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ΙΔΡΥΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Ε Κ Δ Ο Σ Η  ΑΟΗΝΑ-Ι-ΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ X. Γ Α Ν ΙΑ Ρ Η Σ  Σ'Α

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α :  Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  3>

Χ ΡΟ Ν ΙΑ  ΙΗ# (Ε3ΑΜΗΝ0 Α') Α Ρ Ι0 . 7 Ί7  (φ υ λ . ι ) Σάββατο, 2  Γεννάρη 1921

Β ΓΗ Κ Ε  Σ Ε  Τ Ο Μ Ο
άπό 3 0 0  περίπου μεγάλες δίστηλες σελίδες, 

κάΐ μέ έξώφυλλο χρωματιστό

Ο ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ
τό άριατούργημα του MIX. ΘΕΡΒΔΝΤΕΣ μεταφρασμένος άπό 

το ‘Ισπανικό πρωτότυπο άπό τόν χ.

Κ. Κ Α Ρ 0 Α ΙΟ
χαϊ πουλιέται 1 0  δραχμές.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ Ν ΕΑ ΤΑ ΤΑ :
Δ Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ: «Ο ΛΥΤΡΩΜΟΣ» δραματικός έπί-

λογος σϊ τρία μέρη  .................................. Δρ. 3 .—

ΡΗΓΑΓΚΟΛΦΗ: «Ο ΓΉΤΑΥΡΟΣ» δράμα........................... » 2 .—

”0λ' οΐ φοιτητές, δλ' οί έργάτες, 8λ’ οί διανοούμενοι,

πρέπει νά διαβάσουν τά δυό αυτά κοινωνιολογικά Μργα.

★ ★ ★ ★ ★ ★

ΤΟ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
τυπώνει τώρα τό άριατούργημα τής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ CNTOY:

ΤΟ ΜΟΔΙΣΤΡΑΔΙΚΟ THS ΜΑΡΗ ΚΛΑΙΡ
(Vatelier de Marie Claire) 

πού τό μεταφράζει ή δ. ΒΙΒΗ ΣΚΟΥΡΑ, ή 6RAZIELLA του *Νουμ&*,
και τϊς ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΜΙΑΣ Π0ΡΤ0ΓΑΛΛ1ΔΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
(Μετάφρ. ΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΗ)

Τ Υ Π Ο Ι *  « Τ Υ Π Ο Υ »  ΙΟ Φ Ο Κ Α ΙΟ Υ Ι ;Α Ρ ΙΙΤ ·ΙΑ Ο Τ



2 Ο ΝΟΫΜΏΓ

? *  Τ Ι ΓΓ/ΪΦ Ο ΪΝ  ΟΙ ΑΛΛΟΙ *  |

Ο  Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ ΙΣ Μ Ο Σ

Έχω τή γνώμη πώς 6έν πρέπει νά μείνουν απα
ρατήρητα από μέρος μας δσα γράφει ό Κ. Παρορί- 
της σιό τελευταίο φύλλο του «Νουμά». 'Ο δ η μ ο 
τ ικ ισ μ ό ς  δοκίμασε, είν’ άλήθεια, πολλή μεγάλη 
άπογοήτεψη τις μέρες αυτές. “Οσοι ώς τώρα αγωνί
στηκαν γιά νά πετύχουν την αναγνώριση του δημοτι
κισμού από τό αστικό κράτος, κατάλαβαν τώρα πώς ό 
τρόπος τού νά νικήσει ένας αγώνας που έχει σκοπό 
την ανύψωση της λαϊκής μάζας, δεν μπορεί ποτέ να. 
ναι δμοιος μέ τον τρόπο πού γυρεύει νά πετύχει κα
νείς ένα ρουσφέτι από τόν ένα ή τον άλλο αστό πολι
τικό. Γιατί, πρέπει νά τό πούμε καθαρά, οί δημοτικι
στές ζήτησαν σάν ρουσφέτι άπό τόν κ , Βενιζέλο την 
αναγνώριση και προστασία τού δημοτικισμού. Ό  κ. 
Βενιζέλος, έχοντας ορισμένα συμφέροντα, δέχτηκε νά 
εκμεταλλευτεί τί|ν άδυναμία πού απέναντι του έδει
ξαν οί δημοτικιστές. Κ’ έτσι, μέ ένα - δυο διατάγ
ματα έβαλε καί λίγο μπασταρδεμένο δημοτικιστικό 
μαϊντανό, μαζί με πολλά άλλα αστικά αντιφάρμακα, 
πού εκμηδένισαν καί τόν ολίγο αυτό «βενιζελικό» δη
μοτικισμό, καί τό ανακατεμένο αυτό παρασκεύασμα 
χρησίμεψε γιά πνευματική τροφή τού λαού. Οί δημο
τικιστές μας πανηγύρισαν τότες τή νίκη τού δημοτι
κισμού ! Τώρα, μέ την κυβερνητική αλλαγή, πετιέται 
έξω κι ό μαραμένος μαϊντανός άπό τή λαϊκή έκπαί. 
δεψη. Οί δημοτικιστές μας πάλι. — πολλοί απ’ αυ
τούς — πενθούν γιά την ανατροπή τού έργου τους. 
Κι δμως, δπως καθαρά δείχνουν τά ϊδια τά πράμα
τα, ουτε μέ την βενιζελική εύνοια είχε νικήσει, ούτε 
μέ τό σημερινό κρατικό αποδιωγμό έχασε τίποτες ό 
δημοτικισμός.

"Οσοι πιστεύουν πώς ό δημοτικισμός δέν είναι μιά 
στενή γλωσσική αΐρεση, δσοι πιστεύουν πώς είναι μέ
σο ευρύτερης πνευματικής ανύψωσης τού λαού, θά- 
πρεπε νά ξαίρουν δυο μεγάλες αλήθειες. Πρώτο πώς 
είναι αδύνατη κάθε τέτοια ανύψωση τού λαού μέσα 
στο σημερινό αστικό κράτος πού κρατάει σκυμμένο 
τό λαό κάτω άπό τήν οικονομική σκλαβιά* δέν μπορεΐ 
ο λαός νά ξεσκλαβώσει τό πνεύμα άν δέν τινάξει πρώ
τα τόν οικονομικό ζυγό. Καί δεύτερο — έπρεπε νά 
ξαίρουν οί δημοτικιστές μας — πώς τό άστικό κρά
τος ποτέ, σέ καμιά περίπτωση, οποίοι καί νάναι οί 
κυβερνήτες του — δέν έχει συμφέρο νά ευνοήσει τήν 
πνευματική απολύτρωση τού λαού, γιατί τότες άλ- 
λοίμονο γιά τό κράτος αύτό* θάντικρύσει τότες ένα 
μορφωμένον εχτρό, πράμα πού ποτέ δέν έχει συμφέ
ρο τό άστικό κράτος.. . . .

Έ φ η μ . « Ε Ρ Γ Α Τ - Α Γ Ω Ν »

Βγήκε τό πρώτο φύλλο τού σατυροφιλολογικού πε
ριοδικού «Ί|ΖΑΝΝΕ)ΤΟΣ». — Κο&λίιτειχνικές εικό
νες — γελοιογραφίες — βατυρικά ποιήματα — Επι
γράμματα — ευθυμογραφήματα.

Τό φύλλο (όχτασέλιδο — δίχρωμο) λεπ. 30.

Β Α ΡΒ Α ΡΟ Π Α Ζ Α ΡΟ

Μιά καί ξαναρχίζει, θεία καί Ζαϊμική συνάρ- 
σει, ό διωγμός τής Δημοτικής, ξαναστηλώνουμε 
τό ΒΑΡΒΑΡΟΠΑΖΑΡΟ μας, πού τόσο θαυμα
τούργησε σέ περασμένα χρόνια, καί καλούμε Ο
λους τούς άναγνώστες μας νά μάς συντρέξουνε, 
στέλνοντας ο,τι σπαρταριστούς 6 α'ρ(6 α ρ ΐ-  
σ μ ο ύ ς  καί σ ο λ ο ι κ ι σ μ ο ύ ς  βρίσκου
νε σέ καθαρευουσιάνικα βιβλία καί εφημερίδες.

« Ή  επιτροπή κατέληξεν εις τήν. άπόφασίν
τής καταργήσεω; δλων εκείνων τών άκροτήτων, τών 
ΠΑΡΕΙΣΔΥΣΑΝΤΩΝ εις τήν γλώσσαν κατά τήν 
περίοδον τού βενιζελισμού».

Έφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ‘29 Δ]ί’.ρ. (σελ. 4 στήλη 8).

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜ0  [ ^

κ. Τ . ’Αραιτ. Καλό. Δεχτό. — κ. Κ . Κ . Φιλ. Λάβαμε το 
* Λαϊκό μϋθο». — κ. Γ . Δ. Κατσ. Λάβαμε το »Γιατρικό». 
Γιατί γράφεις ο τ ό  πόνο μου ιό  πόνο μον, τη  καρδιά μον, ενώ 
εδώ τό ν δε φεύγει;—κ. ‘Ιτ ιπ . Στυ.τ. Δεχτό.— κ. Σ . ΚαλΧ. 
Δεχτό τό *Στοΰ ήλιον ιό βααίλεμμα·>.—κ. Κ . A . A ft. Λάβα- 
με τό *Σωφοι μοι χαίρειν». —  κ. Σμολ. Καλό. Δεχτό, κ. Κ. 
Μελ. Δεχτό τό * βασιλόπουλο». — κ. Δημ. Πομ. Τη γνώμη 
μας τη λέμε μόνο ο’ δοονς μάς τη ζητούνε. Ίά ποιήματα aw  
ετοι κι’ ετοι’ δμως εκείνο τό ιπλαγί τονζ» πολύ δυσάρεστο. 
Και ό οτίχος : »ατέκουμαι πάλι μεθυσμένος, αγάπη μου χρυσή» 
λάθος.— κ. Ν .Ε ϋα . Στίχος κακόηχος. Νοήματα αφύσικα και 
μαλλιοτραβηγμένα. Στίξη άννπαρχτη. — κ. Α στ. Ροδοφ. Δε 
μας αρέσουν πολύ. "Εχεις κάτι μιλήοτρες και λινάτσες που 
μας έρχονται αακημα. κτλ.—κ. Μ ιμή.“"Εχεις αρχίσει άπό τό πιο 
δύσκολο είδος. Σε συμβουλεύουμε, τώρα στην αρχή, να πέρνεις 
άπό τη ζωή και νά προσπαθείς νά τούς δώσεις ιδέα κι* δχι τό 
ανάποδο.—κ. Ι \  Δ. Κασ. Καλύτερα. Ίό δέντρο θά μπορούσε 
νά δημοσιευτεί' δμως πάντοτε κάτι λείπει· δπως λ.χ. τό «χαρά 
μιά πού πεθαίνει» άντί «μιά χαρά», πού δεν νποφέρνεται.— 
κ. "Ερμα. Βέβαια τοϋ λόγον σου δεν μπορείς νά καταλάβεις τή 
σκοτεινάδα τή δική σου, γιατί ξέρεις τί θέλεις νά είπεϊς' δμως 
6 αναγνώστης που δεν ξέρει ; Και τά δυο που μας στέλνεις κα
λούτσικα, δχι δμως γιά δημοοίεψη ακόμα.— κ. Θ. Ακαρ. Ευ
χαριστούμε. Γιά τούς μοντέρνους, διάβασε πρώτα τούς ελληνες 
κ ι* ν σ τερα  είπέ. Ποια γλώσσα ξέρεις καλά ; Ίά ποιήματα 
"ον δχι ακόμα γιά δημοσίεψη.—κ. Γ. Χασ. Κάνεις πολύ καλα 
α μήν απελπίζεσαι. Ίό «τραγούδι» δεν είναι άσκημο' μά κείνο 

τό * αχανές * δέν μπορούσε νά λείψει;—κ, Ν ίν. Δεχτό τό πρώ
το.—χ. ’Αρ. Στα  ft. Λάβαμε τή *Λενίταα».—κ. Γ. Ίπ α κ . θά  
θέλαμε λίγο πιο οφιχτοδεμένα νοήματα.

ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

♦.Der Neue Mercur». München. The resieustrasse 
12 .Βγαίνει κάθε μήνα. Περιεχόμενα στο φύλλο τού Δε
κέμβρη ; Α. Τυρέλ : Διαλεχτική τής Εξέλιξης. — I. 
Πόντεν : Τό πρώτα ταξίδι στο Ρήνο (δήγημα). — 
’Άρνολδ Ούλιτζ ; Ό  έρωτας καί ό καλόγερος. — 
Άλφρ. Βολφενστάί’ν ; Ό  Πώλ Βερλαίνί — Ίούλ. 
Μάί’ερ Γράεφε : Ό  Βάν Γόγ καί ό Γόγκεν, κτλ.

ΝΕΑ ΕΡΓΑ TOT A . Π. ΤΑΓΚΟΠΟΤΑΟΥ
ΠΙΣΟ MO ΤΑ ΚΑΓΚΕΑΑ'(Έχδοση «Τύπου» 1919 Δρ. 3— 
ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Α' (Ζωντανοί καί πεθαμένοι 

—Οί ’Αλυσίδες—Στήν δξώπορτα). Έκδο
ση Εταιρίας «Τύπος» 1920. . . .  » 6 —

ΠΑΑ.Γ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (Ρομάντζο) 1920 . . » 3 -
Βρίσκονται στό «ΑΘΗΝΑ* Γ KO ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» 

— Όδός Σοφοκλέους 3. —



O NO ΥΜΑΣ
Χ Ρ Ο Ν Ι Α  ΙΗ ' (ΕΞΑΜΗΝΟ Α') Σάββατο Ά&ήνα, 2  Γεννάρη 1921 Α Ρ Ι Θ ·  7 1  7  (Φ ΥΑ. I )

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α :
Γ Β Ρ Α Σ ί ρ ο χ  Ο ίΑ Ρ ίζ Ο Ρ Α Σ  : Ιο υ λ ία  Κ οσκινά. 
Π Η ρ Ο Σ  Α · Τ Λ Γ ^ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  : Τ ό  καλό μου τό σπίτι 

— Ή  πρώτη πόζα— Κ αημένη  Φ ιλ ίτσ α .
0 . Α Α Σ ^ κ Ρ ΙΑ Ι ΙΣ , :  *0 προδότης.
Ρ Υ Ρ Τ Ι Β Τ Ι Σ Σ Α :  Ά δερφ ω σ ύνη.
ΚΙ. ίζ Α Ρ Ο Α ίΟ Σ  ¡ Χρισ τούγεννα στό Μ έτω πο. 
Ζ Η φ Υ Ρ Ο Σ  ΒΡΛΑΥΙ*0Χ Μ ες τό  χειμώ να. 
Φ Ο Υ Α Ρ Β Ν : ’ Ανάμνηση.
| * ι χ .  Ο Η Ρ Β Κ Ν Τ Β Σ  —  ις . Κ Β Ρ 0 Β 1Ο Σ ; Δόν Κ ιχώ χης  

(συνέχεια).

0 |10Υ |Β Α Χ ; Φ αινόμενα κ α ί πράγματα. 
Η Φ Ο ΙΤ Η Τ ΙΚ Η  Σ Υ Ν Τ Ρ Ο ψ ι * : Έ ν α  γρ άμμ α  της.
Κ · Π Α Ρ Ο Ρ ΙΤ Η Σ : * 0  «Γήταυρος» τού Γκόλφ η.
Η ,  π . :  Σ ο λ ο ικ ισ μ ο ίέπ ίσ η μ ο ι. 
π ι ι ς Ρ Α Γ Η Α · Η Σ : Π ρ ω τοχρ ον ιά τικα  έπ ιγράμματα. 
Α Π Ο  Β Δ Ο Μ Α Δ Α  Σ Ε  Β Δ Ο Μ Α Δ Α : Ν εοελληνική  φ ι

λ ολογία .—  Ξ ένη  φ ιλολογία.—  Ξ έν α  π εριοδικά. 
Χ ω ρ ίς  γραμματόσημο.

ΙΟ ΥΛΙΑ  Κ Ο ΣΚ ΙΝ Α  (*)

"Αν είχε ό στίχος μου 
Μιά τέτοια χάρη 
Νά κλείσει μέσα του 
Κάθε άρετη 
Πού σένα έστόλιζε 
Τής γης καμάρι 
Πάντα ώς τό Πνεύμα σου 
Θάχε ζωή.

Ά λλ’ ώς έσβύστηκε 
Τό άγνό σου σώμα,
"Αν τό τραγούδι μου 
Θέλει σβυστεί 
Τά τρία παιδάκια σου 
Μέ αγγέλου στόμα 
Θά κάμουν εύκολα 
Ν ’ άναστηθεΐ.

Δέν έχουν δύναμη 
Παρόμοιο θάμα 
Γιά σέ νά κάμουνε 
Οί αθώες φωνές,
Θά πέφτει αδιάκοπα
ΓΠΜ 9 / Ο Ί /Ιο  εγκάρδιο κλαμα 
Πού ρέουν στό μνήμα σου 
Τόσες ψυχές·

" Α χ ! Έ να  δίνοντας 
Φιλί τ’ άντρός σου 
Έσό ξεψύχαγε;
Καί τά παιδιά,
"Ισως έπαίζανε 
Μές τού πατρός σου 
Στού γέρου πάππου τους 
Τήγ κατοικιά.

( * )  Τ ό  ανέκδοτο αυτό  π οίημα του Κ ερ κυρα ίο υ  π οιητή  
μας τόσ τειλε 6  κ .  Π .  I .  Π απ αΐω άννου, άπό τή  Λ ό ντρ α . 
Τ ό  άν'τίγραψε άπό τό A lb u m  τή ς  κόρης τή ς  Ιο υ λ ία ς  Κ οσ 
κ ιν ά . * 0  άντρας τη ς ' ε ΐτα ν ε  άδερφός τού Μ αρκορά ,κ ’ έπεσε
στόν πόλεμο τοίό 1918.

Ποιος ξέρει — ολόχαρα 
Σέ τόση όρφάνια,
Μην άνθια έμάξευαν 
Ωραία, χλωρά,
Σά δακροπότιστα 
Χάρου στεφάνια 
Ρίχναν επάνω σου 
Χέρια πολλά.

Πάντα νά μένουνε 
Δεήσου, ώ Θεία,
Στην παιδιακίσια τους 
’Αφροντισιά,
Νά μη γνωρίσουνε
Πίκρα καμμία
Μά σάν άκατάσπαστα (*).
Στην ευτυχιά.

"Ας μή λαχτίσουνε 
Ποσώς μιά μέρα 
Σά μάννας όνομα 
Γύρω θ’ άκοΰν 
Καί στόν άπόχωρο 
Μαύρο Πατέρα 
Τήν ίδια μάννα τους 
Έσέ νά βρούν.

Γιά τούτο κάποτες 
"Ελα καί μείνε 
Στού αγαπημένου σου 
Τό έρμο πλευρό,
Δός’ του ένα φίλημα 
Πού νά μήν είναι 
.Ωσάν τό ύστερο 
Λυπητερό.

Έ ν  Κ ερκύρρ τη  2  Ιο υ λ ίο υ  1902,

Γ Ε Ρ Α Σ ΙΜ Ο *  Μ Α Ρ Κ Ο Ρ Α Σ

- ( * * )  Ό  στίχος, «ύτός δέ μάς φ α ίνετα ι σωστά ά ντ ιγρ α μ *  
μένος.. Ί σ ω ς : N&r* άΜατάπαντ*.
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n e z f l  τ ρ α γ ο ύ δ ι α

TO KAAO MOT ΤΟ, ΣΠΙΤΙ
’Απλοϊκό, απέριττο, απλόχωρο τό καλό μου τό σπί

τι. Τό περιβόλι του γεμάιο μαργαρίτες οΛα,νϋιομε- 
νες καί ρολογιές καί περγουλιες αγκαλιάζουνε τη 
φωτόχαρη βεράντα, πού έτσι καθρέφτης δέχεται τήν 
Ανατολή απ' τού Υμηττού τά ροδοπλάγια καί χή δύ
ση άπ' τού Σαρωνικου τα ονειρεμένα νερά.

Τό πεύκο πράσινο, αλκιμο, νεανικό, κατακάθαρο πό
τε άπό τήν αύγινή καταχνιά, καί πότε φωλιασμένο ά
πό τήν άπριλ.άτικη κάμπια, ώρες μέ δεχεται στά βε
λονωτά ίσκιόχαρα κλώνια του, καί τήν ύγεία καί τήν 
ευωδιά μαϋ χαρίζει μέ τό θυρόκαλο καί τό θυμάρι χοΰ 
άπελέκητου βράχου.
; "Ενα τραγούδι θερμό, αρμονικό, άπέθαντο, γεμί
ζει τήν ψυχή όλων μας, καί τό σπίτι, κλουβί γίνειαι 
μέ χρυσαφένια τέλια, καί χίλια τόσα πουλιά κελαϊ- 
δάνε. 01 δνό μου οί άδερφοίίλες — τά κανάρια μου, 
κ' ή μάννα μου ή καλή, — τροφή σ’ ’Εκείνες καί αέ 
μένα. ίΐότε μουσική άπ’ τής Μεγάλης τ’ αρμονικά 

.κρινοδάχτυλα καί πότε τραγούδι καί γέλιο άπ’ τής 
Μικρής, τής τσαχπίνας, τό φλύαρο στόμα. Καί στήν 
ψυχή μου βαθειά, του Κολωνοΰ τ’ αθάνατο αηδόνι.

Τό καλό μου τό σπίτι ! Βαρύ, γιγαντένιο, άκατά
λυτο, πώς μάχεται στόλ άνεμο τις Γενναριάτικες νύ
χτες, τί πουπουλένιο, ανάλαφρο πούν.αι στ’ ανοιξιά
τικα βράδια ! Πώς σβήνουνε τά παλιά στις γωνίτσες 
του τζάκια, τόν ήλιο σάν πρωτοδέχεται ή Παριανή 
μου ή πετροπέρδικα στήν αυλή μας J Λεύτερη, άφίνει 
τό ξυλένιο κλουβί της, καί τριγυρνάει μέ τις κότες 
στή χλόη καί τραγουδάει τό τραγούδι τ’ άσώπαστο, 
που τό πρωτόπε στά κυματόχαρα βράχια του Αιγαί
ου, που τό χρυσόπλδξε στής ’Αθήνας τόν καθάριο 
ουρανό. Κι ό σκύλος μου, ό μπερμπάντης ό Κανελ. 
λής, μέ γρυσμό καί μέ γαυγίσματα καί μέ παιγνίδια 
— σούζες κι άνάσκελα στήν πρασινάδα — συντρο
φεύει τό κοπάδι του στη βοσκή.

Τό καλό μου τό σπίτι I 'Απλοϊκό, απέριττο, απλό. 
χωρο, ένα Θεό στεγάζει κάτω άπ’ τη σκεπή του, — 
ενα Θεό : τήν ’Αγάπη !
Π α γ κ _ (ίη , xovcù σ ιόν ‘ Υ μ η ττό .

Η Π Ρ Ώ Τ Η  Π Ο Ζ Α
'Α π ’ τό θαυμάσ ιο  π ίνακα τού Μ . G a l le l l i  : 

« T h e  f irs t  pose», P a r is  s a lo n , 1912.

