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Τό καινούργιο ρομάντζο 

τού Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΟΙΞΗ
που ΰάρχίσουμε νά δημοσιεύουμε στο «Νου- 

μδ» ύστερα άπδ 3-4 φύλλα, είναι:

ΕΝ Α  ΔΥ Ν Α ΤΟ , Ψ Υ Χ Ο Λ Ο ΓΗ Μ ΕΝ Ο , 
Α ΙΣ Τ Η Μ Α Τ ΙΚ Ο  ΡΟ Μ Α Ν ΤΖΟ , μ* ήρωα

τδ 0 Ε Μ Η  ΒΡΑΝΑ
πού τδνειρό του είναι νά δημιουργήσει μιά 
ΖΩΗ Α Ν Ω Τ Ε ΡΗ , Αηδιασμένος πιά άπδ 
τήν παλιά του, τή χιλιοβασανισμένη ζωή.

Οι άναγνώστες τού «Νουμδ» θάπολά- 
ψουνε αλλη μια φορά τή δυνατή πέννα τού 
συγγραφέα τού «ΠΛΑ Ι· Σ Τ Η Ν  Α ΓΑ Π Η » 
καί τόσων άλλων διαλεχτών έργων.

Τ Υ Π Ο Ι ·  « Τ Υ Π Ο Υ »  ι β Μ Κ Α Μ Υ ΐ·λ η ·τ ι ΐΜ ν
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Ρ
ί  +  ΤΙ ΓΡ Α Φ Ο ΥΝ  ΟΙ ΑΛΛΟ! ★ <

Η Τ Ρ Α Γ Ι ΚΗ  Α Λ Η Θ Ε ΙΑ

θ ά  έσημφωνούσαμεν μέ τάς κυβερνητικάς κυρίως 
συναδέλφους, αί όποΐαι προηγήθησαν εις τάς σχοΐι- 
κάς νοίΓ.εις, οτι τό πο οα,ν μέρος ιοί σχεδίου ustuo- 
ρυθμίσεως τού Συντάγματος αποτελεί μίαν έκδήλωσιν 
άμαθείας, και μάλιστα πνευματικής έκπτώσεως, αν ο'ι 
καταρτίσαντες. αυτό πληρεξούσιοι τής πλειονοψηφίας 
είχον έπιδοθή εις τό εργον τοΰτο άπό απλήν διάθεσιν 
έρασιτεχνική; απασχολήσεως. ’Αλλ* ο'ι συντάξαντες τό 
περίφημον σχέδιον δεν είναι ξεκάρφωτοι. Έμπνέονται 
άπό μίαν ώρισμένην διανοητικότητα, άπό τό πνεύμα 
τής πλειονοψηφίας τής Εθνικής Συνελεύσεως, καί 

τώ νήγετών αυτής ,και έλαβαν εντολήν νά έπεξεργφ. 
σθούν ένα χρήσιμον εργον, και μάλιστα «καΐά τάς 
κρατούσας λα’£κάς άνάιγκας». Δεν δυνάμεθα συνεπώς 
νά δεχθώμεν ότι τό έξάμβ’ωμα αύτό τής προτάοεως 
είναι άπλή έκδήλωσις μιας τρομακτικής πνευματικής 
άνεπαρκείας, ή όποία θά ώφειλε νά έπεκταθή εις τό 
’Έθνος ολόκληρον, του όποιου τά μέλη τής ’Εθνικής 
Συνελεύσεως .πρέπει νά είναι ο'ι ήιλεκτότεροι φωστή
ρες. Άλλοίμονον τότε είς τον λαόν τούτον. Άλλ’ εί
ναι ό λαός εντελώς ανεύθυνος διά τήνκατραπακιάν αυ
τήν που ύπέστη τό 'Ελληνικόν πνεύμα. 01 καταδικά- 
ζοντες τήν δημοτικήν γλώσσαν και την μετάφρα,σιν 
τών 'Αγίων Γραφών μεσαιωνικοί 'ιεροεξετασταί τής 
Ελληνικής ψυχής, οί σπεύδοντες έξ άλλου νά δώσουν 
ψήφον είς τάς γυναίκας, κινούνται άπό υπολογισμόν, 
ό όποιος είναι τό χειρότερον σημεΐον είς τήν δλην ύ- 
πόθεσιν. Δι’ αυτούς τό ’Έθνος eivci μία άγέλη ψηφο- 
ρφόρων, και όταν κηρύσωνται κατά τής δημοτικής, έ- 
χουν σκοπόν νάφήσουν τήν άγέλην αυτήν άγέλην, καί 
όταν κηρύσσωνται υπέρ τής ψήφου τών γυναικών δέν 
άποβλέπουν παρά είς τον διπλασιασμόν τής άγέλης, ά- 
διαφορούντες διά κάθε άλλην συνέπειαν πνευματικής 
τύφλας ή κοινωνικής έκλύσεως, πού θά παρακολου- 
θήση τήν εφαρμογήν τού σχεδίου των. Αυτή είναι, 
δυστυχώς, ή μόνη καί τραγική άλήθεια.

Έ φ η μ . « Π Λ Τ Ρ Ι Σ »

Σ Τ Ι Γ Μ Ε Σ  Π Ο Υ  Ζ Ω ......

Τό εκδοτικόν βιβλιοπωλείου X. Γανιάρη έκυκλοφό- 
ρησε πρό τίνος εις κομψότατον τεΰχος κομψήν συλλο
γήν με στίχους τού κ. Αθ. Κυριαζή, φέρουσαν τον. τί
τλον «Στιγμές πού ζ ώ . .». Τό όνομα τού ποιητοΰ εί
ναι γνωστόν είς τούς παρακολουθούντας τήν Νεοελλη
νικήν ποίησιν, άπό τά ποιήματα του, δημοσιευθέντα 
εις τό περιοδικόν «Νουμάς», τά όποία τού έχουν ήδη 
εξασφαλίσει έπίλεκτον θεσιν μεταξύ τών νέων ποιη
τών μας. ’Έχει άβρόν, άκοπον καί σαφή στίχον, τήν 
«μουσικήν συνείδησιν» λεπτότατα καλλιεργημένην, α
πλότητα είς τήν φόρμαν, πλουσίαν πηγήν τής ποιητι
κής φράσεως, κατά τό άξιοσημειώτως άβίαιστον καί ά. ΐ

νετον, ύπεράνω δέ τούτων διαχυμένην τήν πνοήν μιας 
συγκινησεως άληθινής, ευγενικής καί ωρίμου. Άνα- 
δημοσιεύομεν τούς κάτωθι στίχους, παρμένους κατά 
τύχην άπό τήν έκδοθεΐραν συλλογήν

Φτωχά, μουγγά χαμόσπιτα,
χιλιομανταλωμένα,
ένας καημός καθένα σας.
Χάρος, ανέχεια, ξένα.

Μά τάχα τό άτυχότερο 
κι άπ’ όλα σας ποιό να ναι ;
'II  φτώχεια υπομονεύεται 
ιι, οί χωρισμοί περνάνε,

Μονάχα ό Χάρος, άκαρδος, 
μέ τή ζωή πού κλέβει, 
πίνει στις βρύσες τών σπιτ,ών 
καί τή χαρά στερέβει.

Έ φημ. «ΠΑΤΡΙΣ»

ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ Π Ε Π 0Α 1Κ 4
— «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ». — 

(Άρνθ. 4, ’Απρίλης 1921.1. — Μηνιάτικο θεωρητικό 
όργανο πού βγαίνει τό Κομμουνιστικό 'Ελληνικό κόμ
μα. —  Τί είναι ιμπεριαλισμός (τού Γ. Ζηνόβιεφ). — 
Τά Κόμματα στά τελευταία δώδεκα χρόνια (τού 
Γιάννη Κορδάτου). —  Ή  οικονομία κ’ ή πολιτική 
στήν έποχή τής διχτατορίας τού προλεταριάτου (τού 
Ν. Λένιν ) . —  Ή  καταγωγή τής οικογένειας, τής ά- 
τομικής ϊδιοχτησίας καί, τού Κράτους (τού Τρ. Έ γ -  
κελς). —  Ό  Καπιταλιστικός κόσμος κ’ ή Κομμουνι
στική Δίεθνη (Μανιφέστο). —  Ή  «Κομμουνιστική 
’Επιθεώρηση» είναι τό μόνο σοβαρό επιστημονικό πε
ριοδικό, πού ξεντροπιάζει τό σύχρονο επιστημονικό 
βούρκο τής στασιμότητας καί τής σαπίλας στις οικο
νομικές ικαί πολιτικές επιστήμες τού τόπου μας.

— «ΓΡΑΜΜΑΤΑ». —  ( ’Αλεξάντρεια, άριθ. 3, 
Νοέβρης —  Δεκέβρης 1920. — ’Από τά περιεχόμενά 
του άξίζουνε προσοχή καί μελέτη τάκόλουθα ; 'Ελλη
νική Κίνηση. Οί βουλευτικές εκλογές (τού Π. Χαλ
κού) . — ΣτοχασμοΓι άπάνου στήν 'Ελληνική Κρίση. 
'Ο Βενιζελισμός καί ή παραχάραξη (τού Σ. Κίνα).— 
Εισαγωγή στήν ανάγνωση τού Ζάν Κριστόφ, τού Ρο- 
μαίν Ρολλάν, (τού Μ. Μαρτινέ). —  Ό  'Ελληνικός 
λαός μέσα στήν Ευρώπη (τού Μ. Περίδη).

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ A J I. ΤΑΓΚΟΠΟΤΑΟΤ
Í1HQ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ (Έκδοση «Τύπου» 1919 Δρ. 3— 
ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΟΜΟΙ Α (Ζωντανοί καί πεθαμένοι 

—Οί ’Αλυσίδες Στήν όςώπορτα). Έ κδο
ση Ε ταιρ ίας «Τύπος» 1920. . . » 6 —

ΠΛΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (Ρομάντζο) 1920 . . » 3 -
0 ΑΤΤΡΟΜΟΣ (Μ μ«; ' ........................» * -
ΒρίσΛνται στό «Α Θ ΙΙΝ Α ΤΚ Ο  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» 

— Ό δός Σοφοκλέους 3. —
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ΠΕΡΙΕΧί
Γ Υ Ρ Ω  α π ο  τ ο  γ λ ω σ σ ι κ ό  Ζ Η Τ Η Μ Α :  Ή  Ενω σ η  

τ ώ ν  σ ο σ ια λ ισ τώ ν φ ο ιτη τώ ν  κ α ί σ π ο υ δ α σ τώ ν 
τ ή ς  Ε λ λ ά δ α ς  π ρ δ ς  δλοι·ς τ ο ύ ς  δ ια νο ο υ μ έ νο υ ς. 

ψ ν Χ Α Ρ Η Τ : « Τ ά  δυό ιρ ια ντά φ υ λ λ α  το ύ  Χ ά ρ ο υ »  
(σ υ νέ χ ε ια ). 

α λ ε β . π α λ λ Η Σ :  Μ π ρ ο ν σ σ ό ς (σ υ νέ χ ε ια ).
Η .  Π Α Τ ί ρ Ε Ζ Α Σ  (Λαύρας) : Κ ά τ ο υ  σ το  γ ια λ ό , Ψ υ 

χ ο σ ά β β α το , 
ο Η Ο Υ ρ Α Σ  ; Φ α ινό μ ε να  κ α ί π ρ ά γ μ α τα .

3 Μ Ε Ν Α :
Κ Ω Σ Τ Α Σ  Π Α Ρ Ο Ρ Ι Τ Η Χ : Κ ρ ι τ ι κ έ ς  σ ελίδ ες.
Α Γ Η Χ  Λ Ε Β Ε Ν Τ Η Σ  ; Ύ μ ν ο ς .
Η Λ Β Α Ρ Β Τ Η  Ρ Α Λ Α ρ Ο Υ  : Χ ιν ο π ω ρ ιά τ ικ η  π α π α 

ρ ο ύ να .
0  Α Γ Ω Η Α Σ  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α .
Α Π Ο  Β Δ Ο Μ Α Δ Α  ΙΕ  Β Δ Ο Μ Α Δ Α  : Ν ε ο ε λ λ η ν ικ ή  φι

λ ο λ ο γ ία .— Ή  Κ ο ι ν ή  Γ ν ώ μ η  — Τ ί  γράφ ουν ο ί 
ά λ λ ο ι .— Ε λ λ η ν ι κ ά  π ε ρ ιο δ ικ ά .— Ξ έ ν α  π ε ρ ιο δ ι
κ ά .—  Χ ω ρ ίς  γ ρ α μ μ α τό σ η μ ο .

Γ Υ Ρ Ω  Α Π Ο  Τ Ο  Γ Α Π Σ Σ Ι Κ Ο  Ζ Η Τ Η Μ Α

Η  Ε Ν Ω Σ Η  Τ Ω Ν  Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Τ Ω Ν * Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν  
Κ Α Ι  Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ω Ν  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

Π Ρ Ο Σ  Ο Λ Ο Υ Σ  Τ Ο Υ Σ  Δ Ι Α Ν Ο Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ Σ

"Υστερα λοιπόν από τόσα βάσανα, ή «Επιτροπεία 
τής των 'Ελλήνων Έθνοσυνελεύσεως» έβγαλε επιτέ
λους τό πόρισμά της : οριστικός αποκλεισμός τής 
δημοτικής γλώσσας από τά σχολεία του Κράτους. Και 
τό πόρισμα, αυτό είταν αρκετό γιά νάνάψει άλλη μιά 
φορά την παλιά φωτιά που κρυφόκαιγε. Ό  «διανο
ούμενος κόσμος» μας χωρίζεται πάλι σε δυο αντίπα
λα στρατόπεδα, ή μάχη αρχίζει μ’ ένα απίστευτο πεί
σμα κι απ’ τά δυό μέρη. Καί δμως —  πράμα παρά
ξενο | —  τό σύμβολο που ενθουσιάζει καί φρενιάζει 
καί τους δυό αντίπαλους, είναι τό ίδιο : τό συμφέρσ 
—  λένε —  τού φτωχού, τού δυστυχισμένου λαού ί «Ό  
λαός τυφλώνεται κι άποκοιμιέται», λένε οσοι περνούν 
γιά ΰπέρμαχοι της Δημοτικής, «¡Τό λαϊκό αΐστημαι 
κιντυνεύει καί διαστρεβλώνεται», απαντούν όί προ
στάτες κιψ διαχειριστές τής προγονικής κληρονομιάς.

Μπροστά σ’ αύτη τήν“κατάσταση, ή "Ενωση των 
Σοσιαλιστών Φοιτητών τής Ελλάδας, πού κι άλλοτε 
είχε πει τή γνώμη της απάνω στο ζήτημα ατύτό, βρί
σκεται υποχρεωμένη νά πει τά παρακάτω λόγια, απευ
θύνοντας τα δχι στην προκατάληψη καί στη στενοκε- 
ψαλιά, άλλα στη σωστή κρίση, δσο μικρή κι αν είναι, 
σ’ δποιο μέρος κι αν βρίσκεται.

"Ολοι έσεΐς, κύριοι προστάτες τού λαού, πού ή ορ
γή καί ή λύσσα παραμορφώνει τόσο τό ωραίο σας 
πρόσωπο δταν μιλάτε γιά τά «συμφέροντα αύτού τού 
φτωχού λαού, δταν μέ τό Δονκιχωτικό σας ίπποτισμό 
κατατροπώνετε τούς κίνδυνους πού τον απειλούν, μπο
ρείτε νά μάς πητε τί θετικό έκάνατε γιά τό φτωχό καί 
δυστυχισμένο αύτό λαό, πού τόσο συχνά έπικαλιέστε 
στις φιλολογικές φλυαρίες σας ; ΚαΑ, ή ψυχρή αδια
φορία «αυτή πού δ λαός αυτός δείχνει στις υστερνές 
σας έπικλήσεις, τό γεγονός, δτΐ ό λαδς αύτος μένει α
συγκίνητος στις βυζαντινές λογομαχίες σας, δέ ση(- 
μαίνει τίποτα γιά σάς ; δέ σας δίνει τήν πραγματική

έξήγηση τής αλήθειας ; Πιστεύουμε πώς άνάμεσό σας 
μπορεί νά βρίσκουνται άνθρωποι σωστοί κοψ τίμιοι, 
καί γι’ αυτούς θά μιλήσουμε, μέ τή βεβαιότητα! πώς 
θά μάς νιώσουν. Ξαίρετε λοιπόν γιατί γίνεται αύτό ί
σαμε σήμερα ; Γιατί τό ξύπνημα κο$, τό ξεσκλάβωμα 
τού λαού εΐναι δουλειά αύτού τού ίδιου τού λαού, πρά
μα πού δέν τοχατε νιώσει ποτέ σας. Γιατί τά συμφέ
ροντα μιάς τάξης, προστατεύονται καί υπερασπίζον
ται μόνο άπύ τήν ίδια αυτή τήν τάξη. Γιατί ή «πρόο
δος» πού είναι —  στά λόγια —  τό σύνθ |μά σας, δέν 
έπιβάλλεται ποτέ «?: κ τ ώ ν α ν ω», ά'.λα «έ >ι τω ν 
κ ά τ ω » .

Νά. ή πρι.'μο.'ική έξήγηση στην ούτοπιστική α
νοησία σας, δταν θι ρρεϊτε ϊώς συγκινεΐ:ε τό λα!'· μι
λώντας του γιά τήν «προγον,κή κληρονομιά», στό λαό 
αύτόν, πού έχει νάντιμετωπίσει τή σύχρονη κακομοι
ριά του. Νά, κ’ ή δική σας ουτοπία —  εσείς ΰπέρμΟτ 
χοι τής δημοτικής, —  δταν μόνο θέλετε τή δημοτική 
γλώσσα στά σκολειά τού Κράτους, «στά σκολειά πού 
ό φτωχός λαός, πολύ λίγο τά γνωρίζει, τού ¡Κράτους 
πού θά είναι πάντα όργανο γιά τή' νάρκωση καί τήν. 
καταπίεση τού φτωχού λαού.

