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κ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ Κ
κ. ΑΡΛΟ ΥΜ11ΙΔΗΝ, Λάβαμε τήν εγκύκλιο τού 

Επιθεωρητή ιών δημοτικών οκολειων Αττικής κ. 
Β&ργόπουλου, και γελάσαμε μέ τήν καρδιά μας μέ 
την « α ν α τ ο λ ή  ι ή ζ χ α ρ α υ γ ή ς  τ ώ ν  
ν ε α ν ι κ ώ ν  τ ο υ  π ό θ ω ν »  που γράφει, κα
θώς και μέ τή διαταγή του οτούς δασκάλους νά βγά
ζουνε, λόγους πατριωτικούς όπου βρεδοϋνε. Μά όλη 
ή περίφημη αύτή εγκύκλιο 0έν έχει δέση στο Βαρ- 
Οαοοπάζαρο, παρά οτό Ά ν ο η ι ο π ά ζ  σι ρ ο ,  που 
έχουμε σκοπό νά ιδρύσουμε, και τότε δά τηνέ δημο- 
αέγονμε άλ,άκερη, γιά νά γελάσουνε κ οί αναγνώ
στες μας.— κ. 2 1 Ε<1\ ΑΓΚ. Τό «Σπίτι τού σοφοί*), 
λίγα πράματα οέ πολλά λόγια. Τό άλλο, οπωσδήποτε 
καλύτερο. Τό δέμα καλό, μά, άπό τήν έχτέλεαη, οά 
νά λείπει κάτι, χιά νά είναι καλή κι αυτή. Ξαναδού- 
λεφέ το και οτείλ' το μας. — κ. MIKE ΓΙ ΑΝ ΝΑ
ΤΟ. Οι «Νιφάδες» σου είναι νόστιμες καί τις δημο
σιεύουμε δώ ;

Νιράδες πέφτει όξω ιό χιόνι· 
καί οε κρατώ οτήν αγκαλιά, 
ml τό κορμί οου λιώνει 
ατά χάδια τ' απαλά. . .

Μά τάχα δά ξα ναβρεϋοΰμε 
αέ χειμωνιά άλλη, ώ; τώρα, οί δνό;
ΙΙώς τρέμω, πώς φοβούμαι,
«ή όέ σέ ξαναϊδο) ! . . .  '

"ti »Βρύο)]» όέ μάς άρεσε. — κ. ΑΣΙ1. ΓΚ1Ν. Οί 
«:Καταδίκες» καλές. Μά τό γράμμα οου — τί τά δές! 
— πο/.ν. . . .  αντρικέ to, καί νά μάς συμπάθ'άς. Κά
δε άλλο, παρά... γ ρ ι ά  μ ά ν ν α  καί . . .  βλαστή
ματα I καθώς γράφεις καί λόγου οου. — κ. ΒΟΥ
ΚΙΝΟ. Μά γιατί, αδερφέ, νά γίνεις. . .  τετράχορ
δο, καί κείνος τό δοξάρι ; Δε βρίσκουμε καμιά λυ
ρική ομορφιά ο αυτή τή μεταμόρφωσή. Ό  στίχος σου 
πάλι ; \

Μ' ένα κουτάλι ληομονιά 
καί δνό κονφέτα λήΰης...

ΐί-ivaι. μέ τό ουμπάϋειο, μιά λυρική αρλούμπα, δίχως 
κανένα νόημα. Δ ι ά τ α ύ τ α , που λέν κ οί δικα
στές, καταδικάζεται στόν διά πυρός θάνατον. — κ. 
■Γ. ilONT. Δέν είναι γιά πέταμα' κάτι θέλει νά πει. 
Στείλε μας κανένα άλλο καλύτερο, καί νάποφεύγεις 
κα. τις χασμωδίες. Λ. χ. «Έξω δλιμμμνΗ Ή  βρα
διά». — ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟ. «Μνρι&ς ενκές» καί 
μεϊς γιά τή χιορτή τής άγάπης σου, καί νά μάς στέλ- 
, :.;ς χάπου κάπου κανένα τραγουδάκι, μά καλ,ύτερο 
ά:ι αί'τό που μάς έστειλες. — κ. ΔΗΜ. ΠΟΜ. Α
κόμα ί Ακόμα ί Μην πολυβιαζεοαι. — κ. ΡΟΥ- 
1ΤΕΜ ΧΑΑΗΑ ΤΖΑΦΕΡ, Μάς άρεσε πολύ, πα· 
ραπνλ.υ τό γράμμα οου καί οί παρατήρησές οου πολν 
σωστές. Γ ράψε μας τίποτα πάνω οέ παρόμοια θέμα
τα, πού ί-ά μπορούμε νάν τό τυπώσουμε'. — κ. ΤΙΜ. 
ΓΑΛ. Je)' τούς φασκελώνεις ! . . .  — κ. ΓΥΜΝΟ. 
Χτύσου ! ντύσου ! καί γράφε καλύτερους στίχους.— 
κ. Α. ΡΟΔ. Τ' «άκομπανιαμέντα» οου δείχνουν λυ
ρική κιθάρα, κάπως ξεκούρντιοτη  ̂ Κούρντιοέ τψε 
καί υστέρα τραχούδα. — κ. 27. ΜΠ. Μήν ξαναγρά
ψεις στίχους σαν κι φϊάν :

π τ ό ν πρωινό τόν ύπνο. . .  
χιατί θά σέ υποχρεώσουμε νάν τούς άπαχχείλεις 
και τότε θά ίόεϊς τη χλύκα τους. "Οσο γιά τούς
«Λάγνους έρωτες», πού τέτια χάρη, καημενε ! ----
—κ. ΑΡΧ. ΧΙΑ. "Υπαγε εις μοναστήριον, φί/πατε, 
νά διαβάσεις τις «Μολυβιές άπό τό νεκροταφείο». 'Ε
μείς, τέτια λυπητερά αναγνώσματα, τ αποφεύγουμε. 
(Κάνουν κακό οτή χώνεψη.
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Στη δεκαπενταμερία, πού πέρασε, έγινε διάλεξη 
άπό τόν κ. 1. Ν. Uαναγιωιόπον/.ο, με ι/εμα «μια συν- 
τομη έπιοκόπηση τον ποιητικού ερχου τού Α .  Μάλα
μά» στις β τού Φ/,εβάρη, Τήν περασμένη πάλι \Αυ- 
ριακή ό κ. 2τέλλος ”.4χρας διάβασε στα μέλη τόν Ιπ
πόλυτο το£Ι Ευριπίδη, μεταφρασμένο άπό τόν Ερμο- 
να, καί τόνιοε, λαβαίνοντας κάθε τόσο αφορμή άπό 
τήν ωραία μετάφραση, τήν υπεροχή τής δημοτικής 
οτήν άποδοοη τών κλασσικών άρχαίων έργων.

Αύριο, Κυριακή, στις 2 1)2 τάπόγεμα, δά μιλή
σει οτή Λέσχη τής Συντροφιάς (Π ύ ργ ο ς Θ ώ ν , 
τελευταία στάση τραμ Αμπελοκήπων), ό κ. J .  Βεζύ- 
ρογλονς γιά τό ποιητι>£ ξργο τον Γρνπάρη.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. — Βιβλία μ,άς έστειλαν οί κ. κ. 
Σ. Στεφάνου, Α. Δ.. Φώτος ΓιοφύλΛης, Γ. Ροϊλ.ός, 
Γ. 7'σουκαλάς,,X. Άνδρεάδης, Μ. Τριανταφνλ'λί- 
’ότ/ς, Μ. Κονντονράς. ό 'Εκπαιδευτικός "Ομιλος, ό 
Δ. 77. Ταγκόπονλος, καθώς καί τό Χ4θφνα,ϊκό Βι
βλιοπωλείο» X. Γ ANN I ΑΡΗ καί Σιας. Ευχαρι
στούμε όλους θερμά.

II Βιβλαοΰήκη, πού βρίσκεται οήμερα μέ 292 τό- 
'· ■?, είναι ανοιχτή γιά τά μέλι; τις ημέρες πού ά- 

'ψ·ίγει ή Λέσχη.
■ *27 Δ. Έαείζοπή

Β Α Ρ Β Α ΡΟ Π Α Ζ Α Ρ Ο

Σ τη  στήλη αυτή παρακαλοΰμε ό
λους τούς αναγνώστες μας να  
μάς βοηϋήσουν.

Ό  κ. Παπαγιαννάκον, άφοΰ ΘΑ έπιοκεφΦ'ή καί 
τόν Βόλον, θά μεταβή εις Άϋήνας, διά νά έκτνπώοη, 
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΑ! ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ, τό 
υπό τόν τίτλον «Τό δράμα καί ή δόξα τής Έλλ.άδος» 
τελενταίον έογον του, τό όποιον, ΜΕΤΑΒΑΙΝΩΝ 
καί πάλιν &ίς τά μέτωπα. 7X4 ΔΩΡΗΣΗ εις τούς 
σιρατιώτας.
•Μικρά* Λάρισας, 2(1.1.1021, αεί. 1 καλόννα 2, /αφιζις ε&ν. 

ποιητον).

 εις τήν άπόφασιν τής ψηφοφορίας και έληξαν
ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ παντός παραπόνου.... καί 
πόσης παρεξηγήσεως, ήτις ήϋελεν έγερδή, καθώς 
επίσης καί ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ προηγουμένου διά 
τήν «έλλονοαν κατάρτιαιν τού Προεδρείου.

"  Ομοια, (το Ιύκειον των Έλληνίδων),

Η  Α. Μ. ό Βασιλεύς ΕΒΟΑΙΔΟΣΚΟΠΗΣΕΝ 
ΟΥΔΕΜΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙ
ΑΣ ΘΑ ΥΠΗΚΟΥΕΝ ΕΝΤΟΛΗΝ, έάν άνέθετεν 
αύτώ Κνβέρνψιν, έξνπηρετήση Πατρίδα.
( Ίηλεγράφημα τ«ΰ άνταποχριτοΰ τής *Μιχράς*, φύλ. 24.1.11  

οβΧ. 2, HoUmm 2 ).
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΡΗΓ**Σ ΓΚΟΛΦΗΣ ·1 ’Α π ο κ ρ ιέ ς .
Α .  Π  Α Λ Λ Η Σ  : Μ π ρ ο υ σ σ ό ς . 
ψ Υ Χ Α Ρ ^ Σ  : «T u , δ υ ο  ΐρ ία ν τ ά φ υ λ λ α  τ ο ύ  χ ά ρ ο υ »  

(σ ννέ /ε ια ) .
Φ ο Υ Λ Ν Η Η  · Κ ά π ιο  μ ε σ η μ έ ρ ι . . . .
Ο ΓΟΥΝΑΣ ; Φαινόμενο, κ α ι  π ρ ά γ μ α τ α .  
Π Ι Κ Ρ Λ Γ Κ Α ® Η Σ  : Χ τ ή  γ λ ω σ σ ο ε π ι.. .ν τ ρ ο π ή .
ΘΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ : Χ ρ υ σ ά  κ λ ο υ β ιά .

Ρ Η Γ Α Σ  Γ Κ Ο Λ Φ Η Σ :  Πρόλογος σ τά » 'Α π λ ά Λ ό γ ια » .
•  : Φ ε μ ιν ισ μ ό ;  κ α ί  ’ ¿ κ π α ίδ ε υ σ η .
ΑβΗΗΛ Η- ΤΑΡΣΟΥΛΗ: Θ α λ α σ σ ιν ό .
Η .  Β Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ  : Ή  σ υ ν α υ λ ία  έ ρ γ ω ν  τ ο ΰ  Κ α λ ο μ ο ίρ η .  
Α Π Ο  Β Δ Ο Μ Α Λ Α  Χ Ε  Β Δ Ο Μ Α Δ Α :  Ν ε ο ε λ λ η ν ικ ή  φ ι 

λ ο λ ο γ ία .— Ξ έ ν η  φ ιλ ο λ ο γ ία .—  Ξ έ ν α  π ε ρ ιο δ ικ ά .  
— Β α ρ β α ρ ο π ά ς α ρ ο .—  Φ ο ιτ η τ ικ ή  σ υ ν τ ρ ο φ ιά . -  
— Χ ω ρ ίς  γ ρ α μ μ α τ ·  σ η μ ο .

ΑΠΟΚΡΙΕΣ
Στ άσπρο1 βελούδο τού άγγιχτου κορμιού οου 
μαύρο μετάξι φόρεσες τού λούσου.
Σέ γνώριοα οτή θέρμη τού χορού οου.. .  
(Ψυχή, σέ φώς αγάπης τώρα λούοον).

Τρελλό ‘ένα βάλς το πιάνο τώρα ας χύνει, 
φτερά τοΰ νοΰ ο χορός οτά πόδια άΐς δίνει, 
ζάλη άλαφρή, τους δυό ας μάς περ&χύνει... 
(Ψέμα, οτόν κόομο πώς υπάρχει οδύνη).

5Έλα κλεφτά, παρέκει άπό τή οάλα, 
γιά νά οου πώ τά λόγια τά μεγάλα, 
χρυσή, τού δυνατού μου πόθου, στάλα.. .
( Τής Μοίρας διαλεχτός, περνώ καβάλα).

Στό χέρι μου τή μέση ά σοϋχω ζώσει, 
μά τήν ορμή σου αθώος τήν έχω νοιώοει.
“Ενα φ ιλί,... αμαρτία δέν είναι τόση.. . .  
(Κ ’ή γνωριμία μας, Θέ μου, έτσι άς τελειώσει/, 

Ρ Η Γ Α Σ  Γ Κ Ο Λ Φ Η Σ

ΜΠΡΟΥΣΣΟΣ
Ή  αιώνια πολιτική λογοτριβή μου είχε καταντή

σει πολύ όχ/.ηρή, γιατί άόννατο νάν τήν άποφνγεις, 
¿φον ό κόσμος άλλο θέμα παρά πολιτικά δέν κατέ
χει, πατροπαράδοτο χαραχτηριοτικό, πού τό σχολιά
ζει και ό Φίνλεης. Εϊταν κιόλας τά κνριότερά της 
επιχειρήματα ή φαντασία >;αί ή ψ&μτιά, όπου πρω
τοστατούσαν κ υ ρ ί ε ς ,  άν μέ τέτιο όνομα μπορείς 
νά τιμήσεις μερικές άούστολες και ασυνείδητες 
γλωοοονόες. Θαρρείς άφτές προφήτεβε ό απόστο
λος Ιάκωβος μέ τά λόγια τον ; «ή γλώσσα (ανιών) 

.πυρ, ό κόσμος τής αδικίας, φλυγιζομένη υπό τής γε- 
έννης, μεοιή ϊον θανατηφόρου»■ ή ό Έρμας, όταν 
έλε}»ε : «καταλαλιά, άκατάοτατον δαιμόνων, μηδέπο
τε βιρηνεϋον».

Οί συκοφαντίες κατά τού Βενιζέλον καί τών Βε
ν ιζ ελίκων έδιναν καί έπαιρναν, και τις άκονγες παν
τού τις Ιδιες, άπό στόματα άφριομένα. Είχαν κάπο
ιες καί κάτι πολύ κωμικό. Μιά κυρία μέ βεβαίωσε 
πώς ό Β&νιζέλος σφετερίστηκε πέντε εκατομμύρια, 
και μιά άλλη μου άνάφερε ώς παραδεγμένο πιά πρά
μα, πώς ε^ώ χάρισα τού Βενιζέλον τό άφτοκίνητό 
τον. \Και άλλες καί άλλες ανοησίες, ώς και πώ; ό 
Βενιζέλος εμπόδισε νά πάρουμε τήν Πόλη. Σέ όλη 
άφτή τήν καταφορά ή ιστορία δέν κάνει παρά νά δε- 
φτερώνέται, πού λένε. Νά πώς περιγράφεται άπό τό 
Λιδορίκη ή καταφορά κατά τοΰ ’Όόωνα καί τής ’Α
μαλίας, πού καί ώς άνθρώποι καί ώς ήγεμόν&ς χρη
μάτισαν τύπος ηθικής και υπογραμμός : «Αί διαδό- 
» σεις άς έπενόουν οι έπαναοτάται διά νά φέρωοι 
» τόν λαόγ είς άγανάκτηοιν, έχονοί τι ιό έντελώς 
» ταπεινόν και ρυπαρόν, Ανάξιον τον "Ελληνος. Ό  
» μικρός λαός έντρομος ίούς ήκονε. Τού έλεγον Μι ̂

μετά τριάκοντα ετών βασιλείαν έχει τό δικαίωμα 
ό ”ϋθων εις πάν κτήμα τών Ελλιπών, κομ ώφε- 
λψέντες τής μισθώσεως υπό τής ϋασίλίσσης 'Αμα
λίας τού κτήματος Ρονφ παρά τόν Βοτανικόν Κή
πον εξ έρωτος προς τήν γεωργίαν, σκοπούσης τής 
άτυχους νά καταστήοη αυτό πρότυπον καλλιέργει
ας, επί τό εύρωπαϊκώιερον, έλεγον ; Β/.είιετΟ; 
ηρχιοαν ήδη νά μάς παίρνουν τάς γαία; μας. Πε
ρί τού 5Όθωνος όέ, ότι έχει σκοπόν άμ,ετάτρεατον 
να έπαναφέρι) τήν απόλυτον μοναρχίαν καί νά 
στείλι; εις τήν λαιμητόμον πάνιας τούς όράστας 
τού 1848- ότι ουνεννοημένο; μέ τάς Μεγάλας Δυ
νάμεις, άνέκοψε τήν πορείαν τον στρατού προς 
τήν Θεσσαλίαν, καί ότι έγινε τό έγγραφον τής πω- 
λήοεως τής Μακεδονίας προς τούς Αυστριακόν;. 
Διά όέ τήν έλληνικωτάτην Βασίλισσαν ’Αμαλίαν, 
έ?.εγον προσέτι ότι εΐχεν όρκιοθή νά κάμη λουτρόν 
είς ιό αίμα τών 'Ελλήνων, καί τόσα άλλα. Αί βά
ναυσοι αύται διαδόσεις κατεπίνοντο ώς τό γλυκύ
τεροι' ποτόν, καί ή απαίσια Μοίρα όιέτρεχε τάς ό- 
δούς τής Ελλάδος μέ τήν αδυσώπητο» ψαλίδα 
της». (Σελίδες τινές τής Ιστορίας τοΰ Βασιλέως 

Οθωνος, σελ. 228). Μέ τέτια καταλαλιά :

Εν μιφ νυκτί καί μόνη, 
άντ ιστάσεως μ,ή ούαης, 
έόραυσαν τυραννοκτόνοι 
τούς φανούς τής πρωτευούοης, 
καί ώς τόν Ξέρξην οί Αρχαίοι, 
ύηό τόν θεμιοτοκλέα, 
έξεδ ίωξαν οί νέοι

?.·:-·ιγ·1λ' ΐ *■ --2μ.· ·' · λ ..
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δπως ποίησε ό Οίκονομίδης, μέλος τον ’Ελεγκτικού 
επί "Οθωνος, έξοχος άνθρωπος, πού κατέβηκε από 
τό Τριέοτι να δουλέψει γιά την πατρίδα και πού πά- 
φτηκε μετά τη μεταπολίτευση, ώς Όΰωνιοτης. Τύ
ραννο τότε; τδν είπαν τον "Οθωνα,̂  και τον τραγούδι- 
οαν μάλιστα, μαζί και έγώ ώς παιδί, μέ τέτια έξαρ- 
χοπονλιχά οέ ήχο ανάλογο/

"Εως πότε ή ξένη άκρίδα, 
έως πότε κουφός Βαβαρός, 
να πληγών&ι τη άό/ta  πατρίδα ; 
Έγερθειτε, αδέρφια, καιρός !