Ετοίμαζε ό Τεχνίτης τά χρώματα στήν αρμονική 
του παλέττα, κ’ ’Εκείνη, παρθένα που μόλις πατούσε 
τό κατώφλι της ώριμης ηλικίας, ετοιμαζότανε νά τού 
ποζάρει στό γυμνό. Πίσω άπ' τό Κινέζικο παραπόρτι 
έλυνε τή σεντεφένια ζώνη τής ομορφιάς της κι άφΐ- 
νε τή ροδελεφάντινη σάρκα της πλούσια νά χυθεϊ στό 
μεσημεριάτικο φώς. Πρώτη φορά που θάγνάντευε 
μάτι άντρίκιο τή γυμνή όμορφιά της, κ’ ή ντροπή, 
περισσότερο κι άπ’ τήν Αήγουόριάρικη κάψα, έβαφε 
κόκκινα τά μάγουλά της καί τή σάρκα τή ρόδινη έ
καιγε, — καί. τά στήθεια τ’ άγγιχτα ανόρθωνε της 
καρδιάς δ παλμός.

Τά μάτια φοβισμένα, ντροπαλά καί σά νυσταγμέ
να, μέ τις μακριές μεταξένιες βλεφαρίδες, θωρούσα- 
νε γύρω τους πίνακες μέ τά γυμνά κορμιά, άλλα σ’ 
’Αρχαϊκές παράστασες κι άλλα σέ Ειδύλλια βουκολικά, 
καί πότε κλείνανε μέ κάποιο δέος καί πότε άφοβα κι 
άτρόμητα πουλιά σταματούσανε μ! επίκληση σέ κά
ποια χλωμή Παναγία, σέ κάποιο κερένιο πρόσώπο κο
σμικό.

Ώς τόσο, τό μεσημέρι τής γόνιμης εργασίας έσή- 
μαινε, κι ό καλός ό Τεχνίτης περίμενε τό μοντέλλο 
νάρθεΐ. Μά ώς ήρθε μές στό έργασιήρι καί πλούσιο 
ξεχύθηκε τό ποτάμι του ήλιου, αδύναμη νά σταθεί 
όρθια καί μέ τά γόνατα λιγυσμένα, πές άπ’ τής ψυ
χής τόν άφεύγατο κάματο, σωριάστηκε στή βελουδω- 
τή πολυθρόνα, κρύβοντας τό πρόσωπό της μέ τό δεξι 
αλαβάστρινο χέρι, νά μήν άντικρύζει γυμνό τό κορμί 
της στού Τεχνίτη τά μάτια.

Κι ό Τεχνίτης, ξεχνώντας τό πρώτο του σχέδιο, 
ετσι σέ κείνη τήν υπέροχη στάση, καί μέ τό χέρι της, 
ώς αντήλιο στά μάτια, έσυρε τί; πρώτες γραμμές στό 
καινούριο του ε'ργο. στήν ήίΕκή όμορφιά τού Γυ
μνού.

8 ΐ ^ η ς  1920.

Κ Α Η Μ Ε Ν Η  Φ Ι Α Ι Τ Σ Α
Καημφη ΦιΑ’ίίσα, ίπαιδιάσ^κη φιλενάδα μου ( 

Σ’ είδα στό δρόμο, χτές. βράδι, κ’ ή ψυχή μου ραγί
στηκε στ’ άγνάντεμά Σου !

Καημένη Φιλίτοα, με τό ντρίλλινο φόρεμα καί τά 
στραβοπατημένα γοβάκια καί τήν κιτρινάδα στή θω
ριά σου τή μαραμένη, πώς περνούσες άργά τάνηφο- 
ρικό στενορρύμι καί πού τράβαγες άραγε τέτοιαν 'ώ
ρα !

'Όμοια σάν μιά παλιά Εικόνα, ξεθωριασμένη, τί
ποτα δέν κράταγες στήν άλλοτε παιδική σου θωριά. 
Τά μαλλιά σου άταχτα ρηγμένα, σκόρπια, ξεφτυσμέ- 
να, σάν τό χνούδι πού μένει άπ’ τά πρόβατα στήν 
άγκαθιά, κρύβανε σκεδόν τό συννεφιασμένο μέτωπό 
σου, τό άλλοτε φωτεινό καί πασίχαρο — τ’ αέτω
μα τής μαρμαρένιας κολώνας τού κορμιού Σου !

Τά μάτια σου ποιές τρικυμίες ν’ άντίκρυσαν κ’ έ
τσι άχαρα εϊτανε χτές βράδι, ν' ετσι φοβισμένα καί 
σά νά πλανιόντουσαν στ’ άπειρο; Ποιά θάλασσα, πι
κροθάλασσα τάπνιξε τά παιδικά, τάπονήρευτα ιλαρά 
Σου μάτια, κ’ ετσι τάγνάντεψα ξένα σέ μένα, πονη
ρεμένα μάτια, μάτια αμαρτωλά;

ιΚαί τά χείλια Σου, τάνθισμένα μπουμπούκια, καί 
τό κορμί Σου τό δεμένο, τό μεστωμένο, τάρχοντικό, 
πώς όγερνε τώρα, έλατο βαΐσμένο, πώς μελάνιαζε τό 
γλυκό τάχειλάκι πού άλλοτε σκορπούσε τό γέλιο, τό 
τραγούδι καί τή χαρά !

Καημένη Φιλίτσα, παιδιάσπκη; φιλενάδα μου ! 
Σ ’ είδα χτές βράδι στό δρόμο σου τό μαρτυρικό, κ’ ή 
καρδιά μου ραγίστηκε στ’ άγνάντεμά Σου. Τ’ άχεΐλι 
μου δέν άνοίχτηκε νά σ’ άρωτήσει πώς και τί νάχει 
τρέξει, μόνε παράμερα τραβήχτηκα μέ τή ματιά βουρ
κωμένη καί σέ θωροΰσα, Φιλίτσα καημένη, νά χάνε
σαι στ’ άνηφορρώ στενορρύμι, τό μαρτυρικό.;.. . .
’Α θ ή ν α , Δ ]βρης τού 1920.

'  ΠΑΚΟΣ Α. ΤΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ



ΜΕΣ’ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Π Ρ Ο Δ Ο Τ Η Σ
ΣΗΜ. τον ΝΟΥΜΑ. — Και τό διήγημα τού- 

το, και τάλλο ; «Κ ανόνια», πού δημοσιεύτηκε 
στη σελ. 366 τού περασμένου τόμου, σά μετάφρα
ση τάχα από τά βουλγαρικά, τούΒούλγαρου συγ
γραφέα Σ λ α 6 έ ι κ ω φ , πού σειρά διηγήματα 
του πολεμικά δημοσιευτήκανε σιό «Ριζοσπάστη», 
είναι διηγήματα πρωτότυπα, γραμμένα δλα από 
τον άρχισυντάχτη τού «Ριζοσπάστη» κ. Θ. Λα- 
σκαρίδη. Βούλγαρος συγγραφέας Σλαβέικωφ δεν 
υπάρχει. Τονέ δημιούργησε ό Λασκαρίδης, απα
ράλλαχτα δπως λένε πώς δημιούργησε ¿Άγγλο; 
ποιητής Μάκφερσον τον "Οσσιαν. γιά νά δεί τί 
εντύπωση θά κάνει ή εργασία του, ώς ξένη ερ
γασία. Τό παιγνίδι του αυτό τό φιλολογικό, μιά 
καί τόσο πέτυχε, τό σταματάει, καί, σκοτώνοντας 
...τον  άνύπαρχτο Σλαβέικωφ. δημοσιεύει δώ ν' 
εμπρός τά διηγήματα τον με τό αληθινό του τδ- 
νομα.

Ό  στρατηγός μ’ ακούει καί κοιτάζει μέ προσοχή μιά 
έμενα καί μιά τό χάρτη, πούναι ξετυλιγμένος εμπρός 
του.

Είναι κόκκινος ό στρατηγός, σάν τή φόδρα τού με
γάλου μαντύα πού φορεΓ, μέ σειρές μετάλλινων παιχνί
δι ών στο στήθος κρεμασμένες, καί μέ κάτι. μουστάκια 
άγρια καί κόκκινα, σάμπως βαμένα μέ κινά.

"Εχει κάτι αίμοβόρο στή μορφή του. κάτι τραχύ καί 
πρόστυχο. "Ετσι σκυμμένος δπως είναι πάνω στο χάρ
τη. μου φαά'εται σάν όρνιο πού ζητά νάβρει κι άλλα 
κουφάρια γιά νά χορτάσει, ρουφώντας τό αίμα τους.

Τά χέρια του, σκελετωιιένα, άπλώνουνται πάνω στά 
ονόματα των τόπων, ποΰναι χαραγμένα μέ κόκκινα 
γράμματα στο χάρτη της εκστρατείας, σάμπως θέλει 
νάν τά ξεσκίσει καί νάν τάρπάξει. Τό βαθουλοηιένο του 
πρόσωπο, πού είναι καί βλογιασμένο, δείχνει μιά φρι
χτή σκληρότητα.

"Οσο μιλώ, τόσο καί τό ένδιαφέρο τού γαλονά πού 
στέκεται αντίκρυ μου μεγαλώνει... Γιά μιά στιγμή, 
δέ βαστάει, κι άφίνει ένα μισάκουστο ξεφωνητό___

Κάνει δυό βήματα κ’ έρχεται κοντά μου. Μ’ αδρά- 
χνει από τόν ώμο καί μέ κουνάει.

— «Λες αλήθεια ; Πρόσεξε...»  μου λέει μέ βρα
χνή φωνή.

Τονέ βλέπω πελώριο μπροστά μου. σωστό θηρίο, πού 
μπορεί από στιγμή σέ στιγμή νά μέ σκοτώσει, νά δια
τάξει νά με σφάξουν, αφού είσαι αιχμάλωτος στά χέ
ρια του. Οΐ τενεκεδένιοι αητοί, πού στολισμένοι μ? 
κόκκινε; κορδέλλες, είναι κρεμασμένοι στο στήθο; 
του. ιιού Φαίνεται πώς ftavv τά ράμφη τους ανοιχτά, 
σά νά ζητάνε νά μέ ξεσκίσουν.

Βάζω οση δύναμη εχο) μέσα μου καί τού φωνάζω ;
— «Ναί, αλήθεια.. . .»
'Ó στοατηγός σάιιπως γαληνεύει. Τραβιέται πάλι 

ιιποό; στο χάρτη, καί ιιέ ρωτάει ακόμα μιά ωοοά χίλια 
δυο ποάματα γιά τή θέση καί τό ηθικό τού Βουλγα
ρικού στρατού.

Τού δίνω άληθι νέτ άπά,νΤϊΜτες νιά δλα. , .
Νιώθω φριχτούς πόνους στά νέρια μου, πούναι δε

μένα πίσω μέ σκοινί χοντρό. Τά πόδιαμου τιμούν.

