυό ; (γελώντας)..
ΚΑΙΤΗ. Ου!... άκόμα, άκόμα... Καί ξέρεις;..
ΖΑΡΑΣ («φίνοντας το κουτάλι στο πιάτο). Λέν 

πιστεύω...

ΚΑΙΤΗ. Ό κύριος Διολής, Χτιντή μου, τις τε- 
λιώνει γλήγορα τις οουλιές του...

ΖΑΡΑΣ. Διαβολάθρω ;ος... Λέ σου τδλεγα γώ;.. 

Σωστός διαβολάθρωπος...
ΚΛΙΤΗ. Μά δέσε πειράζει αύτό;...

ΖΑΡΑΣ. ΙΙοιό;
ΚΑΙΤΗ. Χ μ!...
ΖΑΡΑΣ. Μέ πειράζει, λέει;... καί μέ παραπειρά- 

ζει... μά ή ανάγκη...
ΚΑΙΤΗ (γελώντας). Χά, χά, χά !... Τό μαύρο 

χέρι,..
ΖΑΡΑΣ. Χαί !... (σοβαρά).Τό μαύρο χέρι...
ΚΑΙΤΗ (γλυκά). Μά τό μαύρο χέρι,. Χτιντή μου, 

δέ δείχνει πάντα τό δρόμο τής άτιμίας... Δείχνει καί 
τό δρόμο τήςδουλιάς... Δείχνει καί τό δρόμο τήςτι-

I μημένης φτώχιας... Καμιά φορά δείχνει καί τό δρό- 
I μο πού φέρνει στόν ώραΐο θάνατο...

ΖΑΡΑΣ.Ουφ! άφισέ τα αύτά!... "Ο,τι έγινε,πέ
ρασε στήν ιστορία πιί... καί κάθισε νά φάμε...

ΚΛΙΤΗ. Ά ς καθαρίσουμε πρώτα τούς λογαρια
σμούς μας...

ΖΑΡΑΣ. Τσ... (γελώντας) άς τού; άφίσουμε ά- 
. καθάριστους.

ΚΑΓΓΗ. "Οχι... νά τελιώσουμε μιά καί καλή...
! Οΐκαλοί λογαριασμοί κάνουν τούς καλούς τούς φίλους. 

"Ακούσε. Πήραμε τέσσερε·; χιλιάδες. Α π’ αυτές θά 
δώσουμε τις χίλιες διακόσες γιά τά νοίκια... Βάκρα- 

ι τήσω έγώ δυό χιλιάδες γιά τον κόπο μου... Καί θά 
 ̂ πάρεις καί σύ οχτακόσες δραχμές γιά τή μεσιτεία 

σου...
ΖΑΡΑΣ (αυστηρά). Καίτη!
ΚΑΙΤΗ. Πολλά είναι... Μά γιά πρώτη φορά... 

Δέν ξέρω πόσα σούδωκε πολιώρα ή Άννούλα... μά 
θάν τής πήρες καί κείνης καλούτσικη προμήθεια...

ΖΑΡΑΣ (άναμένα). Σώπαπιά!.'.. Τ’ εί '̂ αύτά 
πού λές ; Πώς μιλά: έτσι;...

ΚΆΙΤΗ (ήουχα-ήσυχα). "Λ! .. έχουμε καί θυ
μούς ; Δέν είναι σωστό αύτό .. Ό άθρωπος πού στέλ
νει τή γυναίκα του... Τή σούπα σου φίλε μου, τή 

; σούπα σου... Βά κρυώσει ή σούπα σου...
ΖΑΡΑΣ (ήσυχασμένα,. Βρεθήκαμε σέ πολύ στε

νάχωρη θέση... καί γΓ αύτό.1...