Και οάν ¿γέρθηκαν τά αδέρφια και έδιωξαν τον 
τύραννο, λίγους μήνες κατόπι, οι Απατεώνες τους 
πιάοττγκαν θανάσιμα μεταξύ τους και γιόμιοαν κου
φάρια την πλατεία τής Ομόνοιας, λίγο μάλιοτα και 
νά κουρσέψουν την Τράπεζα, αν δεν πρόφταινε δ 
Γεώργης Στάδρον νά φέρει φρουρούς της ένα άγημα 
ναφτοπλϊτες *Άγγλους.

Μά πριν τον 5Όϋωνα είχε — και θανάτωνε — 
έναν άλλον τύραννο τό έθνος, τόν Καποδίστρια, Λ’ά 
πώς ό Ν. Δραγούμης, πού χρημάτιοε γραμματέας 
τον, τόν περιγράφει οτίς ’Αναμνήσεις του (οελ. 13), 
ΰιϋλιο πολυτιμότατο, πού όιάΰαοα οτό ΐΚουράιοι και 
πού άξιζε τον κόπο νά ταξιόεψω ώς εκεί γιά νάν τό 
διαβάσω. «Ανεμίνομεν άγωνιώντες τόν Κυβερνή- 
» την, ώς τόν μόνον σωττ]ρα (άπό τούς Γριβαίου; 
» και τούς Φωιομάρες). Εκείνος δέ, Αναλαβών πά- 
» οας τάς έξουοιας μετά θάρρους, τοοούτην άνέπτυ- 
» ξε δραστηριότητα, ώστε εντός ημερών είκοσι, μέ- 
» χρι τής δεκάιης Φεβρουάριου, συνέτασσε τό «Πα
ν νελλήνιον,)) ¿κανόνισε τά τής ναυτιλίας ώς υπέρ 
» πάν άλλο κατεπείγοντα διά την κορυφω&ε-ϊοαν πει- 

ρατείαν, ιδρύοατο χρηματιοτικήν Τράπεζαν, διή- 
» ρεσεν εις χιλιαρχίας τόν οτρατόν, διώρισεν έπί- 
» τροπήν αρχιερεών προς ρύθμισιν ιών τής έκ>λ.η- 
» αίας, ε£εόοτο νομισματικήν διατίμηοιν, καί χάριν 
ϊ) τών πενήτων, οιτοδ&ίας έπικρατούοης, προενόησε 
» και περί φυτείας γεομήλων, τότε πρώτον καλλιερ- 
» γηϋέντων εν 'Ανατολή, Έμέριμνα δε μόνος περι 
» πάντων, κοπιών δλον σχεδόν νυχθημερόν καί έλά- 
» χιστα αναπαυόμενος». Καί (οελ. 26) ρώπηρέτει ά- 
» μιοθί, καί τά όλίγα αύτοϋ χτήματα εν Κερκύρφ ε- 
» δωκεν εις υποθήκην ‘να άγοράση εν Μελί τη δύο 
?>’ φορτία σίτου προς διατροφήν τών πεινώντων. Ά- 
» ποστρέφομαι, άπψ'τ^σεν είς την εν "Αργεί Σννέ- 
» λευοιν, νά προμηθεύω εις έμαυτόν τάς Αναπαύσεις 
» του βίου, εν ώ εύρισκόμεθα εν μέσφ έρειπίων, πε
ι» ριεστοιχισμένων υπό ανθρώπων βεβνθιομένων εις 
» τήν έσχάτην Αμηχανίαν». "Ομως, καϋώς λέει δ νά- 
βαρχος Γραβιέρος (Δραγούμη ’Αναμνήσεις σελ. 87) 
«κατά τοϋ έξόχου τούτου Ανδρός αντέοτησαν αδνσω- 
»πήτω; δ φ θ ό ν  ο ς κ α ί  τ ό μ ί σ ο ς  τ ώ ν  
» Α ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν  τής 'Ελλάδος», πού λί
γο κατόπι, καταγγέλνοντας «απώλειαν ¿λευτεριών», 
σήκωσαν τέτια κατακραβγή, «ώστε ¿νόμιζες δ'τι ό 
Μούμμιος ανέσκαπτε τήν Κόρινθον». ¡Καί τί δέν τοΰ 
κατηγόρησαν τότες I. Κερκνραϊο τύραννο τόν κήρυ- 
χναν παντού (οελ. χζ'), ώς καί φωτοσβέστη (σελ. 
46), τόν πραχτικό άντρα, πού θεμέλιωοε τή δημοτι- ■ 
κή παιδεία. Καί (σελ. 242) «¡έν γένει ουδέν παρη- 
» μέληοαν, ούτε μυστικά; έταιρίας, ούτε 
» τύπου, ούτε μάνικάς ¿η&λήσεις, τόθπαρμδ»ίγ{

» τοΰ ’̂ .ρίσιο^είτονος καί τοϋ Αρμοδίου, όπως όιαρ- 
)) ραγή η μόλις ουμπαγεφα τάξις». Καί τέλος «Το
υ οουτον άπετνφλώύ'ηοαρ υπό τοϋ πάθους, ώστε και 
» μετά ΤουρκαλΟανών νά ονμμαχηαωοι δέν ¿δί
α οταοαν, χαί είοβαλοντες εις την ίίελοποννηοον νά 
» λεη/,ατήοωοι μρί αν τών, χάριν τής θρησκείας, 
» ( είχε καί τότες ένα είδος μαλλιαρούς κοψ άϋεονς) 
» τ»)ς ελευθερίας καί τοϋ Συντάγματος, τό ’'^ρ^ος 
» καί τήν περιξ χώραν». Καί σά δολοφονήθηκε δ 
Καποδίστριας, είπαν τά σημερινά, πώς (σελ. 243), 
«μιοελεύθερον καί τυραννικήν ούοαν, τήν Κνβέρνη- 
» οιν Ανέτρε,φεν αυτό τό έθνος». Καί αχουγες μιά 
βουή, (οελ. 251), «Έπεσε τό τέρας τής Τυραννίας ! 
» επεσεν ό τύραννος ! "Επεσε θύμα τής Ακραιθνοϋς 
» φιλοπατρίας νέων 'Αρμοδίων καί Άριοτογειτό- 
» νων, νέων Βρούτων καί Κασσίων καί Τοερέπη- 
» όων !» "Επεσε, όπως πάλι λέει ό Γραβιέρος (σελ. 
258) «ό ενάρετος καί έμπειρος ανήρ, υπέρ ου έπρε·- 
» πε νά πενϋήοη ολόκληρος ή Ελλάς». Καί οάν α
παλλάχτηκε τό $νος Από τόν εφιάλτη του, χάρηκε 
(οελ. 270) ένα «Κυκεώνα παθών, έρίόων, έκδικήοε- 
» ων, ανόμων διοικήσεων, άνομωτερών ουνελεύσε- 
» ων, ξενικών επεμβάσεων, προσβολών κατά τής έ- 
» θνικής αντιπροσωπείας, είευτε^ισμοίΐ δημοσίων 
» καί ίόιοίτικών χαρακτήρων, όιαρπαχ^ς τών κοι- 
» νών. "Αμορφος σωρός λαί στυγερά Αναρχία».

Πώς Αλήθια ξαναδεφτερώνεται χαί μάλιοτα <ξανα- 
τριτώνεται ή ιστορία ! Τύραννος ό ^αποά/στριας, 
τυραννότερος δ "Οθων, ανδιρών δ’ απάντων τυραν- 
νοτατος Βενιζέλος ! "Αν προσθέσεις καί τόν Τρικού- 
πη, είχε μάλιστα ώς τώρα τέσσερεις τυράννους ιό 
ε#νος μέσα οέ έναν αιώνα, Ή  αλή&ΐα είναι πώς στά 
χαρίσματα πού μάς προίκισε ή Πανδώρα μάς πρόα- 
θεαε καί ένα μικρό ψεγάδι■ είμαστε Ατομικισιάδες 
καί έγώπιστοι. Μη μάς πειράξεις στά ατομικά μας, 
γιατί τότες γαία μιχθήτω πυρί. Άφτό τό ψεγάδι 
προξενεί, ώστε, δπιος ποτές μάς έκαμε, ή θέλησε νά 
μάς κάμει ίίαΛό, στό τέλος νά βρει τό μπεΑά του. Ά - 
φτό καί σε πολλές κρίσιμες εθνικές στιγμές προξέ
νησε καταστροφή.

(Συνέχεια)
Α Λ Ε Η . Π Α Λ Λ Η Σ

Ξ Ε Ν Α  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α

—La Vie des Lettres (Γενάρης 1921). — Nt- 
κολά Μπωντυέν : 1914 - 1919 ποιήματα.— Ούιλιαμ 
Σπέτ : Σκέψες καί παράδοξα. — "Αρυ Ζνοτριάν : 
Ποιήματα. — Πιέρ Μπιρό : Ό  άνθρωπος κομμένος 
σ ε  κομμάτια. —  Ταλόφ : Γιά μιά γυναίκα μέ μπλέ 
κλπ. κλπ.

— La Revue Critique (10 τοΰ Φλεβάρη.) — 
Άντρέ Τερίβ ; Ή  διδαχή τής κ. ντε Νοάϊγ.—Πιέρ 
Ααφύ : Σκηνές καί πρόσωπα τής Ρωοοικής ¿παρά
στασης. —'Ανρύ Μπιντού : Ή  δραματική πόλη. — 
Πώλ Αεκλέρ ; Ποιήματα, κτλ.

—Der Neve Merkur (Μηνιάτικο περιοδικό οτό 
Μόναχο — Φλεβάρης 1921). — Ράμπ Ράμπ ; Ό  
Αγγλικός τύπος χατά τόν πόλεμο κ' ύστερα Απ’ αυ
τόν. — Ροβέρτου Μύλλερ : Παλαίοτρα. —Αέο Ματ- 
θία : Τ ό  θέατρο οτή Σοβιετική Poxnla. — ’Ιουλίου 
Γκράφ : t βάν Γκόκ οτό St. Remy ^  Ρθβό)ψ» 
4 μφ  ·ν;  V.· ■:
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ΤΑ ATO ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ
"Οταν τά βάζω άτιάνω ατά χείλη μον, ϋαρρώ πώς 

οέ φιλώ έοένανε και μ άφτό πεϋαίνω, τάκους; "ΑχΙ 
πο^τέ, ποϋητέ μον, μά τί μοΰ νκαμες γιά νά μου Α
νάφης στά οπλάχνι μου τέτοια φλόγα και χΐ πάϋος 
είναι άφτό που άλάκαιρη μέ οννεπήρε και την ψυχή 
μον γέμιοε, γιά νά οον τά λέω αψιά, γιά νά είμαι 
μαζί οον 8πως με βλέπεις; Φίλε, μή μον λές γιά τή 
χάρη, γιά τή βνωμοσννη πού μον έχεις. "Οχι !' "Αν 
μπόρεσα τοντις νά οον δώσω μερικές ώρες έφτυχία 
και μέϋη, νά κοιμίοω ών πόνο οον, Κωοιή μου, ά- 
φτό μον φτάνει, παραπάνω δε γνρέβω κ ή χαρά 
μου είναι τό καλό πού οοΰ έκαμα. Πόσο, πόσο σ ά- 
γαπώ ! Ποτέ σου δε ϋά τό καταλάβης σε τί βαϋμό 
έπρεπε νά σ’ αγαπήσω γιά νά παοαδοϋώ είτσι σε σέ
να. Άναγάλλιασμά οον, Κωοτή μον, νά τήν έχης τήν 
τόση μον τήν αγάπη, γιατί πότες κανένας δεν πήρε 
καμιανής καρδιά 8πως εσύ τή δική μον, ποτέ δε μά
γεψε κανένας καρδιά γνναικήσια μέ αγάπη πιο τρα
νή, πιό φλογερή, πιό απέραντη. Άναγάλλιαομά σου,
Κωστή μον, νά είναι χ ή ϋλίφη μον ή μεγάλη 
επειδή γιά νά πονώ σάν που πονώ, πρέπει νά σ’ αγα
πώ με μια δύναμη, μ1 ένα πάϋος πού <5έ φάνηκε οτή 
ν>ίς μας ιοια με τώοα. — Καλή νύχτα, φώς μου, κα
λή ννγτούλα οον, 'Έσύ ! *Α6οο τό πρωί ϋά κατεδώ 
λιγάκι ατό Χορειρτό, οτήν ακρογιαλιά μας, μονάγη 
μον νά οέ ϋνυονααι καί νά κλαίω. Πήγα καί ν’ές 
τάπόγειια καί ιιον έκαμε καλό. Κωστή μον, σ’χγαπώ 
απαράλλαχτα 8πως μ άγαπξς.

Τρίτη, ή ώρα δέκα καί δέκα τό πρωΐ.
Ό  περίπατός μον στο Χορεφτό δέ μον πότνχε διό

λου. 'Κατέβηκα πρωί πρωϊ από τό δρόμο τον ίδιο, ψυ
χή μον, πού έπαιρνες καί ον, σάν έρχόοοννε καί μ’ 
έβρισκ&ς κάτω οτήν αμμουδιά μας, "Ελπιζα πώς μέ 
τό >:ρύο δέ ϋαντάμωνα κανένανε. Είιανε όμως καλο
καιριά κι δλος ό κόομος όξω. Μέ κοίταζε ή μιά, μέ 
κοίταζε ή άλλη. Σταναχωρέϋηκα. Μιά καλημέρα 
τους λές καί τραβρς ιοια στο γιαλό. "Οχι, Πρέπει 
νά σέ κοιτάζουνε, νά διοννε ατό πρόσωπό οον πονεϊς, 
δέν πονεΐς.

