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ΤΟ ΜΟΔΙΣΤΡΑΔΙΚΟ Τ Η Σ ΜΑΡΚ-ΚΑΑΙΡ>
"Εχουν τά καλά τους και οί διαγοινιαμοί. Ή Τέ

χνη οφείλει εις τον δεσμόν αυτόν άρχετά; αποκαλύ
ψεις. Τυπικόν παράδειγμα ; Ή »Καβαλλερία Ρον- 
οτικάνα». Εάν ό μρνοικός Οίκος Σοντζόνιο τον Μι
λάνου δεν προεκήρνοοε διαγωνισμόν διά οννδέτας > 
πεοών, τό γεμάτο αίτημα άριοτονργημα τοΰ Μασκό- 
■νη δύσκολα die κατόρθωνε νά παρασταδή και ό μαέ
στρος du έξηκολούδει κανά πάσαν πιδανότητα νάηαι- 
£í¡ τό άρμόνιον εις την εκκλησίαν τον γενεδλίυυ του 
χωρίου, εις την Σικελίαν% Τό ίδιο συνέβη και με 
τόν διαγωνισμόν τής Παρισινής Ακαδημίας των 
Γκονκονρ. Τά δέκα μέλη της σνγκεντροϋνται τακτικά 
κάδε χρόνο, εις γεύμα, σύμφωνα με την έπφνμίαν 
τών διαδετών, των δύο μεγάλων Γάλλων μυδιστοοω 
γράγων. τον Έδμόνδον και του Ιουλίου, >:βί άφ ον 
τονωϋονν από τό ονμπόαιον, που δυμίζει εκείνα τών 
'δειπνοσοφιστών, βραβεύουν έν από τά έργα τά οποία 
καδ* ολην την διάρκειαν τού χρόνοι’ έχουν ύποβληδή 
εις τψ κοίσιν τους.

"Ενα χρόνο, προ δεκαετίας καί πλέον, έβράβευσαν 
τό μυδ ιστόρημα μιας άγνωστου, την νΜαρή - Κλαίρ» 
της Μαργαρίτα; Ώντού. Έπρόκειτο πραγματικά)ς 
περϊ αποκαλΰφεως. ΜΙ συγγραφείς ήτο μία εργάτις 
ιιοδιστράδτκον. >.«ί περιέ.γραψε μέ ειλικρίνειαν, με 
αίσϋημα. με ένάυγειαν, την ζοτήν τών όμοιων της, 
ιών ' μιντινετ ’, τω·ν "τροττέν" και όποις άλλοίς ο
νομάζουν οί Γάλλοι τά άμοιρα κορίτσια, που φθεί
ρουν την υγείαν τους γιά νά ντύσουν τις εννοούμενες 
τής τύχης, τις αφανείς ¡έσειες τής δεας Μόδας, που 
παρουσιάζουν στην μίμηση τον κόσμου όλου τά είδο>- 
Ι.α της κοσμικότηιος, τά σταμπ,ορισμένα μέ την σφρα
γίδα τού Παριζιάνικου Σίκ,

Ό  μακαρίτης Όκτάβ Μιρμπώ, που άπεκάλυφεν 
εις τό πο/.ν Κοινόν τόν Μαίτερλιγκ, ακούραστος πάν
τοτε άναλζψητής νεαρών και αγνώστων ταλάντων, ά- 
νέσυρεν εις την επιφάνειαν καί την Μαργαρίταν 
Ώντού. Επρολόγιοε τό βιβ/.ίον της, ¿¡τράβηξε την 
προσοχήν πρός αυτό τό "ρομάν βεκυ", τό άνορδόγρα- 
φ ον. αλλά άληδινό, μιάς γυναίκας, που άφηοε τό βε-
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λόνι, γιά νά πιάαη την πέννα, μόνον διότι την έσπρω
χνε νά μιλήοη ιό περίσσευμα τής καρδία;. Και ή 
Μαργαρίτα Ώντού. έγινε φίρμα, όπως τό άξιζεν άλ
λως τε.

Τό πρώτο της μνδιοτόρημα μετεφράοδη τώ 1910 
εις τά νΠαναδψαια» από τόν Αείμνηστον Κίμωνα 
Μιχαηλίδην, τό δεύτερον !Ύό μοδιστράδικο τής Μα- 
ρή Κλαίρ ' Απεδόδη αριστοτεχνικά εις την γλώοοαν 
μας από την δ)νίδα Βιβήν Σκούρα, έκδοδέν από τό 
ΓΑδψαίκόν Βιβλιοπωλεϊονν τον κ. Γανιάρη. Ή 
Μαργαρίτα Ώντού μάς μπάζει πάλι εις τό ταπεινό 
περιβάλλον, όπου, άνάμεοα εις τόν βόμβον τών ρα
πτομηχανών xai εις τό η σου - φρον τών «οιφφόν», 
ευωδιάζουν οί μενεξέδες τον αίαδήματος καI τά μυ
στικά κρίνα τον μεγάλου πόνον, ενώ κάτω από την 
γαλήνην αυτήν βοΐζει τό πλατύ α εν μα τής κοινοινίκής 
πάλης, παν ολοένα φουσκώνει. . . .

Έ φ η μ . » Ε Θ Ν Ο Σ *

Ν Ε Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ
'Η  «■ Ά:λαν.ίδά'' cov Πιερ Μπενονά μεταφρα

σμένη άπό ¿ον Κ. Τριχογλίδη.
— Βγήκε σε βιβλίο, μέ πολύχροιμο καλλιτεχνικό 

εξώφυλλο, σχεδιασμένο άπό τό λιογράφο Μ (μη Πα- 
παόημητρίον, τό περίφ ημο ρομάντζο ιού Μπενονά. 
μέ φροντισμένη μετάφραση του Κ. Τριχογλίδη. Γρά- 
φ όντας σε περασμένο φ ύλλο τον «Χονμά,, ( }  ό 
Ρήγας Ρκόλφ ης γιά «τόν Ψυχάρη στη ούχρσνη φι
λολογική κίνηση», οιψείοινα. καί τάκόλουδα: «Υ) 
Ψυχάρης αέ κριτικό τον α^δρο (σέ παριζιάνικη ε
φημερίδα) γιά τψ ν'Ατλαντίδα» — τελευταίο ρο
μάντζο τού Πέτρου Μπενονά, ιγυχολογει την περίερ
γη γυναίκα που βασιλεύοντας στο νηοί τής Ατλαν- 
τίδας, παραδίνεται σέ όλονς όσους πηγαίνουνε στη 
μακρινή της χώρα. στους δσρρετούς εξερευνητές, 
που πεδαίνοννε απ’ αγάπη οτήν αγκαλιά της. Αυτού 
βοίοκει τό μεγάλο σύμβολο τ ον ρομάντζου. (Η γυναί
κα, ή Αντινέα, άνιιπροσο^πεύει την ακατανίκητη έλ
ξη πού γεννφ τό άγνωστο σέ όλα τα πνέματα, παρα
συρμένο τρομερά άπό την αναζήτηση τού ¡δανιχοϋ... 
Στο κατοπινό του άρδρο, ό Ψυχάρης, ξετάζει γραμ
ματολογικά, μέ αξιοζήλευτη αύδεντία, την παραγω
γή τής. λ,έξης Αντινέα», και τή σχέση της μέ τό «Ά- 
\δηναία» και σ'Αϋήνα».



Ο ΝΟ ΥΜΑΣ
Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Ι Η '  (ΕΞΑΜΗΝΟ Α') Σάββατο Αθήνα, 2 7  Φλεβάρη 1921 Α Ρ Ι © .  7 2 5  (Φ ΤΑ . 9 )

ΠΕΡΙΕΧΙ

Ν · Π Η Τ Ι|Κ Η Ζ Η Χ  (Λαύρας) : Β λάχικος γάμος— Γ ρ ιά  
π αλιά ερωμένη—  Σ το  είκονοστάσι -  Α ύ τό  ε ΐ -  
τα ν  δλο.

ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ : « Τ ά  δυο τριαντάφ υλλα του Χάρου»  
(σ υνέ '/ε ια ).

Α . Π Α Λ Λ Η Σ : Μπρουσσός (συνέχεια ),
Ο Ι Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Λ Β Σ Σ Α .
Τ Υ Μ Φ Ρ Η Σ Τ Ο Σ : Ό  ύπνος τής Σ ό ν ια ς .
Α .  Λ Ο -Γ Ζ Ο Σ  : Τ ό  β ιολ ί μου.

1 ο  Π Ο Υ Μ Α Σ  ; Φ αινόμενα κ α ί πράγματα.
| Π . Χ Α Ρ Η Σ :  Γ ια κο υμ ή ς— Μ ιμ ή ς .

Π ΙΗ Ρ Α Γ Κ Α Ο Η Σ : Κ ρ ιτ ικ ά  έπ ιγράμματα.
Ρ Η Γ ® Σ  Γ Κ Ο Λ Φ Η Σ : Τ ό  μοδιστράδικο τής Μ α ρ ή —  

Κ λ α ίρ .
Α Π Ο  Β Δ Ο Μ Α Δ Α  Σ Ε  Β Δ Ο Μ Α Δ Α : Ν εοελληνική φ ι

λολογία.— Ξ ένη  φ ιλολογία.— Ν έα  Β ιβ λ ία .— Ή  
Κ οινή  Γν ώ μ η . —  Βαρβαροπάςαρο. —  Χ ω ρίς  
γραμματ« σημο.

ΝΕΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Β Λ Α Χ ΙΚ Ο Σ  Γ Α Μ Ο Σ

Χαρά οτή βεργολιγερή- γιά τέτιον καβαλάρη !
Τον διοματάρη τό γαμπρό και τόν άοίκη·

"Ηλιος : κι άσιραποβόλαγε οτό τρίχρονο πουλάρι, 
Παχαίνοντας καμαρωτός ανάμεσα οτό ψίκι.

Και μούλες γαλκοκονδουνες κι άτια που χλιμιντρί-
(ζανε,

Λαγούτα σμπάρα καί βιολιά π' άχούοαν οί ραχούλες 
Κ ’ εκείνες που ροβόλαγαν καί τους καλωσορίζανε, 
Τον τοελιγγάτου οί ροδομάγουλες Βλαχούλες.

Νύφη : πού οέ οτολίζανε, οέ λούζανε, ο' αλλάζανε, 
Μέ τά Γιαννιώτικα φλουριά και μέ στολίδια ντόπια, 
Τάρνάκια οου λυπητερά οτή σιρούγγα τους βελάζανε 
Γιά τήν Κυρά πού πάει ό νιος ατά ξένα οιανοτόπια.

Γ Ρ ΙΑ  Π Α Λ ΙΑ  Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Η
Και τώρα οάν πρώτα οού φέρνω λουλούδια 
Και πάλι οάν τότε οού γράφω τραγούδια 
Τί τάχ’ ά,ν άσπρισαν τά μαύρα μαλλιά σου,
Τί τάχ' άν παγώνει και διώχνει ή άγκαλιά οον;

Τό κάθε τραγούδι μου κ ένας καημός μου 
Γιά τά δοα, οτό πλάϊ οου, περάοαν έμπρός μου, 
Τό κ 0 ε  λουλούδι ατά πόδια οον εκεί,
Ξυπνάει μιά οιιγμούλα τής ζωής μαγική.

Τήν πρώτη οον νιό τη μέ τδνειρο ζήοε !
Στιγμές πού διαβήκαν κι ό ήοκιος τους είσαι, 
Πού δηλώνει, μακραίνει μέ τδνειρο άντάμα 
\Καί γίνεται θρήνος και χύνεται κλάμα.

ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦΗ

Σ Τ Ο  Ε ΙΚ Ο Ν Ο Σ Τ Α Σ Ι
Πονοϋοες· κ’ ήρθες νάοπαοτείς οτήν έκκληοιά τό όεί- 
Λιγακι φώς τρεμοπαιζεν από τάχνό καντήλι (λυ 
Χτό μαύρο το μαντήλι οου, οτά καστανά μαλλιά οον, 
Και οτό μικρό πού κράταγε>ς, φτωχή, οτήν άγκαλιά

(οον.

Κ' έτσι όπως εϊοοννα οιμά οτό εϊκόνιομα, μμϋ φάνη 
Ταχα πως έβγαζε ή Κυρά τό φωτερό στεφάνι, 

τό περνούσε ολόγυρα οτή δόλια κεφαλή οον, 
Και οτήν εικόνα σ’ έμπαζε και οέ και ιό παιδί οου.

Κι άνάμεοα οτής εκκλησίας τό ήσκιόφωτο, οέ λίγο, 
Σαν όνειρο κ εικόνισμα και σένανε ξανοίγω· 
Κοίταζα πάτε κατά οέ και πότε τήν Παρθένα,
"Ως ότου πιά κ! ή Παναγιά και ού γενήκαι ένα !

Α Υ Τ Ο  Ε ΙΤ Α Ν  Ο ΛΟ
"Ως πού νά 'ρθεϊς· κι ώρα καλή σου !
Λίγη ευωδιά π' άφιοε ό άνθός,
Μηόονολάλημα καί οβήσον 
Μιά χαραυγή, και πά&ι τό φώς.

Κ’ έτσι περνά κι αυτό καί κείνο,
Ή  πίκρα, ό πόνος κ ή χαρά,
Τό γέλιο άντάμα μέ τό θρήνο 
Κι όλα λές κάνουνε φτερά.

ΐϊαΐ πές : Αυτό έϊταν όλο κι όλο :
\Κ' εϊταν ωραίο κ’ είταν καλό,
Σάγ περβολάκι μυροβόλο,
Σά λιόγερμα μές οτό γιαλό..Ξεχνιέται, μπροστά οον ζητώντας ακόμα 

Νά πάρει δροσιά τό φρυγμένο μου στόμα, 
Βρυοούλα, ττού δρόοιζες κάποιον καιρό, 
Βρυσούλα, « ’ άαόμεινες δίχως νερό] ^

Κέρκνοα, Φλββάρης | 9 ^  .
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ΨΥΧΑΡΗΣ

ΤΑ ΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΑΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ
Ε ν ν ι ά  ή ώρ α .  — Ααιρεμένε μου, άπόψε |  

ιό ταχυδρομείο έφταοε πολύ νωρίς, οτίς οχτώ παρά 
τέταρτο. — "Αχ !) εσύ, «συ, ¿συ ! Το οτοχάοτηκες, 
ιό ονλλογίοτηκες μοναχός οου, δίχως να μου τό πήζ I 
Και πώς νά μη ο' αγαπώ, νά μη οέ λατρέβω εσένα, 
π&ν η καρδιά οου ή καλή και η τρυφερή σου καρδιά 
ξαίρει και βρίοκει τέτοια χάδια, που κανενος καρδιά 
ποτές δέν ία βρήκε, δέν τά ώνειρέφτηκε κάνε; Την 
άξίζ&ις ¿συ την αγάπη τή μεγαλήτερη από όλες. Το 
μάντεψες πώς δέ δά μμορέοω νά κάμω δίχως τά 
γράμματά οου, λαί μήνα προτυϋ φνγης, φρόντισες 
νά ονείλης τον φίλον σου οτήν Πόλη τά πρώτα κεφά
λαια τοΰ Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ι ο ύ ,  ρίά νά μοϋ 
έρχοννται δώ με κάδε ταχυδρομείο, ϊοια μέ που νάρ- 
δοϋνε τά γράμματά οου τά (δια, κ’ έτοι νάχω οτΤμε
ταξύ κάτι πού νά μοϋ έρχεται άπδ οένα ! Κοοοτή, ά- 
φηο&, άφηοέ με οτήν αγκαλιά οου νά χυδώ, νά οοϋ 
καταφιλήσω τό στόμα, Δέν είχα κατεβή άκόμη γιά 
τό φαγί κι δ πιοτός οου, ό αγαπημένος 6 πλίκος μοϋ 
ήρδε μέ τούς στίχους οου. Τονέ φίληοα τόν πλίκο μέ 
πάδος. Φως μου, οέ βεβαιώνω, δέν μπορώ πιά. Πά
ρα πολί σ’ αγαπώ, τιάρα πολί οέ \δελω. Πεδαίνω γιά 
οένα, μοναδική μου αγάπη. Μά βλέπεις κιόλας, πά
ρα πολι τό ποδώ και τόχω ανάγκη νά μάδω τί γίνε
σαι και νά σ’ ακούσω νά μοϋ τό φωνάξης, πώς μ’ ά- 
γαπφς, δπως και γώ σ’ αγαπώ, και πώς πονεΐς ό
πως πονώ και γώ τώρα. "Αχ ! ένα γράμμα, ένα δι
κό σου, γιά τόνομα του Θεόν, Νιώδω πώς έτοι δέν 
μπορώ νά ζήοω.

Κι άς είναι καλά, φίλε μονάκριβε τής ψυχής μου, 
ας είναι πάλε καλά ή απέραντη χαλοούνη οου, ή 
φροντίδα οου γιά μένα, που τουλάχιστο κάτι μοϋ ε- 
φερε ό ταχυδρόμος, πού είδα τό γράψιμό οου σήμε
ρα ! Τί χάρη, μά τί χάρη δέν πρέπει νά οοϋ έχω γιά , 
την άτέλειωτη, γιά την παντοτεινή οου την τρυφε- 
ρωούνη | Μάτια μου κι άγαπούλα μου, μ’ αψιά πού 
είχα και μ άφτά πού έλαβα, διάβασα εχτές κα· τε
λείωσα τώρα τώρα τρία οου "Ασματα τοϋ Τριαντα
φυλλιού, τά τρία πρώτα οου Τραγούδια, όπως ιά ό- 
νομάζ&ις.