ΚΑΓΓΗ (σαρκαστικά). Τό μαύρο χέρι!... Τό ε!
. δίες πολλές φορές τό μαύρο χέρι έσύ... ΙΙότε στό χέρι 
| τού νοικοκύρη... ΙΙότε στού μπακάλη... Ηότε, καί 
; γώ δέν ξέρω ποιανού... Μά τρ είδα καί γώ μιά φορά 

■Ίο μαύρο χέρι... καί είναι τό χέρι σου!...
ΖΑΡΑΣ. Τό χέρι μου ;...

ΚΛΙΤΗ. Χαί τό χέρι σου! Τό χέρι πού φαντά
ζει άσπρο.... ντελικάτο... γυναικίσιο... Γιατί δέν το 
μαύρισε, δέν τό άργασε ή δουλιά!... Τό χέρι σου 

πού είναι ώςτόσο κατάμαυρο, πίσσα, καί τό είδα 
καί τρόμαξα, κι άκόμα τρέμω πού τό βλέπω... Τό 
μαύρο χέρι... Κρύψε τά χέρια σου... Κρύψε τα, δέν 
μπορώ νάν τά βλέπω!... Γιατί μού δείχνουνε ολοέ
να τήν άτιμία... τή λάσπη... τό βόρβορο...

ΖΑΡΑΣ (σηκώνεται καί τή ζυγώνει). Σύχασε, 
Καίτη μου... Σύχασε... "Εχεις πυρετό .. (σκύβει νάν 

| τή φιλήσει).

ΚΑΙΤΗ (αγριεμένα). ΙΙίσω!... Χά μέ φιλήσει:;.. 
Έγώ τά φιλιά μου τά πουλάω, κύριε!... Τά που
λάω!... Πόσα θά μού δώσεις γιά ένα φιλί;... Έχεις 
παράδες!... Τούς παράδε, τής δούλας σου!... ΙΙλέ- 
ρωσε!...

| ΖΑΡΑΣ (πάει και '¡-ανακάθεται στή θέση του). 

] θά περάσουν... Όλα θά περάσουν...
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ΚΑΠΉ (ήσυχασμένη πιά). Περάσανε κιόλας, 
αγάπη μου, μή μοΟ σταναχωριέσαι άδικα.... Ιίερά- 
σανε από πρωτύτερα, από τή στιγμή πού σ’ ακόυσα 
νά παζαρεύεις μέ τή δούλα σου τά φιλιά καί τούς 
τσίμπους του Διολή.

ΖΑΡΑΣ (ξαφνιασμένα). Μ* ακόυσες ; Έγώ...
ΚΑΙΤΗ. Ναι... σάκουσα... καί σώθηκα... Μισό- 

γυμνη έρχόμουνα νά πέσω στήν αγκαλιά σου και 
νά σου ζητήσω νά με σπλαχνιστείς... νά σοΰ ζητή
σω νά μή μ’ άφίσεις νά ληστέψω τδ φίλο μας... Κ* 
είδα τή δούλα σου στήν άγκαλιά σου, κι άκουσα δλη 
τήν κουβέντα σας. Ξαναγύρισα δξω φρενώ στήν κά
μαρά μας... Ξεκρέμασα άπδ τδν τοίχο τδ πιστόλι 

σου... εΐτανε γιομάτο... έξη σφαίρες... Μιά γιά σένα 
καί μιά γιά μένανε... Καί προχώρεσα αποφασιστι
κά... Μά ξάφνου άστραψε φώς μέσα μου... Χαί, ά
στραψε φως... Δέν ξέρω καί γώ πώς... Μά είδα...εί
δα τή ζωή άπδ τήν άληθινήτηςτή μ*ριά... Δέν Ιχω 
κανένα δικαίωμα έγώ νά κανονίσω τή ζωή του κό- 
σμου,.,Ό καθένας έξουσιάζει τή ζωή του, και τή ζεί 
όπως θέλει... τίμια, άτιμα... κατά τδ γούστο του... 
Ζήσε πιά δπως θέλεις έσύ,.,.Και γώ τδ ίδιο... όπως 

