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Ό ΘΕΜΪΤΣ ΒΡΑΝΑΣ, ό ήρωα τον καινούριου ρο- 
μάντζου τού ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΟΙΞΗ
πού θαρχινήσει υστερ’ από τρία φύλλα στο «ΝΟΥΜΑ», 
σύ μια κρίσιμη στιγμή, πού τον έχει κυριέψει ή απόγνω
ση, συλλογίζεται και λέει;

— Είναι τραγικό ένα παιδί άμυαλο καί άπειρο είκοσι 
χρονώνε νά κανονίζει τή ζωή ενός ωρίμου άντρα!...

Γιατί είκοσι χρονώνε είτανε ό Θέμης Βρανάς σά διά
λεξε τό επάγγελμά του καί σαν παντρεύτηκε.

Καί συμπληρώνοντας την παραπάνω σκέψη του λέει ·· 
—Έπρεπε ό άνθρωπος μοναχά σά ζήσει αρκετά καί 

σάν άποχτήσει την πείρα τού κόσμου, νά διαλέγει τό επάγ
γελμα πού τού ταιριάζει καί τή γυναίκα πού θάν τού γίνει 
αληθινός σύντροφος κι όχι δεσπότης καί τύραννος!...

Κ* έτσι στά σαρανταπέντε του, (Αλλάζοντας σύρριζα τή 
ζωή του, ζεΐ καί χαίρεται τή

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Α Ν Ο Ι Ξ Η
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ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ TUS. ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ

Ούτε όνειρο είναι, ούτε ψέμμα. Οΰτε πόθος δικός 
μας. Είναι αλήθεια. Μια αλήθεια πού από προχθές 
τιμάει τους δασκάλους καί γενικά δλη τή Μίικρασία.

Ή απόφαση πού πήρε τό Α' Συνέδριο των δα
σκάλων μας, νά μπεΐ στα σκολειά ή δημοτική γλώσσα 
καί νά διαμαρτυρηθεΐ τό Συνέδριο στην Εθνοσυνέ
λευση της ’Αθήνας, γιά τούςάνελεύτερους υΛ  βάρ
βαρους περιορισμούς πού βάζει στή γλώσσα, μας <3u 
ναγικάζει νά φωνάξουμε με δλη μας την καρδιά προς 
τούς δασκάλους τής Μικρασίας : Εύγε σας.

Σας υψώνει καί σάς τιμάιει ή χειρονομία σας. Τό
σο μεγάλη, τόσο σπουδαία, τόσο σημαντική γιά την 
επίδραση πού θαχει πάνου σ’ δλη την εξέλιξη του τό
που μας. Δείχνει πώς μέσα στά στήθια σας είναι θε
ριεμένος ό πόθος νά δημιουργήσετε καινούρια ζωή, 
μέσα κι δξω από τό σκολειό, ζωή λαού πολιτισμένου.

Άπό τή στιγμή πού τόσο βροντερά, δλοι μέ ένα 
στόμα καταδικά;σατε τή νεκρανάσταση των πεθαμέ
νων, υμείς, παράπλευρα σας στον αγώνα, δλων γιά τό 
θεμελίωμα του σ;φλειού τής Μικρασίας, μόνο δυο λό
για θάχουμε νά πούμε : Κοντά σταύτιά σας θάρθει 
νά ψιθυρίσει ή φκιασιδωμένη, ξελογιάστρα, λόγια 
μαντιασμένα καί σατανικά γιά τά «πάτρια» καί τούς 
«βωμούς των προγόνων». Φαινήτε, δπως jmä προχθές, 
γενναίοι, τολμηροί, αποφασιστικοί. "Οποιοι κι άν εί
ναι, μικροί, μεγάλοι, επίση|μοι |η ανεπίσημοι, δόστε

τους νά καταλάβουν πώς μιά συνειδητή γνάιση σάς έ
κανε νά πάρετε τήν απόφαση πού πήρατε. Κι αύτή 
ή γνώση, είναι ικανή τά βουλώσει στόματα κ4 νά σα
ρώσει σκιάχτρα,

Ή δημοτική είναι ή γλώσσα μας. "Ας τό ακούσουν 
οΐ διευθυντές της ’Εκπαίδευσή μας κι άς φροντίσοί'ν 
σ’ αύτήνε νά γράψουν τά βιβλία των παιδιών μας. 
Ή άπόφαση τού Συνέδριου των Δασκάλων είναι σε
βαστή καί κανένας δέ θά τολμήσει νά τηνε προσβώ- 
λει. Ή γλώσσα τού λαού μας, ή ζωντανή, ή γλώσσα 
τών πόθων μας καί των τωρινών ιδανικών μας, νά τί 
θάκούγεται πιά μέσα στά σκολειά τής Μικρασίας. 
’Όχι ή ψεύτικη, ή ψτιασιδωμένη, πουγινε αιτία τού 
πολιτικού ξεπορνισμοΰ τής Ελλάδας. ’Άν κεΐ κάτου 
δ λαός δέν άπόχτησε πολιτική καί κοινωνική συνείδη
ση, αν μέσα σέ 100 χρόνια ζωής έλεύτερης & σημεί
ωσε οΐ'τε ένα βήμα προς τά εμπρός, μιά άπό τις αι
τίες είναι κο& ή γλώσσα. Γιατί τό κάθε τί πού τού εί
πανε οί διαβασμένοι του, οί άρχοντες του, λέγουνταν 
σέ γλώσσα πού αυτός δέν την καταλάβαινε. Κι αυτό 
όζρκεσε γ(ιά νάνφ. τις περισσότερες φορές αυτό τό 
κάθε τί μπαγαπόντικο κ(ψ εκμεταλλευτικό,' η̂ ι'̂ τικο 
καί μουρνταρεμένο.

Ή Μικρασία δέν έχει σκοπό νά πέσει σέ βούρκους. 
Θέλει νά βαδίσει πρός τον πλατύ δρόμο πού φέρνει 
στή νίκη τών λαϊκών δημοκρατικών αρχών. 1\ αυτό 
τούς φράχτες τής γλώσσας δεν τούς δέχεται. Θέλει τή 
Δημοτική. Τό “ψήφισαν προχτές οί δασκάλοι μας. Τό 
δέχεται, καί τό εγκρίνει δλος ό λαός./Κ’ ή θέληση τού 
λαού είναι πάρα πάνου άπό τή θέληση κάθε άλλου.

Έ φ ημ. ^ΤΟ ΒΗΜΑ»
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[ ΐ  Η Β' ΚΛΗΡΩΪΙΪ ΤΟϊ  ΛΑΧΕΙΟΤ ΘΑ ΓΙΝΗ ΤΗΝ 2; ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΗΜΕΡΑΝ ΚΤΡΙΑΚΗΝ 3

1    I
®  Σΰνολον παρεχόμενων κερδών.  ............................................Λρ. 600.000 ^

!» Ό 10ς αριθμός παρέχει συνολικόν κέρδος........................................  > 240.000 &
• ’Από 80.000 δρ. εις έκαστον τετάδραχμον λαχεΐον τών τριών σειρών. &

Ό  2®? αριθμός παρέχει συνολικόν κ έρ δος................................. Λρ. 60.000 &
I Ά πό 20.000 δρ. εις έκαστον τετράδραχμον λαχεΐον τών τριών σειρών. | |

Οί λοιποί άριθμοί κερδίζουν άπό μικρότερα ποσά. |£|
@  Κατά τήν τρίτην (άπό τής όποιας έτέθη εις εφαρμογήν ό νέος οργανισμός ^

Η  του Λαχείου), τετάρτην, πέμπτην καί έκτην κλήρωσιν τού έτους 1920 έκέρδισαν ξπ
2® τόν πρώτον καί δεύτερον αριθμόν 55 διάφοροι ιδιώται άνήκοντες ώς επί τό ^

Ε“ πλεΐστον εις έργατικάς τάξεις, τών οποίων τά όνόματα έδημοσιεύθησαν ήδη διά 
τών εφημερίδων.

Τό σύνολον τών πληρωθέντων κερδών εις τούς τυχηρούς τού πρώτου καί 
δευτέρου άριθμού τών άνωτέρω κληρώσεων άνηλθεν είς δρ. 745*000.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Ν.ΙΟβΝΡίΟΥ: Στεφάνια 
Κ. ΛΟ'ΓΖΟΣ: Τής Ζωής καί τής Άγύηιης 
ΗΛΗΗ. ΠA /νΛΗΣ; Μπ^ονσυύς (αυνέ/.εια). 
ψ ΥΧ ΑΡΗ Σ '· «Τά δνό ΐοΐαντάφυλλα του Χάρου» 

(συνέ/,εια). ' .
A0HHA ΤΑΡΣΟΥΛΗ : Κολομπίνα 
ΦΩΤΟΣ ΠΟΛ1ΤΗΖ: ’Απολογούμενος.
  χοσάββατο.

ο  Η °γ ΜΑΣ : Φαινόμενα καί πράγματα.
Κ· ΠΑΡΩΡΙΤΗΣ: Ή  δύσκολη ιορα (τέλος) 
πΐιςΡΑΓΚΑΦΗΣ; Επίγραμμα στό Χατξιδάκη.

ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΒΔΟ Μ ΑΔΑ: Νεοελληνική φ ι
λολογία.— Ή  Κοινή Γνώμη —Τ ί γράφουν οί 
άλλοι.—Νέα βιβλία.Χωρίς γραμματόσημο.

ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΕΡΝΕΣΤΟ ΨΤΧΑΡΗ
Μ ας γράφουν πώς στό Βέλγιο θ ά  στηθεί μνημείο 

στον Ε Ρ Ν Ε Σ Τ Ο  Ψ Υ Χ Α Ρ Η , στό μέρος ακριβώς πού 
έπεσε ηρω ικά πολεμώντας γίά  τη Γαλλία, καί πώς 
την τιμητική προεδρεία του Κομιτάτου, πού συστή- 
θηκε γ ι ’ αίπτό τό σκοπό, την πήρε ή  Βασίλισσα τού 
Βελγίου, καί την τιμητική προεδρεία τού Κομιτάτου, 
πού γ ιά  τον ίδιο σκοπό συστήθηκε στή Γαλλία, τήν 
πήρε ή  κν ΜιλλεράΙν, του Προέδρου τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας. Ό  Ψ υχάρης, πούχασε κα | τά  δυο παί-

δ ιά  του στον πόλεμο, τον Έ ρνέστο καί τό Μ ιχάλη, μας 
γρ ά φ ε ι τά  συγκινητικά τ ο φ α  λόγια i «Στή θλίψη 
μου άπάνω χαίρουμαι γ ιά  τό χρυσό μου τό παιδί, πού 
άξιζε τέτοιοι τιμή». Κ α ί τήν άξιζε αληθινά, γιατί ό 
γιος του μεγάλου Δασκάλου μας καί έγγσνός τού Έ ρ - 
νέστου Ρενάν. δεν εΐτανε μονάχα πολεμιστής ηρω ι
κός μά κ ι άξιος συγραφέας πού, αν καί νέος χάθηκε, 
είχε πάρει μέ τά  βιβλία του θέση ξεχω ριστή στα Γ«λ- 
λβκά γράμματα.

ΣΤΕΦ Α Ν ΙΑ
0 ·

Μέ αμάραντα στεφανωμένα τά  ξανθιά  σου 
Κ ι όλόσγουρα μαλλιά πού έχουν αιχμαλωτίσει 
Σ τ ά  μεταξένια  δίχτυα τους από τή  δύση 
Τ ά  όλόχρυσά της κύματα κ<$ ή  αγκαλιά σου

Μέ ρείκια κ ι από κυκλαμιές, χαρές τού δάσου, 
Ό λόφ ορτη, α π ’ τό Βουνό είχαμε γυρίσει 
Τ ό  μαγικό βουνό δπου τό ξανθό μελίσσι 
Τ ήν  καρπερή του κλώθει μοίρα. Τ ή  χαρά  σου,

Σ παρτάρισμα των είκοσι κα,ί δυό σου χρόνων, 
Τ ω ν λουλουδιών ¿μύρωνε ή  ευωδία,
’Ωιμέ ! Τ η ν  ίδ ια  ώ ρα έπλέκαμε των πόνων

Τ ό ακάνθινο στεφάνι, ένφ  ή  γλυκειά μαγεία  
Τού δειλινού καί τής αγάπης τό μεθήσι 
Σ έ  κόσμο απόκοσμο μάς είχανε βυθίσ ει. . .

Λ«υκάδα Ν· ΙΩΑΝΝΟΥ

. 4$'· ■*-f·,#
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Του φίλου μου Δ. II. Ταγκόπουλου

’Απόψε εγώ κι ό πόνος μου, τρελόέχουμε γιορτάσι, 
Θά ξεφαιντώσει δ σπαραγμός καί θά μεθήσει ή λύπη· 
Καί τήν Αυγή γλυκά γλυκά σά θά ρσδοχαράξει 
Μαζί θά τό γκρεμίσουμε τής Ζήσης μας τό σπίτι.

Ό λ η  τή νύχτα  χόρεβεν ακούραστα ό καημός μου, 
Κερνούσε ή  λύπη κ ’ έπινα σέ θάνα,του ένα τάσι.
Κ αί γ ιά  νά π ιε ι περσότερον ό μαύρος σπαραγμός μου 
Τ ις  φλέβες μου τις άνοιξε ¡Γ αίμα γ ιά  νά χορτάσω .

Πόσο γλυκός ύ πόνος μου μού φαίνουνταν σιμά σου... 
"Ενα γλυκό λογάκι σου. παρήγορο ένα χάδι 
Μ ’ έκανε καί τόν ξέχναγα, καί μες στήν αγκαλιά σου 
Ζούσα, θαρρείς, $ ς  σ; δνειρο κ ι δ χ ι σέ κόημο πάλι.

HStóBsfeiis**··.··'' ·
Μ ά τώρα πού μονάχος μου στόν κόσμο παραδέρνω, 
Χ ω ρίς γλυκό λογάκι σου, χω ρίς ένα σου χάδι,
’Εδώ  καί κ εΐ τό σύντριμμα τού πόνου μου τό σέρνω 
Kaji προσκαλώ σά λυτρωτή τό Χάρο να  μέ π ά ρ ε ι . . . .

Μ οίρες καλές πού δώκατε μύριες εύκές σέ μένα, 
Θλιμμένες μοίρες κ ι άσπλαχνες πού μούπατε »ζαιημούς, 
— ’Ά χ , τά  καλά δοκίμασα— μού μένει τώρα, ώιμένα, 
Ν ά  δοκιμάσω τούς πικρούς τώ ν στεναγμών καρπούς.

Καλ τώρα πού δοκίμασα πρώ τη φ ορά  τή  λύπη,
Μ ού φάνηκε πώ ς ξύπνησα σέ μαύρη σκοτεινιά,
Κ αί καρτερώ  τώ ρα νά  δώ, μέ πόνου καρδιοχτύπι 
Π όσα κακά βού μέλΛονται φ τω χή , δειλή καρδιά . . .

Βρισαύήι» Μ» πού̂ τείρεψες, στή/. άχαρη·/ αύλή̂ μου 
Σά νάσουν* μάνναν οίοργικιάριαΐ γ'»ρα> σου σ.ιορΛοΰαες

7. ' ^  '■■ ■ ■· j  ;■



Στα δέντρα πάνω τούς άνθους κοά στή δειλή ψυχή μου 
Λίγο άπό την άγνότη σου, πού σύ φεγγοβολούσες,

ΐ
Μά τώρα πια πού στείρεψες, ζωή καμιά δέ μένει.. .  
"Αχ, στα φτωχά τά δέντρα μας κιτρίνισαν τά φύλλα, 
Καί στην καρδιά μου μένει πιά, πάρχίζει νά πεθαίνει, 
Κάτι άπύ μπάρας πέαρσμα, του σύννεφου μαβρίλα..

ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΟΐΖΟΣ

Μ Π Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ
 ---------- - 9 -

ΙΙολύ πριν πλησιάσεις τύ Κρυονέρι, φαίνεται άν- 
τίκρυ καθαρά ή γραμμή του δρόμου πού είχε άρχί- 
σει στην πλαγιά του βουνού ό Τρικούπης, καί περίπου 
τελιώσει, άπό τή Νάφπαχτο ως στδ Μεσολόγγι. Με
τά τύ θάνατό του σταμάτησε ή κατασκεβή στο τε- 
λεφταϊο κομάτι. τό ικομάτι τής Κακής Σκάλας πού 
λένε· έτσι έμεινε άκαρπη ή δαπάνη τόσου θησαβροΰ. 
Γιατί ό Ντεληγιάνης κήρυξε πολιτική δική του μιά' 
πολύ απλή, δηλαδή νά κάνει δτι αντίθετο προς τά έρ
γα τού Τρικούπη. Συνεπά μέ.τέτια αρχή, καλοσύνη 
του πάλι πού δέ δαπάνησε άλλο τόσο χρήμα γιά νά 
ξεκάνει καί τά κομάτια τά άποτελιωμένα1.

Ό Ντεληγιάνης στάθηκε ένα άπύ τά τόσα άλλόκο- 
τα φαινόμενα τής 'Ελληνικής πολιτικής ιστορίας. 
Κούφος ,άνθρωπος, κυνικότατος, μωρόλογος, αίτιος 
διύ ελεεινών πολέμων, γελοίος μάλιστα — καί τό 
γελοίο λένε σκοτώνει — έγινε στό φαινόμενο τό χα-- 
δεμένο παιδί τού 'Ελληνικού λαού καί τέλιωσε τό στά
διό του στόν κολοφώνα τής επιρροής του, ένώ ό Tρu 
κούπης, ιάντρας με τόσα τόσα ύπέροχα προτερήματα, 
ποί) έσωσε καί τό κράτος άπό τά ακόλουθα στρατιω
τικής ήττας, πέθανε ξενιτεμένος, κα(ί άπόρη(χτος ά- 
κόμα τής πατρίδας του κι άς τήν είχε δοξάσει καί 
ευεργετήσει. Άλλα κατά τήνπαροιμία, ή άχαριστία 
δέ θάφτη,ιε μαζί μέ τον Κολόμπο. Ό λόγος εΐταν1 πώς 
ό Τρικούπης είχε αναχαιτίσει κάπως τό q)αβλoκρατu 
ομύ τής εποχής του, καί τού φαβλοκρατισμοΰ τό μί
σος είναι, καταχθόνιο λεβέτι άέναο, που τό συκοφαν
τικό του μόλυσμα λίγο λίγο ζαλίζει των άπλο̂ κων άν- 
θρώπων τό νού καί τούς πνίγει κάθε εβγενικό αί
σθημα. Γιά τούτο Fortitur calumniad, έλεγαν 
οί Λατίνοι, s e mp e r  a l i q u i d  n i a n e t .  Στά 
πολιτικά τέτιο μίσος προς έναν άντρα παίρνει πάντα 
μορφή ενθουσιασμού πρός τόν αντίπαλο, άν καί ά- 
νάξιο λόγοι»* έτσι κοίί τού Ντεληγιάννη ή επιρροή ά- 
ληθινή πηγή της είχε τόν άντιτρκουπισμό, ζωντανό 
φαίνεται άκόμα καί όταν εΐτανε νά στηθεί τό άναλμά 
τον μπροστά στη Βουλή ( 1 ).

