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Τό ύπέροχο αύτο ρομάντζο σ& διαλεχτή λο
γοτεχνική μετάφραση, πρέπει νά διαβαστεί 
άπό δλο τόν κόσμο, γιατ\ ό καθένας θά βρει 
σ’ αύτό κάτι ποαι θάν τονέ συγκινήσει. Κι ό 
λόγιος, κι δ έργάτης. κ ή μοδιστρούλα, κ’ ή 
κυρία του σαλονιοά), κι δλοι, δλοι. Γιατί 
  για δλους είναι γραμμένο. -------

ΤΟ  Β ΙΒ Λ ΙΟ  Σ Ε  Κ Α Λ Ο  Χ Α Ρ Τ Ι  --------------------------------

---------------------  ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΤΥΠΩΜΕΝΟ
Π Ο Υ Λ Ι Ε Τ Α Ι  Δ Ρ Χ . 5 , -

■ Κ Λ Ο Χ Ρ  . Α Θ Η Ν Α Ϊ  Κ Ο Υ  Β Ι Β Λ ι ο Γ Ω Α ε ι ο Υ  

X .  Γ 7 Έ Ν Ι ^ Ρ Η Χ  &

T rfH W k  « Τ Υ Π Ο Υ »  M M R M t v i  « A M n u e f



98 ΟΝΟΥΜΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΧΤΩΝ

Φίλε Νουμά,
'Απάνω οτό γλωσσικό ζήτημα οι Κομμουνιστές έ- 

χοννε πει χίλιες δυό φορές τή γνώμη τους, καί γι 
αυτό, oh γενικές γραμμές, πού δά οέ παρακαλέοονμε 
να τις δημοοιέψεις, δά προσπαθήσουμε νά εξηγήσου
με την αντίληψη τών κομμουνιστών απάνω οτό ζή
τημα αυτό. Λοιπόν, οί Κομμουνιστές, κάτου από τό 
πρίσμα που βλέπουνε την κοινωνία, έχουνε τή γνώ
μη .πώς και ή γλώσσα, σά μια εκδήλωση τής κοινω
νικής κατάστασης κάδε εποχής, δέν μπορεί παρά νά- 
κολονδήσει τό δρόμο που δα πάρουν και τάλλα :κοι
νωνικά προβλήματα οτή λύση τους.

Σχετικά με την καδαρεύουοα, τό άπομεινάρι δηλα
δή αυτό τής μεσαιωνικής γλώσσας, έχουμε νά πούμε 
πώς δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα όργανο τή; τάτ 
ξης που κυριαρχεί οήμερα, τής αστικής τάξης, μέ 
τό όποιο, κοντά σταλλα, προοπαδεί νά διατηρήσει 
την κυριαρχία της, καί πού τό χρησιμοποιεί γιά δια
κριτικό τής τάξης της. Αυτό δε γίνεται μονάχα οτή 
σημερινή εποχή. *Αγ ψάξουμε τήν Ιστορία, δά δού
με πώς γινότανε έτσι ό' όλες τις κοινωνίες πού εί
χανε χωρισμένες σε τάξες. ‘Όσο λοιπόν υπάρχει οτήν 
έξουσία ή αστική τάξη, ποτέ όέ δάφήοει νά ριζώσει 
οτό καδεστώς της, οτό αστικό καδεοτώς, ή γλώσσα 
τού Λαού, ή Δημοτική γλώσσα. Ή  καθαρεύουσα τό
τε μόνο itftí ξαλειφτ&ί και δ’ άφήσει τή δέση της οτή 
δημοτική, όταν αλλάζει μέ τήν Κοινωνική *Επανά
σταση τό οημερνό καδεοτώς καί γίνει Κομμουνιστι
κό.

Όαοδήποτε όμως κι άν νομίζουμε πώς μέσα οτό Α
στικό καδεοτώς, ή αστική τάξη που στηρίζει τήν κυ
ριαρχία της Απάνου οτήν πρόληψη και τήν αμάδεια 
τού Λαού, δέ δά επιτρέψει ποτέ τή δημοτική γλώσ
σα, τή γλώσσα τής πραγματικής μόρφωσης, οί Κομ
μουνιστές δέν παύουμε νά αγτονιζόμαστε πραγματι
κά γιά τή δημοτική γλώσσα, γιατί ’4χονμε νπ' δψει 
μας ότι δέ δά μπορέσει νά καρποφορήσει χωρίς μιά 
αποτελεσματική προπαγάνδα γι' αυτή. Οί Κομμουνι
στές όμως δέν έχουνε νάγωνιοτοΰνε μόνο γιά τό 
γλωσσικό ζήτημα. *Εχουν νάγωνιοτοΰνε, πάνω οέ β
ρισμένες αρχές καί σ δριομένο πρόγραμμα, γιά τήν 
απολύτρωση το£Ι Λα ου Από τή οημερνή σκλαβιά του. 
Άγωνίζουνται γιά νά κάνουν τό δούλο ανδρωπο, 
πραγματικά έλεύδερο ανδρωπο. *Ο αγώνας τους γιά 
τή δημοτική είναι Αγώνας γιά ένα μέσο, μέ τό όποιο 
δά διαδόοουν τις Αρχές τους.

Γιά νά έξυπηρετήοουν δηλαδή οί Κομμουνιστές 
τό γενικώτερον Αγώνα τους, γιΑ νά διαδόοουν ϋς  
Αρχές τους, δέν μπορούνε παρά νά μιλάνε τή γλώσ
σα έκεινού πού έχουν Απέναντι τους, τή δημοτική f

ταν μιλούν οτή μάζα, καί, εν Ανάγκη, τήν καδαρεύ- 
ουοα όταν μιλάνε σ έναν πού δέν καταλαβαίνει άλ
λη Απ’ αυτή, όπως καί τήν κινέζικη στον κινέζο. Κι 
αυτό ας μή φανεί παράξενο, Αφού είπαμε πώς ό 
γλωσσικός αγώνας είναι ένας Αγώνας περιωριομέ- 
νος, ενώ δ Κομμουνιστικός είναι ό Αγώνας τής 
πραγματικής Ανδρώπινης λευτεριάς.

Σχετικά μ’ εκείνο πού δημοαίεψε οτό προηγούμε
νο φύλλο σου ή «Φοιτητική Συντροφιά), ότι ή "Ενω
σή μας άποτελεϊται Από ανόμοια στοιχεία, σ’ αυτό 
δέν έχουμε νά πούμε τίποτα εμείς, μιλούνε μόνα τους 
τα πράματα. Δέ δάτανε καδόλον σωστό πώς άνδρω- 
ποι πού συμφωνήσανε οτό ίδιο πρόγραμμα καί στις 
ίδιες Αρχές, πώς άνδρωποι πού έχουνε νά κάνουνε 
τόν ίδιον Αγώνα, νά άντιμετωπίοουνε κατάοτηδα τήν 
έκμεταλίεύτρα αστική τάξη καί οέ μιά στιγμή νά 
πέσουνε δύματα τής ’Ιδέας τους, Αποτελούνε Ανόμοια 
στοιχεία, κι ότι όμοια στοιχεία Αποτελούνε μονάχα έ- 
κεΐνοι πού Αγωνίζονται Ανώφελα γιά ένα επιβεβλη
μένο μέν άλλά πιό περιωρισμίνον Αγώνα Από τό δι- 
τίό μας, καί πού, μέ '¡λύπη μας τό λέμε, χωρίζονται 
μεταξύ τους, κι Από μάς μ' ένα χάος, σχετικά μέ 
τήν Αντίληψη τής Αήδρώπινης κατάστασης, καί τά 
πιό βαδειά αίτια τής Ανδρώπινης δυστυχίας. νΛ ν - 
δ ρ ω π ο ι δέ γίνουνται μονάχα μέ τήν Αλλαγή τής 
γλώσσας, Αλλά όταν ό Λαός Απαλλαχτεί Από τήν οι
κονομική σκλαβιά καί γίνει κυρίαρχος τον έαυτού 
του, ώστε νά μπορεί νά μιλάει καί τή γλ.ώοοα τον. 
"Οσοι Αγαπούν πραγματικά τή δημοτική, πρέπει να- 
γαπούν τό Λαό καί νά ενδιαφέρουνται ουσιαστικά γι' 
αυτόν, όπως πολύ σωστά τό παρατήρησε κι δ Παρο- 
ρίτης, στο φύλλο σου, Αριδ. 715.

Αΰτά δά δέλαμε νά είχε νπ' όψει της ή «Φοιτητι
κή Συντροφιά), είμαστε δέ βέβαιοι πώς όταν νιώσει 
τό ύψος τού Αγώνα μας, δάρδεί νάγωνιοτεί μαζί 
μας τόν Αγώνα τής Πραγματικότητας.

Μέ έκτίμηοη
Ή  ‘Σκτελ. Έηιχροηη τής "Ενωσης

ΝΕΑ ΕΡΓΑ TOT Α . Π. ΤΑΓΚΟΠΟΤΑΟΥ
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31 Εφυγε.
¿Ιέ βάσταξα να κατεδώ οτήν ΙΙόλη νά διώ με τά 

μάτια μου τό βαπόρι πού την έπαιρνε.
Μά και ιί νά κατεδώ καί τί νά διώ και τί δγαί- 

νε ι ;
Εμείς εδώ οί γέροι στην Πόλη — ;χα< μάλιστα 

ατό Μπογόζι, — φαίνεται πώς άργοϋμε κάπατες νά 
γεράσουμε. Τά χρόνια έρχόυνται, ή νύχτα πλακώ
νει’ τίποτα ! Κρυμμένη οτά οτήϋια μας, από τον και
ρό της νιότης μας, καμιά τον ήλιου άπαχτιδιά) προο- 
μένει λίγο νά φέξη και μάς άνάδει αμέσως.

3Έτοι τόπαϋα και γώ, οάν έλαμψε άξαφνα μπρο
στά μου ή πρώτη μου αγάπη, πες ή πρώτη μου άδγή. 
Μ’ άσπρα τά μαλλιά, πήγαινα, γύριζα, έκλαιγα, γε- 
λ,ουσα, \§ύμωνα, ϊννιωϋα μέοα μου οάν παλληκάρι,

Πέραοε τώρα τό φώς, πέρασε λαι πάει. Χάϋηκε 
γιά πάντα. Και κρυώνω. Ξανάγινα σωστός γέρος. 
’Ά χ  ! νά γέραζε στάλήΰεια \άι από μέοα τό κεφάλι | 
ιΟ νους, ό νους μας είναι που πάντα δονλέδει.

Τί δυοτύχημα μοναδικό που είναι τό δικό μου ! 
Τριάντα χρόνια νά ϋαρρής πώς πήγε τον κάκου ή 
ζωή σου, γιατί δε σ’ άγαποΰοε κείνη που άγάπηοες, 
νοτερά νά καιαλάδης πώς σ’ ά^άπ^σε κι άφτή, πώς 
κ' ή ζωή τη; κ’ ή ζωή οου άπρεπε νά πάρουνε άλλο 
δρόμο — και τίποτα, τίποτα πιά νά μην μπορής !

Ό  νούς, ό νους μας είναι που πάντα δουλέδει, άν 
κ έσβησε ή καρδιά, Μά του κάκου όου^έβει κι ά- 
φτός. Παρηγοριά τέτοιος καημός όέν έχει.

ΛΛΑΛΛΛΛΛΛΛΛΑ'̂.'·
Πρέπει νά τά ξαναδιαβάσω.
Άπδ ιήν πρώτη οτιγμή που φάνηκε ή *Ολια, πού

O mente, che scrivesti cl o ch ’ lo vld l 
Dante Inf. II 3 (2)

την εϊδα, τον Κωοτή μου συλλογίστηκα. Τήν αγάπη 
τον λα i οήμερις ακόμη ονλλ,ογιοΰμαι. Ή  αγάπη του 
κ’ ή δική μου μαζί, όέν ξαίρω πώς, άνασηκωϋήϊΜνε 
από τον τάφο τους κ1 οί όυό, τήν ίδια ώρα,

Ό  κακόμοιρος, ό καλόμριρος ό Κωοτής !
Δέν τολμώ νά τάγγίξω, νά τά πιάοω δεν τολμώ 

τά γράμματα εκείνα τά ιερά. Δεν τολμώ νάνοίξω τό 
σειρτάρι, στά χέρια μου να τά πιάοω.

Τί κιτρινιαομένο που είναι τό χαρτί ! Κι ωστό
σο, πώς αστράφτει άϋάνατα ή ψυχή.πού χάραξε τέ
τοια λόγια, έπειδιή τά χάραξε ή ψυχή της, 'Εκείνης.

Πρέπει νά τά ξαναδιαβάσω.
Άπδ τό καλαμάρι της μέοα, τούτο εδώ, που μου 

τδχει εμένα ό Κωοτής μου αφημένο μαζί με τά γράμ
ματά της, λες κ’ έβγαινε φλόγα, φλόγα πού, πέϋα- 
νε όέν πέϋανε ή Μύρρω, άνεμος κανένας δέ ϋά 
βρεϋή νά μπορέοη νά τή οβήοη,

Π Ρ Ι Ϊ Τ Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α

Γράφει δ πλοος απ' δξω. «Λτά τάνοίξης οά ϋά 
είσαι μέοα οτδ βαγόνι».

«Κωοτή, φίλε μου έού παράτρελά μου, αγαπημέ
νε, εσύ πού γιά τό μισεμό οου τόσα και τόοα ό άκρια 
ϋά χύοω, ένα λόγο σήμερα μονάχα |όώ οοϋ πω. 31Α- 
κονοέ τόνε καλά, ναι, άκονοέ τονε μ,έ ϋρηοκεία, για
τί οοϋ τονε γράφω καί κλαίω καί πονώ, γιατί μον 
φαίνεται οάν ιερός. Θέλω νά μπή ό λόγος μου οτήν 
καρδιά σου, Ι έ̂λω οτήν καρδιά οου νά μείνη. Κωοτή, 
παίρνεις τήν ψυχή μον μαζί οον, τήν ψυχή μου άλά- 
καιρη, τδχούς; Μέοα οου τήν παίρνεις κα ί όό ϋά
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σ’ άφήοη πιά πότες. Θέλω νά το ξαίρης, Θέλω ν α  
το οιαοαοι\ς τη οτιγμη πού φεόγεις και που τό τραί
νο οου μακρια μακρια να οε παμ απο κεινψε που 
αγαπάς με αγαπη που πιο μεγάλη οε οτάυηκε τω- 
ΐες} πότες όε γεμιοε άντρηοια καρόιά. βί-οοοιη, αγα
πημένε μου έού, τρομερά να ποψερμς οτο χωριομό 
μας, το ξαιρω. Μα να τό λες καί να τό ξανα/,ες με 
τό νού οον, άφτό που οον έγραψα και ϋά οού κόμη 
καλό καί ϋάρρος ϋά οού όώομ. 1&.αί γώ οάγαπώ — 
τό κατεχ&ις πυοο καί πόοο — καί γώ ϋά κλ,αίω καί 
φά ϋαοανίζουμαι. Τό βάσανο τό όικό οου όμως, πολί 
πιο πολί από τό όικό μου τό Ίδιο με τνραγνρ, τά δά- 
κρια τά δικά οου τάοτήϋια μου ραγίζουνε. "Ας κά
μουμε κουράγιο, ας όείξουμε πώς έχουμε δύναμη, ά- 
φού ϋά ξανανταμωϋοΐ'με, Έού το είπες καί νιώϋω 
πώς έκείνο που είπες ϋά γίνη.

{Καί τώρα, φίλε, άκουσέ το κι άφτό, έού πού πα- 
ράφρονα ο αγαπώ, άψηοέ με ϋερμά và οέ παρακαλέ- 
οω οτόνομα τής αγάπης μας τής ίδιας.

Κωοτή, ϋά μου τάςμς πώς κάδε μέρα, δοο βνοτά- 
ξη τό ταςίδι, ώοπου νά φτάομς οτή Βενετιά, ϋά μοϋ 
τάξμς πώς ϋά δονλέβας, άς είναι >.αί λίγο. Τυνλά- 
χιοτο μιά γραμμίτοα, μια λεξούλa κάϋε μέρα, για νά 
μή χάομς τή οειρά. Τό ϋέλω καί τό ποϋώ, Κωοτή, 
άπόφε τό βράδι οτο βαπόρι πού ϋά οέ πάρμ για τό 
Τριέοτι, μερικούς οτίχους νά γράψης του ποιημά
των οου εκείνου του μεγάλου πού ταρχιοες εδώ μαζί 
μου καί πού κοντέβεις νά τό τελειώοης. Τό ϋέλω ά
φτό καί ιό ποϋώ, άκουοες, φίλο ; Καί οά μ' αγα
πάς, ϋά τό καταφέρης. Ταίρι μου έού, τό ξαίρεις πως 
άγαπώ τό έργο πού κάνεις, πώς τή δόξα οον την α
γαπώ καί πώς έχω πίοτη οέ οένα, πίοτη οτόν παν
τοδύναμό οου τό νού. Πολλές φορές οού τό είπα — 
καί οοΰ τό £αναλέω την ώρα τούτη πού είναι ώρα 
μεγά/.η, γιατί τό νιώϋω πώς %fitç ανάγκη άπό ένα 
λόγο δικό μου, γιά νά πάρης άπάνω οου, γιά να π^ς 
όμηρός.

Κωοτή μου, άν μπορή νά οθϋ κάμη κανένα καλό ό 
νά ονλλογιέοαι την απέραντη άγάπη πού οοΰ εχω, 
ξαίρε το πώς ή Μύρρω οου σ’ άγαπήί καί πάντα ϋά 
ο’ αγαπήοη — τάκονοες; πάντα — μ' δλα τά χάδια, 
μ δλη την όρμή μιανής καρδιάς πού καν&νός ποτέ δέ 
δόϋιμε καί πού γιά οένα φύλαξε τούς ϋηοαβρούς 
της δλονς.