Καί τό καθήκον έκεινών, πού θέλουν δχι μόνο νά 
μιλούν, μά καί νά εργαστούν γιά τά συμφέροντα τού 
λαού, φαίνεται πιά έπιταχτικό μ’ αυτά πού είπαμε πα
ραπάνω ; είναι νά κατεβοΰν, νά πλησ.άσουν τό λαό, 
νά νιώσουν τά αίστήματα καί τά ιδανικά του κ<$ νά- 
^ωνιστούν σάν άπλοι στρατιώτες γι’ αύτά.

Σ ’ αυτό τό έργο καί τον αγώνα, εμείς —  ή "Ενω
ση τών Σοσιαλιστών Φοιτητών καί Σπουδαστών —  
έχουμε ριχτεί άπό καιρό. Στον αγώνα αύτόν καλούμε 
σήμεραι δλους τούς ειλικρινείς Ιδεολόγους τής ’Αλή
θειας.

’Αθήνα, ’Απρίλης 1921.

Η ΕΧΤΕΑΕΖΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΖ ΕΗΟΖΗΣ
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Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ
  - 12-

Όχ ! τό φιλί σου εκείνο πού το θυμούμαι κι ακό
μη μέ καίει ! Βαθιά μου τότες και μυστικά, μέ δύ
ναμη πού υποψία δεν την είχα, μέ κατατάραξε και μου 
πήγε ίσια μέ τά μεδούλλια, κ(ψ μέ τις φλέβες καί θάρ
ρεψα ίδιοστιγμίς πώς θά πεθάνω. Και νά σου πού 
σήμερα τάλήθεια πεθαίνω} άγαπημένε.

Κωστή, Ι'λα μου, μέ τά χέρια μου νά πιάσω, νά σκε
πάσω τό μονάκριβό σου τό κεφαλάκι, καί τρυφερά, 
τρυφερά λόγια νά σοΰ ψιθυρίσω. 'Υπάρχουνε στην 
ψυχή μου κόσμοι άλάκαιροι, πού ποτέ μου πιά δρ θά 
μπορέσω νά σου τούς πώ καί νά σοΰ τούς ¿εφανε- 
ρώσω, Άχ ! μάντεψε, μάντεψέ τα όλα, δληνε, Κω- 
σιή μου, νά μέ μαντέψης. Πονώ πού πεθαίνω δίχως 
νά ξαίρης τό πόσο σ’ άγαπώ, τό πόσο μπορούσα νά 
φανώ άξια νά σέ βοηθήσω στη δουλειά σου την τρι
σάγια.

Έρχεται ή μικρή νά πάρη τό γράμμα. Θ’ άνεβή, 
λέει, άπόψε στο βουνό καί πρέπει αμέσως νά τής τό 
δώσω. Πρέπει νά σ’ άφήσω λοιπόν, έσένα πού θά ή
θελα νά μη σ’ άφίσω ποτέ μου. Πόσο τδ ποθούσα νά 
μάθω τί κάνεις, τί συλλογιέσαι, τί γράφεις, τί βά
ζεις, όχ ! στά γράμματά πού δέ μού στέλνεις —  αν 
αλήθεια ξαμολουθρς νά μού τά γράφεις.

Τί λωλή πού είμουνε τότες ! τί μά τί παραπονιού- 
μουνε; Μήπως καί δεν έπρεπε νά ζώ φτυχισμένη, σά 
σέ εΐχα καί σά μού έλεγες, ώρα τήν ώρα, πρωί βράδι, 
στά γράμματά σου; ’Αχ ! καί πλάγι σου νά βρισκό- 
μουνε, τόσο πολλ, θαρρώ, δέ θά σέ είχα, τόσο δέ θά 
μού έδειχνες τήν ψυχή σου καί δέ θά σέ γνώριζα, δ- 
σο μέ τά γράμματά σου έκεΐνα τά μοναδικά, τά βιο- 
γραφικά σου. Γιατί, γιατί τότες νά βασανίζουμαι ; 
Για τίποτα τότες δεν έπρεπε νά μέ μέλη.

Σ ’ άγαπώ. ’Απέραντα σ’ αγαπώ. Πεθαίνω άπό τά 
χάδια σου, άπό τά φιλιά σου. Σύσσωμη καί σύψυχη 
σ’ άγαπώ, σαν τήν τρελή. Τιλώ τά μάτια σου καί φι
λώ τά χείλια σου καί τήν ψυχή σου φιλώ. Στό στή
θος μου άπάνω άέ κρατώ καί σέ σφιχταγκαλιάζω, πού 
νά σέ πνίξω. Όχ ! πάρε με πιά καί σπάσε με καί κα- 
τάστρεψέ με, Κωστή, πού νά τελειώσω, πού νά χα
θώ. Τάκουσες; πές μου; Σάν τήν τρελή σ’ άγαπώ. 
Κωστή μου, τάκους; Δύναμη δέ μού άπόμεινε πιά πα
ρά γιά τήν άγάπη, Κωστή. ’Αντίο, ψυχή μου, άντίο.

Μ».

Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α
Π έμ τη , ώρα δέκα τό  η ρ ω ΐ.

Ά χ ! Κωστή μου, νά ήξαιρες, στή θλιβερή μου τώ- 
ραι τή ζωή, πόσο μέ κουράζει νά υοΰ μ·/«? γιά δσα 
·ό :.' έλεγα στό προΰστερνό μου γράμμα γιά τις κρυ- 
φοκονβέιτες του: ¿ητές, πού κά.υ ιις μού τυχαίνει 
καί ανάνοι νϊ ΐοια μέ τάφτιά μου μερι/.ι ς. γιά τί; 6- 
μι / ίε; γι ηπι γιοω ιιοιι ΐιου νιώθω πώς πάντα  ̂ : α«ς 
δ λόγος, γιά τις κακογλωσσιές καί τίς έτοιμασίες, 
γιατί πάλε σά νά έτοιμάζσυνε κάτι. Καλά, τί καλά 
πού σου είπα νά μή μού γράφης, νά μήν κουνήσρς. 
Δέ θά πρόσεχα, δηλαδή, Αν τδ κανανε μόνο μόνο

! νά μέ πειράξουνε. Κι άλήθεια, τί μικρά, τί ελάχιστα 
i καί τιποτένια πού μού φαίνουνται δλα τους άφτά, σάν 
| τά συγκρίνω μέ τό δυστύχημα τής ζωής μας τό τρο

μαχτικό. "Αν εϊτανε δ λόγος κ’ οί κουβέντες τους γιά 
μένα, θά τούς άφινα ήσυχα νά λένε καί μήτε θά τούς 
κοίταζα μάνε. Σοΰ τδγραψα κιόλας πώς βαθιά, μου 
τούς καταφρονώ τούς κακόμοιρους, πού άξιοι δέν εί
ναι νά καταλάβουνε τί σημαίνει μεγάλη, τί σημαίνει 
δύστυχη άγάπη καταπαθιασμένη, τί σημαίνει τής ψυ
χής τής άνθρώπινης λαβωματιά, γιατί έμάς ίσια μέ 
τήν ψυχή μας πήγε ή λαβωματιά καί κεΐ κόλλησε.
Μέ τόν τρόπο τους τον ατοπο νά μιλούνε κ<φ νά κρί- 
νουνε, ξαίρουνε μονάχη ένα, ένα κατορθώνουνε, νά 
κάμουνε λέρα δ τι γενναίο κι αψηλό μέσα τους έχου- 
χυυνε τά σπλάχναΐ τά γυναικήσια.

Μά τούς μισώ πού θέλουνε, στά πιο κρύφια μου μυ
στικά, νά μπούνε μ£ τό ζόρι, γιά νά μάθουνε τά ota. 
θέκαστα, σώνει δέ σώνει, άπό άπλή περιέργεια καί τί- 
ποτις άλλο, γιατί μήτε γιά μένα τούς μέλει μήτε γυ< 
τή ζωή μου νά μάθουνε γυρέβουνε τί ώρα κλαίω, τί · 
ώρα πονώ, νά προσπαθήσουνε μέ τά δυό τους τά μά
τια, μέ τίς μαργιολιές τους καί μέ άς σοφίες τους, τά 
φυλλοκάρδια μου τά πιο κατάβαθα, τά πιο άφταστα

καί τά πιο Ιερά, νά τάνιερώσουνε, πού ιερόσυλα γυ1 
ρέβουνε μέ τήν άκάθαρτη καρδιά τους νά χαλάσουνε 
τό ναό πού στήν καρδιά μου σού έχω χτισμένο, ’Αγά
πη μου, ’Εσένα !

Πώς δέ μ’ άφίνσυνε ήσυχη τουλάχιστο νά πεθάνω, 
άφοΰ ήσυχη δέ θέλουν« νά ζήσω ; Πώς δέν τούς 
παίρνει αηδία, πώς τρομάρα δέν τούς έρχεται, σά μέ 
βλέπουνε κατά πώς είμαι; Δέ λέω νά μέ λυπηθούνε, 
πού άνάγκη δέν έχω νά μέ λυπούνται. Πώς δέ σέβουν- 
ται τήν άγάπη καί τό θάνατο ; (Κανένας, ναι, κανέ
νας, λόγο δέν έχει νά πή γιά τούς δυό μας άφοΰ ό 
άγγελος έκεΐνος, άφοΰ ή μάννα σου, πού δικός της 
είσαι, ξαίρει τί μας γίνεται καί τούς δυό, καί τίποτα 
δέ λέει, κ4 μάς λυπάται καί μάς άφίνει νάνταμωθσύ. 
με, καί τήν έφκή της, σάν “Αγγελος πού είναι, θέλει 
νά μάς δώση. Άφτοί έδώ, τό γράφω καί σιχαίνου- 
μαι, ώς καί δούλο πλερώσανε νά μού κλέψη ένα σου 
γράμμα, νά τούς τό δώση. “Αν υπάρχει Θεού δικιο. 
σύνη, άς τούς κρίνουνε κατόπι, άς τούς καταδικάζου
νε d στερνοί μας.

Ι Ιε μ τ η ,  ώρα όχτώ μ ιαι τό  βράδι.

Λατρεμένε μου έσύ, έλα, έλα, έλα, κι άς ξεχάσουμε 
τήν πλάση άλάκαιρη αγκαλιασμένοι. Τί μάς μέλει έ
μάς γιά τ’ άθρωπάκια κοό γιά δσα λένε καί γιά δσα 
συλλογιούνται ; Άχ ! νά ήξαιρες τί λίγο πού οννί- 
ζουμαι γιά τά λόγια τους, καί τί αψηλά πού βαστώ 
μπροστά τους τό κεφάλι μου. “Οταν αγαπήσουνε κι 
δταν πάθουνε σάν καί μάς, δταν ή καρδιά τους πονέ- 
ση σάν πόνεσε ή δική μας, τότες μονάχα μπορεί νά. 
χουνε τό δικαίωμαι νά μάς κρίνουνε. Προτού δχι.

"Ελα πού τόσο σ’ άγαπώ, καί πού δέ σού τό είπα 
σήμερις άκόμη. Όχ ! είναι άδύνατο νά μήν τό ν &

{
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θης, πες μου; Πώς μπορεί τόσο άπειρο φως, τόση 
αγάπη, νά μή φτάση ώς τά πέρατα τής ψυχής σου ; 
Τ ί καλό πού θά μου έκανε.Κωστή μου, νάκκουμούσα 
δυο στιμούλες στήν πλάτη σου τό μέτωπό μου I Ά χ  ! 
είμαι ξεθεωμένη. Άποκαμωμένη τόσο είμαι, πού μου 
φαίνεται πως τελειωμό τέτοια κούραση δεν έχει. Τό 
βλέπεις, δλα μου καί παντού μεριά, όπούθε γυρίσω, 
καημός καΓι λαχτάρα. Λύπη καί καημού; γεμάτη βέ
βαιο πώς είναι δλωνώ μας ή ζωή, τού καθενός μας ή 
ζωή. Μα ένα φτωχό κορίτσι, δίχως παρηγοριά*' δίχως 
βοήθεια, μοναχό του, παραιτημένο, είναι αδύναμο 
πράμα κι ανήμπορο. Τό ξαίρω, μου λείπει άντρίκια. 
καρδιά, δεν είμαι άπό κείνες πού ανάγκη κανένανε 
δεν έχουνε, πού μέσα τους βρίσκουνε τή δύναμη ιιαί 
τό θάρρος.

’Εγώ θέλω τά χάδια, θέλω τρ-.γύρω μου καλοσύνη, 
εγώ θέλω θσήθεια. Πλάγι σου, τό νιώθω, θά καριε- 
ροψυχούσα, πόνος δε θα μέ ζάλιζε κανένας, κι άν εί
ναι πόλεμος ή ζωή, γενναία καί γώ στό πλάγι σου θά 
πολεμούσα. Τ ί δυστύχημα στον κόσμο θά τό κατώρ. 
θωνε νά μ’ άγγίξη, οΰτε μ’ ένα φτερούγιασμα κάνε, 
στην αγκαλιά σου, αγαπητέ μου ; Υπάρχει άραγες 
πόνος, πού νά μήν τον ησύχαζε τό χαμόγελό σου; Εί
σαι γενναίος, Κωστή μου, καί δυνατός ¿'σύ. Τό φτω
χό σου τό καηιμένο τό πουλάκι, πλάγι σου, άφοβο θά 
είτανε πάντα.

Μπορεί τάχα ό άθρωπος νά ζήση δίχως νά πιή καί 
δίχως νά φάη; Μιά καρδιά γυναικήσια, δίχως τά χά
δια τά τρυφερά, νά ζήση δέν μπορεί. Κι ώστόσο τι
μούνε γιά τήν έφτυχία καμωμένη, γεννημένη, πλα. 
σμένη. Με τή δύναμη τήν άπειρη πού έχω μέσα μου, 
τήν άπειρη δηλαδή γιά τον πόνο, άφού δ τι νιώθω 
τό: νιώθω θεότρελα, θάνιωθα καί τήν έφτυχία χίλ ε; 
φορές περσότερο άπό κάθε άλλη γυναίκα. Μάταιη. 
Κωστή μου, τό ξαίρεις πώς δέν είμαι, μήτε περήφα
νη. Κι ώστόσο μου φαίνεται πώς κ’ ή ψυχή μου καί 
τό σώμα μου τό ίδιο, κι δτι δ νούς μου, κι δτι πάλε ή 
καρδιά μου μπορεί νάχη καλό καί γενναίο, κι δ τι ε
νέργεια μου έδωσε ή μοίρα μου, δλα μου άφτά σάν 
κΟτακόκκινα χαρούμενα τριαντάφυλλα, θά ξανοίγανε 
καί θό φωτοβολούσανε στής έφυτχϋς τον ουρανό.

Μου φαίνεται πώς θά χάριζα θησαβρούς ολάκε
ρους σέ κείνονε, πού μέ τήν αγάπη του θά μου χάρι
ζε /καί τή ζωή. Μπορεί πάλε κοί νά γελιοΰμαι, ίσως 
καί περηφανέβουμαι. Κι δμως, φίλε, δέν τό θαρρώ. 
Ά χ  ! νά ήξαιρες τί πλημμύρα ζωή μέσα μου νιώθω'; 
Καί τί αθάνατο νερό πολεμφ νά Ρεχειλίση άπό τά 
σπλάχνα μου, πού ή μοίρα μου τό πνίγει ! Καί τί ποί
ηση, κοί. τί αλάλητη ψυχοπονεσιά γιά κάθε πράμα, 
πού δλα ήθελα νά τά χαρώ, πού ποθούσα δλα νά τά 
μάθω ! Στήν άγάπη μου, στον καημό μου τό χρωστώ 
πού κατάλαβα; τον έαφτό μου, πού μού φανερώθηκε 
της ίδιας έμενα τό φυσικό μου. Κλαίω κάποτες σάν τό 
συλλογιοΰμαι τό τί μπορούσα νά είμαι, καί πώς ποτέ 
μου πια δέ θά φανούνε τόσα καί τόσα πού ή μάβρη 
γίς θά τά σκεπάση στά σπλάχνα μου θαμμένα.

Καί πρώτ’ άπ* δλα, κλαίω σάν τό βλέπω, Κωστή 
μου, πώς ίσως κ<Λ σύ άφτά δέν τά είδες, γιατί δέν 
μπορούσες παρά νά μέ κρίνης, οχι άπό κείνο που εί
μαι, παρά μόνο άπό κείνο πού δείχνω, καί τί δείχνω; 
μιά ψυχή άλάκαιρή της, πού ή απελπισία τήν έχει νυ
χιασμένη ! |Κ! έτσι, Κωστή μου, ίσως μήτε σύ δέν τό 
υποψιάζεσαι τί ευτυχία μπορούσε νά γινότανε ή δι
κή σου μέ τήν καημένη σου τή φιληνάδα.

Καλή σου νύχτα, έσύ, άγάπη μου τρισάγια καί 
πανάγαθή μου. νΑ6ριο πρέπει νά προσπαθήσω,, άπα
τή μου νάνεβώ άπάνω στό βουνό, νά σού πάω τό 
γράμμα. Βλέπω πάλε πώς άρχίσανε καί προσέχουνε 
τή μικρή, σάν έρχεται καί τής δίνω τά γράμματα. Μή 
σέ μέλη. Θά τό κατορθώσω, Κωστή μου, νά τραβή
ξω ίσια μέ κεΐ, υΛ  θά ήσηχάσω αμα τό βάλω στήν 
πόστα μοναχή μου. Ή  έλπίδα θά μού δώση καί τή δύ
ναμη. Ά φίός τις μέρες είχα θέρμη κάποση, πολί περ- 
σότερη άπό τήν περασμένη βδομάδα. Σοΰ γράφω καί 
κοπάζω —  άχ ! κρυφά κρυφά, νά μήν τό διούνε κι 
άφτό, πού δλα μου έυα ένα μού τά παίρνουνε κι άναγ- 
ικάζουμαι κοίι τά χωρίζουμαι —  κοιτάζω τό πρόσωπό 
σου τό λατρεμένο στή φωτογραφούλα τί] μικρή πού 
μού χά,ρισες. Φρόνιμα έκαμα τότες νά σοΰ τή ζητή
σω. Καλή νύχτα σου έσύ, άγάπη τής ζωής μου. Σέ 
γλυκοσφίγγω "στήν άγκαλιά μου μ’ δλο τής καρδιάς 
μου τό πάθος.