Τό Κρυονέρι, τό σημερινό* άραξοβόλι τού Μεσο
λογγίου, δεν είναι φυσικό λιμάνι, παρά σε μιά καμι 
πύλη τής ακρογιαλιάς προστέθηκε ένας χτιστός βρά- 
χίονας. όπου πίσωθέ του μαούνες καί βάρκες φυλά-

V) Περίεργο πράμα Ικανέ ό Τρικούπης ίίταν έδωκε με
γάλο πούρο otó φιλόλογο Κόμπετ (ή Κοβήτον κατά τόν 
Κόντο), γιατί ό Κόμπετ μέσα στις Variaes Lectiones μας 
χλεβά,ει λέγοντας Graeculorum nepotes qui Graeciam 
nnnc. Των Γραικίλω ν o í άπόγονοι π ο υ  τώ ρα  Κατοικοΰν 
τή ν  incolaut'íüUóáa. ’.Α φφ εννοείται ό Τρικούπης δέν τό 
ήξερε τό ήξερε όμως ό  Κ' ντος, ωστόσο τό σώπσσεν.γιατί 
τότες κυρτότερη του^όονλιά είταν ό 3̂ σ η λ ο τ ισ μ %  τηξ Κθ- 

’ βετολατρείας. , 1
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γουνται άπό τά κύματα καί τόν (άνεμο τού Κορινθία, 
κού. Τό βαπόρι δέν προχωρεί ώς «•'κεΐ, παρά άγκυρο* 
βολάει 8ξω, μπροστά σέ ένα μεγαλόπρεπο τοπικό 'Ελ
ληνικό βράχο, άδεντρο άλλά πού στέκει όρθιος σά 
στιβαρός γίγας φρουρός.1 ’Αρχικά ή ιδέα εΐτανε νά 
ανοιχτεί άβλός διάμεσα τής Λιμνοθάλασσας ώστε νά 
προχωρούνε βαπόρια ώς σιμά στό Μεσολόγγι. Μά τό 
σχέδιο άφτό ναβάγησε ένεκα ή δυσανάλογη δαπάνη 
καί άντικαταστάθηκε μέ τό 'σημερινό βραχίονα. Τήν 
άνεπάρκειά του άπό τούς πρώτους τή δοκίμασε ό Τρι- 
κούπης ό ίδιος, γιατί, δταν πήγε νάν τόν Επιθεωρή
σει, άδυνατώντας άπύ τήν τρικυμία νά ζυγώσει βάρ
κα, έμενε θαλασσοδαρμένος πέντε ώρες μέσα στό βα- 
πόιρι.

Πρώτη μου δουλιά στό Μεσολόγγι εΐτανε νά έπι. 
σκεφτώ τό Ηρώο, δπου έστεκε άλλοτες τό κάστρο, 
ο φράχτης όπως τόν είπε ό Ίμπραΐμη|ς, καί νά ανα
πολήσω τήν ξακουστή πολιορκία μέ τό τραγικό της 
τέλος, τραγικό άλλά πού στάθηκε, δπως τής Χίος ή 
σφαγή, σωτηρία μέ τό νά ξαναξύπνησε τή συμπά
θεια ΐρύ πολιτισμένου κόσμου ΰ(λ μ'ιά στιγμή δΐΐαν 
στ’ Άνάπλι, τήν πρωτέβουσα, έζενε αφάνταστη πο
λιτική άτιμία. ’Αφτή καί πήρε τό κάστρο, δχι τά άρ
ματα τών Φελάχων.

Άπό τό παλιό χτίριο δέ φαίνεται νά διατηρήθηκε 
τίποτα γνήσιο, έξόν ένα κοματάκι μέ ένα κανόνι, ό 
προμαχώνας τού Φραγκλίναυ νομίζω, ώς είδος δείγ
μα εμπορικού ταξιδιώτη. ΓΙιός είχε τή φωτεινή Ιδέα 
νά καταδαφίσει τό ιστορικό κάστρο δέν έμαθα. Τό συ- 
νεπήρε φαντάζουμαι καί άφτό ό βανταλισμός, όπως 
τής Ακρόπολης τόν πύργο καί τόσα άλλα έθνικά κει
μήλια. Δέν πάει πολύς καιρός πού έτσι -γκρεμίστηκε 
καί τό δυτικό κάστρο τής Χαλκίδας, ένα άπό τά ω
ραιότερα τού μεσαιώνα, άφτό γιά νά ανοιχτεί ό πορθ
μός, σά νά μή μπορούσε ,νά ανοιχτεί κόβοντας άπό 
τήν ανατολική παραλία· δέ θάχε χάσει δά τίποτα σπί
τια καί ξενοδοχεία ή καφεζυθεστιατόρια. Στά 1915 
μάλιστα, δταν πέρασή άπύ τή Χαλκίδα, είχε προχω
ρήσει ανεπανόρθωτα ή καταστροφή καί τού άνατο- 
λικοΰ κάστρου, άφτή τή φορά γιά νά χτιστεί μέ τό 
ύλικό του ένας στρατώνας. ’Έτσι πήγε fta|t τό Χλι- 
μούτσι τού Μόριά, πού, όπως διάβασα κάπου, εΐταν 
δχι ένα άπό τά ωραιότερα, παρά τό ωραιότερο κά
στρο τού κόσμον. Λένε πώς άφτό τό κατάστρεψε ό 
Ίμπραΐμης, μά πώς δέν εννοώ, άφοΰ τό πήρε χωρίς 
πόλεμο· πιθανότερος μού φαίνεται η/ι’ άφτός δικό; 
μας βανταλισμός.

Ένας άλλος φριχτός βανταλισμός έγινε μέσα στό 
Ηρώο. Γιατί εκεί ανάμεσα σέ άλλα μνημεία ίσης α
ξίας μέ μεριμά τής Αθήνας έστεκε καί τό μνημείο 
τού Μάρκου Μπότσαρη, τό έξοχο καλλιτέχνημα τού 
Δαβίδ. Τό ιστορικό του τό δίνει μέ διεξοδικά καθέ
καστα έ,να άδεσποτο Αγγλικό βιβλίο πού, νομίζω, 
έχει τίτλο Paris during the Commune (Τό Πα
ρίσι στην, εποχή της Κομμούνας). Ό Δαβίδ πολύν 
καιρό λογάριαζε τού Μριότσαρη τό μνημείο χωρίς νά 
βρίσκει πρότυπό άξιο νά παραστήσει ρ\ν 'Ελλάδα. 
Πώς τέλος τό βρήκε, ένα κοπελοΰδι χαριτωμένο, μέ
σα στά σοκάκια τού Παρισιού είναι πολύ ρομαντικό 
Επεισόδιο, μά δέ θυμάμαι αρκετά καλά τά καθέκα
στα ώστε νά σάς τά δηγηθώ· ίσως ά̂ λη φορά, άμα 
ξαναπετύχω τόί βιβλίοΓ Αφού γ̂ινε κ̂ ι στήθηκε



μνημείο, πού τό είχε αγαπήσει όχι μοναχά ιός αρι
στοτέχνημά τοι· ή ώς σύμβολο τή; ’Ελλάδας παρά καί 
ώς εικόνα τής αγαπημένης τον, θέλησε ο καλλιτέχνης 
νά περιηγηθεΐ τήν Ελλάδα, καί νά ξαναχαρεΐ τό έρ
γο του, μά φίλοι του, πού έτυχε νάν τό δούν, προσ
πάθησαν νάν τόν άποτρέψουν λέγοντάς του πίος τον 
περιμένει βαθιά λύπη. Καί αληθινά, αμα τό είδε, πα
ράτησε αμέσους τό ταξίδι του καί γύρισε πίσω στο*’ 
τόπο του μέ καρδιά κατασπαραγμένη. Γιατί τό βρή
κε σακατεμένο άπό άρ^βανίάλους πού διασκέδαζαν 
βάζοντας το στο σημάδι. Τά>ρα μπαλωμένο άξιοθρή- 
νη-α στέκεται μέσα στο Εθνολογικό Μουσείο, όπου 
άν καμιά ¡ιι'ρα τό φ'κολ,όφλεχτο έ ι·Τ υλικό πιάσει 
φωτιά, θά άποσβεστωθεΐ ή άγαπη|ιένη τού Δαβίδ, 
καί έτσι θά τελιώσει με τεριαστή τραγική κάθαρση 
ή ρομαντικιά της ιστορία.

Θυμάμαι ένα επεισόδιο πού έτυχε στά γυμνασιακά 
μου χρόνια, όταν μερικά παιδιά τής τετάρτης πήγα
με νά δούμε τήν Ακρόπολη. Τό ανάγλυφο τής Ά 
φτερης Νίκης εΐταν τότες μέσα στό ναό, ακουμπισμέ
νο σέ ένα του τοϊχο κο!ί αψισμένο στό έλεος τού Κυ
ρίου. Ένφΐ τό παρατηρούσαμε, έναςι μας, πού δέν, 
ξέρώ πώς τού μπήκε άξαφνα μέσα ό σατανάς τής κα
ταστροφής, σήκωσε τό ραβδί του καί έδωκε τής Νί
κης κατάστηθα μιά δυνατή ξιφιά,. Μιά ομόφωνη κρα- 
βγή βγήκε άπό τά στήθια, μας· (Μωρέ τί κάνεις ;» 
καί έπειτα κατατρομαγμέιΌΐ φύγαμε βιαστικά καί γί
ναμε άφαντοι.