Μ.»'wwvwvwwyv·
Δ Ε Φ Τ Ε Ρ Ο  ΓΡΑ Μ Μ Α

«Μόλις τέλειωοα τό γράμμα πού ϋέλω, άγάπη μου 
έού. να τύχη; »αζί οου οτό τραίνο καί πού άβριο ιό 
πρωϊ ϋά αον τό όώσω άπατή μου} κι άμέοως οοΰ άρ· 
χινώ τάλλο τό γράμμα πού ϋέλω να ουνταξιδέψη μα
ζί οον, μαζί οου νά φτάοη οτή Βενετιά, νά οοΰ τό φέ
ρουνε τήν ημέρα πού ϋα βρεϋής μοναχός οου οτήν 
κάμερή οον .

"Αχ ! Κωοτή μου, Κωοτή, τήν ώρα πού οοΰ γρά
φω είσαι άκόμη έδώ, οτά βουνά μας, δέν πέραοε α
κόμη μιά οτιγμη πού μ’ άφηοες, οτά χέίλη μου νιώ
ϋω άκόμη τό φιλί οον πού τά καίει, άπόψε ϋά οέ ξα- 
ναδιώ, κι ώοτόοο ϋάνατος καί πλήξη τήν ψυχή μου 
σφίγγουνε, άκατανίκητη άπελπιοιά μέ ϋερίζει καί τά 
κόμκαλα μου σπάνει, Φίλε μου, φίλε μου άού, τί ϋά

γίνω, τό λοιπόν, όταν πια δέ ϋά σ' έχω διόλου, τήν 
ώρα που ϋά διαβάζγ,ς άφτά μου τά λόγια, τά λόγια 
τά φτωχά πού ϋά είναι, δώ κι όμπρός, ώ δυοτνχία 
μας ! τό μόνο πού ϋά μπορής νάπολάψης από κείνη- 
νε πού οέ λατρέβει. Ή  μόνη μας, ή ξερή μας πα
ρηγοριά, τά γράμματά μας ! ”Αχ ! τά “καημένα καη
μένα παιδιά πού εϊμαοτε κ' οι δυό μας. Βλέπεις, ά- 
γαπηϋήκαμε πάρα πολί κ' είναι πόνος άλήϋεια πά
ρα πολής, τέτοια καί τόοη άγάπη.

'Εμείς, Κωοτή μου, τά κακομοίρα, τίποτις άλλο 
πιά οτή ζωή μας δέ ϋά διονμε παρά τά δάκρια, καί 
τά δά/.ρια είναι πικρά, όταν τά χείλια τάγαπημένα 
δε βρίοκοννται αντάμα νά τά πιούνε καί νά τά κα
ταπιούνε. — Άοτέρι μου έού, “κλαίω καί οοΰ γρά
φω κι ώοτόοο ουλλογιοΰμαι πώς τώρα τώρα οά οέ 
ξαναδιώ, οάν ϊρθης, ουράνια χαρά ϋά μάς περεχν- 
οη. Μά έού, έού, οά ϋά κλαίς καί ϋά μέ διαβάζης, 
δέ ϋάχης τή Μύρρω οου πιά κ' ή Μύρρω οον πιά δέ 
ϋά ο' έχη. — Πά&ι, δέν μπορώ πιά μου νά οοΰ γρά
φω, νιώϋω πώς δέ ϋά μπορέοω πιά νά οον γρά̂ μω, 
δέ ϋά μπορέοω πιά νά βρώ λόγια νά οοΰ πώ τις 
φλόγες πού από τήν καρδιά μου μέοα ϊοια μέ τά χεί
λη μου ανεβαίνουνε, "Οχι, δέν μπορώ, δέν μπορώ 
καί κλαίω. Θέ μου, Θέ μου, κατεβατά ,καί κατεβατά 
δέ ϋά /.ιπορέοουνε νά οοΰ πούνε δοα οον ϊλεγε, Κω- 
οτή, ένα φιλί μου μονάχο.

*Ελα, έού λατρεμένε μου, έλα, έού άγάπη μου ,αο· 
ναδική, έλα προς τήν κόρη πού από οένα πεθαίνει 
καί γιά οένα, πού δέ ϋά ζή, πού δέ ϋά νπάρχη άπό 
τή οτιγμή πού ϋά τήν άφήοης καί ϋά φύγης.

Σαββατόβραδο, δυδ ή ώρα τό αρωΐ.

Μή μέ μαλλώνης πού δέ σ' ακόυσα, καλέ μου, πού 
ξαγρι'αίνησα, πού είναι τόσο άργά καί πού έκλαψα 
τ όσο πολί, άφον έφυγες νά πάς οπίτι. νΑχ ! έού μουτί 
ήϋελα νά βρώ τά λόγια πού παρηγορούνε καί πού κα- 
ταηονχάζουνε, γιά νά οοΰ τά φωνάξω, κι άλλα λό
για όέ βρίσκω, παρά πικρά κι άπελπιομένα λόγια 
που μέ πνίγουνε. Πάρα πολί σ’ άγαπώ καί μοΰ είναι 
άδύνατο νά τό κάμω άπόφαοη πώς μ’ άφίνεις, πώ; 
οέ βλ.έπω καί φέβγεις, έού τό μόνο μου, έού ό ήλιος 
μου, έού, έού ή ζωή μου! Μά πές μου το, 
πώς ϋά κάμω γιά νά ζήοω μακριά, φώς μου, 
άπό οένα ; Γιατί νά μ' άνάψης έτοι μέ τήν άγάπη 
οου, γιατί νά μέ κατακάψης μέ τά φιλιά g o v  καί μέ 
τά χάδια αον ; Θεότρελα τά ϋέλω τώρα ιχαί πιά όέν 
τάχω, Ό χ  ! νά οοΰ ψιθύριζα οιγά οιγά, μέ τδ κε
φάλι μου οτήν πλάτη οον άκκονμπιομένο, πόοο οέ 
πονώ, τί έρωτας απέραντος μέ καταστρέφει, μ’ έ
φαγε για τά οένα ! Όχ  ! νά σ’ άκουγα νά μοΰ τό 
ψιϋυρίζης έού, τά χείλια μου μέ τά χείλια οου δεμέ
να, πώς παράφρονα μέ λατ ρέβεις, πώς εγώ είμαι 
δλη οου ή ζωή ! Ό χ  ! τά μάτια μας ομιγμέτα 1 
Όχ ! ένα ή άναπνιά μας ! Δέ ϋά τ αχούμε πιά δλα 
μας άφτά, Κωοτή μου, καημένε, κ' εϊμαοτε καταδι
κασμένοι νά ζήοονμε, νά ζήοονμε ό ένας άπό τδν άλ- 
λονε μακριά, δ ένας δίχως τόν άλλονε ! Μονά'ίριβέ 
μου έού, έλα οτήν άγκαλιά τής ποϋηχής σου κι άψηοέ 
με· νά τά πιω τά φτωχά οου τά δάκρια, τάγαπημένα 
πού τρέχουνε άδιάκοπα, οάν τά δικά μου. Τήν ώρα 
τιού οοΰ γράφω, ϊοως μοΰ γράφεις καί ού otó καη
μένο οου τό καμεράκι, δπου Οβριό άκόμη ϋά πάω νά
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σε διώ. Και ον οάν καί μένα, Κωοχή μον, άπελπί- 
ζεοαι και δέρνεοαι κι άναοτενάζεις. Έδώ, οτήν κά- 
μερή μου τή μικρή, που τώρα μόλις τήν άφησες, οέ 
νιώθω Ακόμη, σά νά είοουνε δ ίδιος εδώ, σέ βλέπω, 
μυρίζω τή μυρωδιά του καπνού σου, παντού Ακάμη 
τή μυρίζω, ατά ρούχα μου, απάνω μου, 0τά χέρια μον, 
στα μάγουλά μου, στα χείλη μου, και πάω νά ξεφυ- 
χήοω από τή χαρά που ακόμη μυρίζω τή μυρωδιά 
οου.

"Επειτα ουλλογιοϋμαι πώς δέ δά οέ διώ πιά έδώ, 
πώς δέ ά'ά μπης πιά οτήν κάμερα τή μικρή όπου τό 
καδήιις λές κ!' έχει φωνή και μου μιλφ γιά σένα, 

οτήν κάμερα όπου τώρα κι όμπρός, δά ζώ μαζί σου, 
δά ζώ μέσα σου. Θά κλειδοοδώ στήν κάμερή μου μέ 
τόν ποδητό μον, μέ τήν Αγάπη μου και μέ τόν καημό 
μον, μακριά όσο γίνεται Απ' όλους κφ Απ' δλα.

Δέν ξαίρεις τί χαρά, τί έφτνχία που είναι γιά 
μένα που τό είδες τό οαλοττάκι μου Αφτό τάγαπημέ- 
νο, πού άγγιξες μέ τό χέρι οου έδώ κά|5'ε πράμα, πού 
κλάδιοε; σ’ δλες έδώ, μιά μιά, τις καρέγλες. Κωατή, 
δλα μου τώρα έδώ μου ερχουνται οάν ιερά κ ίσως 
μπορεί, σά δά δυμονμαι τις μέρες τις αδάνατες, τις 
ώρες μας τις έφτυχισμένες, νά βρώ τή δύναμη καί 
τό δάρρος νά βαστάξω, άχ ! δοο έρμη κι αν είναι ή 
κακορρίζική μου ή ζωή, ζωή δλιβερή κι Απομονω
μένη.

”Αλλα πολλά ήδελα νά σου γράψω, ήδελα και κά
τι ά'λλο νά σοϋ πώ, ήδελα νά σου μιλήσω γιά τή μη
τέρα. Δέν μπορώ πιά μου. Είμαι αφανισμένη, Αποκα- 
μωυένη. Καί δά μέ μαλλώοης, φώς μου, σά μάδης 
άβοιο πώς κάδησα τόσο Αργά. Τί Αναγάλλιασμα, τί 
γλύκα νακούοω Ακόμη μιά φορά· τή φωνή οου τήν ά- 
γαπημένη μον, τρυφερά νά μέ μαλλώνη | Κωοτή, 
Κωστή, Κωοτή, κατόπι πώς δά ζήσω δίχως τή φω
νή οο\,\ δίχως τά χείλη σου και δίχως τά μάτια σου, 
πώς ;

"Ακούσε, Κωστή, νά σοϋ πώ γιά τή μάννα. Κω
στή, μήν τό ξεχάοης πώς ή μητέρα ποτές από τά 
βουνά μας δέν κατείχε, πώς πάντα έδώ έζηοε. 
Κωστή, Κοιοτή, Κωστή, γονατισμένη μπροστά σου σέ 
παρακαλώ), μή δνμώνης, μή δνμώοης ποτές μέ τή 
μάννα. Δέν ξαίρει. "Αχ ! μή δαρρής, και γώ σαν καί 
σένα χνοαννιοΰάαι, καί γώ οάν καί σένα δέονουμαι. 
Μά έμνίς. πού τόσο άγαπηδήκαμε, δέν πρέπει νά- 
γονιιε άλλο οτήν καρδιά μας παρά καλοσύνη. "Αν ! 
Κοτατύ ιιου έπύ, δ τι μέσα οου νοιώθεις, τό νοιώδω 
καί γώ, τό ίδιο.. . .

Αγάπη μον, πάει, δέν μπορώ πιά, πρέπει, νά ο 
άφήσω, γιατί άλήδεια δύναμη πιά δέ μοΰ Από μείνε. 
Κοντέβοννε οί τρεισήμισι καί πρέπει γιά δυο τρεις 
ώρες τουλάχιστο νά ησυχάσω, πού νά μήν είμαι α- 
βριο κουρέλια. "Ολο μου τό κουράγιο \θά τδχω Α
νάγκη. Καί πού δά τό βρώ, γιά να σ’ Αποχαιρετήσω, 
Θέ μον, εσένα πού είσαι ή ζωή μου, έοένα πού είσαι 
τό δλο μου ; Κωοτή, φώναξέ μοϋ, φώναξέ μου 
το πώς μ’ Αγαπάς, νά τ’ Ακούοω, νά περά- 
οη από πάνω από τά βουνά κι Από τις δά- 
λαοοες ή φωνή οου, ίοια μέ μένανε να φτά- 
οη μ’ δλο τό διάστημα τό φοβερό πού μας χω
ρίζει. Δέ όαστώ, οώνει πού τό ονλλογιοΰμαι, δέ δά 
βαστάξω, έννιά μέρες δίχως ένα λόγο, δίνως ένα 
γράμμα δικό σου, φρίτ̂ η,' φρίκη ! Μέ τήν Ιδέα μο

νάχη τρομάζω καί γίνονμαι άνω κάτω. Καί κατό
πι ; Έδώ, τό χειμώνα, οτή Ζαγορά μας, μέ τά χιό
νια, έδώ οτό Πήλειο Απάνω απάνω, κάδε όχτώ, κά
δε δέκα μέρες μόλις έρχεται ή πόστα, ζΐέ δά μπορέ- 
σω.ΕΙμαι τρελή, τρελή, τρελή, σοϋ λέω,από τήν άπελ- 
οιά κι από τήν αγάπη. ’Ά χ  ! λεημοσύνη, λεημοούνη 
γιά μένα ! Σ' αγαπώ, σ’ Αγαπώ. Φιλώ τά μάτια σου, 
τά ξαναφιλώ Ακόμη, Ακόμη κι ακόμη. Δέν μπορώ 
πιά, καλέ μου έού- Αντίο.

7* Αγαπώ, 
_ _ _ _ _ _ ;  Μ»
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«Κεριακή βράδυ, όχτώ καί τέταρτο
Κωατή μου, φίλε μου έού, Αγάπη μου μοναδικιά, 

είμαι άφανισμένη, σπασμένη, πάω νά πεδάνω, δέν 
μπορώ, δέν μπορώ νά ζήσω δίχως εσένα, μέ τόσο 
μεγάλη Αγάπη οτήν ψυχή μου. Θέ μον, 0ίέ μον, πώς 
μποροΰοα κ’ έκλαιγα, πώς μπορούσα καί παραπονιό- 
μουνε ψές τό βράδι, Αφού ήξαιρα πώς δά οέ ξανα- 
διώ Ακόμη μιά φορά; Τώρα, τώρα μονάχα έχω δί
κιο πού φωνάζω, πού δέρνονμαι, πού Απελπίζονμαι 
καί λούαίνονμαι καί τραβώ τά μαλλιά μον, τώρα πού 
δέ σ' έχω πιά, τώρα πού κάδε οτιγμή παραπάνω φέ- 
βγεις κι Αφίνεις πιό μακριά οου τήν έρμη τή χώρα, 
δπου άπομνήο>:ει, παραμεριαομένη, καταμονωμένη, 
βαοανισμένη, οάν τήν τρελή, έκείνη πού οέ λατρέόει. 
"Αχ ! Κωοτή μον, Ακόμη ένα δεφτερόλεφτο, ένα μο
νάχο νά οέ ξανάβλεπα, νά ομίγανε τά χείλη μον μέ 
τά χείλη οου καί κατόπι νά πέδνηοκα ! Σ' Αγαπώ, σ' 
αγαπώ, παθιασμένε μον. Έού καί φλογοδαρμένε πού 
μέ πνοές άλάκαιοη μέ τή δύναμη τής άπέραντής οου 
τής Αγάπης. Μου έδωσες δ τι δικό οου είχες, τό 
ξαίρω’ τό νού οου, τήν καρδιά οου καί τή ζωή σου, 
έγώ οήμερις δλα οου Αφτά, έγώ τά κρατώ καί τά 
κρατώ έγώ μόνη. 1Αγαπημένε μον καί (Ιατρεμένε, 
πές μον, ποια γυναίκα στόν κόομο δέ δά είχανε φτυ- 
χιομένη καί περήφανη καί δέ δά τήν έπαιρνε μέδη 
μέ τέτοια χαρίσματα τής καρδιάς καί τής διάνοιας, 
πού μοΰ τά φέρνει έμένα ή ώοαιότερη, μάλιστα, ή 
πιό ούρανόωω τη ψυχή πού οτάδηκε ποτές ο την οί- 
κουμένη ; Τί παράδεισος γιά μίνα, Κωοτή, πού δέν 
παντρέφτηκα, πού πρόφταοα καί μπόρεσα νά κάνω τή 
ζωή μου δ χΐ δέλω, πού οέ πρόομενα έοένα γιά· νά 
σοϋ τηνέ δώσω έοένα, όλι;νε, ν' έτοι τώρα μέ Αλά
λητη χαρά τό συλλο ι̂οΰμαι πώς άλλος από σένα κα
νένας δέ \δά ύπάρξη πού νά πή πώς είδε ούτε νάνε 
τό χαμόγελό μου, Αφού Αχάλαστη κι Ακέρια βάσταξα 
τήν καρδιά μου, για νά παραδοδή Αφύλαγτσ οέ σέ* 
να. Γιά οένα βάοταξε ή ψυχή μον τους δνοαβοονς 
της δλονς. — Τά γράμματα πού μου άφησες έδώ, οτό 
ιππειιό οου, γιά νά τάχο) καί γιά νά τά διαβάζω, μοΰ 
κφ/ανε καλό καί μέ κάμανε νά χύοω δάκρια ποτά- 
uia. Φώς, φώς, φώς μον έού, δ καηιιός ό δικός οου 
χήν ψυχή μοΰ δεοίζει κ' ήδελα νά σ’ έχω πλάγι υον 
έδωνά, καί νά πιάσω τό κεφάλι σου τΑγαπημένο, καί 
νά χό γαδίψω Αγάλια γάλια καί μέ τά νέο ία μου νά 
οέ νανουρίσω m i τά ¿νάματα νά σο£Ι δώσω τά γλυ
κά, νά οέ παρηγορήσω, νά οέ ησυχάσω. "Αχ ! τήν 
ξαίρω τέτοια μέδη καί μου τηνέ χάρισες, φωστήρα 
μου, ¿σά, άδάνατες ¿κείνες τίς μέρες δπου είτ
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οουνε δώ· και τώρα τί μου άπομνήοκει ; "Αχ | ή 
δνμηοη μονάχα, ή δνμηοη πού φέρνει τρέλα καί πού 
αλίμονο μρυ τίποτα όέν μπορεί. Φριχτό, Κωοτή μον, 
φριχτό, φριχτό πράμα πού τόσο διάστημα, πού τόσα 
μιλιά μας χωρίζουνε. Μου ζητάς εσύ νά οοϋ ξανα- 
δώοω καρδιά και δάρρος, νάναοτηδής, μοϋ τδ ζητάς 
εμένα πού κοίτουμαι χάμου ξέψυχη, πού τρομάρα ιιέ 
πιάνει κι άδυμιά παράξενη, που είναι κομμάτια κομ
μάτια ή καρδιά μου, πού τίποτα, τίποτα, μά τίποτα πιά 
δεν μπορεί νάποκοιμίοη τδν πόνο και τδ βάσανό μου, 
Μή σέ μέλη όμως, Κωοτή μου, αχ ! αγαπητό μου εσύ, 
καημένο μου, δλιβερό μου παιδάκι, όοο πεομένη κι αν 
είμαι και οακατεμένη, ϋά σοί3 ξαναδώοω, ναι, ϋά οοϋ 
ξαναδώοω καρδιά, μέ τή οάρκα μον ϋά σε δρέψω, 
ϋά σε ζήοω μ,ε τή ζωή μον.

