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ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ Πέρα άπό τή ζωή.
» ^  » ΙΊερσάκη—Περρωιή

ΑΙΙΟΛΙΝΑΡίΟΣ Νεογέροι καί γεροντονέοι 
ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ Τό δήγημα του Χατζόπουλου.
ΔΟΝ ΚΑΡΛΟΣ Γιά μιά καλλιτέχνιδα.
ΔΗΜΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ Καλομοίρης.
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΟΡΙΤΗΣ Τό μεγάλο παιδί.
ΙΟΥΛΙΑ ΙΙΕΡΣΑΚΗ Γιαννάκος —Γερμανίδα -  Μικρή λύπη 
Ν. ΡΙΤΣΟΣ ΙΙόνος.
Κ . ΤΡΙΑΝΕΜΟΣ ’Από τά «Ρουμπαγιάτ» του 'Ομάρ Καγιάμ 
ΙΙΑΡΑΓΡΛΦΑΚΙΑ.—ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ—Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ.

Άπό σήμερα δ «Ν ον μας» #ά βγαίνει 
με 16  δεκάξη σελίδες καί &ά πουλιέται 
λεφτά ΣΑΡΑΝΤΑ τό κάΰ'ε φύλλο ατό *Α
καδημαϊκό βιβλιοπωλείο (οδός *Ακαδη
μίας 4 0 ) καϊ ο* δλα τά κιόΰκια.

Σήμερα πρωτάχουσα γιά πέμτη φορά τό 
«ΙΙρωτομάστορα»! είπα βγαίνοντας τήν Κυριακή τό 
δειλινό άπό τό Δημοτικό θέατρο.

Κάτι πάνου κάτου τέτιο ε,ΐπε κι ό Χίτσε για τήν 
Κάρμεν», Δέν πειράζει. Γιά τά μεγάλα Ιργα μπορεί 

κανείς νά δανείζεται μεγάλα λόγια, καί γώ μεγάλα 
λόγια δανείζουμαι γιά νά φανερώσω τό θαμασμό μου 
στό μεγαλούργηματού Καλομοίρη.

Ε ύ τ υ χ ώ ς οέν είμαι μουσικός κ’ έτσι μπόρεσα νά 
νιώσω καί νά έχτιμήοω τόν «Πρωτομάστορα >. ’Αγαπώ 
κ’ αίστάνουμαι τή μουσική. ’Ακόμα—καί τούτο ε!ναι 
σημαντικό—ξέρω  καί νά αίστάνουμαι. Καί τή μου. 
σική, μοΰ είπε μιά διαλεχτή μου φίλη, ειλικρινέστερα 
καί σοφώτερχ μποροΰνε νά τήν κρίνουν οί έστετ 
παρά οί ειδικοί. Κ ’ έχει δίκιο. Είδαμε πόσο κουτοπό
νηρα. σκολαστικά, άνειλικρινά, ζηλόφτονα τόν κρί
νανε τόν : ΙΙρωτομάστορα» οί Ε ιδ ικ ό  ί (Α, Β, Γ, Δ,̂  
καί πόσο τέλεια καί φωτεινά τόν έκρινε ό τίμιος ^  
άντιδημοχικιστής άκόμα) Αάσκαρης. Ό δεύτερος τόν 
ακούσε μέ τήν ψυχή του, οί πρώτοι τον άκούσανε μέ 
χήν τσέπη τους. Μέ τήν τσέπη δέν κρίνετχι ποτέ ένα

έργο, άφοΰ τήν τσέπη του δέν τή λογάριασε καθό
λου κι ό συνθέτης τοΰ «Πρωτομάστορα».

Ά ς  είνχΓ 8λ’ αύτά είναι μιά κακή παρένθεση πού 
είχαν άπαραίτητό νάνοιχτεί. Καί μ’ ευχαρίστηση τήν 
κλείνω, ξαναγυρίζοντας στόν «Πρωτομάστορα».

Οί πλούσιες ¿μορφιές τοΰ έργου αύτοΰ δέ σοΰ δί
νονται όλες μαζί Σου δίνονται λίγο λίγο, μέ τό στα
γονόμετρο. Καί κάθε φορά πού τάχους τό βρίσκεις 
νέο  έργο. Κ ’ αίστάνεσαι τήν άνάγκη νάν τάκούσεις 
κι άλλη φορά, κι άλλη, νάν τάκους όλοένα, γιατί 
ΰστερ’ άπό τή δεύτερη ή τρίτη φορά ριζώνεται μέσα 
σου ή πεποίθηση πώς τό έργο αύτό πάντα κάτι και. 
νούριο θάχει νά σοΰ δίνει. Έτσι σιγά σιγά ξεχνάς 
όλότελα τό ξυλένιο λιμπρέτο,μέ τούς ψεύτικους άθρώ- 
πους του (ύπεραθρώπους ή χαλέδες),κατεβάζεις νοερά 
τήν αυλαία, όπως είπε. σωστά ό Αάσκαρης, καί παρα
δίνεσαι ολόψυχα στη θεία μουσική του. Τότε μόνο 
μπορείς νάπεΐς πώ; πρωτχκοΰς τον «Πρωτομάστορα». 
"Ετσι καί γώ τόν πρωτάκουσα γιά πέμτη φορά, κι 
άκουσα μάλιστα καί μιά κυρία, πού δέν αϊστάνεται 
μόνο μά καί' καταλαβαίνει τή μουσική, νά μοΰ λέει ·

— Τήν πρώτη φορά πού άκουσα τόν «Πρωτομά
στορα» τονέ βρήκα τεχνικό έργο, σοφό, μά στεγνό1 
δίχως μιά μελωδία πού νά ξεκουράζεται τ ’ αύτί σου 
καί ή ψυχή σου. Σήμερα πού τόν άκούω γιά δεύτερη 
φορά, τονέ βρίσκω πλημμυρισμένο πέρα πέρα άπό με
λωδία! .. Καί πρόστεσε τοΰτα τά έπιγραμμχτικά:

— Μέ τόν «Πρωτομάστορα» βρήκα τή Ρωμαίϊκη 
ψυχή μου!

Μεγαλύτερη άμοιβή, άπό τά τελευταία τοΰτα λό
για, δέν μπορούσε νά Ονειρευτεί ό Καλομοίρης γιά 
τού; ύπεραθρώπου; κόπου; του.

"Οταν εδώ καί όχχώ περίπου χρόνια πρωτοκατέ- 
βηκε ό Καλομοίρης, άγνωστος τότε, στήν ’Αθήνα άπό 
τό Χάρκοβο τή; Ρωσσίχς δημοσίεψε στό «Νουμά» 
(άριθ. 299 — 8 τοΰ θεριστή 1908) τό πρόγραμμά του, 
άρχινώντας έτσ ι:

«Ό συνθέτης πού παρουσιάζει σήμερα μικρό μέρος 
τής αρχής τοΰ έργου του, ¿νειρέφτηκε νά φειάξει 
μιάν αληθινά έθνική μουσική, βασισμένη άπό τή 
μιά μεριά σιή μουσική των άγνών μας δημοτικών 
τραγουδιών μά καί στολισμένη άπό τήν άλλη μέ δλα 
τά τεχνικά μέσα πού μάςχάρισεν ή άδιάκοπη έργασία 
τών προδεμένων στη μουσική λαών καί πρώτα πρώτα 
των Γερμανών, Γάλλων, Ρώσσων καί Νορβηγών».

Άπό τό πρόγραμμά του αύτό δέ λόξεψε βήμα καί 
μέσα σέ όχτώ χρόνια μάς δίνει τ ’ δ τι Ονειρεύτηκε μέ



τόν «Πρωτομάστορα». Ποτισμένος ίσαμε τδ μεδούλι 
ό Καλομοίρης μέ τή δημοτιστική ιδεολογία, βράχος 
ακλόνητος στις άρχές του. καμαρώνοντας.πουναι δη
μοτικιστής δσο καμαρώνει πούναι καί μουσικός, 
παίρνοντας τή μουσική δχι γιά επάγγελμα μά γ ι’ 
αποστολή ιδεολογική, π ισ τ ε ύ ο ν τ α ς  στήν απο
στολή του δπως πιστεύει και στή γλήγορη νίκη τοΟ 
δημοτικισμού, έχοντας δηλ. δλα τά σπάνια αύΐά έφό- 
δια, καταπιάστηκε τδ εργο του καί τόφερε σέ τέτια 
περίλαμπρη θέση. Άπδ δώ κι άμπρδς θά μπορούμε 
νά λέμε και μεΐς περήφανα πώς έχουμε ΔΙΚΗ ΜΑΣ 
μουσική, κι ϊχ ι άπομίμησες καί παρωδίες Ίταλιάνι- 
κης καί Γαλλικής καί. Γερμανικής άκόμα τέχνης, κι 
ό Καλομοίρης σάν πρωτομάστορας μέ*τδ πελέκι του 
γκρέμισε τδ παλιδ καί σαθρδ γιοφύρι καί ριζοθεμέ- 
λιώσε πάνω στδ κορμί τής αγνής δημοτικής παρά
δοσης τδ καινούριο καί στέρεο γιοφύρι πού μάς ενώ
νει καί μάς μέ τήν παγκόσμια μουσική τέχνη.

Ξεφυλλίζοντας περασμένους τόμους του Χουμά 
γιά νά βρώ τδ πρόγραμμά του, βρήκα τδ ποίημα πού 
τού χαρίζει ό Παλαμάς (άριθ. .‘500—15 τού θεριστή 
1908) και σιγόειπα:· *

. Μέ σένα πέλαγο ο ονί) μάς, μ’ εσέ καράβι ο στίχο: 
για κάμε πρωτοδοΰλεντος ο μέγας άνλος "Ηχος 
απύ τά χέρια συν, στή γή τή μνριοδοξασμένιι 
νά π.άρη σάρκα καί. νά πάμ και τάστρα νά χτυπήση 
μέ το κείράλι το αρχαγγελικιί.... 
καί εΐδα χά λόγια χά προφητικά, τά τυπωμένα στδ 
ΐδιο φύλλο ',σελ. 4.) πού μου είπε ό μεγάλος μας έ ποι
ητής σά βγήκαμε άπδ το ξενοδοχείο τοΰ < Έρμη η 
νιαχασυγκινημένοι άπδ τό Παλάτι- του πού μάς έ
παιξε στό πιάνο:

— Κάτι μού γλυκοκελαδεΐ στήν ψυχή μου πώς ό 
Κολομοίρης θάναι ό μελλούμενος μουσικός τής Ρω
μιοσύνης πού θά δώσει φτερά στά τραγούδια μας καί 
θά χρυσοντύσιι μέ ήχους τά όνειρά μ ας!..

Αύριο θάρθοΰνε σίγουρα μουσικοί άξιώτεροι άπδ 
τδν Καλομοίρη νά συνεχίσουν τδ έργο του.

Αύριο θάρθεΐ κι δ ίδιος ό Καλομοίρης, γιατί νέος 
είναι άκόμα κ’ ή Τέχνη του ποιος ξέρει τί ξετύλιγμα 
θά πάρει! -θάρθει λοιπόν αύριο κι ό ίδιος ό Καλομοί
ρης νά μάς δώσει έργα τεχνικώτερα άπδ τδν < Πρω
τομάστορα».

Αύριο.... — Μά δ,τι κι ά γίνει αύριο, τδ Γιοφύρ» 
τής ’'Αρτας στεριώθηκε πιά κ* ή μουσική πρόοδο τοΰ 
τόπου μας ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ άπδ πάνου του θά πε
ράσει.

Ό  « Πρωτομάστορας» θάναι τδ Γιοφύρι κι δ συν
θέτης του δικαιωματικά μπαίνει τέταρτος στούς τρεί; 
δημιουργούς τής Καινούριας 'Ελλάδας:

ΨΓΧΑΡΗΣ
ΠΑΛΑΜΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ.
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Αυτά τά τέσσαρα όνόματχ θά κρατήσει ή 'Ιστορία 
μας γιά δημιουργούς καί πρωτοεργάτες τοΰ ξαναγεννη- 
μοΰ μας κι δλοι οί άλλοι εμείς, άπδ τδν τρχνώτερο ώς 
τδν ταπεινώτερο, μιά μοναχά άρετή εχουμε, κι αυτή 
μοναχά ίσως μάς αναγνωριστεί, 

πώς άκολουθήσαμε τδν » Ι·ο χ κ μ η  
πώς θαμάσαμε τδν Ι1σΓλ%μ% 
πώς δέ λιθοβολήσαμε τδ ΙΙενε^έλο 
καί πώς χεροκροτήσαμε τδν Κ%λομ<>£Γ»η.

ΔΗΜΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΓΜ Α Σ  .

λ·\γαπΐ)τέ μυν Ταγκυπονλι··,

Ά  γνωρίζεις τδν Αδν Κιχότο—τδν Κύριο Κιχότο 
δπως μΛοριί έξαφνα νά τδν πεί δ φίλος μου δ Ξενό- 
πουλος αν τού κατέβει καμμιάν ώρα στά καλά του 
καθουμένα νάν τδν βρίξη—νάν τού πείς παρακαλώ 
σε, πώς τδν έφκαριστώ πού έγραψε γιά μένα πώς δτι. 
άν καί γέρος |£ω νέα ψυχή καί—αύτδς τδ λέει— 
μυαλό.

Μιά φορά, φίλε μου, έγνώρισα κάποιον νέο ποΙ τά 
είχε βαλμένα μέ τού; γέρους τού καιρού του καί με
λετώντας γιά νάν τούς πολεμήσει... έγέρασε. Λύτός. 
σάν καιλιάστηκε πιά, μάς έλεγε, πώς δτι, στήν πνευ
ματική ζωή πού άρχίζει άπό τδν πρόσπαππο καί πα
ραπάνω κάθε ανθρώπου, καί εξακολουθεί στά παιδιά 
του καί στ’ άγγόνια του καί παρακάτω -  ή άν δέν έχει, 
στό κόμμα του, κι’ άφτά παιδιά του είναι—δέν υπάρ
χει ήλικιά, σάν ύπάρχει τότες δέν υπάρχει πνευματική 
ζωή. Διάλεξε κΉ πάρε.

Χά, τί διαχωρίζει τούς άθρώπους τής πέννας: δ 
ένας έχει στδ κελάρι του θροφή κΓ δ άλλος έχει μο
νάχα ποντίκια, δ ένας έχει στδ κεφάλι του ιδέες κΓ δ 
άλλος κουνίδα, δ ένας είναι άρχοντας πού δίνει καί 
στούς άλλους τδ έχει του. κΓ δ άλλος Τριτσϊμπίδας 
«πού έχει γιά έχει του τδ έχε: ιών άλλων ■ (μονάχα οί 
άρχαΐοι θά κάνουν τέτοιες φράσεςι).

Ό νέος πού αίστάνε*αι τήν έπιθυμιά καί τή δύναμη 
νά βγάλη ένα γέρο άπ’ τό γραφείο του καί νά κάτσει- 
άφτός, πρέπει νάχει καί τδν ίππατισμδ νά βγάλει καί 
έναν άλλο γέρο άπ’ τδν τάφο του καί νά μπει έλλόγου 
του.

Γιατί οί περισσότεροι, άν διάλεγαν άλλη τέχνη δέ 
θά ήντουσαν καί γρήγορα καί πικραμένοι στδν τάφο,

"Οποιος έχει παιδιά, φίλε μου, δέν μπορεί νά μην 
άγαπάει τούς νέους. Μά. έξδν άπ’ αύτό, καί γενικά οί 
γέροι άγαποΰν τούς νέους* μονάχα οί γρηές δεν αγα
πούν τις νέες. Γιατί; κείνες τδ ξέρουν.

Ό γέρος, βλέποντας τδ νέο με τις φούργες του, 
μέ τίς φωνές τ·υ, μέ τις έπιχείρισές του, μέ.τΙς απο
τυχίες του, τοΟ φαίνεται πώς βλέπει τον ίαφτό του νά 
ξανανειόνει.

"Ολοι οί νέοι σέ δλους τού; καιρού; ένα πράμμα 
είναι, μονάχα ένα προτέρημα περσότερο είχαμε μείς 
τότες: λίγη παραπανιστή τσίπα. Δέν έλέγαμε, σά νά 
πούμε, «έγώ κΓ δ "Ομηρος».

Είχαμε δμως καί τά κακά μας.
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α') Είμαστε "πολύ λά-μινόρε (άλλο έμπνευση καί 
άλλο λυρισμός, Κ* έκεΐνο πάλι τδ άλλο βάσανο; διαρ
κώς έρωτοχτυπημένοι; ποΟ χδ βάζεις;)

β') Έ χάναμε πολύ καιρό σέ Σύλλογουο (βλέπω
τιύρχ  τ *  κ α λ *  π α ι δ ί *  τ ο Ο  ’ Ο μ ί λ ο υ  π ο Ο  μ έ ρ α  ν ύ χ τ α
τρίβουν χδ πιπέρι καί χά (ίλιδομ, αι).

γ') Έθυμιάζαμε (άπδ αύχδ χδ κακδ δε γιατεφτή- 
καμε άκόμα) πολύ, κάνα'δυδ φίλους μας, έτσι ποΟ άπ’ 
χδν πυκνδ τού λιβανιού καπνό παραγνωρίσαμε τά χα- 
ραχτηριστικά τους. Τού; άνακηρύξαμε α σ τ έ ρ α ς  για 
νά γίνωμε κο μ π ά ρ σ ο ι.

'Όσο γιά χδ σημερνδ έλάττωμα (έγώ καί δ "Ομη
ρος) δμολογάω πώς ίσα μέ κάποιο μέτρο είναι χρή
σιμο πράμμα μάλιστα δταν χδ μεταχειρίζεται κανένας 
για δπλο άμυντικό).