'Ένα κωμικό παράδειγμα βανταλισμού βλέπεις στό

Ψ ΥΧΑΡΗΣ

Τ Α Δ Υ Ο
’Απόψε δέ θέλω γιά τίποτα κ̂ ί γιά κανένανε νά 

σου μιλήσω. Δέ θέλω. άλλα όνόματα μέ τής αγάπης 
μας τδ'νομα τό ιερό, νά βάλω πλάγι πλάγι. Τί μάς 
μέλει εμάς γιά όλους καί γιά όλα ; 'Όταν όλοι τους 
άφτοί ανεβούνε στό βουνό μας, στό ύψος όπου φτά
σαμε μεΐς, τού καημού καί τής άγάπης, τότες μονά
χα μπορεί νά φροντίσουμε καί γιά τή γνώμη τή δι
κή τους. Γιά τήν ώρα όμως, περηφανεβουμαι σά συλ- 
λογιοΰμαι πώς .ποτέ μου δέ θά είχα τό θάρρος εγώ νά 
φερθώ καθώς φερθήκανε άφτοί — κοίι πώς τάπόδει- 
ξα κιόλας, αφού θά μου έφτανε, μιά λέξη νά πώ, γιά 
νά τούς κάμω κακό περσότερο απ’ όσο μοΰ .κάμανε 
ποτέ τους. Κι όμως δ λόγος άφτός άπό τό στόμα μου 
δέ θά βγή. Ξαίρω έγώ δικά τους, πού είναι φρίκη 
καί ντροπή. Ξαίρω τού Δημητράκη τά ιστορικά καί 
σωπαίνω.

Ά χ Ι  πες μου το, αλήθεια είναι ΐίσύ θυμάσαι, πού 
θυμάσαι τις μέρες μας εκείνες τις πανάγαθες, πού 
τόσο τόσο γλήγορα περάσανε, κα|ί τόν ουρανό ,μας 
καί τά,πέφκα μας μέ τήν κούνια μου στά κλαριά τους 
κρεμασμένη, καί τά δνείρατά μας, κι δλη μας τήν 
αγάπη τήν παράφρονη καί τή γλυκειά μας ; Ναί, λα
τρεμένε μου, θυμάσαι καί σέ βνωμωνώ. Είναι ή κα
λοσύνη σου απέραντη. Πώς μπορώ νά μή σύ λατρέ- 
6α>;; ' * ί . ' · ' -. '

Γαλάτσι τών Πατησίων (πού οί Κασιδόπληχτοι τόκα- 
ναν Π α τ η σ ί ω ν ,  καθώς καί τών Λ ι ό σ ω ν 
τδκαναν Λ ι ο σ ί ω ν ) .  ’ Εκεί βρίσκεται ένα α
θώο μνημείο ενός Καραγιάνη με τό πρόσωπό του α
νάγλυφα σκαλισμένο άπονου (σέ μυρμαρίνια στήλη 
μέσ«, σέ περίβολο από πέτρινα κιγκλιδωτά αγκωνά
ρια. Μερικά τους τώρα λείπουνε· ένα άλλο έχει γιά 
τήν ώρα μεταφερθεΐ λίγο διάστημα προς τά κάτου, 
ταξιδέβοντας πρός κάπιο μέρος τής γειτονιάς, όπου 
υποθέτω προορίζεται σκαλοπάτι. "Ωστε ή καταστρο
φή σά νά γίνεται μεθοδικά. ’Έπειτα γιά νά θεατρί- 
οει τον κυνισμό του δ ρημαχτής, μέ μιά σφεντονιά 
κατά πρόσωπο τού Καραγιάνη τού κουτσούρεψε τή 
μύτη, τδ πιο Εκφραστικό του μέλος. Γιατί οί μύτες 
αιώνια βρίσκουνταί έ ν δ ι ω γ μ φ , όπως σέ άλ
λους απολίτιστους τόπους, έτσι κυ|ί εδώ (‘2).

Ό  έμφυτος άφτός βανταλισμός δέν είναι πάντιι 
χαραχτηριστικυ τού λαού, πού καταστρέφει λιανικώς* 
συχνά είναι καί τών μορφωμένων. Άφτοί βανταλί- 
ζουνε χοντρικώς, π ο λ υ ε ι δ ώ ς κ ί π ο λ υ - 
τ ρ ό π ώ ς. Ή καταστροφή τής εθνικής γλ.ώσσας 
π. χ. είναι είδος χοντρικός βανταλισμός τών μορφω
μένων. 4 \

(Συνέχεια) ΑΛΕϊ. ΠΑΛΛΗΣ

(2) Τή χεψότερΐ| x u i ib οκή τήν έπαϋαν τών ειδώλων 
οί μύτες άηό τούς χριστιανούς. Τό ίδιο t'yive καί στήν 
’Αμερική άπό θρησκεφτικό ζήλο, όπως λέει δ B elts (ό 
φυσιοδίφης στή Νικαράγκουα σελ. 167).

ΥΑΑΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ
-13 -

Τό ξαίρεις, Κωστή μου ; Είναι σαββατόβραδο από
ψε. Σάββατο βράδι πρωτανταμωθήκσμε, Μιά δεφτέ- 
ρα καταλάβαμε πώς άγαπιούμαστε. Ή δεφτέρα κον- 
τεβει κ<$ δίες* πέφτει μεθάβριο τόν ίδιο μήνα, ένας 
χρόνος σωστός πέρασε άπό τότες. Καί σήμερα σάν 
καί τότες στό άσωτο φώς τής φεγγαρογιομωσιάς, 
πλέχουνε τά ουράνια, πλέχει κ’ ή γίς. Ί ϊ δεφτέρα 
πού έρχεται, άνω κάτω πάλε θά μέ κάμη, πού θά θν- 
μοΰμαι καί πού θά μοΰ φαίνεται, πώς όλα μας θά τά 
ξανακούω, θά τά ξαναβλέπω, θά τά ξαναζώ.

Είμαι άπόψε αφανισμένη, δλότελα. Τις μέρες ά- 
φτές άβγάτιζε ή θέρμη κοϋ πήγαινε. "Ωρα τήν ώρα 
μού τρώει τή δύναμή μου. Νιώθω τό θάνατο πού σι
μώνει, Κωστή, ικαί σάν τδ συλλογιοΐμαι πώς πεθαί
νω, δίχως νά σέ ξαναδιώ, τόσο φοβερά πονώ κι ά- 
πελπίζοιφαι, πού μέ κάνει καί φωνάζω.

Καλή νύχτα. Πάω νά κοιμηθώ, γιατί δέν μπορώ 
πιά μου. Ξανάρχισα πάλε κάτι νά παίρνω κάθε βρά
δι γιά νά κοιμούμαι. Κ’ έτσι έχω μερικές ώρες η
συχία. ’Έλα, έλα μου εσύ, νά μέ βρής στόνειρό μου. 
Φανερώσου καί στον ύπνο μου μέσα, έσύ πού θεότρε
λα δέ φωνάζω. νΕλα. Σέ θέλω. Έλα κι άφησε τό θά- 
voto νά μέ πάρη, ότάχείλια σου ξεψυχισμένη.
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Κεριακή, ώρα Ιννιά τό βράδι.— \

Αγαπημένε μου, ή αγάπη σου μου λιώνει την ψυχή, 
τής ανάμνησης ή μέθη μου πνίγει την καρδιά — και 
σ’ αγαπώ μέ τή δύναμή μου δλη που είναι τόσο και 
τόσο προς εσένα τεντωμένη, πού πεθαίνω,

Κωστή μου, λατρεμένο μου έσύ, έσύ δικό μου, κα- 
τώρθωσα τάπόγεμα νά πάω — πώς να το 46 ; — στο 
ιερό μας εκείνο τό μέρος, νά προσκυνήσω. Άφότου 
κατεβήκαμε κάτω στην ακρογιαλιά, τό ποθούσα. Μά 
είμαι τόσο αδύνατη, πού ό παραμικρός ό περίπατος μ’ 
αψανίζει. Κ’ έτσι πρόαμενα ώσπου νά βρεΟή καμιά 
μέρα. πού νά είμαι κάπως καλήτερα. Σήμερα τό λοι
πόν ν.οιμνγθι|κα λιγάκι, τάπομεσήιιερο fetal ξύπνησα, 
σάν *κάτι πιό φτερωτή. 'Αλήθεια πού είχα καΓι θέρμη 
περσότερη, μά εϊμουνε κερδεμένη, γιατί δσο βαστρ ό 
πυρετός δεν είμαι καί τόσο αδύνατη* σάν πέση. έρ
χεται ή ικούραση.

Κ’ έτσι, τάπόβραδο, ή ώρα έφτάμιση, πήγα, ση
κώθηκα, πρόβολοί πρύς τό ρηιμοκκλήσι μας. Θυμα., 
σαι, Κωστή μου. άχ ! τό θυμάσαι ; Ή καημένη μου, 
ή απελπισμένη μου ή ψυχή. σά νάνωξε ξάφνω καί 
την άποπΛ,·* ■ ιιρίσανε δλα μας τά περααιιένα, λες κ' 
εΐτανε θάλασσά φώς, Κωστή. θά^εψα πώς θάπομεί- 
νω. στη στιγμή. Τό ρημοκκλήσι. μας ! ΤΕκεΐ τραβιό- 
σουνε μοναχός σου. Έκεΐ μέ συλλογιόσουνε ώρες. 
Έκεΐ μου συνταίριαζες τάθάνατά ·σου τά τραγούδια. 
Μά νά ήξαιρες. φίλε, τί ανέλπιστη χαρά μοιάζει σά 
νά $  καρτερούσε, γιά νά μέ συναρπάξη. Θυμήθη
κα πώς μιά μέρα, δταν εΐσουνε δώ, πήγα στο ρημοκ
κλήσι. μας. ικχ& πώς δταν μπήκα μέσα, θλίψη μάβρη 
μέ παρέλυσε καί μέ χτύπησε προαίστημα πικρό, γιατί 
δέν έκαιγε πιά τό καντύλι πού είχαμε άνάι[τει μαζί. 
Θυμάσαι, φώς μου έσύ ; Σού τό μολόγησα τότες καί 
μου είπες κάτι λόγια τόσο πάγκαλα, τόσο γλυκά καί 
φλογισμένα, πού μου φάνηκε σά νά φύσηξε αγέρι 
μαγεμένο καί νά ξεσκόρπισε δλους μου τούς φόβους.

