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Σέ όσους θέλουνε νά πούνε πώς δέν είμαι κρι
τικός τής προκοπής, για« δέ γράφω, τις περσότερες 

φορές, παρά γιά νά παινέσω κάποιον ή .9̂  
μπορούσα νάποκριθώ: Δέν ξέρω καθαρά τί είμαι, αν 
κριτής, αν ποιητής, καί πότε τό ένα, καί πότε τό 
άλλο. Γράφω: πότε σέ στίχους, πότε σέ πεζά. Ση
μείωσα στό ξώφυλλο τού δεύτερου τόμου, στά «Γράμ
ματά» μου: «Ετοιμάζουμε καί τάρθρα μας, καθώς 
συνθέτουμε τά τραγούδια μας». "Οσο κι αν είναι ά· 

πλό τό ρητό μου, —γιατί κρύβει κάτι στοχαστικό, με

(*) Κοίταξε άριθ. 142, 443, 444, 445, 446, 44?, 448
449, 450, 451, 452 453, 455, 456 καί 45?.

ρικοί περάσαν άπό μπρός του, καί στραβώσανε τά 
μούτρα τους“ άλλοι ζητήσανε νά τό ξηγήσουν, καί 
δέν ξηγήσανε παρά τή στενοκέφαλίά τους. ’Ανάλο
γα ό ΚβηΛίΙ, δχΐ χλωμά σάν κ’ έμένα, μά λαμπερά, 
σάν όλα του, σημειώνει στις «θύμησες άπό τά παί- 
διάτικα χρόνια κι άπό τά νιάτα του». Λέει: «Δέν 
πρέπει κανείς νά γράφη παρά γιά β,τι άγαπά. Μέ 
τήν ξεχασιά καί μέ τή σιωπή τιμωρούμε τάσκημα 
καί τά πρόστυχα».
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Κάποια Ιργα τέχνης είναι σάν τά μάτια καί σάν 
τά κύματα» Τά λέμε μαύρα ή γαλανά, μά σπιθοβο- 
βολάνε άπό τίς σπίθες όλων τώ χρωμάτων. "Ετσι καί 
ή*«Δέηση άπάνου στήν ’Ακρόπολη» μαζί λόγος, Ιε
ροτελεστία, ποίημα, φιλοσοφία, μάθημα.
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Ή Τέχνη, αυτόνομη. Μά τίς άλήθειες πρέπει 

νά τίς ξανακοιτάζουμε και νά τίς ξαναψάχνουμε. 
Νά μήν τίς κρατάμε είδωλα γιά χαζά προσκυνήμα
τα. Ή τέχνη, σκοπός» Μά γιατί σκοπός είναι, τάχα 
δέν μπορεί νά γίνη καί μέσο, καί όργανο γιά τό φτά
σιμο ένός άλλου σκοπού πού στέκεται όξω άπό κεί
νη ; Καί δέν μπορεί τότε τό καλλιτέχνημα νά είναι 
δύναμη άπό τίς άξιώτερες, γιά τήν πραγματοποίη
ση ένός άλλου ιδανικού; Βαθύς ό λόγος τού Μερεζ- 
κόφσκη: «Άγαπά ή όμορφιά νά τήν υπηρετούν, ό
μως άγαπά καί νά ύπηρετή »·.
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«Ηυρες κάτι. "Εβαλες τήν τρυφεράδα μέσα στήν 
κριτική· τό μόνο πού τήν κάνει καρπερή τήν κρι
τική»» Λόγια τοΰ Φλωμπέρ στό Μισελέ. Βέβαια. 
Πρέπει νά είσαι τρυφερός έκεΐ πού κρίνεις. Τότε κρί- 
νέις άποτελεσματικώτερα. Μά καί τό νά είσαι κρι
τικός μέσα στήν τρυφεράδα σου, τί παντοδύναμο χά
ρισμά γιά δποιονε θέλει νάγγίξη κάπως τό άγγιχτο 
φάντασμα· τήν άλήθεια.

141

Έβλεπα στόν ύπνο μου πάλε: ή γυναίκα μου 
μιλούσε τής κόρης μου γιά τό Μπερτόδουλο. Τής 
έλεγε πώς είν’ ένα βιβλίο πού γεννφ τά γέλια, τά
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χοντρά τά δρεχτικά καί πού μ’ αύτδ άνατραφήκαγ 

οί πατεράδες μας. Τής είπα τότε πώς δ Μπερτόδου- 
λο; είν’ ένας ήριοας του μεσαιωνικού καιρού. Κι ά
ξαφνα μού ήρθε στδ νοΰ.... δ Φάουστος. Κι άρχισα 
νά λέω τών παιδιώνε μου πώς δ Φάουστος είναι μιά 
μεσαιωνική παράδοση, πού τήν πήρε δ Γκαϊτε καί | 
τήν έκαμε μοναδικό ποίημα άθάνατο. Κι άρχισα νά 
μιλώ τότε στά παιδιά μου γιά τδ δεύτερο μέρος τού 
Φάουστου, καί νά λέω πώς είναι ποίημα πού οποίος

ί
δέν τδ καλοκαταλαβαίνει, μπορεί νά τδ βρή κάπως 
κρύο καί συνθεμένο πάρα πολύ μέ τδ νού* μά εκεί

νοι πού τδ νοιώθουν, έκείνοι θά ξεχωρίσουνε σέ .πολ
λούς άπδ τούς στίχους του άποκρυσταλλωμένα τά 
σημάδια άπδ τά δάκρυα πού έχυνε δ Γκαΐτε γρά
φοντας τδ ϊιοίημά του. Καί λέγοντας, καί σά νά με- 
θούσ’ άπο τά λόγια μου καί σά νά βρισκόμουνα τότε 
μπροστά στδ Γκαϊτε πού Ικλαιγε, άρχισα κ’ έγώ μι
λώντας γιά τδ δεύτερο μέρος τού Φάουστου — κάτι 
πολύ παράξενο — νά κλαίγω άπδ ένθουσιασμδ θρη
σκευτικό γιά κείνο. Κ’ Ικλαιγα καί ξακολουθοΰσα 
νά λέγω στά παιδιά μου, πού μ’ άκουγαν ευλαβητι
κά, πώς δ Γκαΐτε άρχισε είκοσι χρονώ τδ Φάουστο 
καί τδν τέλειιοσε γέρος λίγες μέρες πριν πε- 
θάνη. Τί ύπεραιστηματική καί αποκλειστικά ρωμαν- 
τική συγκίνηση γιά τδ έργο τδ άπάνου άπ’ βλα δια
νοητικό, πού ανταμώνει τά κλασσικά καί τά ρωμαν- 
τικά σ’ ένα καινούριο άσύγκριτο τύπο! Μά στδν ύ

πνο μου-
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"Οσοι φοβούνται πώς. άμα χειραφετηθούν οί γυ
ναίκες κ’ έμπουνε κι αύτές μέ τά δλα τους στδν ά·? 
γώνα τής ζωής,θά χάση ή γυναίκα τή χάρη της καί 
τήν ποίησή της, μού θυμίζουνε τά Ιπιχειρήματα τού 
Ruskin καί άλλων πώς τάχα μέ τούς σιδερδδρομους 
καί μέ τδν πολιτισμό θά χάση τήν παρθένα^ης τήν 

ομορφιά ή φύση. Καί τί είναι τδ στρώσιμο καί τδ 
πέρασμα ένδς σιδερόδρομου στάπέραντα τού φυσικού 
κόσμου γύρο του; Άφίνω πώς μπορεί κανείς νά υ
ποστήριξή πώς κ9 ένα τραίνο πλουτίζει τή φύση μέ 
δμορφιά. ’Ανάλογα, καί οί φόβοι γιά τή χειραφετη
μένη γυναίκα μού φαίνονται ρωμαντικοί. Όπως κι 
άν άποκατασταθοϋν οί γυναίκες, σέ δλα ίσδτιμες μέ 
τδν άντρα, ή γυναίκα — τδ «αιώνιο θηλυκό» τσύ 
ποιητή — δέ χάνεται. Πάντα θά ζή, θά ζώνεται, καί 
θά ξεζώνεται.
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ΪΙώς μιλά δ Σπένσερ γιά τδ Μεγάλο τδ Ναπο 
λέοντα! Τόνε χαραχτηρίζει, δρθά κοφτά, ληστή καί

κακούργο. Καί μέ τόνο, πού παίρνει άπδ τδ φαρμά
κι τής σάτιρας καί πού ξαφνίζει άπδ τδ κοντύλι του 
τδ ήσυχο καί πεζογραφικώτατα σοβαρό καί θετικό, 
μάς δείχνει πδσο παράλογο είναι νά μιλάμε μέ φρί
κη και μέ αποστροφή γιά τούς τρομοκράτες τής γαλ
λικής έπανάστασης πού άναγκασμένοι σφάξανε ώς 
δέκα χιλιάδες ψυχές, κι άπδ τήν άλλη τή μεριά μέ 
θαμασμδ καί μέ κατάπληξη γιά τδν ήρωα πού χω

ρίς άνάγκη θέρισΐ ζωές άνθρώπων ίσα μέ δυδ εκα
τομμύρια. Κι δ λόγος τού Σπένσερ σέ πείθει, κ' αί- 
στάνεσαι σάν κάποιο χέρι μιάς Νέμεσης άσάλευτη; 
κι άγέλαστης νά σηκώνη τήν άκρη κάποιου άστρ:- 
κέντητου πέπλου, καί νά ξεσκεπάζη ένα μισερό σα
τανικό σκέλεθρο στδν τόπο τού ήμίθεου πού καρτε
ρούσαμε νά μάς θαμπώση. Καί στοχάζεσαι τότε πό- 

: σο τιαιδαριώδικα είναι, μ’ δλο τους τδ μεγαλόστομο 

λυρισμό, τά τραγούδια τών ποιητών πού μέ ύμνους 
καί μέ δοξολογήματα συνοδεύουνε τήν ιδέα τού Βο- 
ναπάρτη, καί πόσο ρωμαντικά - δηλαδή πόσο χι
μαιρικά τά βλέπουν τάντικείμενα. Καί δμως. Ξανα
πέφτεις σ’ εν’ άπδ τά ψεύτικα τάχα τραγούδια τού
τα- ξαναδιαβάζεις τδν «Εξιλασμό» τού Ούγκώ,«Τίς 
πέντε τού Μάη» τού Μαντσόνη, σκοντάφτεις άκόμα 
σ’ ένα στίχο κι αυτού τού Παναγιώτη Σούτσου «έ- 
τεκε τδν γίγαντα του ό σεισμός τής Οικουμένης»' 
ξαναβρίσκεσαι μέ τδ Λαμαρτίνο, μέ τδ Μπάϋρον, μέ 
τδ Γωτιέ, μέ τούς «Λυδ Γρεναδιέρους» τού "Αίνε, 
μ’ ένα στοχασμό τού Γκαΐτε, καί ξεχνάς τή θετικώ- 
τατη καί τή λογικώτατη φιλοσοφία τού Σπένσερ. Κι 
δ άγγλος φιλόσοφος σού φαίνεται χλωμός, κοντόφω- 
τος καί στενοκέφαλος καί φατριαστής καί συμπα
τριώτης τού Βέλιγκτον καί λαχταράς άπδ τή λαχτά
ρα τού ήρωϊσμού, καί μένεις έκστατικός, σχεδόν 
κλαίς άπδ συγκίνηση μπροστά στδ φωτοφάντασμα 
τού μεγάλου καταχταή, τού μεγάλου άντεροβγάλ- 
τη. Τόσο βαθιά είναι άκόμα χυμένα μέσα μας κάποια 
δνείρατα, κάποια φαντάσματα, κάποια ψέματα, κά

ποια είδωλα, κάποια ταμποϋ, κάποια φετίχια, κάποιοι 
θεοί, κάποιες θρησκείες, καί πρώτ' άπ’ δλα ή θρη
σκεία, ή δεισιδαιμονία, καλύτερα, τού ήρωϊσμού πού 
πλάθεται άπδ τη μπαρούτη κι άπδ τά αίματα, άπδ 
τδν δλεθρο κι άπδ τδν πόλεμο, άπδ τή δύναμη κι 
άπδ τήν έπιτυχία,
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θέλω νά ζήσω σάν πολίτης, καί δέν μπορώ· 
γιατί τά ψυχόρμητά μου είναι δλως διόλου άντι- 
κοινωνικά, κλεισμένος μέσα σέ μιά κάμαρα* καί τδ 
ιδανικό μου είναι γιομάτο άπδ τή λαχτάρα τής φυ
σικής ζωής.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  ΠΑΑ Α Μ Α Σ



ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΖΟΥΓΡΑΦΙΕΣ

Υπάρχει στήν ’Αθήνα άπό πολλά χρόνια «Μου
σικός και Δραματικός σύλλογος», αύιός πού ίδρυσε 
και διατηρεί το λεγόμενο «Ωδείο ’Αθηνών». Κα
θώς ξέρουμε, ή φροντίδα του ίσια μέ τα τελευταία ; 
χρόνια, στάθηκε μόνο για τό πρώτο μέρος του σκο
πού του, τό μουσικό. Έδωσε μια κάποια τάση στην 
άγάπη τής μουσικής ανάμεσα στήν άμουση κοινω
νία μας, δημιούργησε έναν τρόπο διδασκαλίας, ίσως 
όχι τό χερότερο όπως Οά περίμενε κανείς, έφερε ξέ
νους καθηγητάδες, σκημάτισε κουτσά στραβά μιά 
ορχήστρα καί διωργάνωσε μερικές συναυλίες. "Ομως 
γιά τή δραματική τέχνη, αυτός 6 «Μουσικός καί 
Δραματικός σύλλογος» καμιά συστηματική φροντί
δα δέν έδειξε. Είναι αλήθεια πώς από τά παλιά τά 
χρόνια λειτουργούσε μέσα στ’ Ωδείο του καί σκολή 
«Δραματική», ή εργασία της όμως είτανε όχι μόνο 
τιποτένια, μά κι άφορμή ξεπεσμού γιά τήν Ιδια τήν 
’Ιδέα τής τέχνης, πού σερνότανε σά γριά σακάτισσα 
μέ τά παλαιικά καί σκουριασμένα άπό τή μούχλα 
τής πολυκαιριάς στολίδια της, κι άνάγκαζε νά τρα
βούνε άνοιχτά όσους είχανε όρμή κι άγάπη γιά τό 
θέατρο.