'Επειδή όμως δέ μον άρεζε διόλου τό αιώνιο τό 
κοιταγμα, οηκώϋηκα κ1 έφυγα. Καί νά με πάλε. —
Φίλε μου, φίλε, τί κάνεις τέτοια ώρα; Μ’ αγαπάς;
Μέ κλαίς; Μέ ϋνμάσαι; Προχτές τήν ίδια ώρα μέ 
βαστονοες στην αγκαλιά οου μιοοπεϋαμμένη, ξετμν- 
χΐομένη, καί οήμερα μον είσαι μακριά, ιιακριά. τό
σο μακριά μον ! Πώς Ι^ό/εις νά μήν κλαίω ; Πώς 
ϋέλεις νά μή δέονονμαι καί νά μήν πονώ καί νά μή 
φωνάζω, που νιώϋω πώς είμαι μόνη, από σένα μα
κριά ; Τί τρομερή μοναξιά που είναι τούτη, αχ ! 
τί παραιτημένη πού είμαι, τί έρημη, κατόπι άπό τό
σα χάδια, τόση αγάπη ! Και νά συλλογιέμαι πόις 
δέν μπορεί νάλλάξη τό κακό. Μου φαίνεται άλήϋ&ια 
πώς κανένας στόν τόπο μας δέν υπάρχει, πώς 
όρίοκονμαι στόν κόσμο έτσι, όλομόναχη έγώ, ϊώοα 
Μύ δέν είναι σιμά μον δ φίλος μον δ καλός. Καί I δέ βρίσκει ποφενά ή καρδιά μον;
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δέ ϋάχω γράμμα ίσια μέ τήν άλλη τρίτη ! Πώς ϋά 
ζήσω ίοια μέ τότες ; Τό οτοχάζονμαι και τρομάζω. 
Τρέμω καί δέν ξαίρω πώς ϋά κάμω. Αχ ! Κωστη 
μον, εσύ ϋά τό κρατάς άφτο μον το γραμμα και γω 
τήν ώρα που μέ διαβάζεις, δέ $άχω ακόμα άπό σένα 
παρμένη μήτε μιά λεξούλα τής άγαπης. Ακούσε, 
φώς μου, ιό νιώϋω, τό βλέπω ϋεοφάνερα πώς δέ 
ϋά μπορέσω νά κάμω ίσια μέ τήν τρίτη δίχως γράμ
μα, δίχως είδηση καμιά. Δέ ϋάνιεξω. Βγάλ,ε μου 
τό λοιπόν ένα τελέγραμμα, οέ παρακαλώ, την κερια- 
κή, κι ας γίνη 8 τι ϋέλει. "Επειτα, καί νά τύχη τί- 
ποτις, πάντα καλήτερα άπό κείνο που υπάρχει για
τί μήτε γώ δέν ξαίρω πού μπορεί νά μέ καταντηση 
ό καηαός μου άφτός, τόσο μέ τρώει καί μέ καταοτρέ- 
φει, Νά οοΰ πω, στείλε τό τελέγραμμα σιόνομα τής 
«άννας. Γίνεται. Θά καταλάβω έγώ, άπό τά λίγα πού 
ϋά βάλης, τά τιολλά πού ϋέλεις νά μον μηνήσης. Κά
νε μέ τρόπο πού νά φτάοη εδώ στις όΐυό ή τρεις τά- 
πόνε««, κ1 ίσως πέοη οτά δικά μου τά χέρια. Σέ δι- 
τρώ ν' είναι αδύνατο νά μείνω έτοι χωρίς νά μά#ω 
τί γίνεσαι, πώς είοαι. "Αχ ϊ τό γοάνημό σου ! Πό
τε ϋά τό ξαναχαοώ ; Μόνο πού τό βλέπω καί μου 
έρχεται νά λιγοϋνμήσω. "Αχ ! τό γοάιιιια σου εκεί
νο. τό νοάμμα. πού μου άφησες, τό διαβάζω, τό ξά- 
ναδιαβάζω val μέ τοελαίνει, καί μέ μαγέβει καί λέω 
πώς ϋά πεϋάνω. Μοϋ φαίνεται πώς τήν ακούω μέ 
iwmiá μον τή φωνή σου. τήν έρωτόφλογη, τήν πα- 
ϋόγλνκη..πού μοΰ ψιϋνρίζει τέτοια λόγια τής άνά- 
πνς. υον φαίνεται πώς νιώιϋω τό χείλι σου καί μον 
ναδέβει ιό χείλι. Κωστή, Κωστή, Κωστή, πώς «’ α
γαπάς καί τί καλός είσαι πού μ’ αναπας ετσι ! Πο
τέ μην 'δεν ώνειηέωτυκη τόσο μενάλη, τόσο άχέοια 
«/γΧ τέίεια τύν άνάπη. Νιώϋω πώς είιιαατε ό όνας 
δοηιιένος 'τον άλλουνοϋ καί πώς ποτές δνό πλάοιια- 
τα ητον κόριω πεοσότεηο δέ νιώσανε άπό uñe πώς 
αιιΐ&ανε άηάιια καηδια καί τρυνύ. δλότελα. Είιανε 
6£β*ιη. ν ηηίηα. ονΛεηύ. έτσι βάρβαοα κι αλύπητα 
va yronfnv τό δηόιιο της toívc «ας. Ά ναπιόιιεοία 
πάσα πολί, ταιοιάΓααε τόσο. πού κ εΤυεστα vav* 
νηιιένηι δ ένας νιά τόν βλλονε. Τό πιστ^εις, Κιο- 
στύ ιιην. ώί νί ή ιιάννα. ν «άννα «ου κιά «όσα ιιον 
τό είπε. "Αν ! τί καλή πού είναι ή ιιάννα ή κηνιιε- 
vn ί TÍAnrt δέν χνΐς γοωστοϋιιε, άν val σου (ραίνεται 
παηά?ι>νη νά σθ’*ί τΑ λέω. arrnv fcnnlne τπγ ωέβνρι; 
και μάφίνεις. Μά τό ξαίρεις, τό ξαίρεις καί σύ σάν 
καί μένα πώς άλήϋεια. τό λέω. Είναι άκακη κι ά- 
ϋώα ή καρδιά της’ είναι άγια γυναίκα.

Φώς μου έσύ, οέ βεβαιώνω, πώς κάποτες «bu έρ
χεται νά κούψω τό πρόσωπό μον, νά μήν τό βλέπω, 
σάν τά συλλογιονιιαι. Βάσανο τοομεοό μέ βαοανΐζει 
καί ταοάζονμαι, βαϋιά, βαϋιά μου. Ή  συνείδησή μον 
ύοϋχία δέ μοΰ άφίνει, μετανιώνω καί κλαίω. Κι 
ωστόσο, τό ¿αίρω, ψυχή μον, τί ϋά μου πής καί ιό 
λέω κι άπατή μου, πώς έμείς οι κακόμοιοοι δέ φταί
με. Μά τί νά κάνω πού τνραννιονμαι, κι άνάπφμη

¡V·#! ‘■ί-'·'
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Ή  ώρα δνό τάπόγεμα.
Δέ βρίσκω άνάπαψη, «¡t όμως έμβϊς όέ φταόμο 

και δε φταίει κανένας. Ή  μάβρη μας ή τύχη χαφερε 
όλα. Ή μητέρα ή καημένη, άφον εσύ και γώ δεν εί
χαμε τήν ίδια θρησκεία, άφον &Ιοαι ον καθολικός κι 
ορθόδοξη εγώ, μήτε τόβαλε ποτές μέ τό νού της πώς 
μπορούσαμε νάγαπηθούμε, πώς μποροΰοα εγώ νά ο 
αγαπήσω, περήφανη σαν πού είμοννε κι ακατάδεχτη., 
fff έτσι, εκεί πον δέν τό προσμέναμε, μήτε ον μήτε 
γώ). αγαπηθήκαμε τρελά καί δέν τό στοχαστήκαμε 
κάνε πώς άφτό ϊσια ίσια μάς χώριζε, πως μάς χώρι
ζε ή θρησκεία. Τή μέρα, εκείνη τή μάβρη τή μέρα, 
όπου τής μίλησες, όπου καταλάβαμε πιά μας τή δυ
στυχία που μάς πλάκωσε, πώς νά μήν τήν άναμελε- 
τώ άπό τό πρωί οτό βράδι, καί πόσες φορές άπό τό 
βράδι οτό πρωί, ότα δέν κοιμούμαι !

Σάν ξαφνικό τής ήρθε τής δύστυχης, Χαΐί δέ θύ
μωσε. καί δέ μάλλωσε, ήμερα μοΰ τό είπε, μέ τά δά- 
κρια στά μάτια, πώς είναι αμαρτία, πώς νά μπορού
σε νά ιάλλάξη. θά ιαλλαζε, πώς δέν μπορεί, πώς θά 
κολαστούμε, πώς ή ζωή μας οτόν άλλο κόσμο θά εί
ναι χωρισμένη καί πώς πρέπει άπό τώρα νά βαδί- 
ζόνιιε γώ)ο>α, πώς, αχ ! πώς εκείνη όσο ζήση δέ θά- 
τίήην νά yhj) τέτοιο πράμα, πώς μ’ Αγαπά, πώς σ’ α
γαπά καί σένα τόν 'ίδιο, μά πώς θά πεθάνη καί πώς 
ποοτού πεθάνη, γιά νά πεθάνη μέ τήν έφκή τον Θε
ού. θάναγκαστή νά μου δώση τήν κατάρα της.. .  Κω* 
οτή, Κωοτν. Χωστή μου, φρίκιασα. (Χαί συ τότες, 
καλέ ιιου, είπες άμέοως νά φυγής, νά μήν πικρά- | 
νοηιε τή μάννα, και πώς πρέπει νά προσμένουμε 
νάλλαίη, νά διορθωθούνε όλα ίσως μέ τόν καιρό, κ’ 
h f i ψυχή μου, και μήπως μπορούσαμε νά κάνου
με αλλιώς ; Μά μήπως καί μπορούσα νά μή σ’ αγα
πώ) και μήπως εσύ μπορούσες ; Δέν ξαίρω τι προ- 
αίστηιια ο'οβεοό μέσα μου καταστρέφει κάθε λογής 

Κα)/·. ! /1έ θά παοθονμε. Δικύ σου δέ θά 
rhtai ποτές. δέ θά γίνου us ταίρι, σάν τάντ oóywa δέ 
θά η ιλυθούνε. Μά δίκη ιιας είναι ν ζωή μας, καί 
κανείς δέν ιιπσοεί νά τό έμποδίση. τύ ζωη ιιου νά 
σου θυσιάσω, νά πεθάνω, νιά σένα. /(ωοτη μου, νά 
βασανιστώ, νά λ 1.0)00.) άπδ τά κλάματα κι ώς τή 
στεονν »ου την ώοα νά βασανίζονμαι και νά κλαίω, 
Ά »ffmía τά κλάπατα δέν είναι,

“Αχ ! Χωστή μου,· ;Χω!στή, αλήθεια είναι άψίτά 
πού σού λέω. Κι όμως δέν έπρεπε Ü ’Όχι \ “Επρε
πε πρώτα νά ρωτήσουμε τή μάννα, κι αφού δέν τό 
κάμαμε, βίαν είδαμε πώς δέν ήθελε μέ κανένα τρό
πο, δέν έπρεπε·, όχι, δέν έπρεπε πιά νά κοιταχτούμε. 
Θυμώνω τώοα μαζί μου και. μαζί σου θνμώνο). “Αχ | 
μαζί ιιου θυ»ωνα καί σταναχωριόιιουνε, άκόμη και 
σάν εϊσοννε δώ, και κατηγορούσα τόν έαφτό μου. “Ε- 
πεπα. 0»ως, άμα σ ένιωθα πλάγι μου, μιά στιγμή 
κατόπι, άνατοίγιαζα καί μ’ έπαιρνε πόθος τρελός νά 
σού πιάαω τό γέοι, νά διώ τά μάτια σου καί μέ τόν 
πόθο που μέ παοάσεονε, όλα τ απολησμονούσα. Την 
άνάπη uac μονάχα συλλογιστήκαμε καί τίποτις άλλο. 
Δέν μποοώ οήμεοα, τόν έαφτό *μον νά σνγωρέοω,

Τό καλήτερο είναι νά πεθάνω, νά πεθάνω, γιατί 
Αφτό πιά κανείς δέν έχει τό δικαίωμα νά μοΰ ταρνψ 
θή. Τό δικαίωμα είναι δικό μου. Μίληοέ μου, μίλη- 
οέ μου Ιού πού ξαίρεις. Πές μου τά λόγια πού ή καρ
διά μου λιώνει. “Αχ | φιλίjai με νάναστηθώ !

Χωστή μου, νά μήν τό ξεχάσω νά σου τό πω, σή
μερα τό πρωί, στις εννιά, τή συνηθισμένη μας τήν 
ώρα, κλειδώθηκα οτήν κάμ&ρή μου, νά μήν έεθη κα
νένας καί νά μπορέσω νά σέ συλλογιστώ εσένα μ’ όλη 
τήν πυρκαγιά, μ’ όλο τής αγάπης μον τό πάθος, νά 
είμαι όλη δική σου. Μά ή ώρα μας άφτή, πού συφω- 
νήσαμε κ οί δυό μας νά τραβιοι'μαστε μοναχοί μας 
καί νά μή βλέπουμε ψυχή, δέ μοΰ έρχεται πολι, γιατί 
οά νά είναι όυσκολοβόλετο, τέτοια ώρα νά παραμε- 
ριάζουμαι, μάλιστα τις μέρες πού έχει ταχυδρομείο· 
τότες σηκώνονμαι νωρίς νά τελειώσω τά γράμματά 
μον κφ νά τά δώσω. Χάποτες καί στις εννιά δέν 
τ έλειωσα. Θά1 προτιμούσα χίλιες φορές τό βράδι. ‘Ε
σύ δμως τότες, βλέπω, δέν μπορείς καί δέ ονφωνον- 
νε οί ώρες «ας. ”!Ας πάρουμε τή βραδεία μιά φορά 
τουλάχιστο τή βδομάδα, δεχάμισι εδώ, εννιά στή Βε
νετία, Τις άλλες μέρες βλέπουμε, ψες τό βράδι, δέν 
ξαίοεις τί καλό πού μον έκαμε, τόσο ησύχασε κι α
ναγάλλιασε ή καρδιά μου, νά νιώθω πώς σμίγανε ό 
νούσ ιιας κ’ ή ηωχή μας κι ό λογισμός μας καί πώς 
τήν ’ίδια τή στιγμή, άπό μακριά ή αγάπη μας αντάλ
λαζε αγκαλιές χαί φιλιά.

Κι απόψε πάλε θέλω νά μέ πε-ρεχνση τά σπλάχνα 
ή μέθη μας άφτή. που μέ συνεπαίρνει-, σά φαντά;ου- 
ιιαι πώς είσαι σιμά μον καί τό φαντάζεσαι καί σύ 
μαζί μου. μ’ όλο τό διάστημα πού μάς χωρίζει καί 
πού τ; άνάπυ μας ή παντοδύναμη τό διαπερνά.

πφινα.). πηγαίνω /ιγακι στην καμεοιτσα, γη
ξαναδιαβάσω τό γοάμμα σου, νά κατασκεπάσω τά 
ΗηΠή'+ια σου μέ τά πιό ωλογερά φιλιά μον. — Χω
στή ιιου, λατρεμένε μου. ’άνάπη μου χαί Γωή »ου. αχ| 
καί γώ σάν καί σένα δέν υπάσχω πιά. σού τόρκίζον- 
ιιαι, σάν είσαι μακριά ιιου. Ό υ ! τί άπέοαντη άγά- 
ην, τί άνάπη τοελή, τι άνάπη βα\θειά κι. αλάλητη, ιιου 
εγεις άνσιιυένη στά σωθικά μου »έσα ! Τόσο πονώ, 
πού πεθαίνω κι όιιοκ έβλονώ τόν πόνο πού εσύ μοΰ 
τόν έδεσες. Κλαίω κ έβλονώ τά κλάματά ιιου, πον 
ν πν>ύ τους. ή ανία, ή άστείοεφτη πηγή τους. είσαι 
πύ Σ  άναπ»), σέ λατοέβω, φίλε μον εσύ, χαδεμένε 
nnv νηί νλ.υκέ, που είσαι τόσο καλός, τόσο μεγάλος.-— 

Λρκηιιιπι άπονε. πάλε θά σέ φωνάξω κιί* πάλε 
θάηθηΓ· ΘΑ ιιέ ωωνάζης την ίδια ώοα καί ον καί 
-τΑΙρ. θάηθώ*. °Αun ό άναπνκένος ιιου μέ φωνάζει, 
an̂ nfnr ποέπει νά -τσέξο). — Θάννβώ λινάκι οτήν 
vnnrrnMn. μας. ) '̂»άίταί ; στο θλιοβασίλεΐΐα, νά. θέ 
nuJJrtv/oiw/a/. νά θα-ταώ τή θπληοπα καί νά κλαίω.— 
Άνάπη μον. ώς άβοιο. Χέ καταιτιλώ.

Τετάρτη πρωΐ, δχτώ ή ώρα.
Θέλω νά σού γράφω ϊσια μέ τις εννιά, ύστερα θά 

σ’ άφήσω γιά λίγο, άφού είναι ή ώρα μας. γιά ν’ α
πομονωθώ, νά συμμαςωχτώ στή οχέψη σου, όλη μου, 
ποθητέ μου εσύ. αγάπη εσύ τής ψυχής μον. Λατρε
μένε μου Χωστή, δέν ξαίρεις τί λι'πη τώρα χάθε 
ποωί μέ συνεπαίρνει, τί θλιβερή πού είναι ή μέρα, τί 
ξένες, τί έρμες καί τί μάβρες όλες οί ώρες άφτές, 
πού πρώτα τις περνούσα κοντά σου ! Σά νάχη φωνή 
τό καθετίς έδώ καί σά νά μοΰ udq γιά σένα, κάβε 
στ ¡μούλα· ώς καί ταψυχα γιά σένα μοΰ κουβεντιά
ζουνε"Ο τι διώ κι δ τι κάμω μοΰ θυμίζει τόν παι
νεμένο μου, πού έφυγε μάκριά μου. Δέν μπορείς νά 
φανταστής, φώς μον, γλυΑό, τί χαρά μέ? πφέχυσε 
tidy ξύηνησα τό πρωί καί κατάλαβα πώς τά μαλλιά
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μου μυρίζουνε ακόμη τόν καπνό αον. "Αχ ! Κωοιή 
μου, τα φιλιά σου, τά χάδια σου, τα λόγια σου τά έ- 
ρωτεμένα, που είναι; Μά, πές μου, δεν ίο  νιώδεις 
πώς απ’ άφχα πεθαίνω; 'Αγάπη μου, αγαπημένη, 
κάποτες ονλλογιοΰμμι 'πώς κάμ,ήχέρα είναι που δε 
με βλέπεις πώς είμαι σε κάχι ώρες όπου άπελπί- 
ζονμαι, τρελαίνονμαι, καί βαοανίζουμαι. Λτά μ' έ
βλεπες, δέ δά μπορούσες, και πάρα πολι δά χυραννιό- 
σοννε. Μά χ ί ; Καί νά μη με βλέπης, μήπως δεν εί
ναι χδ ίδιο και μήπως δεν τά ψανχάζεοαι, αφού και 
ον, καημένε μου, δά τίς ξαίρης άπατός ¡σου τεζοζες 
ώρες δανάσιμες που σάν αρρώστια τρομερή σε ρί
χνουνε κάτ(ο και σου οπάνοννε κόκν.αλα και η>νχή κα\ 
σε σκοτώνουνε.