Νά οον ή αγάπη μου, νά οου κι ό πόνος μου, ό ί
διος. Πάρ' τους καί τούς δυό, νάναοάνης. Γιατϊ ά\ν 
άλήδεια μπορεί τίποτις οτδν *κόομο πότες νά οοϋ κά- 
μη, καλό, καλό δά σοΰ κάμη νά συλλογιέσαι καί νά 
ξαίρης πώς σ’ αγαπώ καδώς καί αύ μ’ άγαπής, πώς 
πονώ, καδώς καί σύ πονείς. Σήμερα τάπόδραδο, τήν 
ώρα πού δ ήλιος βασιΛέβει, άχ ! τή δνμάοαι τήν κα- 
κόμοιρή μας τήν αγαπημένη τήν ώρα — έβλεπα εδώ 
πλάγι, από τή ραχούλα, τή δάλαοοα που άρμενίζεις, 
κ ένιωσα, ναι, τόντις τόνιωοα, εκείνη τή οτιγμή, σά 
νά εϊσουνε κοντά μον, σά νά οον έπιανα τό χέ
ρι, οά νά οε κοίταζα κατάματα, πώς ερχότανε 
ποος èuêva ό λογισμός οου, πώς έομιγε μέ τό 
λογισμό μον, πώς έσμιγε ή ψυχή οου με 
τήν ψυχή μου. Τόνιωσα τόσο δαδιά πού με πήρανε 
τά όάκρια. Θέ μον, καί τί atUo κάνω από το πρωί, 
παρά νά κλαίω ; "Αχ ! ή ψυχρή, φριχτή ώρα, ή ώ
ρα τοΰ ίδανάτον, πού οοΰ βάοταξα, στερνή φορά, τό 
χέρι οον στο δικό μου. Πώς μπόρεσα νά ξερριζωδώ 
άπο μπροστά σου καί νά φύγω, καί1 να σ’ άφησα> νά 
φύγης¡Θάρρεψα μιά στιγμή πώς άλήδεια δε δά μπο
ρούσα. Ή  μάννα, ή μάννα με πρόσδενε σπίτι.

Δεφτέρα, ή ώρα πέντε τάπόγεμα.
Φώς μου εού Αγαπημένο, μιά στιγμούλα δεν έπα- 

ψα νά σέ συλλσγιοΰμαι, μαζί οον νά είμαι, κι 'όμως 
δύναμη ώς τώρα δεν είχα νά οοϋ γράψω κάνε. "Οσο 
πήγαινα, όσο περνονοε ό καιρός, άντίς ό καημός μον 
νά ήονχάση, μου ϊτρωγε τά οπλάχνα ολοένα. Δεν 
μπορώ πιά διόλου μά διόλου, διόλου. Σε δέλω καί 
σέ δέλω. Είοαι δικός μου καί σωστό δεν είναι, δεν 
είναι δίκιο νά μή 0' έχω καί νά μή 'μ' έχης. "Αχ ! 
φίλε μον, καλά λες πώς όέν μπορούμε, όέ μάς είναι 
δυνατό έτσι νή ζήσονμε. Μονάχα έναν κακόμριρο 
μήνα εφτνχιομένοι μαζί — καί κατόπι γιά μήνες καί 
μήνες νύχτα καί οκοτάδι ! "Οχι, όίέ δά μπορέσουμε 
μήτε δ ένας μήτε δ άλλος, γιατί πάρα πολι άγαπιον- 
μαοτε, γιατί έχουμε ανάγκη πάρα πολι μεγάλη έγώ 
από σένα κι άπο μένα εσύ, γιά νά ζήοουμ,ε. "Αχ ! μο- 
νώ:ριβέ μον, πώς όέν είοαι ακόμη εδώ, οιμά μου, 
νά πιής τά πικρά μου τά δάκρια, νά μεδήσης τή 
Μνρρω οον μέ τά φιλιά οου ; Μέ τί φωνή απελπι
σμένη οε φωνάζω κάι πώς τήν ακούω τήν απελπι
σμένη οου τή φωνή ! Ψές τό βράδι, στις όέκα, μοϋ 
ήρδε άξαφνα δεόγλυκη γαλήνη κι αλάλητη χαρά μέ 
περέχυοε, Σά νά τδνιο0α πώς είοοννε πλάγι μου, 
οτήν ψυχή μου μέοα, κι άποκοιμήδηκα οιγά οιγά, ή
μερα, μαγεφτ ικά οτήν άγκαλιά οουr Νάί, οτήνάγ-

καλιά οον, γιατί με τόση δύναμη, με τόοη άλήδεια τδ 
φαντάστηκα, πού τό νόμιοα πώς έϊτανε κανένα δά- 
μα. Σ ’ ένιωθα εσένα ιόν ίδιο, Κοοοτή μου, οοϋ λέω. 
"Εκλινα οτήν πλάτη οου τδ κεφάλι μου, κ' έπειτα με 
πήρες άλάκαιρη οτήν αγκαλιά οον, τάν τδ παιδί, καί 
μ' έκαιγε τό κάψιμο τον φιλιοΰ οον. ’Αγάπη μρυ, τά 
ααλλάκια οου πού μοϋ άφηοες, τά κοιτάζω, τά πιάνω, 
καί κλαίω πού τάγγίζω καί μεδώ συνάμα και μέ καί
νε·. καί μέ λωλαίνουνε.

( Α χ ο λ ο υ θ ε Ι)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Αγαπητέ Νονμά,
Στο Άφιερωτικό Γράμμα τοΰ Ψνχάρη προς τον 

κ. Γ. Άβέρωφ υπάρχουν μερικά λάϋη, πού καλό εί
ναι yia τήν ίοτορική ακρίβεια νά διοφωδονν.

Ό  κ. Γ. Άβέρωφ1 ήταν «Σ ύ μ β ο υ λ ο ς  ι ών  
Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν  κ α ί  τ ή ς  Π α ι δ ε ί 
ας »  στη Θεσσαλονίκη καί υπόγραφε τό Διάταγμα 
τής Προσωρινής Κνβερνήοεως τής Θεσσαλονίκης, 
άρ. 25S5, 11 Μαιον 1917, μαζί μέ τό Βενιζέλο καί 
τό Δαγκλή, πού οάν μέλη τής Τριανδρίας έκύρωναν 
τά Διατάγματα μέ τήν υπογραφή τους,

Ό  μακαρίτης Βασιλιάς Άλέξαντρος υπόγραψε τό 
Νομοδετικό Διάταγμα πού έβαλε τή δημοτική στά 
σκολειά ολον τον IΚράτους, επικυρώνοντας ό,τι έγι
νε στή Θεσσαλονίκη, κφ πού βγήκε οτήν Άδη να στις 
11 ’Ιουλίου 1917. Μά τότε όέν ήταν πιά υπουργός ό 
κ. Άβέρωφ,

Μέ τιμή
Δ . Γ Λ Η Ν Ο Σ

Τ ’ Α Μ Ο Λ Ο Γ Η Τ Ο

Κρύη? το, παιδούλα, κρνψ, το τάμρλόγητο 
μες στη φτωχή καρδούλα οον βαδιά. ..
Κρνψ' το, γιατί όέν ξαίρεις, τάουλλόγιοτο, 
πόσο τρελά πφεΐ τή ?.εντεριά.

Κρνψ’ το κι ά σοΰ βαραίνει τήν καρδούλα σου 
οτέναξε, κλάψε, δρήνησε πικρά, 
κι ά οοϋ ποτίζει πίκρα τή ζωούλα σου, 
πνίξ' το οτή ληομονιά οιγά σιγά.

Κρνψ’ τ ο κι όταν ποτέ σ’ άναρωτήσουνε . 
άν. τής αγάπης ξαίρεις τον καημό, 
μην τους τδ πεις, παιδούλα, — δά δελήοοννε 
νά οοϋ μολύνουν τ άγιο μυστικό.

Κονψ’ το κι όταν οοΰ σβήσουν αναπάντεχα 
πόδοι κ έΐπίόΐες κι όνειρα γλυκά, 
ζήτα το οτήν καρόιά σου, καί οζά βάδια της 
δέ νάν τδ βρεις νά ζεί παντοτινά.

IΚρύψ' τδ, παιδούλα, κρνψ’ το τάμολόγητσ 
μές στή φτωχή καρδούλα σου δαδιά...
Κρύψ’ το, γιατί όέν ξαίρεις, τάουλλόγιοτο, 
πόοο τρελά πάδεί τή λξντεριά.

Άϋήνά : ' ’ ' ’ ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΟΠ: ΜΟΡΕ
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ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
Είμαστε αχώριστοι σύντροφοι, αγαπημένοι. Κ' οι 

όνό, παιδιά της ’Αθήνας, με τά Ίδια οκεδδν ιδανι
κά και μέ την Ίδια λαχτάρα >λ γυρίσουμε μιαν ώ^α 
άρχήτερα πίσω. Λίγο μας εννοιαζε ποιδ θβιανε το 
τέρμα τον πολέμον και περισσότερο λογαριάζαμε τδ 
γράμμα που θάρχότανε άπό περα, παρά τό έπίοημο ά- 
νακοινωΰέν τον Στρατηγείου πον θά μιλούσε για νι
κηφόρα προέλαση και τά τέτοια.

Στο Ίδιο άμπρι κοιμόμαστε, στην Ίδια καραβάνα 
τρώγαμε, και με τδ Ίδιο κομμάτι σαπούνι πλέναμε τά 
ρούχα μας, Γιά νάποφααίοει κάτι ό ένας, επρεπε νά 
τδ εγκρίνει πρώτα ό άλλος. Μά γιά ν άποφαοιοτεί, 
επρεπε νά γίνει συμβούλιο πριν, πού, γιά να λέω την 
αλήθεια, πολλές φορές έμενε στη μέση. Και τδ συμ
βούλιο γιά τιποτένια πράγματα. Σε ποιά λούνα θά 
πλέναμε τά ρούχα μας, τίνος εΊτανε ή σειρά νά κου
βαλήσει ξύλα γιά νά ζεσταθεί τδ νερό τής πλύσης, 
ποιος Ψάπλενε την καραβάνα τδ μεσημέρι. Κ1 ένώ 
μπορούσε άλλους νά τούς χωρίσει ένα τέτοιο μικρδ 
ζντηματάκι, έμάς περισσότερο μας ένωνε, γιατί μας 
έδινε έτσι αφορμή νά γραδάρουμε τδ βαθμό τής τεμ
πελιάς μας, — καί νά 'γελάμε ύστερα ώρες !

Πολλές φορές ζήτησα νά επιβλ,ηθώ στδν άμοιρο 
φίλο (ίον. Περισσότερο φωνακλάς από 'κείνονε, δρ- 
μήτικώιεοος πολύ, και μέ δνδ όαρδέλλες οτδ μανί
κι, άιια έβλεπα τά σκονοα τδρριχνα στην Ιεραοχία και 
φώναζα — φώναζα χίλια τόσα, που δέν εΊχανε τή 
θέση τους εκεί Λυτός πάλι, οίτρηνε νά κατασταλάξει 
δ θυμός ιιον, κ' υστέρα, — δ διάολος ! — μούδινε 
την μπηχτή μέ τδ γελαστό κά) χαρούμενο πάντα ύ
φος του.'

— Τδ ζήτημα δέν είναι υπηρεσιακό, κυρ - λοχία 1 
Είναι ή σειρά σου νά πλννεις την καοαβάνα. Θά τήν 
πλύνεις ; "Αν όχι, δέν έχε-ι τσάι τδ βοάδι.

Καί σώπαινε μέ τέτοια φοβέρα, άν δέν τδν έ- 
παιονε κι. ο ντύνε δ κατ nwoooc νά μου πεΐ πώς δέν εί

ναι δοδινάντσα μου αλλά Γραφέας τού Έπιτελε/ο.ι 
και π τδ τέλος - 'τέλος πυοοτεχνίτης, μέ μισδ γαλόνι

'Έτοι δ κυρ - υποδεκανέας από τή μιά με-οιά κι δ 
κύρ - 'λοχίας απ' τήν άλλη, βολεύανε τή σκλάβα ζωή 
τους στά Μακεδονίτικα βράχια. Άπό κανόνι δέν εί
χαμε ιδέα. Μόνο πού μάΰαμε πώς τά νέα όρειβατι- 
κά, τά δικά μας, εΊτανε των 6 και 5 και οχι τού 
Σνά’ίντ&ρ - Δαγκλή, καθώς είπαμε κάποτε. Καλα
μαράδες κ οί δυδ, μελανωμένοι πάντα, καί πολλές 
φορές, αντί καπνιά τού πολέμου, μελάνι οτδ πρόσω
πο. Οί αξιωματικοί οτδ 'Επιτελείο ξαίρανε τι κου
μάσια είμαστε, μά επειδή, στον είχαμε- κέφι, τρα- 
vm-farnnue κάτι καί μέ καλούτσικη κάπως φωνή, 
καί Βαίραμε νά δηνιόιιαοτε δμοοφα, μά; κρατούσα
νε κοντά τους 'οτδ Επιτελείο καί μάς τά ονχωοού 
οανε- δλα, δταν τά καταφέρναμε νά διώξουμε νά έγ 
γραψα γληγορότερα καί νά κολλήσει 'ό Παναγιώτης, 
δ σύντροφός μου, τους φακέλλονς. *Υστερα w’ ¿κεί
νη ή σερενάτα τον 'Τοζέλλι, τούς έκοβε ,οά μεταξό
τριχα καί ποΜός φορές, έξ Μ α ς  της, παίρναμε

κάΐ κανένα κομμάτι ψητό άπ' τό πλούσιο τραπέζι των 
καπετάνιων !

— "Ατιμη τύχη, μουρμούριζα ό Παναγιώτης μα*
αώνταςτδ κόκκαλο έξω άπό τή σκηνή του Διοικητή,

σά διωγμένο σκυλί.
Καί βλαστημούσε τήν τύχη του πού τάφερε στρα

βά καί τδν άπόρριψαν απ' τδν Ο'ΐλαμδ αί όέν "γί
νε κι αυτός αξιωματικός.

— "Οχι, βρέ αδερφέ, γιά τά γαλόνια, μου απαν
τούσε σάν τόν πείραζα. Ποιδς τά λογαριάζει καί 
ηοιδς τά όρέγεται ! Σακαράκας εγώ ; Ποτέ ! Μά, 
νά, γιά μιά έκοτρατ&ία, γιά ένα πόλεμο ! Νά μην 
είσαι σκλάβος. Νά καλοπερνάς, νά καλοτρώς καί νά 
χαρτζιλικώνεοαι μέ τά δλα σου. Νά διατάζεις.· «Λο
χία Ευθυμίου, πήγαινε δώ, τρέχα κει. Ά  ντώνη, κα- 
θάηιοε τις μπότες μου. *0 δεξιός ούλαυδς άνά τρεις 
Φεριστικώς». *Οχι, σάν και μένα. Κτήνος οέ δλα 
μου έδώ πάνω. Καί οτδ φινάλε νά οού1 πλαίνω καί 
τήν καραβάνα σου !

Καί τ έλειωνε σκεόόν μ αύ τή τήν επωδό, χαμογε
λώντας πάντα, γιατί, δπως είπα, οτήν ψυχή τού ονν- 
τοότρου μου δέ χωρούσε κακία 'καί ϋνμδς μεγαλύτε
ρος.

1 Ωστόσο, έπειδή δ Διοικητής δέν νΰε-λε νά £α- 
πλονθεί τδ μόλυσμα τής άναοχίας οτδ 'Επιτελείο, μάς 
δοισε νέο μέρος γιά κατάλυμα, πέρα στή ρεματιά, 
κοντά στά Μανειοεία.