Στάφτίά μου αντηχούνε ακόμα οί κραυγές των Γά/— 
λων ’Αλπινιστών, πού στήν κορφή τού Καϊμάκ Τσα_ 
λάν, ανάμεσα σέ χιλιάδες σκοτωμένους στήσανε τά μυ- 
δραλλιοβόλα νά μέ σκοτώσουν, όταν περνούσα απ’ εμ
πρός τους, ανάμεσα σέ δυο Σέρβους στρατιώτες πού 

ί μ’ οδηγούσανε στο στρατηγό, καί πού τώρα βρίσκου- 
μαι μπροστά του λιποτάκτης καί αιχμάλωτος__

Μίπρός άπό τά μάτια μου περνάει δλη ή άγρια ζωή 
τών χαρακωμάτων, μέ τούς στρατιώτες πού ζητούσαν 
νά λαβωθούν, νά σπάσουν τό πόδι ή νά κόψουν τό χέ
ρι τους, γιά νά μπορέσουν νά σταλούν πίσω, σέ κανέ
να νοσοκομείο. 'Η πείνα, ή δυστυχία, τά βάσανα όλων 
τών ανθρώπων πού σύρθηκαν στο απαίσιο μακελειό, 
χωρίς νά θέλουν, γιά νά πεθάνονν «ύπέρ πίστεως καί 
πατρίδος», μαζί μέ τό μίσος πού ένιωθαν οί αγαθοί ε
κείνοι χωρικοί καί εργάτες γιά τόν πόλεμο, γυρνάνε 
στή σκέψη μου. Βλέπω τούς δύστυχους αυτούς ανθρώ
πους νά κυλιούνται μέσα στή λάσπη καί στά χιόνια, 
νά μαρτυρούνε καί νά πεθαίνουν, γιατί δέν έχουν τό 
θάρρος νάντιταχτούνε στο «Νόμο», πού τούς άρπαξε 
άπό τό τρισευτυχισμένο χωριό τους, τούς έντυσε στο 
χακί καί τούς έστειλε, μ1 ένα φονικό όπλο στά χέρια, 
— σά δολοφόνους. — γιά νά σφάξουν καί νά σφα
χτούν'. "Ολη ή τρισάθλια ζωή της χιονισμένης παγε
ρής νύχτας, πού τά χέρια καί τά πόδια μας ξεπαγιά
ζανε. καί πού εϊταν αδύνατο νάνάψουμε φωτιά, γιατί 
θά μάς βοίσκανε άυέσως οί έχτοικέ,ς γρενάδες, όλες οί 
μέρες, πού κάτω άπό τό φλογισμένο ήλιο λυώναμε άπό 
τήν κάψα. μήν έχοντας πού νά κρυφτούμε, μην έχον
τας πού νά σταθοΰιιε, όλες οί αγωνίες τών αγνών δ- 
μοιών μου, σχηματίζουν μιά γιγάντία εικόνα ιιπρός 
στά μάτια μου, μέ χτυπητά χρώματα, πού σκεπάζει τό 
στρατηγό.. . .

. . .  Πρέπει, όλους αυτούς τούς δυστυχισμένους αν
θρώπους, νά τούς σώσω εγώ.. . .  Νιώθω πώς είναι 
χρέος μου νάν τούς παραδώσω στούς Σέρβους...

. .  .Σταματώ λίγο μπρος στήν ιδέα αυτή... "Εχω 
τό δικαίωμα νάν τούς παραδώσω στούς Σέρβους; . . .

Ξάφνου ό στρατηγός τελειώνει τις έρωτήσες του :
— «Βγάλτε τον έξω. Νά σταλεί στό "Οστροβο. μαζί 

μέ τούς άλλους», λέει.
Ένας στρατιώτης πού έχει τρία άστρα στούς όίμους 

του, χωρίς χρυσές γραμμές, μέ σπρώχνει έξω. Τή 
στιγμή πού φτάνω στό μπάσιμο τής σκηνής, στέκου- 
μαι.

— «Θέλω νά μιλήσω μονάχος τό στρατηγό», λέω 
ασυναίσθητα.

λΓ άφίνουν μονάχο μέ τό χρυσοστολισμένο αγριάν
θρωπο αντίκρυ μου.

Πλησιάζω στό τραπέζι, καί μέ μιά φωνή βαρειά, 
όχι ανθρώπινη, αλλά σάν υπνοβάτης, τού λέω τό ιιέ- 
ρος απ’ δπου μπορούν οΐ Σέρβοι νά κυκλώσουν ολά
κερη τή μεραρχία τού καί νά πιάσουν αιχ
μάλωτους δλους τούς συντρόφους μου. . .

Ό  στρατηγός μέ κοιτάζει ξαφνιασμένος καί μέ υ
ποψία, καί μου λέει ΐ

— «Δέν είναι δυνατό yά λες αλήθεια, θά είσαι κα
τάσκοπος. Δέν μπορείς νά θέλεις τήν καταστροφή 
τής πατρίδας σου ! . . .»

Ξαναλέω δ,τι είχα πει, πιο καθαρά τώρα. Ό  στρα
τηγός μέ κοιτάζει στά μάτια, κόΗκιΥος πιότερο, καί 

,φ β η ^ ΐ:  ν : ■ .·. ·. .,■«



— «Ξαίρεις τί κάνεις; Στρατιώτη, προδίνεις τήν 
πατρίδα σου ; Δέν εχεις πατρώα 

Ό  στρατηγός πιστεύει στά λόγια μου κι αρπάζει 
τό τηλέφωνο γιά νά δώσει διαταγή γιά τήν κύκλωση 
τού Βουλγαρικού στρατού, δπως τού είπα.

Σέ λίγο, ενώ βγαίνω άπό τή σκήνή κι αντηχούνε 
άκόμα στάφτιά μου τά λόγια τού στρατηγού : «Στρα
τιώτη, δέν έχεις πατρίδα,·», τά χείλια μου ασυναί
σθητα ψιθυρίζουν: «"Οχι», ενώ στά μάτια μου μπρος, 
πού τά νιώθω ύγρά, ξετυλίγεται, άκόμα μιά φορά, δ. 
λη ή ζωή πού πέρασα μέσα στά χαρακώματα, πλάϊ 
στούς σκοτωμένους, πού βρωμούσανε κάτου άπό τόν 
ήλιο, καί στούς ζωντανούς που καρτερούσανε τό φο
νικό μοιραίο βόλι.

θ . λ α ς κ α ρ ι δ : : ς

Α Δ Ε Ρ Φ Ο Σ Υ Ν Η
’Αδέρφια μου, ή ζωή βαρύτατη 
που ζούμε.
Μόνη παρηγοριά, τό θάνατο 
νά καρτερούμε.
Κι ό θάνατος νά είναι τάχατες 
άραξοβόλι,
καί τέτοιο πού τό φανταζόμαστε 
περβόλι;

Γιά φυλακή πού δλους μας καρτερεί 
νά ζώσει,
καί μ’ αλυσίδες πιο παντοτεινές 
νά μάς σκλαβώσει;

Ελάτε άδέρφια μου δλοι μαζί 
νά δούμε,
σάν τί μπορεί νά κάνει πιό λαφριά 
τή ζωή πού ζούμε.
Ελάτε νά γενούμε μιά ψυχή, 
ολοι σάν ένας,
κι δ,τι έντός του κλαίει, νάν τό πει 
καθένας.

Νά διώξουμε τό μίσος τό φριχτό 
μέσ’ άπ’ τό στήθος, 
καί τής καρδιάς νάποτινάξουμε 
τό βυθός.

Λόγια πού στάζουν καλωσύνη, απλά 
νά πούμε,
κι άδερφικά τής πίκρας τό ψωμί 
νά μοιραστούμε.
Νά μή ζητάμε πούθ’ ερχόμαστε, 
πού πάμε
νά ιιόθουμε, ή Άγάπη εμπρός 
χι άκολουθάμε.. . .

Ή  δυστυχία στέκει άγνάντια μας, 
κολώνα.
Αδέρφια, άς δώσουμε τά χέρια μας 
γιά τόν άγώνα.
Κ’ έτσι, ένωμένη μας ή δύναμη,
μπορεί, ποιος ξαίρει! *
κόποι’ αλλαγή στή μαύρη Μοίρα μας Ν

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Κάτω άπό τις λεύκες, μές στά κρύα νερά,
Στ ασπρα σου καλύβια φώλιαζε ή χαρά.
Νά σέ παρατήσω δέν τό ταγιαντοΰσα.
'Όσο νά μπορούσε νά σέ ΐδεΐ τό μάτι 
Μάκραινα μονάχα* τόσο δά μπορούσα,
Ώ  χωριό, ώ φτωχό μου !' τόσο σ’ άγαπούσα. 
Πάνω άπό στρατούς καί κράτη.

Πού είμαι, πού είσαι τώρα, γελαστή φωλιά ! 
Μακρινά σοΰ στέλνω μέ τό νοΰ φιλιά.
Τό ντουφέκι — νά με ! — βάρδια σοΰ κρατάω, 
Στις βροχές, στά χιόνια, ν' είναι ή γής κρεβάτι. 
Πρόσταξε ή πατρίδα; σ’ αποχαιρετάω*
Μά μές στήν καρδιά μου σ' έχω δπου κι αν πάω, 
Πάνω άπό στρατούς καί κράτη !

Τώρα τις γιορτάδες, μάννα καί παιδιά, 
Μοναχοί θά κάτσουν μέ βαρετά καρδιά,
Στ’ άσπρο τό τραπέζι. Κάτι τριγυρίζει... 
Τάχατε ό πατέρας;... Στών παιδιών τό μάτι. 
Στής μαμάς τό μάτι κάτι λαμπυρίζει.
Τί μακριά πού ό νοϋς τους γοργοφτερονγίζει. 
Πάνω άπό στρατούς καί κράτη !

Κ .  Κ Α Ρ Θ Α Ι Ο Σ

MES ΣΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

Μές στύ χειμώνα τό βαρύ, πώς ξημερώνει ξαφνικά 
Μιά λιόλουστη, γλυκύτατη, χαριτωμένη μέρα !
Κρύο και σκοτάδι καί βροχή πώς φεύγουν τότε μαγικά 
Κ’ ή πλάση δλη χαρούμενη ξεχνά κάθε φοβέρα. . .

Μές στό χειμώνα τής ζωής πώς μ’όντικρίζει ξαφνικά 
Τό φώς ματιάς χαρούμενης, νιότη γλυκειά γεμάτης ! 
Βάσανα, πόνοι καί καημοί πώς σβήνουν τότε μαγικά, 
Και πόθοι ξανανθίζουνε παλιοί στή ζεστασιά της... 
Αεκέμβρ. 1920.

Ζ Ε Φ Υ Ρ Ο Σ  Β Ρ / Δ Υ Ν Ο Σ  

—  t rnm<------

ΑΝ ΑΜ Ν Η ΣΗ

Εΐσουν σκιά παρήγορη 
Στή μαύρη σκοτεινιά μου,
Κάθε στιγμή σέ ζήταγε 
Κοντά της ή καρδιά μου.

Θυμήσου πώς γιά σένανε 
Στόν κόσμο μόνο ζοΰσα !
Κάθε στιγμή, σάν έλειπες,
Μπροστά μου σέ θωρούσα....

Καί τώρα πού μοΰ πέταξες 
Μακριά μου — Πού; Ποιός ξαίρει! 
θαρρώ πώς σ’ έχω πλάϊ μου 
Καί σφίγγεις μου τό χέρι..,.

Χίβ* ΦΦΤΛΜΦΝ::
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ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

'Ιδρυτής καί Διευθυντής: Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Εκδότης καί Διαχειριστής: ΧΡ. ΓΑΝΙΑΡΗΣ & Σ'*

Ταχτικοί συντάχτες: ρήγας γκολφης, κώστας πα- 
Ρ Ο Ρ Ι Τ Η Σ , Γ .  Φ Τ Ε Ρ Η Σ , Κ Ι Μ Ω Ν  I. Θ Ε Ο Δ Ω 
Ρ Ο  Π Ο Τ Λ Ο Σ , Π Α Ν Ο Σ  Α . Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

‘Οσα γράμματα ενδιαφέρουν τή Διαχείριση πρέπει 
νά διευϋ·ύ*ωνται :

X. ΓΑΝΙΑΡΗΝ & Σ(αν Σοφοκλέονς 3, Η® Η1 *Α Σ

ΧΤΝΔΡΟΜΕΣ : Γ ιά την Ελλάδα δρ. 25 τό χρόνο.
> 13 τό  έξάμηνο.
» 7 τό τρίμηνο.