Γ ράφε μου. φίλε μου, γράφε μου γιά τ όνομα τον 
Θεού. ’Όχου ! τί οταναχώρια καί τί καημός 'ίσια ιιε 
τήν ερχόμενη τρίτη ί Πώς Ιί'α περάσουνε οί μέρες 
άφτές του δυνατά ; Πώς, πώς δά κάμω ; Αγάπη 
μου, πρέπει κάτι νά σου πώ, που είναι άνάγν:η από 
τώρα νά τό ξαίρης. Μου παράγγειλες νά ζήοω, νά 
κάμω κουράγιο, νά πάρω απάνω μου, νάντέξω. Θε
λιό νά ιό μάδης τό λοιπόν πώς είναι στα χέρια σου 
ή ζωή μου· ή ζωή μου κρέμεται όλη σέ μια κλωστή, 
κ ή κ/,ωστή οπόν κρέμεται είναι τά γράμματά σου 
"Ορκο σου βάζα) στην αγάπη σου τήν ίδια, πώς αν 
τύτη γ.αί «’ άφήοης δίχως γράμματα μια βδομάδα ή 
δνό, καδώς έτυγε μια φορά, δοκο σου βάζω πώς ά- 
</:τό ϋά οταδή ό δάναχός μου. Τό νιώδω καί προτιμώ 
νά σου τό φανερώσω αμέσως, κ έτσι νάχης εσύ τήν 
έμχύνη γιά ο τι κι άν μπορή κατόπι νά συνέβη σέ 
τέτοια πεοίσταση. Μά τίποτα δ$ συνέβη, άωού 
δά ίίέ λυπηδης καί δά μου είσαι πάντα καλός. Τήν 
είδες τιόοα υε τά μάτια σου τή βαδειά τή λαβωματιά 
που κάνει όλ,οένα τήν καρδιά μου νά πονή καί που τό 
οάαα της τρέγευ δά ον Αλόγιστης τήν τόση μου τήν 
σνάπη. Κωστύ. δε δά τήν άφήοης νά κιντννέψη. — 
Φως μου. νοάφε ιιού τα 8λα. όλα, όλα. Αίνε μου ό
λη σο» τη ζωή. όλους σου τούς λογισμούς, στιναή τή 
στιγμή, όπως δά τό κάνω καί γώ. Δίνε μου όλη σον 
τύν καρδιά, γιά νά νιώδω τήν αγάπη σου καί γιά νά 
ζώ.
Γιατί έτσι /ιονάχα, σον τό ξαναλέω, δά μου είναι 

βολετό νά ζήοω. "Ελα νά γλυκάνουμε, όσο μπορούμε, 
νά γλυκάνουμε τήν πίκρα τον χωρισμού /ζαΐς μέ μζ)#'© 
τρόπο, νά δροοίοονμε τον κώμιό μας. "Ελα νά ζήοον- 
με τονλάγιοτο μέ τήν ελπίδα πέος δά ψέξουνε κα
τόπι κ οί μέρες οί ^τυχζσ/ζενες. — "Αχ ! Θέ μου, 
θέ μου, ιόνιωδα βαδιά μου, καί πρί νά φυγής, πώ; 
δά μον είναι αβάσταχτος δ μισεμός οον. Δέ σον τό- 
λ&γα, Κωοτή μον ; "Ενιωδα, βλέπεις, πώς σ’ αγα
πούσα πιο πολ.ί απ' ό τι «πορει κανείς ν’ άγαπήοη. 
Τώρα τ έλειωσε, πάει, περσότερο δέ δά ιιον είναι δυ
νατό νά ο αγαπήσω.

2” άγαπώ { σ’ αγαπώ ! ο’ αγαπώ ! Τί καλά που 
οοΰ τόλε-γα, φίλε, όταν καδόμουνε μέ τά μάτια μου 
στα μάτια σου, ναι τί δεοφάνερα που τόβΛεπες στά 
βικά μον, όλο τής αγάπης μον τό πάδος ! "Αχ ! Οί 
ούράνιες ώρες, οί ώρες οί αξέχαστες, οί ώρες τής 
μέδης καί τής ζωής, πού Κανένας σάν καί μάς πο- 
τές δέ δά τις γνώρισε !

θυμάσαι, άγαπούλα μου, έκεκνο τό βράδι, σιό φεγ- 
γοοκότιδο τής μέρας πού ξεψυχούσε, όσο έπαιζε όξω.

ή μουσική Λυπητερούς σκοπούς καί παραπονεμένουςt 
μέ τό βασιλεμένο τον ήλιο ; Φίλε, φίλε μου εσύ, για
τί νά μήν πεδάναμε ν' οί δυό μας εκείνη τή στιγμή 
πού μάς περέχυνε τό είναι μας μέ μιά εφτνχία πού 
πέρα πηγαίνει άπό τή δύναμη τού άνδρώπον ; Νιώ- 
δαμε άλήδεια μέσα στην ψυχή μας εφτνχία τόση πού 
μάς πείραζε, πού πονούοαμε, που άναοτενάζαμε.’Άχ'. 
έγώ δαρρώ τόντις πώς άλάκαιρη ζωή, δλίψη γεμά
τη καί κλάματα, δέ litó μπορούσε νά π/,ερώση ζετοζες 
ώρες. Κωοτή, πες μου το, πες το πώς δά ξανάρδον- 
νε. Πες μου τό πώς δά ξαναειδωδούμε, Δεν μπορώ 
πιά, πάρα πο/.ί σέ δέλω, πονώ πάρα πολ.ι μακριά σον, 
σ’ άγαπώ πάρα πολί, τάκους, «ά τάκους, πές μον, 
πό)ς τάκους !

Φίλε- μον καί φως μον, γιά τήν τόση μον τήν αγά
πη, δέλω καί πάλε νά μου τάξης πώς δά ζήσης γιά 
μένα, πώςίδά φροντίζης γιά τήν υγεία σου, πώς δά 
δονλέβης. Ναί, νά μου τό τάξης πώς δά δουλέβης 
γιά τή. μονάκριβή οον, γιά τό χατίρι της, γιά νάγη 
Μγη άπόλαψη στον καηυό της. — Σ' άγαπώ, Κω- 
στή μον, φίλε μον, παιδί μον, πατέρα μου κι αδερφέ 
μον, μοναδική μου αγάπη, πού κάδε άλλη αγάπη, μέ
σα τής ή αγάπη σου τήν έχει καί. τή χωρεΐ. Σ' άγαπώ) 
καί αον είναι φριχτό, ακλερό μον είναι νά σ' άφήσω, 
άκόαη καί σάν άφίνω τό χαοτί όπου σον γράφω. Δέν 
μποηώ), δέν τάπονωτώ νά κλ&ίσω τό yoâuua μον, νά 
τό βονλλώσω Μού φαίνεται πώς πάλε ο αποχαιρε
τώ* και μου φεβγεις. θέλω μέσα αον νά μέ πάοης, γιά 
νά μή σ' σφίνω πιά. Μà νά που είναι ή ώρα δέκα. 
έωτασε ν ώρα μας καί μέ φωνάζεις, αγαπητέ, καί 
δά τοαβψηώ καί δά σφαλ,οιγτώ άλάκαιηή αον στή 
σνίίονή σον που ανασαίνω κα>) ιιεδώ). θά νιώσω τά 
ωιλιά σου. καί τά δικά uov τά φιλιά όλα δα σού τά 
δώσω. "Αχ ! δέλω. μά δέλω >;αί σύ νά τά νκσσης 
τά γλνκόφλογα trûin πού σον τά φυλάνοννε τά νείλια 
»ον τά λωλαιιένα. Ψυχή καί σάοκα. δέλω νά είμαι 
δική αον. Κωοτή μον. καί δέ $έ/ο) νά ζήοο) πιά παρά 
γιά νά σ’ άγαπώ καί γιά νά ιύ άγαπης.

Μ.
Γράφε μον, γράφε μον, γ ιά νά ζ ώ ».

Π Ε Μ Τ Ο  ΓΡΑΜ Μ Α

Παραακεβή τέσσερεις η ψϊκοαι τάπόγεηα.
Φίλε μου, φίλε, ζ̂ατζ νά μήν τό λάβω ακόμη τό 

τελέγραμμά σου άπό τή Βενετιά ; Γιατί τάχα νάρ- 
γήοη και τί δά πή; \Καί τί ναναι ή λύπη άφαή πού 
μέ πλα>:ώνει ; νΑχ ! τί λύπη, τί λύπη ! Θαρρώ πώς 
δά πεδάνω, καημένε μον εσύ. "Εγρ λαχτάρα νά μό
δα) πέος εφτασ&ς, οταναχώρια μέ πιάνει τρομερή, 
κ’ είμαι ανήσυχη πού δέν ξαίρω τί δέν πάει καί βά
ζει δ νους μον. Κι ωστόσο προοπαδώ καί ιό ξετάζω 
ήονχα καί φρόνιμα κώ σνλλογιοΰμαι πώς μέ τό δί
χως άλλο δά μου τελεγράφησες πρωί πρωί έόώ κά
που ϊσως νά παράπεοε τό τ ελέγραμμά σου. Τί άπελ- 
Ιπιομός ! 'Κωοτή μου, Κωοτή, πες μον το άλήδεια, 
βέν είναι φρίκη >:αί τρομάρα τό διάστημα τούτο, πού 
βάρβαρα κι άπονα χωρίζει δνό κακόμοιοα παιδιά 
πού σάν κοΑ μάς άγαπιο&νται καί πού σάν καί μάς 
δέ ζούνε, παρά δ ένας γιά τύν άλλονε ; —  Πές μου,
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άγάπη μου, βρέχει σήμερα οτή Βενετιά, είναι 6 ου
ρανός λυπημένος και χαμηλός wat μάβρος, όπως ε
δώ ; Δέν είναι μάβρος, δηλαδή, παρά μοιάζει σαν 
τή στάχτη και μου έρχεται πλήξη. Τό νιώδεις, αχ ! 
πές μου, ίσια ίσια σ’ αψιήνε τή στιγμή, πώς πονώ 
καί πώς σε φωνάζω ; Σου κατεβαίνει σαν και μένα 
βαρεία βαρεία δλίψη κι αβάσταχτο σεκλέτι; ”Αχ ! 
νά oh είχα εδωνά, φώς μου καί μάτια μου και δη- 
οαβρέ μου, wait νάκλαιγα, με τό κεφάλι μου ατό οτή- 
δος σου άκκουμπιομένο, καί γλυκά νά μέ νανούριζε ή 
άγαπητή φωνή σου, ή λατρεμένη μου, και νά μέ ντα~ 
ντέβανε τα. χάδια σου οάν τό παιδάκι !

Τδχω, τδχω, τώρφ μου τό φέρανε τό τελέγραμμά 
σου, π ον τόσο τό πρόομενα κάι τό ποδοΰοα. Βέβαια 
πώς δέ μου σήκωσε· ιόν καημό μου, μά λιγόστεψε ιόν- 
λάχιοτο την ανησυχία μου. Πότε, μά πότε πιά δάρ- 
δή >:αί γράμμα πού νά μάδω τά καθέκαστα τον τα
ξιδιού σου ; Μοΰ φαίνεται πώς άφτές οί 'τέσσε
ρεις οι μέρες ώς τήν τρίτη ποτέ τους δέ δά τελειώ
σουνε.

*Η ώρα έφτά. — Πέρασα τάπόγεμα γλυκά γλυκά 
καί πονεμένα, dh φαντάζεσαι, αχ ! τί γλύκα καί τί 
δλίψη συνάμα μου μαλακώνανε την ψυχή ατό μικρό, 
τάγαδό τό γραφείο μου, πού τάγαποΟσες, καί πού 
δαρρώ πάντα πώς οτόν αέρα του άκόμη αναπνέω 
κάτι πού μου ατιόμεινε άπό σένα, Δέ βγήκα διόλου. 
*Οξω βρέχει ολοένα. «λ Η βροχή στάζει στα δέντρα, 
όπως οτύν καοδιά μου τό δάκρι», >ίαί πόϋσς απέραν
τος, πόδος πού σε συνεπαίρνει καί πού πεδαίν&ις μου 
ήοδε, ηπιχή μου, γιά σένα. Τί κάνεις, τί κάνεις τή 
otiynh πού δέ σ’ έχω καί πού ή άπελπισιά με κατα- 
σπαοάζει ; — Στις πεντέμισι πνρα τσάϊ κ έρριξα 
μιά ματιά στις φημερίδ&ς προτού νά τις δώσω τής 
μάννας, — έπειτα, κρύωνα λιγάκι καί είπα νά μου 
ανάψουνε τή φωτιά, κ έμεινα κάμποση ώρα μπρο
στά στή φωτιά μου νά δνειρέβονμαι καί νά κλαίω κα- 
δισιιένη στνν πολδοόνα μου, καί νά βΦίζεται ή ψυ- 
γύ ιιον οτήν ψυχύ σου, καί νά σνλλονιοΰμαι Trjv άνα- 
πυιιένη ιί,ας. τή λ.υπντεοή μας τήν ώοα πού. τύν περ
νούσα ¡>ε πάντα μαζί, τήν ώρα πού 6 ήλιος βασιλέ- 
βειΔΚωστή, δνμάοαι. πές μου, δυμάσαι τήν άλ,άλυτη 
γλύκα τΰς στιγμής εκείνης των λιώναμε «’ οϊ δυό 
μας ; Πώς ζής, φίλε μου εσύ, καημένε καί πΟδια- 
σιιένε, πώς ζής. uh τόν έρωτα πού σέ καίει, δίχως 
τά χάδια im  και δίχως τά φιλιά μου ; *Αχ ! πώς 
inynvoi τά ξεφωνήιιατά οον τάπελπωιιένα. πώς σοΰ 
απαντώ) καί γώ με τύν ίδια τήν άπελπισιά ! — Βλέ
ποντας τή φλόγα πού κάνει καί τριζοτοέυανε τά 
ζύΐα στνν τσιιιινέα. δνυύδηκα πώς τήν παοαυονή 
inv ui η,¿μην σου κ οί δνό μας άξαφνα έίπαιιε πώς 
χηυώνηνιιε οτό ααλ,ηττάκι ιιου, τό ιιιχοό, νστεηις άπό 
τό πηόνεαα, σάν ανεβήκαμε, καί πώς μου ζήτησες. 
Kf tnTri nov. νά απς άνάιμηννε· λίνη φωτιά. ”Επεπα. 
κτψύόηιιρ. >ί’ ηί δνό σας κοντά κοντά στη φωτιά τήν 
άνη/ιι ένυ. ή ένας πλάνι ατόν ättnvp καί «έ τά χέοια 
μην οτά χέοιη οον πλεγμένα, κλάννιιιε και κονβεν- 
τιάσαιιε καί γελάσαμε υάΧιστα. 'Cfo !| πόσο μακοιά 
μου είναι τώοα η γαοισάηενη εκείνη στιγμή καί πό- 
οο κλαίω τώοα πού τό σνλλογιουμαι ί

Τέτοια δνειρα έβλεπα μέ τό νού μου, δοο ζεοται- 
νέμmm οτή γωνιά, καί μο0 φάνηκε πώς ξαναζοβοα

κι άλλη βραδεία μαζί οου, τήν περασμένη τήν παρα- 
σκεβή, εδώ κι οχτώ μέρες σωστές. Στις έφτά παρά 
τέταρτο, άφησα καλά κακά τις φιληνάδ&ς μου οτό 
Χορεφτό κάτωύύ ’έισεξα, βιαστική, ώννπόμονη, με 
δέρμη καί με άντάρα, νά σ''ανταμώσω, πού με πρόα- 
μενες.

Σέ βρήκα σε ταραχή μεγάλη κ' έκλαιγες μοναχός 
οον. Βγήκες δξω άπό τήν κάμερα, νάρδής οτά ούγ- 
καλά σου, μά οά γύρισες, είσουν& ακόμη ζαλισμένος, 
καημένε μου Κωστή, και δύναμη δέν είχες, τά δά- 
κρια νά βαοτάξης. Μείναμε μόνοι. Τότε: — άχ ! 
ποιός σαν και μάς τήν ξαίρει τήν ηδονή, τόν καημό 
καί τό μεδήσι τής καρδιάς μας, εκείνη τή στιγμή;— 
τότες έπεσες οτήν αγκαλιά μου, και μου είπες wat 
μοΰ μολ,όγηοες τήν πλήξη, τή λαχτάρα, τήν άδυμιά 
οον τήν τρομερή, κ έπινα εγώ οτά μάγουλά οον τά δώ- 
κρια, τάπινα οτά μάτια οου μέσα καί σ' έσφιγγα οτήν 
καρδιά μου απάνω, τρελά, τρελά, γιατί με σννεπαίρ- 
νανε καί μένα δ πόνος κ' ή αγάπη, — 'wat1 σέ χάδε- 
βα γλυκά, και τό κατώφίωαα οτό τέλος νά σέ παρη
γορήσω καί νά σέ ήσυχάαω, ”Αχ ί τήν αλησμόνητη 
βραδειά μας !

(Άκολου&εϊ)

Κ Α Π ΙΟ  Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ Ι....

'Απ' όλα πού περάσαμε 
Τίποτε πιά δε μένουν !

- Jljfdvo γλύκες άνάμνηο&ς 
Σ' αυτά μάς ξαναφέρνουν.

Καί βλ,έπω μές οτά μάτια μου 
Τδμμρφο μεσημέρι,
Πού μάς όπαλοχάόεδε 
Τής δάλασσας τ' αγέρι.

Βλέπω τή βάρκα πονμπαμε 
Ξέγνοιαστοι σάν παιδάκια,
IΚαί σκίζαμε γοργόφτεροι 
Τά ιιπλάδα κνματάκια.

Ξεχάσαμε τους .πόνους μας,
Τούς φλογερούς καημούς μας,
Κ(Β' οάν τραγούδια βγάζαμε 
Τούς αναστεναγμούς μας.

. . . -------- - κ-η «1Γ

"Αχ ! όλα αυτά πιά πέρασαν.
"Ας είτανε καί πά/,ι 
Μαζί νά ξαναβλέπαμε 
Τ  άμμονδιαατό ακρογιάλι !