"Αχ !} δέν μπορώ νά οοϋ τό πώ, Κωοτή μου, πόοο 
ταράχτηκα· έγινα τδντις άνω κάτω· καί μέ πήρανε 
τά κλάματα. Μά, Κωοτή μρυ, Κωοτή, όλο της άγά- 
πης μας τό ιστορικό τοβαλες έκεϊ μέσα, τής καημέ
νης μας τής άγάπης, τής ουράνιας τής αγάπης μας 
και τής καταπονεμένης, τής καρδιάς μας και τής 
ζωής μας. "Ολα μας τάβαλες μέσα, "Αχ ! είναι ώ- 
ραϊο, μά ώραϊο, γιατ» έχει ώραιότητα μρναδική. Και 
είναι άληδινό, τόσο πολι άληδινό, πού οέ κανένα ποί
ημα ποτές δέ φάνηκε τόση Μήδεια. Πώς μέ κάνεις 
καί κλαίω, έού Ποιητή μου I Πώς τή συνεπαίρνεις, 
πώς τήν ταράζεις και τή μεδξς καί πως τήν κομμα
τιάζεις τήν κακόμοιρή μου τήν ψυχή, που είναι δική 
οου, πώς τή λωλαίνεις μέ τούς στίχους οου άφτονς 
τούς άφηλόφεγγονς. Ναι, άψηλόφεγγοι, τδντις, φί
λο μου έού. ζίοτές δέ γράφηκε τίποτες δμορφόπερα,
' Ζϋρνφι. Φϊτ
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μοιο ποίημα τής άγάπης. "Ολα είναι ώραία, δλα 6 α- 

• ίβ\ιόνοα, δλα ζωντανά οτό παραμύϋι οου τό μαγειρι
κό, μά οάν τό φέρνει ό λόγος οου και μιλάς γιά τήν 
αγάπη τ ο υ ς ,  γιά τήν αγάπη μ ας , αχ I Κωοτή 
μου, τότες, οέ βεβαιώνω, ξεπερνάς >:αί τόν έανφτό 
σου. Είναι μιά μουσική, ένας ύμνος, μιά γλώοοα πού 
δέν τήν ξαίρουνε οί δνητοί άδρώποι. Μά ποίΙ τά πή
ρες, μά που τά βρήκες δλα οου άφτά ; Φώς μου γλυ
κό, δέν είμαι γώ ή Φρυοννη τ οΰ Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ 
λ ι ο ύ ,  ή Φροούνη οου είναι τέλειο πλάσμα. 'Εγώ 
Ιόέν είμαι ! Μοιάζουμε μονάχα κ’ είμαστε άπαράλ- 
λαχνες οτόν τρόπο πού αγαπούμε οί δνό μας, εγώ καί 
κείνη, και οτόν τρόπο άκόμη :τού άγαπιούμαοτε κ’ οί 
δνό μας. Πώς, Μήδεια, πώς μπόρεσα νά τήν άςήοω 
τήν αγάπη ένός ποιητή οάν και οένα ;

Μά κά'ί ον, πώς τό μπόρεσες, πώς ιό κατώρδω- 
οες, φίλε, νά μανιέψης τ όσο κατάβαδα τήν καρδιά 
μου ; Τίποτα δέν ξέχασες απ' δοα οοϋ είπα, και κεί
να πού δέ οοϋ είπα, τά κατάλαβες. 'Αγαπημένε μου, 
αγαπημένε, άκόμη τρέμω κι άκόμη σπαρταρώ γιά δ
οα διάβασα, θέλω νά τά τελειώοω αμέσως τάλλα ιά 
Τ ρ α γ ο ύ δ ι  a πού δέν πρόφταοα ώς τώρα νά τά 
μεράοω.

Σάββατο, ή ώρα τρεις τάπόγεμα. — Φίλε, φίλε 
μου, ψές τό βράδι καί σήμερα τά πρωί, τό ένα μέ 
τοίλλο, τέλειωοα όσα είχα νά διαβάοω άκόμη άπό τό 
ποίημά οου, άχ\ πού είναι ποίημφ δικό μας. ¿Ιέ βλέ
πω τήν ώρα νά λάβω και τά στερνά Τραγούδια που 
τά προσμένω άπό οένα, γιατί άλλα δέν έχει ό φίλος 
σου οτήν Πόλη. Μην άργήοης νά μοϋI τό οτείλης, 
Κτοοτή μου, οέ παρακαλώ.

Άπό τήν έρχόμενη δεφτέρα και πέρα, δα πάρω 
άπάνω μου, δά προοπαϋήοω μιά ώρα κάδε μέρα νά 
βαλδώ νά τάντιγράψω τώραίο άφτό μας το βιβλίο, 
θά τό κάμω, γιατί χρειάζεσαι αντίγραφο και γιατί 
οοϋ τδταξα, μά οοϋ τό μολογώ πώς οτά χάλια όπου 
βρίοκουμαι, δ τι δουλειά κιάν είναι, τρομερά μου 
κοστίζει. Και ου, πουλί μου, μικρονλάκι μου, χι α
γαπημένο, πές, πες μου τί κάνεις ; Μπορείς καί 
δουλέβ&ις ; Ναι, Κωοτή μου, μπορείς, όέν είναι ά- 
λήδεια ; Τό ξαίρεις πώς a δέν μπορούσες δά τό εί
χα καημό περίοοιο, κ’ έχιο πίοτη οτή &έληοή οου τή 
οιδερένια. Πές μρν τί κάνεις, αγάπη μου. Μίλησε 
μου γιά τά βιβλία οου, γιά δλα οου τά σκέόία. Λέγε 
μου .τις έλπίδες οου και τις φροντίδες οου >ιαϊ τις 
χαρές σου. Λέγε /ίου τα όλα, δλα, δλα. Νά διαβάζω 
οτήν ψυχή οου μέσα δπως και ου διαβάζεις οτή δι
κή μου, μονάκριβέ μου. Είναι παράδειοος γιά μένα 
μάνα πού τό ονλλογιοϋμαι, πώς όέν έχω μέσα μου 
τίποτα πού νά μην τό ξαίρης, πώς βλέπεις μάλιοτα 
κι άπό μένα καλήτερα οτάπόκρνφα καί οτάπόβαδα 
τής καρδιάς μου καί του νοΒ μου. Nod, Κωοτή μου, 
είμαι δλη μου, δλη, δλη, δική οου, τό ηώδεις, πές 
μου, τάκοϋς ; Άπό τή μέρα πού οέ άγάπηοα, πού τό 
κατάλαβα πώς ο άγαπώ> έγινα κ' Χμεινα δϋέή αου $-
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πως δική οου χαI γώ. — Φώς μου. πώς αργούνε οι 
μέρες άφτές να περάσουνε ! 'Αργούνε καί μέ πονού
νε νιαί με θανατώνουνε, που λέξη,' λεξούλα τής α
γάπης δέ* γρικώ πιά, δεν έχω πιά μου άπο τον τριο- 
άκριβο !} Προομένω την τρίτη βράδι κ έτοι ζώ καί 
μου φαίνεται πώς η ώρα μου αφτί), ώρα βλογημένη, 
δε ΰά φτάοη πότες, θά διής πώς για την κακή μου 
την τύχη, για νάπελπιοτώ ακόμη πιο βαριά, θά διής 
την τρίτη ¡Μάργήοη ·κ ή πόστα. Καλά τουλάχιοτο που 
θά μοϋ φέρουνε οβριο κεριακή το τελέγραμμα που 
σου ζήτηοα, κι άφτό ΰά μοϋ δώοη λίγο θάρρος καί 
πομονή κάΐ ΰά με βοηΰήοη. — Δεν μπόρεοα νά πάω 
νά πισκεφτώ ακόμη καμιάν άπο τις φιληνάδες, κα
νόναν από τους φίλους μας εδώ. Σήμερα, στις τεσ- 
οερεις ήμισι, τώρα τώρα δηλαδή, πρέπει νά πάω 
μέ τή μάννα σε μιά μας γειτσνιοοα που $χει κόσμο, 
άβριο έχουμε βαφτήοια οιό πλαγινό σπίτι. μεΜβριο 
γάμο οτής άξαδέρφης. — Φώς μου, φώς μου, τό 
φαντάζεοαι πιά πόοο μου είναι κοπιαστικά καί πό
σο βαριά μοϋ πέφ,τοννε άφτά όλα. Πρέπει νά κάμω 
κουράγιο γιά νά οέρνουμμι δώ καί κεί. "Αχ I εγώ 
που ήθελα νά κλειδοϊΰώ σπίτι μου, νά μή βλέπω στον 
κόομο κανένανε, νά ζώ μόνο καί μόνο με τή οκέψη 
οου, νά ζώ στην αγάπη σου μέσα καί μέσα στον πόνο 
μου ! "Αβριο τό πρωί θά προσπαθήσω τουλάχιστο 
νά κατεβώ λιγάκι οτήν αμμουδιά, στήν αμμουδιά 
μας. ’Ελπίζω νά μή διώ ψυχή,
—Αγάπη μου, σωστές όχτό) μέρες σήμερα που τά 

μάτια μου δε σέ είδανε·, ήλιε μου έσύ που τήν τμυχή 
μου φωτίζεις καί τή ζωή. "Οχου ! τώρα που δεν εί
σαι, πώς μοϋ φαίνουνται όλα οκοτεινασμένα »’ έρη
μα καί θλιβερά ! Κατάντησα νά λυπούμαι, νά πο
νώ τον έαφτό μου, που απαρηγόρητα διαβαίνουνε οί 
μέρες τής ζωής μου ή μιά κατόπι από τήν άλληνε. 
Καί σένα, εσένα, πόοο οέ πονώ, ταλαίπωρο μου όό- 
οτνχο παιδί, που γιά μένα, γιά τήν αγάπη οου τήν 
πολλή, γιατί πάρα πολί σου μ’ άγαπφς, μαρτυριέοαι 
καί βασανίζεσαι ! Τήν τέρψη τήν ουράνια πού θά εί
χα νά γλυκάνω, νά ησυχάσω, νά παρηγορήσω τήν 
καημένη τήν ψυχή τήν παθιασμένη σου, δέ θά τή 
γνωρίσω άραβες ποτέ μου ; Πές μου, πες μου, ποιος 
στή ζωή τον σαν καί μάς πόνεσε ; Ποιός, πές μου, 
έκλαψε σάν κάί μάς ; Τί τάχα; Μήπο>ς είναι παν
τοτινά τά δάκρια πού θά χύνουμε; Ποτέ τους, μά 
πότες ή πηγή τους δέ θά ατερέψη;

'Εγώ λέω πώς πρέπει πιά νάποοωδήκανε τά δι
κά μου, τόσο καί τόαο πολί πού έκλαψα, Εωοιή μου, 
από τήν ημέρα πού σ’ αγάπησα. Φαίνεται οά νά εί
χα κι από τήν πρώτη μέρα προ μήνυμα κρυφό γιά τή 
μάβρη μας τύχη. Καί κλαίω κι όλο κλαίω | Καί δεν 
είσαι πιά κοντά μου, τρυφερέ μου έσύ φίλε καί καλέ, 
μέ τή σπλαχνική σου, τή μεγάλη σου καρδιά, δέν εί
σαι πιά εδώ γιά νά μου τάποπιής τά φτωχά μου τά 
δάκρια καί γιά νά μέ λυπάσαι, "Αχ ! τί τό ήΰελα 
καί παραπονιόμουνε, τί τό ήΰελα καί πονοΰσα, όσο ει- 
οουνε ον πλάγι μου, όσο σ’ έβλεπα; — Τουλάχιστο 
δέ ΰέλω διόλου νάνηουχής γιά τήν υγεία μου. Θά 
βοώτάξω καί θά ζήοω γιά νά ζής καί γιά νά βατ 
οτφς δ ίδιος, μονάκριβέ μου. Σσύ τδταξα καί ΰά γί- 
νη, μή οέ μέλη. Καλά που δέ μέ σκοτώνουνε πιά τώ
ρα σάν καί πρώτα οι άγρύπνιές έκεϊνες πού μέ τρε
λαίνανε. Κοιμούμαι μάλιστα πολί κι απορώ πώς γί
νεται, οέ βεβαιώνω, θά είναι δ χειμώνας, πού τό 
φέρνει, θά είτ>αι πονεϊμαι πιά μ» άποκαμωμένη κι

αφανισμένη, ‘Όποιος κι άν είναι· ό λόγος, βλόγημέ- 
νος δ ύπνος πού μοΰ κάνει τόσο καλό.

ί
Ή  ώρα έννιά τό βράδυ. — Κωοτή μου, έχω 

οεχλέτι τόσο πολί, πού πάω νά πεΰάνω, άπόψε. Στής 
γειτόνιοοάς μας, όπου πήγα, είτανε ανυπόφορο. 
Σωρδ κόσμος. Καί τού κάκον ! Δέν μπορώ, μά δέν 
μπορώ νά βλέπω κόομο, ατά χάλια όπου βρίοκουμαι 
τώρα. Μέ ρημάζει, κι ό καημός μου φοβερά μεγα
λώνει. Τότες πιά τρελή όρεξη μοϋ έρχεται νά χον- 
κουλονΰώ μέοα μου, στον πόνο μου μέσα, νά γίνω 
κουβάρι καί πρέπει αλήθεια νά βάλω τά δυνατά μου 
γιά νά κατο$ΰώοω νά ξεστομίσω δυο τρεις λέξες. 
Κι όταν έρχουνται καί μοΰ κουβενιιάζοννε καί μοϋ 
λένε ανοησίες, τόσο μ! έρεΰίζει, πού θαρρώ καί δέν 
τό καταφέρνω κάΰε φορά νά τό κρν/μω.

Συλλογιοΰμαι, καί μάλιστα μέ φρίκη, τις δνό σε
ρ ες αότές μέ τά βαφτήοια καί μέ τή χαρά. Θά είναι 
βάσανο σωστό γιά μένα. Στά βαιρτήοια είναι καμιά 
κατοοτή, στό γάμο καμιά πενηντάρια καλεσμένοι. 
Πενήντα νομάτοι, πού πρέπει άβριο νά τούς διώ καί 
νά μέ διοΰνε, νά μοΰ μιλήσουνε καί νά τούς μιλήσω ! 
Σαράντα εννιά παραπάνω απ’ δ τι μου χρειάζεται. 
"Αχ ! έσύ, εσύ, έσν ? *Εσένα θέλω, εσένα ζητώ μο
νάχα, έαέν·.α μονάχα ποθώ ! Σ' αγαπώ, Κωοιή μου, 
πάρα ποΧί, γιά νά ζήοω έτσι μακριά σου. νΕχω α
νάγκη νά σ' %ω βοηθό μου, σ’ έχω ανάγκη εσένα, 
έχω άνάγχη τά χάδια οου, ανάγκη τήν αγάπη οον. 
Είοαι ή μόνη μου βοήθεια, φίλ& μου μοναδικέ, είσαι 
ή ζωή μου. "Αχ ! σά δέν ήθελες τόσο νά πονώ, δέν 
έπρεπε τόσο νά μέ κάμης νά σ’ αγαπήσω . . . .

Φώς μου, νά μην τό ξεχάοω νά οον τό πώ άκίί- 
μη κι άφτό, πώς οά μοϋ βγάζεις τελέγραμμα. πρέ
πει νά μ ο ΰ  σίελνης το τελέγραμμά οου, εννιά ή ώρα 
στη Βενετία — όχι άργότερα — γιά νά μοϋ έρχεται 
δώ τήν ώρα τή σωστή, γιατί έτσι τό λογαριάσαμε, 
βνμάσαι. Ι α  μου1 βγάζεις τελέγραμμα στις δέκα ή 
έντεκα, φτάνει στις πεντε μονάχα ή καί στις εξ η τό 
βράδι,

’Άβριο δέ ΰά είμαι σπίτι, δταν έΐρθη, άφον θά 
βρίοκουμαι ατά βαφτήοια. Καί μάλιστα πρέπει νά 
μείνω καί γιά ιό τραπέζι (αχ !! εμένα), καί δέ θά 
γυρίσω παρά τό βράδι, θά πώ νά μου τό φέρουνε ό
μως κρυφά καί μέ τρόπο, πού κανένας νά μήν τό 
νιώση.. θά προσπα#ί/σω, άν μπορώ, νά σου τελεχρα- 
φήοω καί γώ δυδ λόγια. — Μά εγώ τό γράμμα σου 
θέλω, γιά τό γράμμά σου πεθαίνω, "Αχ ! μά ξαίρεις 
7ΐ φριχτό πράμα πού είναι νά περάσω 2τσι εννιά μέ
ρες — καί τί μέρες ! Οί πρώτες, ματάκια μου, οί 
πρώτες που περνώ μακριά σου άφόιου σ’ αγαπώ, εν
νιά μέρες δίχως νά μά$ω τι1 γίνεσαι, δίχως νά σ’ α
κούσω νά μοϋ φωνάζης πώς σάν καί μένα μ’ αγα
πάς καί πονείς ; Φίλε μου καημένε, μή σέ μέλη καί 
μή μ’ άκονς, τό ξαίρω πώς πονείς καί πώς μ1 αγα- 
πφς καί συνάμα μέ κάνει, τώρα πού τό ξαίρω, νά 
βαόανιζσυμαι καί νά παρηγοριοϋμαι, όλα μαζί. Τό 
παράδοξο άφτό μου τό ψυχολογικό, ξήγηαέ το εσύ 
όπως μπορέσης. Είμαι άνήσυχη, κ ή άνησυχία μέ 
σκοτώνει, ώσπου νά μάθω πώς αλήθεια φροντίζει; 
γιά τήν υγεία οον καί πώς γράφεις καί πώς δονλέ- 
βεις γιά τήν όγάπη μου, 