Πάντα σου, έσύ μου. είχες την κρύφια τέχνη, άγα- 
πημένε, νά μου ύι|κόνης την ψυχή καί νά μου τηνέ 
χαδέβης, απάνω απάνω, στά ουράνια καί στάπέραν- 
τα. Koi 'κατόπι μάλιστα μού έκαμες ¿κείνο τό τρα
γούδι τό πονεμένο, πού είναι μέ τό δίχως άλλο άπό 
τά ωραιότερα τά ποιήματα πού στάξανε άπό τήν 
πέννα σου τή χρυσή, Κωστή μου.

Καί τώρα τώρα πού πήγα, λατρεμένε μου, μπήκα 
στο ρυιιιοκκλήσι μέσα. λες κ* έμπαινα σέ μνήμα. Ή 
καρδιά μου ftto ,στήθος μου σά μουδιασμένη. Κι. ά. 
ί.άλητη πλήξη καί χαιιός μέ κάνανε καί ξεψυχούσα. 
Δέν ήξαιρε μέσα τί θά διώ, τί θά μέ βρή. TCcf άχ ! 
τό θάμα \ Τί βλέπω ; Δυο καντήλες αναμμένες καί
γανε μπρός στις άγιες εικόνες. Ή φλόγα τους λαμ
περή συνάμα καί γλυκειά γλυκειά. "Ημερη άποφεγ- 
γιά καί μυστικό φώτιζε πΡοεχυμένη τό μικρό τό ρη
μοκκλήσι. Κωστή, Κωστή μου, τί βασίλισσα χαρά καί 
τί φώς | Έσύ, έσύ θά μού τά είχες έκεΐ άναμμένα.

Τί τρελή ποτό είμουνε, άχ ! Καί πώς μπόρεσα ποτέ 
μου νά πιστέψω, επειδή τάχα δέ μού γράφεις, πώς 
αγάπη σάν τή δική μας εΐναι δυνατό ποτέ της νά σβή- 
ση ; Πές, δέν είναι άλήθεια πώς θάγαπισύμαστε πάν
τα καί πάντα, στή ζωή ώς καί στο θάνατο, μέ την ί
δια μας τή μοναδική,τήν πιώτερο άπό άθρώπινη άγάι- 
πη, τήν άγάπη πού άπό τήν πρώτη μας τή οτιγμή 
σφιχτόδεσε γερά άς δυό μας τις ψυχές ; Είδωλό μου,

άγάπη μου μόνη καί μιά, πρώτο μου, έσύ, στερνό μου 
άγαθό, συχώρεσέ μου τά δλα, τις υποψίες μου, τά 
μαλλώματά μου, τήν τρέλα μου... Έκεΐ κάτω, στό 
ρημοκκλήσι μας τό ιερό. ένιωσα τήν άγάπη σου πού 
μού περεχυνότανε ολόγυρά μου, τήν έ;νκοσα τήν άγά
πη μας τήν ουράνια, Κωστή. Κ’ έπεσα καί προσκύ
νησα την άγάπη σου άφτή, -πού είναι πιό μεγάλη, πιό 
δυνατή άπό κάθετις άλλο. άπό τό Χάρο τόν ίδιο. Καί 
σέ λάτρεψα, Κωστή μου. αγαπημένε μου.

Τόν ένιωσες, πές μου, τό λατρεμό μου τόν απελπι
σμένο, πού ανέβαινε πρός εσένα σάν το λιβάνι ; 
"Εμεινα εκειπερα, ώρα πολλή, βυθισμένη καί σάν πε
σμένη στδνειρό μου τό πανάγαθο, πεσμένη καί βυθι
σμένη στά περασμένα μας τά ολοζώντανα. Σά βγήκα 
στό τέλος άπό τό ρημοκκλήσι, πήγα νά καθήσω άπό 
κάτω άπό τούς πλατάνους, στον τόπο τόν ίδιο πού συ
νήθιζες νά κάθεσαι γιά νά μού γράφης καί να μού 
φέρης κάθε μέρα τό χαρτάκι σου τό ζηλεμένο, έρωτα 
γεμάτο καί καλοσύνη, τό χαρτάκι σου δπου μού έ
βαζες οσα δέν πρόφταινες νά μού πής. Οί ροδοσκό- 
τεινές καί στερνές αχτίδες τής μέρας πού ψυχομαχού
σε σμίγανε μέ τό πρώτο φως τού φεγγαριού, καί μα
ζί άποτελούσανε σάν απροσδιόριστη χρωματιά, πού κα
νένας ζουγράφος ποτές δέ θά μπορούσε νά τήν άπο- 
δώση.

’Αχ ! φίλε μου, φίλε. πού εΐσουνε ; Τί έκανες τέ
τοια ώρα. ωρα γεμάτη άγιοισύνη. λύπη κο|: σιγασιά. 
κ’ είναι άραγες δυνατό νά μην ένιωσες τότες μέσα 
στά στήθια σου, πώς έκεΐ μέσα, στά στήθια σου τά 
ίδια, ζούσε ή άγαπημένη καί λαχταρούσε, δπως σ’ έ
νιωθε κι αύτή στάπόβαθα τής καρδιάς της ; Τό ρη- 
μοκκλήηι μας άποσβιότανε τώραι λιγάκι στάν ίσκιο 
μέ τά κυπαρίσσια, του. τί; ελιές καί τούς πλατάνους 
του, μέ τά δέντρα του πού λές καί πάιτοτες τό φυ
λάγουνε.

Φέβγοντας έκοψα ένα κλαράκι άπέ τό κυπαρίσσι, 
κ’ ύστερις. έρχάμενη πρός τό σπίτι, σαν πέρασα πιίλε 
άπό τόν άλλονε τόν τόπο μας τόν ίερόνε. δπου τόν ά- 
γαπούσαμε καί δάφτονε. δπου συννοπηγαίναμε. καί ο
πού λέγαμε τήν άγάπη μας, έκοψα δέφτερο κλαρί ά
πό τή μεγάλη μας τή μυρωδάτη πεφκιά. Νά σου τα 
καί τά δυό τά 'κλαράκι α. Καί τά δυό τους, σάν τό συλ- 
λογιούμαι. είκΛνα, Κωστή μου. σωστή όλης μου τής 
καημένης ζωής, ένας πέφκος κ’ ένα, κυπαρίσσι.

Φιλώ τά μάτια σου, φιλώ τήν ψυχή σου, οχ ! μονα
δική μου έσύ άγάπη μου δική μου.

Δευτέρα, ή ώρα πέντε τάπόγεμα.—

Γιά τδνομα τού Θεού, Κωστή, μ ή γράφης, μή μού 
στέλίνης τίποτα, δίχως νά σού τό ζητήσω πρώτα. Ι 
δέα δέν έχεις πόσο προσέχουνε, πόσο τά κοιτάζουνε 
δλα. Νιώθω πώς κάτι πάλε μηχανέβουνται. Τί δέν 
τό κατάλαβα, μά ύστερις άπό κείνα πού κάμανε τούς 
θαρρώ καλούς νά κάμουνε καί κάθε άλλο. Έχτές ό 
θειός Δημητράκης κ’ ή Έλέγκω καθήσοίνε μαζί στό 
σπίτι μας εδώ πολλή ώρα καί κουβεντιάζανε, κάτι, 
φαίνεται, νά σερβίρουνε πάλε τής μαμάς. Μοιάζανε 
κ’ οί δυο τους πολί χαρούμενοι, σά να λέγανε πώς 
θά πετύχη σίγουρα έκεΐνο πού στοχαστήκαμε. Βλεί
πεις πώς πρέπει καί ,μεΐς νάχσυμε τά μάτια μας ανοι
χτά. "Ηθελα σήμερα νά σου τελεγραφήσω καί δεν 
τόλμησα.

Μή σέ μέλη δμως, τίποτα δέ φοβούμαι. Δΰνάμη μου
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δίνουνε ή αγάπη μου κι ό πόνο; μου ό ίδιος. Θά τό 
ήθελα, ικάτι να μου πούνε, για να τούς άποκριθώ «σαν 
πού πρέπει καί σάν πού τάξίζουνε. Ωστόσο δέ θέλο) 
με. κανέναν τρόπο νά τούς έρθη ποτέ; υποψία γιά τά 
γράμματά μας. Άψτό είναι τό μόνο πού δέ θέλω. Τό 
σημερνό μου τούτο θά τό πάρη άβριο ή Φρόσω πού 
Οανεβή στο βουνό, γιατί εγώ δεν πιστέβω νά τό κα
τορθώσω. "Ας διη ,καί τονομά σου στόν πλίκο, δέν 
πειράζει, Κωστή μου. Άφτή δέ ?ύει τίποτα. Θκχ της 
παραγγείλω μιίλιστα νά μην κοιτάξη τί γράφει ό 
πλίκος — καί δέ θά κοιτάξη. Τέτοια είναι. Άχ ! δέ 
μοιάζει μέ τού; άλλου;.