Μέ δυο τρόπους μπορούσε νά δουλέψη ό «Δρα- 
ματικός σύλλογος» γιά τό ξανάνθισμα στον τόπο μας 
τής θεατρικής τέχνης. ’Απ’ τή μιά μεριά δίνοντας 
τά μέσα γιά νά δημιουργηθή έ'να φωτεινό σκολειό 
πού νάβγάζη νέους ηθοποιούς μορφωμένους θεωρη- 
τικά καί πραχτικά, μέ άντίληψη σωστή, μέ ιδέα 
πλέρια γιά το έργο τους, πού νά κατορθώσουνε νά 

κεντήσουνε τό διαφέρο τής κοινωνίας στήν άψηλή α
ποστολή τής τέχνης τους, κι άπ’ τήν άλλη μεριά 

βοηθώντας μέ κάθε τρόπο τή δραματική παραγωγή 
τού τόπου μας. Άντίς γιά τό πρώτο, τί γινότανε τό
σα χρόνια; ‘Η λεγόμενη «Δραματική σκολή του» 
είχε γιά διευθυντή της τόν πολυτεχνίτη κ’ έρμοσπί- 
τη κ. "Αγγελο Βλάχο, συγραφέα «Τής συζύγου τού 
Αουλουδάκη», άθρωπο πισωδρομικό κι ακατάλληλο 
τέλεια γιά μιά τέτοια δουλειά. Ο: βοηθοί του ποτές 
δέ σταθήκανε καλήτεροι άπ’ αυτόν, κι αν κανένας 
τους τύχαινε νά καταλαβαίνη τόν κοπανιστό άέρα τής 
«Δραματικής», σώπαινε συστηματικά γιά νά μή χά
ση τό μιστό τής θέσης του άπό τόν παντοδύναμο κ. 
Βλάχο. Έτσι γιά μόρφωση δραματικών ήθοποιών 
χρησίμευε ή άνάγνωση διάφορων μονόλογων ή διά
λογων άπό λογής λογής νερόβραστα δράματα καί 
πατριωτικές τραγωδίες τής κρύας κι άψυχης καθα-
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ρευουσι,άνικης φιλολογίας κάθε περασμένης γενεάς,
ή φλύαρη κομπαστική άπαγγελία, καί ή διαστρέ
βλωση κάθε ψυχόρμητης τάσης πρός τή φυσικότητα 
καί τή ζωντανάδα, μέ τήν άστηρή άπαγόρεψη τής 
καλλιέργειας κάθε πρωτοτυπίας. Φυσικό άποτέλεσμα 

τής τέτοιας στενοκέφαλης συντηρητικότητας είτανε ή 
γενική παραλυσία τής περίφημης «Δραματικής σκο- 
λής», καί ή ζωή της περνούσε κλεισμένη μέσα στούς 
«κλασσικούς» (!) κανόνες τής σκηνικής τέχνης πού 
τόσο ταιριάζανε μέ τις γλωσσικέ; άρχές τού διευθυν
τή της.

"Οσο γιά τή βοήθεια πού έπρεπε νά προσφέρη 
στή δραματική μας παραγωγή δ «Δραματικός σύλ

λογος», δέν έχουμε τίποτα ν’ άναφέρουμε. Γιατί 
ποτέ του δέ σκέφτηκε γιά τέτοια ένέργεια, περιμέ- 
νοντας φαίνεται άπό τούς Βουτσιναίους καί τούς 

Λασσάνειους άγώνες πού προκήρυχνε κάθε χρόνο τό 
Πανεπιστήμιο, νά πλουτιστή ή φιλολογία μας μέ ά- 
ριστουργήματα δραματικών στίχων τής τάξης τών 
Άμπελάδων καί Άντωνιέδηδων. Καί όμως εί* 
χε ’υποχρέωση νά έργαστή καί μέ τούς δυό αυτούς 
τρόπους γιατί άπανωτές έρχόντανε στό «Σύλλογο» 
καί στ’ ’Ωδείο του, οί δωρεές καί τά κληροδοτήμα
τα. Χρήμα χαμένο καί σπαταλεμένο άπ’ άφορμή 
έλλειψης άπό πρόγραμμα καί μέθοδο, πού ίσως θά 

! έφτανε γιά δημιουργία άκόμα καί συντήρηση ένός 
πρότυπου θέατρου τού ίδιου τού ’Ωδείου, μέ θίασό 
δραματικό πρώτης γραμμής, βήμα προδευτικό γιά 
τή θεατρική κίνηση του τόπου μας καί τήν άποτε* 
λεσματική μόρφωση τής κοινωνίας μας, καταντημέ» 
νης σήμερα στό νά θαμάζη τις σατυρικές χοντροκο* 
πιές τής κάθε είδους «έπιθεώρηση^ κομένες σέ κα* 
λούπι τής πιό κατώτερης πνεματικής νόησης.

Τά τελευταία χρόνια τ’ ’Ωδείο θέλησε νά δείξη 

κάποιο διαφέρο γιά τήν παραμελημένη του δραμα* 
τική διδασκαλία, καί πάσκισε νά πλουτίση τό προ* 
σωπικό του μπάζοντας καινούργια, κατά τή γνώμη 
του, στοιχεία, καί βγάζοντας τό βάρος τής φροντί
δας άπό τούς ώμους τού κ. Βλάχου, πού ή διεύθυ- 
ση τού κλειστού « Βασιλικού θέατρου» τού άπορρου* 
φούσε τις ώρες. "Ομως τά νέα αύτά στοιχεία είτανε 
άρχαίοι ήθοποιοί, σάν τόν κ. Ζάνο γιά παράδειγμα, 
πού μέ όλη τή θέλησή τους δέν μπορούσανε νά ξε- 
φύγουν τό χιλιοπατημένο δρόμο τής συντηρητικής 
άντίληψης τής άποστολής τους. Κ’ έτσι είδαμε τόν 
περσινό χειμώνα έπίδειξη τών καρπών τής νέας δι
δασκαλίας μέ τή «Μερόπη* τού μακαρίτη Βερναρ- 
δάκη, καί μέ κάποιο μονόπραχτο έργο τής θεατρι
κής ύπερλυρικής ποίησης τού Πολέμη, βήμα ήρωϊ- 

κό, κατά τήν ίδέα τους, γιά τό σίμωμα πρός τή συ- 
χρονη φιλολογία.



660 ϋ  ΝΟΓΜΑΣ

"Ομως ή φροντίδα τού Ωδείου δέ σταμάτησε ώς 
εδώ. Θέλησε νά βοηθήση καί τούς θεατρικούς συγρα- 
φιάδες καί νά τού; ξανάψη τήν άμιλλα. Γιά τούτο 
μέ χρήματα άπδ ένα κληροδότημα τού Άβέρωφ, 
ώργάνωσε δραματικό διαγωνισμό τδ καλοκαίρι τής 
περασμένης χρονιάς τού 1910, καί προσκάλεσε τούς 
θεατρογράφους μας νά παλέψουνε γιά τδ βραβείο. 

Είδαμε τότες νά φιγουράρουν άπδ τή σκηνή δλες 
ο: γνώριμες φάτσες τώ δημοσιογράφων τής ’Αθή
νας, πού μαζί μέ τδ καθεμερνό τους χρονογράφημα 
δέ νομίζουνε περιττδ νά γράφουνε κι άπδ μιά σκη- . 
νούλα. Ή επιτροπή άποτελούμενη άπδ ένα φιλολο
γικό» άπόμαχο, ένα λατινογνώστη καθηγητή κ’ ένα 
βιβλιόφιλο διπλωμάτη, μοίρασε τδ βραβείο σέ μερι
κούς δημοσιογραφικούς ποιητές κι άναγνωσματογρά- 
φους. Ό  άληθινδς φιλολογικός κύκλος έμεινε μα
κριά άπδ τδ διαγωνισμδ, καί φυσικά κι άπδ τδ βραβείο.

- Η -

Έδώ καί κάμποσες μέρες φάνηκε στις φημιφίδες 
προκήρυξη τού «’ϋδείου» γιά τδ δεύτερο ’Αβερώ- 
φειο δραματικδ διαγωνισμό, «πρδς συγγραφήν πρω

τοτύπου δράματος έχοντος ύπόθεσιν Ελληνικήν, άρ- 
χαίαν ή νέαν». Γιατί άπαιτεί ή προκήρυξη υπόθε
ση Ελληνική ; Πρέπει τάχατες νά έχη θέμα πα
τριωτικό τδ δράμα πού θά λάβη μέρος στδ διαγωνι
σμό; Πρέπει νά είναι βγαλμένο άπδ τήν περίφημη 
«ζωή» τού Ελληνικού λαού; "Αν τδ πρώτο θά πή 
πώς κλείνει τήν πόρτα σέ κάθε άξιο τεχνίτη, γιατί 
σήμερα δράματα μέ πατριωτικές «θέσες» μόνο οί 
Ματσούκηδες τώ γραμμάτιου μπορεί νά προσφέρου- 
νε σέ θέατρα τής τάξης τού «Φαρέα». "Αν το δεύτε
ρο, ζωή τού 'Ελληνικού λαού θά βρή κανείς μόνο 
στά χωριά καί στις μικρές επαρχιακές πολιτείες, μέ 
έθιμα καί παράδοσες τής πρωτόγονης μικροκοινω- 
νίας τους, καί τότε θά πρέπη νά παρουσίαση στδ 
διαγωνισμδ έργο τής σειράς καί τής έμπνεψης τού 
κ. Γίερεσιάδη, μέ φουστανέλα, μέ ζήτημα τιμής καί 
θρησκευτικά πεπρωμένα. "Ομως έπειδή ή προκήρυ
ξη σημειώνει«ύπόθεσιν Ελληνικήν άρχαίαν ή νέαν» 
μπορεί νά πή κανείς πώς δέχεται έ διαγωνισμός καί 
σκηνές άπδ τή ζωή τών «ενδόξων ήμών προγόνων» 
καί τήν ιστορία τής’Αρχαίας Ελλάδας, καί τότες δέν 
έχουνε παρά να καλλιεργήσουνε οί δραματικοί συ- 
γραφιάδες τού σήμερα τά παραδείγματα τών τρα
γωδιών τού Βασιλειάδη, τού Άντωνιάδη καί τού Ραγ'- 
καβή.

"Ολοι ξέρουνε πώς τδ σύχρονο θέατρο είναι πρώ
τα απ’ δλα κοινωνικό. Καί ή κοινωνία σήμερα 
στούς πολιτισμένους λαούς, δσο κι άν ξεχωρίζει σέ

μερικά καθέκαστα, έχει δμ<ος στά γενικά ζητήματα 
νά δείξη μιάν όμοια μορφή. Αυτά τά ζητήματα τή; 
κοινωνική; μας ζωής, τά προβλήματα γιά τά κάθε 
λογής κοινωνικά θέματα, πού έχουνε μέσα του; τή 
δυνατή σύγκρουση πού φέρνει τδ νεώτερο πνέμα 
πρδς τά παραδομένα μας, πώς μπορεί νά τ’ άπο- 
κλείση ένας διαγωνισμός, πού πρέπει νά υποθέσουμε 
πώς γίνεται γιά νά δώση μιά βοήθεια πρδς τά μπρο
στά στδ θέατρό μας; "Ισως όμως ό σκοπδ; τού Ω 
δείου δέν είναι αυτός πού φαίνεται άπδ τήν τυπική 
έννοια τής προκήρυξής του. Γιά τούτο νομίζουμε 
πώς άντί «δράματος έχονιος ύπόθεειν 'Ελληνικήν, 
άρχαίαν ή νέαν», μπορούσε άπλούσίατα νά γραφτή 
στδ κείμενο τής προκήρυξης «δράμα γραμμένο σέ 
γλώσσα ελληνική», έπειδή έκεΐνο πού διακρίνει σή
μερα τις φιλολογίες είναι ή γλώσσα, καί λέγοντας 
γλώσσα 'Ελληνική έννοοϋμε συγραφέα Ρωμιό, πού 
άδύνατο φυσικά νά γράψη έργο πού όσο πλατιά κι 
άν είναι τά δριά του νά μήν έχη μέσα του καί ψυ
χή ελληνική. Τά έργα τού Γκαΐτε, πού έχουνε υπό
θεση άπδ τήν αρχαία 'Ελλάδα είναι στδ βάθος τους 
κι 'αυτά τόσο γερμανικά, δσο καί δλατάλλα του, καί 
τά έργα τού Ίψεν πού είναι τόσο απλωμένα στήν ι
δέα τους τήν κοινωνική, τρέμουνε στδ φόντο του; 
άπδ τδ φώς τής Σκαντιναβικής ψυχής.

Ή  προκήρυξη ακόμα σημειώνει πώς «είναι δε- 
; κτά εις τδν διαγωνισμόν τά αναβιβαζόμενα έργα έπΐ 

τής σκηνής» φτάνει μονάχα «νά ύποβάλωσιν οί έ- 
πιθυμούντες τδ χειρόγραφον εί; τήν άγωνόδικον έπι- 
τροπήν». "!2στε κάθε έργο πού δέν ανεβαίνει στή 
σκηνή είναι άδύνατο νά λάβη μέρος στδ διαγωνι
σμό. 'Η ιστορία τού θεάτρου μας, στά τελευταία χρό
νια, μάς λέει πώς δέν παραστάθηκε ποτέ; έργο μό
νο καί μόνο, επειδή καταλάβανε κ’ έχτιμήσανε τήν 
αξία του οί ηθοποιοί. Τά έργα στδν τόπο μας ανε
βαίνουνε γιά σκοπούς εμπορικής έπιτυχίας. Ποιδ 
συβιβάζεται μέ τδ γούστο τού κοσμάκη, ποιδ θά κά- 
μη έντύπωση έξοντερική καί ποιδ θά γιομίση τδτα 
μεϊο. Είναι αλήθεια πώς κάμποσε; φορές άνεβά- 
ζουνται κ’ έργα δίχως τά τέτοια προσόντα. Μά ή έ- 
ξαίρεση γίνεται όταν δ συγραφέα; είτε είναι άπδ τούς. 
φημεριδογράφους πού έχει ανάγκη ό θίασός γιά τήν 
καθεμερνή ρεκλάμα, είτε κι άπδ προσωπική συμ- 

; πάθεια τής πρωταγωνίστρας προ; τδ θεατρογρ'άφο 
| πού τή γιομίζει κομπλιμέντα καί δώρα σέ κάθε ά- 
! ναγκαία περίσταση.'

; "Ομοίς ό αληθινός συγραφέας, πού δέν έχει σκέ- 
ση μέ φημερίδες καί μέ πρωταγωνίστρες, πώς θά 
καταφέρη τδ έργο του ν’ άνεβάση στή σκηνή γιά 
νά είναι «δεκτόν» στδ διαγωνισμό ; "Αν δπως είπα
με ή «Δραματική σκολή» τού Ωδείου εΐτανε στδν
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προορισμό της από καιρό και είχε δημιουργήσει ένα 

πρότυπο θέατρο, δίνοντας από τή σκηνή του τά πιό 
άξια προσοχής έργα, τό ζήτημα θά είτανε λυμένο 
μέ τον καλήτερο τρόπο. Αυτό βέβαια θά χρειαζότα
νε μιά άγωνόδιχη έπιτροπή που νά μπορή νά στέκη 
στή θέση της. Στην Ελλάδα καί τά πνεματικά α
κόμα ζητήματα, που ή φύση κι ό χαραχτήρας τους 
είναι γιομάτος άπό νεωτερισμούς κ’ επαναστατική 
διάθεση, βρΐσκουνται στα χέρια ανίδεων συντηρητι
κών κι ανάξιων τυφλομάτηδων, πού ποτέ τους δεν 
μπορούνε νά παρουσιάσουν μιά γενναία απόφαση, 
παρά κοιτάζουνε πάντα νά πηγαίνουνε σύφωνα με 
την έπικρατούσα, τεχνικά έπιόλημένη άπό χίλιους 
λόγου:, κοινή γνώμη. Κ.’ έτσι αντί νά δείξουνε στήν 
κοινωνία καί ν’ άνοίςουνε τό δρόμο, όπως ό σκοπός 
τό άπαιτεΐ, αντίθετα, ίδιοι τους ακολουθούνε τά ιδα
νικά πού όπως δπως στούς δρόμους τριγυρίζουν άπό 
τούς έπιτήδειους έμπορους καί κάπηλους τής άμά- 
θειας τού πολλού κόσμου, τού λαού.