Κάποτε δ Όρνιθης τού Χουμά—θιδς σχωρέστον— 
είχε γράψει πώς στον τόπο μας δεν άρκεΐ μονάχα νά 
γράφει κανένας, πρέπει νά πλάσει καί άνθρώπους γιά 
νά διαβάζουν. Σα δέν τώχεις συνήθιο νά διαβάζεις μήν 
κρίνεις. Διαίστηση καί κριτική δε συμβιβάζουνται.

Άφτή την ειλικρίνεια τήν έχεις γιά καλά έσύ άγα- 
πητέ μου Ταγκόπουλε, Δε διάβασες, νά ποΟμε, χά 
«Αθηναϊκά Διηγήματα» κάποιου φίλου σου καί δέν 
Εγραψες.

θυμήθηκα παραπάνω τον καϋμένο τδν Όρνίθη. 
Ξέρεις τι μοΟ έλεγε μιά μέρα άπάνω γιά τά δύο-τρία 
πρόσωπα πού κάθε τρεις καί λίγο λιβανίζουμε καί που 
δ,τι γράψουνε πρέπει νά είναι άριστούργημα; πώς 
μοιάζομε σάν κ’ έκείνη τήν τσεβδή γρηά—έδωσ’ δ 
θεδς καί ήταν τσεβδή—πού τήν ώρα πού διάβαζε δ 
Διάκος το Βαγγέλιο καί έλεγε γιά τδν ΊησοΟ ποΟ έ
κοψε, νά πούμε, τούς πέντε άρτους, άφτή άπδ κάτω 
σταυροκοπούμενη καί κάνοντας μετάνοιες, ¿φώναζε, 
< Χιστέ μου τήν ποδίτσα σδυ!...?■.

Ά φτά γιά σήμερα.
ΑΗΟΛΙΝΑΡΗΣ

Οί δυο καινούργιες πνευματικές αδερφές μοβ δίνουν 
διπλή τή συγκίνηση. Γεμίζουν τή φτωχή συντροφιά μας 
καί βγάζουν αληθινά τά λόγια πού είχα πει πέρσυ γ ι’ 
αυτές σέ κάποια μου συνέντευξη. Καί οϊ δυο κρατών
τας από τή γνήσια έμπνευση δέ μάς συγκινοΰν έλιγ- 
ματικά ούτε μάς αγγίξουν αμφίβολα, ’Έρχονται όλόϊ- 
σια μέσα μας καί Ισορροπούν δίχως κόπο στή 
δύσκολη αισθητική μας. Γιατι μέ τό έργο τους μιλεΐ 
τό αυθόρμητο, άφού, πριν σπάσει τή φλούδα καί τι
ναχτεί, έκανε τό γύρο τού εσωτερικού καί πήρε κάθε 
έκλεχτό του στοιχείο. 'Η Ιουλία Περσάκη είναι ή 
πρώτη καί ή μοναδική ρεαλίστρια πού φαίνεται στο 
ελληνικό διήγημα. ’Όχι θ έ σ ε ι ,  μά φ ύ σ ε ι  ρεαλί
στρια. Άκοπα βγαίνει τό κάθε δικό της, γιατί έχει 
άρτια τήν ένωση των άξιων πού τής χρειάζονται. Μάτι 
δυνατό, έκφραση φρέσκη καί λιτή, κίνηση άνετη 
καί μιά καταπληχτική συνείδηση πού τί πρέπει νά πει 
καί τί δέν πρέπει. ’Απόλυτά άντικειμενική δέν έχει 
ε μ π ν ε ύ σ ε ις ,  στιγμές δηλαδή αποκαλυπτικές. Γιατί 
εκείνες, θαρρώ, πώς τις έχουνε περισσότερο δσοι

σπρώχνονται από τον εσωτερικό τους κόσμο προς τά 
τριγύρω. Πρέπει πρώτα ό ουρανός μας νά ντυθεί μέ 
αστέρια, το φώς από μέσα μαο νά ξεχειλίσει γ ιά  νά
β ρ & ε ι  ή  κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ά  ά τ ο κ α λ υ ^ τ ι ι κ ί )  στιγμή. Κ α ι  τότε
πια ή τέχνη μοιάζει σάν προμάντεμα. Έχει δμως στιγ
μές λήθης τού στενού έ ιυτού, πού είναι μεγάλο γιά τον 
αντικειμενιστή συγγραφέα καί σαρκωμένη τό πνεύμα 
καί τήν σύσία τής σκηνής τήν ξεδιπλώνει αξιοθαύ
μαστα. Μπορούμε νά τή βρούμε στις λάσπες, στις τρώ
γλες, στις δίπλες ανάμεσα μιάς κακομοιριασμένης ψ υ 
χής, κάποτε νά γοργοπερνάει κι’ ατό ανθώνες πιά τή 
λίγωσαν μέ τό μύρο τής άϋλότητας. Αυτά δέν τά πολυ- 
θέλει, γιατί ζητάει παντού τό θετικό καί τό ύπαρχτό. 
Μά δπου κι* άν τή βρούμε, θά μάς μιλήσει ανάλογα 
μέ κείνο πού απορρόφησε, Ά ν  τά τρία σημερινά σκί
τσα της εξέχουν σέ φώς απόλυτη; ειλικρίνειας, τό 
«Μσργαρίτι» πού θά δημοσιευτεί λίγο αργότερα, 
φτάνει την εντέλεια.

Ή  Μήτσα Περρωτή είναι διαχυτικώ.ερη. Ένας 
λυρισμός τρεμουλιαστός περνά τό έργο της, πού συ
χνά φουσκώνοντας μάς κάνει αλησμόνητες κάπιες στρο
φές του. Έκεΐ ή ψυχή τής γυναίκας μιλεΐ μέ τήν άχτι- 
νοβόλο στοργική τρυφεράδα καί μάς ξεσκεπάζει σάν 
τά άφητικά μυστικά της. Στο διήγημά της «Σύντρο
φοι», τό ανήμπορο τής ζωη; περνά διπλωμένο ευγενι
κούς συγκρατημένους λυγμούς. Ό  πόνος ανοιχτός δσο 
πρέπει, γιά νά πλάσουμε εμείς τήν προοπτική του. Τό 
χαραχτηριστικό μοτίβο τού φθινόπωρου ίδια σέρ
νεται μελαγχολικά . . .  "Ετσι ταιριάζει στις ΰποκυπτι- 
κές ψυχές, πού δέν ξέρουν οΰτε μπορούν νά φέρουν 
αντίσταση στή μοίρα. Τό τέλος έρχεται απρόοπτο καί 
δυνατό, συμπληρώνοντας αναδρομικά τήν έννοια τού 
ολου.

Τό μέλλον καί γιά τις δυο θά είπεϊ περισσότερα.

είΡΗΝΗ Η

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΧΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ Α0ΗΝΑ1Α

—- ΛοΟστρος βερνίκι έδώ! . . .
—Τόσο μικρδς καί ξέρεις νά γυαλίζεις παπού

τσια ;
—Ξέρω!
— ’Εμπρός νά Εδοΰμε, τοΟ είπα, κι’ άκούμπησα τδ 

πόδι μου στδ κασέλι.
—Άπδ ποιδ μέρος είσαι;
—Απδ τήν Τρίπολη.
—Πώς σέ λένε;
—Γιαννάκο μέ λένε, πού νά μήν έσωνα!
Καί άρχισε τά κλάματα χωρίς αύτδ νά τδν έμ- 

ποδίζει άπδ τδ γυάλισμα.
—Γιατί κλαΐς, Γιαννάκο;
—Γιατί νά μήν κλαίω;.... Μέ σκλάβωσε ό πατέρας 

μου καί μ’ έστειλε λούστρο.... Τ’ άφεντικδ μέ δέρνει, 
μέ μαλώνει, γιατί δέ βγάζω πολλά λεφτά....

Τδ βράδι σάν πάμε μέ τ ’ άλλα παιδιά στήν κά*

£



μαρα μ' άρχίζει στις βρισιές.... καί τό πρωί τό Ιδιο.... 
Πώς νά ίδώ προκοπή ! Μά σάν τρανίνω θά φύγω, δέν 
κάθουμαι....

....Τις προάλλες πήγα έδ® παρακάτω ατοΟ άξιω* 
μαχιχικοΟ νά xoö γυαλίσω τΙς μπότχες. Μέ γνωρίζει.

Γιαννάκο, μοΰ λέει, δέ διάλεξες καλή δουλειά, έ
πρεπε νά μάθεις τέχνη, νά μάθεις γράμματα. Γιατί 
ύστερότερα σά μεγαλώσης καί πας στήν πατρίδα σου 
δέ θά κάνεις πουθενά, νά μοΟ τό θυμάσαι,..., καί θά μα- 
τάρθεις νά γίνεις λοΟστρος,. .. έ Γιαννάκο, Γιαννάκο....

ΜοΟ τάλιγε καί μέ λυπότανε τό μαύρο....
—Δούλευες στήν πατρίδα σου, Γιαννάκο;
—Έβοσκα πρόβατα. Ποΰ είσαι καημένε Ντερβίση 

νά μέ Ιδεΐς!..,
Καί άρχισε πάλι τά κλάματα.
—Ποιός είναι ό Ντερβίσης;
—Ό  σκύλος μας.
—Έχεις μάννα;
—Έχω τδ μαΰρο.,.. Γιαννάκο μου, μούλεγε ή μάννα 

μου, θέλω νερό! Καί πήγαινα γιά νερό.... Γιαννάκο, 
μούλεγε, θέλω ξύλα! Καί πήγαινα γιά ξύλα.... Κ ’ 
έρχόμουνα ζαλωμεεεεένο τόν κατήφορο, Μέ κοροϊ
δεύανε τ ’ άλλα παιδιά, μά ποΟ έγώ, έπήγαινα γιατί 
είμαι καλόβολο....

—Πόσα βγάζεις τήν ήμέρα;
—Πενήντα λεφτά, έξήντα λεφτά....
—Λίγα βγάζεις.
— Δέ μέ θέλουν πουθενά... Γιατί δπου πάω, καί μέ 

ρωτάνε τίποτα, άμέσως άρχινάω τά κ?άματα. Σά 
βρύση τρέχουν τά μάτια μου. Δέν τό θέλω τό μαΟρο...

— Πόσα τρως τήν ήμέρα;
— Σαράντα λεφτά. Μιά πεντάρα ψωμί τό πρωί, 

μιά δεκάρα ψωμί τό μεσημέρι καί μιά πεντάρα προ
σφάι. Μιά δεκάρα ψωμί τό βράδι καί μιά δεκάρα 
τυρί. “Ολο ψωμάκι...

...Τήν Κυριακή πού μάς πέρασε, πήγαζε μέ τ’ 
άλλα παιδιά, καί τ’ άφεντικό μαζύ, στό μαγέρικο. Τ’ 
άφεντικό έτρωγε κρέας, τ ’ άλλα παιδιά τρώγανε λα
ζάνια... Έγώ ψωμάκι καί τυράκι. Περιμένω... Περι
μένω νά μοΰ στείλει κ’ έμένα λαζάνια... Τίποτα !.„ 
Δέ βάσταξα καί πάω κοντά του.

— ’Αφεντικό, τοΟ κάνω, δέ θά φάω κ ’ έγώ τό μαΰ- 
ρο λαζάνια;.,.

— ’Όχι, μοΟ λέει, φάε ψωμάκι. Σά βγάλεις πε
ρισσότερα θά φάς καί κρέας. *

...Είτανε σ’ ένα μεγάλο μαγέρικο μέ πολλές πόρ
τες. Γεμάτο κόσμο. "Αλλοι μπαίναν, άλλοι βγαίναν κ’ 
έκεϊνοι ποΟ καθόνταν στά τραπέζια βίρα καί τρώγανε 
λαζάνια, βίρα καί τά κατεβάζανε.

— Μιά ώρα παιδεύτηκες νά μοΰ γυάλίσεις τά πα
πούτσια μά μοΰ τάκανες ώραΐα. Πόσο χρονών είσαι;

— Στά ένιά περπατάω.
— Έχεις καιρό στήν ’Αθήνα;
— Eixoot δύο ήμέρες σήμερα, είκοσιτριϊς μ» τήν 

αύριανή.
Καί σ’ δ,τι τόν ρωτοΟσα έκλαιγε.
— Πάρε, xoö είπα, μιά δεκάρα. "Ατυχος είσαι γιατί 

δέν έχω άλλα λιανά, "Αμα σέ θέλω πού κοντά σέ 
βρίσκω;

— Νά έδώ τριγυρίζω—κ’ έδειξε μέ τό χέρι του— 
γιατί δέν ξέρω καλά τήν ’Αθήνα.—Ά μ α  μέ θέλεις 
βγες στ· παράθυρο καί μπήξε μιά φωνή: Γιαν- 
νααάκο!.., Κ ’ έγώ έφτασα ..

— Γειά σου, xoö είπα δταν έφευγε, Γιαννάκο φου
καρά!

— Γειά νάχεις, Κερά μου.

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Δ Α

Είμουνα μοά νύχ τα  στό Θησείο σ ’ §να υπαίθριο
θεατράκι. στήν ταραντέλλα. Βγήκανε γυναίκες πολ
λές πού έμοιαζαν καί στά λόγια καί στίς κινήσεις. 
’Ιταλίδες, Γαλλίδες, Αύστριακές, πού χόρευαν καί 
τραγουδοΟσαν ξέν-νοιαστες.

’Από κάτω ό κόσμος κοίταζε άπληστα. 'Ήρθε ή 
σειρά μιάς Γερμανίδας ψηλής καί Αδύνατης. Στάθηκε 
σοβαρή καί περίμενε ν’ άρχίσει πρώτα ή μουσική. 
ΦοροΟσε Ινα φόρεμα κοντό, ξετραχηλωμένο, μαύρο 
μ’ άσπρες πούλιες—ή νύχτα μέ τ ’ άστέριαΙάθελε νάπεί.

ΙΙάνε χρόνια άπό τότε, μά πάντοτε μούρχεται στό 
νοΟ σάν βλέπω στό δρόμο γυναίκες φτωχούλες ντυμέ
νες έπιδιιχτικά.

Εϊταν ή νύχτα μέ τ ’ άστέρια τό φόρεμα, εκείνη 
ψηλή, ξανθή. Άρχισε νά τραγουδάει μέ φωνή σπα
σμένη μά συμπαθητική. ΤραγοουδοΟσε Γερμανικά. 
Γερμανικά δέν ήξερα xt’ δμως τά λόγια τού τραγουδιού 
σά„νά τά καταλάβαινα.

«Είμουνα κ’ έγώ μ ά φορά, μιά γυναίκα καλή, πα
ραστράτησα δμως άδικα. Στήν άρχή κατέβηκα μιά 
•κάλα, έπειτα πιό πολλές, ώς πού κουράστηκα. "Η
θελα ν’ άνέβω, νά σταματήσω, μά ·ί άλλοι μ’ έσπρω

χναν. «Κάτώ πιό κάτω! Δέν μπορείς!»
«Κι’ δμως έκεί στή Γερμανία στίς δχθες τού Ρήνου, 

είμουνα μιά φορά ή χαρά τής μάννας μου καί τό κα
μάρι τού πατέρα.

«Έγύρισα κόσμο πολύ μά πουθενά δέν είδα τά δέν
τρα τόσο πράσινα δπως στίς δχθες τού Ρήν·υ, στή 
Γερμανία.

»’Εκεί μόνο συλλογιζόμουνα τον άντρα πού ¿πό
θησα. Εϊταν ένας νέος έργατικός, μονάχα τρείς φοοές 
τόν είχα συναντήσει, στίς δχθες τοΰ Ρήνου, στή Γερ
μανία.

«θά γινόμουνα δική του, κ’ έκείνος δικός μου, καί 
θά έκανα δ,τι μοΰ έλεγε κΓ δλες τίς δουλιέ; τοΟ σπι* 
τιοΰ, γιατί είμαι γερή !

«Ti βράδι σάν έγύριζε θά τόν περίμενα στήν 
πόρτα, θά μπαίναμε μαζύ στό σπίτι, καί πρίν μέ φι
λήσει θά μέ κοίταζε στά μάτια, θά μ9 έσφιγγε στήν 
άγκαλία του καί θά μοΰ έλεγε μ’ αύτό δσα είχε στήν 
καρδιά μά δέν μπορούσε νά μοΟ έκφράσει.

«Τό ψωμί θά είιαν γλυκό, έκείνος καλός, καί 
έγώ ευτυχισμένη «τίς δχθες τοΰ Ρήνου στή Γερ
μανία».

«Σάς λέω αύτά γιατί δέν ξέρω άλλα τραγούδια 
νά «άς πώ».

Κ9 εϊταν ή νύχτα πνιχτική, νύχτα καλοκαιρινή, 
κ’ έκιίνη τραγουδοΰσε χωρίς νά λυγίζει πουθενά τό 
κορμί της, μόνο*τά χέρια τη; ύψωνε κάποτε καί τά 
κατέβαζε πάλι άδέξια,

Ώς πού έτέλειωσε:

«Μά τώρα δλους σάς σιχάθηκα! "Ενα; άρκεΐ άπό 
σάς μιά νύχτα γιά νά σάς σιχαθεί κανείς γιά πάντα 
δλους μαζύ!

Έπαψε.
ΚΓ ό κόσμος τή χειροκροτοΰσε ώς πού χάθηκε 

I άμίλητη στά παρασκήνια.