"Ας ταφήσουμε. άς τάφήσουμε αφτά, καί τί μάς 
μέλει ; Σ' αγαπά) τόσο κα|ί τόσο, φίλε μου εσύ ! Θά 
ποθούσα σιγά σιγά ,νά σου τό ηιιθυρίσω, νά σ' έχω 
κοά νά σ' άγκα/,ιάζω σαν παιδάκι μου, νά σέ φάω μέ 
τά φιλκί μου καί μέ τά χάδια μου. Φουσκώνει στην 
καρδιά μου ή αγάπη μου, σάν τό βουνό. Άχ ! Κό
στη μου, μαρτύριο στόν κόσμο δέν είναι, σου τόρκί- 
ζουμαι, πού νά μην τό πόφερνα, μόνο καί μόνο γιά 
νά σέ ξαναδιώ μια στερνή φορά, γιά νά σμίγανε τά 
χείλια μας, ή ανάσα μας, ή ζωή μας. Φριχτό κανείς 
έτσι νά πεθάνη, δέν μπορείς νά η ανταστής εσύ τέ
τοιο πράμα. Γιατί, γιατί νά μ ή σ' άφήσω νάρθής, σάν 
μπορούσες ; Σάν εΐμεστα εκεί απάνω, είτανε βολετό 
«κόμη νά γίνη. ’Αδύνατο σήμερα — καί γιά νά σοΰ 
τό λέω καί γιά νά σου το ξαναλέω εγώ πώς είναι, αδύ
νατο, εγώ πού ό φοβερός ό πόθος μέ βασανίζει, τά 
μάτια σου νά διώ τάγαπημένα. τή φωνή σου νάκού, 
θ(ο, γιά νά σου τό λέω, πρέπει νά είναι, άλήθεια. Εσύ 
μή βασανίζεσαι. Είτανε τής τύχης μου έτσι νά ύποφέ- 
ο(ο. Κιγ τή βλογώ την τύχη μου, μ’ δλη της την α
σπλαχνία, τή βλογώ, αφού από σένα αγαπήθηκα καί 
σ’ αγάπησα εσένα. Τί μέθη πού είναι, κανείς έσένα- 
νε νά σ' άγαπά ! Οί άλλοι, δλοι τους άφτοί, απορού
νε, γιαύ δέν μπορούνε νά σέ γνωρίσουνε. Μονάχη έ- 
γώ στόν κόσμο, φίλε σέ καταγνώρισα, μονάχη έφτα
σα ίσαμε τά ιΐιό κρύφια τάπόβαθα τή; ώραίας σου 
τής ψυχής και τού νού σου του φοβερού Καί γιά τί 
πράμα ποτές μπόρεσα νά ζουλέι[κο τούς άλλους; Καί 
ποιός μπορεί νά σ’ αγάπησε δπως σ’ αγάπησα εγώ ; 
|Καί μπορά) μάλιστα νά τό πώ ; ποιά γυναίκα ποτές 
αγαπήθηκε από σένα δπως εσύ μ' αγάπησες, δπως θά 
μ' «γαπήσης ακόμη κατόπι από τό θάνατό μου ; ’Ό 
χι. *7 .ι. δέ θά μέ ξεχάσης. αγαπημένε. Άφτή πια τή 
φορά, θέλω άπατή μου νά προσέξω, άπατή μου θά 
φυλάξω την καρδιά σου, γιά νά μή λάχη ποτές κι άλ
λη καμιά μέ διώξη από τή θέση, πού είναι πιά γιά 
πάντα δική μου, από τήν καρδιά σου. Τό νκόθω, πώς 
τή στιγμή δπου ή ψυχή μου φύγη, τή στερνή μου τήν 
ώρα, ΘΑ ΘΕΑΗΣΩ ιιέ τόση δύναμη καί μέ τόση 
μπόρεση, πού το θάμα θά τελεστή καί πού ή ι|ιυχή 
μου θά μπή μέσα στην ψυχή σου >/ έτσι θά σμίξουμε 
γιά τούς αιώνες. Όχ ! Κωστή μου, λατρεία μου, τί 
μέθη ουράνια πού θά είναι τότες γιά μάς, πού δέ σμί
ξαμε ζωντανοί καί πού θά είμαστε πάΐντα μαζί, πεθαμ- 
μένοι. Μου φαίνεται πώς σήμερα σ’ άγαπώ παραπά
νω άπ’ δ τι σ’ αγάπησα ποτέ μου.

Πώς, μά πώς σ’ αγαπώ ! ’Ήθελα, δχι τό γράμμα 
μου άφτό νά σού στείλω, μά 'νά σού στείλω τήν ψυ
χή μου μέσα, δλη σου τή Μΰρρω σου νά σού τηνέ δώ
σω, για πάντα σου νά τήν έχης.
. Σήμερα τάπόγεμα, στις τρεις περίπου, ή Φρόσω

ή καημένη πού, άφότου κατέβηκε από τά Δράκια, δ- 
λο μέ 'νοιάζεται ικι δ?Λ έ'ρχεται νά μοΰ κάνη συντρο
φιά, ήρθε πάλε, ίσια ίσια τήν ώρα δπου έτοιμαζό- 
μουνε νά σού γράψω, κάθησε, μάλιστα έμεινε κάμπο
σο. Ή κακόμοιρη ! Τήν άφινα κοψ μιλούσε, μιλούσε. 
Μά σέ βεβαιώνο) πώ; δέν άκουγα λέξη απ’ δσα μου 
ελεγε* σά νανούρισμα μοΰ έρχότανε ί] φωνή της, και 
μοΰ αρέσει νά τήν άφδνω νά λέη καί νά λέη, δίχως 
έγώ νά προσέχω κα|ί καλά·

(Στάλλυ φύλλο τελειώνει)

ΚΟΛΟΜΠΙΝΑ
Μέ μισοκλεισμένα ακόμη βλέφαρα, βαρειά από τή 

γλύκα τού ύπνου, ψάχνει νά μαντέψει μές από τά ρ.α- 
τεβασμένα παραπετάσματα πού χρωματίζουνε σ’ έν: 
απαλό μισόφωτο τήν ατμόσφαιρα τής ήσυχη; καμα
ρούλας της, άν είναι πρωί, άν. ξψιέρωσε, ή μή τό 
δειλινό μαρτυράει τού βραδιού τό πραμήνυμα. Κι. ά. 
νασηκώνοντας αργά καί νυσταγμένα τό ξανθότης κε
φάλι, ρήχνει τά μάτια της πρός τό παράθυρο. Σκιές, 
φωτάκια, χαριτωμένα σχήματα πολύχρωμα ζωγραφί- 
ζουνται στο ακαθόριστο φόντο τής κουρτίνας, πού 
ανάλαφρα κάπια πνοή αργοσαλεύει. Καί τεντοόνοντας 
μέ τεμπελιά ταλαβάστρινα μπράτσα της5 πού άθελα 
ξεσκεπάζουν κάπιες μυστικές κίαμπύίλες., αφίνΙει νά- 
κουστεΐ έναί ηδονικό χασμουρητό.

Παρόκει, σέ μιά πολυθρόνα, ρηχμένη ή ροζ ατ/,α- 
ζένια κολομπίνα, μέ τούς μαραμένους μενεξέδες, α
κόμη καρφωμένους στό στήθος, τό ένα μεταξωτό γο- 
βάκι γυρισμένο ανάποδα κ’ ή βελουδένια μικρή μά
σκα κρεμασμένη στό πόμολο τής πόρτας, μ’ ένα αδιό
ρατο μειδίαμα ειρωνείας, τής ζωντανεύουν τήν τρελή 
χτεσινή βραδιά τής αποκριάς, 
έ Κι δλα κείνα τα μυριόχρωμα κομφετί, πού σά βε- 
νετσιάνικο μωσαϊκό τού ωραίου παλιού καιρού στο
λίζουνε τό πάτωμα, τής διηγούνται αθώα καί γελαστά 
γιά τό χτεσινό στρόβιλό τους καί τήν όρμή τής τρέ
λας πού τά μέθησε στ' άντίκρυσμα τής ομορφιάς της. 
Γι αυτό πολλά ακόμη πιο τολμηρά καί τσαχπίνικα κρύ
φτηκαν μές στό μυροηιένον κόρφο της καί ρούφηξαν 
δλη τή νύχτα, χ<ορίς νάν τό πάρει είδηση, μιά κρύφια 
ήδονή.

“Αλλα πάλι μπερδέφτηκαν στά πυκνά ξανθά μαλ- 
λάκια της, κ’ ήπιαν καί μέθησαν απ’ τό μυστικό άρω- 
μδΓένος παραμυθένιου δάσους, ως στή; αυγής τό ξύ
πνημα.

Σάν κάτι νά μά,ντει|»ε αότή τή στιγμή από τό σι
γανό τους κρυφομίλημα, κατέβασε, ?«ς, ντροπιασμέ- 
νη τά μακριά της 6?εφαρα καί χαμογέλασε, ^ι δλα 
κείνα τά ποικιλόχρωμα χαρτάκια πήραν ζωή καί κίνη
ση, γίνηκαν πεταλούδες. λούλουδα, αρώματα, καί ζων
τάνεψαν έναν κόσμο χαράς, γλεντιοΰ, εύτυχία'ς καί 
πέρασαν από μπροστά τη; χίλιων ειδών μάσκες, ντό
μινα πιερράτοι, κολομπίνες, γέλια, πηδήματα', τραγού
δια, πειράγματα, δλα λουσμένα σέ μιά πλημμύρα από 
φώς, σέ δργια από χρώματα, σέ μεθήσι, σέ νιάτα, σε 
ζ(άή.

Κι αντήχησε στανιιά της μιά λικνιστική μουσική, 
που, γιά κάμποσην ώρα, χτες βράδι, τή νανούρισε 
στήν αγκαλιά ένος λευκού μεταξωτού πιερρότου.