— "Ετσι θά δουλέψουνε λίγο, είπε. Κ' έδωσε δια- 
τα ν ύ  νά μή μάς βοηθήσει κανείς στδ σκάψιμο.

Τδ ιύτηυα Ζμως λύθηκε εθκολώτερα. Τδ μέρος 
πού μάς έδωσε γι' άιιπρί εΊτανε τόσο σκληρό, πον μή- 
τρ. φόνηνέλλο δέν τάνηινε. Σκάνιαμε λίνο, καιηά τηι- 
ηνιαοιά εκατοστά, κ' νοτεοα στήσαμε δοθοστότες, Τδ 
Λιιπίί* ένινε άντίσκηνο κι άντί γιά στέγη είχε τό λι
νό τεντωμένο πανί.

Τδ νέο άιιποί — αντίσκηνο δέν εΊτανε καί τόσο β- 
ην.υιιη. Π λ εν ιιένα μέ φτέοπ >:αί μέ νανοο καί «' ένα 
τεννυτδ πεζονλάκι καί κιόσκι μπροστά, έμοιαζε στ’ 
¿νείλι της απότομης καί βαθειάς ρεματιάς, σά υιά 
δηανατηούλα νάνναντεύει τά γύρω. 01 δέντοοι δί
πλα του δέν αφήνανε τδν ήλιο νωοίς νά ιταννΖ καί 
πλέκαμε μόνοι τους. μέ τά πυκνά τους φυλλώματα ή- 
σΜιάδες καί βεράντες θαυμάσιες.

Έκεΐ μέσα, λησμονημένοι απ’ τούς ανθρώπους καί 
μακριά απ' τδ μάτι τοΰ Θεού, καθώς έλεγε δ σύν
τροφος, περνούσαμε τις καλντερες ώρες μας. Τά 
μεσημέρια εΊτανε υπέροχα έκεΐ κάτω. Δροσούλα κ 
εύωδιά άπό τά όόντρα. Πολλές φορές έπρεπε νά 
βάλλει τό Πνοοβολικδ γιά νά σηκωθούμε &π τδ με* 
αημεριατικο ύπνο. Μά, τά βράδια; Τί φοίκη. Θεέ 
'/ον, καί τί έρημιά ! Σκοτάδι, πίσσα, όλοιΙ'̂ ε, καί τά 
δέντρα πυκνά, μαύρα, κατάαανοα, νά οήχνοννε ή
σκιους θανάσιμους κα) νά βροντάνε, νά βονίζουνε οι 
κέδοοι, καί νά βογνάνε τά έλάτια κ' οί βαλανιδιές 
Ό  άνθρωπος, πού δίνει σ' δλα ζωή, φαίνεται νά μή 
διάβηκε ποτέ άπό κείθε.

Μαζευόμαστε νωρίς στη φωλιά «ας. Καί πότε δί
ναμε βεννέηες στούς τηλεφωνητές τ ου 'Επιτελείου 
νιά νά πεονάμε τύν ώρα μας μέ συντροφιά, καί πότε 
μόνοι, έρημοι, έξήοιστοι, τδ ρύχναμε απ' τδ δείλι 
στδν ύπνο, μέ τδ περίστροφο έγώ κάτω άπό τό γυλιδ 

καί μέ ιό γκρα δίπλα τον δ ούντροφός μου 1
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— Ζωή 'ναι αυτή, ζωούλα μου ! Παραπονιότανε 
ό Παναγιώτης, ό άμοιρος, απ’ τις πρώτες ακόμα 
βραδιές τής έξορίας !

Μ' αν δέν είχανε τότε ζωή, πώς μποροΰοε νά ο
νομαστεί τό μαρτύριο που μάς βρήκε στά μιοά τού Ι 
ουλίου ! Είχαμε τρεις βραδιές νά κλείοονμε μάτι ! 
Καί δέν είτανε τόσο τό κουνούπι πού μάς ενοχλούσε, 
γιατί βρισκόμαστε ψηλότερα άπ' τά βουρκάδια του 
κάμπον, καί, δόξα τφ Θεώ, είχαμε οικονομήσει απ' 
τους 'Εγγλέζους μιά παλιά κουνουπιέρα πού μάς φύ
λαγε κάπως. Οί νύχτες τής άγρύπνιας είχανε άλλη 
άφορμή ! Λες καί βρισκόμαστε στα κατάβαδα του 
‘Άδη, κάδε βράδι φωνές οτρίγγλικες και βρόντοι 
δυνατοί μάς ξυπνούσανΤιά τις φωνές μάδαμε πώς 
ούρλιασαν κουνάβια, μά γιά τούς βρόντους, καλύτε
ρα νά μήν τό μαθαίναμε ποτέ. Ό  μάγερας ό Γκίκας 
μου είπε πώς μές οτή ρεματιά περνούσανε αγριογού
ρουνα καί πώς Ανεβαίνανε ώς τό μαγεριό του. Είδε 
σκαψίματα μέ τό ρόγχος, κάΐ τιατηοιές, βαρεία πέλ
ματα γύρω.

— Θεέ καί Κύριε τού Παντός, ψιθύρισε ό άμοι
ρος σύντροφός μου, όταν τού τδπα. Νότα λοιπόν, κύρ- 
λοχία ! Δέ μάς φτάνανε τή μέρα οί Βούλγαροι, δέ 
μάς φτάνανε τ' Αεροπλάνα κ' οί διαταγές του Διοι
κητή, έχουμε τώρα καί γουρούνια τή νύχτα. Δέ βα
ράς διάλυση, λέω !

Παρακάλεσε τόν * Υπασπιστή πού τάχε κάπως κα
λά μαζί του, νά μάς αλλάξει κατάλυμα. 'Εκείνος α
λύγιστος. Κι δίαν ϋμαδε μάλιστα τήν αιτία, τονέ πή
ρε οτό μεζέ, κι δ σύντροφός μον ήρδε νά μέ βρει σά 
βρεμένη γάτα.

— Φασκέλωο' τα ! Είναι μοιραίο, φαίνεται, ν' ά- 
φήοονμε τά κορμιά μας έδώ πάνω !

"Ετοι, δέλοντας καί μή θέλοντας, μαζευόμαστε 
τώρα νωρίτερα οτή φωλιά μας. Πριν κοιμηθούμε ό
μως κοιτάζαμε τά δπλα μας, κι ό Παναγιώτης κα- 
δάοίζε καλά τό γκρά τον, ποϋχε αρχίσει νά σκου
ριάζει !

Κάποιο βράδι ζοφερό καί σκοτεινιασμένο, μέ ξύ
πνησε πάνω οτ' όνειρο πονβλεπα.

— Τί δές, Χριστιανέ μου; του φώναζα αγριευ
μένος.

— "Ακου ! μ' άπάντηοε. Καί μέ τά μάτια γονρ- 
λαφένα Απ! τόν τρόμο καί μέ μιαν έκφραση αγριευ
μένη στο πρόσωπο, έγειρε κοντά μου ό φτωχός Πα
ναγιώτης.

— Τί νακούοω ; τί τρέχει; τόν ξαναρώτηοα.
— 'Αγριογούρουνο ! Σώπα. Δέν άκοϋς ; Καί 

κατεπάνω οτή σκηνή μας μάλιστα...
Τότε κατάλαβα τί έτρεχε καί τότε ξύπνησα στά κα

λά μον. Οί κέδροι πίοω Ανασκαλίζονταν κ' 'ένα βα
ρύτατο βήμα βροντούσε κοντά μας. Τό πράγμα δέν 
είχανε Αστείο ! Σκεδόν γυμνοί, δέν τολμούσαμε νά 
βγούμε όξω. νά πηδήσουμε οέ κανένα διπλανό δέν
τρο, νά οωδονμε. Τ  Αγριογούρουνο ερχόταν κατε
πάνω μας.

— Γέμισε, μωρέ σκυλί, του φώναξα. Καί πήρα 
τό περίστροφο κάιωάπ' τό γυλιό, ενώ γέμιζε τό 
γκρα δ Παναγιώτης, μέ τρεμάμενα χέρια καί στά 
οΜοτ'εινά.

— Μή ρήξεις, προτού σοϋ πώ, τονέ συμβούλεψα. 
Πρέπει νά τό (Τρεις στά ψαχνά, γιατί Αλλιώτικα εί
μαστε χαμένοι. Θέλει μολύβι δάγκαηό. Κουράγιο !

—Καλά, καλά ! Μή φωνάζεις! Μ’άπαντοίΙσε μέ 
οβηομένη φωνή ό σύντροφος.

Τό πράγμα όμως σοβάρεψε. Σέ μιά κίνηοή του τ’ 
άγριογούρουνο έβγαλε τόν πισινό πάοαλο καί τ' αν
τίσκηνο μάς οκέπαοε οάν κλεισμένη όμπρέλλα. }Κα,( 
οέ λίγο τ’ άκούοαμε μπροστά οτό μικρό πεζουλάκι.

— Φωτιά, Παναγιώτη, τού φώναξα.
Καί οτή σιγαλιά τής νύχτας άκουοτήκανε δυό πυ

ροβολισμοί. Ό  ένας ξερός καί οάν κούφιος, κι ό άλ
λος τού γκρά γεμάτος καί δυνατός. "Ενας γδούπος 
βαρύς Ακούστηκε. Τ' άγριογούρουνο, φαίνεται, χτυ
πημένο στά καλά, κυλίστηκε κάτω οτή ρεματιά, πα- 
ραοέρνον τας μέ τό βαρύ τ ον σώμα ξερόκλαδα και χα
λίκια καί πέτρες.

— Τό βρήκα οτήν καρδιά, μουρμούρισε ό Πανα
γιώτης.

— Τά συγχαρητήριά μου, υποδεκανέα, τουπα. Εί
σαι άριοτος σκοπευτής.

— Δέ βαριέσαι ! Κουτουράδα βάρεοα, μά πέτυχε, 
μ' άπάντηοε γελαστός δ φίλος.

Κοιμηδήκαμε, τέλος, ήσυχα. "Αν δέν είχαμε σκο
τώσει ώς τότε Βούλγαρο, είχαμε εξολοθρέψει τόν πιό 
έπικίντννο καί προσωπικό μας εχτρό. Σαν ξημέρωσε 
όμως — που νά μήν ξημέρωνε ποτές ! — ποιά είτανε 
ή νέα τρομάρα και ποιά ή έκπληξή μας ! Τό μουλά
ρι τον Μαγειρείου, πού κουβαλούσε τά τρόφιμα απ' 
τόν 'Εφοδιασμό, κοιτότανε κάτω στό ρέμα μέ τά πό
δια σηκωμένα στον ουρανό καί μ! άφρούς καί πηγ
μένο αίμα στά χείλια !

— Μωρέ σκυλί, μωρέ Παναγιώτη ! 3/ωρέ, αγρι
ογούρουνο είτανε τό χτεοβραδννό ή τό μουλάρι τού 
Γκίκα ! Μωρέ, τί δά γίνουμε τώρα ; Τί οονρδε νά 
του ρήξεις, σκύλε ϊ Γιατί δέν περίμενες νά δούμε 
πρώτα ;

Στά ξεφωνητά καί στά μοιρολόγια μου εκείνα, μ' 
άπάντηοε, όπως πάντα, μέ γέλια. Είχε ?.νδεϊ απ' τά 
χάχανα, καί τά μάτια τον κλαίγανε κψ κρατούσε 
τήν κοιλιά τον.

— Τραγική, φίλε μον, ή δέση μας, πολύ τραγική'. 
Τί νά κάνουμε όμως. Φτάνει, που βεβαιώδηκες πώς 
δέν είμαστε μείς γιά ηρωισμούς ! Γουρούνι σημα
δεύαμε τό βράδι καί μουλάρι βγήκε τό πρωί !

Ευτυχώς πού τό πήρανε οτ' αστείο και οτή Μοί
ρα. 'Αλλιώτικα δάχαμε Στρατοδικείο. 'Επειδή ό
μως γέλοιοποιήδηκε τό 'Επιτελείο μέ τό κάζο μας, 
δ Διοικητής μάς διέγραιρε από τή δύναμή τον καί 
μάς έστειλε κάτώ οτήν Πυροβολαρχία μ' ένα μήνα 
«αυστηρά» οτήν πλάτη.

Κ' έτσι όμως δέ χωρίσαμε. Μείναμε ώς τό τέλος 
αχώριστοι σύντροφοι, Αγαπημένοι. Μόνο πού — γιά 
νά αήν ξεχνάνε τά παλιά μας ! τσακωνόμαστε κάπο
τε όοο νά βοονμε τίνος είτανε ή σειρά νά πλύνει τήν 
καραβάνα τό μεσημέρι.

Ά ν ω  ΚιονΜ .η  Π Α Ν Ο Σ  Λ . Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Ϊ Λ Ο Σ
'Ιούλιος 1909.

^ ^ ^ ^ Π Α Ρ Α κ Ρ ί ο Υ ^
τους συντρομητές των επαρχιώ ν καί του εξωτε
ρικού πού καθυστερούνε τη συντρομή τους, 
νά μάς την έμβάσουν το γληγορώ τερο, γ ιά  
νά  μή βρεθούμ ε οτή δυσάρεστη θέση  νά  π ά -  
ψ ουμε  νά  τους στέλνουμε τό φύλλο.

X. ΓΑΝΙΑΡΗΖ & Σ'*
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ : Γ ιά  τήν Ε λ λ ά δ α  δρ. 25 τό  χοόνο.
» 13 τό  εξάμηνο.
» 7 τό τρ ίμηνο .

Ι - ιά  τήν Α γ γ λ ία  κ α ί Α ίγυπ το £  1 τό  χρόνο
£  0,10  τό εξάμηνο

Γ ιά  τήν ’Α μ ερ ική  $  «Γ> τό χρόνο
$  3 τό εξάμηνο

Κ α ί γ ιά  τα  άλλα μέρη άνάλογα

Φαινόμενα και Πραγματα

Λ ΕΝΕ ■ψέματα, χοντροειδέσιατα ψέματα, όσοι, 
γιά λόγους κομματικούς, άρχινήαονε να μουρ

μουρίζουν πώς ό 'Ελληνικός λαός δέ θέλει οντε νά- 
κούοει γιά έπιστράτεψη, και πώς αν γίνει τίποτα τέ- 
τιο, δ ’Ελληνικός λαός θάρνηθεί νά νπαχονοει, ϋ'ά ε
παναστατήσει κτλ. κτλ. Ψέματα ! Ψέματα ! Ψέμα
τα ! Ό  'Ελληνικός λαός, με την τελευταία εκλογή 
τ ου, άπόδειξε θεοφάνερα κ εύγλοητότατα πώς άπό- 
χτησε τή λεγάμενη «πολιτική συνείδηση», πώς χειρα
φετήθηκε από όλονς τους οπωσδήποτε κομματικούς 
εκμεταλλευτές του, και έτσι είναι κύριος και υπεύ
θυνος γιά τις πρόβες του κι ακόμα και γιά τϊς συ
φορές τον."Οταν δ Ελληνικός λαός ξελαρνγγταζό
τανε νά φωνάζει νύχτα μέρα.' «(Κώτοο καί δέκα χρό
νια χακί ! ή «Κώτοο καί χαρουπάλευρο !», ήξαιοε 
τί ζητούσε ν ήξαιρε τί τον περίμενε. αΟ,τι ζητούσε 
τό άπόχτηοε δ Ελληνικός λαός, με τον παντοδύναμο 
ψήφο τον. Και τώρα που τό άπόχτηοε είναι προθυ
μότατος νά νποστεϊ και κάθε τον, καλή ή κακή, σι>- 
νέπεια.

Μ ΗΠΩΣ δεν τό ξ αίρει δ %Ελληνικός λαός, πώς 
δ,τι ιοί1 δώσουν οί τρανοί τής Ευρώπης, ή έδα- 

η-ική έκταση ή ψωμί, θάν τό πληρώσει με τό αϊμα 
τον ; Μήπως δεν τό ξαίρει ακόμα πώς οί μεγαλοβιο- 
μήχάνοι «’■ οί μεγαλομπακάληδες τής Ευρώπης, που 
;διεντύνοννε σήμερα τις τύχες των λαών και τή ζωή 
τους, τήν περιουσία τους, τήν τιμή τους, — σου δί
νουν μια έλιά γιά νά σου πάρουν ένα τουλούμι λάδι; 
θέλεις Σμύρνη ; Σου τή δίνουμε, μά θά μου δώσεις 
και συ, κοντολαέ, τά παιδιά σου γιά νά μοθ νπηρειτή- 
οουνε τά σνφέροντά μου. Θέλεις Πόλη; Πάρ' τηνε 
κι αυτή, μά δός μου, έτσι γι' Αντισήκωμα, τό αίμα 
σου. 'Εννοείς, <ώιό δέ σου τό λένε μά φια ώμά καί

τίμιοι λόγια. Σου τά γαρνίρουνε μέ «πατριωτισμούς». 
με «έι&νικά ιδεώδη», με «εθνική τιμή» — καί 6άλ' 
τον ρήγανη. (Κι δ λαός πού, όπως είπαμε παραπάνω, 
άπόχτηοε πιά τήν πολιτική συνείδηση, τά δέχεται δλ' 
αυτά, ξερογλείφοντας τά χείλια τον καί λεχοντας.· 
«Και ο' άλλα μέ υγεία |»

ν ν  VV

Π ΟΛΕΜΟ λοιπόν έδειξε μέ τον ψήφο του ό 'Ελ
ληνικός λαός πώς θέλει, ψηφίζοντας ή τό ένα ή 

τό άλλο πολιτικό κόμμα. Και τά δνό κόμματα, τά με
γάλα, που κατεδήκανε στις εκλογές, τήν Ιδια πολιτι
κή είχαν: Πολ,εμική πολιτική,Κατέβηκε ωστόσο οτόν 
εκλογικόν άγώνα κ' ένα κόμμα, μικρό, ειρηνόφιλο,— 
ένα κόμμα που είχε γιά σημαία τον τήν οικονομική 
χειραφέτηση τοΰΙ χαμάλη λα ον καί τήν παγκόσμια ει
ρήνη, μά στο κόμμα αυτό δ λαός γύρισε περιφρονη- 
τικώτατα τή ράχη του, τό μπονκοτάριοε, μ’ άλλα λό- 
για, καί δεν έστειλε, ετοι γιά τά μάτια και οά μιά 
αίστητική διαμαρτυρία, ου τε όυό αντιπροσώπους του 
μέσα οτήν Έθνοουνέλεψη. Ταύτα ούγ ύμίν λέγω, ώ 
αγαπητοί έν Χριστώ αδελφοί, κα ί... άβάντε γιά 
τήν * Αγκυρα τώρα !