ΙΙα ρ α α κ εβ ή , ώρα δυό τάηόγεμ α.

Έ γινε καί τούτο. Ανέβηκα, Κωστή μου, πρωί πρωί, 
δπως σοΰ τό είπα. Μού χρειαστήκανε δυό σωστές ώ
ρες γιά τό δρόμο, πού πρώτα μου έφτανε μισή. Θέ
λω κι άπό δώ άκόμη δυο λόγια να σοΰ γράψω, άκόμη 
ένα φιλί νά σοΰ δώσω. Φίλε, φίλε, φίλε μου έσύ ! Δυι. 
στυχισμένη, καλέ μου, ή γυναίκα πού δέν άγάπησε, δ
πως σ’ άγαπώ ! Τ ί γίνεσαι; πές μου; Τ ί λαχτάρα, τί 
απελπισία, νά κάθεται κανείς έτσι, δίχως γράμματα, 
δίχως τίποτις νά ξαίρη άπό τον άγαπημένο της —  ά
πό τή ζωή της ! Πές μου, τό φαντάζεσαι τό μαρτύ
ριο τό τρομερό ; Τ ί κάνεις ; Τ ί γράφεις; Ά χ  1 έ- 
κεΐνο σου τό Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο ,  τό Τ ρ ι 
α ν τ ά φ υ λ λ ο  τό δικό μας, τό μοναδικό μας τό 
ποίημα, πού δέν άξιώθηκα νά τό διώ τυπωμένο | ’Ά ς 
τάφήσουμε άφτά. Κι ώστόσο μέ τί πόθο θά ήθελα νά 
μάθω τί έργα καινούργια θά καταπιαστης πάλε, μέ 
τό καλοκαίρι που έρχεται. Πρέπει νά μάς κάμη; κα. 
νένα ποίημα σάν κοί, κείνο, αν μπορή δηλαδή δέφτερο 
σάν καί κείνο νά γίνη, μά θά τό καταφέρη; έσύ.

Κωστή, λατρεμένε μου, δέν είναι άλήθέια πώς θά 
ξαναρχίσης καμιά μέρα, πάλε νά μού λες ώρα τήν ώ
ρα δ τι κι δ τι και)απιάνεσα!ι, νά μού άντιγράφης τους 
στίχους πού φτειάνεις, νά μού μιλρς γιά κείνους πού 
έχεις στό νού σου, — σάν καί πρώτα ; Ό χ ! νά μού 
είτανε δυνατό νά είχα ένα γράμμα: σου, ένα ! Τήν ώ- 
νεί ρέφτηκες ποτέ σου τέτοια κόλαση ; Τί φρίκη ! 
Κωστή μου, φως μου, τό ξαίοω πώς τρομερά καί σύ 
θά πονης, πώς τεράστιοι θά βασανίζεσαι να μήν μπο- 
ρής νά μού πής λόγια φλογισμένα, λόγια τρυφερά, 
λόγια; πού κοιμίζουνε τον πόνο, νά μέ παρηγόρησης 
λιγάκι στήν άπέραντή μου τη θλίψη. Τόσο μεγάλη, 
άχ ! είναι ή απελπισία μου, πού δέν προσπαθώ πια 
μήτε νά σοΰ τήν καταγράψω. Κ’ ίσως κάλλια νά μήν 
ξαίρης.

Γιά τό Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ό  μας λυπούμαι. 
Τ ί θέλεις ; Δέν μπορούσα ! “Οτα μού μήνησες τότες, 
στό τελεφταίο σου τό γράμμα — τό θυμάσαι ; τό τε- 
λεφταίο που έλαβα έκεϊ πάνω στό βουνό μας; — πώς 
θά μού στείλης τό πρώτο άντίτυπο τό τυπωμένο, τότες 
ίσια ίσια έγινε τό μεγάλο τό κακό, κι δ θειός Δήμη- 
τράκης δλα τά πρόσεχε. Δέν έπρεπε, δέν τό καπαδεχό- 
μουνε, μέ κανέναν τρόπο, νά τό διούνε δώ, νά κατα
λάβουνε πώς λέει γιά μάς τό βιβλίο, μέ τά μάτια τους
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νά διαβάσουνε κείνα τά κατεβατά τής αγάπης μας, 
με τΐ; κουβέντες ιίίς άπρεπες τους νά μάς λερώσουνε 
την ποίησή μας. Και θά τό νιώθανε αμέσως πώς τον 
ερωτά μας τον ϊδΐΊ, πώς τη ζωή μας περιγράφεις. 
Μά τί καλοσύνη αγγελική, φίλε, ή δική σου, που τό 
στοχάστηκες τότες, στην άνεμοζάλη ¿κείνη καί τήν 
τρικυμιά, νά μου τό χαρίσης. *Αξια νά εϊμουνε, τήν 
έφκή μου νά σου δώσω. Μ σου τήν έδινα, που τό 
στοχάστηκες. Κωστή, έχει κάτι πρωτάκουστα χάδια, 
χάδια ή καρδιά σου μοναδικά. Θαρρώ πώς λίγοι άν
τρες προσέχουνε σάν και σένα στην κοριτσίστικη την 
■ψυχή μας κοίι πώς δε βρίσκεται κανένας που νά ξαί- 
ρη νάγγίζη μιά γυναικηΟιία ψυχή.

Άχ ! δε μ; συνε πήρανε μονάχα τό πάθος σου κ’ ή 
φλόγα σου ή τρελή· με συνεπήρε ή καλοσύνη ,σου ή 
απέραντη, εκείνη, τά χάδια τά βελουδένια, που με ά- 
ποτύλιξες με δάφτα, καί θαρρούσα πώς έχυνες δνει- 
ρα γύρω γύρω μου καί ζοΰσα εγώ μέσα· μέ συνεπή- 
ρανε καί μέ άπομεθούσανε δσά πάντα σου έβρισκες 
τόσο έφκολα, τόσο μεγ,αλόφρονα, τόσο γενναία, γιά 
νά μέ περιποιέσαι. γιά νά μου δείχνεις πώς ολοένα 
τήν έννοια μου είχες, ως καί στά τιποτένια έκεΐνα καί; 
τά παραμικρά, που άν αγαπά κανείς, φαίνουνται κό
σμοι σωστοί, τά παραμικρά καί τά τιποτένια, πού
κανείς απ’ άφτά ζή — κι απ’ άφτά πεθαίνει........
Τί χάρη που σου έχω, τί μεγάλη, ΐί αλάλητη χάρη 
που σου έχω γιά δλα σου άφτά ! ιΚαί πώς μπόρεσα 
ποτέ μου, αχάριστη που είμαι καί κακιά, νά σου ά- 
παρνηθώ τίποτα, κάποτες μάλιστα μαζί σου νά θυμώ
σω. νά παραπονιουμαι, νά σοΰ λέω πώς δέ μέ θυμά
σαι, πώς δέ μ’ άγαπφς; Πώς τολμούσα, Κωστή μου, 
νά τό ξεχάσω πώς έσύ μου τό φανέρωσες τί θά πη καί 
τί καθαφτό είναι ή έφτυχία, ή αγάπη, άχ I ή ζωή ; 
Αγαπημένε ιον, πέφτώ μπροστά σου γονατιστά καί 
σέ δοξάζω γιά ϊή γλυκύτητα δλη, γιά δλη τή μέθη. 
ν·ά δλη τή χαρά που έχυσες μέσα στήν κο.ημ ·νη τή*' 
ύπαρξη μου. Τ' καλός πού μον φανερώθηκες πάντα 
καί πόσο μου σ' αγαπώ ! Τό θυμάσαι ; Πάντα σέ θά
μαζα γιά τήν καλοσύνη σου κοΑ σέ λάτρεβα.

Όχ ! τά μάτια σου τάγαθά που χαμογελούσες καί 
τάβρεχε ή καλοσύνη ν' ή τρυφερή σου, ή φλογερή 
σου αγάπη ! Πού είναι, πού είναι τά μάτια σου νά τά 
πιώ; Τά δικά .μου γενήκανε τόσο, τόσο μεγάλα, τά. 
βλεπες. Προχτές κάποιος είπε γιά μένα : «Δέ φαί- 
νουνται πιά στο πρόσωπό της παρά τά ωραία της μά
τια τά μεγάλα». Κ’ έτσι τδντις είναι. Θά ήθελα νά 
μού τάποφιλήσης μιά στερνή φορά τά κακομοίρα μου 
τά μάτια, πού κλάψανε τόσο καί τόσο πολί. Νά μπο
ρούσε τουλάχιστο από κάθε δάκρι πού έχυσα, όχ ! έ
σύ μου, καμιά χαρά γιά σένα, καμιά γιά σένα έφτίλ. 
ιχίια νά στά,ξη !

Τής μάννας σου τό χέρι, τά δυό της χέρια, μέ σε
βασμό, μ’ άφισίωση, πού δέφτερη δέν έχει, νά μού 
τά φιλήσης. Τρυφερά, μέ τήν ψυχή μου δλη, νά ΐής 
πήί; πώς τή σνλλογιούμαι. . . .

Κωστή μου, Κωστή. ακούσε! νΑκούσε νά σοΰ πώ 
Έκεΐ πού έλεγα νά κλείσω τό γράμμα μου καί νά πάω 
ίσια μέ τήν πόστα — γιατί άβριο μονάχα θά φύγη— 
έμεινα μισή ώρα στό σοφά, ι·δώ πλάγι, ξαπλωμένη, 
ακίνητη, βουβή, κο(ι. μέ κάτι καρδιοχτύπια πού άκά. 
μη καί τώρα τάκούω, καί πού δέν μπορώ νά πάρω 
τήν άναπνοή μου. Άχ ! ξαίρεις, μά ξαίρεις τί φαν- 
τάστηκα; Φαντάστηκα πώς έρχόσουνε, πώς εϊσουνε

δώ, πώς θά χτυπήσης στήν πόρτα, πώς θά μπής. "Α
ξαφνα θάρρεψα, ικαί τό θάρρεψα μέ τά σωστά μου, 
πώς εϊτανε τό βήμα σου, πώς είχανε ή φωνή σου. . .  
"Ανοιξα τήν πόρτα, νά σ’ αποδεχτώ. "Επειτα, τή 
σφάλοιξα κ’ έπεσα ! Μού φαίνεται πώς λιγοθύμησα. 
"Οτα σηκώθηκα, Κωάτή μου, έκλαψα, έκλαψα πού 
κόπηκα σθά κλάματα.

Νά μήν έρθης, γιά τυνομα, νά μήν έρθης ! Αδύνα
το. Ή πόρτα δέ θάνοίξη, δέ θά μ* άφήσουνε νά πάω 
μήτε ΐσια μέ τό κατώφλι, δέ θά σί; διώ, δέ θά σ’ α
κούσω, τίποτα, τίποτα δέ θά μπορέσω. Άχ ! δχι, δ- 
(χι ! Νά μήν τό βάλω μέ τό νού μου τέτοιο πράμα.

Κωστή μου, αντίο! Αντίο, εσύ. Άχ ! Κωστή μου, 
έφτυχισμένος θέλω καί σοΰ τό ζητώ, φίλε, νά ζήσης. 
Μά μή μέ ξεχάσης, άχ ! ποτέ σου μη μέ ξεχάσης, ά- 
:κρη τής ζωής μου έσύ, τής αγάπης μου καί τού λα- 
τρεμού τής ψυχής μου. Φιλώ τά χείλη σου, τά φιλώ 
καρδιόφλογία, τά φιλώ ατέλειωτα, γιαά τά φ;λώ α
χόρταγα. Νά μού εϊτανε μπορετό, στά χείλη σου άπά- 
vto νά πεθάνω ! Κωστή, Κωστή μου, σ’ άγαπώ, βλο- 
γτ̂ μέινε μου εσύ.

Μ».
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Σάββατο, ή ώρα έννιά το βράδι.

Χαδεμένο μου έσύ, πουλί μου, Κωστή, πάντοτεινΰ 
μου λατρεία, τί νύχτα μαγεφτνίή, τί νύχτα πάγκαλη 
απόψε ! Εΐνΐ'.’ τής αγάπης νύχτ'ά. Κωοτή μου κι «- 
λάκαιρή μου νιώθω πώς αλάλητη μ:ιι *αχτάρΐ; ιέ >Νιο. 
περνρ καί πώς λιώνω. Σ’ αγαπώ, σέ θέλω, γιά σένα 
θα πεθάνω. Πού είσαι, πού είσαι ; Θέ μου, πώς σ’ ά
γαπώ, νά τό ήξαηιες ! Πώς απλώνω τά χέρια μου νά 
σ; ανταμώσω, νά πίαΟδο τάΊηκά σου !

Πέςμου, ή νύχτα στη Βενετία, είναι άραγες ωραία, 
είναι σάν καί τούτη εδώ, τή δική μας, φωτερή ; Δέν 
μπορώ νά τό πιστέψω. Είναι, πές μου, είναι σάν την 
■ψυχή μου κ’ ή ψυχή σου γιά έρωτα πεινασμένη ; Μέ 
φωνάζεις, πές μου, σάν που σέ φωνάζω ; Μ’ αγαπάς 
σάν που σ’ άγαπώ ; Μέ θέλεις καί σύ, δπως σέ θέλω ; 
Άχ ! νά μπορούσα . . .  Νά μπορούσα μέσα σου νά 
χυθώ, νά λιώσω, νά πεθάνω μέσα στην ψυχή σου ! ..  
Θεότρελα μου, Κωστή, σ’ άγαπώ. Τίποτα δλα υαλλα 
δέ μού είναι, δέ μέ μέλει γιά τίποτα πιό. ’Εσύ μόνος 
υπάρχεις γιά μένα.

Τί πανώρια ή νυχτιά, φίλε μου, πού είναι I Τί ά
για ησυχία, τί γλύκα, τί μέθη κοί, τί γαλήνη . . .  Πή
γα, προτού νά σού γράψω, καί 'κάθησα μιάμιση ώρα 
στήν αμμουδιά μας κι αγάλια γάλια μέ συνέπαιρνε 
τδνειρό μου. Μέ πάθος, μέ λαχτάρα σέ φώναζα. Καί 
μού ήρθες. Κάθησες πλάγια μου πλάγια. Στήν πλά
τη σου άκκούμπησα τό κεφάλι μου, κ έτσι μείναμε 
εκειδά πολλή ώρα, ήσυχοι, αμίλητοι, στής αγάπης μας 
τό μεθήσι· καλ τής έφτυχίας μας τή νάρκη βυθισμέ
νοι, βυθισμένοι στήν ανάμνηση τήν ουρανόχαρη τού 
περασμένου μας, γλυκού καιρού. Άχ ! τά περασμένα 
μας ! Τί θάμα σήμερα πιά, τί δύναμη παραθρώπινη 
μπορεί νά τήν άναστήση;

"Εχει απόψε ιό φεγγάρι, αγαπημένε, ώραιότητες 
μοναδικές. Τό κάτασπρο του τό φως, τό μελαχολικό, 
παντοΰδε θεόλαμπρα περεχύνευαι. Σά μάγεμα είναι, 
σάν δνειρο, Σέ σνλλογιούμαι καί λιγοθυμώ κοφ μου
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φαίνεται, Κωστή μου, πώς λιώνω καί πάω, πώς δέ 
μπορώ πιά. Σ' αγαπώ τόσο, που θαρρώ πώς θά πε- 
θάνω. "Ελα, έλα, λυπήσου με ν' έλα. Τά μάτιο σου 
είχω ανάγκη, τή φωνή σου, τά φιλιά σου, τά χάδια 
σου τά γλυκά. Γιατί μ’ άφίνεις ; Ό χ! λατρεμένε μου, 
μή σε μέλη καί τό ξαίρω καί τό νιώθω πώς μ άγα- 
πρς. Κκ̂ί. πώς μπορεί αγάπη σάν τή δική μας νά τε
λείωση; Ό  θάνατος ό ίδιος είναι Ανίκανος νά τήν ά- 
ποσώση. Πώς καί πόσο περσότερο ακόμη θά τήν α
γαπάς τήν καημένη σου τή Μύρρω, σά θά κοίτεται 
στο μνήμα της θαθιά πλαγιασμένη ! Πες μου το, δεν 
είναι αλήθεια, Κωστή ;

(Ά χελονθεΧ)
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Τήν κατόπι μέρα, 4 τού Σποριά, ξεκίνησα πρωΐ 
για τό Κρυονέρι προς τό Μεσολόγγι. ’Ενώ μπαρκαρι- 
ζόμαστε, χτύπησε απρόσεχτα ένας βαρκάρης τή βάρ
κα του στο πλεβρό τοΰ βαποριού, κι’ ό σύντροφός του 
φώναξε «Ρέ Γιάνη, θά σπάσεις τή βάρκα !», «Κο- 
μάτια ¿αας γίνει, απάντησε έκεΐνος. Μωρέ έδώ μάς 
έ ρ χ ε τ α ι  κι’ εσύ γιά βάρκες μου μιλάς;».

Τό βαπόρι μας ή Καλυδώνα, τροχόδρομο υποθέτω 
άλλοτες, είναι, μου είπαν, τό πρώτο που άπόχτησε τό 
Άουστρίακο Λόϋδ, μά γερό ακόμα κόκκαλο τό γερον
τάκι, μήτε μάς τάραξε κιάς φυσούσε ό άνεμος αρκε
τά $  καλούτσικα κύματα καί κατά τον πηγαιμό καί 
κατά τον έρχομό. Τό πέρασμα τό μάνει σε μια ώρα 
καί πέντε λεφτά.