_ ̂  ̂  -

"Οπως τ’ ’ϋδεΐο δεν μπόρεσε μέ όλη τή θέλησή 
του νά οργάνωση τής άθρωπιάς τή «Δραματική» 
του σκολή, τό ίδιο δέ θά μπορέση με τούς διαγωνι

σμούς του νά προσφέρη τήν παραμικρότερη βοήθεια ■ 

στή δραματική μας τέχνη. Ένα ίδρυμα πού διευτύ- .. 
νεται άπό γεροντικό Συβούλιο άνίκανων πλουτοαστών 
πού καμιά σκέση δεν έχουνε με ποίηση καί μουσι
κή, παρά' άντιπροσωπεύόυνε τίς συχισμένες ιδέες τής 
«καλής» λεγόμενης κοινωνίας «διά τάς καλάς έν 
γένει τέχνας», ιδέες θρεμένες άπό τήν επιπολαιότη
τα τής φημεριδογραφίας μας καί τή χοντροκομένη 
κ’ εύκολη τέχνη τής Εύρωπαίϊκης βιομηχανίας, δέν 
είναι δυνατό παρά νά συντάζεται ολοένα καί ν’ ά- 
φομοιώνεται με τό ψεύτικο περιβάλλο, έκεϊ πού έ 
σκοπός του ίσια ίσια είναι νά χτυπήση αυτό τό πε- 
ριβάλλο καί νά πασκίση νά δημιουργήση έναν κύ

κλο, μιά γωνιά όπου νά λατρεύεται άμόλευτο τό ιε
ρό ιδανικό τής Τέχνης.

’Από τό φως τού τέτοιου ιδανικού ίσως θά μπορούσε 
μιά μέρα νά πάρη ένα μέρος ή έθνική ψυχή γ\ά 
νά οώση κι αυτή στήν παγκόσμια κίνηση, κάτι ά- 
ληθινά δικό της, άληθινά πρωτότυπο, δείγμα πνε- 
ματικοϋ πολιτισμού τής σημερνής Ελλάδας, πού 
σίγουρο πώς Οά ζύγιαζε πολύ περσότερο άπ’ όλα τά 
προγονικά μνημεία καί τίς παλιές δόξες, άπ’ όλες 

τίς πατριωτικές μανίες τών έπίσημων κι άνεπίσημων 
Ρωμιών.

Ο Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Τ Ο Υ  ΝΟΥΜ Α

ΝΕΑ Β Ι Β Λ Ι Α

DliSSINS DE ROUVEYRK : Mort de 1’ Amour (avec, en

appendice, une prose de Jean Moréas) Paris 1 91 1 .

Ί Ι  τέχνη τού Andró Rouvoyre μάς είναι γνω
στή xi άπό τίς άλλες συλλογές του. Κανένας, υστερ’ 
άπό μιά σειρά σκέδια τού Ρέμπραντ (μερικά άπ’ αυ
τά μάς τά γνώρισαν καί τά «Ηαναθήναια» στο 251 
φύλλο) δέν κατώρθωσε νά δώση στις πιό λιτές γραμ
μές τέτοια ένταση καί τέτοια εκφραστικότητα. Ό  
Roilveyre έχει τό δώρο τού αληθινού καλλιτέχνη. 
Βλέπει τό βάθος τών πραμάτων. Κι αύτό μάς δί
νει. Είναι φυσικό πώς οί περισσότεροι, συνειθισμένοι 
καθώς είναι νά ζούνε στήν επιφάνεια τής ζωής, ξα
φνιάζονται στάντίκρυσμα τέτοιων άποκαλυφτικών 
έργων. Αύτό όμως ίσως νάναι καί μιά έμμεση, άπό 

τά πράματα, άπόδειξη τής μεγάλης καλλιτεχνικής 
άξίας τού γάλλου σκεδιαστή.

Συνειθίσαμέ πάντα νά θεωρούμε τό Τίραϊο σάν 
κάτι αυτονόητο. Δηλαδή κάτι πού δέν τό άποχτάς 
μά πού τό βρίσκεις έτοιμο. Συνειθίσαμε νά κατηγο- 
ράμε κάθε ώραίο έργο, πού δέν μπορούμε νά νοιώ- 
σουμε τήν ομορφιά του, νομίζοντας έτσι πώς σώζου
με τήν δκνή πνεματικότητά μας. Τυλίγουμε μέ τήν 
άδιαφορία μας, μέ τό περιγέλιο μας τή νιότροπη ο
μορφιά, γιά νά ζούμε στήν αυταπάτη πώς ή μηδα- 
μινότητά μας έχει κάποια άτομικότητα. Βάζουμε 
τίς ιδιοτροπίες μαί καί τά γούστα μας απάνω άπό 
τή μόρφωσή μας, δηλαδή άπάνω άπό τόν πνεματι- 
κό τόν κόσμο, καί ζουμε ζωή ανθρώπων εύκαριστη- 

μένων.
Βέβαια λοιπόν τά βιβλία τού André Rouveyre δέν 

είναι γιά μάς τούς τέτοιους. ;— Είναι βιβλία πού μέσα 
τους έν’άπό τά μεγαλύτερα καλλιτεχνικά ταλέντα μάς 
παρουσιάζει τ’άριστουργηματικάτου σκεδιαγραφήμα- 
τα. Άπό τίς «Garasses Divines» ώς τό «Mort de 
Γ Amour» μάς δίνεται ή ευκαιρία νά παρακολουθή

σουμε τό ξετύλιμα τής μοναδικής του «συνθετικό- 
τητας», όπως τόσο ώραΐα τήν δνομάζει ô Moréas. 

Ό  πεσσιμιστικός ρεαλισμός τού «Gynécée» πλου
τίζεται στό τελευταίο έργο μέ κάποια άπαλή άπό- 
χρωση ιδανισμού. Ή  γραμμή γίνεται, αν μπορεί, ά- 
κόμα πιό έκφραστική, πιό στέρια. Καί, σύγκαιρα, 
μέ τή «Φαίδρα» καί μέ τού «Έρωτα τό θάνατο», ό 
Rouvevre μάς δείχνει ένα πρώτης τάξης ταλέντο 

γιά σύνθεση.
Χαιρόμαστε, πού μάς δόθηκε άφορμή, μέ τή 

σύντομη αύτή βιβλιοκρισία νά γνωρίσουμε στούς ά- 

ναγνώστες τού «Νουμά» τόν ξεχωριστό Γάλλο σκε-
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διαστή. "Ομως ή έβνωμοσύνη μας πρός τον καλλιτέ
χνη, πού τά σκέδιά του τόσες φορές μάς δώσανε τό 
ήδονικό άνατρίχιασμα τής άληθινής τής Τέχνης, εί
ναι μεγαλύτερη άπό τή χαρά μας αυτή.

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Άληθινώτερο πράμα από τό καλό μυθιστόρημα 
δέν υπάρχει. Τό μυθιστόρημα είναι ή ζωή, κ* ή 
ζωή είναι ή αλήθεια. Δέν υπάρχει σκηνή σέ τεχνικό 
μυθιστόρημα πού δέν καθρεφτίζει ανάλογη σκηνή 
άπό τήν αληθινή τή ζωή. Αυτή είναι ή καθαυτό ιστο
ρία τής ανθρωπότητας. Αυτή διαβάζοντας βρισκόμα
στε πάντα στή ζωή, μέσα στό δράμα της. Ερχόμα
στε σέ συνάφεια μέ τήν Ψυχή καί μέ τήν Ψυχολο
γία της.

"Ερωτώ τώρα. ΙΙοΰ είναι ή δική μας ή ζωή, ή 
δική μας ή ψυχολογία; Δέ ζοϋμε μαθές κ’ ε
μείς ; Δέν έχει σκηνές ό βίος μας, δράματα ή ύπαρ
ξή μας; "Από που άλλου θά τά δούμε, κι. άπό πού 
θά τα μελετήσουμε; Μα δέν είναι καί γιά τή μελέ 
τη μονάχα, είναι καί γιά νά τα ξέρουμε, νά τά νοιώ
θουμε, καί νά ζοΰμε μαζί τους.

Καιρός νάρχίση στα γερά ή καλλιέργεια τής ά- 
παραίτητης αυτής τέχνης, πού δημιουργεί άνέσβυ- 
στες εικόνες άπό τήν άληθινή τή ζωή. Καιρός νά τό 
καταλάβουμε πώς κάθε μας βήμα καί κάθε μας κί
νημα έχει τή σημασία του καί τό λογαριασμό του, 
καί πώς δουλειά τής μυθιστορίας είναι νά τάμα- 
ζεύη καί νά τά ταξινομή αυτά τά φαινόμενα.

Τάχα νά τό πιστέψουμε πώς τά δυο καί παρα
πάνω μιλλιούνια πού ζοΰνε στον τόπο μας είναι φαν
τάσματα χωρίς ζωή καί χωρίς ιστορία; Δέ γίνεται.

Νά βγούνε, νά βγούνε στό φως δλες οΐ σκηνές 
τής εθνικής τής ζωής. Σώνει μας πια ή κρύφια ή 
ύπαρξη, ή αθώρητη κ" ή άνήκουστη. "Ας βγούμε 
πια όξω στον ήλιο, κι άς δείξουμε τή ζωή μας, μ’ 
δλα της τά χρώματα καί μ’ δλες της τις μορφές.

Καιρός σας, Κύριοι πού ξέρετε νά γράφετε, νά 
ξοδέψετε καί λίγο μελάνι γιά τήν άνθρώπινη αυτή τήν 
Ιστορία. Φτάνει μας ή μυθολογία, τό παραμύθι, τά 
σύννεφα, κ9 οί Μιστριώτικες οι φυλλάδες.

Α. Ε.

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ.-ΜΟ
ΛΥΒΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ. ** Η  Η  Η

ΣίΙΑΡΤΗ

Κάπως άλλάξανε τά γούστα μάς στή Σπάρτη. 
ΙΙρώτα πρώτα τ!ς άρχαιότητες ζητήσαμε νά ίδού- 
με. Πήγαμε τό δειλινό, αφού ξεκουραστήκαμε πιά 
γιά καλά άπό τό νυχτερινό ταξίδι, στό Μουσείο. ’ Ε
κεί μέ χειροτόνησε ό κ. ΙΙάλλης καί περηγητή. Μου 
κρέμασε δηλ. στή ράχη τή φωτογραφική του μη
χανή. Αυτός κρατούσε τόν Μπέντεκερ στό χέρι. 
Ά π9 οσα είδαμε στό Μουσείο ένα μοναχά θυμάμαι, 

μιά έπιγραφή άρχαία, σκαλισμένη σέ πέτρα, ΡΡ1- 
ΦΚΑ.

Γελάσαμε λίγο μέ τήν Ιπίγραφή.
— Έρίφισα ! μού λέει.
— Νάν τή στείλουμε πεσκέσι τού κ, Χατζηδά- 

κη, νάν τού συντροφέψει τήν "Ονισα !
Είδαμε* καί κάτι Μωσαϊκά σέ παλιόσπιτα μέσα 

φυλαγμένα. Ρωτώντας βρήκαμε καί τό Παλιόκα- 
στρο, τό αρχαίο φρούριο τής Σπάρτης. Άπό τις λί
γες πέτρες του πού άπομένουνε άνάπαραστήσαμε, μέ 
τή βοήθεια τούΆΙπέντεκερ, άλάκαιρο τό αρχαίο 
φρούριο κι ό κ. ΙΙάλλης, πού έχει μελετήσει βαθιά 
καί μέ κριτικό μάτι τήν άρχαία ιστορία καί τήν άρ
χαία ζωή, μού είπε χίλια δυο πράματα σχετικά μέ 
τή ζωή τής Αρχαίας Σπάρτης.

θυμάμαι, κεΐ στό Παλιόκαστρο, μού μίλησε καί 
γιά τή Φραγκοκρατία.

— Είναι έθνικό δυστύχημα, μού είπε, πού οί 
Φράγκοι φύγανε άπό τήν 'Ελλάδα. Ά  μένανε δυο 
τρεις αιώνες άκόμα έδώ, άλλο δρόμο θαπαιρνε ή ι
στορία μας κι άλλιώτικα θατανε ή ζωή μας. Οί 
Φράγκοι άφομοιωνόντουσαν εύκολα μέ τούς δικούς 
μας καί Οστερ9 άπό μιά ουό γεννιές θά είντουσαν ο- 
λοι Ρωμιοί κ’ έτσι θά μπαίνανε στή ράτσα μας και
νούρια, γερά στοιχεία.

Στό τραίνο, σά γυρίζαμε άπό τόν Πύργο στήν 
Πάτρα, άντικρύσαμε τό Χιλμούτσι, τό κάστρο τής 
Κυλλήνης. Στό βαγόνι μας είταν.κ’ ένας μηχανι
κός. Ανοίξαμε συζήτηση. Ό  κ. ΙΙάλλης μιλούσε μ’ 
ένθουσιασμό γιά τό κάστρο τής Καρύταινας, πού 
τδχε δει προ δυο τρεις μέρες, γιά τό Χιλμούτσι καί 
γιά τάλλα Φράγκικα κάστρα. Ό συνταξιδιώτης μας 
υποστήριζε πώς τά κάστρα αυτά πρέπει νά γκρεμι
στούνε.

(*) Κοίταξε άςιθ. 453, 454, 455 καί 456,
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— Τί μάς χρειάζουνται ; έλεγε.
— "Οχι, άποκρίθηκε θυμωμένα δ κ. Μάλλης, 

μάς χρειάζουνται καί μάς παραχρειάζουνται γιά νά 
μάς θυμίζουνε πώς δέ σταθήκαμε ίκανοι νά φυ
λάξουμε τούτο τδν τόπο, μά τδν π ραδώσαμε σέ ξέ ■ 
νους. Μάς χρειάζουνται νά μάς θυμίζουν τή ντρο
πή μας.·

Τήν ιστορία μας τή βλέΛει μέ δικό του μάτι.. 
Αύτδ παρατήρησα σέ δλες τις κουβέντες μας.

Τδ δειλινό, μέ τδ γύρσιμο τού ήλιου, πήγαμε 
στδν Εϋρώτα. Ό  κ. ΓΙάλλης έσκυψε κ’ ήπιε νερό. 
Κόψαμε και ροδοδάφνες και καλάμια στδν Ευρώτα, 
γιά θύμηση. Οί δικές μου οί ροδοδάφνες στεφανώ
νουν τήν εικόνα τού Ψυχάρη. Και σηκώνω τώρα 
τά μάτια μου καί τις βλέπω καί ζωντανεύει ή πα
νέμορφη ζουγραφιά πού τήν καταχάρηκε κείνο τδ 
όειλινδ ή ψυχή μου στις δχτες το0 Εύρώτα.

- Ο -

ΜΥΣΤΡΑΣ

Τδ πρωί, τήν άλλη μέρα, 22 τού Τρυγητή, μέ 
μουλάρια στδ Μυστρά. Στή Μητρόπολη μάς καλο- 
δέχτηκε ό παπάς. Καλός, εύγενικδ; άθρωπος, μά 
παραπονιάρης.

— Μάς λείπουνε πολλά πράματα έδώ, μάς έλε
γε. Α. χ. τά ψάρια είναι γιά μάς άφηρημένο δνο- 
μα, γιατί σπάνια ή ποτέ δέν τά τρώμε.