ί Φίλε μου, λόάρεμένε μον φίλε, άβριο σωστός ό-
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χτώ μέρες πού άποχαιρετηδήκαμε. Πώς τό μπορέ
σαμε να μη οπάοονμε τά χέρια μος καλ.ήτερα, παρά 
να τα σφίξουμε ό ένας του άλ.λουνοΰ στερνή φορά ; 
Πώς τό μπόρεοα να φύγω, να σ’ άφήσω νά πας στο 
βαπόρι εκείνο που άπό την αγάπη μου την ίάια σ’ 
άρπαξε και σέ πήρε ; Και συ, φίλε, πώς, άχ ! πώς 
τό μπόρεοες να μ άφήσης να φύγω από σιμά οον ;

"Οχ ! Κωοτή μου, στη ζωή μου δε ψ'άποξεχάοω τή 
λαχτάρα, τον Δπελπισμό μου, όταν από τή βαρκούλα 
που μ έφερνε πίσω στην ακρογιαλιά δε δυνόμουνε 
πια νά ξεδιακρίνω τή μορφή σου τήν αγαπημένη. 
Θάρρεψα πώς μου τραβούσε κανείς ένα κομμάτι α
πό τήν καρδιά μου και πώς κάντεβα να πεϋάνω. Εί
ναιί, μά είναι άλ.ήϋεια, Κωστή y πώς μια μέρα ϋά 
ξαναει&ωϋοΰμε και πώς ή μέρα μας άφτή δεν είναι 
και τόσο πολί μακριά. Πές μου το, ξαναπές μου το, 
ξανάλεγέ το πάντα και πάντα, για να ζώ, ελπίζον
τας το. Ή  χαρά μου φαίνεται, βλέπεις, τόσο μεγά
λη, τόσο και τόσο από τή δύναμη τήν ανθρώπινη πέ
ρα, που δεν τολμώ νά τό πιστέψω. — Φώ; μου, Wà 
σ’ άποχαιρετήσω τώρα και ϋά κλ&ίοω τό γράμμα μου, 
γιαπί (Οβριό τό πρωί πρέπει νά γράψω γράμμα που 
βιάζουμαι νά τό ξεφορτωϋώ, μιανής φ ι λ η ν ά - 
δ ας, όπως λέμε. Σ' αγαπώ, Κωστή ̂ .ου, «’ όλα τής 
ψυχής μου τά δυνατά. Σ ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ και σ’ ά- 
γαπώ, μοναδικέ μου εσύ ϋησαβρί ! "Αχ ϊ τι απέ
ραντη αγάπη, τί αγάπη τρομαχτική που είναι ή δι
κή μας ! Ποτές, καί τό νιώϋω βαϋιά μου, δε φάνη
κε, δεν μπόρεσε αγάπη τέτοια να φανή. Τί ϋά τις 
κάμη τις καημένες μας τις καρδιές, πού τις βασανί
ζει, άφτή μας ή άγάπη ; Τί ϋά τήν κάμη και τώ δυο- 
νώ μας τή ζο)ή πού αλύπητα κι άσπλαχνα τή χαλνά 
και τήν κατατρώ&ι ; Ποιός τό ξαίρει ! "Ο τι κι αν 
τύχη, άν πέσουμε και νικηθούμε, τουλάχιστο d'à πα- 
λαίψαμε στάληϋινά μας καί με τον εαφτό μας και μέ 
τον καημό μας τόν άλάλητο. ’Ά ς παλαίιμουμε. φίλε: 
ας παλαίψουμε κ ίσως νά νικήσουμε, Κ ’ ετοι ϋά στα- 
ϋονμε πιό άξιοι, πιο γενναίοι, κ’ έτσι μάς πρέπει, 
νά παλαίβονμε πάντα. *Όχι, οχι, τό χρωστώ καί σε 
σένα, καί στον έαφτό μου τό χρωστώ να μήν πεϋάνω. 
"Ας ζήσονμε τουλάχιστο για νάγαπιούμαοιε, για νά- 
γαπιούμαστε πάντα.— Κωστή, πάρε μέ στήν αγκα
λιά σου και μ■' ένα σου φιλί δός μου τή δύναμη να 
ζώ, άφοΰ έτσι πρέπει, καί σύ πάλι ό ίδιος στα φιλιά 
μου νά τήν έβρης τή δύναμη πού σου χρειάζεται καί 
σένα.

Τά φπωχά .μας τα φιλιά, τά δακριοβρεμένα μας, 
ποιός ποτές ϋά μάς τα ξαναδώση; Κι άφτά πιά τί
ποτα δεν είναι παρά όνειρο, αχ ! καί πράιια δεν μπο
ρεί νά κοιμίση τόν πόϋο τόν τρελό πού με τραβφ προς 
τά χείλη σου τα λατρεμένα μου.

"Ολη κι όλη δική σου 
Μ,

Κεριζκή πρωΐ. Άφοΰ δέν έκλεισα τόν πλίκο 
μου ακόμη, σοΰ στέλνω βιαστικά κι άλλη μ là καλ. ημέ
ρα, φίλε μου αγαπημένε. "Αχ ! ή μέρα τούτη, Κωοτή 
μου, τί λυπητερά, τί σπαραχτικά πού μρΰ ϋνμίζει τό 
μισεμό σου ! — Ακόμη τρεις μέρες καί τέλος |9ά 
τδχω πιά τό γράμμα σου, τά γράμματά σου. Μά πόσο 
αργούνε ο! τρεις μέρες άφτές, μάτια μου έού 1 Χαί- 
ρουμαι πού σοΰ ζήτησα τελέγραμμα γιά τάπόγεμα οή- 
μερις. "Αχ ! βλέπω, καί μή οέ μέλη, τήνάγάπη καί

τό πάΰος πού ξαίρεις καί κρυφοβάζεις ως και σ’ ένα 
επίσημο ιελέγραμμά σου, άνάμεοα ατά συνηΰιομένα 
ν.αί Ιερά λόγια πού τόσα μάτια τά διαβάζουνε. Δός 
μου τό καημένο σου, τό φτωχό, τ αγαπημένο μου τό 
κεφαλάκι σου, νά τάποσκεπάσω με τά φιλιά μου τά 
φλογισμένα. Πές μου γιά τήν υγεία σου, γιά τό έρ
γο σου. — "Αρχισες νά κάνης όσα ϋά σοΰ είπε πιά 
τώρα ό γιατρός ; Κωστή, ϋνμήσον πώς σοΰ τό ζή
τησα νά τόν άκούσης καί πώς οοϋ τό ζήτησα όπως 
ϋά σοΰ ζητούσα χάρη, ϋυμήοου κιόλας πώς είναι ή 
μόνη χάρη καί τό μόνο πράμα πού γύρεψα ποτές άπό 
σένα.

Λοιπόν, άν άλήϋεια μ’ άγαπφς, ά/λο δεν μπορείς 
νά κάμης, παρά νά βαστάξης τό λ.όγο σου, ακόμη κι 
άν όσα ϋά οού είπε ό γιατρός, σίγουρο πώς οοϋ κο
στίζουνε καί σοΰ φέρνουνε σταναχώρια. Κοίταξε χω
ρίς άλλ,ο νά γιατρέψης τό βήχα σου καί νά χλωμαί- 
νοννε λιγάκι τά μαγον/.άκια σου, πού τάβλεπα κάπο
ιες καιακόκκινα. Σού πήγαινε πολί καλήτερα σαν 
εϊσουνε κάτί πιό χλωμούναικος. ’Αφού ϋελεις νά μοΰ 
άρέσης, κι άφτό πιά ϋά τό καταφέρης, νά γλνκοασπρί- 
• ση τό μουτοουνάκι σου. Φώς μου, νά μοΰ οτείλης μιά 
φωτογραφία σου άπό τις πρώτες, πού είσαι τόσο πο
λί όμορφος, νά τήν έχω στό σερταράκί μου, νά τήν 
παίρνω καί νά τή φιλ.ώ, ’Αγάπη μου, ξέχαοα νά σοΰ 
δώσω πίσω τή φοηογραιρία τής καημένης σου τής 
άδερτρούλας. Επειδή κ’ είναι σε κάδρο, ϋά σοΰ τή 
στείλω, άμα βρεϋή αφορμή, γιά νά μήν πάϋη καί 
τίποτα. Δέ ϋέλω νά οού τήν κρατήσω, άφοΰ ζαίρω 
πώς δεν έχεις άλλη. Φίλε μοικ γ(ωστή μου, λ,ατρε- 
μένε μου εσύ, σ’ αγαπώ με άγάπη άταιρίαχτη, φλο- 
γιοτή καί ποϋοδαρμένη, σ’ ά^απώ με όλη μου τήν 
ψυχή, ιι,έ τή ζωή μου όλη.

Μ.»

Ε Β Δ Ο Μ Ο  ΓΡΑΜ Μ Α

«Τρίνη, όχιώμιαι τό βράδι.

Κωοτή μου, φίλε μου, φώς μου} άπό στιγμή οέ 
στιγμή προσμένω τό γράμμα σου. Φαντάζεσαι με τί 
ϋέρμη, με τί ανυπομονησία- είναι τόσο καί τόσο μεγά
λη, σέ βεβαιώνω, πού άρρωστώ. Πνίγηκα γιά νά 
οηκωϋώ πιό γλ,ήγορα άπ τό τραπε|ί, γιά νά- 
νεβώ, γιά. νά είμαι στήν κάμερή μου σαν έρϋη τό 
γράμμα σου, εδώ), οτήν καμερού/.α πού τήν αγαπού
σες. Καί νά με. "Αχ I φτάνει, φτάνει νά μήν άργή- 
ση, νά, ίσια ίσια σήμερα. Ι̂έν πωτεβω, γιαπί ό και
ρός ατάϋηκε καλός. Μά ποιός τό ξαίρει κι άφτό; 
Είμμι τόσο άτυχη πάντα ! Κωστή μου, σύσσωμη τρέ
μω καί Λαχταρώ. Μοΰ φαίνεται πώς άφτό σου τό 
γράμμα δέ ϋάγ τό διώ ποτέ μου. Μοΰ φαίνεται πώς 
δέ ϋά τις βαστάξω ποτές στα χέρια μου τις σε/ί- 
[δονλες του τις αγαπημένες. Θέ μου, μπορεί νά μοΰ 
δοϋή τόση έφτυχία ; Νάχω γράμμα σου ; Λα σέ δια
βάζω μέ τά μάτια μου ; Μονάκριβέ μου, λατρεμένε 
μου, άχ ! δέν τό ξαίρεις έού πού λάβαινες κάϋε τό
σο τά γράμματά μου, δέν τό ξαίρεις, βλέπεις, εσύ, τί 
ϋά πή νά ζής εννιά μέρες χωρίς είδηση καί μάλιστα 
στή ϋίση καί στα χάλια όπου βριακόμουνε. Σήμερα τό 
πρωί.. . .  ' '

Τό γράμμία, τό γράμμμ | . .  ,
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Τετάρτη, τρεις ήμιαι τό άπόγεμα. — ,&ωοτ») 
μον, ακόμη σαν αποναρκωμένη, οά μβθησμένη νιώθω 
πώς είμαι άπό τό γράμμα οθν ιό καλό, άπό τό γράμ
μα οου τό μεγάλο, άπό τό γράμμα σου τό οϋράνιο. Θέ 
μον, άλνβεια μου φαίνεται πώς ζώ, τώρα ! Τό δια
βάζω, και δεν μπορώ νά χορτάσω, τό φιλώ >:ι δλο 
νέλω νά τό φιλήσω, τό κοιτάζω και κλαίω και πάλι 
κλαίω. Φώς μου, φώς μον έσν, έμεινα πάρα πολλές 
¡ώρες δίχως μια λέξη άπό οένα. Αιφονοα με νό πα- 
ραπάνω καί με τό παραπάνω πεινούσα γιά μια λε- 
ξονλα τής αγάπης, >;αί τοίρα, που έχω τό γράμμα 
οου, που την ψυχή οου έχω, δαρρώ πώς όνειρο εί
ναι. — Οχι, λατρεμένε μου, σαν ερχόντανε οί π/ι- 
κοι οον άπό την Πόλη, με τους στίχους τον Τ ρ ια  ν- 
τ α φ υ  λ λ ι ο ν καί μέ παρηγορούσανε, παράπονο 
μαζί σου δέν είχα Κανένα. Είναι άλήδεια πώς, όταν 
τους άνοιγα, πάντα έτρεμε ή καρδιά μον λιγάκι, μέ 
την ελπίδα πώς ίσως βρω μέσα. τίποτις άλλο κι άπό 
τους οτίχονς, δυο τρία λόγια δικά οον. Μά ποτέ μον, 
Κωοτή μου. δέν τό στοχάστηκα νά τό βαστάζω κρυ
φό καημό ή κρυφό παράπονο, πώς εκείνο τάχα που 
μόλις τό μιοοπρόομενα, δηλαδό) μια γραμμονλα δική 
οον, δέν τό άπόλαψα. Πώς είχανε κιόλας δυνατό νά 
μον γράψης, αφού αναγκάστηκες, — άχ ! τί όμορ
φα που τό συλλογίστηκες ! — νά στείλης τά ποιημα- 
τάκία οον τον φίλον οον άπό δώ, για νά μου τά στεΛ- 
να άπό κεΐ κ ετοι νά βλέπω τδ γράψιμό οον.

Μήτε δα οου έκανα ποτέ λόγο γιά παράπονο, «ν 
πρώτος έσν δέ δικιολογιόαοννε.

(Άχυλουί)ίΐ)

μ π ρ ο Υ ς ς ο ς
/  2 "

Είπα πώς ή πολιτική λογοτριβή μον είχε καταν
τήσει πολύ οχληρή. Μά τό μαχαίρι έφτασε ατό κόκ- 
καλο όταν, προσχαλεομένος σέ τοάϊ άπό μια μ ν - 
ρ ί α . την άκονοα, μαζί μέ άλλα περίεργα, νά λέει, 
οά νά μην πείραζε καδόλον αν τόλεγε, πώς ό κ. Κα- 
πετανάχης, ό διοικητής τής φυλακής το# Παλιού 
Στρατώνα, τόσκασε· μέ 30.000 δραχμές, τό ταμείο 
τής φυλακής. Πώς εϊταν τούτο άπό τις συνφ,ισμέ- 
νες γλωοοιές — και τέτια άποδείχτηκε κατόπι στην 
ανάκριση, — δεν είχα καμιά αμφιβολία. Γιατί τόν 
κ. Καπετανάκη τόν είχα γνωρίσει αρκετά καλά, υ
πάλληλο μέ ξεχωριστή νοημοσύνη, μέ ζήλο καί Αφο
σίωση οτό έργο τον. Ειχα μ οίνε ι έξτατικός όταν 
διάβασα μερικές άπό τις ήμέρήσιες ,«διαταγές τον 
έδειχναν τέτια ιδιοφυία αναπάντεχη. Ή  φυλακή, ό
ταν τήν παράλαβε, εϊταν κάτι αφάνταστα αποτρόπαιο* 
δάλεγες, μ,ιά εικόνα άπό τήν Κόλαση τον Δάντη. Μια 
άνατριχιαστική περιγραφή της φάνηκε πρόπερον μέ
σα σέ μερικά φύλλα τής ι<’Αστραπής», μά αμφιβάλ
λω άν δ άρδρογράφος κατόρθωσε νά εϊκονίοει τήν 
πραγματικιά τη; κατάσταση, Εϊτανε θρονιασμένη ε
κεί μέσα ή ασυνείδητη κατάχρηση, ή απειθαρχία, ή 
κοοχήθεια, ψείρα τέτια που τό χτένι δύσκολα ξέμ
πλεκε τά μαλλιά, ή πάνα, ή αρρώστια καί δ -/χίδημμρ- 
νός θάνατος, οι οκύλλοι οάν καθώς οτά σοκάκια τής 
Πόλης. Τέτια τήν παράλαβε ό κ. Καπετανάκη;, καί 
οέ λίγον Καιρό τη γύρισε σέ όργάνοαση πειθαρχΜιά 
χάί είρηνικιά^παοτρικιά, ' μεθσδικιό, όσο σήκωνε 
τέτιο πανάρχαιο καί Ακατάλληλο χτίριο, μέ ένα λόγο,

ιιμητικιά τον ¿Κράτους. Νά συκοφαντούν έτοι, πρό- 
χειρα, έναν τέτιον άντρα, άντρα οπάνιο ο τήν Ελλάδα, 
τί λέω; οπάνιο παντού, μοϋ ά ν έ τ ρ εψ ε τ ή ν 
καρ δ ί αν κ α ί  ά π ο ν α θ ά ρ ο  ε ι ς  χ ο -  
λ ή ς π ά ο α ι, ό ο α ι υ π ό  ι α τ ρ ώ ν  "ω- 
ν ωμ α σ  μ έν α ι ε ί ο ί ν, έ π ή σ αν  . . ( Bom, 
2 ,4 9 ).

*Ετσι αποφάσισα νά λείψω μερικές μέρες άπό τήν 
Αθήνα, ώστε νά ξεοκάοει ή ψυχική μον αδημονία. 
καί νά τιεριηγηδώ καμιά άπό τις Ελληνικές οκηνο 
γραφίες, πού ή ομορφιά τους καί ή μεγαλοπρέπεια 
οέ άποζημιιίτνοννε γιά τών ανθρώπων τήν >:αχία. Τό 
πρωΐ λοιπόν τών 18 τον Σποριά ξεκίνησα γιά τήν 
Πάτρα, όπου κατοικεί ό παιδικός μον ονμαθητής καί 
φίλος, ό μόνος πού έπιζεΐ, ό κ. Άντώνης Μαραγκός.