ΜΙΚΡΗ ΛΥΠΗ
Μ’ έξύπνησβ τό ξυπνητήρ ι στίς 8ξη τό πρωί'. Ση

κώ θηκα , πλύθη κα , ντύθηκα  κ ’ έχοιμάστηκα. Έ φ υ γ α
αμέσως γιατί έπρεπε ν’ άγοράσω κάτι στό δρόμο, καί 
νά προφτάσω τό τραίνο τοΟ Λαυρίου πού φεύγει 
στίς οχτώ.

"Οταν έφευγα άπό τό σπίτι μου είδα πώς ψιχαλιζε, 
άν καί είχε βρέξει δλη τή νύχτα, μά δέν έπήρα 
όμπρέλλα καί γιατί δέν είχα. Έφτασα στη στάση μέ 
βροχή κ’ έπερίμενα.

Τά ροΰχα μου καί τό καπέλλο μου σέ λίγο άρχί- 
σανε νά μουσκεύουν καί μέ άνυπομονησία έκοίταζα 
πρός τό μέρος του τράμ. Οί άντρες πού περνούσαν, 
ειταν δλοι εργατικοί καί πήγαιναν μέ τά πόδια γιατί 
δέν τούς έμενε καιρός νά χάνουν.

Κοντά μου στεκόταν ένα κορίτσι ώς δεκαοχτώ χρό
νων μέ τήν τσαντίτσα περασμένη στό χέρι κ ’ ένα πα· 
κέτο διπλωμένο μ’ έφημερίδες, τό φαΐ της, καθώς 
κατάλαβα άπό μερικές λαδιές πού άρχισαν νά φαί-, 
νονται στό χαρτί.

Είτανε 'φτωχικά ντυμένη μά μέ έπιμέλεια. Κρα
τούσε τήν όμπρέλλα της μέ προσοχή καί τήν πή
γαινε πρός δλες τις διευθύνσεις τής βροχής γιατί 
φυσούσε άέρας.

Τήν έρώτησα αφού περίμενα κ’ έγώ ένα περίπου 
τέταρτο άν έχει πολλή ώρα έκεί.

—Σχεδόν μισή ώρα, μου απάντησε.
—Κάπου θά έχάλασε ή γραμμή, είπα.
—Πηγαίνομε μέ τά πόδια; μου πρότεινε.
θά μέ πέρασε κ’ εμένα γιά κορίτσι πού εργάζομαι, 

ίίως γιατί κρατούσα ένα πακέτο στά χέρια μου ή 
γιατί ή ώρα τής έφάνηκε τής δουλειάς.

— Πάμε!
Και πήραμε τά σίδερα—σίδερα μέ βήμα βιαστικό.
Στό δρόμο δέν έπαυε τό στόμα της. Ελεεινολο

γούσε τή γραμμή, πού άναγκάζεται πολλές φορές 
νάρχεται δταν τό τράμ τό έβρισκε «πλήρες» «ποδα- 
ρηδόν» (κατά τήν έκφρασή τη;) γιατί δέν μπορούσε 
νά περιμένει, καί στίς όχτώ ¿χτώμιση τό βράδι νά 
περνάει το Ζάππειο μόνη πού κάθονται καί παραμο
νεύουν τόσοι ■ παλιάνθρωποι.

Τήν άφινα νά λέει.
—Εργάζομαι σέ μοδιστράδικο, σέ μιά πάροδο τής 

όδοΰ Έρμου, καί σ’ ένα δυο χρόνια, άν ζήσουμε, 
θ’ άρχίσω νά πηγαίνω μέ τήν ήμέρα σέ σπίτια. Κ ά
θομαι λίγο πιο ίπάνω άπό τόν "Αγιο Φανούριο, σέ 
μιά αυλή πού έχει γύρω—γύρω κάμαρες. Τί νά κάνει 
κανείς, έλεγε μέ ψιλή φωνή,μ’ αύτά τά νοίκια! Πλη
ρώνουμε δεκαεφτά δραχμές σέ μιά κάμαρη ξεταβά- 
νωτη καί μέ μιά κουζίνα πού δέ χωράει κανείς νά 
κουνηθεί. Εσείς, πού κάθεστε ;

Τής έξήγησα καί τής είπ# τό ονομα τού νοικοκύρη 
γιά νά καταλάβει καλλίτερα.

Δ£ν ειπε τίποτα.
—Σ’ εκείνο πού χτίστηκε τόν Αύγουστο; μέ ρώ

τησε έπειτ’ άπό λίγο.
—Ναι.
Άπό κείνη τήν ώρα άρχισε νά διορθώνεται. 

Έφτειαγνε τή ζακέττα της συμμάζευε λίγες τριχοΰ- 
λες πού τή; είχαν ξεφύγει άπό τά μαλλιά της καί 
άπόφευγε μέ μεγαλύτερη προσοχή τΙς λάσπες πού 
τόσην ώρα κατ’ άνάγκην έπλατσούριζε.

Όαν τή ρωτούσα κάτι, μοΰ άπαντοΰσε σέ καθα
ρεύουσα τώρα, καί σχεδόν μέ μονοσύλλαβες λέξεις.

— Καί έφόρεσα τ’ άσπρα μου παπούτσια καί τΙς 
άσπρες μου κάλτσες, είπε μέ στενοχώρια σέ λίγο. Έ- 
νόμισα πώς θ’ άνοίξει ό καιρός.

Ε ίχαμε φ τάσει στό άγαλμα  τσΟ Βύρωνα κα ί évtb 
έκλε ινε  τήν όμπρέλλα της, γ ια τ ί έπαψε νά βρέχει, τής
έπήρε ό άέρας τό καπέλλο.

— 'Α χ ! έφώναξε σέ ψιλό καί άγριο τόνο μέ άπελ- 
πισιά.

Έτρεξε νά τό πάρει, είταν ένα μαύρο βελουδένιο 
κανοτιέ μέ μικρή πέννα ρόζ.

Ό άνεμος τό είχε κάνει στεφάνι καί τήν άνάγκαζε 
νά τρέχει γιά νά τό προφτάσει. Τό έπιασε δταν πιά 
είχε πέσει άνάποδα σέ κάτι νερά. ■

Ήρθε κοντά μου λαχανιασμένη και συγκινημένη. 
Γελούσε ένα ψεύτικο σπασμωδικό γέλιο.
— Κρατήστε τήν όμπρέλλα μου σάς παρακαλώ, 

καί τό,πακετάκι, άν δέν σάς κάμει κόπο.
Τής τά κράτησα. Έβγαλε, ένώ γελούσε, άπό τήν 

τσάντα της ένα μαντήλι καί τό σκούπιζε.
— Δέν είναι τίποτε έλεγε, δέν.είναι τίποτε...Συμ

βαίνουν... Κάποτε συμβαίνουν... Μπά δέν βαρύνετε... 
Δέν είναι πράγμα νά στενοχωριέται κανείς... Τί ά- 
στείο... Τί άστείο!...Πόσο έγέλασα.

Είχε γίνει κατακόκκινη καί τά χέρια της έτρεμαν 
ένώ τό σκούπιζε.

— Μόνον τό πτερό θά χαλάσει! είπε τελείως άπελ- 
πισμένη, δταν τό ¿πρόσεξε καλλίτερα. Καί νά ίδήτε

* προχθές τό Σάββατο πού πληρώθηκα τό άγόρασα... 
Καί ξεύρετε, χθές τό έφόρεσα γιά πρώτη φορά... Καί 
σάς ορκίζομαι, γιά πρώτη φορά! μού πήγαινε τόσο 
ωραία... Πρώτη φορά ευχαριστήθηκα τόσο πολύ κα
πέλλο...’Ατυχία... δέν πειράζει... Τίνά γίνει... Υ 
γεία...

Τό τοποθέτησε έπειτα άπό πολλές περιποιήσεις πα
ραμορφωμένο στό κεφάλι της.

— Μοΰ τό πήρε ό άέρας γιατί τό έβαλα χωρίς στή
ριγμα. Λυπόμουνα νά τό τρυπήσω. Καί νά !

Περπατούσαμε τώρα χωρίς νά βιάζεται καθόλου μέ 
κομμένα τά πόδια, κατακόκκινη, καί μέ τά μάτια 
θαμπά χωρίς νά κοιτάζουν πουθενά.

Είχαμε φτάσει στό Σύνταγμα καί σταματήσαμε 
μπροστά στό ζαχαροπλαστείο τού Ζχβορίτη.

— Έρχεστε νά πάρουμε κάτι; τής είπα.
— Όχι. όχι, ευχαριστώ... Ά ργησα! καί κοίταξε 

τό ρολόι πού είναι στό σταθμό τού Συντάγματος. Ά ρ 
γησα... Είναι οκτώ παρά είκοσι καί έπρεπε νά είμαι 
είς τό κατάστημα άπό τάςέπτά.

— Εύχαριστώ γιά τή συντροφιά σας, είπα, μόνο π·ύ 
λυπήθηκα γΙά τό...

Μέ διέκοψε. Καί μέ τήν άνάμνη ιη έπαθε άπό τό 
ίδιο γέλιο τό μικρό καί συγκινημένο.

— Σάς παρακαλώ.... δεν είναι τίποτε... τίποτε.,, 
άπολύτως τίποτε...

Κ’ έφυγε, μέ μικρά γλήγορα βηματάκια. Σταμά
τησα μέ τήν καρδιά σφιγμένη καί τήν κοίταζα νά 
κατεβαίνει τήν όδό Έρμοΰ μέ τ’ άσπρα παπούτσια, 
τίς άσπρε; κάλτσες, τή στενή μπλέ φούστα, τήν κόκ
κινη άπό τρικό ζακέττα καί τό μαύρο βελουδένιο κοτ 
πέλλο μέ τό ρόζ φτερό.

Είτανε πολύ άδύνατη καί μέ μικρό άνάστημα.

ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΡΣΑΚΗ
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3 0 .

Στοΰ κόσμου τά μυστήρια, οποίος μπορεί καί μπαίνει 
"Ομοιες και λΰπες κα'ι χαρές τις βλέπει δθε διαβαίνει*
Μ’ άφοΰ μαζί μέ Καλό καί το Κακό πεθαίνει,
Θές γιατρικό ναν’ ή ζωή, θές πόνος, τί σημαίνει ;

*
31 .

Άλλοί ! σ’ εκείνη τήν καρδιά, δπου γι’ αγάπη δέ χτυπφ,
Καί ζή μέ δίχως έρωτα καί τίποτα δέν άγαπρ.
Μέρα μέ δίχως έρωτα δέν τής αξίζει διόλου 

"Ηλιος νά τή φωτίζη καί φεγγάρι να τήν συμπονά.

Κ ι’ ό ερχομός μου ανώφελος για τ’ ούρανοΰ τή σφαίρα,
Κι* όταν μισέψω αυτή σαν πριν θα λάμπη στον αιθέρα.
Τα δυο μου αυτιά δέν ακόυσαν να πή ποτέ κανένας 
Ποιό τό γιατί τοΰ μισεμού καί τοΰ έρχομοΰ εδώ πέρα.

33 .
Κάλλιο *χω μέσ* τό καπελειό στό νοΰ μου να Σέ βάνω 

"Η στό Μιράμπ(·) χωρίς Έσέ τή προσευχή να κάνω.
Συ που είσαι ό Πρώτος καί ό Στερνός κάνε με δ τι σ’ αρέσει,

’Ή Κόλαση ή Παράδεισο δόσε μου σάν πεθάνω.

3 4 .

Μοΰπε ή καρδιά μου «Λαχταρώ να μάθω τό Κοράνι 
«Καί μάθε μου το, σαν μπορής, τή δίψα μου να γειάνη.»
Κ* εγώ τής διάβασα τό *Αλίφ (-) κ’ εκείνη μοΰ ειπε «Σώνει*

»Στον "Ενα σαν πιστεύουμε κ’ ένα ψηφί μάς φτάνει.»

33 .
Κύττα τα κακουργήματα δπου ό ουρανός μάς κάνει,
Κι* άδειος πού ô κόσμος φαίνεται σαν φίλος σου πεθάνη.
Γι’ αύτό λοιπόν κύττα να ζής δσο μπορείς για σένα,
Γλέντα τό Τώρα . Λ  .. τα παλιά μυρίζουμε λιβάνι.

36 .
Ό  θάνατος έ μένανε ποτέ δέ μέ φοβίζει 
Καί τό μισό μου αύτό Κισμέτ τό βρίσκω πώς θάξίζη 
Κάλλιο άπό τ’ άλλο τό μισό1 γιατί ή Ζωή ναι χρέος,
Πόύ πίσω παίρνει το ό Θεός, δποτε Αυτός ορίζει.

Κ. ΤΡΙΑΝΕΜΗΣ

6 6 ______________________________ Ο ΝΟΥΜΑΣ ____ _____ _____ _________

(*) Συνέχεια σελίδας 26.
(1) Τό Μιράμπ είναι τό μέρος τοΰ τζαμιού πού δείχνει στή Μέκκα και σ’ αύτό κυττανε οί πιστοί κάνοντας 

τήν προσευχή τους.
2) Ά λ ιφ  = Τό πρώτο ψηφίο, τοΰ αλφάβητου' υπονοεί τό μονοθεϊστικό δόγμα.
Σημ. Πολλά ευκολονόητα λάθια έγιναν ώ; τά τώρα. Τή διόρθωσή τους άφίνομε γιά τό τέλος.
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XXXIII

'Ανθρωποι πού περπατάτε καμπουριασμένοι είτε 
ολόρθοι, ρόδες σκληρές κι’ άλογα καλπαστά, φεγγο
βόλα παιδάκια, ψυχές της λάσπης εϊτε του αίθέρα, 
καί στοιχεία, καί σας άκόμα στοιχεία, σάς βλέπω σαν 
κολώνες άνίκανες νά στηρίξετε τή μιά καί μοναχή 
ζωή. "Ολοι μαζύ, μά κανένας χωριστά δέ μπορεί νά 
ζήσει. Τό κοτσάνι λιγνό καί τό λουλούδι βαρύ. Ώ, τί 
βάρος. "Ολος ί  κόσμος μέσα στο κεφάλι καί ζητάει νά 
τιναχτεί, νά πάρει τη θέση του, νά ταιριαστεί μέ τά 
τριγύρω, ν’ άστράψει καί νά βροντήσει άπό ψηλά. Τί 
γυρεύει 0 κόσμος μέσα σ’ ένα άνθρώπινο κεφάλι; 'Όλοι 
μαζύ, κοντά δσο γιά νά περνάει άνάμεσά μας το κύμα 
των άρνήσεων--καΙ τά στοιχεία δπου τάβαλε ό θεός. 
Μυστικόπαθα βράδυα, πού στά κλαδιά σας κελαϊδάε1 
ό έρωτας, μακρυά σταθείτε. Όποιος μπορεί, αύτός άς 
έρθει σέ σάς. 'II δημιουργία, διπλωμένη στην έκστασή 
της, άς μέ ξεχάσει. Στο πνεύμα άς άπλωθεί γ»λήνη, 
τά φώτα άς χαμηλώσουν καί μια φωνή μελιχρή άς μέ 
ίδηγήσει προς τά αίώνιά μου.

XXXIV
Κάποιες ενθύμισες περνώνας τή ράντισαν μέ τρι

αντάφυλλα. ’Έτσι δέχτηκε τό δείλι, πού ήρθε νά τή 
χαιρετίσει σςρν πύργο της. Έτσι δέχτηκε καί τή νύ
χτα πού ήρθε νά τής πει πώς σώθηκε ό λύχνος τής 
ζωής. Καί πήγε μέ τά τριαντάφυλλα,. άπό κάποιες 
ενθύμισες περνώντας....

XXXV
Γνώρισα τή γυναίκα. Έσκυψα στή λάμψη των 

κατασταλαγμένων της οιαμαντιών, Στάθηκα στό πά
θος της κοντά καί τδνοιωσα νά μέ λυώνει. Την πήρα 
άπό τή μέση καί κάναμε τό γύρο στά περιβόλια τής 
ρέμβης. Την ακόυσα νά μοΰ λέει μέ χαμηλή φωνή τά 
λόγια τοΰ αμέτρητου ύψους. Τήν είδα νά χαράζει μέ 
τό χέρι της τήν καμπύλη μιάς ζωής, πού άρχή μόνο 
έχε ι εδώ, Καί ήταν ωραία, ή γυναίκα, ωραία. Φορούσε 
γιά μάτια δυο μεγάλες λυπημένες πέτρες καί γιά 
χείλια δυο χλωμιασμένα, γυρτά ροδοπέταλα. Όταν 
καθίσαμε άποσταμένες, μοΰ είπε: — θά  πεθάνω στά 
σκοτεινά δπω; γεννήθηκα, Καί μοΰ φάνηκε πώς μέ 
τή φωνή της μίλησαν τρεμουλιαστά όλες μαζύ οί 
ψυχούλες. ’Ήτανε βράδυ βαρύ, Οί τόποι φέγγανε άλ- 
λόκοτα. ’Από τήν τεντωμένη χορδή τής φύσης περ
νούσανε αρμονίες μακρόσυρτες, σάν ψιχάλισμα.—«θά 
πεθάνω στά σκοτεινά ρπως γεννήθηκαν είπα μαζύ της 
καί μια ακούστηκε ή φωνή. Έσβυιε καί τό τελευ
ταίο άστρο. Άρχισε νά τραβιέται ή γή, δίνοντας 
.τόπο στά καινούργια πλάσματα. Αγκαλιαστήκαμε 
καί φιληθήκαμε στόμα μέ στόμα, πνιγμένες στά δά
κρυα. Καί ήταν ωραία, ή γυναίκα πού γνώρισα, ωραία, 
καί τίποτε δέν έμοιαζε μ’ αύτήν στή γή,

- -  Ά χ !  πάψτε πιά! είπε στά πουλιά πού .κελαη
δούσαν. Σηκώθηκε καί πήγε σε μιά κάμαρα πού δέν 
έφτανε κανένας ήχος. Έρριξε μπροστά τΙς πλεξίδες 
της, άκούμπησε τό κεφάλι στά σφυγμένα χέρια, 
έκλεισε τά μάτια. Είχε κοπεί τό ρεύμα τού κόσμου 
μέ κάθε της αίστηση. Έτσι, έμοιαζε μπρούτζινη, σι-· 
δερόχυτη, πλήθινη, γρανιτένια, μόνο άνθρώπινη δέν 
έμοιαζε. ΙΙήγε στή βιβλιοθήκη κάτι νά πάρει, μά τά- 
ξερε δλα. Οί φιλόσοφοι κι οί θεωρίες τους είχαν μεί
νει πίσω της, καραβάνι κουρασμένων κι άνήμπορων. 
—’Έτσι λοιπόν; . . .  Στύλωσε τά μάτια στή φλόγα 
τού λύχνου^ πού χαμήλωνε λίγο-λίγο ψύχραιμα καί 
ήρωΐκά.