Τδν κ. ΙΙάλλη τονέ βρήκε νεώτατο.
— "ίσαμε τριάντα δχτώ χρονώνε μού φαίνεσαι, 

τού είπε σοβαρώτατα.
Φαντάζεστε τά γέλια μας. 'Η έδηγήτρα μας, ή 

κυρά Φρόσω, σάν ανεβαίναμε στδ κάστρο τού Μυ
στρά, καταμεσήμερα, τδν έβγαλε εβδομήντα χρονώ
νε, άν καί ή λεβέντικη περπατησιά του σέ τέτια φο
βερή άνηφοριά καί μέ τόση ζέστη, δικιολογούσε 
περσότερο τά χρόνια πού τούδωσε δ παπάς.

Τστερ1 άπδ τή Μητρόπολη πήγαμε στδ μονα
στήρι τής Παντάνασσας. Είναι καλογριές εκεί. Μάς 
δεχτήκανε δυό αδερφάδες, ή ΙΙαίσία καί ή Εύσεβία, 
άπδ ιστορική οικογένεια τής Σπάρτης. Έ  μητέρα 
του; είναι ήγουμένισσα. Σάν πέθανε δ άντρας της 
μπήκε στο Μοναστήρι, πήρε και τά δυό κορίτσια της 
μαζί, μικρά τότε. Τώρα κοντεύουνε νά γεράσουνε 
κι αύτά. θαμένα νιάτα, άνωφέλευτα. Έ  άδερφή 
Εύσεβία ξέρει καλά τήν ιστορία τού Μοναστηριού καί 
μάς τή δηγιότανε γλήγορα και σέ υπερκαθαρεύουσα.

' Σά γυρίζαμε άπδ τδ Μυστρά στή Σπάρτη, μου- 

λαροδρομία πάλι, δέν ξέρω πώς ήρθε λόγος γιά τά 

παράσημα.

! -  Έ χ ω  καί γώ, μού είπε, παράσημο. Μού τδ
: δώσανε πρδ χρόνια «διά τάς έμπορικάς υπηρεσίας 
ι πού προσέφερα πρδς τδ Έθνος!» Έγώ δέν ξέρωνά 
I πρόσφερα καμιά έμπορική ύπερεσία στδ "Εθνος μου! 
, Καί μού δηγήθηκε γελώντας ένα ανέκδοτο τού 

μακαρίτη ’Αλέξ. Βυζάντιου.
, Όταν τού δώσανε παράσημο είπε-
ί — Έγώ δέν τονέ ζήτησα τδ σταυρό. Έπεσε πά-
| νου μου γιατί δέν πρόφταξα νάνοίξω τήν δμπρέλλα 
| μου!

| . -*«- 

: ΑΠΟ ΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΣΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ
ί

Στις 23 τού Τρυγητή, ξημερώματα, πέντε ή ώ
ρα, καβαλικεύαμε τά μουλάρια καί δρόμο γιά τδ 

. Λιοντάρι. Δώδεκα ώρες ταξίδι μάς έταζε δ Μπέντε- 

. κερ, μά δ άγωγιάτης μας, δ Χικόλας, δ μαυροξε- 
ραγκιανός σά χαρούπι, κι δ Σπύρος είχανε τδ κου- 

. .ράγιο, οί θεομπαίχτες, νά μάς τδ κάνουν τδ ταξίδι 

; άτέλιωτο.
 ̂ Τις δυο πρώτες ώρες όλα παγαίνανε μιά χ*ρά, 

δ δρόμος είταν ίσιος καί μπορούσαμε νά τδν πάρου- 
! με καί δίχως δδηγό, στά στραβά. Άπδ κεϊ δμω; 

καί πέρα δ δρόμος -χωριζότανε σέ δυδ μονοπάτια.
— ΙΙοιό μονοπάτι θά πάρουμε, Σπύρο; Άπδ 

πού θά πάμε, Νικόλα;
— Άμή ξέρω καί γώ !
— Πώς, μωρέ : Δέν τδν ξέρετε τδ δρόμο ;

— "Οχι! Πρώτη φορά πάμε στδ Λιοντάρι!
— Καί τώρα;
—  Μή σταναχωριέστε! Καλαμπόκια θά βρούμε 

μπροστά μας, άθρώπους ρωτάμε καί ριοτώντας ρω

τώντας παγαίνουμε!
Τά προκόψαμε! Δώδεκα ώρες δρόμο, ανάμεσα 

σέ βουνά καί σέ δάση, καί νάτόν πάρεις ρωτώντας! 
'ΰςτόσο τί νά γίνει! Κάθε έκατδ διακόσια βήματα 
ρωτνπαμε όποιον ανταμώναμε.

— Άπδ πού πάει δ δρόμος στο λιοντάρι;
— Άμή ξέρω καί γώ!
— Κατά πού πέφτει τουλάχιστο ή ΙΙυργίτσα;
— Ά , ή ΙΙυργίτσα πέφτει κατά κεϊ!....
Και τραβούσαμε. Κι άκόμα ίσως ίσαμε σήμερα 

δέ θάχαμε φτάσει στδ Λιοντάρι, άν δ κ. ΙΤάλλης δέν 
έβαζε τδ χάρτη κάτου καί δέ συβουλευότανε τδν 
Μπέντεκερ, τδ σωτήρα μας, γιά τί; άπόστασες. Στις 
τόσες πρέπει νά μαστέ στις Καλύβες τής Ηυργίτσας, 
στίς τόσες στδ χάνι τού Χελμού, στις τόσες νά πε
ράσουμε άπδ τήν Πετρίνα καί .στις τόσες νά φτά
σουμε στδ Λιοντάρι. Κ’ έτσι δ κ. Πάλλης δδηγούσε
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τό καραβάνι μέ τό χάρτη καί μέ τό ρολόϊ στό χέρι. 

Οί άγωγιάτες μας πρέπει νά τόν εόγνωμονοΰνε πού 
τούς έμαθε τό δρόμο άπό τή Σπάρτη στό Λιοντάρι.

Πρώτος σταθμός μας, κατά τις 10, οί Καλύβες 

τής ΙΙυργίτσας. Ξεπεζέψαμε κάτου άπό πλατάνια ή- 
σκιερά, σιμά σέ κρύα βρύση. Χωριάτες καί μαθη
τούδια μάς περιτριγυρίσανε. ΙΙροσφέραμε στις χω- 
ριάτισες τούς μπακλαβάδες πούχαμε άγοράσει στήν 
Καλαμάτα γιά τόν έρημίτη του Καβομαλιά καί μάς 
φέρανε σύκα καί σταφύλια. Τράβηξε ό κ. ΙΙάλλης 
καί μιά δυό φωτογραφίες. Ζήτησε νά φωτογραφήσει 
καί δυό χωριάτισες ξεχωριστά μά δέ δεχτήκανε. Έ  
μιά τούπε «Έ χω  άδερφό στήν ’Αμερική έγώ καί δέ 
θέλω νά μέ ίδεϊ!» καί ή άλλη* «Δέ θέλω- είμαι 
χήρα!»

Στις Καλύβες ό κ. Πάλλης έκαμε ένα πείραμα 
πού τδχε κάμει καί στή Ρόδο καί τοΰδωκε τά ίδια 
άποτελέσματα. Ρώτησε τά μαθητούδια πού μάς εί
χανε περιτριγυρίσει.

— Τά παιδιά τού Ζεβεδαίου ποιόν είχανε πα
τέρα;

Ά λλα μάς άπαντούσανε· «Δέ μάς τομαθε αύτό 
ό δάσκαλος !», άλλα· «Μάς τομαθε δ δάσκαλος !» 
καί μάς λέγανε άλλα τών άλλώνε. ’Απόδειξη ολο
φάνερη πόσο άγωνίζουνται οί δασκάλοι νάκονίζουνε 
τό μυαλό τών παιδιών!

Στό Λιοντάρι φτάσαμε νύχτα. "Ισια στό σιδερο- 
ορομικό σταθμό. Ό  κ. Πάλλης φιλοξενήθηκε άπό το 
σταθμάρχη. Έ γώ  άπό ένα γέρο καφετζή, κάτου 
άπό μιά βελανιδιά. Τό πρωί, δσο νάρθεΐ τό τραίνο, 

συζήτηση πλατιά, κάτου άπό τή βελανιδιά, μέ τον 
κ. Έρωτα γιά πολιτικά κι άλλα ζητήματα. *0 κ. 
"Ερωτας, πού άνάμεσα σέ κάθε πέντε δέκα λέξες 
σφηνώνει κ’ ένα «τό όποιον» ξέρει καλά τά ζητήμα
τα του τόπου καί δέ βλέπει μέ κακό μάτι καί τούς 
μαλλιαρούς («Ρωμιό! είναι κι αύτοί, τό όποιον ση
μαίνει πώς δέν είναι προδότες»), καθώς μάς τό ξε- 
μυστηρεύτηκε πάνου στήν κουβέντα.

(Σταλλο φύλλο τελιώνει) Τ.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Τά γραφεί« τής «Φοιτητικής Συντροφιάς» με- 
ταφέρθησαν στήν οδόν Αίολου 117, απέναντι στή 
Χρυσοσπηλιώτισα καί είναι, ανοιχτά καθεμέρα 7— 8 

τό βράδι. Στις 0 του Δεκέβρη τήν Τρίτη στις 2
1)2 μ. μ. προσκαλούνται τά μέλη γιά τήν εκλογή της 
νέας Επιτροπής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ “ΛΑΊ'ΚΗΣ,,

Τήν περασμένη βδομάδα ή «Λαϊκή Τράπεζα» 
πέρασε άπό μιά κρίση. Κρίση δχι άπό κίντυνο χρη
ματικό, μά άπό κίντυνο συκοφαντίας καί ψευτιάς, 
πού τόσο τά τελευταϊα χρόνια μάς έχουνε συνειθί- 

σει σέ κάθε λογή.ς κλάδο του κοινωνικού μας βίου. 
Άθρώποι συφεροντολόγοι καί μοχτηροί, έχοντας 
προηγούμενα μέ τή διεύθυση τής «Λαϊκής» γιά τό 
άγρυπνο μάτι της στις έργασίες τής εύεργετικής αυ
τής Τράπεζας καί τό χτύπημα τής άναμελιάς δπου 
άπαντιότανε στό προσωπικό της, ξαπολύσανε τεχνι
κά καί πονηρεμένα στήν ’Αθήνα δλη τήν ψεύτικη 
είδηση πώς ή «Λαϊκή» φτώχεψε κι ο κοσμάκης χά
νει τελειωτικά τά λεφτά του.

Έ  φήμη πήρε δρόμο τό γληγορότερο, καίοίμι- 
κροκαταθέτες τρέξανε πατεΐς με πατώ σε νά πάρου
νε πίσω τούς παράδες τους άπό τό ταμιευτήριο τής 
«Λαϊκής». Ή  Τράπεζα μπροστά σέ τόσο κόσμο δέν 
έκλεισε τις πόρτες της, δέν άρνήθηκε, δέν τάχασε, 
μά διπλάσιασε, τριπλάσιασε τούς ταμίες της κ’ έτσι 
κατώρθωσε σέ δυό μέρες νά ικανοποίηση τή ζήτηση 
έπιστρέφοντας στόν κοσμάκη πάνου άπό τρία εκατομ
μύρια δραχμές. "Ομως ή άδικη συκοφαντία τελειω
τικά γκρεμίστηκε άμα ή Εθνική Τράπεζα έβγαλε 
μιά προκήρυξη γιά ήσυχία τού κόσμου πού έλεγε 
πώς δποιος δέν πλεροιθεί άπό τή «Λαϊκή» νά πη- 

γαίνη στά ταμεία τής Εθνικής γιά νά παίρνη τούς 
παράδες του.

Έτσι έπεσε ό πανικός καί ξαναήρθε ή χαμένη 
ήσυχία καί κανονικάδα στις έργασίες τής «Λαϊκής». 
Άπό τήν κρίση αυτή είναι βέβαιο πώς βγήκε ή Τρά
πεζα πιο δυνατή, πιο μεστωμένησέ υπόληψη καί σέ 
πίστη. Γιατί ή εύεργεσία πού ό πολύς κόσμος είδε 
ίσα μέ σήμερα δέ λησμονιέται εύκολα. Τά ενεχυρο
δανειστήρια τών φοβερών τοκογλύφων κλείσανε, για
τί ή «Λαϊκή» δίνει σέ ένέχυρα τούς παράδες της μέ 
τιποτένιο τόκο. Οί συνταξιούχοι είδανε άσπρη μέρα, 
σάν ξεφύγανε άπό τά νύχια τών προεξοφλητάδων. 
Οί δημοδασκάλοι βλογούνε τήν ώρα πού ιδρύθηκε ή 
«Λαϊκή» γιατί παίρνουνε άπό κεϊ μπροστά τό μιστό 

τους, στήν ανάγκη τους, μέ δίχως τοκογλυφίες.
Γι’ αυτά δλα εκείνος πού πρέπει νά περηφανεύε

ται είναι ό διευθυντής τής «Λαϊκής» κ. Λοβέρδος, 
πού κατώρθωσε νά κάμη κάτι πραχτικό, κάτι ευερ
γετικό, κάτι άξιοθάμαστο, μέ δίχως λόγια καί φα
σαρίες, μά-μέ έργασία υπομονετική κι άκατάπαυ- 
σιη, πού τού είναι τίτλος τιμής.

ΤΡΑΠΕΖΟΓΝΩΣΤΗΣ
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ΓΡΑΦ ΕΙΑ  : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Σνντρομή χρονιάτικη: Γιά τήν Ελλάδα καί τήν

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

τίς επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές ( δρ. 

τήν τριμηνία). — Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δέν 

προπλερώσει τήν σνντρομή τον.

- X -
20 λεφτά τά φύλλο. —  Τ ά  περοομένα φύλλα που 

λιοΰνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.

- X -
Βρίσκεται στήν ’Αθήνα σ ’ όλα τά κιόσκια, καί στις επαρ

χίες σ’ ολα τά πραχτορεϊα τών Εφημερίδων.

Ρ Α Ρ Α Γ Ρ Α Ψ Α Κ Ι Α

ΠΑΤΡΙΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ. - ΞΕΝΟΙ 
ΚΑΙ ΡΠΜΙΟΙ. -  ΟΙ ΡΕΚΜΑΜΕΣ. -  ΤΟ 
ΠΡΠΤΟΠΑΛΗΚΑΡΟ. -  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΝΕΟ.-ΤΙ ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΔΠΚΕ.-ΤΟ  
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ * * * * * * * * * * *

ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ και προδότες. ‘Ο αντιπολιτευόμενος 
τύπος τής Ά&ήνας μας χώρισε πάλι σε δυά μεγάλα 
στρατόπεδα Ά πό δω οί πατριώτες κι απά κεΐ οι προ
δότες. Οι πρώτοι ΰ'έλουμε νάρ&ούν εδώ οί Κρητικοί 
πληρεξούσιοι, νά μπούνε μέσα στή Βουλή καί,.., γαΐαπυ- 
ρί μιχβ'ήτω υστέρα. Οί άλλοι δέν τά βρίσκουμε σοβαρά 
τά τέτια, έχουμε άντί&ετη γνώμη απά τους πρώτους, 
καί φυσικά είμαστε προδότες "Αμα συλλογιστεί κανείς 
πώς σε τούιη τήν περίσταση πατριώτες είναι οί κ. κ. 
Πώπ, Γιολντόσης, Χαιρόπουλος μ* Εύατρατιάδης, δέχε
ται μ* ευγνωμοσύνη καί μέ χαρά τάν τίτλο τού προδό 
τη καί τρέχει μάλιστα νάν τούς φιλήσει καί τά χέρι γιά 
τήν τιμή πού τού κάνουνε νά μίν τονέ δέχουνται στήν 
πατριωτική συμμορία τους.