Σ' άφτά τά νερά έδώ έγιναν διό νιαιβμαχίες Ιστο
ρικές. 'Η μια στά 1571 μ. X. δταν οί Ισπανοί μέ 
τούς συμμάχους τους καί νάβαρχο τό Γιά,νη. τής Ά- 
ούστριας κατάστρεψαν τον Τούρκικο στόλο, ή άλλη 
στά 428 π. X. ιών Άθηιίαίων μ’ αρχηγό τό Φορμί
ωνα προς τούς Πελοπονησιώτες. Ή πρώτη μεγάλη 
μάχη μέ συνέπειες σπουδαίες, γιατί διάλυσε τότες κά
θε έλπίδα τών Τούρκων νά προχωρήσουν προς τή δυ
τική Έβρώπη· ή δέφτερη μιά μικρούτσικη δαυλιά δί
χως επιρροή απάνω στήν τύχη τής οικουμένης, μή
τε κάν ώς πρός τό αποτέλεσμα τού Πελοπονησιακού 
πολέμου. 'Ωστόσο ό μορφωμένος κόσμος συχνότερα 
θυμάται τή μικρούλα) »καί ταπεινή παρά τήν άλλη τήν 
ασύγκριτα πιο σημαντική, |ΚάΙ πιόςδ λόγος; Γιατί έ- 
κείνη τήν περίγραψε ό Θουκυδίδης, ό αμίμητος Ιστο
ριογράφος.

Ό κόσμος, ύστερα άπό τό Θουκυδίδη έβγαλε κάτι 
κολοσαίους 'ιστορικούς — τον Τάκιτο, τό Saint- 
-Simon, τό Γκίμπων, κι’ άλλους — μά κανείς δέν 
πέρασε, λένε οί περισσότεροι ειδικοί, μήτε κάν έφτα
σε τήν τέχνη τού ’Αθηναίου. Ό Μακόλεης, Ιστορικός 
πρώτης γραμμής ό ίδιος, καθώς καί κριτικός κιψ ποι
ητής καί ρήτορας καί νομσθέτης, δταν μιά μέρα ξα
ναδιάβασε τό έβδομο βιβλίο τοΰ Θουκυδίδη, ξέχει
λος από ενθουσιασμό πού ήθελε ή ψυχή του νά με
ταδώσει, άρπαξε τό κοντίλι καί έγραψε τού φίλου του, 
τού καθηγητή Ellis κάτι τέτιο : «Ναί, σε βεβαι
ώνω, αγαπητέ μου Έλλις, τίποτα δέν αξίζει δσο τό 
έβδομο βιβλίο τού Θουκυδίδη· είναι;, τό άκρο άωτο τής 
ανθρώπινης τέχνης». Θά βρείτε τό απόσπασμα μέσα 
στήν εγδοση τού Classen μπροστά στό έβδομο 
βιβλίο. ΚιοΙ πρόσδεσε δ Μακόλεης μιά άλλη φορά πώς

μπορούσε ίσως νά φανταστεί ένα δέφτερο "Ομηρο ή 
καί δέφτερο Σεξπήρο, δμως δχι πιά άλλο Θοιτ.υδίδη. 
Ό  Πλούταρχος πάλε μέσα στό Βίο τοΰ Νικία λέει κά
τι σάν τέτιο, πώς δηλαδή δύσκολο νά ξαναδηιγηθεΤς 
υποφερτά δτι μιά φορά καταπιάστηκε ό Θουκυδίδης. 
'Ως πρός τήν ουσία, ό Γρατες, άλλος κολοσσός, λέει. 
νομίζω, πώς τό μέρος τής ιστορίας τό καλύτερα γνω
στό μας, εϊνιαι τά είκοσι τόσα χρόνια τά ιστορημένα 
άπό τό Θουκυδίδη. Μά ώς πρός τούτο δέν είμαι βέ
βαιος, γιατί, ξαναψάχνοντας πέρσυ γιά τό χωρίο 
βιαστικά, δέν κατόρθωσα νάν τό ξιχνιάσω. Δέν έλει- 
ψαν εννοείται μήτε οί αντίθετοι. Ένας ’Άγγλος δέν 
είναι τώρα πολλά χρόνια μάς έγραψε έναν ολόκληρο 
τόμο μέ τον τίτλο Thucydides Mvtliistoricus, γιατί 
μερικοί φαίνεται προτιμούνε φήμη ώς Δόν Κιχότοι 
παρά τό νά αγνοεί ό κόσμος τήν ύπιαρξή τους. Βρέ
θηκε ακόμα καί ένας κάπιος Διονύσιος άπό τήν Άλι- 
καρνασό, νά ψέξει, άλλα σχολαστικός άφτός άπό τή 
φυλή τών Χαντζηδάκεων καέ Λεβιδαίων καί Σκιά
δων, άνθρώπων πού κατά τή γνώμη τοΰ Ρενάν (Βίος 
τοΰ Ιησού σελ. 216) φυσικό τους είναι νά κλείνουν 
τό νοΰ πρός δτι αβρό, νά μήν άφίνσυνε σέβας παρά 
γιά τις δύσκολες παιδιαροσύνες δπου κατάτριψαν τι] 
ζωή τους καί πού τις θεωρούνε φυσική ενασχόληση 
τών άνθρωπίων δίσων επαγγέλλουνται τούς σπουδαί
ους. Έγώ τίποτα καλλιτεχνικό δέ χάρηκα στη ζωή 
μου τόσο πολύ δσο τό βιβλίο πού γοήτεψε <καί τό Μα- 
κόλεη, μήτε μέ συγκίνησε άλλο τίποτα τόσο βαθιά, έ. 
ξόν ίσως ή Débâcle τού Ζόλα, στό μέρος δπου ύ
στερα άπό τόσα άπανωτά δεινά πέφτουν κΐα|ί σποΰν οί 
Γερμανΐ)&ς όβίδες μέσα στό Γαλλικό νοσοκομείο.

*Ας δούμε τώρα πώς έγινε ή ναβμαχία τοΰ Φορ
μίωνα, λ«|ί καλύτερα ας τή δηγηθώ μέ τά λόγια τοΰ 
Θουκυδίδη άπό τό δέφτερο του βιβλίο, κεφ. 83.

«Τό άλλο ναφτίλό τό άπό τήν Κόρθο καί τούς άλ
λους συμμάχους τού Κρισαϊκοΰ κόλπου, πού έπρεπε νά 
προστεθεί στοΰ Κνήμου, δέν πρόφτασε, παρά αναγ
κάστηκαν οί Κορθινοί κι’ οί σύμμαχοί τους νά ναβμα- 
χήσουν πρός τό Φορμίωνα »καί τά είκοσι Άθηναίϊκα 
καράβια πού φρουρούσανε σΐή Νάφπαχτο. Γιατί ό 
Φορμίωνος, δταν άφτοί έβγαιναν οξω άπό τόν Κρι- 
σαί'κό κόλπο, τούς είχε κοίιροφυλαχτήσει, θέλοντας 
νάν τούς επιτεθεί όξω στήν άπλοχωριά. ’Εκείνοι προ
χωρούσαν δχι μέ ιδέα ναβμαχίας, παρά οργανωμένοι 
πρός στρατιωτικό πόλεμο πέρα στά μέρη τής ’Ακαρ
νανίας, μήτε φαντάστηκαν πώς θά τολμούσαν οί ’Α
θηναίοι μέ τά είκοσι τους καοάβια νά βαρέσουν τά Su 
κά τους τά σαράντα εφτά. 'Όταν δμως τούς έβλεπαν 
πώς Ακολουθούσαν άπ’ Αντίκρυ ενώ άφτοί έλαμναν 
κοντά στήν ξηρά, και έπειτα, διαβαίνο^ας άπό τήν 
Πάτρα πρός τήν άντ·.κι;υνή u/πιρο γιά τήν Ακαρνα
νία:, τούς παρατήρησαν πώς άπό τή Χαλκίδα καί τόν 
Έβηνο ποταμό κατέβαιναν πρός τό μέρος τους, καί 
τούς πήραν είδηση αν καί άφτοί ξεκίνησαν κρυφά νύ- 
χτία, τότες πιά άναγκάζουνται νά πολεμήσουν κατα
μεσής στό πέρασμα.

’Εκεί οί Πελοπονησιώτες παράταξαν τό στόλο τους 
έναν κύκλο, δσο μεγάλος μπορούσε νά γίνει δίχως νά 
παραχωρεί δίοδο, τις πρώρες πρός τά δξω, τις πρύ
μες πρός τά μέσα, τοποθετώντας στό κέντρο τά φορ
τηγά δσα τους συνόδεβαν, μαζί καί πέντε πολεμικά τά 
πιό γλήγορα μέ σκοπό νά τρέχουν(Ι) άφτά άπό κον-

( 1 )  Τ ό  κ ε ί μ ε ν ο  έ κ κ λ ε ο ι ε ν .  Γ ρ ά φ ε  έ  π  ι  η λ ε  ο ι  ε ν .



Ο Ν Ο Υ Μ Α Σ262

τά δπου τυχόν ήθελε προοβάλει ό οχτρός. Οί ’Αθη
ναίοι πάλι τάχτηκαν γραμμή ένα ένα1 καράβι, ¡κι’ άρ
χισαν νά λάμνουν γύρω τους καί νάν τούς πυκνώνου
νε σέ μικρό χώρο(2), δίνοντας την ίδεα πως θά χτυ
πήσουν έφτύς- ό Φορμίωνος δμως είχε προστάζει νά 
μήν επιτεθούν πριν ό ίδιος δώσει τό σημάδι. Γιατί 
έλπιζε πως δέ θά σταθεί ή παράταξή τους, δπως στέ
κει παράταξη πεζικού στήν ξηρά, παρά πώς τά πολε
μικά θά πέσουν άπάνου τό ένα στ’ άλλο μέ συντα- 
ραγμό άπό τά φορτηγά, καί πως, αν φυσήσει, άπό τον 
Κρισαϊ>.0 κόλπο ό άνεμος πού καρτερώντας τον έλα
μνε γύρω κ<Α πού συνήθιζε νά πιάνει κατά τήν άβγή, 
πώς δέ θά σταθούνε μιά στιγμή ήσυχοι. Νόμιζε κιό
λας πώς στο χέρι του είτανε νά άρχίσει προσβολή ό
ταν ήθελε, άφού τά καράβια του έτρεχαν καλύτερα, 
καί πώς ¿κείνη τήν ώρα τά αποτελέσματα της θά 
βγούνε λαμπρότερα. Έτσι, αμα κατέβηκε τό άεράκι, 
καί τά καράβια, δντας ήδη πυκνωμένα, έμπαιναν σέ 
συνταραγμό ένεκα καί ό άνεμος καί τά φορτηγά πού 
τούς ενοχλούσαν, κι’ άρχισαν νά τσουγκρίζουν τά κα
ράβια καί οι νάφτες μέ τά κοντάρια νά σπρώχνουνται, 
καί άπό τη βουή καί τό άντιφύλαγμα1 καί τις βλαστή. 
μιες δέν άωυγαν τίποτα, ούτε διαταγές ούτε άξιωμα- 
τικούς, μήτε κυβερνούσαν τά καράβια σωστά δπως 
τούς οδηγούσαν οί πλοίαρχοι, δντας ναφτικοί άπειροι 
κι’ άνίκανοι μέσα στήν τρικυμία νά' παίξουν τά κου
πιά, τότες πιά μ’ άφτή τήν έφκαιρία δίνει δ Φορμίω- 
νας τό σημάδι, καί βαρώντας τους ο'ι ’Αθηναίοι βου
λιάζουν πρώτα μιά άπό τις ναβαρχίδες, έπειτα άπο- 
μάχιζαν καί τά άλλακαράβια δπου κι’ άν τραβούσαν 
καί τούς έφεραν σέ τέτιιαΙ ταραχή ώστε κανείς τους 
πιά νά μή συλλογιέται άντίσταση, παρά δρόμο πρός 
τήν Πάτρα καί τή Δύμη τής Άχαΐας, Έτσι οί ’Αθη
ναίοι καταπόδι τους τσάκωσαν δώδεκα καράβια, παίρ
νοντας καί τούς πιο πολλούς τους άντρες, καί τότες 
τράβηξαν πρός τό Μαλύκριο. Έκεΐ έστησαν τρόπαιο 
άπάνου στό Pío κι’ άνάθεσαν ένα καράβι στόν Πο- 
σειδώνα. έπειτα γύρισαν πίσω στή Νάφπαχτο».

Κατόπι έγινε καί δέφτερη ναβμαχί» τών είκοσι Ά- 
θηναίΐκων καραβιών πρός πενήντα εφτά, δπου ύστε
ρα άπό ήττα στήν αρχή νίκησαν στό τέλος πάλι, καί 
τή δηγάται δ Θουκυδίδης έπίσης, μέ λίγα λόγια, δ
που βλέπεις καθαρά τί καί πώς έτυχε.'Όταν τελεφταΐ? 
διάβαζα τό βιβλίο τού Λούδενδορφ, περίεργος νά 
μάθω τί ετυχε στή μεγάλη μάχη τού Tanftnberg,
δέν κατόρθωσα νά βγάλω μήτε γιατί νήκησαν οί 
Γερμανοί, μήτε γιατί νικήθηκαν οί Ρώσσοι. Καί μού 
θύμισε τί έγραψε ό Rochefort στήν άφτοβιογρα- 
φία του, δηλαδή πώς ποτές του δέν κατάλαβε τίποτα 
άλλο άπό περιγραφή μάχης παρά τούτο· άν τρως πε
ρισσότερες άπό δσες δίνεις, τήν παθαίνεις, αν δίνεις 
περισσότερες άπό δσες τρώς, νικάς.

(Συνέχεια) α λ ε ς .  π  ά λ λ η ς

(2) Τ& κείμενα προσθέτει έν  χρφ  α ε ί  π α ρ  απλέ  ο ν
τε  s, πού δέ μπορεί νά είναι σ ω σ τ ό .

Κ Α ΤΟ Υ  Σ Τ Ο  ΓΙΑΛΟ

Κάτου στ’ 'Α-Γιαννιοΰ τον κάμπο στοΰ γιαλού τ’ άμ-
(μουδερό,

—"Ωχ, ψυχή μου, τό θυμάσαι τ’ δμορφο ξωκκλήσι;— 
Μαρμαροχυτές Νεράιδες, μια φορά κ’ έναν κα ρό, 
τρέχαν στό γλυκό νερό, γιά την πλύση.

Καί καληώρα, σάν καί τώρα, σούρπωμα τού δειλινού, 
κι άπό ρόδα1 κι άπό γιούλια φύλλα είχαν μαδήσει, 
σκόρπια φύλλα είχαν γιομίσει τά θεμέλια τσί'ρανού, 
στις κορφούλες τού βουνού : κεΐ στή Λύση.

Τί χαρές καί δροσογέλια, τί φωνές καί τί γιορτή, 
στ’ 'Αη-Γιαννιοΰ τόρημοκκλήσι : Πάνω στην πεζούλα 
τραγουδούσε μιά μικρούλα ξαπλωμένη άναγυρτή, 
«¡Κά,του στό γιαλό κοντή... Νεραντζούλα. . . .»

Ψ Υ Χ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο

"Ελα πάλε δπως καί πρώτα κάτου άπό τήν περγουλιά, 
τώρα πού μακριά στή χώρα άνάψανε τά φώτα- 
τώρα πού δέ βλέπει ό ένας τού άλλου τάσπρα τά μαλ-

- ■ , , , ^ 1(ί’ έλα δός μου δυό φιλιά,! σάν καί πρώτα.

Λεν· άπόψε μεσονύχτι κι άνασταίνουνται οί νεκροί, 
"Ακου πώς άχεΐ ή καμπάνα στήν πνοή τού Νότου· 
Κάθε πεθαμένος, λένε, τέτοια νύχτα καρτερεί 
νά πετάξει τό βαρύ σάβανό τον.
ι
’Έλα, δός μου δυό φιλάκια, καί ποιος ξαίρει άν είν

(γραφτό,
—Ψυχοσάββατο είν’ άπόψε, τών νεκρών γιορτάσι — 
Κάτι πούχουμε θαμένα μήν άναστηθέΐ κι αύτό,
»καί τού πόθου τό πιοτό, μάς κερώσει.

Ν. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ (Λ α ύ ρ α ς)

βΟαοι εγγράφουν ίνα συνδρομητή στό 
«Νονμά» παίρνουν γιά δώρο δ δρχ. βιβλία 
άπό τις εκδόσεις τον ι'Αθην. Βιβλιοπωλείου*.

'Όσοι εγγράφουν 2 συνδρομητές στό 
*Νουμα*, παίρνουν γιά δώρο 10 δρ. βιβλία 
άπό τις εκδόσεις του « Άθην. Βιβλιοπωλείου»’

’Ανάλογα παίρνουν δσοι εγγράψουν τρεις 
καί περισσότερους.

ή Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τους συντρομητες τών επαρχιών και τοΰ εξωτε
ρικού πού καθυστερούνε τή συντρομή τους, 
νά μάς τήν εμβάαουν τό γληγορώτερο, γιά 
νά μή βρεθούμε οτή δυσάρεστη θέση νά πά- 
ψονμε νά τους στέλνουμε τό φύλλο.

X. ΓΑΝΙΑΡΗΧ A X:*
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ΊΙςντή ς χαί Διευθυντής: Δ . Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 
‘Εκδότης καί Διαχειριστής : ΧΡ. ΓΑΝΙΑΡΗΣ A  ΣΙ*

Ταχτικοί βυντάχτες : ρήγας γκ ο λ φ η ς , κώστας πα· 
ΡΟΡΙΤΗΖ, Γ. ΦΤΕΡΗΣ, ΚΙΜΩΝ I. ΘΕΟΔΩ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ Λ. ΤΑΓΚΟΠΟΤΛΟΣ
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ : Γιά την Ελλάδα θρ. 25 τό χυάνοί
» 13 τό εξάμηνο.
■ 7 τλ τρίμηνο.