ΕΙΡΗΝΗ *  * 0 Η Ν Μ

XXXVI

ΤΟ I M  TOT ΜΤΖΟΙΟΪΛΟΪ

Μαζεμένα σέ βιβλίο καλοτυπωμένο, άπό 174 σελί
δες, βγήκανε τις μέρες αυτές, οχτώ δηγήματα τού κ. 
Κωσταντίνου Χαιζόπουλου: «Τάσω», «Στό σκο
τάδι*, «Ζωή», «Ό πύργο; του Άλιβέρη», «Τό σπίτι 
τοΰ δασκάλου», < Ή αδερφή», «ΌΜπαρμπαντώνης», 
καί «Τό δνειρο τής Κλάρας».

Τό δήγημα στή νεοελληνική λογοτεχνία κρατιέται 
άπό Ιστορία κ’ είναι δεμένο μέ κάπορα παράδοση. 
Σ’ αυτό μέσα φανερώθηκε πλατιά ή δρεξη κ ’ ή όρμή 
τής νέας μας ζωής. Μ’ αύιό πασκίσαμε νά γνωρίσουμε 
τήν ψυχή τού τόπου καί τών άνθρώπων του. Άπάνου 
στή ζωγραφιά, τήν άληθινά δομένη, μέ τά πλούσια 
χρώματά της τά ηθογραφικά, γυμνάστηκε ή νέα«γε- 
νεά νά καλλιεργήση τέχνη καί νά μορφώση γλώσσα. 
Μά καί δώ, καθώς καί σέ κάθε άλλο είδος καλλιτε
χνικής έκδήλωσης, μάς άντίσκοφτε πάντα καί π*άντα 
κάτι τό άπλαστο καί τό άμορφο, κάτι τό άλύγιστο, 
τό βαρύ καί τάνήμερο, κάτι πού δέν είχε τή χάρη 
καί τή θεία ευλογία τής Απλότητας καί τής φυσικό
τητας, μ’ δσο κι ά δέν έλειπε πολλές φορές ή δύναμη 
κ’ ή αίσταντικότητα, ή ψυχή καί ή ειλικρίνεια τοΰ 
τεχνίτη.

Φαίνεται πώς τό υστέρημα τούΐο, γνώρισμα, μπορεί 
νά πή κανείς, μιάς πρωτόγονης καλλιτεχνικής προσ
πάθειας, αρχίζει τελευταία σιγά κι άγάλια νά σβύνη 
καί νά χάνεται άπό τά έργα κάποιων δημιουργών πού 
λαμπρύνουν μέ τήν άφοσίωσή τους τά νέα μας γράμ
ματα. Ό ίδιος ό Κ. Χατζόπουλος στον «Πύργο τοΰ 
άκροπίταμοα», μ’ δλο τό βάθος καί τό πλάτος τής 
τεχνικής του δεξιοσύνης, δέν.μπόρεσε νά ξεφύγη όλό- 
τελα άπό τήν κάποιαν άλυγισιά κι ωμότητα στήν 
ούσία καί στήν Αφήγηση. Όμως στά έργα του τά 
νεώτερα, στά κατοπινά του δηγήματα πού άποτελούν 
τόν καινούριο του τόμο, ένας άέρας λιτότητας πνέει, 
ένα βαθιομύριστο άρωμα μαγιάτικου δειλινού τά τρι
γυρίζει, μιά ζέστα καλόβολου ρεαλισμού τά πλημ- 
μυρά, κ ’ ή ζωή μέσα τους τρέμει μέ πόνο καί μέ λα
χτάρα ένός άνθρώπου πού βλέπει τό γύρο του κόσμο 
μέ μάτια πολιτισμένα, καλλιεργημένα, ικανά νά μα-
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ζεύουνε τήν έντύπωση χτυπητή μά καί φυσική, απ’ 
δπου αύτή στέκεται κρυμένη κάτου άπό τά πρά
ματα. Ό  καλλιτέχνης δ άξιος δέν είναι μονάχα δ 
άκούραστος κυνηγός μέσα στον κάμπο τοΟ ίδεατοϋ, 
είναι μαζί κι δ σκύλος δ άστρομάτης πού γιά νά ξε- 
βγάλη τό κυνήγι, πηγαίνει δώ καί κεί μυρίζοντας 
κι άνεβαίνει ίσια μέ τό βουνό. ·

Κι άλλοτε σημειώσαμε πώς δ Χατζόπουλος μάς 
παίρνει μέ τήν ήθόγραφία γιά νά μάς πάη πέρ’ άπό 
δαυτη, στήν ψυχογραφία, νά πούμε. Σΐέκεται κεΐ καί 
ψυχολογεί μέ μιά δεινότητα καί παρατήρηση πλούσια 
καί γιομάτη άπό πραματικδτητα, μά καί σαρκασμό 
μαζί, γιά τΙς λογίς φαντασίες κι άδυναμίες πού μάς 
λυγίζουν τίς^έρες καί τΙς στιγμές. "Ομως ή άνάλυσή 
του δέν είναι βαρετή σάν άνούσια λεπτομέρεια καί 
διδασκαλία. Κάθε άλλο. Δεμένη σφιχτά μέ τό θέμα 
πού ξετυλίγει, μέ τά γεγονότα πού μάς ιστορεί, άνα- 
δρύζει μέσ’ άπ’ αύτά άβίαστα κι άθέλητα μέ μιά χάρη 
πού μάς κρατά πάντα ύποταχτικούς της.

Τή χάρη αύτή ξαναβρίσκουμε στίς εικόνες του, τΙς 
λιγόλογα έπιγραμματικές, μέ μιάπεριγραφικότητα χα
ραγμένη μέ κοντίλι ζωγραφικό, βουτημένο σέ χρώματα 
δσο δυνατά τόσο κι όνειρεμένα.'Η δημοτική γλώσσα πού 
πασκίζει νά τήν κανονίση καί νά τήν ύποτάξη —γνώ
ρισμα πρώτο του βαθυστόχαστου κι άξιου τεχνίτη, 
πού καταλαβαίνει τή μεγάλη σημασία τής μορφής, — 
τονέ βοηθεΐ σημαντικά σ’αύτό, Γιατί θέλησε τή 
γλώσσα νά τή σπου^άση καί τή μελετήση μέ άγάπη, 
μέ ειλικρίνεια, μέ διαφέρο καί σύστημα. Δέν άφέ- 
θηκε, σάν τόσοι άλλοι,· στήν άφέλεια τής «παντογνω- 
σίας» καί τοΟ μισδγλωσσου «αισθητικού» γούστου. 
Κοίταξε νά βουτηχτή στίς πηγές καί νά κάμη τό διά
λεγμά του ΰστερ’ άπό γνώση γΓ αύτό. "Ετσι δλη του 
ή προσοχή τού θέρμανε τήν μπόρεση γιά νά μορφώση 
τελευταία ένα ύφος άπλό, μέ τή φράση τή στρωμένη 
καί σύντομη, μέ τή σύνταξη τήν δμαλή τού μιλημένου 
μας λόγου, ύφος σέ πολλές μεριές τόσο ξάστερο^καΐ 
πλαστικό, σάν ένα γαλάζιο άπλωμα οδρανοΰ λαμ
πρής μέρας.

Δίέσα στό δήγημα τού Χατζόπουλου ίσως λείπει τΙς 
περσδχερες φορές τό κοινό, τό κανονικό δραματικό στοι
χείο,ή πάλη καί ή σύγκρουση τών παθών."Ετσιμένουν 
οί ιστορίες του καθαρά δηγήματα, πού δμως κάτου άπό 
τό γαληνό μάτι τού συγραφέα, πιάνουμε τήν έπανα- 
στατημένη ψυχή τού κοινωνιστή, π·ύ σταλάζει μέσα 
στίς γραμμές του, δλο τό παράπονο κι δλη τήν πίκρα 
γιά την κοινωνική άπατη καί τήν άνήλεη δυστυ
χία πού ζυμώνουν δλοένα τήν τραγική ζωή τού 
άνθρώπου, σκλάβου τής ίδιας του άνημποριάς κι 
άνιλευτεριάς. Άκόμα καί κεΐ πού ή διάθεσή του 
τραβά τόν εύθυμο κι άνάλαφρο τόνο, μιάς μελαγ
χολίας τά χλωμά λουλούδια ξεφυτρώνουνε στά πλά
για τού Αφηγηματικού του δρόμου.

Μά δταν γύρο στό θέμα του ή δυστυχία σπαρά- 
- »6ί> γλήγορα βρίσκει δ συγραφέας, σάν άντίθεση, 
τήν καταφυγή. Είναι ή φύση, ή δημιουργία. Μέ μιά 
περιγραφή μιάς εύτυχισμένης στιγμής τής πλάσης, 
μ' ένα δέντρο πού ύψώνεται, μ’ ένα πουλί ποέ κε- 
λαδιΐ, μ’ ένα νερό πού τρέχει, μ ’ ένα βούισμα μακρινό 
καί μ’ ένα φως μές στό σκοτάδι, μάς δίνει τήν αί- 
στηση τής χαράς, τής γλύκας, τής έλπίδας πού ύπάρ- 
χει στή ζωή, στή θέλησή μας, στό μέσα μας κόσμο, 
καί πού εΕαι τό στήριγμα πο4 θά θεμελιώση τή λευ
τεριά τής ζωής αύτής μ’ ένα γλυκοχάραμα λυτρω- 
μοΰ τού μαύρου άνθρώπου πού δουλεύει άκόμα σέ 
δαιμονικά καί είδωλα πλασμένα καί συνθεμένα άπό

τήν ίδια του τή φαντασία, Τό βαθύ, τό είλικρινό κοί- 
ταμα τής δημιουργίας πάντα στάθηκε σάν κολυμπή
θρα ξαναγενημοΰ, σάν τίναγμνα ξύπνου στ’ άφιονι- 
σμένα μάτια τής ψυχής. «Είναι θείο πράμα, παιδιά, 
νά θωρρά κανείς τή Δημιουργία» μάς έκραξε ό \Γυ- 
χάρης μέσα «Στόν ίσκιο τοΰ πλατάνου».

Σίγουρο πώς τό δήγημα τοΰ Χατζόπουλου, άρμα- 
τωμένο καθώς κατεβαίνει μέ τόσα αξιοπαρατήρητα 
στοιχεία, φέρνει τά σημάδια μιάς τέχνης συγκρατη
μένης στά φυσικά σύνορά της, τέχνης τού έλληνικού 
δικού μας κόσμου, όχι μόνο στό έξώτορικό γνώρισμά 
της τό ηθογραφικό, μά πιό πολύ στό βαθιά τής φαντα
σίας, στό κοίταμα καί τό άρπαγμα τοΰ μυστικού τής 
ψυχής.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΑΦΗΣ

ΓΙ* M I* WAAlTEJCNlft*
Εκείνος πού βάφτισε τήν κόρη τού μακαρίτη 

Σπύρου Εύλάμπιου (ένός ένεργητικοΰ καί παράδοξου 
νοΰ, πού άπδ δικαστής είχε γίνει χτηματίας στή Βι- 
έννα καί έπειτα συγγραφέας τοΰ πειό σημαντικοΰ βι
βλίου γιά τή Διοίκηση τής Ελλάδας, καί στό τέλος 
νομικός σύμβουλος στήν Εθνική Τράπεζα) έκεΐνος ποΰ 
βάφιισε αύτό τό κορίτσι, σάν νά είχε μέσα του κά
ποια προφητική δύναμη, τούδωσε τδνομα τό συγγε
νικό πρός τήν Απολλώνια παράδοση, τόνομα τής Λή
δας, κΓ έτσι άπδ τήν άρχαΐκήν αυτή συγγένεια τής 
λύρας, σάν άπό ένα μακρινό άντίφεγγο τοΰ αυγερινού 
έπρόβαλε στόν ορίζοντα τής Ελληνικής Τέχνης ένα 
γλυκοχάραγμα γεμάτο φώς καί χάρη—αυγή ροδοδά- 
χτυλη γιά τις ΜοΟσες ποΰ ξανάρχονται στόν Έλι- 
κώνα—αύγή χαρούμενη γιά τή μουσική, τή θεία τέχνη 
τοΰ Απόλλωνα.

Τί Αήδα μέ τδ κονσέρτο της ποΰ έδωκε τό προπε- 
ρχσμένο Σάββατο στό Δημοτικό θέατρο μάς έδειξεν 
ένα μεγάλο θαΰμα τής τέχνης, καί μάς χάρισε μιά 
βραδειά σάν έκείνη ποΰ δ Σολωμός τήν είδε «γεμάτη 
μάγια», ΚΓ έρωτήσαμε νά μάθουμε πώς . έδημιουρ- 
γήθηκε μέσα στό ρωμαίικο «περιβάλλον» αύτή ή πια- 
νίστρα, κΓ ένας φίλος μάς διηγήθηκε xr¡v ιστορία της 
—ίστορίαν Απλή καί μικρή, δπως κάθε κόρης, μά 
σημαντική καί χαρακτηριστική γιά τό έμφυτο χάρισμα 
τής άληθινής τεχνίτρας τοΰ πιάνου.

"Επαιζε πιάνο άπό μικρό κοριτσάκι μέ μιά της 
φιλενάδα, θυγατέρα τοΰ κ. Έσλιν, καί μάλιστα χωρίς 
τό θέλημα τοΰ πατέρα της. Κάποια άπό τις αδερφά
δες της παραφύλαγε πάντα στό παράθαρο, δταν τό 
Ληδάκι έπαιζε (σάν νάκαμνε κανένα κακό) γιά νά τό 
είδοποιήση νά πάψη μόλις θάφτανε δ πατέρας τους, 
ποΰ δέν ήθελε νά χάνη δλη τήν ώρα της στό πιάνο. 
Μά δταν πλέον τό παίξιμό της μέ τόν καιρόν έδυνά- 
μωσε καί δέν ήμποροΰσαν νά τό κρύψουν άπό τόν πα
τέρα, τόν παρακάλεσαν .νά τής πάρη δασκάλα γιά τό 
πιάνο. —«Καί τί νά τήν κάμη τή δασκάλα; Αύτή 

1 παίζει τώρα καλλίτερα άπό τίς ξένες δασκάλες πού- 
χωμε δώ» — έλεγεν δ κύρ Σπΰρος, καί ή Λήδα έμει- 
νεν ώς τήν ήμέρα ποΰ πέθανεν δ πατέρας της χωρίς 
μαθήματα του πιάνου. Μετά τό θάνατό του δμως τήν 
παρέλαβεν δ κ. Νάζος κΓ έτσι αύτοδίδακτη τήν έβαλε 
στήν άνώτερη Σχολή τοΰ ’Ωδείου. Τστερ’ άπό λίγους 
μήνες τήν έβγαλε σέ κοντσέρτο, κΓ ΰστερ’ άπό δυδμισυ 
χρόνια έπήρε τδ δίπλωμα μέ άριστα καί τό χρυσό με
τάλλιο τοΰ ’Ωδείου. Τότε έδωκε τό πρώτο κοντσέρτο
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Όδός 'Ακαδημίας 40

Σνντρομη χρον ιάτ ικη  : Αρ. 20.
Βρίσκττα ι  σέ όλα τά κιόσκια καί πουλιέται 40 λεφτά το 
φύλλο.