'W/'X

Ο ΤΙ ό ’Ελληνικός σοσιαλισμός δεν μπορεί παρά 
τή δημοτική γλώσσα νά μεταχειριστεί γιά όργα

νο φωτισμόν τής εργατικής τάξης, είναι μιά άλή- 
θεια που δύσκολα θά μπορέσει κανείς νά τήν πολε
μήσει, Σχετικά με τό ζήτημα αυτό, νά τί διαβάζου
με ανάμεσα στους όρους που ψήφισε τό τελευταίο δι- 
εθνιστικό συνέδριο τής Μόσχας οάν κάτι απαραίτη
το γιά τήν επιτυχία τον άγώνα. «Οι κομμουνιστές 
βουλευτές πρέπει νά μιλοΰνε μιά γλώσσα, που νά 
τήν καταλαβαίνει κάθε εργάτης, κάθε βοσκός, κάθε 
πλύστρα, σέ τρόπο πον τό Κόμμα νά μπορεί νά τυ- 
πώνει τους λόγους τον σέ βιβλιαράκια καί νάν τους 
διαδίδει στις πιό μάκρυνες γωνιές τής χώρας». °Υ- 
στερις απ' αντά, πιτεούονμε- πώς κι δ «Εργατικός 
Άγων» !#ά ονφωνήσει μαζί μας πώς κάτι νιώθου
νε καί κείνοι εκεί κάτω ν,αί πώς όέν είναι έγκλημα 
τό να θελει νά ενώσει κανείς τις δνό αυτές ιδεολο
γίες. σοσιαλισμό καί δημοτικισμό.

Μ Ι Κ  Κ Ρ Ι Σ Η

Ό  κ. Κωστής Παλαμάς έγραψε σύό «’Εμπρός» μέ 
την υπογραφή ψ  η’ άκόλονθα :

«Μέ τό «Τραγούδι τής Κοντέσας» πού τό σΰνθεσε 
ό κ. Φωτός Γιοφύλλης», καθώς άναγινώσκομεν εις τό 
¿ξώφυλλων του, εισερχόμενα εις νέας αποχρώσεις λυ- 
ρισμοΰ οικογενειακού, άς τον εΐπομεν, περικλειόμενου 
ε!ς αφέλειαν καί είς οικειότητα, μέ κάποιον μ έ V υ , 
πού διαφέρει πολύ από τήν μ έ V η ν ».

Τό «ΤΡΑΓΟΥΔΙ Τ Η Σ  ΚΟΝΤΕΣΑΣ» τον κ. Φώ- 
του Γιοψύλλη, τυπωμένο σέ κομψό βιβλίο, πουλιέται 
στό «’Αθηναϊκόν Βιβλιοπωλεϊον» X. Γανιάρη καί, Σιοος 
καί στ’ άλλα Βιβλιοπωλεία.
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Καί τής ζωής μου αμόλευτη ξεοτάλαζε ή γλυκάδα, 
Σαν αϊμα χρνσοπόρφνρο ατά ηδονικά Σου χείλη, 
Τρελή γητεύτρα, τού βιολιού μάς κοίμιζε ή ανάσα,
Κ είμασταν φίλοι τη οτερνή του χωρίο μου μας ώρα.

Και τδ κορμί Σου ασάλευτο οτή φλόγα τής αγάπης, 
Λαχταριστό, οε άνί&ρη λιγοθυμά άπούύμια}
Και στη ύωριά Σου απλώνεται τδ μαγεμένο γέλιο, 
'Ονειρευτά, αά μονοικής αϊύέρινο τραγούδι.

¡Κ'είναι γλυκός δ πόύος μου στην ανρα τής ψνχήςιιου, 
Και μες οτής νύχτας τή βαϋιά κι άσύγκριτη άομονία, 
Μόνο τδ μάτι ένδς $εοϋ ξάγρυπνο μάς φυλάει.

Και τής ζωής μου αμόλευτη ξεοτάλαζε ή γλυκάδα, 
Σάγ αίμα χρυσοπόρφυοο ατά ηδονικά Σου χείλη,
Κ' είμασταν φίλοι τή οτερνή του χωρισμού μας ώρα.

I V

Σιμά μου πάλι όλόφαντη ϋά ζείς τδ παραμΦι,
Με τά ογουρά ματόκλαδα, ερωτικά γνοιαομένα·
Κ' είναι γλυκειά ή πνοούλα Σου, σαν αΰρα που χαϊ- 
! (δεύβι
Τδ καραβάκι τον παιδιού, που παίζει οτδ ακρογιάλι.

’Έμεινε μόνο τδ φιλί στα απόσκια ένδς ονείρου,
Σά δόμηση από λούλονδα σε χειμωνιάτικη ώρα.
Πέρα οτδ γαλανό νησί, πού τδ φλογίζει ή 'Αγάπη, 
Μου γάριοεν ή δροσαυγή τήν άν&ινη 'Ομορφιά Σου.

Γλυκοχαράζει άξέχαστο χαμόγελο στα χείλη,
Κ’ είναι τδ κρυφομίλημα των τρύγον ιών ατά πεύκα, 
Τήν ώρα δ ήλιος που οταλά κι άπλώνει τά φτερά τον.

Αίγωμα μελιστάλαχτο τδ γέρμα των ματιών Σου, 
Που τά σκλαβώνει ανέκφραστο τήςνύχτας τδ σκοτάδι· 
Λίγωμα τά φτερούγισμα — τρελά περιστεράκια — .

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ .............. — I — i

Ο ©ΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΡΙΝΑΣ
Τδ «Αύηναϊκό Βιβλιοπωλείο υ, συνεχίζον

τας τις διαλεχτές εκδόοες του, μάς εΰωσε τού- 
τη τή βδομάδα ένα άληϋινά διαλεχτό ρομάντζο, 
«ΤΟ ΜΟΔΙΣΤΡΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΡΗ — 
ΚΑΑΙΡ» ( L’atelier de Marie Claire ). 
Συγράφιοοα τής «Μαρή - Κλαϊρ» Jlvai ή Μαρ
γαρίτα Όντοι', Γιά δσους έχουν οπουδήποτε 
παρακολουθήσει τή ούχρονη Γαλλική λογοτε
χνία, κάϋε σύσταση είναι περιττή, 4άτοι ύά 
χαίρουν πώς δνομαοτδς Γάλλος συγραφέας, ο 
Όκτάβιος Μιρμπώ, έγρορμε τον πρόλογο οτδ 
πρώτο ρομάντζο τής Όντον, μιάς εργάτισσας, 
μιας μοδιστρονλας, που επειδή παύανε' τά μά
τια της οτή δουλιά, αναγκάστηκε νά φύγει άπδ 
τδ μοδιστράδικο και κάύιοε· κ' έγραψε τή ζωή 
της, απλά, φυσικά, ολοζώντανα, οτδ πρώτο ρο
μάντζο της «Μαρή - Κλαίρν.. Συνέχεια ιοί) ρο- 
μάντζον εκείνον, μπορεί νά πει κανείς, είναι 
αν τδ που εκδίδει σήμερα τδ ('Αύηναϊκδ Βιβλιο
πωλείο)) . 'Όλη ή ζωή ενός Παριζιάνικου μο
διστράδικου πεανάει, από τις 224 σελίδες τον, 
με τις μοδιστροΰλες, μέ τους έρωτές τους, με τή 
σκληρή εργασία, καί τή μικρή, τήν τιποτένια ά- 
πολαβή, μέ τις απαιτητικές πελάτισσες και μέ 
τδν υπέροχο τύπο τής κ. Νταλ,ιανιάκ, τής πονά- 
ψνχής κ αίοταντικής ματρόνας. 'Αξίζει νάν τδ 
διαβάσουν δλοι αυτό τδ ρομάντζο. Είναι τόσο ά
μορφα γραμμένο, μά και τόσο αριστοτεχνικά με
ταφρασμένο, Ή  δ. Βιβή Σκούρα, ή Graziella 
τού (ιΝονμ,ά)), τόσο απαλά καί τ όσο ρωμαίικα 
τδ μετάφρασε, των διαβάζοντάς το κανείς ϋαρ- 
ρεϊ πώς διαβάζει πρωτότυπο έργο κι όχι με
ταφρασμένο. Γιά δείγμα δημοσιεύουμε δώ ένα 
άπδ τά δμορφότερά του κεφάλαια.

Τήν τρίτη.του Πάσχα, ίΜες άργήοαμε νά πάμε οτδ 
έργαστήρι γιά νάρχίσονμε τή νέα βδρμάδα. Έ  ΝττΙ-

ρετονρ δέν είχε όρεξη γι' αστεία κ' ή Μπονλενιόγκη 
έκανε ώρες νά ξεδιπλ,ώοει τήν ποδιά της.

*Ο κύριος έκανε πώς μάς μάλ.λωνε.·
— Θάπρεπε τδ Πάσχα ναχει τρεις μέρες γιορτής 

γιά σάς.
'Αμέσως άντελήφΑηκα πώς ή Σανιρίνα δέν είχε 

έσύει ακόμα, κ είμουνα έτοιμη νάν τδ πώ στήν κ. 
Νταλινιάκ, μά, ακριβώς έκείνη τή στιγμή, έλεγε, ά- 
νοίγοντας ένα γράμμα, που στδ φάκελλο ή διεύύννοη 
είτανε γραμμένη δλόστραβα.’

— Χωρίς άλ.λο ϋάναι κάποιας πελάτισσας που ύά 
μάς βρίζει.

°Ολες οταϋήκαμε όλόρύες περιμένοντας νάκούοου- 
με καινούριες σκοτούρες γιά έπιδιόρύωμα, Άλλ' αν
τί νά μάς δώσει έξηγήσες, δπως πάντοτε έκανε οάν 
επρόκε-ιτο γιά κανένα φόρεμα γιά επιδιόρύιοοη, ή κ. 
Νταλινιάκ άπομάκρυνε τδ χαρτί καί πάλι τδ πλησία
σε ατά μάτια της που ύάμπωοαν στις δυδ μόνες σει
ρές, που ειταν απάνω ~ απάνω γραμμένες■ στο τ^.ος 
τις διάβασε δυνατά.·

«Ή Σαντρίνα μου πέϋανε.
Γιάκωβος».

Στή σιωπή που άκολονύηοε, δλα τά κεφάλια γύρι
σαν ένα - ένα πρδς τή ύέση τής Σαντρίνας καί κα
μιά δέ φαινόταν πώς ένιωύε τδ νόημα τής έπιατο- 
λής.

Σάν τις άλλες κοίταζα κ έγώ τήν αδειανή ϋέση, 
άλλα τήν ίδια οτιγμή ξανάειδα τά σβησμένα μάτια 
κο£ τδ κουρασμένο χαμόγελο που είχε τδ οαββάτο ή 
Σαντρίνα καί κατάλαβα πώς κείνο τδ βράδι είταν ή 
δυστυχισμένη οτδ τέλος τής ζωής της.

Φαίνεται πώς κι ή κ. Νταλιανιάκ ύάκανε τήν ίδια 
σκέψη, γιατί τά μάτια της, πού είχανε μείν&ι δρύάτ 
νοιχτα, έκλεισαν άπότομα καί τά χέρια της άρχισαν 
νά ιςήιοιν.
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'Όλες ξανάλεγαν τά ΐόια λόγια κι δΛες ρωτοΰοαν 
χωρίς νά περιμένουν απάντηση.

1Άξαφνα ή Μπουλεντόγκη αφιο& μια στριγγιά φω
νή καί πιάνοντας το σκαμνάκι τής Σαντρίνας τό χτύ
πησε κάτω με τόση δύναμη, που τά πόδια του στρά
βωσαν και σωροβολιάστηκε κατακομματιαομένο.

Καμιά δεν κατάλαβε για ποών εΐταν δ τόσος ϋυ- 
μός πού σήκωσε δΑων τά κεφάλια.

Ή  Μπερζουνέττα φαίνονταν έτοιμη νά ριχτεί ε
ναντίον κάποιον, κ ή μικρή Ντνρετούρ παναλάβαινε, 
οάν ένα παράπονο προς τή Σαντρίνα.·

— Μά, άφού είχε ξανάβρει τό Γιάκωβό της. . . .
Ή  κ. Νταλινιάκ έπαψε αμέσως νά τρέμει. Τό

πρόσωπό της τό τόσο γλυκά βίζαν επαναοτατημενο 
οάν εμπρός σε μια αδικία, Κ' ενώ 6 κύριος έπαιρνε 
οτά χέρια τον τό γράμμα γιά νάν τό διαβάσει, εκεί
νη έβαλε τό καπέλλο της καί μονγνεψε νάν τή ονν- 
τροφέψω.

"Ολα εΊτανε συγυρισμένα στο δωμάτιο τής Σαν- 
τοίνάς* Τό πάτωμα έϊταν σφουγγαρισμένο καί τό 
μικίοό κατάλενκο κοεββάτι φώτιζε την κάμαρα δσο 
κι ό απριλιάτικος ήλιος.

Ό  Γιάκωβος έΐτανε μισοξ απλωμένος στο πάτωμα. 
Με πολνν κόπο σηκώδηκε δταν ή κ, Νταλινιάκ τονε 
ρώτησε γλήγοοα - γλνγορα.·

— Τί οννέβηκε ; Που είναι ή Σαντρίνα ;
Γύρισε τό πρόσωπό τον στο κρεββάιι κ' είπε.·
— Έκεϊ. εκεί είναι.
Τά σκεπάσματα δέ φούσκωναν πονδενά, οντε στή 

δέση τών ποδιών, μά ή κ. Νταλινιάκ είχε σκύν>ει κιό
λας καί περνούσε τό χέρι της πάνω στο κρεββάτι, σά 
γιά νά βεβαιωϋεϊ πώς πραγματικά έκεΐ είταν ή 
Σαντρίνα. ’Έπειτα τής ξεσκέπασε τό πρόσωπο κα\ 
τήν κοίταξε γιά πολύ,

Ό  Γιάκωβος είπε.'
— Χτές πέΰανε.
Τα χείλια του έτρεμαν καί τά βλέφαρά του έκλει

σαν. ΠοοσπάΡησε νά δυναμώσει τή φωνή του καί ξα- 
κολ,ούϋησε.·

— Σάν ήρδα. είχε κιόλας ξεράσει όλο της τό 
αίμα.

Μια γειτόνιοοα μπήκε- άδόρνβα, ράβοντας ένα 
μπάλα)ιια σε ιιιά ποδιτσα παιδιού.

— _ι1 ¿·ν άογησε να πεδάνει, μάς είπε.
Καί ιιέ τήν Ιδια χαμηλή κ1 ήρεμη φωνή, μάς ξή- 

γησε.'
 "Ολη νύχτα τήν άκουα νά βήχει. Τό πρωί τήν

ακόυσα νά πυναινοέοχε-ται, κι άξαφνα φώναξε.·
«Γιήνο)βε Γιάκωβεν _ *Η φωνή της έμοιαζε σά νά 
ϊητηνηε βοήδεια. Μπήκα αμέσως εδώ μέσα. καί τή 
βούκα νά ξεονά πάνω ατό πάτωμα. Ξεηνονσε αίμα 
χαωΐΓ νά σταιιατά. Τότε φοβήδηκα καί θέλησα νά 
φωνάξω, ιιά ή Σαντοίνα δε ιι' άαισε,. μόνο μέ πα- 
ρακάΐεπε νά ητείλω νά φαννάξω τό Γιάκωβο.

Καί ναΰακ άποτέλειωσε τό μπάλωμα, κάοφωοε 
τη βελόνα πάντα ρτό πουκαμιοάκι της κ' έφυγε τϋ- 
τώνιη- ητά νύχια.

'Ο Γιά,ωβσς νονάίισε πάλι καιάχαιιη καί τό χε-ο- 
μέ.νο κεφάλι την άκκουμποΰοε τώρα πάνω ατό πρό
σωπο ?f!c Σαντοίνας.

ΓνοΚοντας :στό έργαστήρι, ή μεγάλη μου έπιδυ- 
μία νά ξανάβρω τή Σαντρίνα μ· έκανε νά κοιτάξω 
τή δέση της. Μά δέν υπήρχε πιά έκεϊ παρά μόνο τό.

πεομένο οτά πλάγια σκαμνάκι, πούδειχνε τό οπαομέ- 
να ξύλα του. ΤΙ κ. Νταλινιάκ δέλησε νά πει στις άλ.- 
Αες δ,τι ήξαίρε, μά δ λαιμός της φράχτηκε’κι άναγ- 
κάοτηκα νά μιλήσω εγώ γιά κείνην.