Γιά τήν Α γγλία  χαί Αίγυπτο £  1 τά χρόνο
£  0,10 τό έξάμηνο

Για την ‘Αμερική $  5 τό χρόνο
$ 3 τό έξάμηνο

Καί γιά τα άλλα μέρη ανάλογα

Η ^ Τ Φ * !·^  - ........

Φ αινόμενα και Πραγματα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ μ’ ευχαρίστηση τό μανιφέ
στο τή? Σοσιαλιστική; Φοιτητικής Ένωσης 

γιά τό ζήτημα τής γλώσσας κ’ είμαστε άπόλυτα σύ- 
φωνΟι μέ τη ,γνώμη της, που και μεΐς πολλές φορές 
ΐηιΐέ κηρύξαμε στο «Νουμά», πώς τό γλωσσικό ζήτη
μα τότε μόνο θά βρει τήν άξια καί οριστική του λύ
ση, όταν ό λαός τό υίοθετήσει καί τό κάνει ένα από 
τά μεγάλα ζητήματά του. 01 μέσες λύσες όχι μόνο δέ 
διευκολύνουνε τό ζήτημα, μά καί ζημιώνουνε άπειρα 
όπως το Εξηγήσαμε άλλοτε. Κι δ «Ριζοσπάστης» δη- 
μοσίεψε ενα παλληκαρίσιο ιάρθρο γιά τό ζήτημα τής 
γλώσσας, που βάζει τά πράματα στη θέση τους, όπως 
είναι. Μά καί ή Φοιτητική Ένωση και δ «Ριζο
σπάστης» γιατί τέλος πάντων δέ θέλουνε να νιώθου
νε Ινα άπλούστατο ζήτημα, πώς όλη ή έπιχειρηματο- 
λογία τους πάει χαμένη, όσο δέν έρχεται τό παράδειγ
μα τό ίδιο για νά τηνέ δυναμώσει; Τί θάντιτάξετε 
στους καθαρευουσιάνους όταν σας παρουσιάσουνε τάρ- 
θραί σας, τά περιοδικά σας, τά μανιφέστα σας, που 
είναι όλα ή σέ καθαρεύουσα βαρβάτη ή σέ μιχτή τρισ- 
χε ρότερη ; Άφοΰ είναι τόσο καλή κι άξια ή δημο
τική, γιατί δέν τηνέ γράφετε οι ίδιοι; Άφοΰ είναι ή 
μόνη κατάλληλη γιά νά μορφωθεί δ λαός, γιατί δ λα:, 
ός τήν αποκρούει ; Άφοΰ μόνο με τή δημοτική μπα. 
ρεΐ νά ξυπνήσει, γιαΑ ματαοπονεΐτε νά τον ξυπνήσετε 
μέ τήν καθαρεύουσα πόίι τηΤϊιλατε καί τή γράφετε ; 
Αυτά θά σάς ρωτούσανε οί καθαρευουσιάνοι. Καί άς 
δμολογήσουμε τήν πικρή άλήθεια, δέ θά είχατε τίπο
τα νά τούς άπαντήσετε.

Ο ΡΓΙΑΣΑΝΕ πάλε τά κουτάραα κ’ οί κουμπαρά, 
δες γιά τους τραυματίες του πολέμου, γιά τό κε

ρί του στρατιώτη, γιά τήν κάλτσα του, γιά τή φΛα- 
νέλα του, ακόμα καί γιά τον “Άγιο Παντελεημονα. 
Έτσι όλη η Ελλάδα μεταβλήθηκε σ’ ένα απέραντο 
φτωχοκομείο, όπου πατρίδα κα|ί θρησκεία ζητούνε νά 
ζήσουνε μέ τή ζητιανειά. Τό ανήθικο αυτό έθιμο εί
ναι καιρός νά πάψη γιατί ρεζιλεύει τον τόπο μας. 
Ανήθικοι είναι κι αυτοί που δίνουνε τον όβολό τους. 
κι αύτοί που βγαίνουνε νά τονέ ζητήσουνε. Ό ένα; 
γιατί πιστεύει πώς μέ λίγες δεκάρες ή λίγα μονόφραγ- 
fca μπορεί νά ξοφλήσει τίίς μεγάλες του ύποχρέωσες 
προς τούς τραυματίες, πού; σακατευτήκανε γ.ά χα!- 
τήρι του, ή πώς μπορεί νά στηρίξει τή θρησκεία μέ 
φιλανθρωπικές άγορές καί ξετσίπωτα γέλια καί τρα
βήγματα των διαβατών. Οί άλλες, οί φιλάνθρωπες 
κυρίες, πού γυρίζουνε μέ τά περιβραχιόνια, σάν έ- 
πιστρατεμένοι τροχιοδρομικοί, δέν έχουνε παρά νά πε
ριορίσουνε λιγάκι τά ατομικά τους έξοδα, γιά νά μα
ζέψουνε ίσο κι άνώτερο ποσό απ’ ό,τί μαζέψανε έ- 
νοχλώντας τόν κόσμο. Πότε θά νιώσουμε πώς τό 
χρέος για τήν πατρίδα καί τή θρησκεία, γιά όσους 
θέλουνε τά είναι πατριώτες ή θρήσκοι, έπιβάλλει θα. 
σίες, σκληρά καθήκοντα, στέρησες, ανάλογες μέ κεΐ. 
νες πού ύποφερουνε όσοι βρίσκουνται στό μέτωπο τή 
στιγμή πού οί φιλάνθρωπες κυρίες είναι καλσκαθισμέ- 
νες σ’ ένα τραπεζάκι τοΰ Ζαχαράτου ή στό πεζοδρό
μιο του ξενοδοχείου τής Μεγάλης Βρεττανίας. Καί στά 
τελευταία οΰτε οί τραυματίες βοηθίοΰνται, ούτε οί. 
έκκλησιές ’χτίζουνται μέ άς πενταροδεκάρες. "Αν υ
πάρχει αληθινό πατριωτικό ή θρησκευτικό αΐστηιια. 
δέ χρειάζουνται έρανοι. "Αν πάλε δέν υπάρχει, δέν 
μπορεί νά δημιουργηθεΐ μέ τούς δίσκους τής ζητια. 
νειας,

ΒΓΑΙΝΟΥΝΕ, βγαίνουνε, δλοένα καί βγαίνουνε 
καινούργια βιβλία Σωστή έπιδημία βιβλίων. “Ο

λη ή έκδοτική καθυστέρηση τόσων καί τόσων χρόνών. 
ζητάει τώρα νάναπληρωθεΐ μέ μιά βιαστική προσφο
ρά βιβλίων. Τό φαινόμενο αυτό, αντί νά μας ένθσυ. 
σιάσει, μας γεννάει μελαχολικές «σχέψες. Γιατί βλέ
πουμε καί σ’ αύτή τή δουλειά τήν ίδια τσαπατσουλω. 
σύνη, τήν ίδια αφροντισιά πού είδαμε καί μέ τή βι
βλιοθήκη τοΰ Φέξη. Καμιά γενική φιλοσοφική ή κοι
νωνιολογική άρχή, κανένα ξεδιάλεγμα, καμιά προσο
χή στή γλώσσα, στό δούλεμα. “Οποιος έχει κάτι, τό 
τυπώνει υέ τή μεγαλύτερη εύκολία. Συλλογιόσαστε μέ 
λύπη. πώς ένας ενσυνείδητος pal καλοφωτισμένος έκ
δοτης θά μπορούσε νά χρησιμοποιήσει α&τό τό ρεΰ- 
ua τών άναγνωστών πού άρχισε νά ιιοοφώνεται, πώς 
θά ιιποοουσε νά τό καθοδηγήισει προς tboimiów; y*, 
τεύθυσες, σχηματίζοντας σιγά σιγά Iva θεμέλιο γιά 
τή μόοφωση μιας φωτισμένης κοινής γνώμης. Βέ- 
6α; α δέ θέλουιιε νά ποΰμε πώς δέν ύπάοχουνε κοΑ. tu 
ιιητικές έξαίρεσες. Κ’ ίσια ίσια γι’ α&τόυς πού δέν έ- 
πιξητοΰνε τό άπλό έμπορικό κέρδος, παρά έμπνέονν. 
ται από κάποια ανώτερη φιλοδοξία, χαράζουμε τίς λί
γες αύύες γραμμές, γιά νά τούς δώσουμε αφορμή νά 
σκεφτοΰνε μέ ποιόν τρόπο είναι δυνατό ή έμπορική 
άνάγκη νά συμβιβαστεί μ! τή φιλολογική καί κοινω
νική ευσυνειδησία, όπως γίνεται «αί μέ τούς; έκδοτι- 
κούς οίκους της Ε ύ ρ ώ π η ς .
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ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΒΙΧΤ&ΡΑ ΠΑΝΙΝ : 'Η  δύακολη ώρα, 

ραμάνιζο 1 9 2 0 .
Τό βιβλίο τού Ρούσσου συγραφέ,α Βίχτωρα Πάνιν, 

μέ τον τίτλο «Ή δύσκολη ώρα», μεταφρασμένο γερ
μανικά από τον Α.ΙΙιιοκνναπΙ, μάς χαρίζει έναν κα
θρέφτη, δπου μπορούμε νά ίδοΰμε τή ζωή τής σημ-ε- 
ρινής Μπολσεβίκικης Ρωσσίας, δχι μέ τό πρίσμα που 
βλέπουνε τή ζωή αυτή ο! άνθρωποι του παράνομου 
κέρδους ή τής προκατάληψης, ούτε μέ τά μάτια των 
ϊδεόληπτων όραματιστών ενός άνύπφρχτου σήμερα 
Μπολσεβίκικου παράδεισου, παρά μέ τά μάτια ένός α
μερόληπτου, ψυχρού παρατηρητή, ώπλισμένου μέ 6α- 
θή φιλοσοφικό νού και βαθιά αντικειμενική παρατή
ρηση.

Τό βιβλίο τιτλοφοριέι/αι ρομάντζο. ’Ακριβέστερα, 
μπορούσε νά ονομαστεί « ελίδες ημερολογίου». ’Αρ
χίζει από τις 16 Αύγουστου καί τελειώνει στις 19 τού 
Φλεβάρη. Μέσα στο χρονικό αϊτό διάστημα! ό ουγρα- 
φέας μάς παρουσιάζει διάφορα επεισόδια που δέν έ
χουν καί τόσο βαθιά έσωτερική σύνδεση πάντα τό έ
να $  τό άλλο, μά πού δλα ένώνόυνται στήν κοινή 
προσπάθεια νά καθρεφτίσουνε τή Ρούσσικη ψυχή, ο- 
χι μόνο στήν επιφανειακή της εμφάνιση, παρά στήν 
άληθινη της έσωτερική υπόσταση, διαμορφωμένη από 
λόγους ιστορικούς, φυλετικούς, κοινωνικούς καλ φιλο
σοφικούς. Τό έργο έχει πιο πολλή σημασία φιλοσοφι
κή και ψυχολογική. ΙΕϊναι μιά βαθιά ανάλυση τής πε- 
ρίεργης Ρούσσικης ψυχής, μέ τήν αιώνια τάσι^της 
προς τό μυστικιστικό καί τό απόλυτο καί τήν όρμή 
της προς τό πάθος καί τή θυσία, άπό άνθρωπο πού 
δέν αγωνίζεται ουτε νά όξωραΐσει ούτε νά άποκρύψει 
τίποτα; άπό τήν ώμή πραγματικότητα, δπως παρουσι
άζεται στά μάτια κάθε αμερόληπτου παρατηρητή πού 
ξαίρει. νά βλέπει μέσα στις μυστικές πτυχές τής αν
θρώπινης ψυχής.

Τό έργο ξετυλίγεται μέσα (θέ μιά ατμόσφαιρα οικο
γενειακής τρυφερότητας κοφ, αθλιότητας. Ό Νικόλας 
Πέτροβιτς, ό ήρωας τού έργου, είναι ένας διάσημος 
συγραφέας, πού έχει πιά κερδίσει τή δόξα καί. τόν 
πλούτο. "Ολοι τόν αναγνωρίζουνε σάν ένα μεγάλο 
γνώστη τής ζωής, ένα λεπτό ψυχολόγο, πού τό δια
περαστικό του μάτι τρυπώνει μέσα σέ δλα τά μυστικά 
τής ζωής. Σά γυρίζει άπό τό μέτωπο, πού εΐτανε χρό
νια στρατιώτης, βρίσκει μέσα στο σπίτι του μιά βα- 
ριά άτμοσφαίρα. Τό ικορίτσι του βρίσκεται σέ μιά 
ψυχρότητα προς τή μητέρα του, ή γυναίκα του τού 
φαίνεται άποκρουστική μέ κάτι τό ύποπτο πού διακρί
νει άπάνου της. Κι άπάνου άπ’ δλα ή δυσκολία τής 
ζωής. Στο σπίτι τρέφουνται μέ ένα είδος νερόσουπας. 
καί τό ψωμί μοιράζεται μέ τό διαβήτη. Στήν πόλη 6α- 
σιλεύει μιά βάριά, άγρια ησυχία. Κάθε μέρα άκούγον. 
ταΐ ντουφεκιές καί κανονιές σέ διάφορες συνοικίες, 
κ’ ή κυκλοφορία στους δρόμους εΐνάϊ δύσκολη κ’ έπΐ- 
κίντυνή. '

Ό  Νικόλας Πέτροβιτς, πού ζοΰσε πρώτα μέ τά ει
σοδήματα τώ βιβλίων του μιά ζωή πλούσια, τώρα 
βλέπει τόν εαυτό του υποχρεωμένο νά τρέφεται μέ μιά 
νερόσουπα καΓι νά δοκιμάζει τή σιωπηλή τραγωδία τού 
μικρού Βόβα, τού παιδιού του, πού τόν κοιτάζει 
πάντα λαίμαργοι στά μάτια. Μά είναι μέσα στο σπίτι 
μιά ψυχή που αγρυπνεί γιά τό Βόβα, Είναι δ «Κα

λός (άνθρωπος», ένα είδος πορτιέρη, φρδντιστή, ένας 
τύπος γέρου Ρούσσου φιλόσοφου, γιομάτου καλοσύνη, 
πού δέ δυσκολεύεται νά προσφέρει κ ι αύτός τό κομ
μάτι του, γ ιά  νά γιομίσει τό στομαχάκι τού μικρού 
Β όβα. Ή  μορφή τού γέρου αύτοΰ περνάει σέ δ- 
λο τό έργο σάν ήσκιος, σκορπίζοντας μιάν ά γ ια  κα
λοσύνη μέ τή  φιλοσοφική του εγκαρτέρηση.

Ο ΐ μαθητές κάποιας ανώτερης σκολής επαναστα
τούνε ενάντια στά Σοβιέτ κ ’ ή εξουσία τούς πολιορ
κεί στό χτίριο τής σκολής, δπου είναι ώχυρωμένοι, 
καί τούς χτυπάει μέ , :ανον:α. "Ολοι αύτοί οΐ νέοι ε^· 
ναι καταδικασμένοι σέ σίγουρο θάνατο. Ή  κρεμάλα 
τούς καρτεράει σέ λίγο. Αύτή ή σκέψη τον γεννάει 
τή φρίκη . Π ηγα ίνει ό ϊδιος αντιπρόσωπος των Σ ο
βιέτ, στούς επαναστάτες άντιδραστικούς, γ ιά  νά τούς 
συβουλέψει νά παραδοθοΰνε. Παρουσιάζεται μέσα στή 
σάλα, δπου είναι συγκεντρωμένοι οι έπαναστάτες, κι 
άρχίζει νά τούς βγάζει λόγο.«Ό  άνθρωπος, τούς λέει. 
έχει Ιερό δικαίωμα νά ζεΐ, είναι κακούργημα νά σπρώϊ 
χνει κ άνά ς τούς ανθρώπους μ& τή βία στό θάνατο.Π α- 
τρίδα, πατριωτισμός δέν είναι τίποτις άλλο παρά έ
νας άτιμος υπνωτισμός πού δημιουργήθηκε άπό τούς 
χορτασμένους γ ιά  νά σπείρουνε άνάμεσα στούς άν- 
θρώπους τήν έχτρα καί το μίσος. Γελιούνται δσοι νο
μίζουνε πώς πεθαίνοντας κερδίζουνε τήν αθανασία. 
Π οιός συλλογιέται σήμερα τούς στρατιώ τες τού Μ εγα- 
λεξάντρου, τού Καίσαρα, τού ’Α ττίλα; Π οιός λυπάται 
τούς άνθρώπους πού πεθάνανε, χω ρίς νά ξαίρουνε 
γ ια τ ί ; Π εθάνανε μόνο γ ιά  νά  χαρίσουνε τή δόξα 
στούς αρχηγούς τους, πού αύτοί τούς δολοφονήσανε, 
άπό αυτούς δέν άπόμε.νε τίποτα, μόνο ή δόξα τών αρ 
χηγώ ν άπόμεινε». Έ ν α ς  τονέ διακόφτει : «Προδότη, 
ψεύτη, Ισύ δ ίδιος στά βιβλία σου δέ μάς έγραψες, 
πώς ή  αγάπη στήν πατρίδα  είναι ά για  ; δέ μάς ζω
γράφ ισες θαυμαστά τούς ήρω ες; πολλοί άπό μάς άπό 
τά  βιβλία τά δικά σου παρακινηθήκανε πρής τό θά 
νατο». Ό  Νικόλας Π έτροβ ιτς ταραγμένος άπό τή 
σκληρή αύτή διακοπή, έτοιμος νά λιγοθυμήσει, κατε
βαίνει άπό τό βήμα μέσα σ’ έναν τρομερό θόρυβο.

Μ ιά 'μ έ ρ α  βρίσκει μέσα στήν κάμαρά της τή γυ
ναίκα του στήν αγκαλιά ένός άλλου. “Ετσι οί παλιές 
ύποψίες του έπαληθεύουνε. Σ τό  διάστημα τής άπου- 
σίας του ή γυναίκα του είχε πάρει τόν κακό δρόμο. Ό  
πόλεμος έφερε μιά γενική ύλική ρ.αί ηθική εξάρθριο- 
ση. « Ό  σημερινός γάμος, λέει ό ίδιος, είναι μιά δ η 
μόσια πορνεία, ή οικογένεια ένα μπορντέλλο μέ σκή- 
μα μιάς όμορφης βίλλας».