*
ΑΡΧΙΙΙΡΟΔΟΤΗΣ είναι δ Βενιζέλος. Κι όχι μόνο άρ- 

χιπροδότης μά καί πουλημένος στήν ’Αγγλία. Πάει καλά. 

Τόση λίγη, φαίνεται, έχτίμηση έχουμε οί Ρωμιοί ο τήν κρί
ση μας ούστε α βρεθεί κανένας νά σκεφτεΐ κάπως άθρωπι- 

νά άμέσως τονέ βαφτίζουμε πουλημένο.

Πουλημένος δ Βενιζέλος στήν ’Αγγλία. Πουλημένος 

στήν ’Αγγλία κι δ Τρικούπης. Πουλημένος κι δ Καποδί- 
στριας στή Ρωσσία. "Ολοι πού ζητήσανε γά κάγουγ κάπιο

| καλό σέ τούτο τόν τόπο, πουλημένοι σέ ξένη δύναμη. " 0 -  

σοι δέ συλλογιστήκανε ή δέν μπορέσανε νά κάνουν καλό. 

| βέροι Ρωμιοί.
Τό συμπέρασμα βγαίνει ευκολσ, κατά τήν πατριωτική 

λογική. Μιά μέρα ή Ελλάδα ή θά σωθεί άπό τούς ξένους 

' ή ΰά χαντακωθεί άπό τούς Ρωμιούς.

*
ΣΑ μεθησμένος αμαξά; κατάντησε ό αντιπολιτευόμενος 

τύπος. Βρίζει, αφρίζει, λυσσάει καί δέν ξέρει τί λέει. 'Ό,τι 
έκαμε ίσαμε τώρα δ Βενιζέλος τόκαμε γιά ρεκλάμα. Φαν- 
ταστήτε, αφού κ’ οί στρατιωτικές κατάχρησες είναι ψεύ

τικες, λέει δ «Χρόνος» της Τετράδης, καί τίς δημιούργη

σε δ Βενιζέλος γιά νά ρεκλαμάρει τή δράση του.
’Αληθινά σέ τούιη τήν ευλογημένη χώςα άπομείνατε 

πιά μόνο δσα γράφει ο «Χρόνος» κι όσα ονειρεύεται ό κ. 

Πώπ.

*
ΚΙ ό κ. Μιστριώτης μέλος τής επιτροπής πού θά υπο

δεχτεί τούς Κρητικούς πληρεξούσιους — καί μή χειρότερα. 
‘Αμαρτίες έχει ό άραχλος δ γέρος. "Οσο κι άν τόνά,τοστρά- 
τεψε ή Πολιτεία, δέν εννοούνε νά τόν άποσ τρανέψουν καί 
νά τόν άφίσουνε ήσυχο καί τά κόμματα. Ό  κ. Μιστριώτης εΐ- 
ναι τό πρωτοπαλήκαρο τού Μαυρομιχαλικοΰ κόμματος. 
Φαντάζεται πιά τώρα κανείς τί κόμμα είναι αύτό ποΰχει τέ- 

τιο πρωτοπαλήκαρο!

Θέλουνε νά πούνε κι αύτό. Καί μόνο πού εκλέχτηκε ό 
γέρο Μιστριοιτης μέλος τής επιτροπής, ι ϊιαι απόδειξη Οευ- 

φάνερη πώς όλη τήν Κρητική φασαρία τή δημιουργήσανε 
οί παλαιοκομματικοί.

<
ΣΟΒΑΡΟ κι αύτό. Τό μεγάλ,ο νέο. 'Ο κ. Στάης δήλω

σε πώς παύει πιά ναναι Θεοτοκικός καί πώς «όψε.λομεν 
δλ.οι νά πειθαρχοΰμεν εις τήν παρούσαν Κυβέρνησιν καί 

πρώτος αΰτός πειθαρχεί».
Παλαμίδα τού μυρίζει — κι ό κ. Άλ,εξαντρής Οάρχίνη- 

σε νά ξύνειαι. Διάολε ! ανορθωτές τής ΙΙαιδείας είναι κ’ 
οί δυό τους.

*
ΚΑΙ1ΙΟΣ μάς έστειλε ένα πολύ παράξενο γράμμα, καί 

μόνο γιατί είναι πολύ παράξενο τά τυπώνουμε.
«"Ισαμε τώρα ό ’Εθνικός Στόλος έδωκε τάκύλουθα στό 

Ματσούκα.
1) Βουλευτιλίκι.

2) Παράσημο.
3) Καλοπέραση δέκα χρονώνε.
4) Σύνταξη, πού κι ά δέν τήν πήρε ακόμα, θά τήν πά

ρει γλήγορα.

Ρωτάω :
— Ό  Ματσούκσς τί έδωκε, γιά δλ’ αύτά, στό στόλο ;»

*
Τ Ι τά θέλετε! Μέ όσα κι άν τσαμπουνάει ό αντιπολι

τευόμενος τύπος, πώς σήμερ’ αύριο πέφτει τό ‘Υπουργείο >
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ό Βενιζέλος στέχειαι βρόχο; στή θέση του. "Αν εΐτανε να 
πέσε', πρώτη θά μάς τδλεγε ή «Εστία» πού Οάρχινοΰσε νά 

τόν αντιπολιτεύεται, έτσι δειλά καί μαλακά.

Ή  «Εστία» πιά κατάντησε σέ τέτιες περίστσσες τό ά- 
λάθευτρ βαρόμετρο. Τή μυρίζεται άπό χιλιάδες μίλλια μα

κριά τήν ‘Υπουργική μεταβολή, κι αμέσως γυρίζει τό τι
μόνι της άπό κεϊ ποΐίρχετοι τό καινούριο Υπουργείο. Γιά 
τήν ώρα ή «'Εστία είναι Βενιζελικώτάτη. "Αρα ό Βενιζέ
λος είναι Ισχυρότατος.

(5 Ο,ΤΙ ©ΕΛΕΤΕ

Ή  «Θεσσαλία» του Βόλου μάς πλεροψόρησε πώς ό Έ -  

φέτης κ. 'Αμπελάς κατέβηκε πίτηδες άπό τή Λάρισσα στο 
Βόλο γιά νά ίδεΐ στό Θέατρο τό δράμα «Στήν Όξώπορ- 
τα», ίσως μέ τήν κρυφή ελπίδα πώς θάν τόβρισκε κι αύτό 
άθεϊστικό καί θά γράπωνε τό σνγραφέα του.

—  "Ισαμε τήν ώρα δέ μάθαμε πώς τό χαραχτήρισε τό 
σκηνικό αύτό έργο δ κ. Έφετ-οποιητής.

—  Διαβάσαμε στήν « ’Εφημερίδα» τής περασμένης Τρί

της στήν περιγραφή Μιττριωτείου μαθήματος στό Πανε

πιστήμιο γραμένη μέ κέφι'περισσό, τσουχτερή καί σατυ

ρικοί τατη.

— Νά, κ’ ένα παραγραφάκι της· «Έν τφ μεταξύ α

κούεται εν παρατετομένον συριστικόν σσσσσ... άπό τά τε
λευταία θρανία. Είς τόν εξωτερικόν διάδρομον είχε γείνει 
κάποιος θόρυβος Ό  κ. καθηγητής παρεξήγησεν. Ώσφράν- 

0η μολλιαρικήν άτοδοκιμασίαν. Διέκοψεν άποτόμως τήν 
παράδοσιν. "Ερριψε βλοσυρόν βλέμμα πρός-τό βάθος τής 

αιθούση:, εβηξεν ολίγον καί εΐπε ί

* — Δήλώ δτu δέν θά δώσω σημασίαν έίς δ,τΐ έτίτή- 
δεύονται οί μαλλιαροί;

«’Ακούονται αράιότατα χειροκροτήματά, τά όποίά δέν 
ικανοποιούν τόν κ. καθηγητήν;

« -  θ ά  άγωνισθώ, έξηκολούθησε κατά τού μαλλιαρί 
σμοΰ μέχρι τάφου;

«Τά χειροκροτήματά έγένοντο ζωηρότερα καί ό κ. Μι- 
στριιΰτης άπε ράσισε νά έξακολονθήση τήν παράδοσιν».

« Στό τέλος τού μαθήματος είπε ό γηραιός· «’Εάν εί

ναι κανένας μαλλιαρός εδώ \ά μεταβεΐείς τό καπηλείαν..» 
Οί μαλλιαροί άντί στό καπηλειό προτιμούνε νά παγαίνου- 
νε στό μάθημά του. Βρίσκουνε μεγαλύτερη διασκέδαση σ' 
αύτό.

ΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ

ΙΙεϋκοι, απ' τή ράχη βιαστικά, σεινάμενοι πού πάτε 

κι άρώδ’ αράδα στέκεστε στις άκρες τού άσπρου δρόμου, 
ξάγρυπνοι, ανήσυχοι φρουροί, τό διάβα νά φυλάτε 

κάποιου μυστήριου άσυλληφτ»υ, κάποιου νοιωσμένου τρόμου

- Ο -

Δέ Θέλω εγώ,τόν ίσκιο σας, τό μόσκο ή τή δροσά.
Γιά  τήν όλόανθη λυγαριά δ νοΰς μου σάς ζηλεύει, 
πού ζεΐ μ' αγάπη πλάγι σας· καί ή αύρα σά φυσά,
V  άδρό κορμί σας λαχταρεΐ καί γέρνει κάί χαϊδεύει.

ΚΟΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΣ ,

Η  Κ Ο Ι Ν Η  Γ Ν Π Μ Η
Τ' ΑΠΟΤΡΥΓΙΑΙΑ

Φίλο Κύριέ ΤαγκόηονΙε,

Σάν έδίάβάσά τήν Κέριακή στό τελευταίο φύλ
λο τοΟ «Χουμά» τ’ «Άποτρυγίδια» τοΰ ΣολωμοΟ 
καί τόΟ Βαλάωρίτη, άμέσως έσκέφχηκα πώς κάποιο 
δόλανο σχένείαι. Είκοάτέσσερεις ώρες δέν περά
σανε, κι δ ποντικός πιάστηκε. Οί «’Αθήνάι» τή Δεύ= 
τέρα κοροϊδεύουνε τ’ «Άποτρυγίδια» ! Έκεϊνοι πού 
μάς λένε πώς θέλουνε τή γλώσσα τού Σολωμού κάί 
τοΟ Βαλαωρίτη, παρουσιάζονται πώς δέν έχουνε δια
βάσει ποτέ τους το Σολωμό καί τό Βαλαωρίτη. Καί 
τώρα, μέ τήν ιδέα πώς τ’ «Άποτρυγίδια» τά γρά
ψανε «μαλλιαροί», τά κοροϊδεύουνε οί αγράμματοι!

Δέν μπορώ νά μή χαρώ γιά τό μασκαραλίκι πού 
πάθανε οί άγράμματοι αυτοί, πού πιστεύουν πώς 
μπορούνε νά κοροϊδέψουνε κιόλας. Μά λυπήθηκα 
πού δέν έσκέφτηκες τό : «μή δότε τά άγια τοΐς κυ- 
σί καί μή θέτετε τούς μαργαρίτας έμπροσθεν τών 
χοίρων, διότι....»

Μέ υπόληψη

Πάτρα, 1511.911. ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Ο Τ Α Φ Ο Σ
(ΔΕΥΤΕΡΑ €ΚΔ0 £ Ι2 )

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

ΕΝ Α θ Η Ν Α ΙΣ -Ε Κ Δ Ο Τ Η Σ  I. ΚΟΛΛΑΡΟΣ

Πουλιέται Ί  δραχμές στό Βιβλιοπωλείο τής «‘Εστίας* 

—  Στό Εξωτερικό στέλνεται συστημένο δρ. 2,50.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Τ Η Σ » Π. Σ. ΔΕΛΤΑ
πουλιούνται στό γραφείο τον *Νουμα»

Γιά  τήν «».τρέΠα — Ή  καρδιά τής Βα» 
αελοπούλας (έκδοση λούσου, δεμένη, μέ ει
κονογραφίες του κ. X. Λύτρα και τή; κ. Σ. 
Λασκαρίδη) Λρ. 3,50.

ΙΙαραμύΟι χωρίς δνομ.α (έκδοση λούσου κτλ) 
μέ εικονογραφίες τού κ. Λ. Κωνσταντινίδη. 
Δρ. 3,50.

Τ ον καιρό τοΰ Βουλγαροκτόνου (τόμοι 2, 
δεμένοι κτλ. μέ εικονογραφίες τού κ. Δ. Κω- 
σταντινίδη) Δρ. 4,50. - Ό  κάθε τόμος γιά τό 
έξωτερικό μέ ? 5* λεφτά παραπάνου γιά τά τα
χυδρομικά.
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“ΝΟΥΜΗΝΙΑΣ,, ! TQ ΑΝΑΓΝΟΣΜλ”  |

Ό  Σταμ. Σταμ., δπως βλέπω στήν «Άκρόπο- ! 
λη», έπιμένει νά δικάιολογήση μέ κάραγκιοζλίκια 
τό κατρακύλισμα πού τού χτυπήσαμε τις προάλλες. \ 
’Αμέσως τότες έγραψε — αυτός ή άλλος συνεργάτης ' 
του, δέν ξέρω — μερικές διπλοσταμάτικες άράδες, i 
όπου το «ΙΙοοαβρός» τό στράβωσε σέ «Ποδάρας» κ5 
έλεγε πώς μ* Ιβαλέ ο διευθυντής του «Νουμά» νά 
τονέ βρίσω. Χόβ,ισα πέίά πώς θάμενε ίκανόποιη μέ
νος μ’ αυτό καί δέ μίλησα. Τί μέ πείραξε, κι αν 
πίστευε αληθινά πώς έχω κ’ έγώ σάν άύτόν διευ
θυντή', πού μέ βάζει καί γράφω ; ’Αλλά, νά, πού 
δέν του φάνηκε άρκετο τούτο καί βγήκε πάλι μέμιά 
«Νουμηνία» νά γυρεύη καί ρέστα. Δηλώνοντας άπό 
τά πριν τήν ήττα μου σ’ αυτό τόν καυγά μέ κρεμα
σμένο τό ζουνάρι, θέλω μονάχα νά τού κάμω μερι
κές διορθώσεις καί παρατηρήσεις, γιά νά μή θολώνη 
τά νερά καί ψαρεύη στά θολά. ’Αναγκαστικά γίνου- 
μαι μικρολόγος καί τό ξέρω πώς χάνω τά λόγια μου 
καί πώς δέν αξίζει τόν κόπο τό πράμα, άλλά τέλος 
πάντων....

Λοιπόν : 1) Αέ διαστρέψαμε καμμιά λέξη τού 
χρονογραφήματος του. «Τό καταπότι», πού λέει, εϊ- : 
ναι λάθος τού τυπογράφου. Έγώ έγραψα «κατατό- j 
πι», γιατί δέν πρόκειται γιά χάπια, παρά γιά κείνο ; 
πού λέγεται Γαλλικά «adresse» (όχι μέ τή σημα- | 
σία τού «dextérité») καί μέ τήν ίδια λέξη στις άλ- ; 
κες Εύρωπαϊκές γλώσσες καί πού ό Πάλλης τό λέει ! 
«κατατόπι». ’Αν θέλη νά πειστή στήν έντέλεια δτι , 
ή λέςη είν’ Ελληνική κι δχι τού ΙΓάλλη καί δέν | 
είχα λόγο νά τή διαστρέψω, ας πάη νά τή βρή στοϋ , 
Σ. Βυζάντιου τό «Λεξικόν τής καθ’ ήμάς 'Ελληνι
κής Διαλέκτου».