Γ ιά  τήν ’Δ γγλ ία  κα ί Α ίγυπ το £  1 τό χρόνο
£  0,10 τό εξάμηνο

Γιά τήν ‘Αμερική $ 5 τό χρόνο
5 3 τό έξάμηνο

Καί γιά τά αλ?.α μέρη ανάλογα

-------------------------------- 1 ■ I II II· II II·· I - Γ—— "ΤΙϋΕυίϋΒ

Φ αινόμενα και Πραγματα

Α Ι10 τοΟτο το φύλλο ή συντρομή τού «Νουμά», 
ή χρονιάτικη, ανεβαίνει πέντε δραχμές, καί ή τι

μή τού φύλλου ανεβαίνει μια δεκάρα. ’Ακρίβηνε τόσο 
τό χαρτί καί ανεβήκανε τόσο τά τυπωτικά, πού πρέ
πει νά μάς πιστέψετε πώς καί με τήν αύξηση αυτή, 
τή σημερνή, τίποτα δεν κά,νουμε. καί τά έξοδά μας με 
κόπο σκεπάζουνται. Γιά νά σκεπαστούνε τά έξοδά 
μας καί γιά νά μείνει καί κάπιο κέρδος, ώστε νά μπο
ρούμε να καλυτερεύουμε τό φύλλο σιγά σιγά, σε ύλη 
καί σε τύπωμα, πρέπει, οί αναγνώστες μας νάποφα- 
σίσουνε νά γίνουνε συντρομητές, καί οί συντρομητές 
μας πάλι νά μήν κουράζονται νά λένε στους φίλους 
τους ποιος είναι ό «Νουμάς» καί ποιά σημασία έχει 
ό αγώνας του, κ’ έτσι νάν τούς φανατίζουν κι αυτούς 
καί νάν τούς κάνουν οπαδούς καί φίλους του. Μιά ιέ- 
τια εργασία χρειάζεται γιά νά πάει μπροστά ό «Νου. 
ιιάς» καί μαζί του νά προκόψει καί ό αγώνας του. 
Καί τήν τέτ:α εργασία τήν περιμένουμε από τούς φί
λους μας.

Δ ΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ σ’ άλλη στήλη τήν πρόσκλη
ση. πούναι καί κήρυγμα φωτεινό μαζί, πού κιί- 

νουνε ιιερικοί ίδεολόγοι νέοι στους συντρόφους τους, 
φοιτητές καί φοιτήτριες. ζητώντας τή συνεογασία 
τους γιά τό ξαναζωντάνεμα, με πλατύτερο καί γενι- 
κώτεοο τούτη τή φοοά ποόγραμμα, τής «Φοιτητικής 
Συντροφιάς». Ό  «Νουιιάς» χειροκοοτεΐ μέ δλη του 
τήν καοδιά τήν απόφασή τους αΐ'τή. κ’ έχει πεποίθη
ση πώς θά πετύχει πέοα πέοα, γιατί οί σηιιεονοί φοι
τητές δέ μοιάζουνε ιιέ τούς χτεσινσύς. άνοίξανε τά 
ιιάτια τους ποος τις νέες ιδέες, καί τό σημερνό Πα- 
νεπιστήιιιο δέν τό σκεπάζει πια τό πηχτό σκοτάδι καί 
ύ ιιοι'ινλα που τό σκέπαίΐέ στά «Εόαγνελ··"'~ ■ ’ 
«Όοεστειακά». ούτε θά ξανανίνουν πιά ο?, άλλοτε πα
νεπιστημιακές ντροπές. *Αν σήμεοα από τούς φοιτη- 
τές οί πΐρισσδτερσι είναι; ί Β η μ ^ ΐ α ι η έ ς ■

τες, αύριο, σάν πετύχει ή «Φοιτητική Συντροφιά», δέ 
θά υπάρχει πιά μέσα στο Πανεπιστήμιο φοιτητής κα
θαρευουσιάνος, ή άν υπάρχει, θά τονέ φεύγουνε οί 
άλλοι σά λεπριασμένο. ’Απ’ δλα τά Πανεπιστήμια τού 
κόσμου, μοναχά τό δικό μας Πανεπιστήμιο έμενε Ι
σαμε τά χτες, «καθυστερημένο», καί τώρα, σά νάν το- 
νιώσε, σά νάνοιξε κι αύτό τά μάτια του καί σά νά δί
νει σημάδια ζωής. Έμεΐς θέλουμε κ’ ευχόμαστε νάν 
τό δούμε σιγά σιγά Ρωσσικό Πανεπιστήμιο.

■ννν,

Τ Ο ρομάντσο τον Ψυχάρη. πού μέ τόση λαχτά
ρα τό καρτερούν οί αναγνώστες μας, θάρχινή- 

σει ύστερ’ από τρία τέσσερα φύλλα, τό πολύ πολύ, 
γιατί ό «Δον Κιχώτης», βλέπετε, καλοκάθισε’ στο 
«Νουμά» καί δέν τό εννοεί νάν τό κουνήσει γιά την 
ώρα. Μπαίνοντας ό Φλεβάρης θά μάς αδειάσει τή 
ίγωνιά καί θά μάς αφίσει τό φύλλο λεύτερο γιά τά 
«ΔΥΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ» τού Ψυ. 
ράρη.

"ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ ΙΑ

’Αγαπητέ Νουμά.
Πολλές φορές ως τώρα βρήκες τήν ευκαιρία νά μι

λήσεις γιά τό Πανεπιστήμιο, καί πάντα μέ λύπη νά 
παραστήσεις τήν κατάντια τους.Νά,δμιος,πού θά μπο
ρέσεις καί μιά φορά νά πεις κ’ εναν καλό λόγο.

Τά πράματα πρέπει νά ξαίρεις πώς άλλαξαν. Η 
φοιτηταριά ιαρχισε νά λευτερώνεται από τή μούχλα, 
οί στενοκέφαλοι άρχισαν νά λιγοστεύουν, κοντολογής 
είδαμε πώς βρίσκουνται τώρα μέσα στο Πανεπιστή
μιο πολλοί πού θέλουνε νά πολεμήσουν τήν πρόληψη 
καί τό σχολαστικισμό.

Έτσι λοιπόν, σάν άπό εσωτερική ανάγκη, σάν α
πό κάτι πού ειταν απαραίτητο, τό περασμένο Σάβ
βατο. 26 τού Δεκέμβρη, μαζευτήκαμε καί βάλαμε τά 
θεμέλια μιας καινούριας «Φοιίτητικής Συντρόφιά(ς». 
ιι£ πλατύτερο δμως πρόγραμμα. Σκοπός μας δέ θά- 
ναι τώρα ιιονάχα ή Γλώσσα, μά καί κάτι άλλο σπου
δαίο δσο ή Γλώσσα : ή ανώτερη πνευματική καί ηθι
κή ανάπτυξη κάθε σπουδαστή (άντρα ή γυναίκας!. 
πού τελείωσε τό γυμνάσιο.

ΈιιεΤς βάλαμε τά θεμέλια. Καί προσκαλούμε σή- 
ιΐεοα τον καθένα νά πας βοηθήσει νά χτίσουμε τό με
γάλο. τό πανώριο, τ' ονειρευτό παλάτι μιας πνευμα
τικής ’Αναγέννησης.

Οί ιδρυτές
Γ. ΣκαρΧατίδης. Ν . Βουτέρης. Πέτρος Χάρης, Β . ΒΧα- 

βιανός, ΤέΧΧις "Αγρας. Π . ΓΧέζος. 'Δ ΔεΧηγιάν- 
νης, Ν , Καρνής, Σ . Παμπονκης, Χρ. Σωτηρόπου- 
Χος, Β . Οΰτόπονλος, Γ  Περδικάρης, Β . Μόσχος. 
Θ. Θεοδωρίδηε, Κ . Παλαμήδης, Έ .  ΧοΦρής, Κ · 
Δανάκος, Ί .  Σωτηρόπουλος, Π. ΚαλΧιγας, Σπύρος 
ΠάΧλης κτλ.

Σ Η Μ . — Προσω ρινή διεύθυνση τής *·Φ. Σ .»  οδός ‘Α γ η 
σιλάου 9, ‘Αθήνα.

Ή  φωνή του λαού, δέν είναι πάντα φω
νή Κυρίου. Καί πολύ συχνά, ή Δημόσια 
Γνώμη, δέν διαφέρει άπό τές άλλες. Δημό-

· ■ Α - λ Α Ϊ Κ Α Ρ Α Τ Ο *  .
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ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

“ 0 ΓΗ Τ Α Τ Ρ Ο Σ ,, ΤΟΤ ΓΚΟΑΦΗ

"Οποιος θά είχε την περιέργεια να γνωρίσει πώς 
ώρχισε ή θεωρητική συζήτηση πάνω στο κοινωνικό 
ζήτημα τής Ελλάδας, πρέπει νάνατρέξει καί γι’ αυ
τό τό ζήτημα στ'ις σελίδες του «Νουμώ» τής χρονιάς 
του 1907. Νατσιοναλιστές καί σοσιαλιστές τότε δώ
σανε την πρώτη μάχη αναμεταξύ τους σε καθαρά ε
πιστημονικό επίπεδο. Ειτανε ή πρώτη φορά πού άρ
χιζε νά συζητιέται και στον τόπο μας τό παγκόσμιο 
κοινωνικό ζήτημα μέ τρόπο επιστημονικό, μέ επιχει
ρήματα παρμένα από ειδικά συγράμματα, μακριά α
πό κάθε πατριωτική, φορμαρισμένη φαφλαταρία, κι 
από κάθε ούίτοπιστική. χριστιανικήφιλανθρωπική, 
παραδομένη αντίληψη. Ή  συζήτηση στάθηκε φωτει
νή, κι ό σπόρος των νέων ιδεών, πού γιά πρώτη φο
ρά ρηχνότανε στή διψασμένη γίς, άποδείχτηκε γόνι- \ 
μο:. ’Αδιάφορο αν τό νέο κήρυγμα, πού ένδιάφερε 
προ πάντων τις μάζες, βρήκε κρύα την ι|ωχή τους. 
Γιά νά βλαστήσει τέτιο; σπόρος χρειάζουνται κ’ οι 
αναγκαίοι υλικοί δροι, πού τούς δημιουργεί ή οίκο- 
νουική εξέλιξη, κι αυτοί, μέσα στή στενή, πατριαρ
χική. γεωργική πολιτεία ιιας τότε μόλις είχανε αρχί
σει νά δημιουογούνται, Χρειαζότανε νάστικοποιηθεΐ 
ή κοινωνία μας γιά νά μπεΐ στο βαθύτερο νόηιια τών 
νέων κηουγιιάτων πού μάς στέλνανε άπό τή Γεριια- 
νία ό Κ.Χατζόπουλως κ’ οί άλλοι συναγωνιστές του.Μά 
άν οί μαίες ιιείνανε ασυγκίνητες, δέ λείψανε καί. κάμ- 
ποσα πνεώιατα πού άνήδυχα. έοευνητικά, στραφήκα
νε ποός τό καινούριο φώ: και δεχτήκανε, τή φεγγο- 
βολνίά του. 'Ο Γκόλ,οη’Κ. ό Ταγκόπουλος. άιιέσα): μπή
κανε ατό νόηιια, ποιό: πεοισσότεοο. ποιό: λιγώτεοο. 
’Εγώ άπό τή συζήτηση αυτή πήρα τήν άφορίιή. νά 
χαράξίο τ': γραμμές πού ακολουθώ) σταθερά ως σή
μερα. Βέβαια προϋπήρχε ή προδιάθεση·, ή άπαραίττι- 
τη \|)νχική κλίση πρός τό καινούριο ιδανικό πού α
νοιγότανε πλατύ, σκοτεινό, μπροστά στά έκπληχτα 
ιιάτια μα:. Ή  συζήτηση εκείνη ιιπόρεσε νά ιιεταβά- 
λει τό άσυνείδτιτο πού κοιιιότανε υέσα μας σέ συνει
δητό. Εϊυαστε βέθαια κι άπό πρώτα σοσιαλιστές άπό 
ιωνικό κλίση, άπό ένα ίεχείλισιια άνθρωπισιιού. Μά 
χρειαζότανε και τό έπιστυυονικό ιοώς γιά νά ιιας ύ- 
ιΐκόσει τό οηυσικά τυφλό αΤστπιια τής κοινωνικής συυ- 
πάθειας ■·,αί άλληλεγνύυ: στην πεοιωπύ ·υάς κρύα: 
θετικής άλύθειας. π'<ύ βάση τυς έ'νε* τή λογική και 
τήν επιστύιιυ. ’Ακολουθήσανε Φυσικά λο'σώ λογιών 
Φα£ίιιστα καί διαβάσοατα ανάλογα ιιέ τήν ίεχωοι. 
στύ ? ι̂οη··''κοασία του καθενός ιιας νιά τό άπαοαί- 
τητο Εεδιάλυιια καί ωοότ σοα σέ ποάιιατα πού ν 
πεοιωοισιιέ’ΐ: εκείνη συζήτηση Φυσικά τσίγγιΗε μό-