Τ ι πρέπει νά κάνει τώρα ; Ν ά τηνέ σκοτώσει ; Νά 
τηνέ διώξει ;Δέν κάνει ούτε τό ένα ούτε τό άλλο.Σωπαί 
νει, ουσιαστικά χωρισμένος άπό καιρό άπό τή γυναί
κα του, δσο πού μιά μέρα μ ’ ένα γραμματάκι ή  γυνα ί
κα του τόν πληροφορεί πώς άφίνει τό σπίτι.

Ή  άτμοσφαίρα τού σπιτιού γίνεται τώρα πιό βαριά,. 
Κρύο, γ ιατ ί δέν υπάρχουνε τά μέσα γ ιά  ζέσταμα, πεί
να. Ή  μεγαλύτερή του κόρη, ή Νούσσια, βγαίνει τώ
ρα πολύ συχνά από τό σπίτι. Μ ήπως πρόκειται κι αύ. 
τή νάκολουθήσει τό δρόμο τής μητέρας τη ς; Ή  σκέ
ψη ή μελαχολία γ ιά  τή ν  κατάσίαση τής Ρωσσίας, 
τού βαραίνει τήν ψυχή. Έ ν α ς  πού έρχεται νά τόν έ- 
πισκεφτεΐ στό σπίτι του, τονέ βεβαιώνει πώς 90 ο )ο  
οί σοσιαλιστές είναι, αμα τούς κοιτάξει κανείς άπό 
κοντά, κακούργοι, ληστές, δολοφόνοι, κι αύτοί θέλου
νε τώ ρα νά  κυβερνήσουνε τή Ρω σσία  \ Τόν άφήνει 
νά λέει, νά  λέει. 'Ύ στερα  τού απαντάει, άνάμεσα σέ
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άλλα πολλά : <Τί χρειάζουνται οι καινούριοι πόλεμοι, 
τ ί  χρειάζουνται οί καινούριες «ίματοχυσίες ; Ή  ζωή 
πρέπει νά  πλαστεί, και στο χτίσιμό τη ς έχιει ό καθέ
νας τή  θέση του, δ ίχω ς πόλεμο. 01 άνθρω ποι χρο>- 
στούνε δλοι, σάν άπλοι εργάτες, να  δουλέψουνε γ ια  
τους ξυπνήσουνε τη συνείδηση τή ς λευτεριάς κΑ  τού 
Άνθροιπισμού, Γ ια  νά γ ίνε ι αύτό, δε χρειάζεται κα
νένα πρόγραμμα. Χ ρειάζεται μόνο βαριά δουλειά, ρο- 
ζάρικα  χέρια, πρόσωπα που νά  στάζουνε ίδρωτα, καί 
προπάντων, * ατομικό παράδειγμα. Ά νθ ρ ω π ο ι πού 
ή  καρδιά τους εΐ^αι γιομάτη Μίσος καί Α διαλλαξία , 
?εν μπορούνε νά γίνουνε απόστολοι τής Α γ ά π η ς  καί 
τής Λευτεριάς»

Ή  ζωή του παρουσιάζει τώ ρα ένα σωρό ηθικά  πρou 
βλήματα, πού δέν τά  είχε ως τώρα συλλογιστεί. Μ ιά 
ψευτιά άνακαλύφτει μέσα στα έρ γα  του. Ή  ζω ή δέγ 
είναι δπω ς τηνέ ζουγράφισε στά βιβλία του. Μ εγάλος 
του δάσκαλος στέκεται ή  Π είνα . Αυτή του ανοίγει τά  
μάτια. Τ ώ ρα πού κι αυτός ό ίδ ιος άρχισε νά  πεινάει, 
αυτός πού είχε ζήσει με βασιλική άνεσή, αδιαφορών
τας γ ια  τά  μελεούνια τω ν πεινασμένων, τώ ρα  μπαίνει 
στο βαθήτερο νόημα τής ζωής. Λέει «Π είνα  ! ’Εσύ 
είσαι ή  καρπόφορη, ή  άκατάληφτη μάστιγα. Σ έ  κα
ταριέμαι. Π όσα δάκριαί, πόσο αίμα, πόση δυστυχία; έ
φ ερες στον κόσμο. Καμιά δικαιοσύνη δέ θ ά  βασιλέ
ψει ποτέ σ’ αύτή τή  γή ινη  κοιλάδα τού κλαυθμώνα, 
δσο έσύ δέν αφανιστείς ί Π είνα  ! ’Εσύ είσαι ό Θεός 
μου, Ί^ ιδ ικητής κοίί Δίκαιος, γονατίζω  μπροστά σου, 
γ ιατ ί έσύ, ¿'μένα, τον τυφλό τώρα στά γερατειά, μου 
άνοιξες τά  μάτια. Έ ν ιω σ α  τούς ανθρώ πους καί τον 
Κόσμο, κατάλαβα πόσο μεγάλο έγκλήμα έκανα εγώ  ε
νάντια σέ εκατομμύρια ανθρώ πινες υπαρξες πού σκύ
βουνε άπό τήν πείνα. Κι αν είναι νά  με φέρεις στον 
τάφο, εγώ  σέ βλογαω, γ ιατί αυτό είναι μιά ευτυχία 
νά πεθάνει κανείς άφοΰ ένιωσε α ύ τή 'τή ν  αλήθεια, κι 
αύτή τή γνώση πού άπόχτησα έγώ, θ ά  τήν κληροδο
τήσω καί στους μεταγενέστερους.»

Έ τ σ ι ,  τώ ρα πού πεινάέ; κι ό ίδιος, αρχίζει νά βλέ
π ει τή ζωή μέ μάτια  καθαρώτερα. Τό έργο του εΐτανε 
ψεύτικο. Λ έν είχε δεί ως τώ ρα εκείνους πού άγωνιζόν- 
τανε μέ τον ίδρωτα καί τό αίμα τους νά τοΰ εξασφαλί
σουνε τον πλούτο καί τήν άπόλαψη. Ε ίχε ίδεΐ μόνο 
τους χορτάτους, τούς έκφυλους, αύτούς πού μέ τή μο- 
λυσμένη πνοή τους φαρμακώνανε τήν ατμόσφαιρα, 
τούς παράσιτους, κάί σ' αύτούς, μόνο σ’ αύτούς είχε 
άφ.ερώσει τό' ταλέντο του. Ε ΐτανε δ συγραφέας, δ
πω ς τούς βλέπουμε καί δω καί παντού, πού βλέπει τή 
ζωή άπό αψηλά, πού δέν καταδέχεται νά σκύψει κά
τω, νά κατεβεΐ άπό τά σύννεφα, νί Ιδεΐ τή μαύρη δυ
στυχία πού κυλάει στά πόδια του καί πού αύτή μόνο 
θ ά  τονέ μπάσει στο βαθήτερο νόημα τής ζωής.
Γ ιατί ό Νικόλας Π έτροβιτς δέν εΐτανε— -αύτός ό φ η

μισμένος συγραφέας, —  μόνο ενας τυφλός, μά κ’ έ
νας ανήθικος. Πολλές γυναίκες πηγαίνανε στο σπίτι 
του γ ιά  νά τού ξομολογηθούνε τό θαμασμό τους, καί 
πολλές φορές, τό μολογεί ό ίδιος, δέ δυσκολευότανε 
νά δεχτεί τήν τιμή τους, πού του καταθέτανε στά πό
δια του σά λιβάνι θαμασμσΰ καί λατρείας. Αύτή εΐ

τανε κ’ ή τύχη τής νΟλιας. Έ ν α  εξωτικό πλάσμα, κό
ρη ενός καλλιτέχνη, πηγαίνει*'νά τοΰ φ ρ ν ρ ώ σ ε ι πόσο 

τονέ θαμάζει. Τ ίποτα δέ συλλογιέμαι μ πρό ; στή λάμ
ψη του. Π έφ τει στήν αγκαλιά του κ·ι δταν, τή στιγμή 

που έπαψε πια  νά είναι παρθένα, τηνέ ρωτάει γ ια τ ί

κλαίει, εκείνη τοΰ Αποκρίνεται· « Ά χ  ! είμαι τόσο εύ- 
τυχισμένη». Αύτός είναι ό μέσος τύπος τώ  σημερι
νών διανοούμενων, πού χωρίζει τή  θεω ρία  άπό τήν 
πράξη, πού νομίζει πώς μπορεί νά λέει δμορφες θεω- 
ρίες δίχως νά έχει τή  δύναμη καί νά  Ας εφαρμόζει ό 
ίδ ιος στή ζωή του. ’Ανήθικοι άνθρωποι, ανήθικη τέ

χνη. , ___
Αυτό θέλει νά πει ό συγραφέας δταν του παρουσι

άζεται σι)ό σπίτι του μ ιά  επιτροπή άπό καλλιτέχνες, 
κουρελήδες κι αδύνατους άπό τήν πείνα, νά  τοΰ ζη
τήσει τή μεσολάβηση στά Σοβιέτ γ ιά  ύήν καλλιτέρε- 
ψη τής θέσης τους. Λέει ένας άπ ’ αύτούς σέ μιά ευ
τυχισμένη στιγμή, αυτεπίγνωσης : «Μοΰ φαίνεται πώς 
ή  δυσπιστία τής Κυβέρνησης απέναντι μας τέλεια μάς 
α ξίζει, άφοΰ έ'μείς άνθρωποι τής Τ έχνης καί τής ’Ε 
πιστήμης, έως τώρα σταθήκαμε οί άντιπαθηΤικώτεροι 
ύ.υ-ρέτες τω ν πλούσιων, τώ χορτάτων, τών Ισχυρών. 
Γ ιά  ποιόν τραγουδούσε ό ξακουστός τραγουδιστής ; 
Σ έ  ποιόν« χάριζε τήν τέχνη του δ θεατρίνος; Γ ιά  πσ.ό. 
νε δ γλύπτης σκάλιζε τάγάλματα; Μ όνο γ ιά  τού; 
Χορτάτους καί τούς Πλούσιους, γ ια τ ί μόνο ·αύτό| εΐ
τανε σέ θέση νά πλερώσουνε γ ι αύτή τήν τέχνη, γ ιά  
μιά τέχνη πού άπδ τήν ακολασία καί τον εκφυλισμό 
τώ ν Πλουσίων καί τών Χ ορτάτω ν έβγαινε. "Έδωσε 
π ο ΐ  καμιά προσοχή ή  Τ έχνη  αύτή γ ιά  τά  μελεούνια 
τώ ν έργατικώ νε μαζών, μέ τά ροζάρικα χέρια  κ Α  τά 
πρόσωπα πού στάζουνε ίδρω τα; Υ π ή ρχε , ας είναι καί 
μιά  ψιλή κλωστή, πού νά ενώνει τήν Τ έχνη  μας μ’ αυ
τές τις  μάζες ; Ε μ ε ίς , οί ιεροφάντες, είμαστε ξένοι 
σ’ .αύτούς. Ο ί κύριοι Κ αθηγητές, οί παπάδες, δέ δη)μι· 
ουργήσανε έξυπνες θεω ρίες γ ιά  τδ δικαίωμα τής κα- 
ταδυνάστεψης τών ανθρώπων, καί δέν κηρύξανε μέσα 
στις εκκλησίες τους κα|ί στά σκολειά τους τον πόλεμο; 
Δέ φέρανε ιό ν  Π ατριω τισμό ; Ν αί, ναι, ναί, χίλιες 
φορές ναί ! Αύτή ή άτιμη ¿'κμετάλλεψη σέ εκατομμύ
ρια έργάτες θ ά  μπορούσε νά γίνει, άν οί χιλιάδες μη
χανικοί, δικηγόροι, εφευρέτες,, υπάλληλοι, αξιωματι
κοί, δέν πουλούσανε τή συνείδησή ΐους καί τό μυαλό 
τους στούς φαμπρικάντες, στο μπανκιέρή, στον έμπο
ρο;» Πόσο αληθινά βλέπει τή  ζωή τώρα πού πεινάει; 
Πόσο αληθινό, πόσο δίκαιο αύτό τό σκληρό μαστίγαν. 
μα  τώ διανοούμενων, που καταντήσανε σέ δλες τις 
χώρες καί σέ δλσυς τους καιρούς οί μεγαλύτεροι α
πολογητές τοΰ Κακού καϋ τής Ψ ευτιάς.

Ο ί μέρες τή ς ζωής του κυλούνε θολές. Κρύο, πεί
να, που ολοένα τονέ σ φ ίγγε ι περσότερο. Καλά οί με
γάλοι. Μ ά δ μικρός Βόβας πώ ς θ ά  βαστάξει σ’ 
αύτό ύό καθεμερνό μαρτύριο, αύτός που ονειρεύεται 
νά  λυώσουνε τά  χιόνια κάί νά βγεΐ δ ήλιος, δπως του 
είχε ύποσκεθεί δ πατέρας του; Μ ά  σάν άγγελος κα
λοσύνης παραστέκει δίπλα; του πάντα ό γέρος, δ «κα
λός άνθρωπος». Αυτός βρίσκει τρόπο νά οικονομήσει 
λ ίγο ψωμάκι, μιάν αγκαλιά ξύλα γ ιά  νά θερμάνοχινε 
την κάμαρα τή μικρούλα καί σκοτεινή, δπου έχουνε 
μεταφέρει τώ ρα τό Β όβα. Ό  άνθρωπος αυτός πού 
πιστεύει πώς ή  αγάπη γ ιά  τόν άνθρωπο είναι δ,τι τό 
νερό γ ιά  τό ψάρι, αύτός είναι δλος καλοσύνη Λ αύ. 
ταπάρνηση.

Τ ά  σύννεφα πλακώνουνε βοριά την ψυχή τού Ν ι- 
ΐκόλα Π έτροβιτς. Θεωρεί τόν εαυτό· του γ ιά  δήμιο, 
γιαΑ  αύτός έφερε στον κόσμο τό Βόβα, αν-'·- 
τάστρεψε τήν "Ο λία καί τήν έσπρωξε στήν πορνεία, 
αύτός σκόρπισε στόν κόσμο, μέ τά  βιβλία του, τό ψέμα 
καί τήν άπάτη. Γ ιαύτό θεω ρεί ύποχρέωσή του νά  τηνέ
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συμμαζέψει από τούς δρόμους στο σπίτι του καί νά 
συζεΐ μαζί της σά νά είναι πα ιδί του, τώρα μάλιστα 
πουφυγε ή γυναίκα του, πεψανε ή γρ ιά  παραμάνα κ’ 
ή  μεγάλη κόρη του, ή  Νούσσια, σπάνιο βρίσκεται στο 
σπίτι, ικι ό Βόβας έχει τόση άνάγκη άπό περιποίη
ση.

Θ άφήσει λοιπόν το Βόβα του νά πεθάν?/ < y  
την πείνα ; "Ο χι. Θ ά β γε ΐ νά ζητιανέψει. Κ ι αυτός 
ό ξακουστός συγραφέας βγαίνει Ιν α  βράδι στό δρόμο 
κ α ί παίρνει άπό π ίσω  μ ιά  γυναίκα πλούσια γ ιά  νά 
της ζητήσει λεημοσύνη γ ιά  τό πα ιδ ί του. Ξαναγυρί- 
ζοντας στό σπτίι του συντριμμένος, βλέπει σ ιό  πεζο
δρόμιο μιά  γυναίκα νά ικάθεται. ¡Είναι σ το ιπ ΐ στό με- 
θήσι, άναίστητη. Ε ίναι ή  κόρη του, ή  Νσόσσια. Μ& 
χίλια  βάσανα τηνέ μπάζουνε στό σπίτι κ ι δταν τηνέ 
γδύνουνε γ ιά  νά τηνέ βάλουνε στό κρεοδάτΐ, τότε γ ιά  
πρώτη φορά βλέπει πώ ς ή  κοιλιά της είναι στρογγυ- 
λεμένη. Ή  Νούσσιο είχε παραστρατήσει. Τ ή  φ ιώ - 
χεια  τήν ακολουθεί π ιστά  η ήθική αθλιότητα, 6 έξευ- 
τελισμός του άντρα, ή  έκπίρνεψ η της γυναίκας. «Εί
ναι στόν έβδομο μήνα. Μ ου τό ξομολογήθηκε ή  ίδια», 
του λέει ή  "Ολια.

’Α ρχίζει ή  δραματικώτατη περ ιγρα φ ή  της άρρώ- 
στειας του Β όβα. Π εθα ίνει άπό την πείνα. "F  
να παιδάκι πέντε χρονώνε πεθαίνει γ ιατ ί δέ βρίσκεται 
λίγο ψωμί, λίγο γάλα. Ντροπή, ντροπή γ ιά  τον πολι
τισμό μας ! «*Αν είχε κ ι ό Κλεμανσώ ένα παιδί ν'- 
πέθαινε άπό τήν πείνα ! *Αν τδν ώδηγοΰσε κανείς έ- 
δαΓκαί τον έβαζε κοντά στό κοεββάτι τού 
ή καρδιά αυτοί* τοΰ γέρο δήμιου θ ά  μαλάκωνε; Θάδι- 
νε ενα κομμάτι ψωμί στό Βόβα μου ; Έ ν α  κομμά
τ ι ψωμί XioR. λίγο γάλα θ ά  φτάνανε γ ιά  νά  σώσουνε τή 
ζωή του».