Ό  Πελοπονησιακός οταδμός έδειχνε ξάστερα 
ήδη τά σημάδια τής «Ελενϋέρας Κέρκυρας», πού 
είχε £αν«$ρονιαοτεΐ—λερωμένος, Ακατάστατος, γιο
μάτος σκόνη, φύλλα ελιάς, παλιόχαρτα, καί κάδε 
λογής σκουπίδια, παντού οκόρπΊα, γύροι τρίγνοοι. 
'Ίσως δέν ειχε οαρωδεϊ άπό τήν πρώτη τού Σποριά. 
"Ενας μοίραρχος, που βαρέθηκε περιμένοντας μέσα 
στην ουρά τή σειρά τον, τήν παράτησε τέλος καιαγα— 
ναχιισμένος μέ σπρωξιές προς άντρες, γυναίκες καί 
παιδιά, καί στέλνοντας αριστερά τό στρατιώτη τον, 
πήρε, μέ τό θάρρος τής καινούργιας εξουσίας, τό 
εισιτήριό τον, πριν τούς άλλους ταξιδιώτες.

Τό τρένο μας ξεκίνησε δαφνοοτόλιοτο — .αν μπορώ 
νά πώ έτσι — μέ ελιές, ενώ άνάπεμπαν οί επιβάτες 
τό θούριο τής ώρας. Εϊταν ή εποχή τού τρύγον τής 
ελιάς, καί καθώς περνούσαμε ιούς ελαιώνες, οί 
μαζώχτρ&ς σάλεβαν χαρμόσυνα κλάδους καί μάς Αν
τιφωνούσαν τδ θούριο, μέ ένδουοιαομό άναλογο πρδς 
τό δικό μας. Τδ ίδιο κάΐ οά φτάσαμε στην Πάτρα, 
ενώ τό πλήδος μά; ύποδέχουνταν μέ αμοιβαία ζήτιο. 
διό Αντίπαλες λατέρνες έπαιζαν ρωμαλέα καί ύς'ανά- 
παιζαν τις λίγες μπατούτες τοϋ τραγουδιού. °Ενας 
απ’ άρτους τούς Χατερναδόρονς στήδηκε ό άδεόη.ο- 
6ος κάιον άπό τά παράθυρά μου τή νύχτα, καί μέ τή 
συνεργασία τού βοηθού του, δέ οταμάτηοε ώς πού α
πό ̂ ώρι/σε· καί ό τελεφταϊος ξενύχτης. Τίποτα φ.ορτι- 
κώτερο δέ φαντάζονμαι στον κόσμο παρά τό θιβετια- 
νό νμνο πυός τό Βούδα, που δέν εχει παρά τρεις λέ- 
ξες. ’ Επειδή; τό νά άπορονη ηδείς μέσα στην άϋλη 
ουσία τον Βούδα κρέμεται άπό τό πόσες φορές δα 
πεις τόν τρίλείξο νμνο, οί θιβετιανοί τόν εφαρμό
ζουνε «έ κάποιον τρόπο οτά μαγγανοπήγαδά τους, πού 
$τοι άναπέμπεται διαδοχικά χιλιάδες φορές. Κάτι 
τ'έτιο, τώρα μέ τόν ήλεχτρισμό, δά πρότεινά νά γι- ν 
νει καί μέ τόν ελληνικό δούριο· τέτια μέθοδο μου 
φαίνεται πιό άπλή.

(Συνέχεια)
Α Λ Ε Ξ .  Π Α Λ Λ Η Σ

‘Όσοι εγγράφουν ενα συνδρομητή στο 
«Νουμά* παίρνουν για δώρο ο δρχ. βιβλία 
άπδ τίς εκδόσεις τοϋ «*Αθην. Βιβλιοπωλείου *.

*Οσοι εγγράφουν 2 συνδρομητές στο 
* Νουμά*, παίρνουν γιά δώρο 10 δρ. βιβλία 
άπδ χίς έχδόσεις τ  ον « Ά θην. Βιβλιοπωλείου*.

*Ανάλογα παίρνουν δαοι εγγράφουν τρεις 
και περισσότερους* * ■ \
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01 Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Ι  Α ΤΗ ΓΛ Ω ΣΣΑ
Σύνδεσμος Έλληνίδων ύπέρ των 

δικαιωμάτων τής Γυναικός.

Π ρος τή ν  Σ . Κ υβέρνηοιν τή ς  ‘Ελλάδος.

Ώς μητέρες, ώς γυναίκες και ώς Έλληνίδες, αι
σθανόμενα 6αδ&ιά τήν ανάγκη να ζητήσωμεν άπό το 
Κράτος να έπιοτήοη δλην του την προσοχήν εις το 
ζήτημα τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, εις την όποι
αν οτηοίζομεν δλας μας τάς ελπίδας διά την μόρφω- 
σιν τής νέας γενεάς, σύμφωνα μέ τάς άνάγκας τήζ 
κοινωνίας και τάς συγχρόνους σννδήκας τής ζωής.

Ώς μητέρες? έϊχομ&ν ·αϊ($\ανϋή μεγίοτην χαράν 
και άνακονφιοιν οταν, κατόπιν μακροχρονίων προσ
παθειών, εκ μέρους όλων δοοι εϊχον άντιληφάή την 
ά%άγκην διαρρνθμίοεως, τής δημοτκής έκπαιδενσε- 
ως, κατωρϋώϋη επί τέλους νά τής δοθή μία νέα κοκ 
πρακτικωτέρα κατεύθννσις, ή όποία την καθίστα αυ
τοτελή. Το κράτος έξηοφάλιζε πλέον καί διά τδ παιδί 
τής εργάτιδος και τής χωρικής, πού δεν #Ιά άφιν&ν 
ή βιοπάλη νά συνέχιση τάς οπουδάς του πέραν το£) 
έξαταξίον δημοτικού σχολείου, δλα τα πνευματικά ε
φόδια, τά απαραίτητα διά την ζωήν ¡του.

Με την εισαγωγήν τής μητρικής γλώσσης εις τδ 
δημοτικόν αχολείον, κατωρϋώνετο νά έξοικονομηθή 
πολύτιμος χρόνος, ό όποιος ¿χρησιμοποιείτο πλέον 
διά την ουσιαστικήν μόρφωσιν τον μαθητου. 'Ο δε
σμός μεταξύ σχολείου και οίκογενείας καδίατατο 
συγχρόνως στενότερος, τδ παιδί του χωρικόν δέν δά 
¿λησμονούσε μέσα είς τδ περιβάλλον τον σπιτιού τον 
τάς γνώσεις που \&’ αποκτούσε είς τδ σχολ,εϊον, ουτ& 
ϋά εδιδάοκετο πλέον νά περιφρονή, μαζί με τήν μη
τρικήν τον γλώσσαν καί τους απλοϊκούς γονείς τον..

Μία άλλη άποηης τον ζητήματος τής δημοτικής 
εκπαιδενσεως είναι καί έκ&ίνη, ή όποία μάς ενδια
φέρει έπίοης ζωτικά, ώς γυναίκας άγωνιζομένας υ
πέρ τής κοινωνικής άννψώσεως της "Έλληνίδος καί 
τής πολιτικής της έξισώσεως μέ τορ άνδρα. Ή  με- 
ταρρύδμιοις τής δημοτικής έτκπαΐδεύοεως, τελ&ιο- 
ποιονμένη καί σνμπληρονμίνη, δά έξηοφάλιζε τήν έ- 
ξάπλωσίν τής μορφώοεως είς τάς εργατικάς ιδίως 
τάξεις, καί πολύ γρήγορα ή Έλληνϊς δά καδίστατο 
ικανή νά διεκδίκηση τά πολιτικά καί κοινωνικά της 
δικαιώματα καί νά τά έξαοκήοη εΰουνειδψως καί ε
πωφελώς.

*Ως Έλληνίδες, έπειτα, άξιονοαι νά ίδωμεν τήν 
πατρίδα μας κατέχονοαν ϊσψ, άν δχι πρωτεύουσαν 
δέοιν, μεταξύ των Βαλκανικών λαών, καί γνωρίζου- 
οαι πόσην σημασίαν δίδουν οι γειτονικοί μας λαοί 
είς τήν έκπαίδενοιν, καί πρδ παντός είς τήν δημο
τικήν, πιστεύομεν οτι ή γενομένη μειαρρύδμισις υ
πήρξε τδ πρώτον βήμα πρδς τήν κατάκτησίν τής δέ
σεως αϋτήςΜ. Καί πέραν δμως πάσης έδνικής αντι
ζηλίας καί παντός τοπικού εγωισμού·, διαβλέπομεν 
ε-ις τήν έδνικήν αυτήν άμιλλαν μίαν ασφαλή έγγνη- 
σιν προόδου πρδς ανώτερα ιδανικά, ανθρωπιστικά. 
Ή  παιδική ψυχή, λυτρωμένη πλέον άπό τά άποπνι- 
κτικά δεομά μιας σχολαστικής καί ξηράς διδασκα
λίας, έπικοινωνοΰσα εύκολα καί άμεσα μέ τδν φυσι
κόν κόσμον, δ* άπλωνε τά φτερά της. δυνατά άπό υ
γείαν, καί χαράν, πρδς κόσμους ύψηλοτέρους.

'Ωσάν ώραίαν οπτασίαν έΐδαμεν καδαρά, είς 'ένα 
μέλλον πολύ προσεχές, μίαν νέαν 'Ελλάδα, ζωντα
νήν καί άκμαίαν, παλλομένην άπό Ιδανικά, γεμάιην 
άπό τδν πόδον τής γνώσεως καί άπό τδν έρωτα τής 
τέχνης.

Καί τώρα, άντιλαμβανόμεναι οτι το ον&ιρον αυ
τό, τδ οποίον μόλις εϊχεν άρχίοει νά μεταβάληται είς 
πραγματικότητα, κινδυνεύει νά οβύοη, άν έπηρεα- 
σδή ή δημοτική ωζιαίδευσις άπό πολιτικός μ&ταδο- 
λάς, αι όπσίαι δά έπρεπε νά είναι εντελώς άσχετοι 
πρδς τήν παιδείαν, λαμβάνομεν τήν τιμήν νά ζητή- 
οωμεν άπό τήν Σ, Κυβέρνηοιν τής 'Ελλάδος, δπως 
δχι μόνον προλάβη πάσαν ένδεχομένην τάοιν πρδς ά- 
νατροπήν τ ον ίοχύοντος ήδη προγράμματος τής δη
μοτικής έκπαιδεύσεως, δπάδεν δήποτε προερχομέ- 
νην, άλλα και φροντίση δπως συμπληρωδή καί τε- 
λειοπόιτβή τδ έργον τής άναδιοογανώοεως τής δη
μοτικής έκπαιδεύσεως σύμφωνα μέ τήν χαραχδεϊααν 
ήδ[η κατέύδυνσιν.
- Ή  ’Αντιπρόεδρος Ή  Γεν. Γραμματείς

Α Υ Ρ Α  Σ· ΘΕΟΜΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ Α Ρ ΙΑ  ΙΕΣ ΥΠ Ρ Η

0  ΥΠΝΟΣ ΤΗΣ ΣΟΝΙΑΣ

'Αντίκρυ ατό φεγγάρι, στο παράθυρο, 
ϊγειρ' ή κόρη τδ κεφάλι καί κοιμήθηκε, 

στο χέρι άκκουμπώντας... 
ρεμβάζοντας μέ κάτι τιού θυμήθηκε 

κι άπόμεινε χαμογελώντας.

Ξανδόμαλλο αγγελούδι, τήν άνιίκρνοε 
καί πέταξε κοντά της καί τή φίλησε 

ατά μάτια καί στο στόμα. .. 
Χαΐδεψε τά μαλλιά της καί τής μίληοε, 

μ’ αυτή κοιμάται ακόμα |

Καί τ’ αγγελούδι τότε τήν άγκάλιααε, 
τήν έοφιξε μέ λαύρα μές οτά οιήδια του 

καί ξύπνηοεν ή Σόνια, 
μά οτά γλυκά του πάλι παραμύθια τον 

κοιμήϋηκ&ν αιώνια ί . ..
Τ Υ Μ Φ Ρ Η Σ Τ Ο Σ

Τ Ο  ΒΙΟ ΛΙ Μ Ο Υ

Νά τραγουδήσω θέλοντας 
Για οέ, πάλι, καλή μου,
Σάν πριν τά χέρια άπλώνοντας 
Νά πάρω τδ βιολί μου,

Νά πει γιά τήν ψυχή μου,

Βάζω 'δειλά τά1 'χέρια μου 
’Απάνω οτδ δοξάρι 
Πού τόοα σου τραγούδησε 
Γιά τή δική σου χάρη,

Στίς νύχτες μέ φεγγάρι,

Μά μέ τις πρώτες δοξαριές 
’Αλί καί τριοαλί μου !
Άπόμεινε οτά χέρια μου 
Σπασμένο τό βιολί μον !

Σπασμένη κ’ ή ψυχή μου. . .
Χίος. ΑΝΤΡΕΑΣ Μ Τ 2 Κ
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Ο  Ν Ο Υ Μ Α Σ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝιΚΚ

ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ιδ ρ υ τ ή ;  κ α ί Δ ιευ θυν τή ς: Δ .  Π . Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
Ε κ δ ό τη ς  κ α ί Δ ια χ ε ιρ ισ τή ς : XR. ΓΑΝΙΑΡΗΣ & ΣΙ*

Τ α χ τ ικ ο ί σ υντα χτες: ρ ή γα ς  γ κ ο λ φ η ς , κ ώ στα ς  π α 
ρ ω ρ ί τ η ς , Γ. ΦΤΕΡΗΣ, ΚΙΜΩΝ I. ΘΕΟΔΩ- 
ΡΟΠΟΤΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΤΑΟΣ

Οσα γράμματα ενδιαφέρουν τη Διαχείριση πρόηει 
ν α  j(« v # ti*A )v r< u  :

X. ΓΑΚΙΑΡΗΝ & Σίαν Σοφοπλέονς 3 ,  Π®ΗΓ*ΛΣ  

^ % ν ν \ ίν ν ν ν ' ν \ , ' ν ν \ ’,νννΛΛ/Χ'ΝΛ/ν.
ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ Ε Σ : Γ ιά  τήν "Ελλάδα δρ. 25  τό χρόνο.

» 13 το  έξάμηνο.
» 7 τό τρ ίμηνο.

Fir), τήν  ’Α γγλία  κα ί Α ίγυπ το £  1 . τό χρόνο
£  0 ,1 0  τό  εξάμηνο

Γ ιά  τήν ‘Α μ ερ ική  $  5  τό  χρόνο
$  3  τό  έξάμηνο

Κ α ί γ ιά  τά  άλλα μέρη ανάλογα

Φαινόμενα και Πραγματα

ΡΤΟΝ mi θεάματα») ζητούσαν απ’ ιονς Αύχο- 1 
κράιορές τους οί Ρωμαίοι πολίτες, δίαν ή Ρω

μαϊκή αυτοκρατορία εϊχεν άρχινήοει νά ξεφτάει, νά 
παίρνει τον κατήφορο. Και 8ταν τους ταδιναν και τά 
δνό αυτά αγαθά, οΐ Ρωμαίοι πολίτες εϊντουσαν τρίο- 
ευτυχισμένοι και δεν τους έκοφιε γιά τίποτ’ άλλο — 
κι δ κόσμος ας καιγότανε. Ευτυχώς τά δυο αυτά τα- , 
γαδά τάχονμε καί μεϊς σήμερα. Και «άρτον» έχουμε 
— ας είναι καί λίγο άκριβούτοικος — και τά «θεά
ματα» δε μας λείπουν. Tí άλλο θέλουμε; Όστόσο, 
βρίσκοννται και μερικοί ανισόρροποι, που δε ουγκι- 
νοννται με δ/’ αυτά τ αγαθά, μά κάβουνται καΐί σου 
σαλιαρίζουνε γιά «απεργίες», γιά «πάλη τάξεων» καί 
γι' άλλα τέτια κουραφέξαλα. Μά νά μήν έχουνε σπ&ι- 
ρι μναλδ αυτοί οί άφρωποι ! «

Π  Ο Υ ΤΗ βλέπουν αυτοί, οί βλογημένοι, τήν «πά
λι; των τά£εων»; 'Εμείς, τό έναντίο, είδαμε με 

τά μάτια μας, στους ΙΙριγκηπικους γάμους, μέσα ο 
ένα αυτοκίνητο, τό προεδρείο ενός εργατικόν σωμα
τείου με ιό λάβαρό τον καί με τά μπιχλιμπίδια του, 
νά κορδώνεται καί νά φονοκώνε ι, οά νά πήγαινε νά- 
ναλάβει τήν Κυβέρνηση τής Χώρας. Τί νά ελπίζει 
καί τί νά περιμένει κανείς από τέτιες αμόρφωτες 
εργατικές μάζες ; Μονάχα απεργίες γιά τό ατομικό 
τους ουμφέρο, καί λαχτάρα νά προσκληθούνε σ' επί
σημες αστικές γιορτές καί νά ποζάρουνε μέσα ο αν- 
το>ίΙνφα>

Π Α ΑΙΟΚΟΥΒΕΝΤ ΑΧ γέννησε τήν Κ ε χ ρ ι -  
μ π ά ρ α  κ' ή Κεχριμπάρα γέννησε τό Γ  ο ρ- 

γ  οχ  ά ^ μ π ε ρ ο ,  Ή  καθαρευουσιάνικη, βλέπετε, 
άνοησία καί συκοφαντία δίν έχει οταμαίημό, μιά κά,ί

πάρει ιόν κατήφορο. ‘Όπως είπανε πώς οί δημοτι
κιστές μεταφράσανε τήν «Ηλεκτρα» οέ «Κεχριμπά- 
ρα» — καί τό γράφουνε, λέει, κιόλας σιά βιβλία 
τους ! — καίι τό «Κωσταντίνο τόν ΤΙαλαιολόγο» τον 
είπανε καί τονέ γράψανε «Πάλιοκουβέντα», έτσι, λέ
ει, με τόν ίδιο τρόπο, τώρα τελευταίοι, οί δημοτικι
στές καί τό Τ η λ ε γ ρ ά φ η μ α  τό μεταφράσανε: 
γ ο ρ γ ο χ ά μ π ε ρ ο  ! Καί πολλοί, μαρτυρουν, πώς 
τό γ ο ρ γ ο χ ά μ π ε ρ ο  τό διαβάσανε οέ δημστι- 
κιοτικά βιβλία ϊ . ..  Τους βεβαιώνουμε έμεΐς, ώστό- 
οο, με τόν πιο επίσημο τρόπο, πώς τέτιες σάχλες κι 
ανοησίες, μ ο ν α χ ά  οέ καθαρευουσιάνικα έντυπα 
μπορεί νά διαβάσει κανείς, — δπως όά καί τις δια
βάσαμε.  ̂ ^

Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Α  Ε Π ΙΓ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

rill ΤΒ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ι ΞΕΗ0Π0ΥΑ0Υ: 
"Η  ΚΩΠΩΔΙΠ ΤΟΪ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ,,

Περίληψη τοϋ Βιβλίου .