της στην ’Αθήνα. Πάνε τώρα έφτά-όχτώ χρόνια. Οί 
εφημερίδες τήν έστόλισαν τότε μέ δλα τά κοσμητικά 
έπίθετα ποΰ διαβάζομε κάθε μέρα γιά τις πλέον άδέ- 
ξιες πιανόλες καί γιά τούς πλέον άμόρφωτους πηδη- 
χτούληδες του πιάνου. Εΐχενδμως έρθει τότε γιά πρώτη 
φορά στήν ’Αθήνα 6 μεγάλο; τεχνίτης Γκοτόφσκης* 
Μόλις τόν είδε καί τόν άκουσεν ή Αήδα μαζύ μέ τή 
μαγεία τής τέχνης της άναψε κι’ ό πόθος νά πάη στη 
Βιέννα, καί νά τελειοποιηθή στή «Μαϊστέρσιοΰλε» ποΟ 
ήταν διεφθυντής ό Γκοτόφσκης.—Βρέ, παιδί μου» 
κάτσε στό σπίτι σου καί στήν ήσυχία σου, ,έσύ δέν έ
χεις άνάγ/ην άπό άλλα μαθήματα» τής Ιλεγεν ό κύ
ριος Νάζος. Αύτή τίποτα. "Ενα πρωί παίρνει τήν κυ
ρία μητέρα της, μπαίνει στό βαπόρι καί τραβάει γιά 
τή Βιέννα. Έκει στήν άρχή τάβρε λίγο σκοΟρ. Γιά νά 
μπή στή «Μαϊστερσιοΰλε» έπρεπε νά δώση έξετάσες, 
καί νά ϊδοΰμε άν θά τή δεχθούν. Δέν ξέρω μέ πόσους 
συναγωνίστηκε, μά διάβασα σέ κάποια έφημερίδα πώς 
κατώρθωσε μέ τρεις—τέσσερες άλλες νά μπή στό με
γάλο έκεΐνο σχολείο τών βιρτουόζων, δπου ¿σπούδασε 
δυό χρόνια καί στό τρίτο έπήρε τό δίπλωμά της υστερ’ 
άπό ένα δύσκολο κοντσέρτο πού Ιδωκε στή’ μεγάλη 
«άλα τής Μουσικής ’Ακαδημίας μπροστά, σ’ δλοος τούς 
μεγάλους μουσικούς καί τεχνοκρίτες τής Βιέννης. Ό 
Γκοτόφσκης τήν έκράτησεν άκόμη ένα χρόνο γιά βο
ηθό του, καί πέρσι τόν Αύγουστο μάς τήν έστειλε 
στήν ’Αθήνα μ’ ένα θερμό συστατικό του στή Διέφθυνση 
τού ’Ωδείου «νά τήν πάρη άμέσως καθηγήτρια γιά νά 
ωφεληθούνε άπό τήν Τέχνη της καί τήν παιδαγωγική 
της δσοι έχουν πόθο κι’ δρεξη νά σπουδάσουν πιάνο» 
Καί τό Ώδεΐο τήν παρέλαβεν άμέσως καθηγήτρια. 

Αυτή είναι ή μικρή Ιστορία τής Αήδας Εύλαμπίου 
ποΰ ¿σκόρπισε στήν ψυχή μας άπό τά κόκκαλα τού 
πιάνου δλη τή μαγεία τής άπολλώνιας τέχνης μ’ έργα 
τού Μπράμς, τού Μπετόβεν, τού Σιοΰμαν,τοΰ Κορέλλι, 
τού Ραμώ καί τού Ρίχαρδ Στράους, πού άνοιξε μέ τό 
παίξιμο της σέ θαυμασμό τά χείλη καί αύτών τών άντι- 
ζήλων της στή θεϊκιά Τέχνη—στήν Τέχνη ποΰ στολί
ζει μ’ ένα κλαδί δάφνης τό σεμνό της μέτωπο ξετοπί- 
ζοντας τάγκάθια τού κόπου καί τοβ μόχθου ποΰ πρέ
πει νά προηγηθούν γιά κάθε μεγάλο θρίαμβο.

ΔΟΝ ΚΑΡΛΟΣ

Ζ  £1 Ν Τ  7* Ν Ο Φ Ο 1 3 1 τκ

’Αγαπητέ «Νουμά»,

Τά «Φύλλα» γράφουνε τάκόλουθα: «Έχει μεγάλη 
σημασία ή έκδοσις λογοτεχνικού περιοδικού ποΰ νά 
στηρίζεται ¿πάνω σέ χρηματικά κεφάλαια, γιατί ξέ
ρουμε δλοι μας ποΰ καταντούν παρόμοιες ευγενικές 
προσπάθειες. Μή δέν θυμάσθε τόν «Διόνυσο»—το κα
λύτερο έλληνικό λογοτεχνικό περιοδικό —τού μακα
ρίτη Καμπίσή καί Μποέμ καί τήν «Τέχνη» ύστερα 
τού Χατζόπουλου; Πόσο ζήσανε:»

Κρίμα, άλήθεια, πού καί τά δυό αυτά περιοδικά 
(ή «Τέχνη» βγήκε πρώτα καί ύστερα ό «Διόνυσος») 
ζήσανε τόσο λίγο. Μά δ «Νουμάς» πού ζεί ΔΕΚΑΤΕΣ
ΣΕΡΑ τώρα χρόνια καί ίσως ζήσει άκόμα κι άλλα 
τόσα, πού ζεί δίχως νά στηρίζεται επάνω σέ χρήμα" 
τικά κεφάλαια;

Ίσως γιατί ζεΐ έτσι, δίχφς νά στηρίζεται κτλ., τόν 
ξεχάσανε καί τά «Φύλλα», καταδικάζοντάς τον 
σέ άδοξο θάνατο. , )

Μέ φιλία 
ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗΣ

*

ΓΙΑ ΤΟΝ «- ΤΥΜΦΡΗΣΤΟ

Φίλε Ταγκόπουλε,

Άπό τό γράμμα τού κ. Τυμφρηστού πού δημο
σίευσες στό περασμένο φύλλο, μαθαίνω γιά πρώτη 
φορά πώς ό Παλαμάς, ςτήν πρωτοχρονιάτικη φιλολο
γική έπιθεώρησή του, λέει δτι ή κριτική ποΰ έγραψε 
κάποτε γιά μένα καί τήν έβαλα έγώ σάν πρόλογο ςτόν 
«Κόκκινο Βράχο», <;¿γράφτηκε μέ κάποιο εκβιασμό 
καί γιά νά έξοφλήση κάποια δποχρέωση» (!!!).

Τέιοιο ποάμμα έγώ  δ έν  ε ίδ α  π ο τ έ ,  ούτε ςτή 
χρονιάτικη έπιθεώρηση τού Παλαμά, ούτε πουθενά. 
Τό μόνο σχετικό πού είδα στή χρονιάτικη έπιθεώρηση: 
(ςτό «Εμπρός» δηλαδή τής Πρωτοχρονιάς τού 1916; 
μέ τό \ν, τού Παλαμά,) ιΐνε πώς ήταν περιττό «νά 
προτάξω πρόλογον, γραμμένο άπό ποιητήν άμφιβόλου 
κύρους καί άξίας». Δέν είνε ίσως μέ τά ίδια λόγια' 
γιατί δέν έχω πρόχειρο τό φύλλο, ή έννοια δμως, ποΰ 
τή θυμούμαι καλά, είνε αύτή. Παραξενεύτηκα μάλιστα 
τότε γιατί τάχα ό \ν, νά κατηγορή έτσι τόν ΙΙαλαμά, 
δηλαδή τόν έαυτό του, — μοΰ έξήγησαν δμως ύστερα, 
δτι τό κάνει καμμιά φορά, γιά νά φαίνεται πώς ό χρο
νογράφος Ψ, είνε όλωσδιόλου άλλος άπό τόν ποιητή 
Παλαμά. Έτσι ήσύχασα καί δέν έκαμα πια λόγο γι 
αύτό τό παράξενο.

Επειδή δμως ό κ.Τυμφρηστός δέν πιστεύω νάβγαλε 
τ&λλο άπό τό νοΟ του, άλλά ίσως τό ιίδε κάπου άλλού,
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ποΟ δέν τό είδα έγώ, τόν παρακαλώ πολύ νά μ.έ φωτίση 
καί νά μβΟ πή, ποΟ ά κ ρ ιβ ώ ς  λέει δ ΓΙαλαμάς, δτι 
τό άρθρο του γιά μένα «γράφτηκε μέ κάποιο έκβια- 
σμό καί γιά νά έξοφλήση κάποια υποχρέωση*. Ά ν  
είνε, άξίζει νά τό ϊδώ κ ’ έγώ. "Αν δέν είνε πάλι παρά 
καμμιά παρεξήγηση τοΟ κ. Τυμφρηστού, ή καμμιά 
κακή πληροφορία τρίτου, — γιατί μπορεί ό άνθρωπος 
νά τάκουσε καί νά τό πέταξε άνεξέταστα,— πρέπει νά 
τό μάθω.

Δέ θάπαντήσω βέβαια ςτάλλο ποΟ λέει γιά μένα ό 
κ. Τυμφρηστός. Άνθρωπός ποΟ διαβάζει τον πρόλογο 
τοΟ «Κόκκινου Βράχου» καί παίρνει τήν έντύπωση, δτι. 
ό Παλαμας «ειρωνεύεται άπότήνάρχή ώςτό τέλος» (I). 
δέν είνε σέ θέση νά κρίνη γιά τό παραμικρό. Αύτό 
δ'μως δέν έμποδίζιι νά είνε καλός καί τίμιος άνθρω
πος, καί σάν τέτοιος πρέπει νάπαντήση ’ς δ,τι 
τόν ρωτώ.

Μέ άγάπη
Δικός σου 

ΓΡ. ΞΕΝΟΙΙΟΥ ΛΟΣ

*

V  ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΩΝ

Φίλε «Νουμά»

Άπό δλους πού γράψανε κατά τοΰ «Πρωτομά
στορα» μόνον ένας, ό Ε ιδ ικ ό ς  Β' στις «Άθήναι*  
των 19, 3. 910 μ ’ έπεισε πώ; τό έργο δέν άξίζει τ ί
ποτα και πώ; δ Καλομοίρη:, πού γώ είχα τήν άτλό* 
τητα νά τονέ νομίζω αναγεννητή τή; μουσική; μα:, 
είναι τενεκέ; και τίποτ9 άλλο. Λοιπόν δ Ειδικός Β' 
(Εΐ δ ικός!!!) μά; βεβαιώνει πώ; δ «Πρωτομάστο
ρας» είναι μπλόφα μουσική κι ό/ι έργο τέχνη;, γιατί 
{προσέχχε σ’ αύτό τό ε ιδ ικ ό  επιχείρημα) ό Καλο
μοίρης είναι μαλλιαρό;! Ράβδο; έν γωνία κτλ.

Κι όμως δ Ε ιδ ικ ό ς  Β' είναι δημοτικιστή:! Τό 
λέει στό άρθρο του. Σέβεται, λέει, καί τόν Ψρχάρη. 
Δέν πάει νά κουρεύεται ! Δημοτικιστής καί νά σου 
μιλάει γιά μαλλιαρούς! . .  Αύτό μοΰ θυμίζει τή δή
λωση ενός νιόφαντου περιοδικού πού λέει «εΐμεθα δη- 
μοτικισταί χωρίς \ Αναγνωρίζουμε τό σύστημα τοΰ 
Ψιχάρη». "Ιδια κι απαράλλαχτα μπορούσε νά γράψει 
κι δ Μιστριώιη; : Ε ΐμ ε θ α  δ η μ ο τ ι κ ι σ τ α ί .  Δέ 
πά’ νάσαστε! ’Εμείς είμαστε δημοτικιστές καί κλαιμε 
γιά κείνους ποΰρχονται νά ντροπιάσουν τόν αγώνα ή 
άπό άμάθεια ή άπό μπακαλοσυνη.

Ούτε δημοτικισταί ούτε μαλλιαροί υπάρχουν. Μονο 
δημοτικιστΕΣ Αναγνωρίζει δ Αγώνας κι δλ9 οί άλλοι 
είναι καθαρευουσάνοι μέ μουτσούνα.

Δικός σου 

Γ. ΦΥΛΛΙΔΗΣ

Γ[ Ο  Ν  ο  5

Χτές βράδυ πόσο έπόνεσ’ ή καρδιά μου 
κι’ άπαψτα μεσ’ στά στήθεια μου εθρηνοΰσε 
σάν κάτι πούχε χάσει νά ζητούσε 
κάτι πού ήταν μακρυά, πολύ μακρυά μου.

"Υπνος δέν έκλεισε τά βλέφαρά μου 
κι9 δλονυχτίς τό μάτι μου έθωροΰσε 
σάν κάποιο φάντασμα ποΰ τριγυρνοΰσε 
μέσα στή σκοτεινή τήν κάμαρά μου.
Τό φάντασμα τοΰ πόνου ! . . . Τό φεγγάρι 
Ανήμπορο νά μέ παρηγορήση 
ΙΙήγε νά πέση ν ’ Αποκυιμηθή. . . .
Κ ι’ δ ουρανός θλιμμένος απ’ τή δύση 
τώρα ένα κλάμμα σιγαλό είχε πάρει 
κ’ ή λύπη του σέ δάκρυα είχε χυθή!

ΝΙΚΟΣ I. ΡΙΤΣΟΣ

. —~€38€&- —

ΣΤΟ ΕΡΧ0ΜΕ80 Φ ΥΛΛΟ!
Μ Η ΤΧΑΣ Π ΕΡΡΟ ΤΗ

" σ ύ ν τ ρ ο φ ο ι , ,

ο ΕΝ Α©ΗΝ*ΙΣ
ΜΟΤΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΑΟΓΟΣ

Ύπό τήν πρρστασίαν τής Α. Υ. τοΰ 
Πρίγκηπος Γεωργίου,

Μή γενομένης απαρτίας προς σνγκρόιησιν Γενι

κής Σννελεύσεως τή 17η Μ αρτίου καλούνται οί Ενερ

γεί αι, Α ω ρφα ι καί τά Μέλη τοΰ Μονοικοΰ καί 4ρα- 

ματικοΰ Συλλόγου εις τό Κατάστημα τοΰ ’ ί/ ϊε ίσ ΐ ’, προς 

σνγκρότησιν τοιαύιης τή 27η ίδ ίοο  μ ψ ο ς  ημέρα Κ υ

ριακή καί ώρα 11 π . μ.

Ή μιρησ ία  άιάταξις.

1) Ά νάγνω σ ις τής ’Εκ&έοεως πεπραγμένων ν η ό  
τοΰ Συμβουλίου κατά το παρελύόν έτος 1915 .

2 ) Άι άγνωοις τής Έκ&έσεως τής 1 Εξελεγκτικής 
9Επιτροπής Ατά τό αντό έτος.

3 )  Εκλογή τριών τακτικών 'Ε λεγκτών καί όνο 
άναπληρωματικών διά τό έτος 1916 .

4 )  Ά ντικατάστασις τρ ιών Σ υμβούλων' Ιξερχο- 

μένων.

*Εν Ά&ήναις τή 17 Μαρτίου 1916 .

(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Συλλόγου)



Κ Ο Σ Τ Α Σ  ΠΑΡΟΡΙΤΗΣ

£ § Τ . Ο  Μ Ε Γ Ά Λ Ο  Π ^ Ι Δ Ι § )

— Δυστυχία μας· 8λα αυτά, ψιθύρισε κάποιο;.
— Δέ μού λές Άντρέα; Πόση ώρα λογαριάζεις για 

νά φτάσης στό τέλος;
— Ά  έδώ ποΰρθατε, δέ μου γλυττώνετε εύκολα, θά  

μέ άκούσετε ώς τό τέλος θέλοντας καί μή.
Ό Άντρέας κούμπωσε τό σακκάκι του, ξερόβηξε 

κ ’ έτοιμάστηκε νάρχίση άφού έρρηξε πρώτα μιά γλυ
κέ ιά ματιά στίς κυρίες σά ναθελε νά πάρη άπό κείνες 
κουράγιο. Τριμμένο τό σακκάκι του, λιγδιασμένο, τά 
παπούσια του ξεσκισμένα, τό κολλάρο πολυφορεμένο.

— ’Ανάθεμά σε για τέχνη, μουρμούρισε κάποιος 
βλέποντάς τονε σέ αδτά τά χάλια.

— Ή τέχνη είναι ιερή, άποκρίθηκε ό Άντρέας στα
ματώντας μιά στιγμή τό διάβασμα γιά νά διαφεντέψη 
τή τέχνη πού βριζότανε,

Ή υπόθεση τοΟ έργου άπλή. Ένας ποιητής σκε- 
διάζει ένα καινούριο καράβι. Στά τελευταία τόν κλεί
νουνε σ’ ένα τρελλοκομείο μέ δλες τίς διαμαρτυρίες 
του.

Τό έργο, πού είναι πιό πολύ ένα λυρικό ποίημα, δέ 
γεννάει κανένα δραματικό ένδιαφέρο. Τό θέμα jeívat 
άνώτερο από τήν κοινή άντίληψη καί τό άκροατήριό 
του δεν είναι παρασκευασμένο νά τόν παρακολούθηση 
στά φιλοσοφικοκοινωνικά πετάγματα του' τόν άφήνει 
νάνεβαίνη, νά χάνεται στά ύψη, δέν έχει φτερά νά 
τονέ συντροφέψη σ ’ ένα τέτοια άψηλό άνέβασμα. Έπί 
τέλους κάποιος χάνει τήν ύπομονή.

— Είναι πολύ άκόμα; ρωτάει.
— Τώρα μπαίνουμε στή δεύτερη πράξη.
— Καλά ξημερώματα.
— Όχι, δποθέτω νά τελειώσουμε νωρήτερα, άπο- 

κρίνεται σοβαρά ό Άντρέας.
— Βρε τόν αθεόφοβο, ώς τό πρωί έχει κουράγιο νά 

μάς κρατήση έδώ,
— Μά δέν έχει καί λίγο έρωτα μέσα αύτό τό έργο; 

τι δράμα είναι αύτό ; μουρμουρίζει ή Καλλιόπη, ζαρώ
νοντας τά χειλάκια της.

— Ανώτερη τέχνη. Τ£ νά κάνουμε; θά  τήν υπο
φέρουμε, ψιθυρίζει ένας.

Τή στιγμή έκείνη άνοίγει ή πόρτα τής διπλανής 
κάμαρας κ1 ή Ρίκα προβάλλει μ! ένα μεγάλο δίσκο 
στό χέρι.

— “Ενα φασκόμηλο γιά νά ζεσταθήτε, λέει γελών
τας ένψ ή αχνα τής περεχάει τό πρόσωπο.

— Άπό τό δράμα, προσθέτει ό Γιώργος.
— “Οχι, άπό τό κρύο. Μ ή τού; συνερίζεστε κύριε 

Άντρέα, θέλουνε νά σάς πειράζουνε, λέει ή Ρίκα σ’ 
Ιναν τόνο γιομάτοκαλωσύνη φέρνοντας γύρο τό δίσκο.