Έίμουνα κ' εγώ οάν πνιγμένη καί όιέν μπόρεσα νά 
τά πώ μια καί καλή. "Οταν οΐ έργάτισο&ς έμο$αν δ- 
¿ες τις λεπτομέρειες που μάς είχε δώσει ή γειτόνισ- 
σα, ή Μπουλεντόγκη &ϊπε σκληρά οτόν κύριο.·

— Τό Πάσχα δεν είχε γιορτές γιά κείνη.
Ό  κύριος δέ φάνηκε νάκουοε. Πιάστηκε μέ τά 

δυό του χέρια στή μηχανή του καί τά οάλ,ια έτρεχαν 
«ηό τό στάμα τ ου,

Σ' ένα γνέψιμο τής κ. Νταλινιάκ, μάζεψα τό σπα
σμένο σκαμνάκι γιά νά τό φέρω στην κουζίνα κι δ
ταν ξαναγύρισα ή κ. Ντυρετουρ έλεγε δυνατά.'

— Κ ' ή αγάπη τής Σαντρίνας πέδανε μαζί.
Καί δέν ξανακούστηκε τίποτε πιά παρά ή φωνή 

υι,άς ά'ώοπώλιοας στο δρόμο καί τό τίκ - τάκ του ρο
λογιού, που φαινόταν πώς χτυπούσε πιο γλήγορα καί 
πιό δυνατά.

Τό βοάδι γύριοα στής Σαντρίνας μαζί μέ τήν κ. 
Νταλινιάκ.

Ό  Γιάκωβος εΐταν ακόμα γονατισμένος κατάχα
μα, είχε μόνο οηκώοει τό ένα του γόνατο καί τό κρα
τούσε ανάμεσα στά δάχτυλά του.

Ή  χειτόνιοσα μας είπε σι*/ανά.·
— ’Έτσι κοιμάται από τό πρωΐ.
Ό  Γιάκωβος τ' (έκουσε. Σηκώδηκε λοιπόν καί 

ιιάς είπε.'
—Δέν κοιμόμουνα, εϊμουνα μέ τή Σαντοίνα αοι\
Έιτανε ζαλισμένος καί μέ τό κίνημα πούκανε γιά 

νά στηριχτεί στον τοίχο, έσπρωξε ιιιά φωτογραφία 
τών παιδιών που έμεινε έτσι στραβά κρεμασμένη.

Β ΙΒ Η  ΣΚΟΥΡΑ

Σ Τ Ο Ν  Κ Λ Σ Τ Η  Π Α Λ Α Μ Α

Γιά νά Σέ Ιδώ, ψηλά, κατά ιόν ήλιο
τά μάτια τής ψυχής μου δά στηλώσω.
κατάματα, μέ δίχως ένα αντήλιο.

' -ΤΤ’ί
γιατί 4ι άν είσαι πύρα, μά είναι τόσο,
τόοο γλυκεία ειν' ή φλόγα οου γιά μένα,
που κάδε που τήν πίνω δάναδιώσω

■ ·τ 7 ~ τ• '¿ν.Γ'Ι, !
χαρίτωγ λούλουδα δροοολονομένα. 
και δενά νιώοω κάδε πού τήν πίνω . 
τά σπλάχνα μου και σάμπως γιατρεμένα

"■■Τ' ■' ■ ' :· Γ·*.·': ■ . · '-V···'. .ι■ ΐ·».83:̂ —
απ’ τό φαρμάκι τού άδειου που τους δίνω 

σέ χώρα στ&ίρα απ' όνειρο καί οκέψΐ]. . .
Καί κατά Σέ, πειαλουδούλα ανοίγω

ττό πέταμά μου κάδε πού μοΰ γνέψει 
νέα οου Αχτίδα . δέ μέ καίεις, και νιώδει 
τό χάδι οου ή ψυχή πού δά τή δ ρέψει.

θρεμμένοι άπό τό φως Σου-είναι μου οί πόδοι.
ΒΚΓΑ 3Ε. ί '
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ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΒΔΟΜΑΔΑ
ΓΛΟ ΣΣΟΛΟ ΓΙΚ Α

Ξ ΑΙ ΡΩ
Β'

Ό  Χατζηδάκης, παίρνοντάς τη γιά σωστή τον Κο- 
ραή την ετυμολογία a priori, τό βάζει (ΜΝΕ a 
104 και 279) μμζί με άλλα, πού καμιά οκέαη, ούτε 
καμιάν άντάμα>οη δεν έχει μαζί τους το ξ έ ρ ω .

Είναι γνωστό πώς πολλά ρήματα κάνουν ιόν ένε- 
οτό τους άπ' τον αόριστο, ανάλογα με άλλα (βλέπε 
Γραμματ, Φιλήντ. παράγραψ. 366, cï / , ζ'. 1574, 
1582, 1591, 1596, 1600). Σε δλα όμως έτοΰτα τό 
ενεστοηικό δέμα ξεχωρίζεται άπ' τό δέμα του Αόρι
στον με ποικίλα στοιχεία, ή τουλάχιστο με τοΰ τονι
σμού τή διαφορά. "Ας πάρουμε τά ρήματα που ανα
φέρει μαζί με τό ξ έ ρ  ω με τόση αφέλεια δ κ. Χα- 
τζηδάμης.’

έφυγα.' φύ(γ)ω, (ή φύγνω, ή φύβγω),
έστειλα,· ονλλω, όπως.· έσυρα — σύρω.
έξανα.' ξάνω κτλ. , αάν τά.· έσφαλα — οφάλλο), 

έιμαλα — ψάλλω.
χάρηκα.· χάρουμαι, καϋώς,' γράφηκα — γράφου- 

μαι.
Μά ετούτα, ζόν που είναι ντόπια και δεν έχουνε 

πέραση για τήγ κοινή έλληνική, βλέπουμε και πώς 
όέν ιούς συβαίνει τό ίδιο με τό ε ξ εν  ρ ον." ε - 
ξ &ν ρ ω Αντίς ε;ξε ν ρ /σ  κω.. Σάφτά δηλ. 
περνάει τό φωνήεντο τού αόριστου στον ενεστό χωρίς 
να πάδει τό ένεστωτικό τους δέμα καμιά συλλαβική 
μείωση, οπο)ς-γίνεται στο è ξ ε ν ρ(ί ο κ)ω. Κι α
κόμα δ τόνος άπ' την αύξηση (προπαραλήγουσα) περ- 
νά̂ οτή ρίζα (παραλήγουσα), πράμα που έχει πολύ 
να κάνει ώς πρός τό νόημα και που μηδ' άφτό καίνε 
δε γίνεται στο έ ξ εΰρ  Ογ — ε ξ εν  ρ ω .

Τ Αποδέλοιπα είναι πιο αδύνατα στηρίγματα.' 
(ε )ψ ύ γ η κ  α.· ψ ν γ ο μ a ι άντις ψ ύ χ ο μ a ι 
ένεκα τό ε ψ ρ ν γ η κ a — φ ρ ύ γ ο μ α ι (πρβλ. 

τ ή γ ο ν μ α ι  άντις τήκο υ μ α ι κατά τό.' 
κα ίγ  ον μ a ι. Φράοη.· «καίγονμαι καί τ ηγούμαι». 
Τό νπ ο λή ψ  τ ο υ μ a ι τό ξηγάει κι ό ίδιος 
ωραία κατά τά.' ε π ί ο κ &ψ η — ε π ι ο κ έ ψ τ η- 
κα — ε π ι ο κ έ φ τ ο ν μ a ι, έτσι και/  ύ π ό - 
λψ η — ύπ ο λ ή φ τ η κ a — ν π ο λ ή φ τ ο ν - 
μ η ι· τώρα λένε καί.· à ν τ ι λ ή β  ο ύ μ α  ι άπ' τό 
« ν 7 ί  λ η ψ η — ά ν τ ι λ ή φ τ η κ a . Γιά τό.· 
β ρ Ε Θ η κα.' β ρ Ε Θ ο υ μ α ι ,  πρβλ. γ Ε - 
ν η κ α,' γ Ε ν ο ν μ,α ι και.· ή ρ θ α . ·  έ ρ - 
θ  ον  μ α ι .

Μά οντε άφτά, ούτε τά.· εσ άπη ο αν κι απ' 
άφηό ε σ ά π η ο α.· σ α π ί ζ ω  κτλ. έχουνε κα
μιάν αντάμωση με τό δικό μας τό £ έ ρ ω .

Πολύ λιγ%τερα αποδείχνουν τά,· ε'χίf y i i a i ,  
δ ί γ ω . 8 φ λ ω και τά ρέστα, πού είναι Αγραμ
μάτων Αττικιστών ε γραμματικά λάδια, πρβλ. καί.· 
τ ί ω άντίς τ ί ν ω, (ήδελεν &ϊ οδα ι άντις ε ϊ - 
ν α ι κτλ.). !Καί πού ωστόσο ύπάρ^ει πάντα ή το
ν ική μετάθεση άπ*1 τήν προπαραλήγουσα τον Αόρι
στον οτήν παραλήγουσα τού ένεστοΑ

Στό,' ε ξ  ε ν ρ ο ν , έπειδής ό τόνος δεν είναι 
οτήν προπαραλήγουσα, δε συντε/.&ΐ νά σχηματιστεί Απ 
Αφιό — σά νάτανε παρατατικός — με μια μετάδεση 
τον τόνον οτήν παραλήγουσα, ένας ενεστός, δπως λ. 
χ. Απ’ τά.' ωλ ε κ α ,  έδι ¡κα,  έ σ τ η κ α  κτλ., 
που δεωρηδήκανε αάν παρατατικοί, είπαν.· δ λ έ - 
κ ω, δ ή κ ω καί δ έ κ ω, στ ή κ ω καί σ τ ε - 
κ ω κτλ, κατά τό.· έ π λ ε κ α  — π λ έ κ ω .

Mè τή υετάδεση τού τόνου ξηγιοΰνται- καί τά ντό
πια.· έκαμα. ·  κ ά μ ω  (Άρτάκη, Πόντος) καί.' 
έ λαβα. '  λ ά β  ω (Κύπρο).

Σ * δλα τούτα δμως δε βλέπω κανένα ανάλογο ιιέ 
τό πάγκοινο καί ζωντανό καί ι«τλούμενο κι απ' την 
παράδοση αωζάμενο.' ξ έ ρ ω  (δχι ζε-υρω nota 
bene ), άντίς ε ξ ε υ ρ ί σ κ ω ,  Απ' τό έξενρον 
τάνα.

Μ . Φ Ι Λ Η Ν Τ Α Ϊ

Ν εοελληνική Φ ιλολογία
Τέααερες ¡ποιητικές συλλογές. Νέα ποιήματα τοϋ 
Ν. Πετιμεζα., Π. Ταγκοπούλον, Κ. Καρδαίου 
καί Ρήγα Γκόλφη.

— Τό «Αδηναίκό Βιβλιοπωλείο» κυκλοφορεί σε 
λίγες μέρες τόσσερα ποιητικά βιβλία, γραμμένα άπό 
νεότερους, μά δυνατούς κι άξιους ποιητές μας. 
Τ' «.'Απλά Λόγια» τον Ν, Πετιμεζα, τά «Λυρικά» 
τ ον Πάνου Ταγκήπουλον, «Τά τραγούδια τον νησιού 
μου καί τις Κτιφισοιώτικες με?.ωδίες» τού Iff. Καρ- 
δαίον, καί τούς «“Υμνους» τού Ρήγα 'Γκόλφη. Οι 
ποιητές αύτοι, αρματωμένοι γερά μέ γνώση καί μέ 
τέχνη, μορφωμένοι καί σνχρονισμένοι, μας δίνουνε 
τή λυρική ποίηση, πού ή εποχή μας γέννα. ΑΙστά- 
νοννται μέ καρδιά γαληνεμένη κι άπλή. καί παρατη
ρούνε με ιιάτια μοντέρνα. Μακριά από τις παραδο- 
μέν&ς πρόληψες καί σνντηρητικότητες, πετοΰνε, μέ 
τά φτερά της φαντασίας, πρός νέους κι ανοιχτούς ο
ρίζοντες, Κ ’ εξόν από τά κοινά τους αότά χαραχτη- 
ριοτικά, καδένας τους σφραγίζεται Από μια ιδιαίτε
ρη, πρωτότυπη ατομικότητα. Ή  ποίηση τον Ν. Πε- 
τιμεζα (Λαύρα) είναι γεμάτη ζωγραφιά. μέ άδρές 
πινελιές δομένη, πού δμως κάτον απ' αυτές τρέιιει 
μιά υ’υγή δαχρισμένη κ' αίοταντική. Τα τραγούδια 
τού Πάνου Ταγκόπονλον, τά χαοαχτηρίζει μιά πνοή 
νιότης καί λεβεντιάς, γερή αντίληψη τής οωααίικης 
πλάσης, αγάπη στή ζωή καί στον έρωτα, κ ένας διο
νυσιασμός ηλιοπλονμιοτος. Τά ποιήματα τον Κ . Καρ- 
δαιου, Απλά. φωτεινά, λιτά, ζωηρά, γεννήματα ζ*υ- 
γαρωιιένης σοφίας καί φαντασίας, μέ μιά ξε-χωοιοτή 
ποωτοτνπία οτήν έκφραση πού πάντα τά σηιιαδεύει. 
Ό  Ρήνας Γκόλφης μέ τούς «°Υμνους» μας δίνει 
καί πάλι δείγιιατα τής ποιητικής τον τέχνης, πού 
ποοοπαδεί νά ύιρώοει οέ νόμο απαράβατο, τό γεμάτο, 
δυνατό, γερό κι άλάδεντο οτίχο. συνταιριασμένο μέ 
τή φλόνα τον πάδονς καί τό ζήλο τής κοινωνικής 
λε-ντεοιας. Καί οϊ τέοοερες ποιητές, δγαλμένοι μέο* 
άπό τό «Νουιιά», γλήγορα ξενωοίοανε άπό τούς Αλ
λους, καί μέ τά! νέα τους βιβλία παίρνουνε μιάν Α- 

• ξια δέση στά νεοελληνικά μάς γράμματα.
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5 ε ν η  Φ ιλ ο λ ο γ ία

ΣΤΗ  ΓΑΛΛΙΑ: "Ενα ρομάντζο τον Νίυα- 
μέλ—Ή  άληθινή του γυναίκα— Ποιήματα, του 
Πώλ Φόρ — ΜκαραΛΛουρ — Τά «Τρίκινχα — 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ άπό ·ώ ΜΟΝΑΧΟ.

— "Ενα καινούργιο άυιοιονργψα χάριοε πάλι 
οτή γαλλική φιλολογία ο ¿ορζ Λ τυαμε/, με ιο νεο τον 
ρομάντζο « & κ μ ν ο τ η 4) ε ,φ η τ ο ϋ μ ε ο ο - 
ν υ χ τ ι ο ύ ». Λιέοα ο αυιο νέλει να όει·ξει πως 
κάϋα ά»|ι):ρωπος πού οκεφτεται κοινά, ουμφωνα μέ ιις 
κοινωνικές ον ν νίκες που εχει όημιονργηοει ή ζωη, 
κ έπομενως κουτά, ϋεωρεοται' Λογιχυς ανΰρωπυς, 
τετραγωνικο μνααο, ενώ ενας άλλος πού ζητεί να 
μπει περιοοότερο οτή ζωή καί νά ςετάοει τις διάφο
ρες πληγές της μέ διαφορετικό τροπο άπ όποιο ου- 
νηΰίζονν οί άλλοι, και με πιότερη ελεντερία, ϋεωρει- 
ται έκφυλος κο\ι το πολύ πολύ τρελός, "Εναν τειιον 
άνύρωπο διάλεξε για ήρωά του ό Λτναμέλ, εναν υ
πάλληλο γραφείου, φτωχό άνϋρωπο, κι αφού τον κό
ψε οτά όνο τό κεφάλι του, άρχιοε νά ξ&τάζει τό μυα
λό του και νά γράφει τις ένινπώσες του. Ό  2 α/α- 
βέν εϊταν άήύρωπάκος όμοιος μέ όλους τούς υπαλλή
λους,· δυοτυχιομμνος, παραπετάμώ'ος, και ποϋοϋοε 
την άνάπαψη, πού ποτέ όέν τή γεύτηκε οτή ζωή του, 
Ισαμε την ήμερα πού, νπακονοντας οέ μια παράξενη 
μαγεία, τραβά τ' άφτι τού προϊσταμένου τον και γι' 
αυτό διώχνεται από τό ^οα^£ίθ, ένώ, ώσπου νά βγει 
από την πόρτα, ό πάτρωνάς τον τον απειλεί μέ τό ρε
βόλβερ τον. Τότε ό κοινός αυτός ανϋρωπος άρχίζει 
να ο>.εφτεται διαφορετικά. Γιατί νά μήν μπορεϊ κα
ν,‘ϊς νάγγίξ&ι ο όλα τά πράματα ; "Α, γιατί υπάρ
χουν οί κοινωνικές ουνΰήκες, ή καλή άνατροφή πού 
ίοοδυναμεϊ μέ την υποκρισία, ή τέχνη νά κρατεί κα
νείς μερικά κινήματα πού μολαταύτα έχει τρελή επι
θυμία νά κάνει, Κι απ' αυτή τή οτιγμ,ή ό Σαλαβέν γί
νεται τρελλός γιά τούς άλλους πού δέ ακέφτουνται 
σαν κι αυτόν, καί δούλος τής οκέψης πού όέν μπορεϊ 
νάν τή μετρήσει ούτε νά την κυβερνήσει. Καί σκέ
φτεται, αν καί λατρεύει τή μητέρα του, πώς αν εκεί
νη πεϋάνει, θά λευτερωθεί από τίς φροντίδες και 
τά βάσανα, οτά όποϊα υποβάλλεται ^¿ά νάν τή διατη- 
\ρήοει, καί λατρεύει άγνά μιά γυναίκα, ένώ σνχρονα 
λαχταρά μιάν αλ,λη, χωρίς νά ξαίρει >:ι αύτός τό για
τί. Καί τό «γιατί» αυτό είναι γιατί τό πνευματικό έν
στικτο υποτάσσεται συχνά στο φυσικό. Αύτό είναι λί
γο χτηνώδικο, μά αλήθεια είναι πώς κανείς δέν μπο
ρεί νά πει πώς αύτός είναι λεύτερος απ' αυτή τή 
σκλαβιά. αΟλοι, λίγο πολύ, καί προπάντων εκείνοι 
πού τέχνη τους έχουνε νά ξειάζουνε τήν άνϋρώπινη 
καρδιά, είναι τύπου Σαλαβέν, χαι γι' αυτό ό Ντυα- 
μέλ έγραψε ένα αριστούργημα, γιατί πρώτος αυτός 
άγγιξε ένα δέμα, πού λίγοι θάχαν τή δύναμη 
νάν τό ξετάοοννε άφοβα,