Δροοίνη, μ’ έστεκες 
νά πάω οτά ξένα, 
νά πάω στό διάβολο, 
δίχως λιλιά, 
γείρε σιά στήθη μου 
τά πικραμένα, 
τήν άναρίοιεντη 
κλάψε καρδιά.

Δροοίνη, μ’ έσυρες
στην απεργία,
κι οσο κι & φώναξα
πώς είσαι τέρας,—
διαμαρτύρομαι
οτά Υπουργεία,
καί προς τους ΙΙρίγκηπες ;
«θέλω τό γέρας ! ! . . . »

3Απάντηση τοϋ Δροοίνη,

Φύσα εκδίκησης αγέρι, 
κι 6 Γληγόρης ντωφέρει, 
πρωί, νύχτα, μεσημέρι, 
μ’ απλωμένο τον τό χέρι 
καί κρατώντας μου καρτέρι, 
θέλει νά μέ καταφέρει!

νίΓ, τάθώο περιστέρι,
' κάνει τάχα πώς όέν ξαίρει,

—γιατί όέν τονέ ουφέρει— 
πώς είμ* έμπορος, καί ταίρι 
μέ τόν ,ΟΖμο ψό Σιδέρη,

*  ΠΙΚΜΓΚΑΘΗΣ
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'Επιτέλους, άςιώδηκε ό Γιακονμής, — αυτός εί
χαν χώρα ό νοικοκύρης τού σπιτιού, — νάνεβεϊ οτής 
σπιτονοικο>.νράς χον, χής κυρίας Κατίνας, καί νάν 
τής πει πώς ή δέοη ιου αχόν κόσμο δέν χον ονχο)- 
ροΰσε- πια να καδεχαι αχό φτωχικό εκείνο ισόγειο, 
καί πώς με μεγάλη τους λύπη είχαν αναγκασμένοι 
νάλλάξονν σπίτι. Θά νοίκιαζαν το άνιικοννό, μόλις 
τελείωνε, κ έτσι δά είχανε πάλι κοντά σχήν καλή 
τους σπιτονοικοκνρά.

Στο σπίτι της καδόνταν άπό χρόνια. Ό  πατέρας 
τον Γιακονμή, ό Π-αρασκενάς. δούλευε- στο Γκάζι, 
καί με το μεροδούλι τόν είχε-σπουδάζει. Άπό μικρό 
είχε δει στο Γιακονμή >:όποια κλίση ατά γράμματα 
καί, με κάδε δυο ία καί στέρηση, κοίταζε- νάν του τή 
διατηρεί. Ποιός ζαίρει τί μπορούσε νά βγει μιά μέ
ρα. . . .

Μά τί φτώχειες, τί δύσκολες μέρες είχανε περά- 
αει. ώς νάρδει αυτή ή αέρα. Πόσες μόρες δε δάχαν 
κοιμηδεϊ τότε νηστικοί, civ ή κυρία Κατίνα, mb κα- 
δόταν άπό πάνω τονς. οτάλλα δνό ποτώμαια τον σπι
τιού. >.·’ έβλεπε τή φτώχεια τους, δεν τους έστελνε 
πότε λίγη σούπα, πότε λίγο πιλάφι, και πότε λίγες 
πατάτες. Μά κ ή μητέρα τού Γιακονμή, ή Μαριγώ, 
έκανε κι αυτή δ,η μπορούοε. γιά νά ξεοιλερώνει την 
υποχρέωση. Καί μπονγάδα τής είχε βάλει τής κυ
ρία·. Κατίνας, καί τό παρκέτο τής είχε πάρει πολλές 
φορές με τό πανί καί γιά ένα σωρό άλλες δονλιές 
είχε σταθεί πρόδνμη.

Τώρα όμως τά πράματα είταν διαφορετικά. Ό  
Γιακονιιής είχε γίνει καδηγητής. Καί πώς φεγγοβό
λαγε τό πρόσωπό τον, δοο μιλούσε τής κνρίαςι \Κατί- 
νας ! Είχε ερδει επιτέλους ή παδούμ&νη στιγμή. Μά 
καί κείνη δεν έδειχνε λιγότερη χαρά. Τί ευχαρίστη
ση γι αντήνε, που ήξαιρε τό Γιακονμή άπό τόσο δά, 
άπό τότε που μέ την κατσαρόλα στο χέρι πήγαινε- κά
δε μεσημέρι στο Γκάζι τό φαί τού πατέρα τον. νά 
τής λέει τώρα πώς δάφι ναν τό σπίτι της, γιά νά 
πιάοονν καλύτερο, μεγαλύτερο, ακριβότερο. Αυτοί, 
που δεν είχαν, ώς τά χτες άκόιια. νά πλερώοονν τό 
τιποτένιο νοίκι τού ισόγειου, νά ζητάνε τώρα νά φύ
γουν, γιά νά πάνε σ’ άλλο οπίτι, καινούριο, ψη?.ό, μέ 
μπαλκόνια, καλλίτερο κ· άπό ιό δικό της. Τόοη εί
ταν ή χαοά της, που. άν μπορούσε, δά τόν φίλαγε τό 
Γιακονμή.. . .

r  + ·
Μέ την πρώτη βίζιτα, που έκανε ή κυρία Κατίνα 

στους παλιούς της νοικάρηδες, έρρηξε καί τόν π ό ν- 
τ ο που ήδελε. Ό  Γιακουμής τή &έοη του τήν είχε, 
αδερφή δέν είχε, καιρός λοιπόν είταν νά κοιτάμε καί 
γιά καμιά νύφη. Καί τό τελευταίο τούτο τό μ/-· 
τόοο, έκανε τόσα νάζια, ώσπου νά τό βγάλει άπό τό 
στόμα της, που ή Μαριγώ δέν άργησε νά καταλάβει 
τί ήδελε νά πει. ’Έκανε δμως τόν κοντό, καί μόνο 
που ρώτηοε:

— X’ ή Δανάη, πώς δέ μάς έπιοκέφτηκε ;
Ή  Δανάη είταν ή μοναχοκόρη. τής κυρίας Κατί

νας. Είχε πάνου κάτον τά χρόνια τον Γιακονμή, καί 
γέ' αντήνε οι πόν τ ο  ι κάί τά νά^ια τής μητέρας 
τής. ·. " ■■■■.

— θά οάς έπιοκεφιεϊ κι αυτή, δά σάς έπιοκε- 
φτει άποκρίδηκε αμέσως ή κυρία Κατίνα, φχαοι- 
στημένη. Νομίζετε πώς οάς ζέχασε ; Κάδε μέρα σάς 
μελετάει τό καημένο. *Ας περάσουνε δμως αυτές οί 
μέρες, που δίνει έξετάσες οτό Ώδεϊο γιά τό διπλοί- 
μά της, καί νά δείτε πώς δάρδεϊ.

Αυτά είταν άρκε-ιά γιά πρώτη φορά. 7 /  κυρία 
Κατίνα είχε πει δόα ήΐδελε. Καί γύρισε χαρούμενη  
οτό οπίτι της, γιά νά οήξει τους π ό ν τ ο ν ;  της καί
κει.

Ή  Δανάη δμως φαίνεται πώς ιούς κατάλαβε κν- 
κολώτερα καί καλλίτερα άπό τή Μαριγώ. γιατί, προ
τού ακόμα πάρει τό δίπλωμα, έπισκέφ τήκε τους πα
λιούς της νοικάρηδες.

’Έτοι, μέ τις συχνές δίζιτες τής κυρίας Κατίνας 
καί τής Δανώ]ς, μέ τά γέλια, μέ τά μισόλογα. μπήκε 
οτό νόημα κ· ό Γ  ιακουμής.

"Εν άπόγεμα, μόλις υποψιάστηκε κάτι άπό τά 
καμώματα, άπό τό φέροιμο γενικά τής Δανάης, σκέ- 
φτηκε πώς όέν άπρεπε νάποκριδει. Είδε μια στιγ
μή τόν εαυτό του παιδάκι, φτωχόπαιδο, νά περνάει 
κάτω άπό τό παραθύρι τής Δανάης, μέ τήν κατσαρό
λα ατό χέρι. Καί ΰνμήδηκε πώς εκείνη τού ιρώναζε 
τότε περιπαιχτικά ; «Γιακονμή, πρόσεξε μή σου πέ
σουν !»> Κ1 'ΐντό τόν δείλιασε-, τόν δείλιασε πολύ. Σή
κωσε δμως τά μάτια, είδε τή Δανάη πάλι ίδια, μ' ό
λες τις σκέψες mv είχε κάνει αυτός, τήν είδε- γελα
στή κοίί τής γέλασε κι αυτός. . .

* ·  *
Τέλος ήρδαν καί οι' αυτιά τού Παρασκευή. Α πό 

καιρό δέν πήγαινε πιά οτό Γκάζι, καί ξεκουραζότανε 
τώρα καί καμάρωνε τήν προκοπή τού γιον τον. "Ο,τι 
πόδηαε, τού έγινε. Δέν ή(δελε πιά. παρά νά δει τό 
γάμο τού παιδιού1 τον καί τότε ό Θεός άς έκανε- όπως 
ήδελε. Μόλις δμως ακονοε άπό τή Μαριγώ πώς ό 
Γιακουμής είχε ρήξει τά μάτια τον οιή Δανάη, τό 
αίμα τούρ&ε οτό κεφάλι κ' έκανε- οάν τρελός.

— "Οχι, γιά τό Θεό ! όχι !' άρχισε νά ιρωνάζει. 
Τό παιδί μας δέν πρέπει νά μπερδευτεί μ' αύτους 
τους άνδρώπονς. Ποτέ ! Θά μου πείς ; Καποιανον 
χαρίζαν γάιδαρο καί τόν κοίταζε στά δόντια. Μά ό 
φτωχός, Μαριγώ, δέν πρέπει νά παίρνει γυναίκα 
άπό καλύτερη φαμίλια. Τό παιδί μας. δά πεις, είναι 
καδηγητής, δεν είμαστε καί φτωχοί. Τώρα δέν εί
μαστε, ναι. Μιά φορά δμως είμαστε- καί μεΐς. Καί 
τότε που είμαστε φτωχοί, τήν είχαμε τί) Δανάη καί 
τή μητέρα της άπό πάνω μας. Και δνμάσαι τί μαύ
ρες ημέρες περάσαμε- οτό σπίτι τους. Τό φ αί που 
μάς έστελνε τότες ή κυρία Κατίνα, οϋτε μείς δάν τό 
ξεχάσουμε ποτέ, /τά ουτε καί κείνοι. Πάνία οτονς 
άνδρώπονς αντονς δέ δά μιλάμε λ,εντερα, τά περα
σμένα δά μάς δένουνε τή γλώσσα, πάντα δά είμαστε 
νπό. Ή  Δανάη, Μαριγώ. δέν είναι γιά τό παιδί μας. 
Κατάλαβέ το.

Κι δ γέρο - Παρασκευάς ξακολούδησε μ’ δλο τόν 
καημό τού φτωχού, που βλέπει πώς τό παιδί, που ά- 
νάοτηοε μέ τόσα βάσανα, δέλονν νά τού τό πάρουν, 
γιά νάν τό ρήξονν πάλι οτή δυστυχία κάί τήν κακο
μοιριά. Καί κάδε λόγος πον έβγαινε άπό τό στόμα 
τον, είχανε τόοο καυτερός, που λές πώς άπό χρόνια 
ψηνόταν σέ κανένα καμίνι καί τώρα μπόρεσε νά Ι£ε- 
πε-ταχτεϊ. Ά/ί1 είναι πώ φλογερό καμίνι άπό τήν 
καρδιά τον φιοΐχού; Πόσα χρόνια δέν τήνε καίνε 
ή π(κρακι δκμημός ! , . . .
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'Αφού 6 ΙΙαρασκενάς είπε πολλά και ξε&ύμανε. - 
οώτιαοε. Σε λίγο όμως, οά νά κατάλαβε πώς έπρεπε- 
νά πει ml κάτι ϋετικό, νά πει τί έπρεπε νά γίνει, 
ξανάρχισε ;

— "Ακούσε νά οοϋ πώ, γυναίκα. Ό  Γιακουμής 
δέν είναι πιά μικρός. "Ο,τι ώρα ϋέλει παντρεύεται. 
Προτού λοιπόν μάς τόνε πάρουνε η Δανάη κ ή μη
τέρα τη;, πρέπει νά κοιτάξουμε νά βρούμε μεϊς κα
νένα δικό μας κορίτσι, Σκέφτηκα λοιπόν πώς δε Μ
ιαν άο>:ημο νά ουμπεϋερέψουμε με το Νικόλα. Ή  
’Vlvva, τό πιο μεγάλο τον κορίτοι. ϋάναι τώρα δεκα
εννιά, βία έϊκοοι χρονώ. Την ξαίρω από τόοη δά, α
πό τότε που την έπαιρνε καμιά φορά ό Νικόλας οτό 
Γκάζι, που δουλεύαμε μαζί, για νάν της δείξει τά 
καζάνια καί τά ρέστα. Είναι φτωχοκόριτσο. μά 8,τι 
μάς χρειάζεται για τό Γιακουμή, "Ετοι ϋά γίνει. 
Αύριο κιόλας ϋά πάω νά βρω τό Νικόλα, και ϋάν 
του πώ την ιδέα μον.

Μά η Μαοιγώ που ηξαιρε καλά τή συμπάθεια του 
Γιακονμή γιά τη Δανάη, κούνησε τό κεφάλι της με 
δισταγμό.

— Τάχα ϋάν τοΟ άρέοε-ι. ; ρώτησε σε λίγο.
— Πιο όμορφη είναι ή Δανάη από την ’Άννα, δες 

νά πείς ;
— Ξαίρω και γώ ; . . .  άποκρίϋηκε ή Μαριγώ. Γιά 

καλό και γιά κακό όμως πρέπει νά ρωτήσουμε και 
τόν ίβιο. . .

"Ετσι κ έγινε. Μά ό Γιακουμης είχε πάρει την 
απόφασή τον, Ή  λάμψη πού τριγύριζε τη Δανάη, την 
πλούσια, την ανώτερη του, τόν μπόδιζε νά δει τό σω
στό. Στη Δανάη έβρισκε κάτι τό ¡Ιδιαίτερο, νόμιζε 
πώς, παίρνοντάς την, ¡Μνέβαινε ψηλότερα, δά γινό
ταν καλύτερο;. Κ' έτσι άρνήϋηκε την *Άννα, την κό
ρη τον συναδέρφον τού πατέρα τον, τή φτώχειά, την 
όμοιά τον. . . .

Β

Τό Γιακονμή τόνε φώναζαν τώρα Μιμή. 5Έτσι του 
είχε αλλάξει τόνομα ή Δανάη, ιΗλοντας νάφανίοει και' 
τό τελευταίο σημάδι τής μικρής τον γενιάς. Σ' ένα 
σαλόνι άξαφνα, που ϋά πήγαιναν μαζί, πώς ϋάκου- 
γόταν τό ταπεινό όνομα Γιακουμής ; . . .  Μ’ όση όμως 
κατεργαριά κι άν τόκανε ή Δανάη τό ξαναβάφτισμα 
αυτό ό Γιακουμής ένιωσε στην καρδιά την πρώτη 
βελόνα.

'Ο Παραακευάς, ύστερ' από την έπιμοντ) τού γιου 
τον, κι αφού έπλυνε καλά καλά τά χέρια τον γιά τά 
κατοπινά, είχε υποχωρήσει υ.ι αυτός. ’Έτσι ό Για
κουμής άλλαξε κάί δαχτυλιόι με τή Δανάη, κι άρχι
σε πιά νά μπαίνει οτό σπίτι της λεύτερα. Κι αν την 
πρώτη φορά, που άποκρίϋηκε ατά καμώματά της, 
τδκανε περσότερο από την ιδέα πώ; ψ· ανέβαινε έτσι 
ψηλότερα, κι όχι άπό αγάπη, τώρα δεν πήγαινε παρά 
γιά τή Δανάη καί μόνο, γιά τά γλυκά γαλανά της μά
τια καί τ' όλοκόκκινο στοματάκι της.

"Αντρα δεν είχε τό σπίτι τής Δανάης, — ό πατέ
ρας της είχε πεϋάνει από χρόνια, — κι φυτό βοήθη
σε νά τήν αγαπήσει ό Γιακουμής άμέσως. Ή  επιτή
ρηση, βλέπεται, των άρραβωνιασμένων μας είτανε γυ
ναικεία, Κι δοο vobai, οι είκαιρίες δέν τους είτανε 
και πολύ σπάνιες. "Επειτα ή ντροπή τους γιά την κυ
ρία Κατίνα δέ βάστηξε πολύ. Τό δεύτερο μήνα άπό 
τ' άρραβωνιάσμμτα φιλιόντουσαν καί μαροοτά τη;.