Μάτοέια προσπάθησε νά τόν μαντέψει, τον άγνω
στο λευκδ χορευτή, από την πρώτη στιγμή πού τήν 
πλησίασε, ψιθυρίζοντας της πώς τή γνωρίζει άπό τή
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λάμψη των ματιών της, άπό το μικρό της στοματάκι 
που μοιάζει Ανοιξιάτικο μπουμπούκι-, από τις χρυσα
φένιες τούφες των μαλλιών της, που χαρούμενα παι
χνιδίζουν |Λέ τις φωτοσκίασες το- μετώπου της. ίΚαί 
την άφησε νά νιώσει πώς είναι κι αυτός ένας θαυμα
στής της, ίσως δ θερμότερος. Εκείνη τουδωσε τό χέ- 
ρι μ' ευχαρίστηση, κι αυτός άπόθεσε κεϊ ένα άπαλό 
κι άτέλιωτο φίλημα. Τά μάτια της ανήσυχα προσπα
θούσανε νά συλλάβουνε κάτι Από τον Αληθινό Ιππό- 
τη πού .κρυβόταν κάτου από τό μυστήριο τής μάσκας, 
μ’ Ανώφελα, και την καρδιά της πίεζε μια Αμίλητη α
γωνία, Από κείνες πού έρμηνεύουνται καλήτερα σ’ έ
να εύγλωττο τών ματιών έ ρώτημα.

Σαν Από μια Ακατανίκητη δύναμη σπρωγ(μενοι, 
βρέθηκαν στό γενικό στρόβιλο τών ζευγαριών κοίΐ ξε- 
χάστηκαν έκεΐ, λικνιζόμενοι στών ήχων τά μηνήμα- 
τα. Κι δσο χόρευαν, κι δσο στροβίλιζαν, ένα Αόρατο 
χέρι διάγραφε πάινου Απ’ τό κεφάλι τους κύκλους φω
τερούς. καί τούς ράντιζε μέ ροδόφυλλα λευκά, αιθέρια 
σαν τής αύρας τά φιλήματα, πού Απάλαινοίν τον Α
γέρα γύρω τους καί μιλούσανε γιά κάπιες μοίκρυνές 
χαραυγές στη χώρα τού ’Ονείρου. Καί μές στή ζάλη 
τού ’Άγνωστου οί Αναπνοές τους ένωναν τό άρωμα 
τής νιότης τους.

'Ύστερ’ Από πολλήν ώρα, πού τά μάτια της τον Α
ναζητούσαν Ανυπόμονα στό πλήθος·· τον είδε ξαφνικά 
ο’ ένα θεωρείο μέσα, σ' ένα ιιπονκέτο Από δμοοφιές 
φωτερά φανταχτερές, καί τής φάνηκε πώς τούς μι
λούσε γι αυτήν, δείχνοντας τους μ’ επιμονή την τριαν
ταφυλλένια κάτω κολομπίνα. Καίί καθώς κρατούσε στά 
χέρια του ένα μάτσο μενεξέδες, Αφού τό φίλησε κοί- 
τάζοντά την, τής τό πέταξε μέ δρμή στό στήθος 
της απάνω. Τ’ αρπαξε μέ τρελή χαρά καί τό κάρφω
σε στήν καρδιά της, Αφού στοργικά τό κοίταξε, κ’ έ- 
νιωσε ιανοίγεται μές στήν ψυχή της ένα μαγικό θεό
ρατο περβόλι, σάν αυτά πού λεν τά παραμύθια, κ’ εί
δε θαμπισμένη Από ευτυχία ένα ροδόλενκο μεταξωτό 
ζευγάρι νά χάνεται Αγκαλιασμένο πίσω Από κάπιοί· 
μονοπάτια Ανθισμένα........

Κίταν όνειρο... γιατί μόλις ξύπνησε, έκεΐνος εί
χε φύγει, χάθηκε, παίρνοντας μαζί τον, ή Ακολουθών
τας. ποιος ξαίρει πού, τίις ώραϊες τού θεωρείου μέ τις 
φανταχτερές χτενισιές πού είτανε ξαντικά ντυμένες. 
’Άλλη μια φορά κοίταξε παντού, μά ποιιθενά δέν εϊ- 
τανε κείνος !

Κι δλα γώοω έρήιιωσαν, κι δλα γύρω παγώσανε. . .
Μόλις άρχισε νανοίγει ένας παράδεισος, πίσω από 

άγνωστο ιιυστήοιο. μιάν άχαρη μοίρα μέ φόρε
μα Αποκριάς, έκλεισε τίς θύοε: του βιαστικά καί χαι
ρέκακα.

Κ’ οί μαραμένοι υεΐΐξέδες νοσταλγικά σκύψανε τό 
κεφάλι τους κα|ί σιγανά, μέ φόβο, μολογανε την Αν
θρώπινη Ατυχία, πού ή μάσκα δημιούργησε, καί θά- 
θελαν, καθώς σιγότερα κρυφομιλούν, νά ζούσαΐν καί 
νά πέθαιναν άέ χώρες άγνωστες κι άληθιν,ς, πού δέν 
υπάρχουν μάσκες κι ούτε άνθρωποι νά τΙς φορούνε. 
"Οσο εϊν’ αμίλητος, τόσο βαθύς 'κι δ πόνος τους. Μά 
κάθουνται κεΐ πού τούς κάρφωσε, ποιός ξαίρει πδιά 
καΐκάβολη μοίρά, στό στήθος τής ριχμένης στήν πο
λυθρόνα κολομπίνας, καί στοΐκά περιμένουν τή στιγ

μή τής καταδίκης, πού θά ποδοπατηθούνε στό δρόμο, 
δταν πια κάθε τους άρωμα θάναι ξεψυχισμένο.

Κοά τά πυκνά βλέφαρα εκείνης κοιτάζοντας στό 
κενό, βυθίζουνται ύστερ’ Από τού ’Ονείρου τό πέλαγο, 
σέ μιας Αμίλητης λύπης τό τραγικό μυστήριο ! Κι δ
λα γύρω της σωπαίνουν, καί μέσ’ από τά κατεβασμένα 
παραπετάσματα ή μέρα χαϊδευτικά μαλακώνει τούς ρό
δινου? τόνους τής μεταξωτής πονεμένης κολομπίνας, 
πού παρακολουθεί σκεφτική τό φευγαλέο δραμα τού 
λευκού όνειρεμένου πιερρότου.. . .

Κρεμασμένη πάντα στό πόμολο τής πόρτας ή μι
κρή βελουδένια μάσκα, ειρωνικά χαμογελάει κάτου α
πό τάδειανά μάτια της...

22.2.921 ΑΘΗΝΑ Λ. ΤΑΡΣΟΥΛΗ

ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
* Αθήνα 2β ’Απριλίου 1021 

.Αγαπητέ μον Νονμά,
Πληροφόρησε, παρακαλώ, ιόν αξιόλογο οννεργά- 

τη σον ,Ι'.άννη Καραγιάννη. πώς δέ οχέφτηχα πο
τέ νάποκηρύξω παλιά λόγια μον. Μ ήχο χ έχω πά
λε φόβο ν&λλάξο). σέ μελλονιιενες ώρες, τά σημερι
νά, Τζ.ιατί είχα πάντα την ευτυχία νά ψνμονμαι πώς 
δ ϋεός μάς ζωντάνε*ι'&. τον άνδρώπονς μέ την 
πνοή τον. Βεβαίωσε λοιπόν τό φιλο σου, πώς δ,τι 
γράφω, δποαε χι άν τδγραψα, ]τό γέννησε, άμεοα 

είτε έμμεσα, άληδινή αγάπη γιά τόν Άνδρωπο και 
γιά την άνδρώπινη τύχη. Θά τό νοιώδει αντό σί
γουρα χι δ ίδιος. ’Αλλιώς δέν μπορούσε ναδινε τόοη 
οημαοία στά παλιά μον έχεϊνα γραψίματα. "Έτσι, δι
καίωμά τον πιά νά τάρέαει καλύτερα δ,τι οχέφτηχά 
δεκο/τώ χρόνων παιδί, παρά δ,τι νοιώδω τρίαντα- 
δνό χρόνων άντρας. Μονάχα ας μην ξ&'/νφ, πώς κι ό 
Άντρας απ’ τό παιδί εκείνο πλάστηκε. Τον τό Φημίζω, 
γιατί άν ήξερε νά διαβάζει κι δ .τι γράφω σήμερα, 
δά τδβλεπε μόνος του.

Γιά τή δική σον οημείαοοη — δχι ! δέ χολιάζω. 
Σέ ξέρο) τίμιο. Μά σ’ αρέσει συχνά νά χωρατεύεις. 
Δίχως Άλλη σκέψη. Γιά τό γονοτο μόνο. Δέν πειρά
ζει λοιπόν. Χωράτευε. \4πό χωρατά παίρνω,

Σνμπάδα με που περιαυτολόγησα  ̂ Μά δλότελα δι
κό μου φταίξιμο δέν είναι. Μπορονοε ενας αγώνας 
αιια δ πόδος τής άλνδειας τόν κενά, νά στέκεται σέ 
επίπεδο άνηλότεηο. *Οχι νά σέ κάνει νά σνναίνεηαι 
την οποίοι ία οον, Άμα σέ καλεί νάπολογιγδεές. Καί 
νάπολογήδείς γ ια τ ί; Επειδή, ύστερα από καιοονς 
καί χρόνια, δέν άκολοτιδ&ς τις πρώτες σκέψες πού έ
κανες, νιά λίγους μήνες, σάν προττογνοΜίοτηκες /(έ 
τό σοσιαλισμό, σέ ηλικία δεκοχτώ γρονώνε !

Μέ φιλικό χαιρέτισμα 
___________________  Φ ΩΤΟ Σ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΣΗΜ. τού ΝΟΥΜΑ. — ’Ωστόσο ξεχνάει ό Αγα
πητός Φώτος πώς τότε, πού είτανε δ ε κ ο χ τ ώ χρο- 
νώνε, είχε την Απαίτηση νά τόν ακολουθήσουμε Ιμεις 
πού είχαμε, φεύ| περάσει τότε τ ά τ ρ ι α ν τ α δ υ ό .  
Κοίί μας κάκιζε μάλιστα πού δέν τόν. ακολουθούσαμε 
στά σοσιαλιστικά του σπόρτ.
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ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

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

Ταχτικοί συνταχτες: ρήγας γ κ ο λ φ η ς , κώστας πα- 
ΡΟΡΙΤΗΣ, Γ. ΦΤΕΡΗΣ, ΚΙΜΩΝ I. ΘΕΟΔΩ
ΡΟ ΠΟΤΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΤΑΟΣ

Οσα γράμματα ενδιαφέρουν τή Διαχείριση πρέπει 
νά διευ&ύνωνται :

X. ΓΑΝΙΑΡΗΝ 6  Σ1™ Σοφοχλέους 3 , Α Θ Η Ν Α Σ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ! Γ μ  την Ελλαδα δρ. 25 το χρόνο.
» 13 _ το εξάμηνο.