2) Τόν ξαναβεβαιώνω δτι τότες πούγραψα γιά τό 
χρονογράφημά του δέν είχα διαβασμένα τά ποιήματα 
τού Στέφα. Μού καθυστερούσε τό ταχυδρομείο καί δέν 
τάλαβα καί καθόλου, γιατί έλειπα, ουό- τρία φύλλα 
τού «Νουμά» — μένω μακριά άπ’ τήν ’Αθήνα — καί 
ζήτησα νά.μού τά ξαναστείλουν. Τώρα πού τά διά
βασα, τόν γλυτώνω άπ’ τόν κόπο νά ζητάη τή μαρ
τυρία τού ΙΙαλαμά καί τού Ταγκόπουλου δτι δέν τά

(*) Σημ. του «Νουμά». Τό άρθρο, αυτό τό τυπώνουμε 
γιατί τό άααίχησε ό συνεργάτης ιιος. Έδεΐς καμιά όρεξη 

δέν είχαμε νάπαντήσουμε στόν κ. Σταματίου, όχι γιατί τόν 

ιιερκρρονοΰμε, μά γιατί είναι καλό παιδί κ' έχει άπειρες 

φορές ρεκλαμάρει τό «Νουμά». Ά  μας βρίζει σήμερα (μά

θαμε μάλιστα πώς είναι βαλμένος νά μας βρίζει) κάπως 

χυδαία, δέ μας βλάφτει. Ό  Ιδιος πάλι Θά μά; ξαναπαινέ- 
σει αΰριο.

κατάλαβαν. Τού δμολογώ πρόθυμα δτι κάμποσες λέ- 
ξες σ’ αύτά μού είναι άγνωστες καί γι’ αυτό ίσως 
καί δέν τά καλόνόιωσα. Οί λέξες όμως αύτές, Ιπει- 
δή είναι άγνωστες σ’ ¿μένα, δέ θά πή δτι καί δέν 
υπάρχουν καί τήν άπόδειξή δτι όπάρχουν μάς τήν 
έδωσε στό κατοπινό φύλλο δ «Περαστικός». ’Αλλά 
καί Κινέζικες νά είταν, δέν έχει καμμιά σκέση τό 
πράμα μέ δσα λέγαμε τού Σταμ. Σταμ. Έγώ πα
ραδέχτηκα 8τι μέ τό δίκιο του θύμωσε ίιάί; θάρρώ; 

κάτι τι άλλο χτυπούσα; δχι δτι άδικα μίλησε γιά τά 
| ποιήματα. Ούτε κ’ έγραψα πώς τά διάστρεψε ή «Ά - 
: κρόϊϊολη».

Β) Τήν «Ακρόπολη» συνολικά δέν τηνέ κατη- 
! γόρησα, ώστε νά τήν υπερασπίζεται, ούτε κ’ έπαί- 

νεψα τό «Νουμά», γιά νά τονέ συγκρίνη πικρά κ’
| ειρωνικά μέ τή δική του φυλλάοα καί νά τόν χτυ- 

πάη. Ά ν τή φράση «γιά τήν έρμη τήν πεντάρα»,
, πού βρίσκεται σέ μέρος δπου μιλώ υποθετικά καί γε

νικά, τή θέλει καί καλά νάναφέρνεται στήν «Άκρο- 
| πολη» καί στόν έαυτό του, τότες 6 ίδιος διάλεξε γι’
: άληθινή μιά άπ’ τις υποθέσεις πούκανα κι δμολο- 

γεΐ δτι γράφει δπως γράφει -κ α ί  ή «’Ακρόπολη» 
μαζί του, αφού δέν παρουσιάζεται παρά τυλιγμένος 

! μέ δαύτηνε — γιά τήν πεντάρα καί πρέπει νά φορ- 
τωθή επομένως και κάτι συμπεράσματα, πού φέρνει 
ή αλήθεια τής υπόθεσης.

Καί, δπως φαίνεται, θά καμάρωσε τόν έαυτό του 

στολισμένο μ’ αύτά τά συμπεράσματα, κι άντίς νά 
κοιτάξη νά γιατρευτή καί νά μάς χρωστάη και χά
ρη, Ιπιασε γιά έκδίκησή νά κλωτσάη πάλι εδώ κ 
έκεί καί νά βρίζη — άφίνω πιά μέ τί λογής βρίσι
μο - τόν Ταγκόπουλο, πού είναι δλως άθώος σ’ αυ
τή τήν περίσταση. Άλλοιώς δέν καταλαβαίνω τί θέ
λει κι άνακατέβει προσωπικά. Τί σκέση έχει ΐό τί 
έγραφε — άν έγραφε — ό Ταγκόπουλος στήν « Ε 
στία» τόν περασμένο αιώνα:

Καί δχι γι’ άλλο λόγο, παρά γιά νά μή νομί- 
| ζη δτι κ’ έγώ έγραψα άπό καμμιά προσωπική ά- 
ί φορμή, τού φανερώνω δτι ούτε κατ’ δψη τονέ γνω-
■ ρίζω. Γραψίματά του μόνο βλέπω στήν «Άκρόπο- 
'| λη», κι όταν τά γραψίματ’ αύτά τυχαίνη νάναι σω- 
; στά ή όμορφα, δέν έχω λόγο νά μή χαίρουμαι. Τώ- 
! ρα τελευταία λ. χ. μ’ άρεσε ένα παραμύθι μέ τήν έ- 
| πιγραφή «Πικράγγουρα». Καί τις γελοιογραφίες του

■ καμμιά φορά τις βρίσκω βαθιά χαραχτηριστικές, δ- 
| πως τελευταία'τό «Ίσλάμ».

4) Μέ τις λέξες πού διάλεξε, γιά νά κάνη πε-
■ τροπόλεμο, πάλι έπεσε στή λάσπη. Οί δυό άπ’ αύ

τές, μού φαίνεται, ή στράβωμένες είναι ή δλότελα 
δικές του καί γι’ αυτό τού κρεμάζω σκουλαρίκια τά 
«πισοοσψούγκια» καί τά «διπλοσφούγκια», έπίσης
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καί τή «Νουμηνία» (λέξη αρχαία' =  πρωτομηνιά. 
"Ισως θάθελε νά πή «Νουμαμηνία» κατά τό «θεο
μηνία».) Οί άλλες δέν είναι βέβαια του Μαίτερλιγκ 
και του Σολομώντα, δέν είναι δμως καί του Ιϊάλλη 
ή του Τ’υχάρη. Τά «καταπιώνας», «τουρλώνω* καί 
«ξετουρλώνω» είναι λαϊκές λέξες. Καί κανένας τήν 
«έκπνοή» καί «εισπνοή» δέν είναι δυνατό- νά τήν 
είπε «τουρλώνω» καί «ξετουρλώνω». θεοφάνερη ή

δχι τών δσα δηγέται ο Ταγκόπουλος γιά τό ταξίδι 
του Ιϊάλλη, καθώς καί νά κολακεύη «έν παρόδφ» 
καί τό Βενιζέλο, άλλ' δτι αυτά είναι άσκετα έντε- 
λώς μέ τή συζήτησή μας. Ά ν στά γραφόμενα του 
Ταγκόπουλου βρίσκεται καμμιά κακοήθεια ή άλογιά 
ή πρόληψη, άς τά χτυπήση, Αφού δμως πρώτα κα- 
θαριστή δ ίδιος άπ’ δ,τι θά κατηγορήση. Ά  δέν εί
ναι σπουδαία ή τά δικά του ή του Ταγκόπουλου, δέ

'ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΛΣΤΟΗ,,

(Τού ΤΕΝΕΙΙΟΜΟ, φίλ,ου του φιλοσόφου)

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΙΑΝΩΝ

ψευτιά. Τό «καρβουνικό ξυνό» καί το «βαχόσκοινο» ! μ®5 πειράζει. Εμείς δέν τουπαμε τά δχι σπουδαία 
είναι τής κ. Ιίαπαμόσκου. Ά  δέν του αρέσουν οί λέ- ! νά μήν τά γράφη. Ίσα ίσα τόν παραπέμψαμε στό 
ξες, άς μας κάμη καλύτερες ή, άν ταύτί του μένη | «Ηίκ-νίκ» καί στον «Γσακιτζη».

ευχαριστημένο, άς κρατήση τό «νοτιέος μιελός». \ 15.11.911.
’ αχ ' ι . , > / -  ιν  ! ΑΥΔΟΣ ΠΟΔΑΒΡΟΣΔέ ρρισκει λοιπον να χτυπήση τίποτα του Ψυ- j

χάρη καί του Πάλλιη. Νάταν νά συζητούσε άνθρω- 
πινά, μπορούσα νά τού δώσω ευχαρίστως Ιγώ δ ί 
διος μερικά παραδείγματα απ’ τόν Ψυχάρη καί τόν 
Ιϊάλλη, γιά νά κάνη λογικό πόλεμο. Ό  Ψυχάρης 
λ. χ. καμμιά φορά λέξες αρχαίες, πού καθόλου α
κόμη δέν έχουν δουλευτή στό στόμα τού λαού, τίς 
παρουσιάζει μέ μορφή πού μέλλουν νάχουν σύμφω
να μέ τούς φθογγολογικούς κι άλλους νόμους τής 
σημερνής γλώσσας. Γιά τό τυπικό, έννοείται, δέν ύ- .
πάρχει ζήτημα δτι πρέπει νά συμμορφώνουνται οί Τό καλοκαίρι τού 1886 θάψαμε στή Γιασνάγια
αρχαίες λέξες μέ τίς δμοιες τους στή νέα. Είναι κά- ί Πολιάνα μιά χωριατοπούλα καί γυρίζοντας άπ τό 
τι δυσκολίες κ’ έδώ, άλλά λίγες. Στό φθογγολογικό | λείψανο λέγαμε τίς Ιντύπωσές μας. Τότες δ Λέο Νι- 
δμως μέρος έχω τή γνώμη δτι δέν είναι άνάγκη νά | κολάγεβιτς παρατήρησε ·
προσβάλλουμε κάθε λίγο καί λιγάκι τό διαστραμμέ- «Ναι, ή κηδεία είναι ακόμα ή μοναδική πράςη, 
νσ γλωσσικό μας αίστημα. "Αξαφνα τό «εύγνωμο- ! πού ταιριάζει σ? ένα θάνατο καί γίνεται μέ τόν πιό 
’σύνη» δέν είναι καί τόσο άνάγκη, μού φαίνεται, νά ■' κατάλληλο τρόπο γιά ένα τόσο σοβαρό, σπουδαίο και 
τό γ^&φονμε «βνωμοσύνη». Δέν ύπάρχει έδώ κίν- | σημαντικό πράμα. Στά χωριά οί κηδείες γίνονται πιό 

δυνος νά προχύψη άνακάτωμα γλώσσας, δπως ύπάρ- , άπλές καί πιό συγκινητικές, στίς μεγαλόπολες πιό 
χει μέ τό Ανακατωμένο τυπικό. Ά ς  πάρη δ λαός . μεγαλόπρεπες καί πιό τυπικές, μά πολύ άνοστες· 
στό στόμα του το «ευγνωμοσύνη» κι άς το κάνη μο- { Αλλά κ* έκεί, δπως κ’ έδώ έχουν τόν ίδιο γιορταστι- 
ναχός του «βνωμοσύνη», δπως λ. χ. έκανε τό «Εύ- , κό χαραχτήρα καί ή μυστηριακή δύναμή τους συγ- 
φροσύνη» «Ψροσύνη». Τώρα, θά πή κανείς, μπορεί | κρατά τό κάθε τι. Έ  δύναμη ενός μυστήριου άγγι- 
νά τό κάνη καί «γνωμοσύνη» κ’ έτσι νά μή μείνη | ζει τήν ψυχή ώς τά βάθια της,καί κάνει τόν άνθρω- 
κανένα λείψανο τού εδ, άλλά ποιά ή ζημιά; Μή- . πο νά παραδίνεται Αθελα σέ σκέψες γιά τόν Ούρα- 
πως μέ τό β  τού «βνωμοσύνη» θάχουμε συνείδηση νό, τό θεό, τό ΙΙνέμα* αίστάνεται τόν εαυτό του γε- 
τής σημασίας τού ε δ ; Κ’ οί άλλοι Ευρωπαϊκοί λαοί, ! μίτο ήμερότητα κι. Αγάπη, καί κλίνει στήν έλεημο- 
σάν πρωτόγραψαν τή γλώσσα τους, δέν πιστεύω σ’ \ σύνη. ΓΓ αύτό στις. κηδείες, πού γίνονται στίς μεγα- 
δσα δανείζουνταν έτοιμα άπ’ τούς Αρχαίους νάδιναν | λόπολες, βρίσκεις πάντοτε πολλούς ζητιάνους, τόσο, 
προκαταβολικά τή μελλούμενη φθογγολογϊκή μορ- : πού σούρχεται νά πιστέψης πώς τέτιες ωρες έχουνε 
φή. "Ίσως δμως καί νάχω άδικο. Δέν έπιμένω, δέν.1 τήν πιό μεγάλη τους γιορτή. Κι αυτού άπάνου πλά· 
τό μελέτησα πλατιά τό πράμα. Μιάν άπλή σκέψη ί στηκαν πολλά παραμύθια γιά τούς απόκληρους αύ- 
μόνο έκαμα. Τό ζήτήμα έδώ εϊναι, άν άράδιαζα χούς τής τύχης, θυμούμαι έν’ άπ’αύτά πρωτότυπο καί 
μερικά τέτια γιά χάρη τού Σταμ. Σταμ., αύτός θά δεδαχτικό, πού τάκουσα σέ κηδεία, κάπου σέ μιά 
τά μεταχειριζότανε γιά ήσυχη κι άνθρωπινή συζή- μεσηβρινή χώρα.
τηση ή θάπαιζε μέ δαύτα καί θάβριζε σά γελωτο- ! »Ένας πλούσιος είταν άρρωστος τού θανατά. 'Ο

ποιός ; Άφίνω νά τό λύση.δ ίδιος τό ζήτημα.

5) Τελειώνοντας τού παρατηρώ δτι είναι δικαίω
μά του νάχη δ,τι γνώμη θέλει γιά τή σοβαρότητα ή

λόκληρη τή ζωή του τήν πέρασε πολύ τσιγκούνικα, 
κι άπόχτησε μεγάλα πλούτη.

»"Οχι, δχι», έλεγε, άμα τού κοπάνιζε κανένας
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τή φιλαργυρία του, «τό καλύτερο πράμα στον κό
σμο είναι τά λεφτά !....»

»Καί τώρα, πού είταν κοντά στό χάρο, συλλο
γίστηκε :

»Σίγουρα καί στόν άλλο κόσμο θά χρειάζουνται 
τά λεφτά! Ιίρέπει κανένας νά φροντίζη γιά τόν έαυ- 
τό του, γιά νά μή βρεθή στήν ανάγκη».

Κάλεσε λοιπόν τά παιδιά του κοντά στό κρεβ- 
βάτι καί πρόσταξε νά τοΰ βάλουν μέσα στό σεντού
κι του ένα κομπόδεμα μέ λεφτά. «Όχι. τσιγκούνι
κα», τούς είπε, «μά πολλά λεφτά».