Πέρασε μισός χρόνος. Στο .διάστημα αυτό καί που 
δέν πήγαν οί άρραβωνιασμένοι και τί τρέλα δέν έκα
ναν ! "Ετσι ή αγάπη τού Γιακουμή όοο πήγαινε γινό
ταν και πιό άληϋινή, έχανε τόν πρωτινό της χαρα
κτήρα. . . .

’Ένα βραδάκι, γυρίζοντας άπό τον περίπατο ό Γτα- 
κουμής, ή Δανάη κ ή κυρία Κατίνα, βρήκαν ατό 
σπίτι μια γυναικούλα νά τούς περιμένει. Είτανε μια 
νοικάρισοα, πού είχε φέρει οτήν κυρία Κατίνα ιό 
νοίκι κ' ήϋελε νά τής ζητήοει και μιά χάρη,

Ή  Δανάη, πού είτανε πολύ κουρασμένη, άφησε οτό 
μεσαίο ιό Γιάκουμή και τή μαμά της με τή νοικάρισ
οα κι ανέβηκε οτό απάνω πάτωμα, όπου ειταν ή 
κρεββατοκάμαρά της, γιά νά γβυϋεί.

Στην αρχή ό Γιακουμής δέν έδωοε ο' αυτό προ- 
οοχή. Σάν πέρασε όμως λίγο κ ένιωσε τήν απουσία 
της καί συλλογίστηκε πώς τή στιγμή εκείνη ϋά άλ
λαζε σιήν κρεββατοκάμαρά της, αμέσως πέρασε από 
τό κεφάλι του μιά διαβολική ιδέα. Τί τρομάρα πού 
ϋάπαιρνε ή Δανάη, άν τόν έβλεπε άξαφνα οά φάντη - 
μπαστούνι { Και τί γέλια πού Ιδακανε κείνος. . .

Σηκώϋηκε λοιπόν άπό τήν καρέκλα του και ζήταγε 
τρόπο νά ξεψύγει. Kd'i μιά στιγμή πού ή κυρία Κα
τίνα πήγε οτή διπλανή κάμαρη νά φέρει στη νοικά- 
ριοσά της τήν απόδειξη γιά τό μηνιάτικο, τό κατά- 
]φερε.

Σιγά σιγά άνέβηψ τή σκάλα πού ένωνε τό μεόαίο 
με τό απάνω, και χωρίς τόν παραμικρό ϋόρυβο έφτα
σε οτήν πόρτα τής κρεββατοκάμαρας τής Δανάης.

Είτανε κλειστή. 'Αφουγκράοτηκε μιά στιγμή κι α
κούσε τρίξιμο φουοτανιών. *Επειτα έοκνψε κ' έβαλε 
τό μάτι του οτήν κλειδαρότρυπα.

Είταν 8πως τό φαντάστηκε. Ή  Δανάη μισόγνμνη. 
μέ τό μεσοφόρι, με τά μπράτοα εξω, μ' ένα καρέ ώς 
τή μέοη τον οτήϋους, τοιμαζόταν νά φορέσει τά ρον- 
χά τού σπιτιού, Δέν έλειπε λοιπόν orno τό σχέδιο τον 
Γιακονμή παρά νά γυρίοει ιό πόμολο τή; πόρτας, 
νά τήν άνοιξη καί νά τρέΙει στή Δανάη, προτού προ- 
φτόοει καί φορέσει τό φουστάνι της.

Τότε όμως οκέφτηκε τήν κυρία Καuva. Kal κρα
τήθηκε. Μέ τί μούτρα ϋά τήν έβλεπε, άν τήν ώρα πού 
ϋαταν αυτός οτήν κρεββατοκάμαρα τής -άανάι;ς πα
ρουσιαζόταν άξαφνα οτήν πόρτα ; Κι αυτό δέν εϊταν 
καΰόλον άπίϋανο. 'ί! άξαφνη εξαφάνισή :σ>ι μπορεί 
νάχε κάνει τήν κυρία Κατίνα νά υποψιαστεί χίλια - 
δνό πράματα.

Καί πήγε ως τή σκάλα »-ακούσει. Ή  πεϋερά του 
είχε γυρίσει στή νοικάριοσά της και μίλαγε μαζί της.

"Ετσι ησύχασε. Και μέ καινούργια ορμή έτρεμε 
πάλι οτήν πόρτα τής κρεββατοκάμαρας, τή διαπλάιω- 
σε και μπήκε μ,έσα οά δυε/λα.

Είτανε ώρα, Ή  Δανάη, μέ τά χέρια, ψ]λά, πού α- 
φιναν έτσι νά φαινουνται κάτι μαύρες λακούβες οτίς 
μασχάλες, πέρναγε τή φούστα της.

— Μιμή, φύγε I τού φώναζε μόλις ιόν κατάλαβε. 
Φύγε ! φύγε...

Και βιάστηκε νά περάσει τή φούστα, πού κράίαγε 
ακόμα ψηλά, πάνω από τό κεφάλι της. Μά ό Μιμής, 
γελώντας, έτρεξε νά τηνέ μποδίσει.

— Γ ιαΆΌυμή, φύγε \ Δεν κάνει... φύγε ! του 
φώναξε τώρα τρομαγμένη.

Kai τή φορά αυτή ό Γιακουμής οτάμάτηοε, Καί 
ούχρονα οβήοτηκε κάί τό γέλιο τον. Τό παλιό τον ό
νομα, τό όκΟνομά τον μέοα οτό σπίτι τής Δανάης, (JL
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στερ’ από τόσον καιρό, ύστερ' από τόσον καιρό, υστερ' 
από ιό «Μιμψ, τον εκοι/>ε κά#ε όρεξη, τον σταμάτησε 
κάδε όρμή, λες και δέχτηκε οτό κεφάλι καΐνένα ίεστό 
οίδερο.

«Γιακονμή, ψπίχε I».
Γον φάνηκε οάν προσταγή, οά μάλωμα, οά βρισιά. 

Νά τόηε τάχα ή Δανάη από προμελέτη, επειδή ήξαι- 
ρε πόση σημασία είχε αυτό, η στ’ αστεία, κάπως α
συνείδητα ; ’Αδιάφορο. Ό  Γιακονμής, έτσι άξαφνα 
που τοϋρδε, δεν μπορούσε νά σκεφτεϊ, νά ξετάξει. 
Χυτός δέν είχε μπροστά τον παρά μια σύγκριση, όνο 
ονόματα : Μιμής καί Γ  ιακονμής. Κ ’ έτσι βέβαια δεν 
μπορούσε, παρά νά ονώιμει τό κεφάλι καί νά φύγει.

Κ  έφυγε.
Κατέβηκε πάλι οτό μεσαίο άδόρυβα, πήρε,τό κα- 

πέλλο και τό μπαστούνι του καί, χωρίς νά καλονν- 
χτίσει κανένα, έφυγε κι από τό σπίτι,. , .

★ ★ ★
Γυρίζοντας ό Γιακονμής οπό σπίτι τον, αμίλητος 

καί με τάμσύτρα κατεβοσμένα, βρήκε χαρά. Ό  κύρ- 
Νικόλας, ό παλιός σννάδερφος τού πατέρα του. είχε 
αρραγών ιάσε·ι τήν ’Άννα τον μ' ένα πλούσιο παλλη- 
κάρι κ’ είχε φέρει τά κουφέ τα τους. Δεν ήξάιρε τί
ποτε απ’ όσα είχανε γίνει εδώ κ έξη μήνες, τότε που 
ό Γ  ιακονμής είχε άρνηϋεϊ νά πάρει την ’Άνννα, καί 
γι’ αυτό μόλις κάϋησε- κοντά τονς, ιοί1 ςοψολογήδη- 
κ ε ;

—’Εγώ, Γιακονμή μον, νά οού πω την άλήϋεια, 
την Άννα μον την είχα γιά σένα. ’Από φίλοι που 
είμαστε με τόν πατέρα σον, έλεγα πώς μιά μέρα δά 
γινόμαστε καί σνμπεδέροι. Έον όμως έρρηξες τά μά
τια σου άλλον. Δέν πειράζει. ’Εσείς ναοαστε καλά 
καί μεΐς, όπως περάσαμε τόσα χρόνια σά φίλοι, έτσι 
δά μείνουμε καίί τώρα. Κάδε μπόδιο γιά καλό, Ποιος

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

"ΤΟ MAFH -  ΚΑΑΙΡ,,
(Ρομάντζο τής Μαργαρίτας Όντού)

" Ι’οτερ' από ιό ιστορικό μοδιστόρημα τον Δονμά 
πατέρα, τό ρομαντικό του Βιχτώρ Ουγκιό, τό «θ'* 
νωνικό τον νεώτερον Δονμά, ιό ρεαλιοτικό τού Ζολά, 
τό περίτεχνο τον Άνατόλ Φράνς, καί τό ιμνχολογικό 
τον Παύλον Μπονρζέ, — ή προτίμηση τής ούχρονης 
γαλλικής κοινωνίας δήδηκε, στο απλό, τό φυσικό, τό 
λιτό ζωγραφικό ρομάντζο. Τό ξαναγνοισμα τής ποί
ησης οιήν κλασσική αντίληψη, που οημειώδηκε μέ τις 
((Στροφές̂ ) τον Ζάν Μορεάς, δέν είτανε δυνατό νά 
μήν έπιδράαει γλήγορα καί στην τέχνη τον πεζού λό
γου.

*Ετοι ξηγιέται ή πλατεία φήμη, .που έκαμε νά ζη
τιούνται παντού, τά δυό βιβλία τής Μαργαρίτας Όν- 
τού, «Ή Μαρή ’Κλαλιρ», και/τό «Μοδιστράδικο τής 
Μαρή Κλαίρ», μ’ όλη την απλότητα καί τήν αφέλεια 
mb τά χαραχτηρίζονν. *Αν τά ξετάαει κανείς μέμά- 
η  ψυχρό, δό Η  τά όρεϊ α&στηρά οννταιριαμμένα μέ

ξαίρει αν οά ουμπεδέροι δέν ψυχραινόμαστε καμιά 
φορά, που οά φίλοι δέ d'à γίνει ποτέ...

Ό  Γιακουμής πέρναγε τις πιο φριχτές, τις πιό 
όύφίολες οτιγμές τής ζωής τον. Πόσο πονονοε, πόσο 
μετάνιωνε οτά λόγια τον Νικόλα ! ”Αχ, αυτή ή Δα
νάη ! Τί καλά πον δα είχαν ό Γ ιακονμής, αν δέν ει- 
χ&ν ε'ρδει στο καινούργιο τους οπίιι, αν δέν τήν έ- 
βλεπε πότες άπο τότε πον φύγανε από τό δικό της. 
Τί ευτυχισμένος πον δά είταν αν δέν είχε γίνει αντή 
ή γνωριμιά ! Τί κακιά γνωριμία ! Για τί* τώρα ό 
Γιακουμής τήν αγάπαγε τή Δανάη, δέν είταν στο χέ
ρι του νά τήν άφήοει καί νά ζητήσει για γυναίκα 
τον μιάν $λλη ΛΑννα, που απ’ αυτή νά μή φοβάται 
νάν τον αλλάξει τ όνομα καί νάχει έτοι τό όπλο τής 
Δανάης. . .  *Α, τί κακιά γνωριμιά ! Τί κακιά ! Κα
ταραμένη ή ώρα κ1 ή οτιγμή που έμπαινε ή Δανάη 
στο σπίτι τους. Αυτή έφταιγε γιι( όλα, άυτή.. . .

Μά όχι Î Δέν έφταιγε ή Δανάη. ’Όχι. Εκατό φο
ρές όχι. *Εφταιγε τό κεφάλι τον Γιακονμή, αυτό έ- 
φταιγε. Χδτό πον άρνή&ηκε τή γενιά του, τους ό- 
μοιούς τον. τους φτωχούς. Ή  Δανάη είταν μιά ά- 
φορμή. Κι αν δέν τήν ή,ξαιρε. κι αν δέν τήν είχε 
γνωρίοει ποτέ, πάλι ύά βρισκότανε μιάν άλλη. κι ό 
Γιακουμής δάρνιότανε μιά φορά τονς δικούς τον.

Καί μ’ αυτές τις σκεψες πέραοε δλ,η τον τή νύχτα 
ό αρνητήςm

★ · *
Τήν άλλη μέρα ô Γιακουμής έστειλε· πίσω στη Δ<>- 

νάη τόν αρραβώνα, μαζί μ’ ό',τι τοίί είχε χαρίοει μέ
σα στους έξη μήνες. "Εκανε τή μεγάλη δνοία. Δέν 
πήρε όμως οντε τήν Άννα, πον είχε άρραβωνιαστεί 
πια, ουτε καί καμιάν άλλη. . . .

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Χ Α Ρ Η Σ

τονς παραδομένονς κανόνες τής δηγηματογραφι>.ή 
τέχνης. Κι όμως, μέ τή χάρη τής αφήγησής τονς. 
δά μπορέσει νά διακρίνει μιάν ολάκερη εικόνα τής 
καδημερνής, τής δυστυχισμένης ζωής των άνδοώ- 
πων} πον αφημένοι έρημοι κι απροστάτευτοι, μέσα 
οτό σκληρό αγώνα τής κοινωνίας, σπαράζουνε κά- 
τον από τά νύχια τής -άξιόβρήνητης μοίρας τονς, /ν’ 
ή εικόνα αυτή, μας δίνεται ατόφια κι άπαράλλαχτη, 
καδιος είναι οτήν πραγματικότητα, δίχως γραμμές 
παρατραβηγμένες κ' υπερβολικές. Γιά τοίΐτο ή συγ
κίνηση έρχεται άμεση, γαλήνια καί ζωντανά οπα- 
ραχτική.

Τό δεύτερο, χρονολογικά, ρομάντζο τής Μ οργανί
στας’Οντού, είναι τό ((Μοδιστράδικο τής Μαρή Κλαίυ» 
που τελευταία κυκλοφόρησε καί δώ. μεταη.ραομένυ 
στη γλώσσα μας, από τή δεσποινίδα Βιβή Σκούνα 
Μέσα στις σελίδες του, βρίσκουμε ζωγραφισμένη 
τήν, από πρώτη ματιά, άοήμαντη οτή δράση ιστορία, 
ένός κόσμου άπλού καί φτωχόν, συμμαζεμένου γύρο 
σ’ ένα ραφτάδικο έργαοτήρι, μ’ όλη του τήν περικυ- 
κλωσιά. Καί όμως, χάιου από τό ήσυχο πέρασμα τής 
ζωής αύτής τον μρδιοτράδικον, πόση κίνηση, πόση 
σοφή παρατήρηση, πόση άλήδεια, πόση δραμάιΜότη-
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τα ! Δέν είναι το πλέξιμο τον μύθον, που τραβά τον 
αναγνώστη νά φτάσει ατό τέλος τοϋ βιβλίου. Είναι 
ίδια ή εντύποοοη τής ζωντάνιας, τό ένδιαφέρο που 
μάς χάνει νά σταματούμε οιά καθέκαστα ένός μεγά
λου ζωγραφικού πίνακα, που έχουμε μπροοτά μάς,

Τό φημισμένο Παρίοι, τό Παρίσι τής εξαιρετικής 
λάμψης και τον σπάταλου πλούτου, πού πάντα φρον
τισμένα κολακεύονται νά μάς τό παραοταίνονν οι υ
μνητές τον, σβήνει τώρα όλότελ' από τά μάτια μας. 
"Εν' άλλο Παρίσι, άγνωστο οέ μάς, μά ίσως τό αλη
θινότερο και τό πιό πραγματικό, φωτίζεται δυνατά 
και ζωντανεύει μέσα οτό ρομάντζο. Και μέσα στη 
στερημένη, την άχαρη, την πεπρωμένη ζωή τού Παν- 
ριζιάνΐ'/ίον αυτού μικρόκοομον, άντιφεγγίζεται ή όυ- 
οτυχισμένη και μίζερη ζωή τής κοινωνίας τής δου
λειάς ̂ οτή οημερνή άνθρωπότφα καί1 ο όλους τονς 
τόπους, όπου αυτή παλεύει τραγικά και σέρνεται κι 
άγκομαχά. ”Ετσι τό νόημα τοϋ βιβλίου πλαταίνει, κ 
■ή βφιά ψυχολογημένη εικόνα πού μάς δίνει, άπ/.ώ- 
νειαι ζωηρή γιά νά κλείσει μέσα της κάθε άνθροιπο, 
κ υψώνεται επιβλητική πόνον από τά οτενά ούνορά 
τής.

Τό πιό περίεργο είναι, πώς τό ονγραφικό ταλέντο 
τής Μαργαρίτας 'Οντον, δεν είχε διόλου καλλιεργη
θεί. Άπλ,ή έργάιιοσα οιά νιάτα της, σαν πάθανε τά 
{.αίτια της οτή δουλειά, θέλησε νά γράψει τήν ιστο
ρία τής ζωής της, κι αυτή τήν ιστορία έκλεισε ατά 
όυό της άκονσμενα βιβλία. Κι όμως δεν τής λείπον- 
νε μήτε φιλολογικότητα, μήτε χαρίσματα τεχνικά. 
Ι'ιαύ, δ,τι γράφει, αναβρύζει μέσ' άπό τήν καρδιά 
της, και ξαίρει νά τό δίνει μέ μιάν άξιοθάμαατη τά
ξη και ισορροπία.