— «'Η ά λ η θ  ι ν  ή τ ο υ  γ υ ν α ί κα»  , χον 
’̂ ντρέ Κορτίς, είναι ή λεπτή μελέτη μ,ιάς απλοϊκής 
καρδιάς, γυναίκας, ‘χωρισμένης από τόν άντρα της, 
πού ξακολουθεϊ όμως νάν τόν αγαπά, καί πού, αν 
καί μπορούσε νά τόν έκδικηθεϊ οέ κατάλληλη στιγμή 
μέ τό Ιδιο τό πόθος του, προτιμφ τό μαρτύριό της ά- 
πό τήν ίκΜκηοη, καί δείχνεται άληθινά γυναίκα του,

1 θυσιάζοντας τόν εαυτό της οτήν άγάπη τον. Οί λε
πτομέρειες αυτού τού ψυχικού δράματος, καθώς κ’ 
οί λεπτομέρειες τής καθημερνής ζωής τής κόρης καί 
τής μητέρας της, είναι φνοικώτατες, χαριτωμένες, 
ούμφωνες μέ τήν ανάπτυξή τους καί τήν κοινωνική 
τους θέοη. Ή  έγωιοτρια μητέρα, πού κατά βάθος 
χαίρεται γιά τό διαζύγιο τής κόρης της, γιατί έτοι 
τήν κερδίζει, καί τό φτωχό πλάσμα πού αγωνίζεται 
γιά νά ζήσει μέ τήν έργαοία της καί προοπαθεϊ ά
δικα νά πνίξει τή μεγάλη άγάπη πού ξακολουθεϊ νά 
αίστάνεται γιά τόν άντρα της, είναι τόοο ζωηρά καί 
τόσο πραγματικά ζονγραφιομένες, πού καί μόνο γι' 
αύτό, τό ρομάντζο τούτο τού Κορτίς θάρέσει πολύ, 
και ϋά διαβαοτεϊ μ' ένδιαφέρο από κείνους που θέ
λουνε νά γνωρίσουνε τήν οικιακή ζωή τής εργατι
κής τάξης τής Γαλλίας,

— Ό ΙΙώλ Φόρ ξαναβγάζει, μέ τήν προσθήκη δέ
κα ακόμα νέων τραγονδιών του, τόν τόμο πού απο
τελεί τή δέκατη σειρά από τις «Γαλλικές μπαλλάν- 
τες» του.' τό Μ ο ρο έρ φ  . Ποτέ, οέ κανένα του άλ
λο ποίημα όέν είχε δείξει τέτια άλλεγρία καί τέτία 
ευκολ,η καί λ.εντερη ευθυμία, όσο οτά τελευταία αυτά 
τραγούδια του, τής Γ  ι ο λ ά ν  τα ς  τ ο ύ  χ α 
ρ ι τ ω μ έ ν ο υ  Ο ν ι λ ι α μ.'

«Τό λ,εύτερο ρόδο τον βουνού πήδηξε από χαρά 
τούτη τή νύχτα, κι όλ.α τά ρόδα τής έξοχης, ο δλ.ονς 
τούς κήπους, είπαν,·

— «*Ας πηδήξουμε μ' ελαφρό τό γόνατο, αδερφές 
μου, πάνω από τι? γκρίλλιες. Μ ή >:αι τό ποτιοτήρι 
τού κηπουρού άξίζει μιάν ομίχλη πού γυαλίζει;»

«Είδα μιά τού θέρον νύχτα, πάνω σ’ όλους τής γης 
τούς δρόμους, τά ρόδα νά τρέχοννε πίσω από ένα λεύ
τερο ρόδο».
ί

— «Μ π α ρ α μ π ο ύ ρ ,  ή ή Παγκόσμια Ειρήνη» 
τον ^Αντρέ Μπιλ,ύ είναι ή καυτερή οάτνρα τής ουτο
πίας καί τής πράξης, που ποτέ δεν είναι αδερφή τον 
όν&ίρον. Ό  Μπαραμπούρ είναι ένας ά!νθρωπος αθώ
ος, γεννημένος μέ ψυχή ποιητική που μοιράζει τά 
κεφάλ,αιά τον χωρίς νά ζητεί τόκο ή καμιάν άλλη ι
κανοποίηση. Μόνο σκοπό τής ζωής τον έχει νά σκορ
πίζει γύρω του τήν ευτυχία, καί οτό τέλος, μπλεγμέ
νος οέ μιά συμμορία κακούργων, τελειώνει οτό νά 
κατηγορηθεϊ γιά τή δολοφονία μιας κόρης καί νά κα
ταδικαστεί σ$ώος, «Δέχονμαι νά πληρώσω για τούς 
άλλους γιά νά μήν ταράξω τήν παγκόσμια ειρήνη», 
λέει, ακούοντας τήν άπόφαοη, καί μπαρκάρει γιά τις 
Ινδίες, όπου θα κάνει τήν ποινή τον. Κ  έρχεται κα
τόπι ή περιγραφή τού ταξιδιού, τόοο κοομική, τιού 
γεννάει ακράτητα τά γέλια, ^¿ατί δείχνει πώς ό ον- 
γραφέας ποτέ δέν έκανε τό ταξίδι των Ινδιών καί 
πέος όλ.ες τίς πληροφορίες τίς δανείστηκε από τό Α. 
Μπουρμπονώ. Στό τέλος λέει μ’ ένα φλέγμα αξιο
θαύμαστο καί πολύ ήρεμμ.· «Πιοτεύω πώς τά τοπεϊα 
δέ θάχονν άλλάξει». Μόνο γι' αύτή τήν αμίμητη 
φράοη μπορεί κανείς νά διαβάσει δλάκερο αύτό τό 
κουραστικό ρομάντζο, γιατί οτό τέλος άνακονφίζεται 
γελώντας μέ τήν καρδιά τον,

—  Τό περιοδικό τής Άλεξάντρειας «¿Γράμματα» 
έβγαλε τίλευίοΐα ο1 $να φροντισμένο κι όμορφοτυηω
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μένο τόμο τριανταενα τραγούδια τον Φερναν Αεπρέτ, 
κάτω από τό γενικό τίτλο «Τ ρ ί π τ υ χ  α>κ Μερικά 
απ’ αύτά είναι πολύ ώραϊα, γραμμένα μ ένα οτιχο 
απλό, φυσικέ καί· φροντισμένο. 'Ανάμεσα τον; ξεχω
ρίζουμε τήν «Αναμονή», τό «Δείλι» καί «Αυτούς που 
όέ μιλούν», άποόοσμένα μέ πολύ αίοτημα και με μιαν 
άπλότη ζηλευτή.

β Α Α Ζ Ι Ε Ι - Ι - Α

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙίΟ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ. — Οί 2α- 
ηλοκοι τού 11αριοιου (/γαλανέ τό φόρμανι τους. Ό  
γερμανικός /αος καταΰικοοιηκε να οοιγ.ΰψε{ 43 
χρυνια γιά τψ ανταντική κεφαλαιοκραιια. Όα πλη- 
ρωοει με τον ίόρώτα του τις αμαρτίες τού X 'ονλίελ- 
μου, τού Αονντετορφ, τού ΊΊρπιτς. Βεόαια, οτη 
Συνθήκη τής «Είρηνης» υπάρχει και κάποιο άρθρο, 
υπογραμμένο και άπο τούς Χ'ερμμνούς, πού λεει πως 
υ γερμανικός μιλιταρισμός εϊτανε ή μόνη αίτια τού 
πολέμου. (Και ό μακαρίτης Τσαρισμός, που απει
λούσε τις Ινδίες καί τήν ΙΙόλη; ό εγγλέζικος ιμπε
ριαλισμός; ό γαλλικός σωβινισμός; νά μη φταίνε καί 
τούτοι λιγουλάκι;) Μολαταύτα κάμποσοι χοντροκέ
φαλοι Ευρωπαίοι δέν καταλαβαίνουν, μέ τι δικαίω
μά θά τιμωρηθοϋνε καί τά μωρά τής κούνιας, καί 
κείνοι οί Γερμανοί πού όέ γεννηθήκανε ακόμα. Μια 
*Ελ6ετική εφημερίδα λογάριασε ότι κάδε είκοσι 
Γερμανοί δά έχουν νά πληρώσουν ίσαμε τό 1963 έ
να εκατομμύριο μάρκα. Μεοα οέ τούτους τούς έικοοι 
δνοτυχιομένους βρίοκοννται κφ τά μωρά, οί γέροι, 
οι γυναίκες λαί οί άρρωστοι. \Ααί τούτο λέγεται πο
λιτισμός καί δικαιοσύνη ! 01 Γερμανοί διώξανε τούς 
δικούς τους τυράννους καί οτή ϋέοη τους ξεφυτρώ
σανε ξένοι δήμιοι γιά νά τούς γδάρουν. Τί ώψέλεια 
έχει τό γερμανικό προλεταριάτο από τό σοσιαλισμό, 
αν στή δέση τού Γερμανού εκμεταλλευτή παρουοιάζε- 
ται ό λ άλλος ή ό 5Άγγλος εκμεταλλευτής, άν ή γερ
μανική βιομηχανία καί τά φυσικά προϊόντα τής χώ
ρας εθνικοποιηθούν μονάχα γιά τις τσέπες ιών χρυ- 
οοκανθάρων τής Άντάντ; Τί ωφέλεια έχει ή ερ
γατική και ή μικροαστική τάξη τής Γερμανίας, άν 
οπάοει οτό εσωτερικό τις πολιτικές της άλυοίδες, 
μονάχα γιά νά φορέοει τις πιο βαριές πού τής βά
ζει τό έξωτερίλό; Μά δέν έχαοε ό λαός τοϋιος κά- 
δε ελπίδα. Τά άνδρωπιοτικά πνεύματα τών χωρών 
τής Άντάντ (προ/τ' απ' όλα οί σοσιαλιστές ,̂ ίσως 
ιδά κινηθούν γιά τή οωτηρία τής ευρωπαϊκής αν
θρωπότητας. Γιατί τό ξαίρουμε όλοι- ό τάφος τής 
Γερμανίας καί τής Αυστρίας, τής κεντρικής Ευρώ
πης, δά είναι καί ό τάφος όλης τής Ευρώπης. Ή  
ήπειρός μας σήμερα ίσα ίσα, περισσότερο από άλλο
τε, αποτελεί ένα κορμί, καί άν ένα μέλος του είναι 
σάπιο, δά χαλάσει μέ τόν καιρό ολάκερο τό κορμί. 
Μονάχα οί Σαηλόκοι δέ \&έλουν νά καταλάβουν τήν 
άλήδεια τούτη. Ή  σκλαβιά τού Γερμανοί1 προλετά
ριου δά εχ&ι γι αποτέλεσμα καί τή σκλαβιά τού 'Εγ
γλέζον, του Ιταλού, τού "Ελληνα εργάτη. "Ολοι οί 
λαοί έχουν έναν κοινό εχτρό, πού χτές τονέ λέγανε 
Γονλιέλμο ή Χίντεμπονργκ, οήμερα τόν λένε Φός ή 
Μπριάντ, αύριο πάλι δά τόν λένε άλλιώς· καί όλοι 
αυτοί οί κύριοι κατά βάθος είναι Αγαπημένα Αδέρ
φια.

Τδ μόνο κράτος πού λευτερώθηκε οήμερα δπό{ τού-

το τόν κοινό «χι6°> είναι ή Ρωοοία. Γι αυτό οτη 
Γερμανία πολλοί (όχι μονάχα οί οπαρτακιοτες) ζη
τάνε στην απελπισία τους κάποια άγκυρα σωτήριας 
οτή μεγάλη Ρωσοική Δημοκρατία. Μά τί νά κάνει η 
δυστυχισμένη ; Καί κείνη, άν καί ξεπάστρεψε τοοο 
αποτελεσματικά τοί^ τσαρικούς της δημίους, βρί
σκεται σέ πολλά ακόμα, τουλάχιστο εξωτερικά, κάτω 
από τό ζυγό τής άνταντικής κεφαλαιοκρατίας, που 
φοβάται μήπως καμιά σπίθα τού Μπολοεβικιομοί 
πέσει οτή Γερμανία καί άπ έκεϊ στις δικές της χώ
ρες. Τί δά γίνει τότε τό φερμάνι τών Σαηλόκων; 
Ανάμεσα οτή Γερμανία καί τή Ρωοοία ιδρύθηκε ένα 
νέο καπιταλιστικό κράτος, ή Πολωνία, που δέν μπο
ρεί οντε νά ζήοει ούτε νά πεδάνει. Μά ένα κάνει 
τούτο τό δημιούργημα μιας εγωιστικής πολιτικής.· 
μποδίζει τή Χ ερμανια και τή Ρωσοια νά οννεργα- 
οτοννε. Είναι ό φραγμμς, που τόν εοτηοε ή Άντάντ 
έκεϊ γιά τό «φόβο των Ιουδαίων», διμ. των Μπολ
σεβίκων.

Καί μολαταύτα. Οί πνευματικές οχέοες τών δύο 
μεγάλων τούτων χωρών σιγα οιγά περνάνε τό πο
λωνικό «κινέζικο τείχος». Σιό ΰερολίνο σήμερα 
ζο&νε άπάνου κάτου 120 χιλιάόες Εωοοοι. Στις ε
παρχίες τής Γερμανίας ΰριοκουνται ακόμα 7 0  χι
λιάδες Ρώοοι αιχμάλωτοι, πού έχουν όμως οχετική 
¿λευτεριά κφ δουλεύουν οτά αγροτικά χτήματα με 
τήν ίδια πληρωμή οάν τούς Γερμανούς εργάτες. Βέ
βαια δέν μπορεί κανείς νά πεϊ πώς όλοι τούτοι είναι 
Μπολσεβίκοι ή σοσιαλιστές. Κάμποσοι είναι ακόμα 
οπαδοί τού Τσαρισμού. Στή γερμανική πρωτεύουσα 
βγαίνουν δυό κα,Οημερνές ρωοοικές έφημερίδες. Καί 
ιό πιό σπουδαίο είναι ή με^άλτ; παραγωγή έργων 
τής ρο/οοικής ανθρωπιστικής φιλολογίας, τού Τολ- 
οτόη, τού Γκόρκη καί πολλών άλλων λιγώτερο γνω- 
οτών.

"Ενας από τούς τελευταίους είναι ό 2 'άλτυλθβ, 
πού ^εννήό^κε στα 1826 καί πέϋανε οτά 1άρ9. Μαζί 
μέ τούς συγκαιρινούς τον, τό Ντοοτογιέβοκι, τόν 
ΐολοτόη καί τόν Τονργκένιεβ,' χαραχτηρίζει καί 
τούτος τή ρο/οοική φιλολογία καί δημοσιογραφία τού 
όιύτερου μιοον τού περασμένου αιώνα. Είναι οατν- 
ρίστής.Στήν παλιά Ρωοοία είχαμε δυό μεγάλα πνευ
ματικά κόμματα, τούς «σλαβόφιλους» καί τούς «φραγ- 
κόφιλονς». Ό  2 ’άλτυκοβ όέν ανήκε ούτε οτό ένα ού
τε οτό άλλο κόμμα. Τούτο τόν έκανε ικανό νά οατνρί- 
οει μέ τόν πιό καλλιτεχνικό τρόπο τήν ξεχαρβαλω
μένη του πατριόα. Οί άναγνώοτες του γελάνε γιά 
τούς κωμικούς τύπους στα έργα του. Μά άλ.ηθινά δέ 
ύά υπάρχουν οτή Ρωοοική φιλολογία πιό μελαχολικές 
ιστορίες. Πολλοί Ρώοοοι νομίζανε πώς οτήν πατρί
δα τους ολα δά γινόντονσαν καλύτερα} άν ή παλιά 
καλή βάοη τής Ρωοοικής κοινωνίας ήθελε νά πάρει 
μια κάπως πιό ηθικη χρωματιά, Ο ονγραφέας μάς 
δείχνει στα μνθιοτορήματα καί οτά διηγήματά τον, 
πως μια τέτοια βάοη δέν υπάρχει, ούτε υπάρχουν οί 
άνθρωποι πού έπρεπε νά τή στηρίξουν. Γιατί ίοα ί
σα, ¿κείνοι που 8λο φωνάζουν γιά τήν ιερότητα τής 
οικογένειας, τής περιουσίας, τού κράτους, αυτοί έ
χουν χαντακώσει τήν οικογένεια καί τήν περιουσία, 
αυτοί έχουνε προδώοει και πουλήσει τό κράτος. "Ο,τι 
είναι ό S w i f t  yia τήν ’Αγγλία, είναι ό Σάλτν- 
κοβ yid τή Ρωοοία. "Αν καί τώρα όέ φαίνβται πιά
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β Α Ρ Β Α ΡΟ Π Α Ζ Α Ρ Ο

Σ τ ή  στήλη αυτή  παρακαλοϋμε ό
λους τους αναγνώστες μας νά 
μάς |1οηύ ήσουν

τόσο επίκαιρος, ώστόοο ϊοα ίσα σήμερα δα έπρεπε νά 
γίνει περισσότερο γνωστός, επειδή τά έργα τον (12 
μεγάλοι τόμοι), μάς παραοταίνουν τόσο τελεία την 
παλιά ρωοοική κοινωνία και τις σχεσες της μέ τή 
οημερινή μεταπολεμική.