(Συ νέ /ε ια )
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΩΡΙΤΗΣ

^  I —ι

Η Κ ο ιν η Γ ν ο μ η

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ
’Α γαπητέ Νουμά,

Π ροχτές, ξεφυλλίζοντας τούς τόμους σου, σταμά
τησα μέ απορία σέ κάτι άρθρα, μ’ έπ ιγραφές «Τό κοι

νωνικό ζήτημα» κ ’ «Εγω ισμός», καί υπογραφή Φω

τός Π ολίτης. Τ ά  άρθρα  αυτά είναι, Νουμά μου, φλο

γερά  κηρύγματα σοσιαλισμού. Κ α ί άμέσως θυμήθηκα 

τά  χρονογραφήματα πού διαβάζω, σκοτώνοντας τήν 
ώ ρα  μου. στήν εφημερίδα  «Πολιτεία», φλογερά άντι- 

σοσιαλιστικά κηρύγματα, γραμμένα καί δαντα  άπό 

τον ίδ ιο  κ. Φ. Π . (Φώτο Π ολίτη ). Σ ’ αυτά τά  τελευ
τα ία  ό Φ. Π . άρνιέται πώς ό σοσιαλισμός είναι ιδεο

λογία, κ’ υποστηρίζει πώ ς είναι ταπεινή υπόθεση στο

μαχιού, καί δεΐγμα άφάνταΐστου άτομικισμοΰ κ ’ εγω ι

σμού. Ό  πειρασμός δέ μ ’ άφ ίνει νά  μην άντιγράψ ω  

μερικά κομμάτια άπό τά  πρώ τα άρθρα  του Φ. Π . 
Γ ρ ά φ ει λοιπόν καί λέει έκεΐ ; «’Επειδή παραδέχουμαι 

κ α τ ά  γ ρ ά μ μ α  τό σύστημα τοΰ Σκληρού, π ι

στεύω πώ ς ή. οάτία της στασιμότητας βρίσκεται στόν 

ψευτοφεουδάλίΜΐό Ιδεαλισμό τη ς  πλουτοκρατίας μας, |

καί είμαι δπως κο̂ . κείνος τής Ιδέας πώ ς μόνο τότε θ ά  
κατορθώσουμε νά δώσουμε μιά κίνηση στή σταματι- 

σμένη μηχανή μας αμα σπάσουμε τά  είδωλα μέ τά  ό 
ποια μάς θ ρέφ ει ή  κ υ ρ ι α ρ χ ο ύ σ α  τ ά ξ η ,  

δημιουργώ ντας δυνατή άντιπολίτεψη άπό τις  τ  ά  - 

ξ ε ς  τ ο ΰ  λ α ο ΰ »  (Ν ουμάς φύλλο 326). Κ ι άλ- 

λοΰ : « Έ τ σ ι προχώρησε ή κοινωνία, μέ βάση τό έγω- 
ιστικρ ένστιχτο τοΰ άτόμου» (Ν ουμάς 346). Καί 

ρυίκάτου : « . .  ,Τ ό  ίδ ιο  καί μέ τήν άστική τάξη  Τώ 

ρα πού σηκώθηκε ό πόλεμος έναντίο της, έχει άνάγκη 

άπό κάθε είδους στοιχείο (π . χ. άπό τό Φ. Π ο λ ίτη ϊ, 

γ ιά  ν’ αυξήσει τή δύναμή της, κ<Α γ ιά  νά  κρατήσει σέ 
υπνωτισμό (μέ χρονογραφήματα, λέμε μ εΐς), κείνους 

πού έκμεταλλεύεται». (Νουμάς 347). Κ ι άκόμα πα- 

ρακάτου : «Αυτός είναι δ σοσιαλισμός, πού ή κο.νω- 

ν ία  του θάρθει, γ ιατ ί τή  γεννάει σ ιγά  σ ιγά  αυτή ή  φύ
ση τοΰ καπιταλυσμοΰ.. Σ έ  κάθε ά ν ε π η , ρ έ α σ  τ ο  
φ αίνεται καθαρά ή δροσιά καί ή προοδευτική τάση 

τοΰ συστήματος το υ . . .  Τ ό σοσιαλιστικό καθεστώς ό

χ ι μόνο έκφυλισμός δέ θάναι, μά άπεναντίας θάναι 
α ν ώ τ ε ρ ο  άπ’ όλα τά  προηγούμενά του καθεστώ

τ α . . .  "Ο σοι λοιπόν πολεμάνε (βλέπε Φώτο Π ολίτη) 

τώρα τό σοσιαλισμό, τίποτ’ άλλο θεν κάνουνε παρά 

νά  δείχνουν ολοφάνερα τήν αστική φύση τους, μέ τό 
στάσιμο φιλοσοφικό τους σύστημα, τό ίδ ιο  δηλαδή 

ποΰκαναν οί φεουδάλοι χτυπώντας τούς άστούς». 
(Νουμάς, 347). Βλέπεις λοιπόν, Νουμά μου, φ ω ς φα» 

νάρι, πώς μ ’ δλη τους τήν πρόχειρη διατύπωοη, δ Φ. 
Π . τά  λέει τά πράματα δλότελ’ αντίθετα άπό τον ίδιο 

Φ .Π .  Π ότε άραγες λέει τήν αλήθεια δ Φ . Π .;  Τ ό
τες ή  τώ ρα; Μ ήν τάχα  έξελ ίχτη ιε τελευταία; Μά 

ποιος τάχα  μάς βεβαιώνει πώς δέν μπορεί νά ξαναε- 

ξελιχτεΐ, κ ι δ ,ΐ ι  λέει σήμερα νά τάποκηρύξει καί ν’ 

αγκαλιάσει δ ,τ ι έλεγε χτες ; Κ αί τό συμπέρασμα 

βγαίνει μονάχο του : Π ρέπει νάναι κανάίς πολύ κου
τός, γ ιά  νά  κάθετα ι νά πιστεύει κάτι τέτοιους, άφοΰ 

κ’ οί Ιδιοι δέν πιστεύουνε σ’ δ ,τ ι γράφουνε σήμερα 

καί σ’ δ,τι θ ά  γράψουνε αύριο.
Δ ικός σου

___________________  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΛΝΝΗΣ

Σ Η Μ . τοΰ Ν Ο Υ Μ Α . —  Δέν έχεις δίκιο. Ό  Φ  .Π . 
είναι μορφωμένος καί καλός δημοσιογράφος. Μ ήν ξε- 
χνρ ς πώ ς αναγκάζεται νάχει πισωόροιιικές, καθυστε
ρημένες, μουχλιασμένες κ α ί συντηρητικές ίδέες, έπει- 
δή τό φύλλο πού Ιργά ζετα ι έχει συντηρητική ιδεολο
γ ία  στά πολιτικά, τά κοινωνικά καί τά  ζητήματα της 
φιλολογίας καί τή ς τέχνης. Τ ί θέλεις τό λοιπόν '·'« 
κάμη; Π ροσπαθεί νά  τά  βολέψει. Γ ι αυτό ιό  ρήχνει 
τι* περισσότερες φορές στήν άορίοΓολογία καί στήν 
αυστηρότητα, καί φ τάνει στό σημείο νά  υποστηρίξει 
καί τήν ποτριωτική ποίηση άκόμα. Μείνε όμως ήσυ
χος καί, χοΰ λόγου σου κ ι ό «Ριζοσπάστης» πού άνη- 
συχεΐ. "Ολα θά  διορθωθούνε άμα δ κ. Φ .Τ Ι . ξαναμεί- 
νει άνεπηρέαστος. Κ αί τδ  κάτου κάτου της γραφ ής, 
τ ί τά  βάζεις μέ τδ  Φ. Π . ; Υ πάρχουνε άλλοι χρονο
γρ ά φ ο ι τόσο άξεστοι κα ί καθυστερημένοι, πού δ  Φ; 
Π . είνα ι άσπρο περιστέρι μπροστά τους.
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Στην ψυχή μου τώρα 
κάποια μυροφόρα 
νέα πνοή σαλεύει, 
σαν Ανατριχίλα, 
μες σέ κρίνιον φύλλα, 
στής νυχτιάς τά έρέβη,

—Νά χαρώ δυο μάτια- 
σέ Ανθινα παλάτια, 
μου τραβούν τη σκέψη, 
που απ’ τόν ήλιο «ά,π 
τόν καλοκαιριάτη 
θΑχουν κρυφοκλέψει,

Κ’ έχουνε τή γλύκα 
που μονάχα βρήκα 
δταν σιγοπέφτεί 
λες σ’ άνθών κλινάρι 
τό χλωμό φεγγάρι, 
σέ νερών καθρέφτη.

—Νά χαρώ δυό χείλη*— 
ή δροσιά του ’Απρίλη 
πάνω τους γελά», 
κι βταν μου μιλούνε, 
σά νά μέ καλούνε 
στήν άγάπη πλάϊ.

Καί τά δυό σου χέρια, 
κρίνα ή περιστέρια ; 
κι βλη σά λουλούδι, 
κι βλη μιά αρμονία 
στή δική μου άνία 
ξέχωρο τραγούδι.

I ΧΙΝΟΠαΡΙλΤΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ

Α ΓΗ Σ  Λ ΕΒ ΕΝ ΤΗ Σ

Πείσμα, κλάμα ή βροχή 
Πού βαριά στήν ι|>υχή 
Μοΰχει αφίσει,
Σά μιά βούλλα μέ βιά 
Μέ τάχνάρια μαβιά,
—Θλίψης βρύση.—

Πάνωθε μου ουρανός 
Χυνοπώρου, θαμπός,
Συλλογιέται,
Περασμένες χαρές 
Τού Μαγιού, καί φορές 
Ξεγελιέται,

Σέ μιά αχτίδα γοργή,
Πού γλιστρώντας νά βγει,
Στ άχωράφια, *
Σπέρνει γύρω λαμπρές 
Όμορφιάς ζωγραφιές 
Καί χρυσάφια.

Καί σέ μι’ Ακρη, ώ γιορτή ! 
Παπαρούνα Ανοιχτή,
Φλόγας τάσι,
Χυνοπώρου άξαφνιά,
Σέ ψυχής καταχνιά 
Νέο γιορτάσι,

Ξαναγύρισμα αργό 
Στής χαράς τόν καιρό,
Πώς φωτίζει,

Τωρινά καί παλιά!
Μέ διπλήν Αντηλιά 
Μέ γιομίζει.

Κ Λ ΕΑ Ρ ΕΤΗ  ΜΑΛΑΜΟΥ

ΑΠΟ 3ΔΟ^ΑΔΑ ΣΕ 3ΔΟΛΙΑΔΑ
0 ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Άπό ένα Αξιόλογο Αρθρο τού φίλου μας κ. ’Αλεξ. 
Στάΐνμετζ, δημοσιεμένο στό περιοδικό τού κ. 
Βέη «Βυζαντινό — Νεοελληνικά Χρονικά», γιά 
τό ζήτημα της γλωσσικής μεταρρύθμισης στον 
τόπο μας,Αποσπούμε τακάλουθο κομμάτι, πού τό 
δημοσιεύουμε μέ εύχαρίστηση, κρατώντας γιά (ο
ρισμένα σημβΐα και άς επιφύλαξές μας :

Τό γλωσσικό ζήτημα δέν μπορεί νά τό θεωρήσει 
κανείς μόνο άπό γλωσσική ή λογοτεχνική Αποψη. Ό  
«Δημοτικισμός» στήν Ελλάδα είναι ένα Κοινων,κό κ,ί- 
νημα, μιά κοσμοθεωρία, βπως ό Σοσιαλισμός. Τό νε
αρό σοσιαλιστικό Κόμμα τής Ελλάδας, τουλάχιστο θε> 
ωρητικά, στηρίζεται στή βάση τού δημοτικισμού. Πρόΐ 
κειται γιά έναν Αγώνα τού νεοελληνικού Νοΰ έναντίο 
'.ου ψευτοκλασσικισμού πού Από την έποχή πού έσβη
σε ή ’Αρχαιότητα, κρατάει δεμένο τόν 'Ελληνικό λαό. 
Αυτός ό Αγώνας, στίς τελευταίες δεκαετηρίδες, προ. 
πάντων, Από τήν έποχή που φάνηκε δ Ψυχάρης, καί

στα τελευταία χρόνια̂  Από τόν καιρό τής στρατιωτι
κής επανάστασης του 1909, πήρε τήν δξύτερή του 
μορφή. "Οποιος θέλει νά νιώσει τή σημασία και τό 
πνεύμα αυτού τού νεοελληνικού Κινημάτου, πρέπει νά 
συγκρίνει τήν Ελλάδα τού 1921 μέ κείνη τού 1897. 
Δυό είναι οί ικυριώτεροι παράγοντες αυτής τή; μετά- 
βολής. Ό  ένας είναι έκεΐνο τό τμήμα τής πνευματικής 
'Ελλάδας πού Αναγνωρίζει τόν Ψυχάρη γι’ Αρχηγό 
του κ1 έχει γιά βργανο τού Αγώνα του τό βδομαδιάτι
κο λογοτεχνικό περιοδικό «Νουμάς». Αϊτό τό φύλλο 
κάνει πάντα ένα ριζοσπαστικό καί συνεπή Αγώνα Γ;- 
ναντίο κάθε γλωσσικής πολιτικής καί κοινωνική; 6- 
πισθοδρομικότητας. Στόν Αγώνα αύτόνε χρωστώιε τό 
πιό πολύ τη νάρχή μιας εύνο̂ κής λύσης στό γλωσσιμό 
πρόβλημα πού βάραινε ώς τώρα σέ βλη τήν πνευμα
τική καί πολιτισμένη ζωή τής 'Ελλάδας, Ό  δεύτερος 
σημαντικός παράγοντας είναι ό «Εκπαιδευτικός "Ο
μιλος», πού Ιδρύθηκε στήν ’Αθήνα έδώ καί δέκα 
χρόνια. Μέ τή βοήθεια αύτουνοΰ κατορθώθηκε να δ- 
δηγηθεΐ σέ μιά δριστική λύση τό γλωσσικό ζήτημα. 
Ό  "Ομιλος αϊτός, πάνω σέ βάση έπιστημονική' κα
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παιδαγωγική, δέ δουλεύει μόνο για τή γλωσσική με
ταρρύθμιση καί για την Παιδεία μά καί γενικά για 
την άνύψωση τού πνευματικού έπίπεδου του λαοΰ, 
που ζεΐ ακόμα κάτω από την* ιδεολογία της καθαρεύ
ουσας. Πολλοί κύκλοι της Κοινωνίας, δπως τό Πανε- 
πιιστήμιο, καί ένα μεγάλο μέρος; τοΰ τύπου, δείχνουνε 
άκόμα μικρή ή κοί, καμιά συμπάθεια στο κίνημα αά. 
τό. "Ομως καί καμιά μεγάλη αντίσταση, δπως στά 
Εύαγγελιακά καί Όρεστειακά τοΰ 1901 /καί 1903 δίν 
παρουσιάζεται σήμερα. Τ όγλωσσικό ζήτημα άπό τό 
μέρος της λογικής είναι πιά λυμένο καί ό καθένας 
πού άγαπρ το λαό πρόθυμα θά συφωνησει με τά λό
για τοΰ Βενιζέλου — αυτός εδωσε μιά μεγάλη ώθη
ση στή γλωσσική μεταρρύθμιση — που στά 1917 υ
στέρα ωέδ τό μπάσιμο τής δημοτικής στά ¡σκολειά, εί
πε «Βάλαμε σήμερα τό θΐμέλιο γιά ενα μεγάλο έργο. 
Εύχομαι νά φτάσει σέ καλό τέλος, γιά τήν ευτυχία 
τοΰ ""Εθνους».

Ν εοηαημκη Φ ιλολογία

Ν. ΠΕΤΙΜΕΖΑ: «'Απλα λόγια*.

Μια απλότητα καί μιά αφέλεια χαραχτηρίζει τήν 
έμπνεψη του. "Ισως κάποτε περισσότερη παρι’ δση 
θαπρεπε. Θέματα πού δεν έχουνε τίποτα τό ποιητικό, 
πού δεν μπορούνε νά δώσουνε μιάν αληθινή συγκίνη
ση, τραβιούνται μόνο καί μόνο γιά νά γίνει μιά πα
ραβολή ή εικόνα («Μή μ’ αγγίζεις»). Πνοή κάποιας 
ήθογραφίας, λίγο πετυχημένη. Μίμηση τραγουδιού 
λαϊκότερου, πού μόνο σέ μερικά μέρη ξεχωρίζει («Ό 
Πραματευτής»). Κι αφού πήραμε τά ψεγάδια πρώ
τα, ας προχωρήσουμε ; Ό  στίχος του σέ πολλά μέρη 
άδούλευτος ακόμα, απρόσεχτος, μέ χασμωδίες καί κα
κόφωνες συγκοπές, κοΑ κάπου - κάπου δίχως μοι σ.κ. 
καί αρμονία, ϊσως άπό έλλειψη πείρας στή μετρική 
δούλεψη. Δυστυχώς δλα αύτά τά ψεγάδια τά σημείωσα, 
οκεδό μόνο στο πρώτο μέρος τής συλλογής του, τά 
^Αγριολούλουδα», πούναι καί τό χειρότερο, καί πού 
πρέπει νά τό μολογήσω πως πολύ ιόίσκημα μέ διάθεσε 
άπό τήν άρχή. "Ισως σ’ auto νάναι >jq|L τάρχαιότερα 
τραγούδια του, γιατί καί ή διαφορά άπό τό μέρος 
τσΰτό "ϊσαμε ίάλλα είναι σημαντική.