Αυτή τήν τάξη οτή μεταφορά, καί τήν ισορροπία 
οτή γλωσσική διατύπωση, προσπάθησε νά κρατήσει ή 
συνεργάτισαα τού «Νσυμά» δεσποινίδα Σκούρα, μέ 
τή μετάφραση τοϋ δεύτερου ρομάντζαν τής Μαργαρί
τας Όντον, πού έδωσε, τελευταία, οτά νεοελληνικά 
γράμματα. Τό αίερνό αυτόν καιρό, πολλά ξένα λογο
τεχνικά βιβλία κυκλοφορούνε μεταφρασμένα. Μά ή 
έλλειψη πιστής μεταφοράς κ' ή πλημμύρα γλωσσικής 
ακαταστασίας που τά διακρίνει, είναι σημάδια χα- 
ραχιηρωιικά τοϋ τρόπον τής δουλειάς καί τής γε
νικότερης αντίληψης τοϋ κάθε μεταφραστή γιά τή 
οπυυδαιόιητα τής μεταφραστικής εργασίας.

Ή  άπόδοση οτή δημοτική μας τού «Μοδιστράδικου 
τής Μαρή Κλαίρ», είναι ακόμα ένα άπό τά θετικά 
χτυπήματα τής καθαρεύουσας καί τής χειρότερης απ' 
αυτή μιχτής γλώσσας, πού καταθλίβει τό λογοτεχνι
κό μας ορίζοντα. "Αν άλλοτε, στις περασμένες γενε
ές, ή Αγραμματοσύνη δααολογότανεάπό τό χάσμα πού 
χώριζε τή γραφτή γλώσσα άπο τή λοάκή λαλιά, στ/- 
μερα, νοτερ' άπό τήν πολύχρονη καλλιέργεια τής δη
μοτικής μας, ή αγραμματοσύνη, ο όσους καταπιά- 
νουνται νά γράψουνε ή νά μεταφράσουνε φιλολογικά 
ϊργα, είναι άονχώρετη. Είναι καθαρό διανοητικό 
σκοτάδι, όσο κι &ν ή σημασία του περιορίζεται στον 
τρόπο καί στόν κανόνα τής έκφρασης. Γιατί άπό τόν 
τρόπο αυτό, κι απ' αυτό τόν κανόνα ζυγιάζεται άμέ- 
σως, αμέσως, ή άξια τής όλης εργασίας. *Ελλειψη 
μορφής, ^  πει έλλειψη ουσίας. Μορφή καί ουσία, 
άν κοιτάξει κανείς βαθήτερα, θά παρατηρήσει πώς 
είναι δνσκολοχώριοτα. Ψυχή καί σάρκα.

Δέ φτάνει νά χτυπούμε θεωρητικά μονάχτχ, ύς

πονηρές γλωσοολογικές γνώμες ιού κ. Κατζιδάκη, 
καί τις περίεργες άφέλειες τού κ. Σκιά. Χρειάζε
ται νά οταίνονμε αγνάντια τους χερσπιαοτά παραδείγ
ματα, φωτισμένα καί ζωντανά. Κ ' ή μετάφραση τον 
ρομάντζον τής Μαργαρίτας Όντού, είναι μιάν αξιό
λογη αρχή. Κράτησε τήν άπλότητα, τήν άγνότητα καί 
τή γαλήνη οτήν αφήγηση, πού έχει τό πρωτότυπο 
κείμενο, καί μάς έδωο' έτσι τή συγκίνηση καί ιό ψυ
χολογικό βάθος τής άχαρης ζωής πού ζωγραφίζει.

Μά καί μ' όλα τούτα θά θέλαμε άκόμα πιό φρον
τισμένη τή μετάφραση. Μερικές ανωμαλίες γραμμα
τικές δέ θά είτανε δύσκολο νά λτίψοννε. Ό  κανονι
σμός τοϋ παρατατικού άπό τόν Ψυχάρη, είναι τόσο 
πολύ σωστός, πού ή εφαρμογή του, κάμποοες φρά*- 
οες θά τις έκανε άρμονικώτερες, καί φ>νοικώτερη τή 
διατύπωσή τονς. 1Γιά τόν παρατατικό μάλιστα, θά εί
χαμε νά παρατηρήσουμε, πώς κι άλλοι, μά κι ό ίδιος 
ό διευθυντής τοϋ «Χονμμ» κ. Ταγκόπονλ,ος, πού έχει 
μελετήσει τόν Ψυχάρη μέ τήν προσοχή καί τό σέβας 
πού τοϋ άξίζ&ι,, δέ χωνέψανε, γιά τήν ώρα, τήν α
νάγκη τιού υπάρχει γιά ιό μεταχείρισμα απ' όλους 
μας τοϋ παρατατικού, σύμφωνα μέ τό παράδειγμα 
τον Ψυχάρη. Γιατί <5 ονγραφέας τής «'Απολογίας» 
δέν κανόνισε τό ρηματικό τούτο χρόνο, παρ' άφοϋ με
λέτησε οτά καθέκαστα τήν κοινή, τή μιλημένη λΜκή 
γλώσσα, καί ξεχώρισε κάθε άτοπο ιδιωτισμό.

Άκόμα, θά μπορούσανε νά λεί τ̂οϋνε, μερικά στρι
ψίματα άπό τή φυσική σειρά, πού έπρεπε νά έχουνε 
οί λέξες, γιά νά ενκολννεται τό νόημα τής μεταφρα
σμένης φράσης τον νέου βιβλίου, καί μερικές χασμω
δίες, πού δέ νοοιιμεύουνε τόν πεζό λόγο, καί χτυ
πούνε ίσως κάποτε περσόιερο άπό τις χασμωδίες τον 
στίχον. Οί δημοτικιστές έμεϊς, ας είμαστε αύοτηροί 

ί καί γιά τά πιό ευκολοδιόρϋΙωια υστερήματα μας. 'i /  
γνώση τονς, πόσο είναι άξια νά μάς πλημμυρίζει μέ 
περαότερη πίστη !

Ρ Η Γ Α Σ  Γ Κ Ο Λ Φ Η Σ

Ν εοελληνική Φ ιλολογία
Α. Γιαλούρη: «Θέμος Λάακαρης» ΙΙόλη.

— Ή αιώνια, τραγική ιστορία τοβ πνευματικού 
άνθρωπον, πού π&ρνάει τή ζωή τον σ’ έναν ψυχικό 
διχασμό, παλεύοντας νά αυβιβάοει τά κοινωνικά ίου 
κφήκοντα, πού τά δημιουργεί ό νόμος, μέ τ' άψηλ,ά 
πετάγματα τής φαντασίας, μέ τάγρια τραντάγματα 
τής καρδιάς, πού τηνέ κρνφοτρώει τό αίοτημα τό τυ
φλό πού δέν αναγνωρίζει κοινωνικό νόμο, ή συνη
θισμένη Φτή Ιστορία είναι τό θέμα πού μάς προσφέ
ρει ό κ. Άνι. Γιαλούρης στο καινούριο δήγημά του 
Θέ μας Λ ά σ κ α  ρ η ς . Ό  Θ. Αάσκαρης, ποιη
τής — ονγραφέας, ρεύει οέ μιά επαρχία, όπου υπη
ρετεί άνακριτής, μαζί μέ τή Θάλεια, τήν αγαπημένη 
του γυναικούλα, ένα συνηθισμένο τύπο γυναίκας πού 
δέν έχει τίποτις άλλο νά προσφέρει ο τόν ποιητή, Ι
ξόν άπό τή θερμή της καρδιά. 'Η μοιραία γυναίκα 
δέν άργεϊ νά παρουσιαστεί οτό πρόσωπο τής Ξένης, 
μιάς δυνατής πιανίοτρας, μιάς ανώτερης γυναίκας, 
πού γίνεται ή Μούσα τού ποιητή γιά τά γμηλάι άνεβά- 
ομοϋτα. Ό  Λαακ. σέρνεται πίσω της σκλάβος, άν- 
τλώντας άπό αυτή τήν έμπνεψη, γιά νά φέρει οέ τέ
λος τό έργο πού γράφει. "Οταν ή Ξένη, ύσιερις άπό 
μιάν άρρώφμα, .ρέφτει ηχηφη, $  Λ. δέ βρίνκεΐ
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λόγο να ξακολουθήοει τή ζωή, κι άφίνει τό χονρα- 
ομένο κορμί του να κυλήσει άπό h a  βράχο μέοα otó 
ποτάμι που περνάει α π ό  κάτω, αφού πρωτήτερα ά
φησε όλότελα αδικαιολόγητα, να πέσει μέοα οτό ηο
τάμι τό χερόγραφο τοΰ καινούργιου του έργου, απελ
πισμένος από τόν εαυτό του,. Τό βιβλίο χαραχτηρί- 
ζεται από μιά νοοηρί} ρωμαντική διάθεση μέ τό σ ες  
ώρα ιολογίας, σέ μιά γλώοοα ακανόνιστη, που προσ
παθεί να γίνε-ι ποιητική. Ό  κ. Γιαλούρης, που ανα
κατεύεται μέ ¡ξένες φιλολογίες, δεν πρέπει να ξε
χνάει πώς άμα από τα έργα το #  είδους αντοϋ λείψ&ι 
τό δώρο τής ό?μηλής πρωτοτυπίας στη φόρμα ή οτή 
φράση, ξεπέψιουνε οτό επίπεδο κοινών ιστοριών δί
χως ενδιαφέρο και λιγάκι ακόμα ανιαρών.

S e n h  Φ ιλ ο λ ο γ ία

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ : Κ ά  *1* Ofisti
π ο ιη τή  Σ π ίττελ ερ  πού πήρε φέτος τό  βρα
β ε ίο  « Ν όμπελ  ».

—  Ό  Κάρλ Σπίττελερ γεννήθηκο στα 1845 οτό 
Λίοταλ τής 'Ελβετίας. Άπδ μικρό παιδί είχε τό πιο 
μεγάλο ενδιαφέρο για δσα γινόντονσαν γύρω τον.
’Ακόμα σήμερα ό ποιητής θυμάται έ π ε ω ό ό ΐα  καί 
σκηνές α π ό τό δεύτερο χρόνο τής ζωής τον. Δώδεκα 
χρονώγ ερωτεύτηκε για πρώτη φορά. ’Αγάπησε έ
να κ ο ρ ίτ σ ι που τό είδε μονάχα μιά φορά, Ξακολον- 
θάει να τό άγατιρ τρία ολάκερα χρόνια κι ας μην τό 
ξαναειδε. (Ποιος δε θυμάται εδώ τόν έρωτα τον 
Παύλον μέ την "Ιλντα, οτό ρομάντσο «Πλάι στην 'Α
γάπην το #  Ταράπουλον;). 'Από ποιητικό ταλέντο α
κόμα τίποτε. Τήν αδυναμία τόσων παιδιών καί νέων, 
να κάνει ποιήματα «μέ τό στανιό» ,  δέν τήν είχε. Μο
νάχα μιά φορά τί επιχείρησε, καί τό αποτέλεσμα ε'ί- 
τα νε ... νάποκοιμηθέΐ γλυκά γλυκά απάνω ατό χαρ
τί, μέ τό μολύβι Φ'ό χέρ;., "Οταν έϊτ τνε δεκάςη χρο- 
νώνε, συγγενείς καί φίλοι τον σπιτιού βρίσκουν πώς 
έχει ταλέντο γιά μουσική καί ζωγραφική. Παίρνει 
λοιπόν μαθήματα πιάνου καί ζωγραφικής. Μά ολοι 
οι κόποι πάνε οτό βρόντο, γιατί έτυχε νάχει κακούς 
δασκάλους. Στά 1862 —  δεκαεφτά χρονών, —  ο 
Σπίττελερ αποφασίζει, υστέρα από τήν αποτυχία αυ
τή, νά γίνει ποιητής,γιατί αίοτάνεται πραγματικά μέ
σα του μιάν καλλιτεχνική κλίση. Νομίζει πώς ή μό
νη διέξοδο από τό λαβύρινθο τής ψυχής του είναι νά 
ρηχτεϊ οτήν ποίηση. Τό π ρ ώ το  του  έργο είναι ένα 
$ράμα «ό  Σαΰ?.ος», Τρία χρόνια τό δούλευε καί τό 
ξαναδούλευε, μά δχι οτό χαρτί, μοναχά οτό νοΰ. !Α 
φού επιτέλους τδγραψε, αποφασίζει νάν τό κρίνει ό 
ίδ ιο ς  κ α ί . . .  ν ά  ξήν τό δημβοιέψει, Μά τα  τρία αυ
τά χρόνια δέν είντουσαν χαμένα γιά τό μελλούμενο 
ποιητή. Ή  δουλειά αυτή είτανε πιό ωφέλιμη, παρά 
αν είχε  « θ ιαπράξει* τόν ίδιον καιρό έκατό άλλα φι
λολογικά έργα. Στό αναμεταξύ (1863), είχε εγγρά
φει φοιτητής τής νομικής, καί, δυο χ ρ ό ν ια  αργότερα, 
τής (θεολογίας. Στά 1866 τόν πιάνει μιά «κοσμική με
λαγχολία» ,  πού καταλήγει όέ μιά μεγάλη συμπάθεια 
γιά δλους τούς δυστυχισμένους, στους όποιους λογα
ριάζει κα ί τ ό  ζώα, καί τόν έπόμενο χειμώνα έχει 
« κοσμικά δράματα», προμήνημα τής μελλούμενης με
γάλης ίου έργασίας.

Μ ιά  μβχάφραοη xον «Μαινάμενου* Ρολάνίου» τού 
?Α$ιόοτον, πού τον &ιββ8 o td
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ποιητή νά διαλέξει γιά ποιητικό του είδος ιό  & ϊο ς . 
Ό  Κάρλ Σπίττελερ είχε βρεϊ τόν προορισμό τής ζω
ής τον. Τότε δούλευε διάφορα επικά οχέδια πού ό
μως τά περισσότερα μείνανε μισοτελειωμέναm

Στά 1871 έδωσε τις έξετάσες τον. Μιά θέση γιά 
παπά πού τον πρόοφεραν, δέν τή δέχτηκε, γιατί ή 
κοσμοθεωρία τον δέν τόν άφινε νά υπηρετήσει τόν ε
πίσημο χριστιανισμό. Πηγαίνει οτήν Πετρούπολη ώς 
παιδαγωγός, καί μένει έκει ίσαμε τά 1875. Τά ο
χτώ χρόνια αυτά τά περνάει δουλεύοντας οτό πρώτο 
του μεγάλο έπος, στον «Προμηθέα καί 'Επιμηθέαν, 
πού βγαίνει σέ βιβλίο ύστερα από διό χρόνια μετά τό 
γυρισμό τον οτήν πατρίδα του. *

Τό έργο αυτό είναι μοναδικό στό είδος τον, ' Εχει 
π α τέ ρ α , άλλ' όχι προγόνους, ούτε ονγγ&νείς· θέλουμε 
νά πούμε, πώς όόν έχει καμιά συγγένεια μέ άλλα 
7ΐροϊόντα τής παγκόσμιας φιλολογίας. Ή  ύπαρξή 
τον βασίζεται άποκλειστικω στό αίστημα καί οτήν ψυ
χή τον ένός, τοΰ Σπίττελερ. Ο ποιητής ¿  ίδιος εί
ναι ή μοναδική πηγή τού έργου, Ή  ύπόβεοη, ή ό ρ ό - 
οη καί τά πρόσωπα είναι άποκλειοτική έφεύοεοή 
τον. Καμιά επίδραση απ' άλλον. Ούτε ό Προμηθέας, 
ούτε ό ’Επιμηθέας, ούτε ό Μεσαίας, ούτε ό Αεβια- 
θάν, έχουν τίποτα κοινό μέ τά π ρ ό σ ω π α  τοΰ ίδιον ο
νόματος τής ελληνικής ή εβραϊκής μυθολογίας'. Λ o:· ,¡ 
μέ εκείνα τά αρχαία π ρόσ ω π α  έχουνε μονάχα τή δη
μιουργική τους τάση. Πολλοί ίοχυρίζουνται πώς ό 
« Προμηθέας»  το #  Σπίττελερ μοιάζει πολύ. μέ τό «Ζα- 
ρ α του στρ α » τοΰ Νίτοε. Μά δέν έχουν δίκιο. Οι δια
φορές είναι πολλές καί μεγάλες. Καί τούτο είναι φυ
σικό, γιατί ό Νίτοε είναι φιλόσοφος, ένας μεγάλος 
ιεροκήρυκας, ενώ ό Σπίττέλβρ είναι πρώτ' α π ’ ό/α 
ποιητής,

Τό δεύτερο έργο πού δημοοίεψε ό ποιητής είναι 
« E x t r a m u n d a n a » ,  έφτά κοσμικοί μύθοι. Οί κριτι
κοί λογαριάζουν τό  βιβλίο τούτο στά λιγότερο πετυ
χημένα έργα τοΰ Σπίττελερ, αν κ έχει ένα πολύ δ- 
πέροχο λάίτμοτιβ. Είναι μιά προσπάθεια τού ποιητή 
νά παραοτήοει μιά άφηρεμένη κοσμοθεωρία ώς χε- 
ροπιαστό δημιούργημα, ώς συγκεκριμένη μορφή, οάν 
εκείνο πού άποτελ&ΰσε ατούς αρχαίους τό χαραχτήρα 
τής θρησκείας μέ τή δημιουργία τών θεών τους.