Απ' όλα αυτά πού πέρασαν 
Timτε πιά δέ μένουν !
Μονάχα δνμησες γλυκείες 
Σ' αυτά μάς ξαναφέρνουν. . . .

**·«■ >  Φ Ο Υ Λ Ι·*»
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O Ν Ο Υ Μ Α Σ
ΕΦΗΜΕΡΙΑλ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝιΚΚ

Β Γ Α ΙΝ Ε Ι  Κ Α Θ Ε  Σ Α Β Β Α Τ Ο

'Ιδ ρ υ τή ς  κ α ί Δ ιευ θυντή ς: Δ . Π . Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
Έ κδ οτης κ α ί Δ ια χ ε ιρ ισ τή ς : ΧΡ. ΓΑΗΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ

Τ α χ τικ ο ί σ υντα χτες: ρ ή γα ς  γ κ ο λ φ η ς , κ ω ς τ α ι  π α - 
ΡΟΡΙΤΗΣ, Γ. ΦΤΕΡΗΣ, KIMQN I. ΘΕΟΔΩ
ΡΟ ΠΟΤΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

“Οσα γράμματα ενδιαφέρουν τη Διαχείριση πρέπει 
νά διευϋ·ύ*ωνται :■

X. ΓΑΝΙΑΡΗΝ & Σίαν Σοφοκλέους 3 ,  ΒβΗίΐΑΣ

ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ Ε Σ : Γ ιά  την Ε λ λ ά δ α  δρ. 2 5  τό χρόνο.
*  13 τό  εξάμηνο.
*  7 τό τρ ίμηνο,

ί ι ύ  τη ν  Α γ γ λ ία  κ α ί Α ίγυπ το £  1 τό χρόνο
£  0,10  τό εξάμηνο

Γ ιά  την Α μ ε ρ ικ ή  $  5  τό χρόνο
$  3 τό εξάμηνο

Καί γιά τά άλλα μέρη ανάλογα

Φαινόμενα και Πραγματα

Π ΡΟΧΤΕΣ η Φοιτητική νεολαία ζητωκραύγασε 
γιά ιον πόλεμο. θέλει πόλεμο ή Φοιτητική νεο

λαία,δ η Γά:·ι αϊαα,δέ χόρτασε από τά ποτάμια αίμα που 
άδικοχνδηκε ίϊοαμε τώρα. Θ{έλ6ΐ αίμα, αίμα ακόμα 
και ζήτω ό πόλεμος ! Γιά νάμαοτε- δίκαιοι, πρέπει 
νάν τό μολογήσουμε πώς η αιμοχαρή φοιτητική νεο
λαία που ζητωκραυγάζει γιά πόλεμο, δεν ανήκει οτη 
μια από τις δνό φοιτητικές δργάνωοες, στη «Φοιτη
τική Συντροφιά» δηλ. και στη «Σοσιαλιστική "Ενωση 
των 'Ελλήνων φοιτητών και σπουδαστών))'' 'Όσοι α
νήκουνε σε μια από τις <5υό αυτές φοιτητικές οργά
νωσες, έχουν άλλα ιδανικά ενγ&νικώτερα καί άνδρω- 
πιστικώτερα νά κυνηγήσουν, έχουν άλλους αγώνες 
νά κάνουν, έχουν άλλα όνειρα κι άλλες φιλοδοξίες — 
ακόμα κι άλλες φωτιές άποζητοννε, κι δχι τις πολε
μικές φωτιές. Είναι οι ά λ η $ ι ν ο ϊ  φοιτητές αυ
τοί, πον δάναι ανριο κ οί ά λ η δ ι ν  ο ί επιστήμονες, 
m νεοιδεάτες. οί σνγοονισμένοι. 'Αποφεύγουμε νά 
χαρακτηρίσουμε όπως τούς πρέπει, τούς ζψωπόλε- 
μους φοιτητές, ούτε και παραδεχόμαστε κείνο που 
είπε κάπως, πώς οί φοιτητές που ζητωγραυγάζονν 
νιά τον πόλειιο και τον αποκτούν, ανήκουνε στη με
γάλη, δυστυχώς, λεγεώνα, που τήν αποτελοΰν οί φοι- 
τ«τhe « των αναστολών καί τών αποσπάσεων». 
Έυείς τους λέιιε ιιοναγ,ά πισωδροιακους, κα$ν- 
στεοριιένονς οοιτητές. που δεν το πύοανε ακό
μα είδηση, πώς οί δοοι της ζονης αλλάξανε κά
πως, ετοι κηϊ τά γτεσινά ιδανικά άρχίνήσανε κά
πως νά σκουριάζουνε.

Ε ΧΟΥΜΕ λοιπόν δουλιά καί δουλιά νά κάνουν 
οί δνό φοιτητικές δργάνώοες, δουλιά κατηχη

τική, δουλιά προσηλυτιστική. Νά κατηχήσουνε, νά 
προσηλυτίσουνε όσο μπορούν» περισσότερους συντρό-

φονς τους, να φέρουνε δηλ. όσο μπορούνε περισσότε
ρους οτόν ίσιο δρόμο, οτό δρόμο τής ορδής σκέτης 
καί στής ανθρώπινης αντίληψης, καί νά πάφουνε σι
γά σιγά νά γίνουνται στό Πανεπιστήμιο συλλαλητή
ρια, σαν τό προχτεσινό, φιλοπόλεμα. Πρέπει νάν 
τούς βάλουνε καλά μέσα οτό μυαλό τους, νάν τούς #>* 
ξαναγκάοοννε νάν τό καλοχωνέψουν, πώς μια ιδεο
λογική επανάσταση — όπως είναι η γλωσσική επα
νάσταση, όπως είναι η σοσιαλιστική, ώς καί κάδε 
άλλ; επανάσταση,— πού γίνεται από ώριμους αν- 
τοες, ντροπιάΓει τά Λτιάτα, τά ταπε νώνει, άφον 
Ν έ ο ς  έχει δικαίωμα νά λέγεται μονάχα εκείνος 
που νιώδει νάν τον φλογίζουνται τά στήϋια από τήν 
επαναστατική φωτιά.

* Ν Λ Λ /

Α  υ τ ο  πού άρχίνησε νά κάνει από ιόν περασμέ- 
*■  νο μήνα τό «Άδηνοϋκό Βιβλιοπωλείο» μέ τό 
«Βιβλιογραφικό Δελτίο)) τον, ειταν κάτι που έλ,ειπε- 
καί πού τό άποζητούοαν κείνοι που παρακολουθούν 
τήν πνευματική κίνηση το£Ι τόπου μας. Τό «Βιβλιο
γραφικό Δελτίο», πον βγαίνει κάδε μήνα τώρα, w at  
πού οτέλνεται· χάρισμα σ’ όλους τούς βιβλιόφιλους, 
εδώ, στις επαρχίες καί στό εξωτερικό, πού δά δη- 
λώσουν τή διενδννοή τους στό «Α&ψάχκό Βιβλ.ιο- 
πωλείο’5, σιγά σιγά δά εξελιχτεί καί δέ δά περιορί
ζεται ν άναγγέλνει ξερά ξερά μόνο τά βιβλία πον 
δά βγάζουν κάδε μήνα.οί 'Έλληνες εκδότες, Θάχει 
σύντομες κριτικές γιά τό κάδε καινούργιο βιβλίο, 
Ιδάχει κι άλλες χρήσιμες πληροφορίες, κ έτσι δά γί
νει δ άπαοαίτητος σύντροφος τού κάδε βιβλ.ιόφιλου, 
’Άν δ κ. Γανιάρης δέν ειτανε ένας κι αυτός από 
:ό επιτελείο του «Νονμά», δάν τον δίναμε μέ απλο
χεριά τά παίνεμα τά μας γιά τήν έπινόησή τον,

ΛΛΛ.

Α ΛΛΟ ρομάντζο είναι ή «Μαρή - Κ/,αιρ» που 
δημοσιεύτηκε στά 1910 στά «Παναδήναια» με- 

ταφραομένη από τό μακαρίτη Κίμωνα Μιχαηλίδη, 
κι άλλο ρομάντζο είναι «Τό μοδιστράδικο τής Μαρή- 
Κλαίρ», που μας χάρισε τώρα τό «Αϋηνάίκό βιβλιο
πωλείο» μέ τή λογοτεχνική μετάφραση τής δ. Βιβής 
Σκούρα. Γιά ιό ρομάντζο αν τό, καί ώς έργο καί ώς 
μετάφραση, δά μιλήσει στό ερχόμενο φύλλο ό Ρήγας 
Έκόλφης, χιατί είναι από τά βιβλία που δέν πρέπει 
νά περνάνε, έτσι νά πούμε, απαρατήρητα.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σ Τ Η  Γ Λ Ω Σ Σ Ο Ε Π Ι....Ν Τ Ρ Ο Π Η

Πέντε Κο ντ ι κ ο ί  βαρβάτοι 
δένε ά λ α ς  τό ά λ ά τ ι ,
«κλίνην.» δένε τό κρεβάτι,
«ίππον κέλητα» τό άτι, 
καί «ραοτώνψη τό ραγάτι, 
βούλονται δ’ οί πωγωνάτοι 
καίί οί καδαρ&υουσάτοι, 
τον λαοΰ νά φτειάοουν κάτι, 
που έτσι νάν τον βγει τό μάτι, 
κι δ λαός τούς λέει «Σπολλάιη !»

ΠΙΚΡΑΓΚΑΘΗΣ
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« Α Ρ Ο Μ Ο Ι Κ Α Ι  Μ Ο Ν Ο Π Α Τ Ι Α »

ΤΑ  Χ Ρ Υ ΣΑ  ΚΛΟΥΒΙΑ
Τούτη εγώ τη χάρη πήρα 
απ' τη Μοίρα :
Με τά τέλια τά χρνοά,
ιέλιοί, τρέμουσες, αχτίδες,
ιά χρνοά κλουβιά νά φτιάνω, τά χρνοά κλουβιά !
Και νά πιάνω και νά παίρνω και νά κλείνω
πεταλούδες* ψυχαρίδες, χρυσαλλίδες,
κάδε ηλώοι, κάδε αηδόνι, κά$& σπίνο,
κι όλα τά πουλιά,
κόκτκινα, άσπρα, μαύρα, γκρίζια, πράοινα, μαβιά, 
στα χρνοά κλουβιά.

Μά είναι μέρες, παν μιά δύναμη 
μου κρατάει βαριά 
κι άβουλα τά χέρια.
Γνρω μου τρελά πουλιά, 
o¡ γαλιάντρες, τά κοτονφια. τά γαρδέλια, 
κελαηδούν και ξεφωνίζουν.
•Γύρω μου τά περίστωα, 
οιωπηλά καϊ σοβαρά, 
φτερονγίζουν"
Γνρω μου τά πεταλουδία 
με τά διάφανα φτερά, 
άσπρα, κίτρινα, γαλάζια, 
σάν όοήμια, σαν ατλάζια, 
αφρογέννητα λουλούδια, 
μες στο φως άνδίζονν.
Km γιά νά τά πιάοω, νά τά κλείοω,
ατά κλουβιά που φτιάνω εγώ,
φτάνει νά δελήσω,
έτσι άά τά γέοια μου ν' άπλώσοι
μέσα οτδν ανάερο δησανρό,
ιιά νά δέλω δεν μπορώ,
ral τά χέρια — αλί σ’ εμένα —
οά δεμένα.

Κ" νοτερά το πανηγύρι 
πιά τελειώνει,
ό ήλιο: πάει μακριά νά γείρει, 
κάδε- χρώμα λιώνει, 
ςεφυχάει κάδε λαλιά.
πάνε oi πεταλούδες, πάνε, πάνε τά πουλιά 
γύροι έριιιά, γύρω οκοτάδια. 
κ είναι τά1 κλουβιά μου άγ \ άδεια.

Μά κι αν φεύγουν τά πουλιά κ οι πεταλούδες 
κι άδεια ά μένουν τά κλουβιά μου, 
κ>. ά βαοαίνει ολόγυρά μου 
νενοΐκιά γαλήνη,
μά το πέρασμά τους κάτι στήν ψΐ'χή μου πάντ' ά-

'(φήνει.
Κ' είναι απ' των π&ταλουδιών 
μέσα μου ά'ύλη, σκορπιστή, 
τά φτερά χρυσή μιά σκόνη, 
που ύστερα την παίρνει 6 νούς 
καί τους μαύρους του ουρανούς 
άσιερώνει.

■:SL:·;

Κ’ είν εντός μου ένας χορός 
αίδ&ρόχντων χρωμάτων, 
κ είναι έν άνατάραγμα φτερών 
κ είναι ένας ωκεανός 
χιλιων μύριων λαλημάτων 
κ ένας πνέει εντός μου αγέρας, 
σάν ξ&ψνχισμα φλογέρας,

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

0 ΓΓΡ0Α0Γ0Σ ΤΟΥ ΡΗΓΒ ΓΚΟΑΦΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΤ Ν. ΠΕΤΙΜΕΖΑ

Τούτες τις μέρες κυκλοφορούνε τ’ ατίπ/ά 
Λόγια», ποιητική ουλ,λ.ογή τού γνωστού στοάς 
αναγνώστες μας ποιψή Λ α ύ ρ α  (Ν , Πετι- 
μεζά), Τό βιβλίο, που τί?ν έκδοσή τ ον ανάλαβε 
τό «Άψηναϊκό Βιβλιοπωλείο Χρ. Γανιάρη», έ
χει ιόν άκόλονδο χαραχτηριοιικό πρόλ.ογο, γραμ
μένο από τον ποιητή Ρ ή γ α Γ κ ό λ φ  η :

Στη λυρική μας ποίηση, από τά περασμένα χρόνια,τά 
χρόνια τής καδαρ&ύουσας. κληρονομήδηκε μιάν άορι- 
στία στο αίστημα,ένα φλύαρο τράβηγμα λ’1 ένα ξέχυμα 
στίιν έΥφοασή του, κάτι σάν ψάξιμο σε ψυχικούς θυ
σάνους γιά σύννεφα μακρινά και γι' άχνες άπιαστες. 
Οί πεοοότεοοι, θεωρούσανε γι' ανάξια πεζολογία, τό 
άγγιγμα τού πραγματικού κόσμον, πού μάς στέκεται 
πιό σιιιότεοα, τό αγκάλιασμα τής ζωής τής δικής μας 
και τών άλλωνε τριγύοω μας, δπως τή βλέπουνε τά 
ιιάτια μας, κ ή καρδιά μας τήν αίστάνεται. Συντε
λούσε, βέβαια, σέ τούτο ν ξένη μίμηση, «ά κ ή πα- 
ocí?»i-'«"pvíj éfvvotcc πού είδαμε τότες εδώ τ ου ρομαν
τισμού. πού βασίλευε στον έξω διανοητικό κόσμο καί 
νέιιιζε τήν εποχή. Μά καί ¡«’ δλο τό πέρασμα τόσον 
καιοού. καί μ’ δλο τό άνοιγμα στη νεώτερη ποίησή 
υας, ’δοόιίοϋ καινούριου, άληδινώτερον, «π!ο λιγά-, 
στους άξιους ποιητές μας, διιως άκόμα βλέπουμε νά 
σ̂ννε καί νά υπάρχουνε τά λειμώνα τής τάσης αυτής 

ποσς τά λνοικ.ά σύννεφα Καί τις άχνες.
Γιά τούτο, πάντα, κάνει εντύπωσή ξεχωριστή, τό 

αανέοωιια νέον τρανουδιον, καινούριας ποιητικής 
''ύτ/y.c. λντΡωιιένης από άοοιστίες καιΐ φλύαοα τοα- 
βηνυατα. λεντεοωιιένης από κάδε οοιιαντικής διάδε- 
onc παοεξννποη, σνγκοατημένης στο αΐοτημα καί πι
στής στήν έκφοαση, Μιά τέτοια χαραχτηριστική 
νσαυιιύ, βσίσκοναε στην ποιητική δημιουργία τού κ. 
V. Πετιιίεζα. που με τό ψεντόνομα «Λαύρας», δεν 
είναι πολής καιρός πού πρωτοιρανερώ^κε ποιητής 
«αί στινοπλέντης άξιος οτίς σελίδες τού «Νουμά». 
Mpna στ’ «Απλά Λόγια», τό πρώτο τούτο ποιητικό 
βιβλίο ιού κ. Ν. Πετιμεζά, — πού έχω τήν τιμή, νε- 
ώτεοος ένώ. από τον ποιητή, στά χρόνια, νά τό προ
λογίζω με~άξιο σέβας κι αγάπη γιά τήν προσπάδειά 
του, — βαίον,ει κανείς απλότητα, σαφήνεια, χρώμα 
καδάοια ελληνικό, ψυχικότητα πολιτισμένου άνδρώ- 
πον. και, πάνου άπ δλα, μιά γερή μελαγχολία, πού 
ύτιοβληιικά γαραχτηρίζει δλα τά τραγούδια,

*Α, αυτή ή γερή μελαγχολία, πόοο πρέπει νά μας 
είναι ουμπαδητική ! 'Αφού ξαίρουμε, πόοο σπάνια 
σύιιεσα, ανοίγεται ή ψυχική χαοά otó τραγούδι, κι 
άντίδετα, άψοΰ τό βλέπουμε, πόσο σνχχά δ άνδρώ- 

'  πινος πόνοςζ'είναι κείνος πού λιμπίζεται νά βρεί, τής
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παρηγοριάς τή χάρη, σ' ha ξεδύμαομα μέ τήν ποιη
τική έξαροη, τήν άψΐ]λότερη αυτή διανοητική δημι
ουργία. — ριατί νά μην αγαπούμε τον πόνο αυτόν, 
τή φνοική κλίση που ϊχει πάντα ή καρδιά μας, προς 
ο,τι σννιριμένο από τή μοίρα, λυγισμένο άπό τό πά- 
ψος, φλογισμένο άπό τόν άφταστο πόϋο, λουσμένο ά
πό ιό δάκρι τού μετανιωμο# ; Πολλές φορές μάς 

'•ν άντιπαδητικό, τό κλαψιάρικο τραγούδι. 
¿.¿ά τούτο γίνεται μονάχα, όταν ό πόνος κ ή μελαγ
χολία πον εκφράζει, είναι αποτέλεσμα παϋολ.ογικής 
κατάστασης, αρρώστιας ψυχικής, πον εμποδίζει τόν 
καλλιτέχνη νά αίοτανϋεϊ τήν εξαιρετική στιγμή της 
πονεμένης.ζωής, και νά μας τή δώσει μέ τήν μπά- 
ρεαή τον, μέσα στον ψυχόρμητο πόδο που εχει ό αν- 
δρώπος για τήν άπόλαψη τής χαράς καί τής ευτυχί
ας. Τό τελευταίο αντό, ό κ. Ν. Πειιμεζάς. τό κατορ- 
δώνει μέ τήν τέχνη του, και γι' αυτό ή ανάλαφρη με
λαγχολία που συντροφεύει τήν ποιητική τον σκέψη. 
τις περσότε-ρες φορές είναι γερή, καί τόοο ονμπαδη- 
τική.