Καθένας άρπάζει άπό ένα φλυτζάνι άχνιστό, μοσκο- 
μυρουδάτο, μέ μιά λεμονόφλουδα πού κολυμπάει στή 
μέση.

— Δέ φτάσανε τά φλυτζάνια κ’ έβαλα καί σέ ποτή
ρια, λέει ή Ρίκα.

— Σά σαλέπι'. Δέν πειράζει, τό ίδιο μάς κάνίι. Μπο
ρούσα νά τό πιώ καί μέσα άπό τό μπρίκι, λέει ό Ά ν 
τρέας φέρνοντας τό ποτήρι στά χείλια του.

— Έξοχο. Αληθινό ποίημα, μουρμουράει σά νά 
κολυμπούσε σέ πέλαγος εύτυχίας.

Μέ τήν τελευταία ρουφηξιά ό Άντβέας' ξαναρχίζει 
τό διάβασμα. Έ  φωνή του σά νά τούς νανουρίζη καί 
τό φασκόμηλο πού τούς ζέστανε τά μέλη, σά νά τούς 
έφερε ένα κλάρωμα στά μάτια. Κάποτε άκούγεται ένα 
ροχαλητό μά ό Άντρέας ξακολουθάει τό διάβασμα ά- 
διάφορος. Ή λάμπα σιγαλομουρμουρίζει μονότονα.

Τό φινάλε βτήν πιό τραγικιά σκηνή, τρεις τέσσε
ρεις είχανε τά μάτια τους άνοιχτά γιά νά τό άπολά- 
ψουνε.

— Ξυπνήστε, φώναξε κάποτε ό Άντρέας.
Εϊτανε ή δστερνή λέξη πού λέει ό ήρωας τού έργου 

πεθαίνοντας, σά μιά προτροπή, σάν ένα σάλπισμα 
πρός ένα πλήθος νυσταγμένο.

—- Τέλειωσε; μουρμούρισε κάποιος άνοίγοντας άξα
φνα τά μάτια του.

Τό τέλος ξανάφερε τήν εόθυμία στή συντροφιά1 ο 
καθένας προσπαθούσε να βρή κάτι γιά νά παινέψη τό 
έργο πού δέν άκουσε* ό Άντρέας θρονιασμένος στόν 
καναπέ άνάμεσα στίς δυό δεσποινίδες δεχότανε τά παι
νέματα, εότυχισμένος. Μιά στιγμή τόν άρπάξανε δυό 
άπό τόν καναπέ καί τονέ σηκώσανε άψηλά. Έπειτα 
τόν άφήσανε λεύτερο μά κείνος τά κατάφερε νά πέση 
στήν άγκαλιά τώ δυό κοριτσιών πού άνοίξανε τά χέρια 
τους γιά νά τονέ δεχτούνε.

— Μασκαρατζίκο. Ά  δέν ξέρεις νάνεβαίνης, ξέρεις 
βλέπω τουλάχιστο νά πέφτης, φώναξε ό Ζήσης.

Ό  Άντρέας είχε θρονιαστή τώρα στά γόνατα τής 
Καίτης περνώντας τό χέρι του γύρο στόν τράχηλό της.

— Τέτοιος θρόνος ταιριάζει σ’ έναν ποιητή, φώναξε 
ένψ κείνη τονέ χάδευε στά μάγουλα.

— Ζήτω ό ποιητής μας, φώναξε ή Καλλιόπη.
— Ζήτωωωω. . .
— Ά ,  δεν άρκιΐ δεσποινίς αυτό. Στό βωμό τής τέ

χνης πρέπει νά καταθέσετε καί τή θυσία σας.Ακούστε 
λοιπόν τί όρίζει ή τέχνη, ή άψηλή, ή άγνή τέχνη.

— ΆκοΟμε.
— Λοιπόν ή;δεσποινίς Καίτη στό βωμέ τής τέχνης 

υποχρεώνεται νά καταθέση . . .  ένα ζευγάρι μετζεσό- 
λες1 κοιτάξτε δεσποινίς τά παπούτσια μου, φώναξε ό 
Άντρέας σηκώνοντας τό πόδι του άψηλά.

— Ξεκάρφωτη τέχνη, φώναξε ό Γιώργος.
Ό Άντρέας ξακολούθησε μέ τό ίδιο σοβαρό ύφος.
— Έ  δεσποινίς Καλλιόπη δποχρεώνεται νά κατα-

θέση στό βωμό τής τέχνης, ένα γεύμα μέ
μπύρα. . .

— Κ’ ή Ρίκα; ρώτησε ό Νίκος άνυπόμονα.
— Ή Ρίκα; Λοιπόν ή Ρίκα θά καταθέση τήν πιό 

ίερή, τήν πιό'ίγνή θυσία . . .  Μιά νύχτα έρωτα γιά 
τόν ποιητή.

—1 Ζήτω ω ω ω, φωνάξανε δλοι καί μόνο ό Άλέξης 
ζάρωσε σάν τό φείδι στήν τρύπα του.

—■ Αΐ, καιρός νά παγαίνουμε. “Εχουμε καί δουλειά 
αύριο, φώναξε ό Ζήσης...................

Ένας ένας φεύγουνε οί καλεσμένοι. Σέ λίγο άδειά- 
ζει ή κάμαρα. Ό Άλέξης πούχε άπομείνει τελευταίος, 
ζυγώνει τόν Άντρέα.

— Μπράβο Άντρέα. Το έργο σου μέ συγκίνησε, 
πίστεψέ με, είπε σιγαλά σέ συγκινημένον τόνο.

— Τό ήξερα. Μόνο έσύ μπορούσες νά μέ νοιώσης
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* Οίψ υχές μας συγγενεύουνε. !
Ό Άλέξης σφίγγα το χέρι τής Ρίκας καί κατεβαί

νει τή σκάλα. Στό δρόμο πούναι Ιρημ·;, σκοτεινός,
πβρίμένβι ί  Ζ-^βη«. ,

—  σέ συνοδέψω αχό σπίτι σου, εΐπβ ο Αησης.
— Δέν έχω πίά σπίτι, άποκρίθηκε 6 Άλέξης σέ 

τόνον ήρεμο.
Κείνος τόν κοίταξε άπορώντας.
— Βέβαια. Ή σπιτονοικοκυρά μου μ’ έβγαλε.
— Μαλλώσατε;
— Δεν είτανε άνάγκη. Τής χρουστάω δυδ νοίκια. 

Έπειτα άνακάλυψε πώς είμαι κι άθεος.
Προχωρούσανε κ ’ οί δυο στό δρόμο άργά.
— Ά ς  είναι* δέ χάθηκε δ κόσμος γιά σπίτι. Μά να 

σοΟ πώ τήν ιδέα μου; είπε δ Ζήσης ΰστερις άπό κάμ
ποση σιωπή.

— Σάκοόω. ;
— Νά. Δέν έπρεπε νά φύγης άπδ τό Αύκειο.
Ό Άλέξης ξαφνιάστηκε.
— ΜοΟ είτανε άδύνατο νά μείνω περσότερο. Εϊ- 

μουνα ξένος έκεί μέσα. Δέν μπορείς νά τό φανταστής 
μά είναι τρομερό νά πάλεύη κανείς κάθε στιγμή με τή 
συνείδησή του. "Επρεπε, έπρεπε έπιτέλους νά μπω 
σε κάποια τάξη μέ τον έαυτό μου. Είτανε ένα μαρτύ
ριο γιά μένα, άποκρίθηκε δ Άλέξης σ’ ένα ζεστόν 
τόνο.

- -  Έχασες τό ψωμί σου.
— Βρήκα τή γαλήνη τής ψυχής μου. Τώρα νοιώθω 

πώς άναπνέω άγέρα λεύτερο.
— Κανείς δέν είναι λεύτερος καί μή γελιέσαι.'Ολοι 

ποιο; λίγο, ποιός πολύ σκλάβοι είμαστε.
— Έγώ τώρα είμαι λεύτερος. Δέν έχω κανέναν ά- 

νάγκη.
— ΣοΟ φαίνεται. Δέν έχεις σήμερα, θάχης αύριο.
Ό Άλέξης σώπασε βυθισμένος σέ σκέψη.
— Εφτάψυχος είναι δ δχτρός. Τί βγαίνει νά τοΟ 

κόψης τό ένα κεφάλι άμα είναι νά φυτρώσουνε δυό στή 
θέση του; Χρειάζεται κάτι άλλο άποτελεσματικώτε- 
ρο . . . Στή ρίζα του πρέπει νά χτυπηθή τό κακό.

Ό  Άλέξης τδν άκουγε σιωπώντας. Τά λόγια του 
τοΟ κάνανε βαθειάν έντύπωση.

— Καλά τό λές\ Μά θά μοΟ είτανε άδύνατο νά ξα· 
ναμπώ στό ζυγό.

*0 Ζήσης ζάρωσε τά χείλια του.
— Πρέπει νά πολεμάς τον δχτρό μέ τά ίδια του τά 

δπλα. ΙΙοιδ είναι τό ποιό μεγάλο δπλο του; τό ψέμμα 
πού μάς άφιονίζει. λοιπό καί μείς θά μεταχεριστοΟμε 
τό ψέμμα σάν ένα χρήσιμο δπλο. Τό σπουδαίο είναι νά 
έξοντωθή δ δχτρός* τά μέσα δέν έχουνε σημασία.

— ΙΙρέπει νά πεθαίνη κανείς γιά τήν άλήθεια, ψι
θύρισε δ Άλέξης σιγαλά.

— Νά πεθαίνη. Καλά. Μά μέ τρόπο πού νά μή δίνη 
στον άλλο τό δικαίωμα νά πή « βρε τό βλάκα»' 
ένας ώραίος θάνατος είναι μια ωραία σκηνή στό θέατρο 
τής ζωής. Μά ή σκηνή αύτή πρέπει νάναι δικαιολο
γημένη, Απαραίτητη γιά τήν ένότητα τοΟ έργου' άλ- 
λοιώς καταντάει ώραιοπάθεια, νευραστένεια.

Ό Άλέξης βυθίστηκε πάλε σέ σκέψη. *
Τό φεγγάρι έτρεχε βιαστικό μέσα στά σύννεφα. 

Ένα αύτοκίνητο πέρασε ξεφρενιασμένο Αφήνοντας 
πίσω του μιά βαρειά μυρουδιά.

— Τώρα είναι άργά. Πήρα τό δρόμο μου, είπε δ 
Άλέξης.

Ό Ζήσης σήκωσε τούς ώμους του.
—- Μπορούσες νά κοροϊδεόης καί σύ, νά ύποκρίνι- 

σαι. Ή ζωή είναι μιά κοροΐδεία* ποιός Ιά γελάση τόν

άλλον. Μπορούσες καί σύ νά υποκρίνεσαι τόν πατριώτη. 
Τί σέ πείραζε ;

Είχανε φτάσει κουβεντιάζονταζ στό σπίτι * 0  Ζν^γ,.
—  ΙΤ & μ β  Α π ά ν ω  ν ά  κ ο ι μ η θ ο Ο (Α * ; βΐστβ £

— "Οχι. Δέν είναι Ακόμα καιρός γιά τό σπίτι σου, 
άποκρίθηκε δ Άλέξης.

— Δέν πιστεύω νά ξενυχτίσης στό δρόμο;
— Κάπου θά βρώ καί γώ νά τρυπόσω. Καληνύχτα*
Χαριστήκανε. Ό Ζήσης στάθηκε στήν όξώπορτα

καί κοίταζε τόν Άλέξη πού βάδιζε άργά στό σκο
τάδι δσο πού τόν έχασε άπό τά μάτια του.

— Κακόμοιρε όνειρΟπλέχτη, μουρμούρισε καί μπήκε 
μέσα.

Ό Άξέξης περνάει μέσα άπό στενοσόκκακα. Ένα 
κόκκινο φανάρι κρέμεται πάνω άπό μιά πόρτα. Ζυγώ
νει. Κοιτάζει άπό τό τζάμι. Χτυπάει τήν πόρτα. "Ενας 
άνθρωπος Ανοίγει τήν πόρτα ξυπόλυτος, μαχμουρλής.

Μπαίνει. Ό Αγέρας βρωμάει Από τά χνώτα. Μιά 
λάμπα κρέμεται στή μέση. Ό  Άλέξης προχωρεί στό 
βάθος, τρυπώνει πίσω άπό ένα τραπεζάκι. Έκεί θά 
ξενυχτίση με μιάδεκάρα, άκουμπώντας τό κεφάλι στά 
χέρια του γιά μαξιλάρι. . .  Κοιτάζει γύρο του. "Ολοι 
κοιμούνται, ροχαλίζουνε ξένοιαστα, άκουμπώντας τά 
κεφάλια τους στά τραπεζάκια. . .  Ή καρδιά του σφί
χτηκε, οί θύμησες χυμήξανε άπό τό βάθος τής ψυχής 
του νά τονέ πνίξουνε........

Ό.γείτονάς του πού άκουμπουσε στο διπλανό τρα
πεζάκι άνοίγει κάποτε τά μάτια του, σηκώνει το κε
φάλι του.

— Ά σε μας χριστιανέ μου νά κοιμηθούμε! Τί 
κλαΐς τόσην ώρα σά μικρό παιδάκι; μουρμουρίζει θυ
μωμένος καί ξαναγέρνει τό κεφάλι του στό κρύο μάρ
μαρο τού τραπεζιού,

ΙΜΒΡΟΣ ΑΗΥΤΕΡΟ
1 .

Κάθεται σέ μιά καρέκλα, μέ τό μούτρο σχεδόν 
κολλημένο στό παγωμένο τζάμι, γιά νά βλέπη όξω 
τόν κόσμο πού άραιό;, βιαστικός περνάει στό πεζο
δρόμιο. ΓΙάνω στό τζάμι, θολό Από τις άνασσες καί 
τήν άπλυσιά, ή ζεστή άχνα πού Απλώνεται μέσα στον 
καφενέ,γίνεται νερό πού άργοσταλάζει σά σέ ποταμάκια 
καί, καθώς φυσάει όξω δ Αγέρας, τό χαρτί πού κλεί
νει τό κομμάτι πού λείπει άπό τό τζάμι, κολλημένο 
μέ Αλευρόκολλα, φουσκώνει σαν πανί, μιά πρός τά 
μέσα καί μιά πρός τά δξω, βογγάει μονότονα, ρυθ
μικά, καί λές πώ; τώρα θά σκιστή καί θά χυμήξη 
μέσα δ Αγέρας άγριος. Μα τό χαρτί σά νά νοιώθη 
πώ; άπό αύτό κρέμεται ή εύτυχία εκείνων πού κά- 
θουνται μέσα καί ζεσταίνουνται, φυλάει τήν τρύπα 
πιστά σά σκοπός βαλμένος γιά νά διώχνη τόν 
δχτρό καί τό ρυθμικό άγκομάχημά του είναι σά νά 
λέη »"Οχι* δέ θά σάφήσω νά μπής γιά νά τούς χα- 
λάσης τή μικρή του; ευτυχία»'

Σάν κουραστούνε τά μάτια του άπό το κοίταγμα 
γυρίζει μέσα τό κεφάλι του καί φέρνει τή ματιά του, 
κουρασμένη,, στά τραπεζάκια, στούς τοίχους, στό ντα- 
βάνι, στό πάτωμα, γιομάτο μαύρες βούλες Απδ τά 
κάρβουνα πού κυλάνε Από τούς λουλάδες τώ ναργι
λέδων, στό πρόσωπο τού καφετζή μέ τήν άσπρη κατα
λερωμένη ποδιά δπου σκουπίζει κάθε τόσο τά χον



τρά δάχτυλά του καί τή μύτη τ&υ. "Ολα έκεΐ μέσα 
είναι βαρειά, μελαχολικά μά οί άνθρωποι φαίνονται 
εύτυχισμένοι νά ρουφάνε τδ ναργιλέ τους μέσα σέ μιά 
ζεστή άτμοσφαΐρα καί νά φτάνη σταύτιά τους τό σφύ
ριγμα τοΟ άγέρα.

—Βάλε σκαμπίλι, φωνάζει Ενας στο διπλανό τρα
πεζάκι κλείνοντας τδ μάτι στδ σύντροφό του καί χτυ
πώντας τά δάχτυλά του δυνατά πάνω στδ σανίδι τού 
τααπεζιοΟ. Ό σύντροφός του βιάζεται νά συμμορφωθή 
μέ. την παραγγελία τοΰ άρχηγοΰ ένψ κείνος φχαρι- 
στημένος γιά τδ στρατήγημά του πού πέτυχε μετράει 
τούς πόντους μεγαλόφωνα σά νά θέλη νά σκάση τούς 
άλλους σφίγγοντας τά χαρτιά, τσακισμένα στή μέση 
τδ ένα καββάλα στδ άλλο, στά ροζάρικα δάχτυλά του.