Μια μικρή ουλλογή των σατυρικών διηγημάτων 
τον Σάλτυκοβ έβγαλε τελευταία σέ γερμανική μετά- 
φραοη δ Neue Merkur του Μονάχου, ( « Satiren 
von Michail Saltykow* ). Ή  ουλλογή αυτή είναι 
πολύ διαλεγμένη και δείχνει και ατούς τυφλούς α
κόμα, πώς ό Μπολοεβικιομος δεν είναι προϊόν με
ρικών φαντασιόπληχτων Ιδεολόγων, μά κάτι πού εΐ- 
ίαν επόμενο να βγει οτό έδαφος πού τ όσο τό είχε 
καλλιεργηθεί και τοχε κάνει κατάλληλο για τέτοιες 
Ιδέες ή κακοδιοίκηση τού Τσαρικού καδεοτώτος.

Μ ό ν α /ο . Γεννάρης ALEX S T E IM E T Z

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στής μούχλας τά δ·ολά νερά.

Στής μούχλας τα (θολά νερά,ένας χειρουργός χώδηκε, 
νά βρει δυο γλωοσαμνντορες, ό άμοιρος, φαγώδηκε. 
Και τράβηξε χαρούμενος δνό φουοκωμέν' άοκιά, 
ιόν άγαδό Έξαρχόπονλο και τόν Άντρέα Σκιά.

Μονόλογος τβΰ Σκιά.

Τοϊς χνδαίοις μαύρη μοίρα !
Βγάλ' τό οτάρι άπό τήν ήρα,

Μαλλιαροΐς δεϊξον τή δέρα, 
δός υπόδημα εις χεϊρα...
Γράφε ζνδος, όχι μπύρα, 
γράφε φδε'ιρ και όχι ψείρα, 
πλημμνρίς, όχι πλημμύρα. . .  
νΕπαδα μεγάλη φύρα, 
ιόν κατήφορον έπήρα 
τό μυαλό μου και μιά λίρα. . . .

Γ1ΙΚΡΑΓΚΑΘΗΣ

ΓΙλ Τλ ΠΜΑΙΑΤΙΜ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

%0  δεύτερος διαγωνισμός του «Νουμα» γιά παι- 
διάιικα τραγούδια, πού προκηρύχτηκε οτό νπ' άριδ. 
662 τής 14 τον Δεκέδρη 1919 φύλλο μας, δεν 
έδωοε αποτελέσματα άξια λόγου. Πολλά, πάρα πολ
λά χερόγραφα μάς οταλδήκανε, μά ή 'Επιτροπή πού 
είχαμε συστήσει, αν και τά ξέταοε μέ μεγάλη προ- 
οοχή, δέν μπόρεσε νά βρει κανένα παιδιάτικο τρα
γούδι πού ν' αξίζει τό βραβείο. Ξεχώρισε, βέβαια, 
μερικά ποιήματα, μέ τέχνη γραμμένα, όμως σ' άλλ' 
άπ1 αυτά έλειτιε ή σωστή παιδαγωγική γραμμή, καί 
σ’ άλλα ή διατύπωση είτανε Ανώτερη άπό κείνη πού 
χρειάζεται στή διανοητικότητα τού παιδιού.

"Ετοι, μένουμε μέ τά τραγούδια έχεϊνα πού μας 
έδωοε δ πρώτος διαγωνισμός τον «Νουμα» καί πού 
ίοως Αργότερα βγούνε οέ Ιεχω ρ ισ τό  βιβλίο. .

— Ό  \  Δραγάτσης χαιρετφ έκ μέρους των εταί
ρων την Α. Μ. τόν Βασιλέα καί έκφράζει τήν χαράν 
αυτών δ ι' ο ΰ ς καί πάλιν ή εταιρεία τίθεται ύπό τάς 
πτέρυγας τή; βασιλικής εύμενίας.

Έ φ . « Ι Ι Ρ Ι Ι Ι Έ Υ ϋ Υ λ Α »  17 Γενάρη σελ. 1 κολ. 4
— Ή  Αστυνομία Πειραιώς είχε συλλάδει προ

χθές δύο άτομα ώς ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ εις τάς κλο. 
πάς ταύτας.

ίδ ια  εφ ημερ ίδα  17 Γενά ρη  σελ. 4  σνήλ. 1

«'Ωσαύτως Απομακρύνονται τού Πολ. Ναυτικού οι 
σπονδαοται τών Πανεπιστημίων καί τού Πολυτε
χνείου, ώς μ ή δ υ ν α μ έ ν η  νά συμβιβαοδή ή 
ο π ο ύ  δ ή τ ων  μ ε τ ά  τ ο ν  ε π α γ γ έ λ 
μ α τ ο ς  έ ρ γ ά τ ο ν  δ α λ ά ο ο η ς » .
(Έ ντυπ ος Έ γ κ . Ύ πουργ. Μ α ντικώ ν, άρ. 1>3 π .έ. σελ. 4 ).

«Ό διαγωνισμός τών μουσικών ένεργηδψεται εν 
Ναυοτάϋμφ τήν ιην Δεκεμβρίου. — Αί ουμπληρω- 
δηοόμεναι 1 6 κ ε ν α ι  δ έ σ ε ι ς  αφ ο ρ ώ 0 ι τά 
έξης Μουσικά όργανα.· Φλάουτον Κουαρτϊνο, Κλα
ρίνα, Κουαρνέτα, Κλοπαόμρα, Τρόμπα, Μπέ-Μπά- 
σα, Εύφώνιον, Μπάοο Μ. Β. Τύμπανο. Μέφα Ί'νμ- 

Ρ πανο.
Ή  ε£ετασις ΠΟΙΗΣΗΤΛΙ εις τήν εκτέλεσιν ώ- 

ριομένων τεμαχίων εκ πρώτης όψεως».
(Έ ν τυ π ο ς  Ε γ κ ύ κ λ ιο ς  Υ π ο υρ γείου  Ν α υ τικώ ν  ά ρ ιίί.  οΟΟ

π. έ . σελίς ΰ ).
Έρεννήοας τ ι] ς τ ο έπ  η ς ιοί! μαντώ της. . .
Πότε ό ήλιος δωπεύει τους ουμπολίιας μέ τά ς  

Α χ τ ί δ α ς  του.
Και οι ουμπολιται είναι τά άδώα θύματα του δη - 

λ νπ  ρ ε π ο ύ  ς καιρού.
(Έ φ η μ . « Κ Η Ρ Υ Ξ »  τού Βόλου)

Δέν ή τ ο συνέπεια α ί Α π ο φ ά σ ε ι ς .
■ ( « Ι ΐ Α ΐ Ρ λ Ι »  σελ 2 , στήλη 2, 17 .1 .1 9 2 1 ).

Μ ε δ’ δλ α τα παράπονα δεν έχω λόγον δ ι ά 
νά μετανοήσω.

( Ί ο ι α  εφ ημερ ίδα, σελ. 1 , στήλη 5 . 17 .1 .1 9 2 1 )

«ή διαμαρτυρία δέν Αφεώρα ε ί ς ιήν ουσίαν. . . .  
ή ϊνοταοίς των, ήτις Αφεώρα τήν όιαινπωσιν.

1 « Α Α ο 11.η ι *Ρ 1 λ 11* ι9 .  ..1 9 2 1 , σελ. 4 , στ. 1 ).

. . .  .ό Μητροπολίτης Θεόκλητος φά ζητήσ/; νά ενερ* 
γηδή έλεγχος επί τών όιατεΘΕΝΤΩΝ πιστώσεων, 
κτλ. κτλ.

(Έ φ η μ .  « Α Θ Η Ν Α 1 » . 20  Γεννάρη 1921, σελ. 2 , κολ. 2)

Ό  κ, Ν. Στράτος, λαμβάνων τόν λόγον, λέγει ότι, 
ΤΑΣ ΔΗΑΩ2.Ε1Σ, εις τάς όποιας προέβη ό κ.Πρό
εδρος τής Κυβερνήαεως, καταλήγων εις τήν πεποί- 
δηοιν, ότι ή Συνέλευοις θά περιβάλη διά τής έμπι· 
οτοαύνης της τήν νέαν Κυβέρνηοιν, όπως ένισχύση 
τό έργον της, τό οχ&τιζόμενον αμέσως πρός τήν δια- 
χείριοιν τών υπέρτατων Έδνιχών συμφερόντων, ά
τι να εϋρηνται σήμερον πρό τής έρεύνης τής Ευρώ
πης, ΝΟΜΙΖΕΙ πρέπον νά δηλώοη, πρό πάοης ¡μη* 
φοφορίας, ότι θά παράοχη μέν ψήφον έμπιοτοούνης 
πρός τήν Κυβέρνηοιν κτλ κτλ.

(•Κ ΑΘ Η Μ ΕΡΙΝΗ * 26.1.990, « λ .  1, στήλη β(
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Ν Ε Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ

—Του Γ. Γ κ έ ϊ γ ε ρ σ τ α μ ΝΤΌΡΑ, μυθιστό
ρημα, μετάφρ. 'Ελένη Μακρή, έκδοση Γ. Βασιλείου 
(δρχ. 4).

— Τοΰ |Κ α μ, Φ λ α μ α ρ ί ω ν ο  ς ΣΤΕΛΛΑ, 
μυθιστόρημα, μετάφρ. Α. Δαλέζιου, εκδ. Γ. Βοϋσιλείου 
(δρχ. 3).

— Βγήκε σέ ιδιαίτερο φυλλαδάκι ή ομιλία τοΰ Μι- 
χάλη Ροδα, που έγινε στις 3 τοΰ Δεκέβρη στο Λαϊκό 
Κέντρο τής Σμύρνης, γιά τόν ποιητή Λορέντζο Μα
βίλη. Ό  Ρόδάς ανάλυσε τό θήμα του μέ έξαιρετική 
χάρη, κ’ έδωσε μιά σύντομη μά πολύ άληθινή ζου- 
γροκριά τής ζωής και τής τέχνης τοΰ Κερκυραίου σο- 
νετογράφου.

Ξ Ε Ν Α  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α

—Le Monde Nouveau,Γεννάρης 1921. — Άν- 
ρυ ντε Ρενιί: 'Έλα, όμορφη πληγωμένη ψρδιά 
(ποίημα). — Ζάν ; Εριτιέ,· Τ6 έργο τον Άνρν ντέ 
Ρενιέ. — Μ. Τρίμπ.· Μπολοεβικισμός και οοοιαλι- 
ομός. — Άντριέν Λωτέρ,· Ποιήματα.

— La Revue Critique (25 τον Γεννάρη 
1921). — Κολομπιέ: Ή  άληθινή ίοτορία τοΰ Κον- 
ομάρκ. — Ρομπέρ Λεζαίν,· Τά Έλευοίνεια μυστή

ρια. Ρομπέρ Ααμπελαίν.· Οί αγάπες τον Τραπε
ζίτη των βαοιλέων. — Γκαρνιέ.· Στροφές γιά τίς 
εποχές χτλ,

— Mercure de France (1 τοΰ Φλεβάρη 1921). 
Πώλ Ριβάλ.· Γαβριήλ Λ Υ  Άννοντζιο. — Κουλόν.· 
Μιά οτιγμή τής Σνβολιοτικής ώρας. —Άντρέ Φον- 
ταινάς/ Μπρος οτό θάνατο (ποίημα). — Ντανβίλ.' 
Το οώμα μας αθάνατο. — Νικιτίν.· Μερικές παρα
τηρήσεις γιά τους Κούδρονς, κτλ.

"Ολοι οί Επιθεωρητές, δλοι οί Καθηγητές, δλοι 
οί Δασκάλοι και δλοι οί Δηαοτικιστές πρέπει νά 
συστήσουν στους μαθητές καί στις φιλικές τους οι
κογένειες τό βιβλίο τοΰ Δόν Κιχώτη. Έκτος από 
τή φιλολογική του αξία, εκτός από τήν ευχαρί
στηση πού σκορπά τό διάβασμά του κι άπ* τήν 
ανυπολόγιστη ωφέλεια πού έχει γιά τό Δημοτικι- 
στικό αγώνα, θά πάψουν πια τά Ελληνόπουλα νά 
διαβάζουν τόν «Πειρασμό», τό «Νάτ Πίγκερτον» 
καί τά παρόμοια.

"Ενας ’Επιθεωρητής Δημ. Έκπαιθεύσεως

^ X f x g P l f  ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ [ > ζ

κ. ΠΕΡ, Δ. ΚΟΑ. Ξακολούθα και σιγά σιγά θά 
ν ι ώ ο ε ι ς  (όχι ν ο ι'ό ο ε ι ς) τι οον χρειάζεται 
άκόμα γιά νά σκαρώνεις όμορφα τραγούδια. — κ. 
ΑΡΧ. ΧΙΑ. Σνφωνοι, «Γό καΙΩκαμωμένο αντικεί
μενο έχει τήν ώραιΩτη του» καί...τήν ορθογραφία 
τον. — κ. ΗΑ. ΓΙΑΜ, Έχεις δίκιο.

'Έξω, χαρά ϋεοΰ, γλνκιά σά μέλι 
ημέρα άνάσταοις, φώς, ευλογία, 
κανένα ούννεφο, — Μά τί μάς μέλει;

Ούτε μάς δέ μάς μέλει ! Ωοτόοο, δημοσιεύουμε όώ 
τήν πληρωμένη αγγελία οον.' «θά επιθυμούσα νάλ- 
ληλογραφήοω μέ δεσποινίδες διά τό ζήτημα τής μαλ
λιαρής γλώσσας μέχρι 18 χρόνων, Γράψατε.· Ήλ. 
Γιαμ. Πόστ Ρεατάν. Αθήνα». — κ. Κ. ΚΑΡΑΒ, 
Νά ξαχολονθήσεις καί κάτι θά βγει μέ τόν καιρό καί 
μέ τή μβλέτη, Ό  «Νοοταλγός» μάς άρεσε περισσό
τερο. Ν’ αποφεύγεις καί τίς κακόηχες λόξες, λ. χ. 
«άγ κ α λ  ι ούλα» και τά τέτια. — κ. Ζ, Μ. Π. Τί 
τονέ ϋίς τό Ραφαήλ; Νά καμαρώοει τή «Γύφτιαοα»; 
Δοκίμασε σ άλλ,ο θέμα λιγώτερο αντιπαθητικό. — «. 
Γερ. Δ, Καο. Γιατί νά πικραίνεσαι; Στείλε μας άλ
λα, καλύτερα. Γιά τις παρατηρήσες, τις άλλες, έχει; 
καί δέν έχεις δίκιο. Φασκέλωο' τα ! —κ. Β. ΑΑΜ, 
Αρχίζεις καλά και στα δνό, μά τά χαλνάς οτή συνέ
χεια. — ΣΤ. ΑΜ, Καλούτσικο. Ό  κ. Σ  βρίσκεται 
δώ. — κ. ΔΗΜ. ΠΟΜ. Λίγη προσοχή ακόμα καί 
θά πετύχεις.Τό «Έρμο βράχι» δέν τό λέμε, δοο κιάν 
τό χρειαζόμαστε νά τό ριμάρουμε μέ τό μ ά χ η,—κ,Ι. 
Σ. ΑΡΔ. Άφοΰ είσαι «μόλ ι ς 14 ετών» έχεις και
ρό ακόμα. Μή βιάζεσαι. Θά γράψει; καλά μιά μέρα. 
Τό «,Αριστείο» οον λ. χ. καλούτοικο. Ξαναδούλεψέ 
το καί οτείλ’ το μας. — κ, ΤΑ Κ. Φ. Θά γίνει κι' 
αύτό, μά οιγά σιγά. — κ. Φ. ΑΣΤΡ. Δέ βαριέσαι \
°Ολους τους Ξεχωριστούς ό κοομάκης τους περιφρο
νώ, άφον δέν τοΰ μοιάζουν, — κ. ΣΟΦ. Καλούτσι- 
κο. ”Οχι καλό. Τό καλό θάρθει μοναχό του καί τό 
περιμένονμβ. — κ, ΑΓΝ. Είπες πώς θά μάς γρά
ψεις κι ακόμα νάρθεΐ τό γράμμα οον. Γιατί; Πε
ριμένουμε.

Γ Ν Ι Ι Χ Τ Ο Π Ο Ι Μ Σ Ι Χ
διά χούς κ. κ. Όδοντοϊατρούς

Ό  Οϊκος «LABARBERA» I. ΚΑΝΔΡΗ & Σια 
οδός Σταδίου 3 γνωστοποιεί δτι ό έν Λονδίνφ οίκον

CLADIU& ASH A C*=
άνέθβσεν αύτφ διά Συμβολαίου τήν άποκλειστικήν 
πώλησιν καί Αντιπροσωπείαν των ειδών τον διά τήν 
Παλαιάν, Νέαν ‘Ελλάδα καί Σμύρνην.