θέλω κι δπως ξέρω θά ζήσω.,.
ΖΑΡΑΣ. Δέν είναι λογικές κουβέντες αυτές!..,
ΚΑΙΤΗ. Μπά !.., είναι κουβέντες πού δέν έξαρ- 

γυρώνουνται μέ μετρητάΐ... τδ ξέρω!... Αί*τόσο Ιίναι 
κουβέντες πού δίνουνε τή λευτεριά !... Χαί,. χρυσέ 
μου... Τή λευτεριά!... ΙΙάει πιά... Τήν αγάπη τήν 

έπνιξα στήν ψυχή μου, καί λεύτερη πιά, λεύτερη 
σάν τδ πουλί... Δέ μέ βλέπεις;... Δέ μέ πιστεύεις;... 
Χά, θά καθίσω!.,. Χαί, θά καθίσω νά φάω μαζί σου 
Χτιντή μου (χαϊδευτικά). Καί, δ,τι θέλεις... Μά θά · 
πλερώνεις καί σύ... θά πλερώνεις καθώς κι ό άλ
λος... Ψέματα ;...

ΖΑΡΑΣ (τήν κοιτάζει μέ απορία). Καίτη...

ΚΑΓΤΗ. Τί μέ κοιτάζεις έτσι;... Λέ μέ πιστεύ
εις; Χά! κάθουμαι καί τρώω ήσυχα-ήσυχα... (κάνει 
νά καθίσει, μά ξάφνου σηκιόνεται). Στάσου !... ξέ- 
χασα!... 'Η σνύπα κρύωσε... Χτύπησε νά φέρουνε 
τδ βραστό... Έγώ στο μεταξύ πάω νάλλάξω τή ρό
μπα μου.. Ξέρεις,νά μή τήν τσαλακώσω... Καί είναι 
τυχερή, πολύ τυχερή... Κέρδισε τέσσερεις χιλιαδού- 
λες άπδ τδ γέρο Διολή... Καί μοΟ χρειάζεται ή ρό
μπα... Μάς χρειάζεταιτέτιο όπλο!... Έχουμε μάχες 
καί μάχες νά κάνουμε στή ζωή μας !. . (Κάνει νά 
φύγει. Μόλις ζυγώνει στήν πόρτα, γυρίζει καί λέει 
γλυκά γλυκά). Τδ πιστόλι σου βρίσκεται πάντα στή 
θέση του... Καί γιομάτο!...

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Τ Α Φ Ο Σ
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΔΟΣΙΣ)
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ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ — ΕΚΛΟΤΗΣ I. ΚΟΛΛΛΡΟΣ

Πουλιέται 2 δραχμές oto Βιβλιοπωλείο τής «.'Εστίας* 

—  Στο ’Εξωτερικό στέλνεται συστημένο δρ. 2,50.
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ενα, εξόν  α π ό  8αα ε ίν α ι σημ ειω μ ένα  μ ε άλλες τιμ ές.