Ό  ποιητής στ «Απλά λόγια», τρυγά τήν έμπνεψή 
τον άπό τήν πραγματικότητα τον γύρο και τού μέσα 
κόσμου ιιας.Τά δέματά τον, μ ολη τήν ποικιλία τους, 
είναι ώωσμένα. 'Ελληνικά νησιά, βρύσες, ποτάμια, 
ρηκοκκλήσια, πανάκια πλεούμενα, χοροί οτά χωριά, 
γλέντιη και ξόδια, δρύλοι λαϊκοί, τραγωδίες τής χα
μοζωή c. λουλούδια στο βουνό, δνμησες περασμένες, 
ξεναπνένες εάτνγίες, χίηαιρες τού νοΰ, άποϋιίμιά 
••αλύνικ. μεταφυσική μακαριότητα, κοΑ' φιλοσοφική 
hyamsmiat. Μέσα σ' αυτό τόν κύκλο τριγυρίζει ή 
λυοικμ τον πνεψη. όχι μέ τν πνντπρηιινότητα και τή 
o r Λν-ί/ι·,ψη, ηόν ολμαδεύούνε άλλους ί·>' !,
rrovr ποιητές, ηα μέ'άπλοΜενα· τα φτερά σέ πλάτη 
διανοητικά, που ά<ν κάποτε δέν τά φτάνει, όμως μέ 
δέηοη τά λανταοά.

Μην ξεχνούμε, πως ό ποιητής, που γ&ννήδηχε 
στην Άδη να στα 1S73, πέρασε μιάν ολάκερη ζωή, 
■άπό τά IS04 ίσαμε τά 1017, στο στρατό, και μονάχα 
σάν άφησε κατά μέρος τό σπαϋί καί τά σπιρούνια τού 
συνταγματάρχη τού ¡πυροβολικού,. πρωτάρχισε νά 
γράφει στίχους (1018). σέ χρόνια ηλικίας σαραντα- 
έξη. 'Όσο κι αν ή (μονή τον είναι άργοπορημένηί έ
χει όμως όλη τή φωτιά και τή δύναμη μιας παρδ&- 
νικής λαχτάρας, για τήν κάδε είδους λευτεριά, πού 
τού τήν ί\κοβε πολύχρονα ή πίεοη τής στρατιωτικής 
ζωής. Ή  μάιταριοτική ψυχολογία, δεν τον διάστρε- 
ψε τήν παρατηρητικότητα καί τήν ίοια κρίση, δεν τοϋ 
δανάιωσε τή λυρική του διάδοση. Ή βαδήτερη αντί
ληψη τοϋ κόσμον, έμεινε άκέρια μέσα του, κι αυτό μά; 
δείννει.. )'σια ίσια. τήν ξεχωριστή τον ποοοωπιχότη- 
τα. Τά δυο τοσγούδια τούτης τής συλλογής, ό «Πόλε
μος» καί «Τόνειρο τού νεοσύλλεχτον», παίρνουνε ί- 
δκιίτεοη σημασία, γραμμένα καδιος είναι άπό άνδρω- 
πο. ό·>ι μόνο γέννημα καί δρέμμα τον στρατού, μά 
καί άπόγονο παλιάς \Κα?.αβρντινής πολεμικής φαμί
λιας.

"Οπως κι αν είναι, ό κ. Ν. Πετιμεζάς, οάν έπιασε 
τό κοντίλι νά γράιμ&ι στίχους, είχε ουνείδηοη τής μπό
ρεσής τον. Δέ μάς ήσδε ανίδεος οτά τεχνικά, ζητήμα
τα, οτά γλωσσικά καί οτά μετρικά* Είχε γνώση τής 
νιας μας ποιητικής τέχνης, εϊξσίιρε τόν Ιστορικά της 
δρόμο, καί μέ τόλμη γεμάτη σεβασμό, καταπιάστηκε 
νά τής προσφέρει τά λουλούδια τής δικής τον ψυχής.

5\4 ;  γίνουν τά τέτοια χλωρά λουλούδια του απ ολους 
καλοπρόσδεχ τα.

'Άγρια λουλούδια απ' τις πλάγιε; κάποιον δροσόχαοον βοννον, 
φέρνω ατα πόδια οον, καλή. « *  εκεί μποοοτά οον απλώνω1 
τους χτύπον; βιχα τής κιιρδιας γιά σέ, και ατοχαομονς τον νβ Ρ , 
σάν εκοφτα, οα διάλεγα οκνφτϊ.ς τον κάδε κλώνο.

Μ ’ αν. τύχη  π ά λ ι με δνμονς μακριά τά ρίξβς « ’  απονιά, 
και τότε μόσκον; κ ’ ενωδι'ε; δά χύσουνε τριγύρω 
άπό τον μέσα κόσμον οον τήν άγγιχτη τήν παρδενιά 

παίρνοντας μ'·ρσ.

Μερικές άτέλειες που σημαδεύουνε τ « Απλά Αά
για», δέ γεννιούνται τόοο άπό έί/.λ&ιψη γνώσης, όσο 
άπό έλλειψη πείρας, στοιχείου σημαντικού γιά τήν 
κάδε δουλειά, άπό τήν πίό μηχανική, ίσια μέ τήν πνε- 
ιιατικότερη. Τέτοια υστερήματα είναι, οι πολλές 
δι σκολοπρόφ ερτες σννίζηοες, οί άτεχνες συγχοπές σέ 
/Μες, πον κάνουνε τό στίχο νά φαντάζει βιασμένο;, 
καί κάπου κάπου τό μ ή νόμιμο στ ιχονργικό περπά
τημα.

Κι όμως, μ’ ολα τούτα, ό ιδιαίτερος γαραγτήρας 
τοϋ ταλέντου του, — μέ ζωηρά χρώματα καί τόνους 
ηθογραφικούς, λιτούς, άπαλά σνγκινημένους, σνγκρα- 
τηιιέ'Όυς. στοχαστικούς κ’ υποβλητικούς, — βρίσκε
ται βαδής κι ακέριος, σ’ όλα τά τραγούδια τής ουλ- 
λονής αυτής, tas περσότερο οτ άκόλονδα : «Η γριά 
ι·~ό -?r\m», «Ό ποαματευτής». «Πανηγνριώιες». / / /  
άγιονδύτοα», «Χίι/άιοε-ς», «Γέρικο αντρόγυνο μπρος 
στο τζάκι». «Τοργανέτου. Km μπορεί νά πούμε, πώς 
πώ ’»οίί·. σ’ Γ'ΐίτό τό είδος τοϋ τραγουδιού, ταιοιάζΐ,ι 
ό /.όνος τοίΐ σύνρονον Βέλγον ποιητή τής «Ψυχής 
ο'ύν έέοοία» Ζώοζ Μαολόβ : « Η ποίηση ; Λίγος 
καπνός, υψωμένος άπό κάποια: ψυχή, τή στιγμή πον 
όλη καίγεται».

ν Η Γ Α Σ  Γ Κ Ο Λ Φ Η Σ

Φ Ε Μ ΙΝ ΙΣ Μ Ο Σ  
£ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σέ μιά άπό τις τελευταίες συγκεντρώσεις τον 
Έκπαιδεφτικοϋ 'Όμιλον πον γίνονται κάδε Παρα
σκευή, ή κ. Ανρα θεοδωροπονλον είπε γιά τήν ερ
γασία πού έγινε ώς τώρα άπό τήν 'Επιτροπή γιά 
τή μόρφωση τής γυναίκας, πού είχε συστήσει ό «Σύν
δεσμος γιά τά Δικαιώματα τής γυναίκας», μέ τό σκο
πό νά καταρτίση ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό. Ή  
επιτροπή αν τή, που τήν αποτελούσαν μέλη τού Συν
δέσμου, καδώς καί ειδικοί επιστήμονες παιδαγωγοί, 
ώργάνωοε καΓτή σειρά των συζητήσεων, πού τις ά- 
ναφέραμε σέ προηγούμενο φνλλο.Ήκ.Θεοδωροπονλου 
διάβασε τό πρόγραμμα, όπως τό δέχτηκε τελειω
τικά ή 'Επιτροπή, σύμφωνα μέ ϊίς προτάσε-ις τον 
κ. Γληνού, καί παρακάλεσε οοονς άπό τούς δασκά
λους ή παιδαγωγούς έπιδνμοΰοαν νά μιλήσουν απά
νω ο όποιοδήποτε άπό τά αρδρα, ή καί συνολικά, ή 
κι αν ήδελαν νά προτείνουν τρόπους εφαρμογής, νά 
ανακοινώσουν τήν έπιδνμία τους αν τή οτό «Σύνδε
σμο γιά τά δικαιώματα τής γυναίκας», πού μέ μεγά
λη ευχαρίστηση δάκονγε τις γνώμες των οίίν συγκεν
τρώσεις του, πού γίνονται κάδε Δευτέρα, Οτήν 'Ε
ταιρία των Κοινωνικών Έπιοτημών, ’
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Τό πρόγραμμα ufob του Σ. Ε. Δ. Γ. είναι τό ά- 
κόλονθο :

Α \  — ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.

2) Ή  Ελ,ληνική παιδεία γενικά και ιών άγοριών 
και των κοριτσιών, πρέπει ν άναπλασθή και έξωτε- 
ρικά κοί'ΐ! εσωτερικά, για νά έτοιμάζη τονς "Ελληνες 
γιά τη σύγχρονη πολιτισμένη ζωή.

2) ' / /  γυναίκα είναι ϊοη οι ανθρώπινα και στα 
κοινωνικά δικαιώματα και καθήκοντα με τόν άντρα. 
Επομένως πρέπει νά προετοιμάζεται γιά δλες τις 
ενέργειες μέοα οιή ζωή όμοια μ'ε τόν άντρα. Γ ι’ αυ
τό ζητάμε ϊοη και παράλληλη παιδεία γι' αγόρια και 
κοριτσία και άντωτοιχία προγραμμάτων.

3) Ή  γυναίκα, όπως και δ άντρας έχει ιδιαίτε
ρη ατομικότητα, ιδιαίτερη φνοιολ,ογική και ψυχική 
σύσταση και ενδιαφέροντα ιδιαίτερα. Αντά πρέπει νά 
είναι σεβαστά καϊ νά βρίσκουν και την καλλιέργε'ΐά, 
τονς μέοα οτήν παιδεία.

Β'. -  ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ.

1) Να ϊδρνθονν από τους δήμους, τις κοινότητες 
καί το κράτος νηπιαγωγεία γιά τά μικρά παιδιά,
4—β ετών, προ πάντων οτά βιομηχανικά κέντρα.

2) Νά γίνη π ρ α γ μ α τ ι κ ή  ή υποχρεωτική 
φοίτηοη γι' αγόρια καί γιά κορίτσια στο δημοτικο 
σχολείο γιά 8 ξ  η τουλάχιστο χρόνια.

3) Τά μικτά δημοτικά σχολεία νά μή θεωρούνται 
εογα τη ς  α ν ά γ κ η ς  μά κανονικός καί χρήσιμος 
θεσιιός) Το προσωπικό νά είναι μικτό ή καί μόνο γυ
ναίκες. Στα προγράμματα νά δοϋή προσοχή oh 8,τι 
είναι άνάνκη νά διδάσκεται ιδιαίτερα στά κοοίτοια 
και στ ανόσια. Ώς ποός τά άλλα, συνδιδασκαλία καί 
συνεκπαίδευση στό δημοτικό σχολείο.

4) Νά Ιδρυθοΰν κατώτερα επαγγελματικά σχο
λεία γι' αγόρια και γιά κορίτσια, κοινά, ( γιά τά κοι
νά επαγγέλματα), κα) ιδιαίτερα. Νά ίδρνθονν σνμ- 
πληροΗίατικά εσπερινά καί κυριακάτικα σχολεία.

5) Ή  μέση εκπαίδευσή των κοριτσιών ν' άναδιορ- 
γανωθή όπως καί τών άγοριών, νστερ' από τό έξά- 
χρονο δημοτινώ σχολείο, τρίχρονο ή τετράχρονο ά- 
οτί κό γιά τή μέση τάξη, καί εξάχρονο γυμνάσιο κλα
σικό και πραγματικό γιά κείνες που θά πάνε στό 
Πανεπιστήμιο ή στ' ανώτερα επαγγελματικά σχολεία. 
Τά κορίτσια νά μένουν στό σχολείο όσα χ ρ ό ν ι α  
καί τ' αγόρια. 'Επειδή όμως υπάρχουν λόγοι αρκε
τά σοβαροί, και γενικοί καί τοπικοί (προσωρινοί), 
που μάς επιβάλλουν νά μή ί?εωροίπιε οκοπιμώτερη 
τή σ υ ν ε κ π α ί δ ε υ σ ή  στά χρόνια αυτά, νά γί
νη προσπάθεια νά Ιδρυθονν παντού, δίπλα στ* ά^ορί- 
στικα καί κοριτσίστικα σχολεία ή τάξεις γιά τά κο
ρίτσια μέσα στ' αγορίστικα. Τά προγράμματα, με 
τονς Ιδιους γενικούς σκοπούς θάγονν διάφορη κατα
νομή τής νλης καί Ιδιαίτερα μαθήματα χρήσιμα στά 
κοοίτοια. *0 Σύνδεσμος θά έπιδιώξη καί θά νττοοτη- 
ρίξν κάθε Κνβεονητική καί ιδιωτική προσπάθεια γιά 
τήν ίδονοη σκολείων μέσης έκπαιδε-νσεως, όπου θά 
γίνεται ή συδιδασκαλία καί ή συνεκπαίδευση μέ τούς 
τελειότερους όρους̂  καί θά χρηοιμεύοονν έτσι γιά 
nnioaumiouó στις τελικές αποφάσεις γιά τό ζήτημα 
τής αέσνς έκπαιδεύοεως.

6) Τά Μέοα έπαγγολμάτιαά άχολεία νά είναι 
μ ι κ τά  γιά τά κοινά ¿παγγέλμΟτα (οννεκπαΐδεμϋη

καί συνδιδασκαλία), (κοινά διδασκαλεία, εμπορικές, 
γεωργικές, καλλιτεχνικές, βιοτεχνικές σχολές κτλ.), 
ιδιαίτερα γιά τά ιδιαίτερα επαγγέλματα (ναυτικές 
σχολές (άγοριών), οικονομικές (κοριτοιών) κτλ.).

7) Σ  όλα τά σχολεία τών κορίτσιών νά δίδάσκων- 
ται, στην κατάλληλη έποχή καί μέ τόν κατάλληλο τρό
πο. σνιιφωνα με τόν ιδιαίτερο προοριομό τής γυναί
κας (υγιεινή, παιδολογία, γεννετήσιος διαφωτισμός, 
οικιακή οικονομία), Ή  αγωγή καί ή σχολική ζωή 
νά πραγματοποιούν τόν έθιομό του κοριτσιού οτήν I- 
διαιτεοη αποστολή τον (καί από σωματική καί από 
ψυχική άποιρη).

8) Σ' όλα τά σχολεία τών κοριτσιών νά διδάσκων- 
ται. όπως καί στ' αγόρια, μαθήματα γιά τά δικαιώ
ματα και τά καθήκοντα τον πολίτου, καί τό κοινό δί
καιο. ’ " '· ■

0) Τ' ανώτερα επαγγελματικά οχολεία (Πανεπι- 
πτνιιιο. Πσ/νιεγνεΐο, Άνώτεοε; εμπορικές, γεωπο
νικές. δασικές, τεχνικές σχολές κτλ. έκτος από τις 
στοατιωτίκες καί ναυτικές), νά είναι avor/τά μέ Ι
δια δικπιώιιατα καί στ' αγόοια καί στά κοοίτοια.

101 Ή  επαγγελματική διδασκαλική μόοφωση γι' 
ά-νίαία και γιά κοοίτοια νά είναι ή ίδια καί τά προ
σόντα τον? νιά όλες τις ψέσεις.

11) Νά έξισωθή 6 μισθό; καί τά ίεοαοχικά δι- 
νπιώιιαϊα άντρων καί γυναικών μέσα στην εκπαι- 
δευπ>7 »■"■■■

10) ί)1 πχοπκές επίτροπός νά είναι, μικτές μέ άν- 
τοες καί γυναίκες». &

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ
’ Αφιερωμέν» στη φίλη μον 
'Αλεξάνδρα Μ ,....

— Καπετάν Γιώώώργη |
— Εδώ στο γιαλόοο, έτοιμρι !
Τό καίκι, κοντά στό μουράγιο αραγμένο, περίμενε

νά Μπαρκαριστοίΐν oi επιβάτες, αμφίβολα φωτισμένο 
άπό τό φεγγάρι, που αργά κείνη τήν ώρα ξεπρόβαλ
λε πίσ' από τα ψηλά βουνά τής Μάνης, υψώνοντας 
τά λ'ατάρτία τσυ άχνά καί μισοσβησμένα ατό μισοσκό
τεινο άκόυα φόντο τονρανού.