Τδ θέαμα δεν τδν τραβάει καί γυρίζει άλλοΟ τά μά
τια του. Αυτή τή στιγμή καταπιάνεται με τδ νοΟ του 
έναν άπολογισμδ τής ζωής του καθώς άκούει τδ μονό
τονο παφ παφ του χαρτιού πούναι κολλημένο στδ 
τζάμι. Ιΐνιγότανε στδ χωριό, καί στην ’Αθήνα πού 
Ινα δυνατό, πρωτόφαντο αΐστημα τδν τράβηξε σκλάβο 
πίσω άπδ τον ήσκιο μιας θεατρίνας, έλπιζε πώς θά 
μπορούσε νά δουλέψη πιδ πλατειά γιά τήν πατρίδα, 
τή νικημένη, τή ντροπιασμένη. Μά στην ’Αθήνα επιασε 
καινούριες άγάπες καί τήν ξέχασε, τήν πρόδωσε. 
Τώρα δέ βλέπει πιά μέ τά μάτια τού πατριώτη. Τά 
σύνορα πλατύνανε μέσα του, τή θέση τού πατριώτη 
τήν πήρε ό άνθρωπος, πρέπει νά δώση καινούργια 
μορφή στήν πατρίδα γιά νά μπορέση καί πάλε νά 
τής άνοιξη τήν καρδιά του. Τί κέρδισε' Ιχασε τή 
θέση του, κατάντησε νά κοιμάται σ’ ένα άσυλο μαζί 
μέ ζητιάνους, άνθρώπους ύποπτους. Μά αύτδ δέν τού 
κάνει κακό. Δίπλα τους νοιώθει πώς είναι πιδ κοντά 
στήν άλήθεια. 'Η φτώχεια δεν μπόρεσε νά τδν γονα
τίση· δέ μετανοιώνει, “Ίσια ίσια τώρα νοιώθει πώς 
είναι σέ τάξη μέ τή συνείδησή του καί τδ συναίστημα 
αύτδ τοΰ γεννάει μιά ψυχική γαλήνη πού τηνέ νοιώ
θει βαθειά.

—Πήγαινε δξω.
—Σκαμπίλι ίσύ, διατάζει δ άλλος’
—Γράψε δυό, φωνάζει ό πρώτος θριαβευτικά χα

ράζοντας με τήν*κιμωλία δυδ πλατείες γραμμές πάνω 
στδ τραπεζάκι.

Καρφώνει άπάνω τους τή ματιά του ένφ κείνοι 
ξακολουθοϋνε τδ παιγνίδι τους άδιάφοροι. Είναι δλοι 
έργάτες μέ ρούχα τριμμένα. Νά τδ καινούριο δλικό, 
νά τδ προζύμι πού θά ξαναπλάση τήν πολιτεία, τήν 
άμαρτωλή. Μά πούναι ό πλάστης; Κι αν αύτδς μπό
ρεσε νά ύψωθή σέ μιά καινούρταν άντίληψη τής 
ζωής, τί τδφελος, σά δέν έχει και τή δύναμη νά 
δψώση καί τού; άλλους μαζί του, παρά τούς 
βλέπει νά χαμοσέρνουνται στά βαλτονέρια καί στδ 
βούρκο τής πρόληψης καί τής ψευτιάς;

—Είμαι μικρός, μικρός, συλλογιέται καί στά χεί
λια του νοιώθει μιά φαρμακίλα.

Νά τί τονέ θλίβει, τί τδν κάνει νά πονή. Οί άλλοι 
δίπλα του παίζουνε ξένοιαστα. Κανένα σκουλήκι στήν 
ψυχή τους, καμιά δποψία. Είναι ευτυχισμένοι μέσα 
στδ σκοτάδι πού τούς τριγυρίζει.

—Μέ τις ύγείες σας, βγήκαμε, φωνάζει ένας σέ 
τόνο θριαβευτικό, ένώ ό άλλος πετάει τά χαρτιά 
θυμωμένος πάνω στδ τραπέζι.

—Είχατε φύλλο στραβό, φωνάζει.
—Τεχνίτες δέ λές; λέει ό άλλος.
Κάποιος πήρε οτδ χέρι μιά φημερίδα καί ρίχνεται 

στδ διάβασμα.
—Μωρέ είδατε τί λέει έδώ; φωνάζει άξαφνα.'

Ί ί  τ ί ; ρωτάνε δλοι περίεργοι ζυγώνοντας τά 
κεφάλια τους.

—Νά θάχουμε, λέει, σέ λίγο έπανάσιαση. Κάτι 
μαγερεύεται, ή κυβέρνηση τά μυρίστηκε κι άρχίζει 
νά λαβαίνη τά μέτρα της.

— Διάβασε νάκούσουμε.
Κείνος άρχίζει νά διαβάζη κομπιαστά, άργά ένω 

οί άλλοι μαζεύονται κοντά στδ τραπέζι γιά νάκού- 
σουνε καλήτερα.

— Αί ρέ Παναγιά μου καί νά γίνη τίποτα, θά  φάη 
ή μύγα σίδερο, λέει ένας.

— *0,τι φάγχνε αύτο! οί μεγάλοι, θά τά ξεράσουνε, 
προσθέτει άλλος ένιρ τδ πρόσωπό του άξαφνα άγριεύει 
καί τά μάτια του πετάνε κάτι παράξενες σπίθες σά 
νάνακατεύτηκε μέσα του κάποια φωτιά σκεπασμένη 
πού τηνέ φύσηξε άξαφνα ό αγέρας.

Ό Άλέξης παρακολουθάει τήν κουβέντα τους σκε
φτικός.

— Σάς άρέσει ή επανάσταση; ρωτάει άξαφνα μπαί
νοντας κι αύτδς στήν κουβέντα,

Ένας τοΰ ρήχνει μιά παράξενη ματιά σά νά θέλη 
νά τού πή «τί κουταμάρα είναι αυτή πού λές;»

— Ά  μού άρέσει λέει; Καί γίνεται καλήτερο πρά
μα. "Ολα κάτου θά τά βάλουμε, νά τά μοιράσουμε. 
"Αμ τ ί ;

— Κ’ ύστερα μαύρη φορεσίτσα φασονέ, παπουτσάκ 
λουστρίνι τριζάτο, ρεμπουπλικίτσα, ώχ, άς φέξη, πα
ναγιά μου, προσθέτει άλλος γλύφοντας τά χείλια του.

— Μωρέ καλά τά λέτε, μά πούναι αύτή ή επανά
σταση. Δέ βχρειέσιε. Εμείς οί φτωχοί δέ θά ίδούμε 
ποτέ θεού πρόσωπο, λέει άλλος σ’ έναν τόνο λυπημένο.

Τούς άφήνει νά λένε. Σέ τέτοιο κατήφορ·, «έ τέ
τοιο ξεχαλίνωμα είναι άδύνατο νά τούς παρακολου- 
θήση. θ ά  χρειαζότανε καιρός, σύστημα, μέθοδο γ ιά  
νά μπορέσουνε νά φωτιστούνε, νά νοιώσουνε τί θά πή 
επανάσταση.

— Μωρέ κάτι τρέχει. Σβήσανε τά φανάρια, δέ βλέ
πετε; φωνάζει άξαφνα ένας.

’Όλοι άφήνουνε τή συζήτηση καί πεχιούνται δξω. 
Μιά βουή φτάνει άπδ μακρυά' άνθρώποι τρέχουνε 
βιαστικοί σά νά τούς κυνηγάνε. Ένας άμαξίς πού 
κουτούλαγε στή γωνιά τοΰ δρόμου,ξυπνάει,καμτουσίζει 
τάλογό του καί παίρνει δρόμο.

— Τί τρέχει; ρωτάει κάποιος.
— Επανάσταση, κάτι τέτοιο, άποκρίνεται κείνος 

λαχανιασμένος, ξχκολουθώντας νά τρέχη.
Ό Άλέξης γίνεται σκεφτικός.
— Επανάσταση! τόσο γλήγορα κιόλας.
— Σκοτώσανε τδ βασιληά.
— Πιάσανε τούς ύπουργούς.
Οί φράσες μισές, κομμένες, πετάνε στδν άγέρα σά 

νυχτερίδες πού χυμήξκνε άπδ τίς τρύπες των τοίχωνε 
νά βοσκήσουνε μέσα στδ σκοτάδι κι ό άγέρας γιιμίζει 
άπδ τδ κρύε τρίξιμο τώ φτερουγιών τους. Ό Ά λέ
ξης πού βλέπει τδν κόσμο νά τρέχη, άποφασίζει νάκο- 
λουθήση κι αύτδς τδ πλήθος, θέλει νά μάθη τί τρέ
χει. Αλήθεια λοιπόν έχουμε έπανάσταση; Έτσι άξα
φνα ; Καί τόσο άγρια μάλιστα; Άπδ πού φύσηξε αύ
τδς 6 άνεμος; θάναι τάχατες δ άγέρας ό παγωμένος 
πού μέ τή σκλερή πνοή του καθαρίζει τήν άτμοσφαΐρα 
ή θάναι δ άγέρας ό ζεστός, ό νοτερδς που φέρνει μαζί 
του τήν άρρώστεια, κάνοντας τήν άνάσσα βαρειά;

— Τδ παιδί μου, τδ παιδί μου, άκούγεται μιά γυναι
κεία φωνή πού σκίζει τδν άγέρα μέσα στδ πλήθος πού 
μαζώνεται δξω άπδ ένα μαύρο, βαρύ χτίριο.

Είναι τδ χτίριο τοΰ γκαζιού σιωπηλό, μυστηριώδικρ



μέσα ατό σκοτάδι, πού άκούει άδιάφορο τΙς φωνές της 
γυναίκας νά σπάζουνε πάνω στούς χοντρούς, σκονισμέ
νους τοίχους του. Ό Άλέξης ζυγώνει σέ μιά παρέα.

—  " Ί ί κ ρ η ξ τ } ,  λ .έβ ι  Mvocí.

— Έκρηξη, ναί, μά βαλτή. Τδ κάνανε για νά κό
ψουνε τό φως καί να κάνουνε καλήτερα τη δουλειά 
τους.

Ό Άλέξης κάτι θέλει νά ρωτήση μά τοΟ είναι άδύ- 
νατο νά βρή μιά έξήγηση πού νά μοιάζη μέ τήν άλλη. 
Καθένας έχει καί δική τ·υ έξήγηση.

— Στή φάμπρικα αυτή δουλεύει ¿ Ζήσης* άπδ αύ· 
τόνε κάτι μπορούσα νά μάθω, συλλογιέται κι άρχίζει 
νά τονέ ζητάη μέσα στο πλήθος.

Τρόμαξε νά τονέ γνωρίση. Καπνισμένος, μέ τήν όψη 
άλλαγμένη, είχε γίνει άγνώριστος. Τά μάτια του γυα
λίζανε μέσα στο σκοτάδι, Τόν έπιασε άπδ τδ χέρι.

— Λοιπδν έπανάσταση; ρώτησε σέ τόνο μύστη, 
ριώδικο.

— Τ.ί έπανάσταση καί κολοκύθια. Τά καζάνια εΐ„ 
τανε σάπια* τδ φωνάζαμε άπδ καιρό μά ποιδς νά σέ 
άκούση. Είχανε άμαρτίες τόσοι άνθρωποι νά πάνε 
άδικα.

— Είναι πολλοί σκοτωμένοι;
— Ποιδς τούς ξέρει. "Ολο καί ξεθάφτουνε, Ά  ! εί'- 

τανε τόσο φοβερό,..
"Ενα κάρρο προχωρεί μέσα στδ πλήθος πού ανοίγε

ται γιά νά τού κάνη δρόμο νά περάση, καί στέκεται 
μπροστά στή βχρειά, σιδερένια ¿ξώπορτα. Τδ πλήθος 
στριμώνεται μπροστά στήν πόρτα,

—Νά, νά τούς βγάζουνε, άκούγεται σέ λίγο μιά 
φωνή.

"Εναν έναν τούς βγάζουνε άπδ μέσα καί τούς 
¿πιθώνουνε στδ κάρο. Τώρα είναι δύσκολο νά ξεχω
ρίση κανείς τούς ζωντανούς άπδ τούς πεθαμένους 
“Ολοι κοίτουνται άνάκάτα μέσα στδ κάρο πού 
άπδ πίσω του αρχίζει νά κυλάη άργά ένα μικρός 
κόκκινο ρυάκι κάτω στδ χώμα*

—1’Αντρούλη μου, φωνάζει μιά γυναίκα καί ρήχνε- 
ται ξεφρενιασμένη πίσω άπδ τδ κάρο πού ξεκινάει 
άγκομαχώντας.

"Ενας χωροφύλακας δοκιμάζει νά τήν κράτηση.
—Μήν κάνης έτσι κυρά. Πού τδ ξέρεις* μπορεί ό 

άντρας -σου νά μήν Ιχη τίποτα.
—’Αφήστε με νά τδν Εδώ.
—Τώρα είναι άδύνατο—περίμενε νά ξημερώση.
Κείνη ξεφεύγει άπδ τά χέρια του καί τρέχει νά 

προφτάση τδ κάρο πού παίρνει τδ δρόμο γιά τδ νοσο
κομείο ένψ οί φωνές της σκίζουνε τδν άγέρα.

Ό Ζήσης στέκεται σέ μιά γωνιά άκούνητος, σάν 
άπολιθωμένος. "Αξαφνα νοιώθει ένα χέρι νάκκουμπάη 
στδν ώμο του. Γυρίζει καί βλέπει τδν κύριο Αίντα.

—Μπά, έσείς έδώ, ψιθυρίζει άπορώντας,
Κείνος δέν άπαντάει, τδν παίρνει άπδ τδ χέρι, τδν 

τραβάει σέ μιάν άκρη καί κάτι τοΟ λέει σιγαλά, ψ ι
θυριστά. Ό  Ζήσης κουνάει τδ κεφάλι του σά νά βρί

t J4  Ο Ν  O \

σκεται σύφωνος. "Επειτα ένψ ό κύριος Λίντας γλυ- 
στράει σά φείδι μέσα στδ πλήθος κείνος τρέχει νά 
3 τέν  'Ά λ4 ξη .

— Ά π ίψ δ  σ ι ’.ς δώδεκα νά  ε ίσα ι στής Ρ ίκα ς, θ ά ν α ι
κ’ οί άλλοι, τού ψιθυρίζει στδ αύτί μυστηριώδικα.

—Τ ί  τρέχει; ρωτάει ό Άλέξης πού άρχίζει τώρα 
νά ονειρεύεται στάληθινά έπανάστασες κι αίματα μέσα 
στή σύχυση τοΟ μυαλού του.

"Ελα καί θά μάθης, είπε κ’ έφυγε βιαστικός.
Ό Άλέξης τδν είδε νά ζυγώνη έναν έργάτη, κάτι 

νά τού λέη μυστικά στδ αυτί, έπειτα νά τδν άφήνη 
γιά νά ζυγώση άλλονε παραπέρα. Εΐτανε τδ πνέμα 
πού διψούσε εκδίκηση κ’ έννοούσε μέ κάθε τρόπο νά 
τηνέ πάρη γιά νά τηνέ χαρίση σάν έξιλέωση στήν 
δργισμένη ψυχή του. Μέ τά μαλλιά άνακατωμένα, μέ 
τδ πρόσωπο μαύρο άπδ τήν καπνιά, κυκλοφορούσε 
μέσα στδ πλήθος σά δαίμονας πού θέλει δλα νά τάνα- 
ποδογυρίση. Ό Άλέξης κάρφωσε πάνω του τή ματιά 
του γιομάτη σεβασμό.

— Αύτδς δέν είναι κοινός άνθρωπος, μουρμούρισε.

(Ακολουθεί)

Μ Α Σ  .

Π α ρ α γ ρ α φ α κ ι α
-— · -------------------

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ μελέτη επιστημονική του Ψυχάρη 
μας ήρθε τώρα τελευταία άπότό Παρίσι, με τόν τίτλο: 
«Salomé et la décollation de Saint Jeaii-Baptiste», Γιά 
τή μελέτη αυτή θά δημοσιέψουμε στο ερχόμενο φύλλο 
σημείωμα γραμένο από τόν Κωστή Παλαμά,

*

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» είναι ό τίτλος τής 
καινούριας πολιτικής, φιλολογικής καί οικονομικής 
επιθεώρησης πού θάβ/ει από τόν Άριστο Καμπάνη. 
Τά «Ελληνικά Χρονικά» θά βγαίνουν τρεις φορές 
τό μήνα καί τό πρώτο τεύχος τους από 52 μεγάλες 
σελίδες θά κυκλοφορήσει τόν ερχόμενό μήνα. Ή  συν- 
τρομή τους είναι δεκαπέντε δραχμές τή χρονιά.

α

ΑΠΟ τά πολλά δάφνινα στεφάνια πού προσφερθή- 
κανε στήν πρώτη τού «Πρωτομάστορα» στον Καλο
μοίρη καί πού στολίζουν τώρα τό γραφείο του, ένα 
μάς έκαμε περσότερη εντύπωση, πούχει τυπωμένο 
στή μιά γαλάζια κορδέλλα του «Στον καθηγητή μας 
κ. Μ. Καλομοίρη» καί στήν άλλη τά ονόματα τεσσά
ρων άπό τές μαθήτριες του, πού τού τό προσφέρανε. 
Οΐ μαθήτριες νά στεφανώνουν τούς καθηνητά τους, 
είναι κάτι πού δέ θάν τό χαροΰν ποτέ όΐ διάφοροι 
ΕΐδίχοΙ των «Αθηνών».,., καί περιχώρων.



ΤΙ κρίμα τάρθρα του Βενιζέλου, και μάλιστα τό 
προχτεσινό, στον «Κήρυκα» νά μή γράφουνται καί 
στή δημοτική καί νά μή μοιράζουνται.καί στό λαό !
Κ ανέν«« Τ .ϊποφασ ίσ«
νά ζοδειάζει κάδε Κυριακή καμιά εκατοστή δραχμές 
γ ι’ αυτή τή δουλειά ; Το γράφουμε, χωρίς \αχούμε 
καί τήν παραμικρότερη ελπίδα πώ; μπορεί νά γίνει.