Ευτυχώς άπό τό δεύτερο μέρος, τις «Παλιές θύμη
σες»̂  δ ποιητής μάς σβήνει τήν παλιά εντύπωση κι’ 
άρχίςει νά μάς δίνει τή διανοητική ικανοποίηση, πού 
μάς τή γεμίζει ασφαλώς στουςΐ «Στοχασμούς», τό 
στερνό υΛ  καλύτερο ίσιος μέρος τής δλης του συλλο
γής. Ό κ. Πετιμεζάς σ’ αύτά φαίνεται πώς βρίσκει 
τό δρόμο του. Μιά γλυκειά μελαχολική διάθεση, μιά 
κρυφή λύπη—ώ, τό αιώνιο σαράκι τής ζωής τοΰ au 
στανικού άνθρώπου ! — κάνουν τήν ψυχή του νά ξε- 
σύνεται σέ ποιητικήν εκδήλωση άρτιώτερη, μουσ.κώτε· 
ρη, βαθύτερη. Κάτι μάς μένει άπό τό τραγούδι του. 
Είναι ή λυρικότητα, πού βρίσκει μιάν άνταπόκριση 
στήν ψυχή μας μέ κάποια̂  άνάλογα συναιστήματα...  
Δέν είναι «κύμβαλον άλαλάζον» πού τάκοΰμε μέ δυσ
φορία. Είναι ή ψυχική θλίψη, πάντα ή ίδια μά καί 
πάντα ατέλειωτη στις μύριες διάφανες άπόχρωσές 
της. Έτσι σταματήσαμε, άπό άδερφική όμσιοπάθεια, 
ύ  πολλά τραγούδια του άπό τις «Παλιές θύμησες» 
καί τά «Σκόρπια φύλλα». Ό  ποιητής, άπό πείρα τή; 
ζωής του, ξαίρει νά ζωγραφίσει καί νάναλύσει καθα
ρά, λιτά, άπλα, καί γιαύτό βαθύτερα στήν έντύπωση,

μερικά κομμάτια τής ψυχής του, τοΰ εαυτού του, που 
έχει μιά κλίση στή μελαχολική διάθεση. Καί άναγνω- 
ρίζουμε τήν κλίση αυτή καί τήν έκβήλωσή της, γιατί 
είναι ειλικρινής. Γιατί φαίνεται τό άληθινό ξέσπασμα 
μιας ψυχικής ανάγκης. Ή μούσα του εδώ μας δίνει 
στίχους άρτιώτερους, μουσικώτερους. Παίρνω στήν 
τύχη :

«Καμπάνα πού χτυπάς άργά τάποαπερνού τήν ώρα, 
Κι άχολογάει ό άντίλαλος βαθειά μές οτήν ψυχή,
Σά μέ καλεΐς μ' όνείρατα γλυκά κ’ έλπιδοφόρα,
Στήν Ικκλησιά σου θέ νάρθώ τήν έρμη καί φτωχή..»

Κομμάτια σάν κι αύτό μάς προμηνοννε κατοπινή 
άνθηση ποιητική πιο μεστή.

Στο τελευταίο μέρος τής συλλογής τον, τούς «Στο
χασμούς», περνάει μιά άλαφρή φιλοσοφική πνοή, πού 
σημάδια της βρήκαμε καί σέ κάποια προηγούμενά του 
τραγούδι« («Τά τρίστιχα τής ζωής»). Ή βαθύτερη 
ενατένιση τής ζωής, ή φιλοσοφική εγκαρτέρηση στήν 
άναπόφευγη Μοίρα, ενώνεται μέ τον άσβηστο πόθο 
τοΰ πνευματικού πεταμάτου καί τού διανοητικού λυ- 
τρωμοΰ. (Παρ. «Στή Μοίρα», «Όλο πιο πέρα» κλπ.ι 
Καί οί νέες κοινωνικές άντίληψες δέν άφίνουνε άνε- 
πηρρέαστο τον ποιητή μας. («Ό πόλεμος», καί κάπως 
τό «Στά παλάτια»). Καί τούτο παίρνει μιά ξεχωριστή 
σημασία, ύστερα μάλιστα άπό τό μιλιταριστικό περί- 
βάλλο πού Ιΐ'ί.ησε χρόνια ολάκερα, δπως ορθά σημειώ
νει κι ό Ρήγας Γκόλφης.

Έτσι ή μελαχολική κ’ έλαφρή φιλοσοφική διάθεση 
περνούνε ως τά κύρια χαραχτηριστικά τής συλλογής 
τοΰ κ. Ν. Πετιμεζά. Θάταν κρίμα αν έβγαινε δξω άπ’ 
αύτές, βιάζοντας τήν έμπνεψή του νά βοντήξει και 
σ’ άλλες πηγές. "Αν κοΑ άργά, δμως ή ποιητική βρύ
ση δέ στέρεψε γι’ αυτόν. Ευτύχιός ό στίχος :

Κ’ή βρύση στέρεψε γιά σέ, κι συτ’ έχει καν μιά στάλα,

δέν αληθεύει γιά τον ποιητή του, δπως τουλάχιστο 
μάς δείχνουνε τά «'Απλά λόγια», ή πρώτη αύτή συλ
λογή του."Ας φροντίσει μόνο νάφήσει άμόλεφτο στήν 
κοίτη του τό διάφανο νερό, τό μαγικό, τής βρύσης αυ
τής, καθαρίζοντας το άπό κάτι χαλά/.:« καί βούρλα— 
μετρικής μορφής — πού χαλούνε τον άβίαστο δρόμο..

Κ. ΚΑΡ6ΑΙ0Υ : «Τά τραγούδια τοΰ νηοιοϋ μον 
καί οί Κηφιοιώτικες μελωδίες*.

— Ή ποιητική φιλοσοφία τοΰ κ. Κ.αρθαίου είναι 
γεμάτη άπό πεσσιμισμό. Τή ζωή στις διάφορες εκ
δήλωσες της, στις χαρές της, στις ηδονές της, στούς 
κόπους της, τή βλέπει μέ τή ματιά τοΰ πεσσιμιστή. 
"Ολα μοιραία κα(ί άναπάφευγα, καταλήγουν στήν ε'κ- 
μηδένιση, στο χαμό, στο θάνατο :

«Καί πας σοφός νά κοιμηθείς δυο οργιές βαθιά στό
(χώμα»..

Ή μοίρα δλων τών ωραίων είναι ή ματαιότητα : 

«"Ολα τά ώραΐα περνούν, φίλε, δωκάτω !»

Τίποτα πού νά υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλο, κα
νένα φως, έστω «όλίγο καί μακρινό», στό «μέγα σκό
τος κ* έρμο», πού είναι ή ζωή :
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«Ένα τρανό είναι, φίλε, κοιμητήρι 
της ζωής τό περβόλι»...

Την αντίληψη τής ζωικής ματαιότητας, την άπο- 
γοήτεψή του απ’ αυτήν, τή βλέπουμε σέ πολλά τρα
γούδια τής συλλογής του. Κι αυτή ακόμα ή μαγιάτ.κη 
άνθηση τής φύσης («Πρωτομαγιά»), δεν τού ξαστε
ρώνει την ψυχή. Μπροστά στους Ιμέρους τής ςανίίης 
νιότης φέρνει την είρωνία των γερατειών ;

«
«Θά μαραθούν
τάνθία, καί τά χρυσά θά γίνουν χ,όνι»...

!Αλλά ό ποιητής δε σταματφ ίσαμε δω. Με μιά όλό- 
τελα Όμαρ Καγιαμική διάθεση μας δίνει καί τήν αν
τίδραση ενάντια στο θλιβερό άλλα αληθινό τούτο ά- 
γνάντεμα τής ζωής- («Μά άφησε τά παράπονα», «Τό 
τραγούδι του μπεκρή» κτλ.). ’Αφού, «σκιίες ονείρων 
είμαστε, σύννεφα που περνούμε», τίποτ! (άλλο δε μας 
μένει σ’ αυτήν, παρά τό πιοτό, τό μεθήσι. Θαταν α
πελπιστικά γελοίο να μή φροντίσουμε νά γλεντήσουμε 
τή ζωή αυτή’ άφοΰ τόσο πρόσκαιρη κάί μάταιη είναι :

«Κι άφού'χαααι δ,τι πρόσμενα, κι δ,τι φοβούμουν τώρα 
Μοΰχει άπομείνει, κράξε μου παιγνίδια από τή χώρα! 
Κράξε λαγούτα καί βιολιά, καί γέιμισ’ τό ποτήρι, 
Τραγούδι οί πόνοι νά γενούν κ’ οί θλίψες πανηγύρι!»

I
Κάποτε τήν τέτοια του αντίληψη γιά τή ζωή ό λ. 

Καρθ. τήν κ'κφράζει με μιά πικρή ειρωνεία κ^ κά
ποτε με μιά δυνατή, χτυπητή έκφραση, που έχει δμως 
κάτι τό πολύ αντιποιητικό καί πεζολογικό, πού πρέπει 
νά τό αποφεύγει :

Κχψ μες στη μούχλα περπατούν κάτι μικρά σκουλήκια, 
Πού γι’ ανθρωπότητες μιλούν κι άλλα μασκαραλήκιαιΙ»

Αυτά είναι τά κύρια εσωτερικά χαραχτηρ.στικά 
τής συλλογής τού κ. ¡Καρθαίου. ’Αποβλέπει στο νά δώ* 
σει μιά εντύπωση, αδιαφορώντας ρμως, πώς. Έτισι 
θά μπορούσε κανείς νά τον κατηγορήσει γιά τραχύτη
τα στήν εξωτερική παράσταση τού στίχου του. Παρα
μελεί τή μετρική μουσικότητα σέ βαθμό μεγάλα. "Ι
σως αργότεροι συνταιριαστούν στο τραγούδι του τά 
δυο απαραίτητα ; έσωτερικότητα καί έξωτερί <'>[

Κι ακόμα; ή ποίησή του σά νάναι ψυχικά πρωτόγο
νη. Δεν εχει ξεχυθεί στο λαβύρινθο τών λεπτών, τών 
νταντελλένιων αίστημάτων, δπως τώχει κάνει στον ύ- 
πέρτατο βαθμό ό κ. Λάμπρος Πορφύρας. Μόνο κά
που κάπου είδα θαμπά τέτοια σημάδια, δπως στο τρα
γούδι του <Δάφνη μου !» πού είναι ίσως καί τό μου- 
σικώτερο τής ισυλλογής του.

ΠΑΓΚΟΣ! Η Λ ΙΑ Δ Η Ϊ

γ ν ώ χ τ ο π ο ι μ ς ζ ς :
διά τούς κ. κ. Όδονχοϊατροϋς

Ό  Οίκος «LABARBERA* I. ΚΑΝΔΡΗ & Σια 
δδός Σταδίου 3 γνωστοποιεί δτι δ έν Λονδίνφ οίκον

CLADIUS ASH & C>=
ανέθκσεν αύτφ διά Συμβολαίου τήν αποκλειστικήν 
χώλησιν καί αντιπροσωπείαν τών ειδών του διά τήν 
Παλαιάν, Νέαν 'Ελλάδα καί Σμύρνην.

^  ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ [ > ?

κ. Falt. Δέ θυμούμαστε πιά, ώςτόσο, τό πρώτο, καί τ& 
δεύτερο, αρκετά καλά, και ίσως τυπωθούν αργότερα. Ή  
απάντησή μας, σιάλλο πού μάς ρωτάς, είναι πώςάν έχεις 
κάτι μέσα σου, τό κάτι αυτό δέν έχει νά πάθρ τίποτα άν 
ριχτείς σέ μιά έπιμέλεια άπό τις πραχτικές. Τό έναντίον 
θά δυναμώσει.—κ. Σ. Zag. Στην άρχή κάτι λές, μά ύστερα 
άπό τόν έχτο στίχο, τό πήρε ό διάολος καί τό σήκωσε!— 
κ. "Αγγελο Καφέτα. Ή  πρώτη στροφή, αρκετά καλή καί 
τήν τυπώνουμε:

Στής ανθισμένης μυγδαλιάς τό ρίζωμα σά γέρνω 
τό παθιασμένο μου κορμί, στής θλίψης το σκοτάδι, 
νοσταλγικά στό έρμόσπιτο του λογισμού σάν φέρνω 
ιό πρώτο τής αγάπης μας μενεξεδένιο βράδι.

Οί άλλες στροφές χρειάζονται άβαρία καί δούλεμα.

κ. Ά ηελη . Τό διαβάσαμε κ’ έμεΐς σέ μιάν άπογιομα- 
τινή φημερίδα πώς βρέθηκε μέθοδος νά θεραπεύεται ή 
αφασία. Τήν πνεματική αφασία μερικών διανοούμενων 
ποιόςθάτηνέ θ ε ρ α π έ ψ η κ.Κονφοχριτιχό, Πρός τό παρό 
ό νεαρός ποιητής δέν εύκαιρε! νά γράψη καινούρια κριτική. 
Παλεύει νά διορθώσει τις ονομαστικές απόλυτες πού έχουνε 
οί μετάφρασές του καί δέν τό καταφέρνει.— κ. Σβλκ. Δέν 
ξαίρουμε κανέναν κριτικό Π. Γλ. "Ισως νά είναι κανένας 
άλλος πού δυακολεύτηκε νά βγει μέ τό αληθινό δνομάτου.

ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

La Revue Critique (10 τού ’Απρίλη 1921).— 
Περιεχόμενα : Άντουάν ντε Ταρλέ «Ή πληρωμή τής 
Γερμανίας καί τά οικονομικά μας». — Ζάν Λονιόν 
«Ή ελληνική αίγλη». — Ζάκ Ρενώ «ίΌ Λουΐ Μερ- 
σιέ, ποιητής». — Άνρύ Μπιντού «Τό μάθη|μα τού 
δέντρου». — ’Αλμπέρ «ΤΕπιθαλάμιο», ποίημα. —Août 
Τομάς «01 γραμμές τού χεριού» κλπ.

Mercure de Françe (15 τού ’Απρίλη 1921). 
Περεχόμενα : Τζών Καρπαντιέ «Ή βρεττανική ποί
ηση καί ô Μπωντελαίρ». — Πώλ Κλωνοέλ «Στη μνή
μη τού άββά Φονταίν», ποίημα. — Βίκτωρ Σεγγαλέν 
«Ή έδρα' τής ψυχής», νουβέλλα. — Ζύλ Μαρσάν 
«Μαρσελίν, Βαλμόρ καί Γκυστάβ Καρπαντιέ, ανέκδο
τα γράμματα». — Αεόν - Πιέρ Κέντ «Έραΐτ.κη απλο
ποίησης ρομάντζο. — 'Επιθεώρηση τού δεκαπενθή
μερου, κτλ. κτλ.

Der Neue Mercur τού Μονάχου (’Απρίλης). 
Μένδελοων Μπαρθόλδυ «.0 Πύργος της Βαβέλ καί 
τό Στρογγυλό Τραπέζι». — Φρίδριχ Σίμπουργκ «Ό 
καταραμένος κλέφτης». — Φρίδριχ Λεοπόλδ «Δνό 
ποιήματα». — Μάξ Πικάρ «Ό τελευταίος άνθρω
πος». — Άλφρέδ Ντόμπλιν «Ό Επικός.» ή Ολη του 
καί ή κριτική.»
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Μ. Audeux: Τό Μοδιστράδικο τής 
Μαρή-Κλαίρ. Met. Βιβής Σκούρα Δρ. 5.—

Αημοσθ. Βουτυρά: Τριανταδΰο 
Διηγήματα.............................  * 5.—

Ρήγα Γχόλφη: Ό Γήταυρος.
Δράμα     » 2.— ί
«Ύμνοι> Ποιήματα .  '■> 3.50

I. Αραγούμη : Πολιτιχοκοινωνι-
χαΐ μελέται............................  » 5.—
Δεμένο.................................. » 6-50

Ά ργ. Έφταλιώτη: Έχλεχτές 
Σελίδες  » 2 .-

Μιχ. θ«ρβάντ«ς : Ό Δον Κι- 
χώτης. Μετάφρ. Κ. Καρθαίου... » 10.—

Κ·Καρ0α£ου: Τά τραγούδια τοΰ 
νησιοΰ μου και οί Κηφισιώτικες 
μελψδίες.................................  » 3.50

Μ. Κονοηνίτσχη: Προμηθέας 
καί Σίσυφος...........................  » 2.—

Β«ν· Κονστάν: Άδόλφος  » 3.50
ΆΟ.Κυριαζή: Στιγμές ποΰ ζώ... » ό.—
Ά νδ. Λασχαράτου: Στοχασμοί * 4.—

Πιέρ Αουίς: Τά τραγούδια τής 
Βιλιτώς.................................  » 4.—

Μίμη Μαλεβοΰ: Ή ζωή ένός
Εΰέληιδος. » 3.—

Μιχαήλ Μητσάκη: Φιλολογικά 
έργα. (Τόμος Α')....................  Δρ. 5.—

Μυρτιώτισσας: Τραγούδια  » 4.—
Γρηγ« Ξίενοπούλου: Τό Ζακυ- 

θινό μαντήλι κι* άλλα δέκα δια
λεχτά διηγήματα............1  * 5.—

’Οβιδίου: Ή τέχνη ν* αγαπάς καί 
πώς γιατρεύεται ή αγάπη. Μετά- 
φρασις Κ. Τρικογλίδη  » 4.—

Κώστα Ουράντρ Νοσταλγίες  > ;>.—
Κώστα Παρορίτη: Ό Πατέρα; 

χΓ άλλα δηγήματα    > 5.—
Μ. Πετιμε^ά (Λαύρα) : 'Απλά 

λόγια  » 3.50
Α. Π . Ταγχόπουλου: Πίσω

άχ* τά χάγχελα.......................  > 3.—
Δράματα. Τόμος Α'  > 6.—
Ό λυτρα>μός (δράμα)................  » 3.—

Πάνου Ταγχόηουλου: Λυρικά ;> 3.50
Ραμηιντρανάθ Ταγγόρ: ’Ιν

δικά διηγήματα. Μετάφραση Κ. 
Τρικογλίδη   » 3.—

Α* Τσέχωφ: Διηγήματα  > 3.50
Ερωτικές «πιστολάς μιας Πορ- 

τογαλλίδος Μοναχής. Μετάφραση 
Κώοτα Οΰράνη  » 2.50

ΣΤΟ ΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ T O T  ΝΟΥΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΠΤΑΣΗ ΙΟ Υ .
Μή ξεχνάτε νά συστήσετε στους φίλους σας τό ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ μας 
ΔΕΛΤΙΟ, πού βγαίνει κάθε μήνα, καί τό στέλνουμε δωρεάν σε κάθε 

βιβλιόφιλο πού ήθελε τό ζητήσει.