Οι ναύτες, μέ τά ξετράχηλα πουκάμισα καί τά 
φαρδιά κροσσωτά ζωνάρια, λύνανε τά παλ,αμάρια 
άπ τους χαλκάδες τον μώλου. καί τό καΐκι άργοοά- 
λ,ευε, έτοιμο νά σαλπάρει.

Μεγάλη μπονάτσα άΑόφε, βρε παιδιά· καλό 
πρωί, ι>έ τόν ήλιο θά φ/τάαονμο...

— Ποιος τό λέει. μέ Νικολό ; 'Άσε νά βγούμε απ’ 
τό λιμάνι, καί θά δήτε πώς θά πάρουν τά πανιά μας, 
Οά πάμε πρίμα· σέ δυόμιοη τρεις ώρες τό πολύ ¡θα
μάστε μέσα.

— Βάλε τέοαερεις-πέντε·, γιά καλό καί γιά κακό.
’Αργά ξεκινήσαμε· γύρω μας λάδι ή θάλασσα, ξε

δίπλωνε τά μικρά φώτα τής παραλίας πού μας άκο- 
λονθονοαν σάν καλόπιοτα φιλικά βλέμματα, λέγοντάς 
μας «στό καλό». Καί τά ^υρω αραγμένα οτήν Αγκα
λιά τής νύχτας καΐκια καί βάρκες;, μαλακά γλυοτρού- 
σαν τις σκιές τους πάνω στά νερά.

Μόλιςοτρίβάμε τά κοτρώ νια μέ τό φανάρι toó λι
μανιού, δροσερό τό νυχτιάτικο άβρφη μ6ς χάδευε τά
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φλογισμένα μέτωπα, και τά πανιά ίίρχιοαν νά φον
οκώνουν,

— Μωρέ, τί σου είναι αυτός ό καπετάν Γιώργης\ 
απ’ ολους τους καπετάνιους ό πιο γερός* Ξαίρει ακό
μα και τάοτέρια, πότε δά βγάλουν άγέρα.

— Χμ ! όέ οάς τόλ,εγα εγώ, μωρέ; μούγκρισε ό 
γερολύκος με ταταχια οάν άγριόοκονπα μαλλιά τον, 
πώς πάρα όξω όντας βρέξουμε δά φρεοκάρ&ι μαΐ
στρος δυνατός ;

— Γειά οου λεβέντη θαλασσινέ, παιδί τ' “Αη Νι
κόλα----

Τό τρεχαντήρι μας άρχιοε νά παίρνει δρόμο} γέρ
νοντας λίγο από τή μιά μπάνια1 τό κύμα, που ή μύτη 
τής πλώρης έοκιζε, ανάλαφρα μάς ράντιζε με παι- 
γνιδιάρικες αρμυρές δροοοοταλίδες τάχνά μας πρό
σωπα.

Των πανιών κ' ή μικρότερη ζαρωματιά ξεδιπλώ
θηκε κι άφέδηκε στον ζέφυρον τή ομ,ίλη, που μ’ έν- 
δονοιαομά κ' έμπνεψη παρθένα, λάξευε καμπύλες 
πλαστικές, δροσάτες, γεμάτες παλμό και κίνηση.

Κάτον άπ’ τά πόόια μας, πάνω στήν υγρή βαδυ- 
γάλανη άβυσσο, τό σεληνόφωτο αντιφέγγιζε, έπαιζε, 
κεντούσε μύριες πούλιες ξωτικά γυαλιστερές, οτό 
γάργαρο άτλάζι, που ξεδίπλωνε άδιάκοπα γύρω μας 
οέ απέραντες πέπλινες έκτάσες τό νερένιο του μυ
στήριο.

Κάτι μεστωμένα παλληκάρια, ξαπλωμένα στήν 
πλώρη, παιδιά τής \δάλαοοας κι αυτά, νανουρίζον
ταν μέ τά παθητικά τους τραγούδια, πού τάπαιρνε ή 
νύχτα και τ' άπλωνε, σά «μωτεινά πέταλα, στεφάνια 
καί κρίνους ασημένιους, στοϋ πελάγου τήν αγκαλιά, 
τραγούδια τής Ιεν^τιάς, τού μιοεμοϋ, τραγούδια τής 
αγάπης τής άπονης, τής άπαρνήτρας αγάπης.

Κ' ή Εκάτη, μέοα ο’ ένα άτέλιωιο μεθυστικό όρ- 
γίαομα, έλουζε αχόρταγα τά πλούοια της μαλλιά μές 
στ' ασημένια κύματα, καί πάνου στα τρελά της παι
γνίδια ξεχνούσε φωτεινούς πλοκάμους γαντζωμένους 
πάνω στά σκοινιά, στά κατάρτια, στα πανιά.

Μιοομεδηομένη από τήν ιόοη ομορφιά ξάπλωοα 
στη ρίζα τον καταρτιού, κοντά οτό τσιμπούκι, πάνω 
σ’ ένα δεμάτι οκοινιά, έβαλα τις παλάμες μου γιά 
προσκέφαλο, κι άφησα τό βλέμμα μου ηδονικά κουρα
σμένο νά βνδιοτεϊ οτό άοτροκέντψο πέλαγο τ ουρα
νού και, σά οέ όνειρο, ακολουθούσα τήν κίνηση τής 
άντένας πού μονδειχνε ή μούκρνβε τό χαμόγελο τον 
φεγγαριού.

Και δεν άργησα νά διακρίνω μέ γαλήνια χαρά δνό 
ματάκια πού ταξίδεψαν ώς έκει ψηλά, κ έψαχναν μέ
σα στά πέλαγα νά δούνε τή βαρκούλα μου καί τά εί
δα νά μάκλονίδάνε μέοα σέ ρεμβασμό οτό ταξίδι μέ 
γλύκα, μ,’ άγάπη, μέ καλοσύνη.

Τούς έστειλα ένα αόρατο απ' τούς ανθρώπους (μί
λημα, ψυχικό, βαδύ, εντατικό. Τάφερα παρακάτω, 
πολύ κοντά μου, κι άπληστα τά κοίταγα, όσο πού άδε- 
λα τά βλέφαρά μου κλείσανε οτό ηδονικό χάδι πού οι 
πλάνες ώρες ϋφαιναν ^ύρω από τό λευκό όνειρο τής 
βαρκούλας μου.......

—Εμπρός, παιδιά ! Ισα, μάϊναι, κάτω τά φιερά\ 
Είχαν ή βραχνή φωνή τού καπετάνιου πού κατέ

βαζε τά πανιά, ενώ τό καρούλια τρίζανε στο μάζεμα 
τών σκοινιών,

''Κατά το γλυκοχάραμα μπαίναμε οτό λιμάνι του Κ.. 
Ξύπνησα κ’ είόα γύρω μου τή δάλαοσα και τά βου

νά στεφανωμένα μέ μενεξέδες και ροδόφνλλα, γιατί 
περίμεναν ιόν ερχομό τής ανγούλας.

Κι ό ούρανός, τυλιγμένος σέ τριανταφυλλένιες, οέ 
γκρίζες και σέ χρυσαφιές γάζες, σάν κάπως βασι
λιάς ξεχασμένου παραμνιδοΰ, μεδηαμένος από τό μά
γο κρασί τής γ/.νκειάς ώρας, είχε άγκαλιάοει σφι
χτά καί γή καί δάλαοσα, μαζί μέ τή φτωχή μας βαρ
κούλα.

Και μάς φιλούσε σάν τρελός, χαρούμενα, με$ψτι- 
κά, ευτυχισμένα.

26\ΰ]91ΰ ΑΘΗΝΑ Ν. ΤΑΡΣΟΥΛΗ

Μ ΑΠΟ 3ΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 3ΔΟΜΑΔΑ
Μ ο υ σ ι κ ή

Η ΣΥΝΑΤΑΙΑ ΕΡΓΟΝ
Τ Ο Υ  Μ Α Ν Ω Λ Η  Κ Α Λ Ο Μ Ο Ι Ρ Η

Ή  νέα δημιουργική εκδήλωση τού κ. Μανώλη 
Καλομοίρη, πού μάς παρουσιάστηκε στήν τελευταία 
συναυλία τών έργων του, καί1 πού μάς άποκάλυψε 
καινούργιες ολόδροσες πηγές τής πλούσιας έμπνε- 
ψχής του, τόν ανεβάζει οέ αψηλότερη ακόμα σκαλω
σιά, — που μέ αβάσταχτη λαχτάρα τηνέ σίμωνε, — 
σέ κείνη, που άγναντεύει τήν απάτητη κορφή.

Στή οννείδηόη όλων έκείνων, πού μέ ουμπάδ&ια 
παρακολούθησαν τήν προσπάθεια γιά τήν άναζιοογό- 
νηση τής σοβαρής μουσικής παραγωγής οτόν τόπο 
μας, έξω άπό τις ξενικές μιμήσεις, βγαλμένης από 
τή ζωή μας, ό κ. Καλομοίρης Αδίσταχτα πήρε τή 
δέση τον θεμελιωτή τής τάσης πρός δημιουργία Α· 
νώτέοβς '$λληνι«ής μογοΜής, «βί τό δμριχχΜο ίου

βήμα δά σημειώσει έναν ξεχωριστό ιστορικό σταθ
μό στήν ανάπτυξή της.

’Ανάμεσα οτό ρεύμα τής ελαφρότητας καί τού ε
πιπόλαιου σνομπισμοΰ, πού — σκλαβωμένο έχοντας 
κάδε άγνό αβάσταχτο ξέσπασμα! έπαναατάπημένης 
ψυχής, — παρασέρνει τή γύρω μας ζωή, μολύνον- 
τας καί τήν τέχνη, τράβηξε όλοίοια τόν τραχύ κι α
χάριστο δρόμο τής Τέχνης του, πιοτός οτήν εσωτε
ρική του παρόρμηοη, αψηφώντας τους χλευασμούς 
του όχλου, περιφρονώντας τις εύκολες δάφνες τού 
ουρμοΰ, τά φτηνά λιβανίοματα τών πολλών.

Τό χαραχτηριοτικό οημεϊο τής νέας του καλλιτε
χνικής έκδήλωοης καί κυρίως αντιπροσωπευτικό τής 
καλής έξελιχτικής του τάσης, είναι, ότι ξέφυγε άπό 
τήν περιοριστική προσήλωση στά πρωτόγονα δημοτι
κά θέματα, ανεβάζοντας τά άπλά έλληνικά στοιχεία 
μέ τήν προσωπική έμψύχωση στή σφαίρα τον πνεν- 
μαίοποιημέναυ μουσικού κόσμον, χωρίς τό έλληνικά 
ρσνς χ ρ ^ ο  νά χοβεΐ στήν ξενική ιεχνοτρρπία, Μπο
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ρεί νά πει κανείς γι' αυτά, προπάντων για τό «Μην 
κλαϊς» και τους «Διαλαλ.ητάδες», πώς ξαναβρίσκει 
τό οοφό δρόμο του ατομικού διανοητικού μοτίβον, που 
χάραξε· με τά πρώτα τον τραγούδια, τούς «’Ίαμβους 
καί ΓΑνάπαιοτονς» .

Μ’ αντη την ά<ι-ορμή, δε μοϋ φαίνεται περιττό νά 
υποστηρίξω την αντίληψη, πώς τό δημοτι>.ό τραγού
δι, όπως οτήν ποίηση, ετσι καί στη μουσική, δεν μπο
ρεί νά χρησιμέψει ώς τό μόνο πρότυπο για τον ανώ
τερο τεχνίτη.

Ε'ιόικά, στη μουσική, αποκλειστική προσήλωση στά 
δημοτικά δέματα, είναι μια όπισδοδρομική καί στε- 
νή μονομέρεια. Γό δημοτικό τραγούδι, μ' όλη τον 
την Ομορφιά τής άφέλ&ιας καί άγνότητας πού 'έχει, 
,ΰέν μπορεί νά ικανοποιήσει τέλεια τόν διανοητικά 
κ' αίστητικά εξελιγμένο ανδρωπο τής εποχής μας. 
Ούτε είναι ποτέ δυνατό ή ανήσυχη, πολυτάραχη καμ 
βαΰειά ψυχή τον τεχνίτη, πού τρυγάει τις αψηλές, 
πλατεία δραματικές, πνευματικές συγκινήσεις, νά 
χάσει ξάφνου όλες τις δτφ'ειά ριζωμένες, έπίχτητες 
τής ζωής καί κληρονομικές ιδιότητες, νά σβήσει τις 
βαρείες γαραξιές τής Γνώσης καί νά πάρει την α
ξιοζήλευτη άηέλεια ιοϋ Πρωτόγονου άνϋρώπον των 
δημοτικών τραγονδιών.

’„4πό τύ έργα τού κ. Καλομοίρη, πού πρωτοπαί- 
χτηκαν αιή συναυλία αύτή, μάς άφησαν ξεχωριστή 
εντύπωση ό «Πραγματεντής» (τοϋ Γρυπάρη) καί τό 
νΜήν κλαϊς». καί «Οι δυό διαλαλητάδες» {τού 77α- 
λαμά) .  Ό  «Πραγματεντής», περισσότερο συμφωνι
κό ποίημα παρά άπλό τραγούδι, φανέρωσε γνωρί
σματα δυνατής φιλοσοφικής έμπνετρης καί ισορροπη
μένης ονμμετρικής εκτέλεσης, Ή  μουσική του, μέ 
τό δανμαστό της πλούτο μοτίβων, μέ τις χαραχτηρι- 
στικές μεταπτώσεις καί τις ρυθμικές εναλλαγές, ζων
τάνευε την ποιητική διάδεαη. ενσαρκώνοντας διαφο
ρετικά την κάδε απόχρωση, την κάδε ψυχολογική 
διακύμανση, δεμένα μέ τήν κεντρική ιδέα.

Ή  κ. Μ. Καλφόπουλων (Φωκά), τραγούδησε μέ 
αίοτημα καί τέχνη, ύστερα άπό τόσον καιρό πού είχε 
νά παρουσιαστεί οέ συναυλία. '77 φωνή της — πρέ
πει νάν τό μυλογησονμε — σά νά άόυνάτισε, σά νά 
έ^ασε κάτι άπό τήν προηγούμενη ευστροφία της. Εί
ναι λυπηρό τό φαινόμενο αύτό' ταλέντα σαν τής πρώ- 
ην δεσποινίδας Φωκά. πού πρώιμα δρέψανε· τόσες 
δάφνες μέ τάσεις μιάς λαμπρής εξέλιξης, νάποσύ- 
ρουνται άπό τήν καλλιτεχνική δράση. τήν εποχή α
κριβώς πού άνάτελλε γι' αυτά ένα λαμπρό καλλιτε
χνικό μέλλον.

Τό «Μην κλαϊς» (τον Παλαμά), υπέροχο, πού ά- 
ναδείχνει τό τραγούδι μέ κείνο τό σιγανό, πνιγμένο 
κλάμα τής μμυσικής, καί οί «Δυό διαλαλητάδες» μέ 
τή χαραχτηριατική τονς ανάπτυξη στά ‘τρία κύρια 
μουσικά δέματα. Έδώ πρέπει δερμά νά ονχαρονμε 
τόν κ. Σταύρο Ξηρέλλη, προπάντων γιά τή μονσικό- 
τατη απόδοση των δυό αύιώρ μαργαριταριών.

Ή  «Ραψφτδία εις λά μινόρε», γιά πιάνο, μέ αρ
κετές τεχνικές δυσκολί&ς, έχει μια λεπτάιοδησία καί 
δροσιά, μια μυρωμένη ελληνική πνοή.

Ό  κ. Καλομοίρης έδώ, ώς εκτελεστής, δέ οτάτ 
δηκε παρακάτω άπό τδ,ουνδέτηινΕπαιξε μέ τό βα,δύ 

¡λειμό έκεϊνο αλστημ^πού χαραχτηρϊζει -τόπαί- 
ξιμό ίου. Τοή δόδψε ενκαιρία ¿ά £α»^ρχ^ερ^|τό '

γλυκό τον τονοοέ, καί μιά εύκολια κι απαλότητα στις 
οκτάβες.

Μέ μεγάλη ευχαρίστηση άκούοαμε άπό τά παλιότε- 
ρά τον έργα τό «Ιίρελούόιο» καί «διπλή φονγα γιά 
πιάνο» έκτελεαμένο άπό τόν ίδιο καί τή ό, ’Ήβη 7/α- 
νά. Τό έργο αύτό, πού βϊταν τό μόνο οέ στυλ όχι έλ- 
ληνικό, μάς έχανε μεγάλη εντύπωση γιά τό δεαμα- 
τικό πλούτο, τή βάδειά αρμονία καί γενικά γιά τήν 
πηγαία πολυφωνία τον. ’Εχει τήν κλασικά αυστηρή 
λιτότητα ενός Μπάχ. 'Αξίζει νά σημειωδεϊ έδώ ή 
ακρίβεια καί δετικοίψα τού παιξίματος τής Ó. 77α- 
■νά, Ή έκτέλ,εαη παρουσίασε κάποιαν ανομοιογένεια, 
πού προερχότανε άπό τή διάφορη μουσική αίοτηοη 
του κ. Καλομοίρη καί τής δ. Πανά. Ή  κλασική αιξία 
τού έργου α τ̂οϋ μάς ξαναφέρνει τή σκέψη γιά τή 
στενότητα των ορίων τής αποκλειστικά Ελληνικής 
μουσικής, πού δέν είναι τώρα κατάλληλη ωρα ν' α
ναπτύξουμε·,

θερμά συγχαρητήρια χρωστάμε καί σέ κείνους πού 
μ’ ενλ.άβεια είχαν έκτελέσει τά έργα τον κ. Καλο
μοίρη, στην κ. Μ. Καλφοπούλου (Φωκά). δ. ’Ήβην 
Πανά, καί στους κ.κ, Τόννν Σού/πσε, θ. Πΐνδιο, j .  
ΙΙρεαιρώ, Γ. Κωοτανπνίδη, Γ. Λομπιάνχο καί Στ. 
Ξηρέλλη.