Στά 1885 ό Σπίττελερ γίνεται ηιλολογικός ανν- 
τάχτης οέ μερικά περιοδικά καί φημερίδες. Είναι ή 
εποχή πού  καταπιάνεται μέ λογής λογής είδη τής 
φιλολογίας· μέ τό ποίημα, ώ έπος, τό δράμα, τό δή- 
γημα, κάλ μέ μιά επιστημονική διατριβή. Ό  ίδιος κά
που λέει ; «επιχείρησα νά βάλω οέ κάθε χωράφι τής 
φιλολογίας από μιά π έ τ ρ α ». %Η  θαυμάσια συλλογή 
τ ου ποιημάτων «Πεταλούδες», δ&ίχνει μέ τί αγάπη 
παρακολουθεί ό ποιητής οτή ζωή τις πεταλούδες τής 
ελβετικής του πατρίδας, καί μέ τί καλ,λιτεχνικό τρό
πο ξαίρει νά συνδυάζει τή ζωή τους μέ τούς πόνους 
καί τ ις  χαρές τοΰ α νθ ρ ώ π ο υ . Μιά λυρική ποικιλλό- 
χρωμη, οάν τ ις  αγαπημένες του  π βτα λο υόίτοες. Τήν 
έποχή εκείνη βγαίνουν τά πρώτα του πεζά έργα ; 
«Φρίντλι», Κόλδερι» καί « Ό  Γουοτάβος», h a  ει
δύλλιο. "Οποιος δέν μπορεί εύκολα νά ουνηθίαει τήν 
κάποτε Ιδιότροπη έμπνεψη τον Σπίττελερ, ας διαβά
σει π ρ ώ τα  τό  «Γονοτάβο». Τό ρομάντοο αυτό, π ο ύ  θυ
μίζει πολύ τόδηγηματικόταλέντο το ύ  Gettfraed Keller 
τραγικό κα ί εύθνμο μαζΐ, είναι h a  βιβλίο έξα ιρετιχά
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νεανική καρδιά. "Ενα άλλο ϊργο τής ιάτε εποχής, 
είναι «Οί ε χ τρ ο ί τών κοριτοιών, —  μιά ισ το ρ ία  γιά 
παιδιά», που τ δ διαβάζουν στα έλδ ετ ικά σ κ ο λειά  οι 
δαοκάλοι στους μνίθητές ιονς, (πότε θά διαβάοονν : 
καί στήν.'Ελλάδα οί δαοκάλοι ατά παιδιά τ ις  «7 ? κ λ ε - 
χ τ έ ς  οελίδες» ιοί Έφιαλιώτη, ή τά «Μικρά μικρά»  
τής Μαρκέτου; Μά ξέχααα, Μ (¡πως ϋάν τά κάψει 
κι αί'τά ή περίφημη Επιτροπή; ) . Κοντά σ' αϋτά, 
βγήκαν, οιά 1802, οί «.Φιλολογικές παραβολές» ,  πον 
είναι ένα άριοτονργημα τής παγκόσμιας σατυρικής 
η ιλολογίας.

2 ’τά 1801 ό ποιητής είχε γίνε·ι οικονομικά ανε
ξάρτητος, χ ια ί'ίι τούρδε κόπια κλ,ηρονομιά, >ι έτσι 
μπορούσε πιά άνετα νάφιερωϋεί στη Μούσα. 'Έγρα
ψε τ ις  « Μ π α λ λ ά ό ε ς »  του καί το ρομάντσο του «Ο άν- 
ϋυπολοχαγδς Κονράδος*. Στά δυό αν τά έργα ό ανα
γνώστης βρίσκει εδώ καί κώ « π α τ ρ ιω τ ικ έ ς »  ίό έ ε ς . 
Μά δέν είναι ό π α τρ ιω τ ισ μ ό ς  τού Κάίζερικοϋ Γερ
μανόν, άλλά δ π α τρ ιω τ ισ μ ό ς  τον έ λ ε ν τε ρ ο ν  Έλβειον. 
π ον τόσο διαφέρει από τόν «π α τ ρ ιω τ ισ μ ό »  ι ώ ν  ά λ λ ω ν  
ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν  κ ρ α τώ ν . Στο τέλος του π ερα σ μένου α ι
ώ ν α  ί 1S08) βγήκαν « Ο ί  α λ ή θ ε ιε ς  που γ ε λ ά ν ε » .  μ ιά  
ονλλογή άπο χρονογραφήματα που είχε δημοσιέψει ό 
ποιητής από τα  18β0 σέ διάφορα περιοδικά καί ψη- 
μμρίδες. Το χαραχτηριοτικό τους ε ίν α ι μιά γερή οά- 
τνρα γιά  τ ις  αδυναμίες τώ ν  αϋχρόνων τον, πρώτ' 
άπ δ λα  τ ώ ν  λογογράφων.

Μέ ιδ νέο αϊώνα ό Σπίττελερ βρίσκεται οτό νψος 
τής δημιουργίας του. Μάς χαρίζει τά «Τραγούδια 
τής Καμπάνας», γεμάτα άπο δεία ομορφιά καί φυ
σική φαιδρότητα. καί το μυθιστόρημα «  I m a g o  » .  
Τον τε λευ τα ίο ι: τό δέμα είναι μ) εκλογή μ&ιαξν τής 
έΰτυχίαις  τ ώ ν  αισθήσεων καί τής γαλήνης κ α ί του 
μ&γαλείου τής ψυχρής».

Τότε βγήκε καί το έπος « ‘Ο λ υ μ π ια κ ή  ρνοιξη», τό 
¡fljiô δμμρφο καί πιο οπονδαίο έργο τον Σπίτηελερ, 
18500 στίχοι. Πολλοί, χιά  τήν καλλιτεχνική και ποι
ητική τον άξια το βάνουν σ τή ν  ίδια δέση μέ τά έπη 
τον 'Ομήρου κ α ί  ,τοΰ Δάντη. Μέ π λα σ τικ ή  δύναμη 6 
ποιητής μάς παρασταίνει τους αρχαίους θεούς, «σ α ν  
όμορφα ούμβο/,α για μιά δράση που δέν ,ε ίν α ι τίποτε 
άλλο παρά ή άνδροιπινή μας ζωή απάνω στη γή, μέ 
τις ελπίδες, αγώνες, σκοπούς καί απογοήτεψες της» .

Ό  ]Σπάτελερ είναι ενα ς  από τονς π ο ιη τέ ς , που 
το ν ς  αναγνωρίζουνε αργά, ά λλα  τότε μ έ  ι.ιφουσιαομο 
καί αληθινή ε ιλ ικ ρ ίν ε ια . 'Απόδειξη τούτον ε ίν α ι δτι 
Ιδρυθήκανε τά τελευταία χρόνια στις γερμανόγλωο- 
οες χώρες 4Κοινότητες τον Σπίη&λερ». -  Τά έργα 
τον βγήκανε οτό εκδοτικό κατάστημα ταυ K u g e n  
D ie d e r i c h s  -  J e a a .

Μόναχο Γεννάρη; ALEX STEINMETZ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜ Ε

τους σνπρομητές τών έ.ταρχιών ναι τον εξωτε
ρικοί) πύο καθυστερούνε τη ουντρομή τους, 
rd μάς τήν εμβάοουν το γληγορώτερο, γιά 
νά μή βρεθούμε ατή δυσάρεστη θέση νά πά
γον με νά τούς στέλνουμε τό φύλλο,

X. ΓΑΝΙΑΡΗΣ Α Σ *

Η Κ ο ιν η Γ ν ω μ η
Ω Σ  Ε Ι Δ Ο Σ  Π Ο Ι Ν Η

Φ ί λ ε  Νονμά,

| ’Χ π ό  τή ν  \ 1 λ ε £ ά ν ιρ ε ια , κάπως εχ τρ ό ς  μου, είχε 
j τ ή σκληράδα νά μου στείλει ένα τεράστιο π υ κ ν ο τυ π ω - 
' μ έ ν ο  βιβλίο, δίτομο (σ ε λ .  45S), τοΰ κ, I. Α. Γκίκα , 

μέ τόν τίτλο «Βοσκός καί πρόβατα». Τό φυλλομέτρη- 
σα, διάβασα τρεις τέοοε-ρ'ς σελίδες του κι αμέσως 
έκ α μ α  τ ή ν  ακόλουθη σκέψη :

« ”Χ ς  υποθέσουμε π ώ ς  ε ίμ α ι δολοφόνος >.αί δικά
ζομαι οτό Κακουργοδικεϊο. Μετά τήν αποδεικτική 
διαδικασία, ό κ. Πρόεδρος βγάζει τήν άπόι/ αοή τον 
φ σ ι :

—  Γ ι μ ί ω ς  κ α ί ενοννειδήιως κ τ λ . κ τ λ . κ τ λ . Έπ&ι-
δή κ επειδή κ επειδή  Διά τανια, κηρύοσεται
ένοχος ό κατηγορούμενος ότι κτλ. κ τ λ . καί καταδικά
ζεται νά διαβάσει μονορούφι τό «Βοοκό καί τά πρό
βατα»  τοΰ κ . Γκίκα. 'Επειδή όμως ή νπεράοπισις υ - 
πεστήριξε μετρίαν ούγχυοιν φρενών, τό Δικαοτήριον 
τ ώ ν  Συνέδρων μετριάζέι τήν ποινήν ταυ κατηγορου
μένου κ α ι ιό ν  κ α τ α δ ικ ά ζ ε ι είς θάνατον»

Χ ι ά  ταντα λοιπόν, φίλε «Νονμά», μένω
Δικός σον 

Δ. ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ

Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Π Α Ζ Α Ρ Ο

Σ τ η  σ τήλη αυτή παρακαλοόμι ό
λους τους αναγνώστες μας νά 
μάς βοηθήσουν»

. . . .  νά μεριμνήση καί περί τών εν ζωή άποοιράτων 
α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  κα ι τάς οικογένειας τών θανόντων...  
(Σ ε λ . δ, μεσαία σ τήλη, υπόμνημα Ή π ί τ η ) .

Τό νπονργ. Στρατιωτικών, . . Ιΐροκηρνοοει. . . 
ό ια χ ω ν ισ μ ό ν  . . . . έ ν ε ρ γ η θ η ο ο μ έ  ν ο υ. . . .

Ό  υπουργός Λ. Π. Γούναρης 
(Σ ε λ . 6, πρώτη σ τή λη , κάτω -κάτω ).

(’Από τήν Πόλις Au» τής ο Φε,ϊρ. 1921).!

Ο «Παλλύκως σύλλογος» κτλ. τ ε λ ε ί μνημόουνον 
κ τ λ .κ τ λ . κ α ί υπέρ 200 .Οικογενειών συλλήβδην ΑΠΕ- 
ΑΑΒΕΝΤΩ Ν καί ΑΝΑ1ΡΕΘΕΝΤΩΝ  π α ρ ά  τής 
Τουρκικής θηριωδίας κτλ. κτλ.

(Ε π ιμ ν η μ ό σ υ ν ο  τοιχοκόλλημα)

« . . .  .έπί τοΰ κέντρου δέ τοΰ ό ιιιλο υ  αυτών άνηρτήθη 
ερυθρά ¡οημαία ΓΕΝΟΜΕΝΗ Η ΕΜΦΑΝΙΣ1Σ  
της αφορμή παρεξηγήοεως. . . .

« . . . .  X  ί  έν  π ε ρ ικ λ ε ίσ το ις  μέρεσιν ώς καί εν υπαί- 
θροις μεΤ ’ ήουχίας επιτρέπονται, κ τ λ . κ τ λ . Πρός τού- 
τοις, διά τά ς έν ύπαιθροις σ υνα θ ρ ο ίσ εις  ώ ς καί όκά 
τά ς  έ ν  π ε ρ ικ λ ε ίσ το ις  μέρεοι τοιαύτας, έφ' jfooy ai τε
λευταία ι φέρονοι χαρακτήρα δημοοίων συναθροίσε
ων, απαιτείται άδεια τής αστυνομίας, δτε pa παρί- 
στατα!ι α ντιπ ρ ό σ ω π ο ς  ώ ς  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Υ  διά τήν 
τήρηοιν τής τάξεω ς Ε ΙΔ Ο Π Ο ΙΟ Υ Μ Ε Ν Η Σ  πρός 
24 ωρών π ρό πάοης ένεργείας Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ .  
Ό  Νομάρχης Μ<σσηγ(ας Ό  Δ ιο ικ . Μ οιραρχίας ,

ϊ .  Σώρης ¿ . θ. Παπακώστας ·
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'Από ιόν «’Άνδραχπον του Κόσμον»  —  τό πραηον 
των μυθιστορημάτων τον —  μέχρι της »Τιμής του 
'Αδελφόν», ,ένός των όγχωδεοτάιων ϊργων της νεο
ελληνικής δημιουργικής φιλολογίας καί ΕΜΦΑΝΙ- 
ΣΘ ΕΝ ώς φυσική συνέπεια των άλλων μυθιστόρημά- 
των των γερόντων τους τίτλους γαλ. κτλ.

(«Καθημερινή» 25.1.920, στ?.. 1, κολόννα 6).

Άπωλέσϋη πορτοφόλιον περιέχον χρήματα και 
τσέκ τής ’Αμερικής επ’όνόματι ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 'ΜΕ- 
Τ Σ Η Ν Η  τηλ. τηλ.

(«Καθημερινή» 25.1.920, σελ. 3, χολόννα 1)·

Καί μεγαλητέρα είναι ή )9λΐψις μας, ΒΑΕΠΟΝ- 
ΤΕΣ, δη είμεδα υποχρεωμένοι. . . .

(«Πρωτεύουσα» 26 χοϋ Γεννάρη 1921),

')< ] Χ Ω Ρ ΙΣ  ΓΡΑΜ Μ ΑΤΟΣΗΜ Ο

κ. Χ Ρ Η Σ Τ . I. Α. Π  α ρ ί ο ι . Τό ταλέντο οου εί
ναι άξιοπρόσεχτο, αν καί οον λείπει γία τήν ώρα χά
πια πρωτοτυπία. "Εχεις οτίχο άρμονικό κάΐ άληδιντ) 
εμπνεψη. 'Να προσέχεις δμως περοότερο στους κανό
νες τούς τυπικούς κι ορθογραφικούς τής δημοτικής 
μας. Αιά6ασε, μελέτησε, χώνεψε, σύχρονονς ποιητές 
καί λογογράφους. Τά ποιήματά σου ξεχωρίζουνε πο
λύ από τά τόσα πού λαβαίνουμε. Τρία απ' αυτά, μέ 
χαρά, δά μπορούσαμε νάν τά δημοοιέψαυμε μέ τδνομά 
οου. Περιμένουμε νά μάς τό ζητήσεις. —  κ. Σ Τ . 
ΧΡ. Τ ί τά δες  ! Στη  «Σελίδα συνεργασίας συνδρο
μητών» τής »Διάπλασης των ΙΙαίδων» (σελ. 86), 
διαβάσαμε λίγες άραδοΰλες, πάνω ατό ίδιο πάνω κά
τω δέμα μέ τό δικό σου, μέ την υπογραφή κΧιώτικο 
τριαντάφυλλου, καί λυπνβήκαμε κατάκαρδα πού τό 
βρήκαμε νάναι γραμμένο καλύτερα, πολύ καλύτερα, 
από κείνο πού μας έστειλες ή αφεντιά σου. Καί συλ- 
λογίσον, π ώ ς  σέ κείνη τη σελίδα τής «Διάπλασης» 
γράφουν πρωτόβγαλτα παιδιά ! κ. Ρ. Ρ. —  Άφον  εέ 
φοβάσαι την άλήδεια, άκου την. 01 στίχοι οου μέ  τ ά

ξαπόσταμα γυρεύουνε
ώ ρ ώ, μ ,ερ  ώ ακόμα. . .

καί μέ τά :
μά 'ναι δύσκολος ό δρόμος της 
καί άγκαδοσπαρμένος,

καί μάλλα τέτια, είναι οπωσδήποτε ανυπόφοροι Σ τε ί
λε μας πρώτα στίχους υποφερτούς, καί νοτερά μι
λούμε καί γι' άλλα ζητήματα. —  κ. MAN. KAP. 
"Εχουν χάπια πνοή ποιητική τά τραγούδια σου και 
μερικοί τους στίχοι είναι αρκετά καλοί. Λ. χ. δ οτίχος 
στο « Πατρογονικό»  οου :

Ό  Χάρος ατέκοννταν μακριά 
κι ό Χωρισμός πιό πέρα .. .

είναι άρκετά καλός. Τό τραγούδια οου δμως, οτό σύ
νολό τους, δέλοννε δούλεμα, πολύ δούλεμα. ”Επειτα 
κακομεταχειρίζεσαι καί τάμοιρο τό τελικό ν . "Ε
χεις τίποτα προσοΜίχα μαζί του ; —  κ. Η Λ  P I AM. 
'Αρκετά καλό τό «Νανούρισμα» ,  καί γιαυτό δέν τό 
δημοσιεύουμε. Τό δέλουμε νάναι τέλεια νχτλό, καί 
οτό χέρι οον είναι, δουλεύοντάς το προοτχτικά, νάν 
τό καταφέρεις. —  κ. Γ , ΑΠ Ο ΣΤ. Δούλεψέ το λίγο 
άκόμα κά'ιΙ στεϊλ' το μας, μαζί μέ τάλλα δνείρατα, αν 
είναι καί τάλλα έτσι ούνομα γραμμένα. Τό Α ' τό βά
λαμε ατό φάκελλο του Ν α  ί. —

ΝΕΑ ΕΡΓΑ TOT Α. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΤΑΟΤ
ΜΣΟ ΑΠΟ ΤΑ Κ Α Γ Κ Ε Α Α ;(Έ χ δ ο σ η  «Τύπου» 1919 Δρ. 3 -

ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Α' (Ζωντανοί και πεθαμένοι 
— ΟΙ ‘Αλυσίδες—Στην οξώπορτα). "Εκδο
ση Εταιρίας «Τύπος» 1920. . . .  » 6—

ΠΛΑΤ ΣΤΗΝ ΑΓΑΒΗ (Ρομάντζο) 1920 . . » 3 -

0 ΑΥΤΡΟΜΟΣ (δράμα;  ............. * 3 -

Βρίβκονται στο «ΑΘΗΝΑ'ΓΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» 
— Όδος Σοφοκλέους 3. —
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