*

ΤΟΥ μουσουργού ή άξια συντρόφισα, πού σπούδασε κι 
απτή στο ίδιο κονσερβατουάρ τής Βιέννης μαζί του, πού 
καιέχει τόσο τή θεία τέχνη ώστε νά μπορεί κανείς νά πεΐ 
πώ; είναι άδ κτ/μα γιά τήν κοινωνί^ μας πού δέν τή διδά
σκει ε ϊτεσ ώ  Ώδεΐο είτε σέ ιδιαίτερες παραδόσες, αυτή ή 
γεμάτη αΐστημα πιανίστρα, ή αληθινή του Καλομοίρη 
Μουσο, πού του παρασ:άθηκε σ ’ ολη τήν τεράστια εργασία 
του «Πρωτομάστορα», άπό τή στιγμή πυΐίρρι^ε τήν πρώτη 
πατούτα στό χαρτί ίσαμε τή στιγμή πού τόν ανέβασε θριαμ
βευτικά στή σκηνή —διεύτυνε τήν παράσταση μέ τό μαγικό 
ραβδί στό αβρό της χέρι κατά την τιμητική τή ; άξιας κα- 
λιτέχνισα; Άρτεμ. Κυπαρίσση. Είτανε ή πιο δίκαια αμοιβή 
των κόπων τη ; αυτό.

χ κ ο τ ρ ι κ ς

Φί'/ε Ν ουμά,
Ψάχνοντας γιά νά'βρω κάτι τίς προάλλε; στό συχω

ρεμένο τόν * Ακρίτα» σκόνταψα σέ κάπιες σκουρια
σμένες πειά ιδέες, καί σου αντιγράφω ’δώ τά σχετικά 
κομμάτια, γιά νά κρίνης καί του λόγου σου.

Στή σελ. 331 του Α'. τόμ. δηγέται ό Σκίπη; γιά τό 
Ζαΐμη' «... είπε πω; πρέπει νά συνειθίσουμε τή Θά
λασσα, γιατί καμμιά μέρα, άν μας καταβάλουν πρός 
βορρά ν οι νέοι έχθροί μας, νά μή λέμε τότε πιο; μά; 
χωρίζει ή θάλασσα μέ τά παράλια τής Μικρασίας, άλλα 
πώ; μά; ενώνει ή θάλασσα. Αυτή θαρρώ πώ; εΐταν 
γνώμη καί του Γλάδστωνος...»

.Καί στή σελ. 233 ό Δημ. Π. Δημητριάδη; εν* άρ
θρο του που επιγράφεται «Ή  'Ελλάς καί ό πόλεμος τής 
Άκρας ’Ανατολή;» τό τελειώνει έτσι δά: «Βλέπομεν 
λοιπόν δτι τά; ελληνικά; άκχάς τή; Μεσογείου Απει
λούν άφ* ενός οί Σλαΰοι, άφ ’ ετέρου οί Αυστρογερμα- 
νοί. Οί Σλαΰοι όλιγώτερον επίφοβοι των άλλων, διότι 
είναι διηρημένοι εις πολλάς εθνότητας, καί δέν εχουσι 
τήν δΰναμιν καί τήν έιιβολήν τήν οποίαν δύναται νά 
εξάσκηση ό πολιτισμό; των Αύστρογερμανών.

»Κ’ εμείς περιπλεγμένοι μεταξύ τής Σκύλλας καί 
τής Χαρύβδεως, τόν Όδυσσέα πρέπει νά ζητήσωμεν, 
γιά νά σωθούμε. Οί Σλανοι δέν θά κατέβουν στά νερά 
μας χωρίς πανευρωπαϊκήν καταστροφήν. Κ ’ οί Γερ
μανοί τό ϊδιο. 'Αλλά μεταξύ μιάς συγκρούσεως πού 
θά αποφάσιζε τή Θεσσαλονίκη, οι 'Έλληνες οφείλουν 
τάχα νά συμπράξουν μέ τή δύναμη πού τούς τήν επο- 
φθαλμιά; Νά χάση δέν έχει, ό μή έχων, άπό τό κακόν 
αποτέλεσμα. Γιατί άν πρόκειται νά μαραίνεται κανείς 
άείποτε στά μιανθέντα άπό τή στενότητά τους πλέον 
δρια μας, δέν θά χάση κΓ άν πειό πολύ ξενέψουν >.

«Τοιαΰτα έγραφε πρό τινων ετών επισκοπών κάπου 
τήν διεθνή πολιτικήν διά τό ’Ανατολικά πράγματα,

Ο Ν Ο Υ

ό Γιάννης Καμπύσης, ή φωτεινή σχέψις του οποίου 
άντελήφθη ένωρίχερον παντός άλλου τήν αληθή των 
πραγμάτων τούτων κατάστασιν. Καίτά συμπεράσματα
TOLVtCt CLVott re t μόνα rex Κχονν« v>jreg> «*τ»τα>ν το -κ ,νρος
της p«&eta$ καί έ-τισταμένης εξετόαεως των γεγονότων.

«Ουτω λοιπόν εξηγείται τό ενδιαφέρον το όποιον 
πρέπει νά εχη ή 'Ελλάς, διά τήν τοιαύ ;ην ή τοιαύτην 
έκβασιν τής εΐςΆκραν’ΛνατολήνΡωσσοϊαπωνικής συγ
κρούσεως. Σήμερον ή Ρωσσία, ή έχθρά μας Ρωσσία, 
είναι δΓ ημάς τό πάν. Έάν στέι^η ή νίκη τά ’Ιαπω
νικά δπλα. καί συντριβή ή Ρωσσία, δπως πολλοί θέ
λουν νά πιστεύωσι,, καί έκ τής συντριβής ταΰτης δε- 
θώσιν επ’ αρκετόν αΐ χειρες αυτής, μετ’ ού πολύ, χω
ρίς καμμίαν πανευρωπαϊκήν καταστροφήν, θά έχωμεν 
τούς Αύστρογερμανούς γείτονα; καί κυρίους των θα
λασσών μας. Αυτηθά εινε καί ή απροσδόκητος λύσις 
τού ’Ανατολικού ζηνήματος.

«Τότε πλέον, νομίζομεν, δτι ή 'Ελλάς δέν έχει λό
γον ύπάρξεω;».

Λοιπόν, φίλε Νουμά ; Πώς σού φαίνουνται τούτα 
τώρα πού βρήκαμε καί τό κηρύχιουμε *’ ’Ανατολή 
καί Δύση πώς δέ μά; ενώνει ή θάλασσα μέ τά παρά
λια τής Μικρασίας, άλλάμάς χωρίζει, πώς είναι αποι
κία κείν’ ή χώρα ή άντικρύνή, καί είναι Mutterland τά 
μέρη πού ζητάμε απ’ τήν ’Αρβανιτιά, τά μέρη τού 
Ντουράτσου, τώρα πού δέ μά; καίγεται καρφί γιά τό 
σπάραγμα καί τή σχεδόν συντελεσμένη καταστροφή καί 
τό κομμάτιασμα τού έθνους, φτάνει ώ; τό τέλος νά 
καταφέρουμε τό σκοπό μας, πού είναι νά φτιάσουμε 
Κράτος στρογγυλό καί Πρωσσικό, μέ Βασιλικό 
στρατό καί μέ Βασιλικές Κυβέρνησε:, μέ κόσμο πού 
νά πεινάη πείνα Ρωμέικη, άλλα νά έχη πειθαρχία Γερ
μανική καί νά μή μιλά πού οί λεβένιηδες αξιωματι
κοί του διπλοπλευώνουνται τόν ίδιο καιρό, κόσμο 
πού νά τού έχουν δέσμια καί σώμα και ψυχή καί νά 
μπορούν νά τόν παρηγορούν μέ τό «δέν κάνουμε πό
λεμο», τώρα πού ούτε Βοΰργαροι μά; τρομάζουν ούς’ 
άλλο; κανένας, σίγουρα γιατί στον κατάλληλο καιρό ελ
πίζουμε τή σωτηρία μας άπό στενότερο μέ τούςΑύστρο- 
γερμανιύς σύνδεσμο; Δένείν’ίδέες σκουριασμένε:,δπω; 
τά χαραχτήρισα ; Είναι καί παραεΐνα·, λέω ’γώ, άν 
καί άπό μέσα μου ψιθυρίζω—καί μόνο άπό παρα
δρομή τή; πέννα; γράφω— : Νά σκουριάσουν καί νά 
πάνε στό διάολο δλα μαζί τά Πρωσσικά Κράτη, κΓ 
άν δέν μπορούν νά ζήσουν οί άνθρωποι ώ; άνθρω
ποι απλώς, νά ζήσουν τά έθνη! Ί ω ν $ ς
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tflPlt ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

— κ . κ . Ά λ .  Μ ο υ ντζ . Δράμα, Ν. Ζνχ. Λίβερπουλ, 
Ά δ α μ .  Βόλο. Λάβαμε τή συντρομή κ* ευχαριστούμε,— 
κ Ε· Cl. Nice. Λάβαμε τή συντρομή κ ’ εύχαριστοΰμε. Τήν 
ϊδ ια εύκή κάνουμε καί μεΐς γιά τόν απαίσιο αυτόν πό
λεμο.—κ. M JI. Τό βιβλίο βρίσκεται στό Βιβλιοπωλείο καί 
πέρασε νάν τό πάρεις. Πρέπει.—κ. Τ α χ τ ικ ό ν  ά ν α γ ν ώ ·  
d tn . Πάρνηθα. Ζητάς σ υ ν έ π ε ι α  σέ τόσο μικρό ζήτη
μα, ενώ όλο τό άρθρο του άπό τήν άρχή ώς τό τέλος τό 
χαραχτηρίζει μιά τρομαχτικά άσυνέπεια!—κ «X!» Λυπού
μαστε πού δέν τό βρίσκουμε κατάλληλο γιά τό «Νουμά»,— 
κ. ΑΓ. Κ υ κ λ ά δ η .  Έ χει £πο?„λές περιττές στροφές, χωρίς 
νάναι κ ι όλωσδιόλου άσκημο.—κ. Σ ταγ. Τά τέσσερα ερ
χόμενα φύλλα είναι πιασμένα. Στό έρχόμενο θά δημοσιευ
τούν οί «Σύντροφοι» τής δ. Μήτσας Περρωτή, υπ έρ ’ άπ’



αύπά ή «Ζωή χωρ'ις ζωή» τοΰ Πάνου Ταγκόπουλου και 
τρίτο «Τό Μαργαρίτι» τής κ. ’Ιουλίας ΙΙερσάκη. Ύ στερα  
λ,οιπόν από τρία φύλλα μπορεί νά μπει τό δικό σου δή* 
γημα, α μάς τό στείλεις κι α μάς αρέσει. — κ. Τνηόοη-
Ι<τό. Δέν βχονμβ τόπο δνσνυχοας γιά νά βημοσιέιμουμβ «οί

και τθ δεύτερο άρθρο σου μέ τόν τίτλο «Τό έργο καί ή αυ
τοκριτική τοΰ κ. Ξενοπούλου». Ωστόσο, άφοϋ τόσο επι
μένεις, δημοσιεύουμε δώ τόν επίλογό του: « 0  κ. Ποριώ
της γιά νά επιμένη ακόμα είς τό ότι δέν έπρεπε νά δήμο- 
σιέψετε τήν αύτοκριτική του κ Ξενοπούλου, νομίζω ότι 
αδικεί τόν εαυτό του και γιά όσα έγραψα στό προηγού
μενο γράμμα καί γιατί δέν έπρεπε νά στερήσετε τούς άνα- 
γνώβτας του «Νουμά» και τούς λογίους εν γένει άπ· μιά 
τόσο μοναδική αισθητική άτόλαψη. Καί έπειτα, άπό τήν 
αυτοκριτική αύτή του κ. Ξ. δέν έχασαν τίποτά εκείνοι κατά 
των όποίων καταφέρειαι, ένώ αυτός ¿χαντακώθηκε«.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ. Τό τρίτο βιβλίο τής Εκδοτικής Ε τα ι
ρείας «ΤΑ ΕΡΓΑ» στή σειρά : ΑΡΙΣΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ είναι 
ή «Τρισεύγενη» τοΰ Κωσιή Παλαμά μ| ένα γράμμα τοΰ Ν. 
Κονεμένου. ΊΙ «Τρίσεύγενη» πουλιέται μιά δραχμή σ’ όλα 
τά βιβλιοπωλεία. Τέταρτο βιβλίο «Τά έργα» άναγγέλνουν τό 
«Δείπνο μέ τά σκώμματα», τραγωδία σέ στίχους τοΰ Μπε- 
νέλλη.

Ή  ΑΓΚΥΡΑ» μάς έστειλε τά τρία καινούρια βιβλία: τοΰ 
ΙΊιέρ Λουΐ; τή «Γυναίκα καί τό νευρόσπαστο» μειάφρ, Γ. 
Τσοκοπούλου (δρ. 1.70), τοΰ Γ. Τσοκοπούλου τόν «Κων
σταντίνον ΙΒ’» (δρ. Γ)). καί τοΰ Πολ. Δημητρακοπούλου τή 
«Δούκισσα τής ΙΙλακεντίας» (δρ. 2.50). Τό τελευ αΐο τό 
συσταίνουμε θερμότατα στούς αναγνώστες μας γιατί μέσα 
στις σελίδες του ζουγραφίζεται πιστότατα όλ’ ή πολιτική 
καί κοινωνική ζωή τής ’Αθήνας στά πρώτα χρόνια τής βα
σιλείας τοΰ 'Όθωνα.

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ : ΙΔΑΣ. Έκδοση τοΰ λογοτε
χνικού περιοδικού «Γράμματα» 1916. Πουλιέται στό ’Ακα
δημαϊκό βιβλιοπωλείο Ε. Κουκλάρα (’Ακαδημίας 10) μισή 
δραχμή.

ΜΙ ΜΙΙΙΙΠΊΙII! ΕΙΙΜΙΙ
Γραμμή Πειραιώς—Άλε£ανόρε('α{(

Μόλις εκ τών αγγλικών ναυπηγείων παραλειφθέν θαλα
μηγόν «ΣΥΡΙΑ» ταχύτητος 15 μιλλίων, άμυθήτου πολυτε
λείας καί άνέσεως αναχωρεί έκ Πειραιώς (παραλία Τρούμ- 
πας) έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώρρ 3 μ. μ. καχ’ ευθείαν δι 
’Αλεξάνδρειαν.
Γραμμή Πειραιώς-Θεσσαλονίκης-Καβάλλας

Γραμμή Πειραιώς-Κνκλάδων
Τό μέ διπλούς έλικας καί μη/ανάς άφθαστου ταχύτητο

πολυτελείας καί άνέσεως θαλαμηγόν άτμόπλοιον .ΕΣΠΕ

ΡΙΛ» αναχωρεί έκ Πειραιώς (Παραλία Τρούμπας).

Εκαστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ωραν 10.30’ μ. μ., διά Σύρον
Ανδρον, Κόρθιον κχί Τήνον.

Έκάστην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, (ήραν 8η ν μ . μ. κατ’ ευθεία  
διά Θεσσαλονίκην-Καβάλλαν.

Διά περαιτέρω πληροφορίας άπευθυντέον :

Εν 'λ&ήναις. Γραφεία Γεν. Διευθύνσεως, όδός Άπελλοϋ 

άριθ. 1 καί εις τά Πρακτορεία ταξειδίων κ. κ. Θωμά 

Κούκ κα ίΥ ίο ΰ, ’Αδελφών Γκιόλμαν καί Σ. Σωτιάδου 

(Πλατεία Συντάγματος) καί Ίωάν. Ρέντα (παρά τόν ή- 

λέκτρικόν σταθμόν Ό μο'οίας).
Εν Π ε ιο α κ ΐ. Γεν Πρακτορεΐον, όδός Φίλωνος, 44, (οπι 

σθεν ‘Αγίας Τριάδος).

Εν ’ Α λ εξά νδ ρ ε ιά  Μ. Π, Σαλβάγον, ό5ό; ‘Αν τωνιάδου 

(Έκ τοΰ Πρακτορείου)

ΙΤΙΜΜΊΊ ΤΗ! ΕΑΜΙΟΪ
Γ « ν « ό ί Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α Σ  Α.  Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Κ Ο Σ

Λ Α Χ Ε Ι Α  Γ Ρ Α Μ Μ Η  Ε Α Λ Α Δ Ο Σ - Ν Ε Α Σ  Υ Ο Ρ Κ Η Σ

Τό νέγα ’Ελληνικόν ΰπεοωκεάνειον

Θ Έ Μ Ι Σ Τ Ο Κ ¿ Η  Σ
θέλει αναχωρήσει έκ Πειραιώς μέσοι Καλαμών-Πατρών κατ’ εύθεΐαν διά νέαν Ύόρκην τήν 5 Μαρτίου 

Επίσης τό ταχύπλουν ύπερωκεάνειον

Β Α Σ ΙΛ Ε Ύ Σ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θέλει αναχωρήσει έκ Πειραιώς κατ’ εύθεΐαν διά Νέαν Ύόρκην τήν 18 Μαρτίου.

Αι* έπιθατας, εΐόιτήρια καί περαιτέρω πληροφορίας άπευθυντέονί
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ; Πρακτορείον ΈΟν. Άτμοπλοίας όδός Ά πελλού I. ’Αριθ. τηλ. 320.

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ : Γενικόν Πρακτορείον ΈΟν. Άτμοπλοΐας τής Ελλάδος, όδός Φίλωνος αρ. 44 (όπισθεν 'Αγία  
Τριάδσς). Ά ρ . τηλ. 127.

. . .  , . , , , . . .  , .  , , *ιΟί Οελοντες νά ασγχλισωτι Οεσεις αναγκη νά δηλωτωτι εγκαίρως εις τα Κεντρικά Πρακτορεία τής'Εταιριας και 
τούς κατά τόπους άνεγνωρισμενους αντιπροσώπους.

Ύποστηοίζοντες τά ’ Ελληνικά ατμόπλοια, υποστηρίζετε τήν Έηιμιίαν όας* μεγαλύνετε τήν Πατρίδα όας·