Τήν ίδια νύχτα πέθανε κιόλας.
Τά παιδιά, κάνοντας τή θέληση τοΰ πατέρα 

τους, έβαλαν μαζί του στό σεντούκι πολλές χιλιάδες 
ρούβλια.

Άμα τόν έθαψαν καί πήγε στόν άλλο κόσμο, 
άρχίνησαν άμέσως οί συνηθισμένες διατύπωσες μέ τά 

ρωτήματα και μέ τις έγγραφές στά διάφορα βιβλία. 
Ζητούσαν ναύρουν τδνομά του, ξέταζαν τις πράξε; 
του, καί τόν τυραννούσαν έτσι όλη τή μέρα.

Γιατί καί στόν άλλο κόσμο βρίσκονται λογιώ λο- 
γιώ γραφεία αστυνομικά, γιά πληροφορίες κτλ.

Μόλις καί μετά βίας τελείωσε κατά τό βράδι. 
Πεινούσε σά λύκος καί διψούσε τόσο, πού καιγότανε 

ή γλώσσα του. Ί )  λαιμός του είταν ξερός, ή γλώσ- , 
σα του χωρίς σάλια «Κοντεύω νάπεθάνω», είπε μέ
σα του. ;

Άξαφνα βλέπει ένα τραπέζι μέ χίλιω λογιώ φα
γιά, ρακιά καί μεζέδες. Κείνη τήν ώρα ψηνότανε 
και κάτι άπάνου στή φωτιά, μέσα σ’ ένα τηγάνι. ί

«Χά», είπε μιλώντας στόν εαυτό του, «πούμπο- . 
ρώ νά παινεθώ. Καλά τάλεγα έγώ, πώς κ’ έδώ θά- 
ναι, δπως καί σέ μάς. Έκανα πολύ καλά καί πήρα 
μαζί μου λεφτά. Τώρα θά φάγω καί θά πιώ δσο 
θέλω».

Χαρούμενο; έψαξε τό κομπόδεμά του κ’ έτρεξε 
στό τραπέζι.

«Πόσο κάνει αύτό;» ρώτηξε δειλά δειλά δεί
χνοντας μιά σαροέλλα.

«Ένα καπίκι», άποκρίθηκε ό άνθρωπος, πού 
στεκότανε στό τραπέζι.

«Φτηνά», σκέφτηκε κείνος. «Μά μπορεί νά 
μην-ακόυσα καλά, θά ρωτήξω άκόμα μιά φορά».

«Κι αύτό έδώ ;» ξαναρώτηξε δείχνοντας τις ό- 

,ρεχτικές ζεστές κρεατόπηττες.

«"Αλλο ένα καπίκι», τοΰ άποκρίθηκε πάλι δ 
πουλητής, κιάρχίνησενά χαμογελά μέ τό ξάφνισμά 
του γιά τή φτήνια.

«ΆφοΟ είν’ έτσι», είπε μέ σοβαρότητα δ πλού
σιος, «βάλτε μου, παρακαλώ, δέκα σαρδέλλες, πέντε

κρεατόπηττες στό πιάτο.... καί τούτο παρακαλώ.... 
κ" έκεΐνο,... καί τούτο έδώ....»

Μέ αχόρταγο μάτι έβλεπε δεξιά κι αριστερά τά 
δρεχτικά φαγητά.

Ό  πουλητής άκουσε τήν παραγγελιά, μά δέν 
κουνήθηκε άπ’ τή θέση του.

«Σέ μάς έδώ πλερώνουνε μπροστά", τούπε ξερά,
«"Εννοια σου, μέ εύχαρίστηση».
Καί τού παρουσίασε πέντε ρούβλια.
«Χά!»
Ό  πουλητής κοίταξε τή μονέδα κι απ’ τις δυό 

μεριές καί είπε : «Αύτό δέν είναι καπίκι».
Καί τούδωκε πίσω τά πέντε ρούβλια.
Σ’ ένα γνέψιμό του δυό χεροδύναμοι άντρες έ

βγαλαν δξω τόν πλούσιο καταστεναχωρημένο.
«Δυστυχία !» σκέφτηκε. «Όστε αύτοί έδώ παίρ

νουν μονάχα καπίκια; ! Παράξενο. Μά πρέπει νά 
χαλάσω».

Έτρεξε στούς γιους του τή νύχτα στόν ύπνο τους 
καί τούς πρόσταξε:

«Πάρτε τά ρούβλια πίσω. Δέν μπορώ νά τάλλά- 
ξω. Καί βάλτε μου στόν τάφο ένα κομπόδεμα μέ κα
πίκια. Αλλιώς πεθαίνω».

Τρομασμένα τά πιιιδιά του τήν άλλη μέρα έκα
ναν δ,τι τούς πρόσταξε δ πατέρας τους, πήραν τά 
ρούβλια απ’ τό μνημούρι κ’ έβαλαν στόν τόπο τους 
ένο κομπόδεμα μέ καπίκια.

«Τώρα έχω καί ψιλά!», φώναξε χαρούμένός κ* 
έτρεξε στό τραπέζι.

«Δόστε μου γλήγορα νά φάγω, γιατ’ είμαι ψό

φιος τής πείνας».
«Σέ μάς έδώ πλερώνουν μπροστά!», είπε σάν 

καί πρωτήτερα δ πουλητής.
«Έννοια σου, έννοια σου!», είπε δ πλούσιος κ«1 

παρουσίασε μιά χούφτα καπίκια.
«Κάνε γλήγορα? παρακαλώ».
Ό  πουλητής γύρισε μιά, είδε τά λεφτά καί γέ

λασε.
«Καθώς βλέπω σείς κάτου στή γις μαθαίνετε 

λίγα πράματα. Δέν παίρνουμε αύτά τά καπίκια, μά 

κείνα πού χαρίσατε. Συλλογιστήτε. Πάς καί καμ- 
μιά φορά δώκατε έλεημοσύνη σέ κανένα ζητιάνο, 
πάς καί βοηθήσατε καμμιά· φορά κανένα φτωχό;»

Ό  πλούσιος κατέβασε τά μάτια του καί συλλο
γίστηκε.

Καμμιά φορά στή ζωή του δέν είχε βοηθήσει 
φτωχό, ποτέ του δέν είχε δώσει έλεημοσύνη.

Καί οί δυό χεροδύναμοι άντρες ξανάβγαλαν τόν 
πλούσιο έξω.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ
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[IIII  ρ  ¡ 1 1  Τ Ι.Π ΙΙΡ ΙΙΙΙΙ
Παηάπολύ; κόσμος- στήν πρώτη τών συμφωνι

κών κονσέρτων τής ’Ορχήστρας του ’Ωδείου, πού έ
καναν αρχή τήν περασμένη Κυριακή. 'Η τέτοια συρ
ροή του κόσμου σιήν Ελλάδα, πού κι αν ύπάρχη 
κάποιο σχετικό προχώρημα στήν τέχνη, τό πλήθος 

κρατεί τή στασιμότητά του μένοντας πάντα σέ σε
βαστή απόσταση, μάς κάνει να γυρεύουμε την εξή
γηση του ξεχωριστού τούτου φαινόμενου. Τό θεατρι
κό καθιέρωμα, ή κοσμική επιβολή τών κονσέρτων, 
τό παρουσίασμα τών αγαπημένων μας εαυτών καί 
οί διάφορες ετερόφυλες ματιές πού ανταλλάσσονται, 
είναι ή κυριώτερη άφορμή τού φαινόμενου. Κι ά- 
κόμα ίσως, όσο κι αν είναι τούτο σκεπασμένο κι υ
ποσυνείδητο, ή sexuelle επίδραση τής μουσικής, ϊ- 
δέα πού υποστηρίζουν διάφοροι' ή μουσική, αποτει
νόμενη στά αίσθήματά μας βαθύτερα καί ριζικώτερα 
άπό κάθε άλλη μορφή τέχνης καί δίνοντάς μας τούς 
πιο δυνατούς κλονισμούς, σαγηνεύει καί τα αισθη
τήρια, πού συγκοινωνούνε βέβαια μέ τά αισθήματα. 
Σ’ αύτή δηλαδή τήν περίσταση γίνεται δτι καί στήν 
καλλιτεχνική έκθεση μέ τόν αμύητο τής τέχνης πού 
πηγαίνει στήν Πινακοθήκη γιά ν’ αντιμετώπιση μό

νο καί μόνο τά γυμνά, χοιρίς άλλη καλλιτεχνική πρό

θεση.
Ή  περιοδική σειρά όρχηστρικών εκτελέσεων, μ’ 

δλες τις μεγάλες έλλειψες πού μπορούνε νά παρου
σιάζουν, είναι κάτι απαραίτητο γιά μια πρωτεύουσα, 
έστω καί μέτρια, σαν τήν ’Αθήνα. Γιά τό άτομο τό 
υποχρεωμένο νά ζή στις διάφορες συνθήκες τού αιώ
να μας, συνθήκες μέ τέτοια μιά τάση πρός τήν αυ
τόματη ζωή καί τή μηχανοποίηση, είναι απαραίτητο 
νά βυθίζεται κάθε τόσο γιά νά ξανάβρη τόν έαυτό 
του στόν ωκεανό τής ορχήστρας, τής ορχήστρας πού 
είναι τό τεράστιο καί τό πιο περίπλοκο συνολι
κό όργανο τής παραστατικώτερης μουσικής έκφρα
σης. Τό άτομο τότε, στήν τόσο άναπολητική δύναμη 
τού ήχου, συγκεντρόνεται και διπλόνεται στόν έαυτό 
του, ζώντας αποκλειστικά γιά λίγο μέ τήν ΰποκειμε- 
νική τού συγκίνηση, πού δέν περιορίζεται στό σι']μέ
ρα, αλλά γυρνάει πρός την περασμένη μας ζωή, ή 
κι ακόμα, προχωρεί έκείθε άπό τό σήμερα πρός. τό 
άγνωστο.

Έ τσι μάς δόθηκε τή φορά τούτη, ανάμεσα άπό 

άλλα κομμάτια, ν’ ακούσουμε καί τά τρία άκόλουθα

έργα: μέρος άπό τόν Όρφέα τού Γκλούκ, ένα κον
σέρτο τού Σούμαν γιά πιάνο κι δρχήστρα, και τό 
Αυτρωμό τού Σεζάρ Ψράνκ. Τό πρώτο μ’ όλη τήν 
κλασσική ακρίβεια τής, μορφής καί τή διαύγεια 
τού περιεχομένου, καθώς καί τή μακαριότητα, τή 
γοητεία καί τήν αιωνιότητα τών ευτυχισμένων νε
κρών. Τό δεύτερο μέ τό συνειθισμένο εκείνο ψυχόρ
μητο τού άγνού ρωμαντισμού τού Σούμαν. Καί τό 
τρίτο μέ τή μυστικοπαθή δμιχλιασμένη υρχήστρωση 
καί τήν κατανυχτική μεταρσίωση τού πιό μεγάλου 
νεώτερου γάλλου μουσουργού, τού Σεζάρ Φράνκ.

Αύτά τά λίγα, αφήνοντας κάθε επίκριση γιά τήν 

έκτέλεση καί τό τεχνικό μέρος ατούς ειδικούς.

ΛΕΑΧΤΡΟΣ

ΠΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Παίρνουμε άπό τή «Θεσσαλία» τοΰ Βόλου (28 

Νοέμβρ. 1911, σελ. ίί) τό άκόλουθο παραγραφάκι.

«Κατάμεστον ήτοχθές τό θέατρον κόσμου δλων 
τών τάξεων, ίοίω; δέ τών έργατικών.

Μετά τήν κωμωδίαν έπαίχθη τό μονόπρακτον 
δράμα του κ. Ταγκοπούλου διευθυντοΰ του «Νου

μά», «Στήν Όξώπορτα».

Οί έργάται ένθουσιασθέντε; τό κατεχειροκρότη- 
σαν, προσέφερον δέ άνθη καί περιστερά; εις τήν κ. 
Κυβέλην, ήτις έπαιξεν άμίμητα».

Καί τάκόλουθο (ϊδιο φύλλο, ίδια σελίδα).

«Χθες τό άπόγευμα κατήλθεν εί; τήν πόλιν μα; 
ό κ. ΐιμολ. ’Αμπελά; έφέτη;. Ό  κ. Άμπελάς με- 
ταβά; εί; τό θέατρον παρηκολούθησεν έκ τής σκη
νή; το δραματάκι τοΰ κ. Ταγκοπούλου «Στήν Ό - 
ξώπορτα».

Άπό τό Βόλο μά; στάλθηκε καί τό άκόλουθο 
γράμμα-

Αγαπητέ κ. Ταγκόπουλε,

Χτές τό βράδι παίχτηκε άπ’ τό θίασο τής Κυ
βέλη; τό ώραίο σου κοινωνικό δραματάκι «Στήν 
Όξώπορτα».

Τό Εργατικό Κέντρο τής πόλης μας παρακάλε- 
σε τόν κ. θεοδωρίδη νά παιχτή ή ό «Ι’ήταυρος» τοΰ 
Ρήγα Γκόλφη ή τό δικό σου «Στήν Όξώπορτα» τό 

όποιο καί παίχτηκε. Τό θέατρο γεμάτο άπό έργάτες 
καί άπό άλλο κοσμο. Πολλ,οί κλαίγανε. Όλοι δμως 
οί έργάτες ένθουσιαστήκανε, καί μαζί μ’ αύτούς καί 
δλοι οί άλλοι θεατές, τή στιγμή που ή Λίνα λέει:
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«’Αλλοίμονο, ή γροθιά σας παραλεΐ.... δ παράς 
τήν παραλεί τή γροθιά σας....» Τι έγεινε αυτή τή 
στιγμή δεν μπορώ νά τό περιγράφω. Χειροκροτή
ματα ατέλειωτα, φωνές, μπουκέτα, λουλούδια, πε-· 
ριστέρια. Μαζί μέ τδ μπουκέτο έστειλε κ’ ένα γράμ
μα τδ Έργατικδ Κέντρο, γραμμένο στήν Εθνική 

μας γλώσσα, πού μέ λίγο δμορφα λόγια τήν εύχα- 
ριστάει για τήν καλή της καρδιά πού δέχτηκε νά 
παίξη τήν «Όςώπορτα».

Ή  σκηνή μισή ώρα άνεβοκατέβαινε Τδ μόνο πού 
παρατηρήθηκε είναι τδ πώς δεν ήρθανε στδ θέατρο 
αύτδ τδ βράδι κάποιοι πλουτοκράτες — λίγοι δμως. 
Αυτοί δικαιολογηθήκανε λέγοντας πώς βαρεθήκανε 
κάθε βράδι.Καμπόσοι δμως είπανε πώς οί κ.κ.πλου- 
τοκράτες δεν ήρθανε γιατί άνακατώθηκε τδ Εργα
τικό Κέντρο καί έπειδή είναι τδ έργο σοσιαλιστικό.

Δικός σου 

ΔΟΡΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ

IBAN Σ. ΤΟ ΥΡΓΚ ΕΝ ΙΕΦ

Τ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ
XIV

Τρέχαμε, πετούσαμε. Οί άθρώποι σταματούσανε 
στδ πέρασμά μας, κοιτάζοντας ξαφνιασμένοι. Ό  Δα
βίδ βαστούσε τδ ρολόϊ ψηλά καί τδ κουνούσε άπά- 
νου άπ* τδ κεφάλι του, πηδώντας σάν άγριοκάτσι- 
κο. Τδν άκολουθοΰσα καταπόδι.