Άπό τήν άτμοσφαΐρα αυτή. εξόν άπό τά δικά μου 
έργα. γεννήθηκε κι ό «Γήταυοος» τού Ρήγα Γκόλ- 
φη. Τό δράμα αύτό εΤναι ή πρώτη Ριομαίικη δραμα
τική άπόπειρα γιά μιά έπιστημονική εξήγηση όχι μός 
νο στο παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα μά καί' στήν 
ξεχωριστή κοινωνική κατάσταση πού βρισκότανε τό
τε δ τόπος μας. Βέβαια δεν ειτανε τίποτις απόλυτα 
καινούριο, μά για τον τόπο μας στάθηκε σά μιά άπο- 
κάλυψη. Ζούσαμε τότε σ' έποχή κοινωνικού μαρα

σμού και μικροπολιτικής, δίχως εμπορική σημαντική 
δράση, δίχως καθαυτό άληθινή; ποντική ζωή, Τό 
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ειτανε τό αψηλότερο κοινω
νικό Ιδανικό γιά τά παιδιά τής πλουτσκρατίας, πού 
λαχταρούσανε γιά ενα κοινωνικό άνέβασμα.Μέ τή σκέ- 

*ψη αύτή κι ό Φιντής, ό πλούσιος έργοστασιάρχης. 
πού διευτύνει ένα μεγάλο σιδεροβιομηχανικό εργοστά
σιο, ζητάει νά κάνει τό γιό του τό Σταύρο επιστήμο
να, ενώ κείνος, αναγνωρίζοντας τή σημασία τής δου
λείας, επιμένει νά γίνει σ ι δ ε ρ ά ς ,  σάν τον πα
τέρα του. Αυτό γεννάει, τή ρήξη ανάμεσα πατέρα καί 
γιου. κι ό Σταύρος, εύαίστητος νέος, ανθρωπιστής, 
άποφασίζει νάφήσει τό σπίτι τού πατέρα του τού 
σκληρού καί αυταρχικού, πού δέν επιτρέπει σέ κανέ
να αντιλογίες, καί νά φύγει στό εξωτερικό. Ταξιδεύει 
στήν Ευρώπη, γίνεται εργάτης μέσα σέ φάμπρικες 
γιά νά κερδίσει τό ψωμί του, κυλιέται στή δυστυχία, 
ωσπου μιά μέρα λαβαίνει ένα γράμμα άπό τό σκληρό 
πατέρα του, πού τον προσκαλούσε νά ξαναγυρίσει 
στό πατρικό σπίτι. Ό  γιό; τού πλούσιου έργοστασι- 
άονη. ποτισιιένος ιιέ τά καινούρια ιδανικά, δυναμω- 
μένος άπό τή δυστυχία πού τηνέ γνώρισε πάνω τον 
σκληρή, δέχεται τήν ποόσκληση τού πατέρα του. Ξα. 
ναγυρίίει στό πατρικό σπίτι. Ό  πατέρας τώρα, με- 
τανιωμένος. αποφασίζει νά υποταχτεί στή θέληση τού 
παιδιού του. Τού προτείνει νά πάρει αυτός τή διεύ- 
θυση τού εργοστασίου, κείνος δέχεται, μά μέ τή 
συμφωνία νά λιγοστέψει τις ώρες τής δουλειάς τών 
εργατών κάνοντας ιιέ κάθε τρόπο τή ζωή τους άν- 
θρωπινή. Στό .άκουσμα τών καινούριων αυτών σχε
δίων ό γέρο Φιντής γίνεται έξω φρενών. Τ ί ; Νά 
τούς ελαττώσει τις ώοε: τή: δουλειάς ; Νά λιγοστέ 
ψουνε τά κέρδη του; ’Αδύνατο νά δεχτεί τέτοιες 'με
ταβολές στί: κανονισμένες συνθήκες τής δουλειάς τή: 
φάιιπρικας. 'Η οήξυ τή φοηά αυτή σηιιειώνεται όοι. 
στική. Ό  Σταύοο: βλέπει πώ: δέν υπάρχει πια θέση 
νι’ αύτόνε στο σπίτι. 'Η σκηνή αύτή είναι άπό τί: 
ιτΐό δυνατέ: τού εονου. Ξαναφεύγει. Σέ λίγο έρχεται 
δ είδηση πώς το έονοστάσιο ανατινάχτηκε στον άέοα 
ύστεοις από ιιιά τοομεοή εκοηξη τών σάπιων καζα- 
νιεον. πού γι’ αύτήν είχε ποοειδοποιηθεΐ ό γέρο Φιν.. 
τύςάπο τό ιιτινανικό του κ’ έπρεπε νά τήν περιμένει. 
Συντοίιιιιια δ άιιαοτωλή φάιιποικα πού άπό κάτω βοή- 
κ,ανε άνοιο θάνατο κι ογι λίγοι εργάτες. Ή  κατσ. 
στοοωή σύτή, άποτέλ,εσυα τών σάπιων καζανιών πού 
δ απληστία κι άσπλαννία τού Φιντύ δέν τον άωηνε 
νά· τά ξανακαινουοιιόσει, στέκεται ενα αληθινό κοι- 
νίΛΐιΐνη έννληιια· τό άδικοΥυυένο αίμα τών έρνατών 
Ντάει ένδίκηση· οί εογάτρς νιώθουνε ποιο: είναι ή 
αίτιος τύ" ανιιωοοά:. νΓ ηλοι ιιαΓι κινούνε κατά τό 
γγτπτι τού Φιντη. άλαλσζηντσς. 'Ο λαησ αυτό:. πού πη- 
ναίνει νά βοεΐ τήν ^νδίκηση. συβολίζεται ι·έ τό ιιυ.. 
θολονρ/ό θεηιό. τό Γύταυοο. πού μουγκρίζει γνοί- 
ζοντας από γώηχ σέ χώοα. φέονοντας παντού τήν 
καταστοοωή. ιιά υαζί καί την ευτυχία καί τη ναηά 
σέ κείνου- πού θά -ό αγαπήσουνε καί θά τό καλο- 
πιάσοονεΤό αούννοισιια τού Γήταυοου είναι τό ιιοό*'- 
κοισιια τού λαού πού συναντάει παντού τήν απονιά. 
Τό μουγκοί σμα αυτό απλώνεται σήαερα παντού, πρρ- 
μήνυμα υιάς καταστροφής πού θα φέρει- τήν και- 
νωίοια ίωή στούς άνθρώπους. Ό Φιντής, φοβισυέ- 
νος, έκμηδενισμένος, τρέιιοντας γιά τή ζωή του κ;*ί 
)γιά τήν . τον, ^
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που δλο και ζυγώνει. 'Η κόρη του, ή Άννούλα, από 
τό φόβο της πέφτει νεκρή. Ό  αμαρτωλός Φιντής, σε 
μιά τραγική στιγμή, πού αποτελεί τήν κάθαρση του 
έργου, πληρώνει τις αμαρτίες του, τή σκληράδα του 
πρός τους εργάτες του, με την καταστροφή σε δ,τι 
έχει πολυτιμότερο, στα πιο αγαπημένα του πρόσωπα 
στήν περιουσία του.

Ο Ιηταυρος πού τόν έγραψε ό κ. Γκόλφης, πολύ 
νέος, είναι ένα αληθινό δράμα. ’’Εργο με μύθο άπλό, 
με πλοκή, μέ κάθαρση, βασισμένο πάνω σέ μια ώρΐ- 
σμένη κοσμοθεωρία, είναι από τά λίγα έργα τής σκη- 
νής μας, πού τά γέννησε μιά αγνή δραματική οιάθε- 
ση. Ό  κ. Γκόλφης είδε τή μεγάλη τραγωδία τής ζω
ής του εργάτη καί πόνεσε, καί τόν πόνο του μας | 0ν 
έόωκε σέ ζωηρές σκηνές μέ μιά τραγική λιτότητα, πού 
θυμίζει τό Αισχύλειο θέατρο. Υπάρχουνε μέσα σ’ 
αύτό τό έργο πρόσωπα ζωντανά, χαραχτήρες αληθι
νούς πού έρχουνται σέ σύγκρουση κι άφίνουνε νά ςε- 
πεταχτεΐ ή δραματική σπίθα. Ό  Φιν,τής, ό τύπος υ 
παραδομένος τού σκληρού πλουτοκράτη, ό ανθρωπι
στής γιός του, τό αιθέριο πλάσμα, ή αδερφή του Άν- 
νούλα, κι ακόμα ή γιαγιά, μιά γριά πού συβολίζει τό 
παλιό, τό αγαθό σπίτι, πούκρυβε μιά φορά τήν αληθι
νή ευτυχία. Ή  δραματική πράξη, παρμένη από τή 
ζωή, σφιχτοδεμένη μέ τήν κοινωνική ιδέα, μάς δίνει 
τό δράμα. Ούτε μπορεί νά γίνει κι άλιώτικα, Στο α
ληθινό έργο τής τέχνης πράξη κ! Ιδέα γεννιούνται 
μαζί κ’ είναι αχώριστα. Πλάνη πώς οί μεγάλοι δρα
ματικοί κοιτάξανε νάποδώσουνε τή ζωή μόνο δίχως ν’ 
άποβλέψουνε σέ καμιά Ιδέα. '11 Ιδέα υπάρχει μέσα 
μας, τηνέ ζοΰμε, κι αυτή σέ κάθε καλλιτεχνική μας 
ένέργεια μάς εμπνέει καί μάς οδηγεί, αυτή μάς το
ποθετεί άθελα κι ασυνείδητα σέ μιά ώρισμένη θέση 
γιά νά ίδοΰμε τή ζωή πού παρελαύνει. Δίχως ώρισμέ
νη Ιδέα δεν μπορείς νά ίδεΐς τή ζωή. Γι’ αύτό κι από 
κάθε μεγάλο έργο τέχνης βγαίνει κι ώρισμένη κοσμο
θεωρία.