Ή  συναυλία αύτή, νοτερά άπό τήν καταπληχτική 
της επιτυχία, δά έπρεπε νά έπαναληφ τεϊ σέ μεγάλη 
αιδουσα, γιατί ή σάλ.α τού 'Ωδείου δέν μπόρεσε νά 
χωρέσει ολονς τούς δανμ/ιστές τοι'Ι κ. Καλομοίρη.

Σφ ίγγονμε δερμά ιό χέρι τού ξεχωριστού μα; 
μαέστρον, μέ τήν εγκάρδια ευχή νά ξακολ.ουδησει ά- 
λ.νγιστοζ τον ορμητικό τον δρόμο, σιιιώνοντας τό φευ
γαλέο ’Ιδανικό.

Ν Ι Κ Ο Σ  Β Ε Ρ Γ Ω Τ Η Σ

Ν εοελληνική Φ ιλολογία
Δ. Γρ. KúfijCuá^oyJ.ov.' * Αύζικοί έρωτες*.— 1Ί. 

Σημ ηρίώιη: > Η  κόκκινη Πρωτομαγιά> έρ· 
ναί.'κο όοακα.— ΠοιΆιιαυα :η·αγαί.'κό δράμα.— Ποιήματα ,οϋ Μαλικέρζη.

— Τό νέο βιβλίο τον κ. Καμπούρογλον μπορεί νά 
τό χαραχτηρισονμε σύντομο ιστορικό μυϋιστόρημα.
Ο συγραφέας, μέ τήν αφ ήγηση τού γνωοτον έρωτα 
τοΐΐ Μπάνρον προς τήν Κόρη τής Άϋήνας, τήν ϊε-  
ρε^α Μακρή, μάς σπάζει στην πευικνκ/,ωοιά όλης ε
κείνης τής παλιάς εποχής, πού ή Άδήνα, άπομεΐνά- 
ρι τής αρχαίας δόςας, δεν είχ& παρά μόνο τρείς χι
λιάδες ψυχές. 'Ο κ. Κάμπονρογλονς, αν κι άπό τους 
πιό παλιούς καί σεβαστότερους λογίους, άφησε γειά 
τής καδαρεύουσας καί πυοσπαδεϊ νά γράψει μιάν ά- 
πλούστερη γλώσσα, όσο κι ά δέ ατέκ&ται αυτή σιμά 
στη σύχρονη φιλολογική δημοτική μας.

Τό δράμα τοϋ Γ. Σημηριώΐη μοιάζει περσότε- 
ρο με κοινώνιστικό μανιφέστο, παρά μ! έργο φιλολο
γικό. Ή  τέχνη πάντα, δοο κι αν διαφεντεύει ζητή
ματα καί ιδέες, δέν πρέπει νά ξεφ:εύγει άπό τόν ι
διαίτερο δρόμο της, και νά καταντά ρητορία κι αρ- 
δρο πολιτικό. 1Γιά τούτο ό αξιέπαινος συγραφέας 
τής «Κόκκινης Πρωτομαγιάς», νομίζουμε πώς δα 
εϊτανε καλύτερα μέσα στόγ προορισμό τον, αν μας 
παρουσίαζε ϊργο τραγικής ή δραματικής τέχνης, άπ’ 
βπομ νά βγαίνει ή σοσιαλιστική ιδεολογία σνμπεςα- 
οματϊκά^'ρΌδμίσμένα, * Αλλιώς ξεπέφτουμε
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κάτι, πού μοιάζει τά λυσαομενα πατριωτικά ποιήμα
τα της χοντρής αράδας, τις φονοτανέλλες, τά κουμ
πούρια, ν\ τοαρονχια, τις /(άννες Ελλάδες καί τήν 
μπουχτισμένη αερολογία τής περασμένης γενεάς. Το 
4Κομμουνιστικό Κόμμα», που έβγαλε τό βιβλίο, χρει
άζεται οτό ζήτημα τής τέχνης νά έχει προοδευτικό
τερη, πώ συγχρονισμένη και βαθύτερα μελετημένη άν- 
τίληψη.

— Ό  χ. θραονβον/.ος Σταύρου, υ, όνομα καί πράμα, 
Μ ε λ ι κ έ ρ τ η ς  τού «Νουμά», τυπώνει τώρα οτή 
Σμύρνη ένα βιβλίο μέ τραγούδια και με τον τίτλο ; 
«Δρόμοι καμ μονοπάτια». "Ενα απ' αυτά τά τραγού
δια, «Τά χρυοά κλουβιά», άγαπώντας πάντα ιδ 
«Λουκά». μάς τόοτειλε και τό δημοσιεύουμε ο' άλλη 
οέλίδα.

Ξ έ ν η  Φ ι λ ο λ ο γ ί α

Τά Γαλλικά νιάτα.— Τά βραβεία Γκονκονρ χαΐ 
Νόμπελ.—"Κίνα άγροτικό ρομάντζο.— ‘Ο έλ- 
βζτός ποιητής Σπαελεο.—Τά ποιήματα τον 
ίΰιρέμ.

— Οί κ. κ. υΙ. Ζ. Φινό και Παράψ, ά>ωλομ§ώντας 
κι αϋτοί τή μόδα πονβγαλαν τώρα - τώρα τά γαλλι
κά περιοδικά, νά υποβάλουν ερώτησες στούς άναγνώ- 
οτες τους και νά δημοσιεύουν τις άπάντήρες καϋενού 
χωριστά, ρωτούνε οτή Revue iNioncuaie* μποιές 
ϋά είναι άπο δώ κι ομπρός οί κλίοες τής γαλλικής 
Νιότης». Με την ελπίδα πώς ϋά ευχαριστήσουμε 
τους άναγνώοτες μας, παίρνουμε μερίδες άπο τις ο
μορφότερες άπαντήοες, πού δημοσιεύτηκαν οτό τεύ
χος τής 1ης τού Γεννάρη, και τις μεταφράζουμε πι
οτά. Ή  απάντηση τού κ. Ρολάν Ντορζελέ, φρόνιμα- 
φρόνιμα, τελιώνει ετσι/

«Πηγαίνω μόνος μου στη δημοσιά τής ζωής μου, 
κι ούτε κάνε ρωτώ που ϋά με φέρει, μόνο άφθνω οτό 
χρόνο νάποφαοίοει».

Ό  κ. Πιερ Μπενονά γράφει ;
«Πιστεύω πώς ή ούοιωδιέοτ&ρη έμπνοή εκείνων 

πού πολέμησαν, είναι αυτή : νά μην ξαναγίνει πόλε
μος, και για νά φτάσουνε σ’ αυτό τό οκοπό, νά μετα
χειριστούν αδιάφορο τί μέοα, νόμιμα ή άνομα, ειρη
νικά ή πολεμικά, άνθρωπινά ή άπάνθρωτια. Γιατί 
δεν υπάρχει μεγαλύτερη απανθρωπιά άπο τό νά δια
τρέχουμε ιόν κίντννο νά θαφτούν 1,500.000 νιάτα 
πάνω σε μιά νέα ί ε ρ à ό δ ό . ζΚάβ'ε μέσο, ξαναλέω, 
θά μάς είναι καλό γιά νά προλάβουμε τήν επιστροφή 
μιας τέτιας φρίκης, κάθε μέσο. έστω κι αν ή Γαλλία 
θά έχανε μ’ αυτό τό επιχείρημα τή φήμη πού $χει ώς 
πηγή των φώτων καί Χριστός τών εθνών».

Παρατηρούμε πώς έτσι πράττοντας ή Γαλλία, κά
θε άλλο παρά νά χάσει τή φήμη της κιντυνεύει. Τό 
έναντίο θά τήν αυξήσει, θάν τή διπλασιάσει μάλι
στα, κι ας μή φοβάται ό κ. Μπενουά.

Ό  κ. '̂ 4νρυ Μπαρμπύς «παρηγοριέται πολύ γιά 
τό μαρασμό και τήν αχρηστία τών μεγάλων», παρα
τηρώντας πώς «ιà παιδιά τους είναι πιό φρόνιμα 
από τούς πατέρες τους».

Ή  σοβαρότητα τής έράηησης άναδείχνεται τρα
νότερα οτή θαυμαστή απάντηση  ̂το# Μαροέλλο Φά- 
t*Q*: ' : - ί:·..·:.,

«Ίσως μιά μεγάλη άλήβεια νά φανερωθεί ανά
μεσα από τήν αίματώδικη σκοτεινιά, — καί τότε, 
οί προσπάθειες κ οί μαζεμένοι πόνοι, τα πένθη κ οί 
θεληματικές θυσίες, θά μπορούσανε νά μήν είναι ό- 
λωοδιόλου μάταιες, Αύτή ή αλήθεια είναι ιό μίοος 
τής νιότης γιά τόν πόλεμο, είναι τό μίσος τών Νέων 
γιά κείνους πού όδήγησαν ή άφ.ισαν νά οδηγηθούν οί 
λαοί σ’ αυτόν. .4ύτη ή παρατήρηση — πού γίνεται εύ
κολα οτό Παρίσι, — σιγά σιγά θά γίνει γενική σ' ό
λη τήν Ευρώπη. Ούτε κι αϋτοί οί φανατικοί πατριώ- 
τες} σήμερα, δεν τολμούν πιά νά εξυμνήσουν τόν πό
λεμο, άφον είδαν τό απέραντο μακελειό και προπάν
των τώρα πού αναπνέουν τήν αποσυνθετική μούχλα 
πού τόν ακολούθησε. Οί ιδέες τών Νέων—καί παίρ
νουμε αντή τή λέξη από τήν πλατειά της έποψη πού 
προοπερνρ τά όρια κάθε πολιτείας, — οί ιδέες τών 
Νέων, όπουδήποτε κι αν κλίνουν, γυρίζουν όμως γύ
ρω από τόν ίδιο άξονα : τήν Ειρήνη».

'Ίδια είναι και ή γνώμη τον Πώλ Φόρ.
*0 Γκιγιού τε?.ιώνει μ' αυτά τά λόγια ;
«Στη σπλάχνα τής οημερνής νιό της μας υπάρχουν 

πιό πολλές αρετές άπ δ,ττ μπορεί νά φανταστεί κα
νείς. Μποοεί νάν τις παρομοιάοουμε μέ τούς ποτα
μούς : ή λάσπη είναι οτό βάθος, ό άφρός στην έπι- 
φάνεια καί τό μέοο είναι καθαρό.

— «Από τή Revue Critique τής 25 τον Γεννάρη, 
παίρνουμε τήν εϊόηση πώς τό βραβείο Goncourt 
όόθηκε φέτος στον κ. Έρνέοτο Ιίεροοόν, γιά τό νέο 
του ρομάντζο πού τιτλοφορείται ή «Νένα». Είναι ή 
ιστορία μιάς χωρικής υπηρέτριας, πού άφ,οοιώνετα* 
όλό,ψυχα >.αί ζηλιάρικα οτά παιδιά ενός χήρου. 'Ο 
κύριός της παντρεύεται έπειτ' άπο λίγο, καί ή νέα 
γυναίκα τον, μήν ύποφέροντας τή μεγάλη οικειότη
τα και τήν απέραντη ά^άπη τής άγαθής κόρης γιά 
τά δύστυχα ορφανά, τή διώχνει από τό οπίτι της εκ
θέτοντας τή οτή δυστυχία και οτό ψάνατο ιάπό την ά- 
πελπισιά της, πού όέ θάβλεπε πιά τά παιδιά, πού τό- 
οο τά είχε αγαπήσει καί πονέοει. Κρίνοντας τό έργο 
αυτό ό κ. \4ντρέ Τερίβ, οτή φιλολογική οτήλη τής 
«Revue Critique »γράφει αυτά τά επαινετο.ύ λόγια:
«(9άπρεπε νά μήν έχει διαβάσει κανείς τή «Νένα», 
γιά νά δείξει απορία πώς τό βραβείο Goncourt 
πήγε καί διάλεξε τόν κ. Έρνέοτο Περοοόν. Ανιό.τό 
ό'ήγημα άναδείχνει ένα ταλέντο, πού τρέμει κανείς 
μέ τήν Ιδέα πώς μπορούσε νά μείνει αγνότατο ή πα- 
ραρψμένο οτήν επιφυλλίδα τής «Οϋ^ανιτέ», Δ ηγού
μενος τήν ιστορία τής υπηρέτριας αυτής ό κ. Περο
οόν, μάς έδωοε τό τέλειο άγροτικό ρομάντζο, χωρίς 
χυδαιότητες, μα καί χωρίς υπερβολική ποίηοη, μέ 
μιά χάρη άξιοζήλευτη.. Ό  συγραφέας τής «Νένας» 
άναδείχτηκε μ αυτήν έξοχος δηγηματογράφος. Τί
ποτα τό πώ τέλειο άπο τήν τέχνη τής όήγησής του. 
Βέβαια δέν μπορούμε ακόμα νά προμαντέψονμε τί 
έργα ϋά μπορέσει νά γράψει πάνω ο αυτό τό λίγο 
περιορισμένο είδος, τί χάρες θά μάς παρουσιάσει αν 
άκολουθήοει μιαν άλλη σειρά. Μά από τώρα ô w. Πε- 
ροσόν συγκαταλέγεται μέ τούς καλούς λογοτέχνες κ’ 
είναι ευτύχημα πού τόν ανακαλύψαμε.»

—  Ώς τώρα ή Σουηδική 'Ακαδημία είχε δώσει 
τό βραβείο το# Νόμπελ γιά τή φιλολογία οέ Γάλ
λους, Γερμανούς, 'Ιταλούς, οέ Ισπανούς, κ' ¿φέτος 
γιά ?ά μή !$νε^ m^camoft^vy κ ή 'Ελβετία,τόθώ-
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οε τον Ελβετό ουγραφέα καί ποιητή Κάρλ Σπιτε- 
λερ. Ό βραβεμένος ποιητής είναι οκεδόγ άγνωοτος 
οτονς πολΛνς, μέ αυτό όμως δεν παύει νά είναι ένας 
από τους ευρωπαίους ουγραφεϊς, που είναι άδύνατο 
νά διαβάοει ϊ.ανεις ένα έργο τους και νά μήν το κρί
νει με }δαιψαομό. Πρώτοι oi Γάλλοι ανακάλυψαν τό 
γλυκό ποιητή, καί πολλές μεταφράοες των έργων του 
βγήκανε οτό Παρίσι. Μάλιοια ή μετάφραοη του 
«Imago» καί προ πάντων των Souveniisd’enfance» 
δίνουνε μιά πλατειά ιδέα, αν όχι για τον επικό ποι
ητή, τον «PiintempsOlympien», τουλάχιστο για τό 
ουγραφέα καί γιά τό χαραχτήρα του τόν όμορφο καί 
παϋητικό, τό δίκαιο κι αληθινό, όοο καί δηχτικό γιά 
τις άνϋρώπινες «τελείες. Οι «Μύ&οι» του κ οι «Φι
λολογικές παραβολές» τον είναι από τά πιο άγνωστα 
εργα του κι όμως έχουνε μεγάλη καλλιτεχνική άξια. 
Μέοα οτίς τελευταίες κρνβοννται άλήΰ&ιες πού κα
θένας μπορεί νάν τις ανακαλύψει καί νάν τις εφαρ
μόσει πετυχημένα στή ζωή. "Ας ελπίσουμε πώς λά
χουμε τήν ευτυχία νά γνωρίσουμε τάριστουργήματα 
αυτά από καμιά μετάφραση καί στήν 'Ελλάδα.

— Κάτω από ένα άσκημο ξώφυλλο βγήκε ένας 
τόμος *άπό δώδεκα τραγούδια οέ στίχους άλβξαντρι- 
νονς τοΰ Τριοτάν Ντερέμ : «Τό ποίημα τής Πίπας 
καί τοΰ Σάλιαγκα». Ό  τόνος τους είναι νέος, ατομι
κός, κ’ of στίχοι άπλοι, γιομάτοι από μιά άπαλή νο
σταλγία καί χρυσές ελπίδες. Είναι τόση γλύκα χυ
μένη οε κάθε τραγούδι, τραβούνε τόσο ο! όμορφες ει
κόνες, που συμπαθεί κανείς οτίς αγάπες καί τίς φι
λίες τον νέονποιητή, καί διαβάζει α’ ευχαρίστηση 
καί τό πιό μικρό του τραγουδάκι.

Ο  R A Z I E L L A

Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τους συντρομητες των επαρχιώ ν καί τοΰ εξωτε
ρικού πού καΰυοτεροΰνε τη σνντρομή τους, 
νά μας τήν έμβάσουν τό γληγορώ τερο, γιά  
νά  μή βρ εθ ούμ ε οτή δνοάρεστη ϋ'έοη νά πά- 
ψ ουμε νά τους οτέλνονμε τό φύλλο.

X. ΓΑΝΙΑΡΗΣ & X -

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

ι
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Ό  Οίκος «EABARBERA» I. ΚΑΝΔΡΗ & Σια 
οδός Σταδίου 3 γνωστοποιεί δτι δ έν Λονδίνφ οίκον

CLADIU& ASH & C »
άνέθεσεν αΰτφ διά Συμβολαίου τήν άποκλειστικήν 
πώλησιν καί Αντιπροσωπείαν των εϊδών του διά τήν 
Πάλαιάγ, Νέαν ‘Ελλάδα χαϊ Σμυρνών.
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