— Γιά που ; φώναξα, βλέποντάς τον νά στρίβη 
ένα σοκάκι.

— Στήν ‘Όκα! απάντησε, θά τδ ρίξω στδ νερό.
— Ιΐιάστε τους! ΙΙιάστε τους! χουγιάζανε άπδ 

πίσω μας. Έμεΐς όμως είχαμε πάρει δρόμο. Σέ λίγο 
μάς χτύπησε μιά δροσιά καί νοιώσαμε πώς σιμώνα
με στδ ποτάμι, μέ τούς δχτους τούς άπότομους καί 
γλιστερούς καί τδ ξύλινο γιοφύρι του,' πού άπάνου 
του ξεδιακρίνουνταν μιά σειρά σταματημένα αμά
ξια. Ένας σκοπδς στεκότανε στήν αρχή του γιοφυ
ριού μέ μιά λόγχη στδ χέρι. Ό  Δαβίδ προσπέρασε 
τδ στρατιώτη μ’ δλο πού αύτδς έκαμε νά τονέ ρίξη 
μ* ένα χτύπημα τής λόγχης, μά δέν κατάφερε τί- 
ποτ’ άλλο παρά νά πληγώση ένα μοσκάρι πού περ
νούσε τδ γιοφύρι κείνη τή στιγμή. Ό  Δαβίδ πετιέ- 
ται μέ όρμή πάνου στδ γιοφύρι κι άφίνει μιά φωνή 
θριαβευτική. Κάτι άσπρο, κάτι γαλάζιο στριφογυρί
ζει μονοστιγμίς στδν άέρα καί χάνεται. Είτανε τδ ά- 
σημένιο ρολόι μέ τή γαλάζια κορδέλα πού τού είχε

(*) Κοίταξε άριθ. 455 456 χαί 457.

πελάσει ό Βασίλης. ’Αστραπή βουιήξανε στδ 
νερό. Μά δέν πέρασε μιά στιγμή καί τα πόδια τού 
Δαβίδ άνασηκώνουνται, υψώνουνται στδν άέρα, δλο 
τδ κορμί του φτερουγίζει, τά χέρια τοιι απλώνουν  ̂
ται πάνρΜ άπ’ τδ κεφάλι του, οί δίπλες άπδ τά ρού
χα του άεροκυματίζουν, κάνει ένα κύκλο στδ διάστη
μα, καθώί τα βατράχια σά βουτούνε στή λίμνη, καί 
χάνεται πίσιη άπδ τδ γιοφύρι μαζί μ’ ένα σκάσιμο 
τού νερού.

Μου είναι άδύναγο νά παραστήσω τί ένοιωσα μέ
σα μου βλέποντας τδ τέτοιο κάμωμά του. "Αν καί 
βρισκόμουνα λίγα βήματα πίσω άπδ τδ Δαβίδ' δταν 
έπεσε άπ’ τδ γιοφύρι δμως δέν μπόρεσα νά φωνά
ξω. Εΐμουνα περισσότερο ξαφνιασμένος παρά τρο
μαγμένος. Στάθηκα άμίλητος, άποκαμωμένος. "Ο
λος δ κόσμος έτρεχε καί μ’ έσπρωχνε. ’Αναγνώρισα 
θαμπά μέσα στδ πλήθος πολλά πρόσωπα. Έναςάπ’ 
αυτούς είτανε καί ό Τροφίμιτς, ό παλιδς στρατιώτης 
πού άφησε τή δουλειά του γιά νά τρέξη. Τάλογα 
ξαφνιάστηκαν κ’ οί άμαξες άρχίσανε νά τρέχουν. 
Σέ λίγο κάποιος μοΰ κατάφερε μιά δυνατή γροθιά 
στή ράχη καί λιποθύμησα.

Σά σηκώθηκα, μή βλέποντας κανένα νά μοΰ δί
νη βοήθεια, σίμωσα στήν άκρη άπ’ τδ γιοφύρι μά δ- 
χι άπδ τή μεριά πού έπεσε ό Δαβίδ. Φοβόμουνε νά 
πάω άπδ κεΐ. Είδα μιά βάρκα δεμένη στδν δχτο 
κοντά στδ γιοφύρι. Μές’ τή βάρκα είτανε πολλοί 
άθρώποι, κ’ ένας άπ’ ‘αύτούς, στάζοντας όλάκα ρος. 
έγερνε μπροστά, τραβώντας κάτι τι δξω άπ’ τδ νε
ρό. Είτανε ένα πράμα στενό, μακρί, μαυριδερό, πόύ 
τδ πήρα στήν άρχή γιά βαλίτζα ή γιά πανέρι, μά 
πού σάν τδ κοίταξα μέ προσοχή, άναγνώρισα τδ Δα
βίδ. Ξεφώνησα δυνατά κ’ έτρεξα πρδς τή βάρκα, ά- 
νοίγοντας δρόμο μέ τούς άγκώνες, ύστερα σταμάτη
σα, μή τολμώντας νά κουνηθώ, μήτε νά μιλήσω. 
’Ανάμεσα σ’ αύτούς πού περικυκλώνανε τή βάρκα, 
είδα τδν ’Αγάπη τδ μάγερα, τδ «σιγανδ ποτάμι», τδ 
Γιούσκα, τδ Βασίλη. Ό  άθρωπος πού κρατούσε τδ 
Δαβίδ άπ’ τις μασκάλες έσυρε πρδς τά δξω ξερδ τδ 
σώμα τού ξαδέρφου μου καί τδ ξάπλωσε στδ λασπω* 
μένον 3χτο. Τά δυδ χέρια τού Δαβίδ σκεπάζανε τδ 
πρόσωπό του σάν νά ήθελε νά κρυφτή άπ’ τά μά 
τια τού κόσμου. Ό  Δαβίδ έμνησκε ξυλιασμένος, μέ 
τά στήθη φουσκωμένα, μέ τά πόδια ξαπλωμένα κι 
άλύγιστα. Τά μάγουλά του είτανε πρασινωπά, δέ 
φαινότανε παρά τ’ άίπράδι μονάχα άπδ τά μάτια 
του καί τδ νερδ έσταζε άπ’ τά μαλλιά του. Ό  άθρω
πος πού τδν είχε βγάλει ξηγούσε πώς βούτηξε καί 
πώς λίγο έλειψε νά συνεπάρη καί τδν ίδιονε άκόμα 
τδ ποτάμι. Ξαπλώσανε τδ Δαβίδ σέ μιά τάβλα, καί 
ύστερα άπδ μικρή φιλσνεικία, τονέ φέρανε σπίτι μας. 
’Αμέσως τονέ ξέντυσαν καί τονέ ξαπλώσανε στδ 
κρεββάτι.

"Εμεινε κάμποσο δίχως νά όώση σημάδια 
ζωής καί θά τονέ παίρναμε γιά νεκρδ ά δέν κουνού
σε σπασμωδικά τά χείλια του. Καθόμουνα κοντά 
του, προσέχοντας καί τδ παραμικρό. ‘Ύστερα άπδ 
μιά ώρα άνοιξε τά μάτια.

Δαβίδ, λέω, γιατί τδκαμες αύτό;
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Τά χείλια του ειτανε πανιασμένα, όλο του τό 
σώμα πρησμένο.

 - Γιατί τδκαμες αύτό ; ξανάειπα* γιατί έπεσες
στό νερό;

— "Επεσα στό νερό ! είπε σιγανά. Δέν έπεσα. 
"Εχασα τήν ίσορροπία μου. "Αν ήξερα νά κολυμπώ, 
οέ θά γοβόμουνα νά πέσω. Θά μάθω κολύμπι.

Τότες ό πατέρας μου παίρνοντας ύφος σοβαρό.
— ΤοΟ λόγου σου, μου είπε, φοβερίζοντάς με 

με τό δάχτυλο, νά είσαι βέβαιος πώς θά φάς τής 
χρονιάς σου.

Ύστερα, σιμώνοντας στδ κρεββάτι, πού δ Δαβίδ 
ειτανε ξ*πλωμένος.

— Στή Σιβερία,· κύριε, πρόστεσε, στά κάτεργα, 
στά μπουντρούμια, ζοΰνε και πεθαίνουν άθρώποι πού 
είναι λιγότερο ένοχοι καί λιγότερο κακούργοι άπό 
σένα. Τί στοχάστηκες; X* αύτοχεριαστής, νά κλέ- 
ψης, ή νά κάμης μιάν άπλή άνοησία; Μίλησε.

— Μητε ν’ αύτοχεριαστώ, μήτε νά κλέψω, ά
ποκρίθηκε άργά δ Δαβίδ. Σωστά όμως είπατε. Ναί, 
βρίσκουνται στή Σιβερία ξόριστοι, κατάδικοι πού ά- 
ξίζουνε περσότερο άπό μάς.... ΙΙοιός τό ξέρε: αύτό 
καλήτερα άπό σένα;

Ό  πατέρας μου ξαφνιάστηκε και πήγε δυό· βή- 
μανα πίσω, έβηξε καί κάνοντας τό σταυρό του έφυ
γε άπ’ τήν κάμαρα.

Ό  Δαβίδ θέλησε ν’ άνασηκωθή, μά δέν τό κα- 
τάφερε.

— Τό ποτάμι μέ πέταξε άπάνου στις κολώνες 
τού γιοφυριού, είπε' θά είμαι χτυπημένος.

Σώπασε καί μέ κοίταξε κάμποσο. Ύστερα ξά
φνου :

— Είδες τή Ραϊσσά ; μού είπε μέ άγωνία.
— Ό χι.... γιά σΐάσου.... θαρρώ πώς είδα κον

τά στό γιοφύρι κάποια μαυροφόρα μέ μαντίλι κίτρι
νο στό κεφάλι. Χαί, αυτή ειτανε.

— Τήν είδες άπό τότες ;
— ’Από τότες ; δέ θυμοΰμαι, γιατί άλλου πρό

σεχα. Έπεφτες κείνη τή στιγμή άπό τό γιοφύρι.
Ό  Δαβίδ δοκίμασε νά μοΟ άπλώση τό χέρι.
— Καλέ μου ’Αλεκάκη, είπε, πήγαινε γλήγο- 

ρα, πήγαινε νά τής πής πώς είμαι καλά, πώς δέν 
έπαθα τίποτα, πώς-θά τηνέ δώ αύριο.

Στό πρόσωπό του, περιτριγυρισμένο άπό τά σκόρ
πια μαλλιά του πού ειτανε τώρα στεγνά, ζουγραφι- 
ζότανε μιάν έκφραση άφάνταστης καλοσύνης. Πήρα 
τό κασκέτο μου κ’ έφυγα.

XV

Μπρός στήν καλύβα του Λάτκιν τό μέρος είταν 
άδεντρο. Δέ φύτρωνε άλλο άπό βάτα καί τσουκνί
δες. Στό βάθος έστεκε ένας φράχτης μισοπεσμένος. 
Διάβηκα άνάμεσα άπό κάποιο άνοιγμα τοΰ φράχτη, 
γιατί δέ βρισκότανε μήτε πόρτα, μήτε άλλο πέρα
σμα, καί είδα στό κάτου σκαλοπάτι τή Ραϊσσά ά-

κουμπισμένη, μέ τούς αγκώνες στά γόνατα, μέ τό 
κεφάλι στά χέρια. Κοιτούσε χαμένα μπροστά της 
στό άπειρο. Σιμά της έστεκε ή άλαλη αδερφή της, 
παίζοντας μέ μιά λυγόβεργα, και μπροστά στήν 
πόρτα, μέ τή ράχη γυρισμένη πρός έμένα, φορών
τας σακκάκι κουρελιασμένο, κοντό παντελόνι, πα
πούτσια παγόνια, πηδούσε, κάνοντας παράξενες γκρι- 
μάτσες, δ γέρο-Λάτκιν.

Άκούγοντας τά βήματά μου, γύρισε, ρίχτηκε 
άπάνου μου κι άρχισε νά τραυλίζη μέ φοβερή γλη- 
γοράδα. Είχα νά τονέ δώ καιρό πολή, και τρόμαξα 
νά τονέ γνωρίσω. Έ  κόκκινη φάτσα του, ή ζαρω
μένη, τδ ξεδοντιασμένο στόμα του, τά μικρά στρογ
γυλά του μάτια δίχως έκφραση, τάταχτα γκρίζα 
μαλλιά του, οί άλλόκοτες χερονομίες του, ή άκατα
νόητη κουβέντα του μέ τρομάζανε. Τονέ παρόμοια- 
σα μέ βρυκόλακα. Μέ χαιρέτησε:

— Καλημέρα, καλημέρα, είπε πολλές φορές.
Τήν ίδια στιγμή μιά γερόντισσα έβγαλε τό κε

φάλι της άπ* τήν πόρτα.
— Μή παραξενεύεσαι, άφέντη, μου είπε, γι’ αυ

τά πού βλέπεις.. Λένε πώς κάποιος άθρωπος πνίγη
κε. Χά ήξερες πόσο τρόμαξε αύτή έδώ! Τόν είδε νά 
πέφτη στό νερό. ·Ό Θεός ξέρε: πώς ήρθε πίσω. Χά 
τηνε τώρα καθισμένη κεϊ χάμου, δίχως νά κουνιέ
ται, δίχως νά μιλή. Βάνω στοίχημα πώς κι αύτή γί- 
νηκε .ξάφνου άλαλη σάν τήν άδερφή της. "Ω! τί 
συφορά! τί συφορά!

Δέν άποκρίθηκα, μά πηγαίνοντας πρός τή Ραϊσ- 
σά, στάθηκα ¿ρθός μπροστά της.

— Ραϊσαάσκα, είπα, τί έχεις λοιπόν ;
Δέν κουνήθηκε καθόλου. "Εδειξε σά νά μή μέ 

άκουσε. Έ  δψη της δέν άλλαξε διόλου, μά πάντα έ
μοιαζε σά χαμένη, σάν κοιμισμένη.

Τής έπιασα τό χέρι.
—Ό  Δαβίδ ζή, φώναξα, ζή δ Δαβίδ. Ζή, άκοΰς; 

Τονέ τράβηξαν άπό τό νερό. Είναι σπίτι μας. Μού 
είπε νά σέ γυρέψω, θάρθή αύριο. Ζή....

Σήκωσε μέ τό στανιό τό κεφάλι καί στήλωσε ά
πάνου μου τάγρια μάτια της. Ύστερα τό κεφάλι της 
ξανάπεσε στους ώμους της. Κόκκινη σε καί τά χεί
λια της μισοανοίξανε. Τό στήθος της άνασηκώθηκε 
άργά, ή μορφή της άλλαξε. Τότες έβγαλε μιά φωνή:

— Ό  Δα-α-βίδ-ζή !
Καί μαζεύοντας δλη της τή δύναμη, σηκώθηκε 

δρθή καί κατέβηκε τή σκάλα.
—  Πού πψς ; ρώτησα.
Μά είχε ξεπεράσει κιόλας τό φράχτη τρέχοντα;, 

σκοντάφτοντας κάθε λίγο καί γελώντας νευρικά.
Τήν άκολούθησα, χωρίς νά προσέχω στις φωνές 

τού Λάτκιν.
Ή Ραϊσσά τράβηξε ίσια γιά τό σπίτι μας.

(Στ&λλο φύλλο τελ ιώ νει)  

(Μετάφραση δας ΙΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜ.)