Μέ αύτά δλα δέ θά ισχυριστούμε πώς τό έργο τού 
κ. Γκόλφη, έργο μάλιστα τής νεανικής του ήλικίας, 
είναι αναμάρτητο. Ό  Φιντής παρουσιάζεται άλίγυ- 
σ~α σκληρός, δχι σάν άνθρωπος παρμένος από τή ζωή 
παρά σάν ένας τύπος κατά παράδοση δημιουργημέ- 
νος. Δέ συγκινιέται ούτε όταν ό μηχανικός του τού 
προαναγγέλλει πώς τά καζάνια είναι έτοιμα νά σπά
σουνε, δέ συγκινιέται ούτε κι όταν ακούει τή φριχτή 
καταστροφή. Μά τό τραγικό πρόσωπο, γιά νά μάς 
κινήσει, τή συμπάθεια πού επιδιώκει ή τέχνη, δέν πρέ
πει νά είναι σκληρό, συνειδητά σκληρό. Πρέπει νά 
είναι τό θύμα της ανάγκης, τής μοίρας, μιάς (ορισμέ
νης πίεσης, πού πάλεψε καί δέν μπόρεσε νά τηνέ δα-, 
μάσει, μιάς πάλης είτε πρός τό περιβάλλο, είτε καί 
πρός τόν ίδιο τόν εαυτό του. Τότε καί στή δυστυχία 
του τονέ συμπονούμε, τή σκληράδα του τήν ελεεινό, 
λογσύμε. Ό  κ. Γκόλφης, άπό ύπερβολικό βέβαια ζή
λο, αντί νά μάς δώσει ένα πρόσωπο τραγικό, μάς έ
δωσε ένα πρόσωπο βδελυρό, πού ή συνείδησή μας τό 
αποκρούει, απόλυτα. ’Αδιάφορο άν ή ζωή μάς παρέ
χει τέτοιους τύπους, καί μάς παρέχει βέβαια. ’Εμείς 
δέ θά διαλέξουμε τούς βδελυρούς, μά τούς αληθινά 
τραγικούς, πού παλεύουνε πρός τό κακό, μά στέκουν- 
ται άνίκανοι νά τό νικήσουνε, μπορεί καί νά μήν ύ-

ποπτεύουνται τό κακό πού σκορπούνε, καί τότε γί- 
νουνται πιο τραγικοί. Γι’ αύτό τό πρόσωπο τού Σταύ
ρου τό βρίσκουμε πιο αληθινό, μά λιγάκι ρομαντικό. 
’Ίσως νά δικιολογιέται από τήν εποχή. Σήμερα ένας 
άλλος στή θέση του, καί μέ τις έδέες του, δέ, θάφευ- 
γε άπό τόν τόπο του. Θά έμενε, καί θά προσπαθούσε 
νά φωτίσει τό λαό γιά τό δίκιο του. "Ετσι κ’ ή Άν- 
νούλα, τό αιθέριο αύτό πλάσμα, πού θέλει νά ζεΐ 
πάνω στα δέντρα μέ τσ πουλιά και τσ λου/ουδια, φαί
νεται ένας τύπος περισσότερο παθολογικός. Λπαρχει 
και γιά τή γυναίκα την ιοευλογα, ένα πεόΐο γιά να 
ςήσει πιο θετικά καί π.ο ωφέλιμα. ί\α δουλέψει για 
νά κάνει τή ζωή τών άλλων καλήτερη, νά ζήσει κά
τω στή γίς, οχι π̂ ,νω στα ύεντρα. Π ζωη περασε 
πια απο τή ρωμαντικη περίοδο κ εγινε θετική οε ό
λες τις εκδήλωσές της. υ  άνθρωπος πρέπει νά είν,αι 
θετικός, δίχως αυτό νά τόν εμποδίζει νά κυνηγάει τά 
πιό άψηλά ιδανικά. Ό  άρρωστος αυτός ρωμαντισμός 
πού μας ανεβάζει στά δέντρα, άπομακρυνοντάς μας 
άπό τή γίς, είναι ή πιό καλητερη υπηρεσία πού θα 
μπορούσαμε να προσφέρουμε στους άστούς. Ή  κά
πως ρωμαντίκιά αυτή αντίληψη,  ̂ πρεπει ναποδοθεϊ 
στήν εποχή πού γράφτηκε τό εργο. Είτανε γιά τόν. 
τόπο μας τότε ή έποχή τού θεωρητικού σοσιαλισμού, 
καί χρειαζότανε ό θετικός νούς τού συγραφέα κ’ ή έ- 
πιστημονική γνώση τών πραγμάτων, γιά νά μπορέσει 
νά εμποδίσει σέ μεγαλήτερο βαθμό τήν επίδρασή του. 
’Ακόμα δέ φαίνεται, πώς μέσα σέ τέτια τυραννική, ά- 
σφυχτική ατμόσφαιρα, όπως είναι τό σπίτι τού Φιντή, 
μπορέσανε νάναπτυχτοήνε τέτια λουλούδια, σάν πό 
Σταύρο καί τήν Άννούλα. Γιατί εκεί μέσα όλοι είναι 
καλοί, εξόν από τό Φιντή. Υπάρχει βέβαια ένα πρό
σωπο πού λ α ν θ ά ν ε ι .  Είναι ή πεθαμένη μητέ
ρα. "Ισως αΰτή νά είναι ό κηπουρός πού φύτεψε αύ. 
τά τά σπάνια λουλούδια, μά ή επίδρασή της δέ δια
γράφεται καθαρά, ούτε θά έφτανε αύτή μόνη νά έρ- 
μηνέψει τό φαινόμενο τής ώραίας, αύτής δημιουρ
γίας. 'Όπως κι άν είναι, όλο τά πρόσωπα κινούνται 
μέσα σέ μιά αληθινά δραματική ατμόσφαιρα, πού 
παίρνει κάποτε ένα χρώμα ’Ιψενικό. Μόνο πού ή δεύ
τερη αναχώρηση τού Σταύρου δέ δένεται μέ τήν κα
ταστροφή τής φάμπρικας, παρά μόνο χρονολογικά. 
Καί τά δυο δηλαδή γεγονότα γίνουνται τήν ιδία 
στιγμή. "Αν πετύχαινε ό συγγραφέας νά δημιουργή
σει έναν εσωτερικό σύνδεσμο άνάμεσά τους, ώστε ή 
καταστροφή νά έπέλθει σάν κάτι φυσικό, αφού ό 
Σταύρος ιτήν πρρβ ε̂ψε  ̂ τήν προςΐπε, καί ,πάλοιψε 
τού κάκου νά τήν προλάβει, τότε ή σκηνή αύτή, ή τό
σο δραματική, θά χάριζε στο έργο έναν τόνο άπειρα 
τραγικώτερο. Τώρα, όσο για τό διάλογο, θά έπρεπε 
νά παρατηρήσουμε πφς ό κ. Γκόλφης, ίσως γιά, νά 
Χάνει τά νοήματα πιό χτυπητά, πιό έκτυπα, νά πού
με, (άφησε τά πρόσωπά του νά ρητορεύουνε λιγάκι. 
Μά,ταιος κόπος. Ή  ιδέα, όταν τήν υποβοηθούνε τά 
γεγονότα, μιλάει καθαρά, δίχως τά πρόσωπα νά βρί- 
σκουνται στήν ανάγκη νά ρητορεύουνε γιά νά τηνέ 
σαφηνίσουνε. Ο'ι σύντομες φρασοΰλες, οί άρπαχτές 
λέξες, οί κομμένες έννοιες, τά μισοειπωμένα καί τά 
ύπονσύμενα, μιλούμε βαθύτερα καί σαφέστερα στήν 
ψυχή, όταν ό συγραφέας έχει φροντίσει νά δημιουρ
γήσει τόν άπαιτουμενο φωτισμό, τήν ανάλογη ότμο- 
σφαΐρα. Στά κοινωνιστικά μάλιστα έργα δ διάλογος
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χρειάζεται οτό σημείο αυτό μεγάλη προσοχή γιά νά 
μήν ξεπέσει σε συνηθισμένο προπαγανδιστικό κήρυγ
μα.

*0 «Γήταυρος» είναι τό πρώτο δημιούργημα τής 
Ρωμαίικης σοσιαλιστικής λογοτεχνίας. Μέ τό έργο 
αύτό ό κ. Γκόλφης δέ στάθηκε μόνο ό πρώτος κοινω
νικός απόστολος στόν τόπο μας, παρά μάς έδωκε κ’ 
ένα αληθινό δράμα, βασισμένο πάνω στους κανόνες 
τής τέχνης, ζωογονημένο από μιά βαθειά, δροσάτη, 
άντρίκεια κοινωνική πνοή. Ό  κ. Γκόλφης, πολύ νέος 
σάν έγραφε τό «Γήταυρο», έδειξε στούς νέους τό δρό
μο πού είχανε νάκολουθήσουνε. "Αν αυτοί δέ, θελή
σανε ή δέν μπορέσανε νά τον ακολουθήσουνε, κρί
μα στούς νέους. 'Όσο γιά τούς έργάτες, που σήμερα 
δέν περιορίζονται, δπως ό Σταύρος, νά ζητήσουνε έ- 
λάττοωη τών ωρών τής δουλειάς, παρά επιδιώκουνε 
τήν κατάχτησή τής πολιτικής εξουσίας γιά νά πραγ
ματοποιήσουνε κι αυτοί μέ τή σειρά τους τήν 'ιστορική 
τους αποστολή, αυτοί άς μην ξεχνάνε εκείνους, πού 
σέ εποχή γενικής αδιαφορίας κι απονιάς, υψώσανε 
πρώτοι τή φωνή, γιά νά τονίσουνε τά δικαιώ
ματα τής τάξης τους.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΩΡΙΤΗΣ

ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ

'Όσο κι άν είμαστε συνηθισμένοι μέ τό τραγελαφι
κό λεχτικό τών κυβερνητικών εγγράφων, ομολογούμε 
πώς δέν περιμέναμε τέτιο σόλοικο καί απειρόκαλο κα
τασκεύασμα, καθώς τον έναρχτήριο λόγο τής Βουλής, 
πού συναρμολόγησε ή ενωμένη ήμιμάθεια τών υπουρ
γών.

Σολοικισμοί είναι οί εξής :

1. Τών χ'ορών τών άρτι άναχτηαααών τήν έ- 
λενΦερίαν τον. Έπρεπε τήν έλευϋερίαν των.

2. ΤΑ ό'ρια χαοάαοονται éx τών γεγονότων. 
’Έπρεπε ύπό τών γεγονότων.

ο. άΐαηγηϋ'ήοεται. Βαρβαρότατο. ’Έπρεπε εΐ- 
οηγήαεται.

4. Είσηγηϋ'ήαεται τών μέτρων. Πού βρέθηκε 
άφτή ή γενική; Είναι γνωστό πώς κάθε αστοιχείωτος 
καταφρονεί τήν αιτιατική ως φτωχή καί καθημαξευ- 
μένη (έτσι, νομίζουμε, έλεγε τά συνηθισμένα ό μακα
ρίτης Κόντος). Μιά φορά λάβαμε ένα γράμμα μέ, ά- 
πάνου κάτου, τέτια σύνταξη; Λαμβάνομεν τής τιμής 
νά πληροφορήσωμεν υμών δτι άνεγνώσαμεν τών βι
βλίων υμών σύν πολλής εύχαριστήσεως κτλ.

Γ>. ’ Α προ α κόπτω ς. "Επρεπε άπροαχόπως,
(3. Τών χοινών ημών καί τών Συμμάχων συμ

φερόντων. "Επρεπε ήμΐν xal τοϊς Συμμάχοις.
7. Έπισπάσει τήν πεποί&ησιν. Έπρεπε έπι- 

σπάσεται.
8 . Καϋιοτώαιν έγχαρδίους σχέσεις. Έπρεπε 

έγχαρδίους τάς σχάσεις.

Εννοείται πώς, δταν ό μισογραμματισμένος κατα
πιάνεται νά έλληνίσει τόσο βαθιά, είναι άναπόφευγο 
νά πέσει καί σέ απειροκαλία, du sublime au ridi
cule. Γιαφτό μάς ξεφούρνισαν καί τά ά ν α κ τ η -  
σ α β ώ ν καί σ υ ν ε χ ι σ α σ ώ ν ( ί )  καί μερι
κά άλλα.

Τώρα δμως έρχεται καί ένα αρκετά σοβαρό ζήτη.

μα. Άφτοί οί κύριοι, οί συντάχτες του έναρχτήριου 
λόγου, είναι νά καταπιαστούν τό έκπαιδεφτικό ζήτημα. 
Πώς θάν τό κατορθώσουν, αφού δέν έχουν ιδέα ττ,ς 
ιδέας από γράμματα; "Ας ελπίσουμε πώς θά βάλει τό 
χέρι του (αν έχει) τό άγιον πνεύμα.

Α . π .

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

’Ακούστηκε τελευταία στο φιλολογικό κόσμο, πώς 
τό Αριστείο γιά τά Γράμματα, τούτη τή χρονιά, θά 
τό πάρει καί πάλι ποιητής. Ψιθυρίστηκε μάλιστα, 
πώς επειδή είναι ανάγκη στήν Ακαδημία ν’ αντιπρο
σωπεύεται καί ή σάτυρα, οί γνώμες πέφτουνε στήν 
εκλογή τού υποφαινόμενου. Έτσι, γιά νάποφύγουμε 
τέτοια δυστυχία, προσβολή καί συφορά, εμείς, ό Πι- 
κραγκάθης, αναγκαζόμαστε γιά τήν ώρα νά πάψουμε 
νά γράφουμε τά επιγράμματα μας σέ στίχους, καί 
περιοριζόμαστε στήν ακόλουθη πεζολογία.