1’. X. ΑΒΑΖΟΪ, «*11 Μ ατιά».— ΧΑΙ*. ΑΝΤΡΕΑΔΙΙ, «Ό  
«Ηέγ* ‘Αλέξαντρος».—BA ISEN T!!, «Λόξα κα ί Ζωή»,— Η- 
ΛΙΑ II. ΒΟΐΎΙΕΡΙΔΗ, «Δάφνης καί Χλόη» του Λόγγου, 
μετάφρ.), ■ «Ί'ίμωνας ό Μισάνθρωπος» τού Αουκιανοΰ (με
τάφρ. λ. 50), «Ό  Ηροσκυνητής».— ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦΗ.«Τά 
Τραγούδια τού Α πρ ίλη » (Δρ. 2 1. —II. X. JE  ΑΤΑ «Στοχα
σμοί περί τής ανατροφής τών πο δ ιώ ν  μ α ;»  (λ. 5U).— ΕΙ
ΡΗΝΗΣ ΛΕΧΤΡ1Χ0Γ, « Από τόν Κόσμο του Σαλονιού».— 
ΛΡΓΓΡΙ1 ΕΦΤΑΛΙίΐΤΙΙ, «Φυλλάδες του Γεροδήμου». — 
ΠΑΧΝΗ Κ. ΖΕΡΒΟΓ. «Χ ησιώτικα Τραγούδια». — Κ. 
WEOTOKII, « ΐ ά  Γεωρ γιχά  τού Βεργϊλιου» (λ. 511)·—«Σα- 
κούνταλα» τού Καλλιδάσα (δρ. 1). — ΙΔΛ, «Σαμοθράκη» 
Δρ. 2). MANUA1L ΚΛΑ0Μ01ΡΗ,Τραγούδια γ ιά  μιά φω
νή μέ πιάνο, κα ί Μπαλάντες γ ιά 'π ιά νο , τό κομμάτι Δρ. 1 
— tí. ΚΑΤΡΛ11ΛΜΙ, «Τά Τραγούδια του Σ τρατιώτη» (λ. 
(10). — AXTÜX1I Κ. ΛΕΚϋ1Ι0ΓΛυΓ,«Τό Β ιο λ ί» .—ΑΑΕΞ. 
ΙΙΛΛΑΙ1, «*0  έμπορος τής Β ενετιάς» (Β ’ έκδοση). - ΑΑΕ- 
ΞΑΧΤΡΛΣ 1ΙΑ1ΙΑΜ0ΣΚ0Γ, «Άθρώπινος Μηχανισμός». — 
X. II01MUTH, «Σαλώμη» τού Ο. Wilde (μετάφρ.). ■ ΣΪΕΨ. 
PAMA, « ΐ ά  Ιίαλιά κα ί τά Κ αινούργια». — ΖΗΣΙΜΟΓ ΣΙ -  

ΔΕΡΙΙ, «Ό  Λ ϊας» τού Σοφοκλή (μετάφρ.). — ΗΑΙΑ' ΣΤΑΓ- 
ΡΟΓ, «ΙΙλουτάρχου : ΙΙερΙ ΙΙαίδων Α γω γ ή ς»  (μετάφρ.). — 
ΓΙΑΧΧΙ1 Κ. ΣΤΚΦΑΧΙΙ, «Μπουμπούκια». — Δ. 11. ΤΑΓ- 

ΚΟΙΙΟΓΛΟΓ ι,όράμα-α): «ζω ντανο ί κα ί ΙΙεθαμμένοι»,— «*0  
Ά σω τος», «Οϊ Αλυσίδες» (δρ. 2). — ΜΕΝΟΓ Φ1ΛΙΙΧΤΛ 
«Ά πό  τούς Ηρύλους τών Α ιώνων», — «Γραμματική τής 
Ρωμαϊΐκης Γλώσσας» (ΑΊκδοση).--- Ζ. ΦΓΤΙΑΗ, (δράμα
τ α ) : «Τό Έ κθετο», — «Δίχως Α κ ρ ο γ ιά λ ι» ,— «Χτισμένο 

στόν Ά μ μ ο ».— ΦϋΤΙΙ Δ. ΦΰΤΙΑΔΗ, «Τό Γλωσσικό Πήΐη- 
μα]^.— «Φοιτητική Συντροφιά» (λ. 50 ).—1ΙΑΝΤΕΑΗ 

ΧΟΡΝ, «Μ ελάχρα».
Γ ια  τδ  έξω τερ ιχ ό , λ. 2 5  π α ρ α π ό ν ο υ  δ πά& ε τδμος.

ΤΟΜΟΙ περασμένοι τού «ΧΟΓΜΑ» (έξόν άπό τόν πρώ

το πού δέν ύπάρχει κανένα του άντϊτυπό) πουλιοδντα δρ. 

22 à Ινας γιά τήν.Έλλάδα καί φρ.χρ. 12.50 γιά τό έξωτε- 

τερικό.