Οί Ιμπεριαλιστές τής Εύρώπης, σά χρειαστήκανε 
τις λαϊκές μάζες γιά τό μεγάλο μακελιό, τούς είπανε 
πώς ό πόλεμος γίνεται γιά «δημοκρατικά ιδεώδη». "Ε
τσι καί σέ μάς, οί οπαδοί τής μιχτής γλώσσας, σά 
χρειαστήκανε, μέ κάθε θυσία, ν’άποχτήσουνε κοινή 
¡γνώμη, πού νά τούς ακολουθεί, (αδιάφορο ά δέν τό 
καταφέρανε), είπανε πώς ό αγώνας τους γίνεται γιά 
«δημοκρατοποίηση τής παιδείας».

Τό τ’Εθνικό Αριστείο τών Γραμμάτων καί τών 
Τεχνών» κατάντησε τό χρυσό γαλόνι τής φιλολογικής 
αποστρατείας. Απαράλλαχτα σάν τό γαλόνι τού υπο
στράτηγου στούς γεροσυνταγματάρχες, πού φεύγου
νε άπό τήν υπηρεσία γι ανικανότητα.

Στις παλιές θεατρικές παράστασες, ύστερ’ άπό έ
να περιπετειώδικο καί λιγωμένο δράμα, βάζανε κατό
πι, γιά στερνή εντύπωση, καί μιά ξεκαρδιστική κω
μωδία. "Ετσι κι ό γνωστός συγραφέας κ. Τυμφρη
στός, στο τελευταίο του ερωτικό ρομάντζο ; «Ή ω
ραία τού Πέραν» έβαλε στο τέλος, άντίς γιά κωμω
δία, ένα γλωσσολογικό επίλογο.

Μέ τήν τελευταία πολιτική μεταβολή, έγινε κ’ ή 
ακόλουθη αλλαγή. Ή  εφημερίδα «Πατρίδα» ενώ προ- 
τήτερα έβρισκε δλα τά πάντα ώραΐα, θαυμαστά, έξο
χα καί υπέροχα, τώρα τίποτα, συστηματικά, δέν τής 
αρέσει. ¡Κι αντίθετα ή εφημερίδα «Καθημερινή», ενώ 
προτήτερα εί'ριΰκε τό καθετί φοβερό, τρομερό, τυ
ραννικό κι απαίσιο, τώρα δλα τά πάντα, συστηματι. 
κά, τής αρέσουνε. . .  Γιά δσους δέν μπορούνε νά ξε- 
διαλύνουνε τό μυστήριο, κάνΙουμε τήν ακόλουθη α
ποκάλυψη. 'Ύστερ’ άπό τις εκλογές, δλοι οί συντά
χτες τής «Πατρίδας», πού είτανε συνηθισμένοι νά 
γράφουν ένθουσιαστικά θούρια Λαί δοξαστικά τροπά
ρια, μετατεθήκανε στή σύνταξη τής «Καθημερινής», 
κ’ οί συντάχτες τής «Καθημερινής» συνηθισμένοι νά 
κλαΐνε καί νά θρηνολογούνε δλοένα, πήγανε στή σύν
ταξη τής «Πατρίδας». Έτσι τάναγνωστικό κοινό πού
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θέλει να διαβάζει «Πατρίδα», ας αγοράζει «Καθημε
ρινή», και κείνοι που θέλουνε νά διαβάζουνε σήμερα 
την παλιά «Καθημερινή», άς παίρνουνε «Πατρίδα».

* X. ν  ν ν
Κάποια βραδινή εφημερίδα έγραψε πώς ή Κυβέρ

νηση έ'παψε τόν κ. Πολέμη άπό τη θέση του Γραμ
ματέα τοΰ Πολ,υτεχνείου, γιατί δεν είναι, λέει, καλός 
πονηρής. "Ομως, αν Αληθινά ό κ. Πρωθυπουργός α
γαπούσε την τέχνη και την ποίηση, δχι μόνο δέ θά 
έπαυε τον κ. Πολέμη, μά θά τόνε διώριζε τουλάχιστο 
σέ δυο τρεις θέσες ακόμα, γιά νά μην τοΰ μένει μήτε 
δευτερόλεφτο σ’ δλο το μερονυχτι γι άλλη δουλειά.

Λ \ \Χ
Λίγοι θά ξαίρουνε πώς στο Πανεπιστήμιο, ανά

μεσα σέ τόσες άλλες έδρες, έχουμε καί μιά γιά τή 
«διακωμώδηση τής παιδαγωγικής».

Ό  γιατρός καί υπουργός τής Παιδείας κ. Ζαίμης 
έ'παψε τούς ποιητές Γ ρυπά,ρη, Δροσίνη; καί 
Πολέμη, από συναδερφική αντιζηλία. Θέλει μονάχα 
αυτός, καί κανένας άλλος, νά θεραπεύει.. .  τις Μού
σες.

ΧΛνν
Τά «Γυμνά»,— συλλογή από ποιήματα,— τοΰ ποι

ητή καί φίλου μας κ. "Αγγέλου Δόξα, ενώ είναι α
πελπιστικά παραντυμένα, είναι μαζί καί τέλεια γυμνά 
άπό ποίηση.

ννν-Χ'
Μαζί μέ τούς διάφορους ποιητές καί λογοτέχνες, 

πού παυτήκανε άπό διάφορες δημόσιες θέσες, παύτη
κε κ’ ένας μή λόγιος καί μή ποιητής, πού ώστόσο, 
καθό Κ α ρ χ α ρ ί α ς ,  δπως καί λεγότανε, καταβρό
χθιζε δυό ντουζίνες δημόσιες θέσες.

ΠΙΚΡΑΓΚΑΘΗΣ

SM - ΑΓΙΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ: ΒΔΟΜΑΔΑ Μ

Ν ε ο ε α α η η ι κ η  Φ ι λ ο λ ο γ ί α

— Μιά καλή μετάφραση, λέει ό Λασκαράτος στούς 
« Σ τ ο χ α σ μ ο ύ ς»  του, είναι τό δυσκολότερο πρά
μα. "Ετσι, μπορούμε νά πούμε άνεπιφύλαχτα, πώς ή 
κ. Κλεοπάτρα Ε. Εύστρατιάδη, μεταφράζοντας τά 
« Ρ ω σ σ ικ ά  π α ρ α μ ύ θ ι α  κ α ί  ί σ τ ο ρ ί - 
ε ς», άπό τά Ρωσσικά, βρίσκεται μέσα στον αφορε
σμό τοΰ Λασκαράτου. Ή  φράση της είναι ζωντανή, 
ολοζώντανη, ή γλώσσα της σχεδόν κανονική, δημοτι
κή, καί μόνο ή ορθογραφία τη,ς λίγο μπαγιάτικη. Σή
μερα λ.χ. κανένας δέ γράφει μ ίσ , οΰτε π ε ίό  ου· 
τε τέτια περιττά πράματα.

— Ό  Εκκλησιαστικός ποιητής κ. Γ. Δούρας έ
βγαλε σ’ ένα καλλιτεχνικό βιβλιαράκι τά «Π ισ τά»  
του, μιά σειρά άπό καλοδόυλεμένα σονέττα. Κρίμα 
μονάχα πού τό θέμα τους είναι άπελπιστικό — άπελ- 
πιστικώτατο.. .έως θανάτου. Νέος είκοσιπέντε περί 
που χρονώνε, πού νά γράφει δμορφους στίχους, πού 
νά παίζει κι δμορφα βιολί, κι αντί νά ρήχνεται ολόψυ
χα στή ζωή καί νά τραγουδάει τά καινούρια, τά μον
τέρνα Ιδανικά,—νά ζώνεται τή ζώνη, νάνάβει τό λυ
χνάρι καί νάκαρτερεϊ τό θάνατο.

νάνοίξει θύρα γάμου 
καί νά προβάλει ό άφραστσς Νυμφίος, κατάμπροστά

(του! !
Τί κρίμα, Θέ μου, τί κρίμα 1

Β ενη  Φ ιλολογία

— Τά Ρωσσικά Γράμματα ατό Παρίοι -  Τό και
νούριο βιβλίο τον Ζάν Φινά.

— Φεύγοντας οί Ρώσσοι αστοί τον Μπολσεβίκικο 
κίντυνο, καταφύγανε πολλοί απ’ αυτούς στή Γαλλία, 
πού έτσι εΰτύχησε νά φιλοξενήσει αρκετούς Ρώσσους 
λογοτέχνες καί ποιητές, καί νά γνωριστεί άπό σιμώ- 
τερα μέ τά Ρωσσικά γράμματα. Τώρα τελευταία λ.χ. 
ό κ. Ντιόνεο, πού ώς τώρα έχει δώσει πολλά φιλοσο

φικά καί πολιτικά βιβλία, τύπωσε έναν τόμο άπό δέ
κα διηγήματα καθαρώς φιλολογικά. "Αν καί τό κάθε 
διήγημα είναι άνεξάρτητο, σ; όλα δμως φανερώνε
ται ό ίδιος ήρωας, ό Μπόσκο, απελπισμένος Ρώσσος, 
πού, πεταγμένος απότομα άπό τά γεγονότα οτό κέν
τρο τοΰ πολιτισμού, δεν προσανατολίζεται καί τόσο 
,εύκολα μέ τή νέα του ζωή. Τό καλύτερο άπ’ αύτά τά 

διηγήματα είναι τό Arbiter elegantiarium. 
"Ολα δμως διαβάζονται μέ ένδιαφέρο, μ! δλες τις λί
γο κουραστικές μακρότητες καί τις μικρές άτέλειές 
τους.

— Ό  κ. Ζάν-Φινό, μ’ δλη τήν αβεβαιότητα τής 
σημερνής εποχής, δέ χάνει τήν καλή του διάθεση, κι 
δχι μόνο δεν απελπίζεται, άλλα είναι κ’ αισιόδοξος. 
Φανταστείτε πώς μέσα σ’ αυτό τό άνακάτεμα βλέπει 
πώς «τό καλό μεγαλώνει καί προοδεύει». Νά, μερικά 
άπό τά λόγια του, πού είναι καί τό τέλος τής μελέτης 
του ; «Μουτσούνες γιά τις γυναίκες καί τούς άλλους 
δαιμόνους». — «Τά δυό είδη τοΰ δικαίου πού θά βα
σιλέψουνε δώ κι όμπρός στον κόσμο θάναι. ή άνύψω- 
ση τής γυναίκας στο ίδιο έπίπεδο μέ τον άντρα κ’ ή 
άδελφότη δλων των άνθρώπων ανεξάρτητα άπό τό 
χρώμα τους καί τή θρησκεία. "Αν ελπίσουμε πώς τά 
δυό αύτά δίκαια θά βρούνε τή θέση πού τούς Ανή
κει στή γή, τότε πρέπει νά είμαστε βέβαιοι γιά τό 
μέλλον τής Προόδου». Στο βιβλιαράκι του αυτό ό κ. 
Φινό, ψυχολογώντας τή γυναίκα, συμβουλεύει δ,τι δώ 
καί κάμποσον καιρό συμβούλεψε κι δ «Νουμάς» στά 
«Φαινόμενα καί Πράγματα». Δηλ. πώς άφοΰ ό άντρας 
άπότυχε στο έργο του νά άδελφώσει τον κόσμο, άς 
δοκιμάσουμε καί τή διοίκηση των γυναικών, μήπως 
κ’ έτσι, Αλλάζοντας τό γούρι, καθώς λένε, κατορθώ
σουν, έκεΐνες νά μάς βγάλουν «Απ’ τό φοβερό αδιέ
ξοδο στό όποιο μάς έρρηξε ή άναξιότητα τών συν
τρόφων τους».

G R A Z .
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