, » 7 τ ό  τρίμηνο,
r  ια τήν Α γγλία καί Αίγυπτο £  1- τό χρόνο

, £  0,10 τό εξάμηνο
1 ια την Αμερική $  5 τό χρόνο

, ϊ  3 τό εξάμηνο
ηαι για τα αλλα μερη ανάλογα

Φ α ιη ο μ ε η α  κ α ι Π ρ δ γ μ δ τ δ

Ρ  ΝΑΣ μεγάλος καί σεβαστός μας φίλος άπό τό 
*"■ Παρίσι, πού άπό χρόνια συνηθίσαμε να παίρνου
με τά λόγια του ώς θεία ρήματα, ώς θέσφατα καί νά 
δεχόμαστε τή γνώμη του ασυζήτητα κο(ι άνεπιφύλα. 
χτα, άγανάχτησε γιατί στη σελίδα 110 του «Νουμά», 
στά «Γράμματα άπό τό Μόναχο», γ-νεται λόγος για 
τούς ’’Σαίϋλόκους' του Παρισιού, πού καταδικάσανε 
τό Γερμανικό λαό νά δουλεύει σαρανταδυό χρόνια για 
τήν άνταντική κεφαλαίοκρατία, καί νά πληρώσει μέ 
τον ίδρωτά του τις αμαρτίες, τού Γουλιέλμου, τού 
Αούντεντορφ, του Τίρπιτς». Ή άγανάχτηση τού σε
βαστού μας φίλου είναι δικιολογημένη· άγανάχτησε, 
ώς Γάλλος, πού δεν μπορεί τόσο γλήγορα νά λησμα. 
νήσει τή θηριιρδία τής μιλιταριστικής Γερμανίας καί 
τή μεγάλη συμφορά πού ξ απόλυσε κατά τής άνθραχ. 
πότητας ένας αφηνιασμένος αύτοκράτορας. Ή μεγά. 
λη, ή ει’γενικιά Γαλλία, δέχτηκε πρώτη καί κατάστη
θα ταγρια χτυπήματα του ικ1 έτσι είναι υπεράνθρωπο 
νά ζητήσει κανείς άπυ ένα Γάλλο, δσο διανοούμενος 
κι δσο άνθρωπιστής κι δν είναι, νά ρήξει τόσο γλή
γορα πέτρα στά περασμένα καί νά δεχτεί άνεπιφύ- 
λαχτα τήν α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ ή  (τό τονίζουμε 
αύτό), άποψη τού συνεργάτη μας. ΓιαΆ ό συνεργά- 
της μας, ό Στάί'νμετζ, βλέπει καί κρίνει τά πράγμα
τα πάντοτε ώς ά ν θ ρ ω π ι σ τ ή ς  καί π ο τ έ  
ώς Γερμανός. Τά δρία τής πατρίδας του τάχει α
πλώσει σ’ δλο τον κόσμο καί συνήθισε νά θεωρεί ό- 
λσυς τούς άνθρώπους πατριώτες του κι αδερφούς του, 
κι δταν άκόμα, στο μεγάλο πόλεμο, εϊταίν ύποχρεωμέ- 
νος νά φοράει τό γερμανικό κράνος κ<Α νά σκοτώνει 
τάδέρφια ίου. Ό Στάΐνμετζ ίζησε χρόνια σιμά μας,

είτίανε αναπόσπαστος σύντροφός μας, είναι κι αυτός 
άπό τήν ταχτική παρέα τού «Νουμα», καί μας δόθηκε 
άπειρες φορές ή ευκαιρία νά έχτημήσουμε τά ευγε
νικά του αίστήματα καί τό διαμαντένιο του χαραχτή- 
ρα. Πονάει γιά τό Γάλλο εργάτη, δσο καί γιά τό 
Γερμανό, κο̂ ί σιήν ανταπόκρισή του δέ διαμαρτυρή- 
θηκε ώς Γερμανός μά ώς άνθρωπος πού θά ύποχρε- 
ωθεΐ αυτός καί τά παιδιά του νά πιπερώνουνε σαραντα- 
ί&υο χρόνι* μέ ιών ίδρωτά τους τις ξένες αμαρτίες. 
Πάνο) στον πόνο του καί στήν άγανάχτησή του παρα- 
πήρε, τό μολογούμε, ικατήφορο, καλ χαραχτήρισε γιά 
Σαϋλόκους τούς κυβερνήτες τής μεγάλης κοά δοξα
σμένης ΓαΧΜας. Μά ό χαμένος, λέει ή παροιμία, κι ό 
πονεμένος, έχουν ενα λόγο παραπάνου.

Υ ΣΤΕΡΑ απ' αυτήν τήν εξήγηση (δχι δ ι κ ι ο -  
λ ο γ ί α ) πού δίνουμε σ’ δ,τι έγραψε ^ Στά- 

ινμετζ, θάναγνωρίσειΐ ό σεβαστός μας φίλος πως τό 
φταίξιμο δεν είναι καί τόσο βαρύ κ$ πώς δεν μπο
ρεί νά χαραχτηριστεΐ ώς άποκλειστικά γερμανόφιλος ό 
«Νουμάς», καί ξεχωριστά ό διευθυντής του, πού κι 
άπό οικογενειακή παράδοση κι. άπό ατομική πίστη 
συνήθιζε νά θαυμάζει καί νάγαπρ, άπό μικρό παιδί 
τό Γαλλικό λαό, χωρίς δμως ή αγάπη του αύτη καί ό 
θαυμασμός του νάν τονε σπρώχνουνε νά μισεΐ κάθε 
άλλο λαό, άκάμα κι δταν δ λαός αυτός, δ ανεύθυνος 
γιά κάθε κρατική αδικία, πολεμάει τήν πατρίδα του. 
Ό παπούς του πολέμησε στή Μεγάλη μας ’Επανάστα
ση. μέ τό Γάλλο συνταγματάρχη Φάβιέρο κοή μέσα σ’ 
ένα ρομάντζο του, στούς «,Απόγονους», καθώς καί σέ 
μιά μπροσούρα του «Μορφώσετε τό λαό I1», έδειξε ό
λη τήν άγάπη του καί τήν ευγνωμοσύνη, πού τρέφει, 
ώς άνθρωπος κι ώς Έλληνας, γιά τή Γαλλία. Δεν α
ξίζει λοιπόν άπό μιαν άτυχη έκφραση τού Στάΐνμετζ 
νάν τού τ’ άρνιούνται σήμερα δλ’ αυτά.

Δ ΕΝ προσφέρει καμιάν υπηρεσία ούτε στο Κόμ
μα ούτε στην Πατρίδα (άφού γίνεται κατάχρη

ση καί τής κακομοιριασμένης αύτής λέξης) ή εφημε
ρίδα πού άκονίζει τά σπαθιά κοέ γιομίζει τά κουμπού
ρια της στά κύρια άρθρα της, φοβερίζοντας πώς θά- 
χουμε μιά καινούργια 19 Νοεμβρίου, πολύ φοβερώ- 
τερη άπό τήν άξιομνημόνευτη κι άξιοσέβαστη, καλ 
πώς,, ευτυχώς υπάρχουν άρ|κεψΜΐ ofci&oi,' ή χ̂Τρ|Μοί 
γιά νά κρεμάσουνε σ’ αυτούς τά κομμένα, μπρρρ !
. .  .κεφάλια μας | Ή εφημερίδα οίύτή, ή ύπερπατρι- 
ωτική, ξεχνάει πώς είμαστε σήμερα μπλεγμένοι σέ 
πόλεμο δεινό, πώς έχουμε στείλει σ’ αύτόνε τά παι
διά μας, πως ή λίρα ζυγώνει στά εκατό, πώς δν ε- 
θσίκολουθήσει λίγο ακόμα τό κακό αύτό θά πέφτουμε 
ψόφιοι άπό τήν πείνα στούς δρόμους...  πώς.. .πώς 
κοί, πώς...  — Δέ μάς σώνουν δλες αυτές οί συφορές 
μά θάχουμε τώρα καί την τρομάρα πώς θά μάς κρε
μάσου  ̂ κοψόκεφαίλιίασμέΙνους, σάν έπικηρυγμένους 
ληστές, ή σάν τσιροκέφαλα ; Λυπηθείτε πιά, χριστια. 
νοί, τά νεύρα μας... κα·. τά στομάχια μας !
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Αυτός είναι ό αστικός πολιτισμός, πού γ ιά  νά σώ

σει τή ν  ύπαρξή τον οργανώνει άπί}ΐλεισμούς, κατα
δικάζοντας έναν ολάκερο λαό στόν άγριώ τερο θάνα
το. Ό  Νικόλας Π έτροβιτς δέν είναιιίπιά απογοητεμέ
νος μονάχα από τό σύχρονο πολιτισμό. Ε ίναι απογοη
τεμένος καί από τόν ίδ ιο  τον εαυτό του, από τό έργο 
του. Ά ΐέαρνιέτα ι τα  βιβλία του. Α υτά  σκορπίσανε 
στόν κόσμο τό ψέμα, αυτά παρακίνησαν# τούς μαθη
τές εκείνους τής σκολής στην ανταρσία. ’Ίσ ω ς , «μα 
θ ά  λείψουνε αυτά. ή ζωή θά  γίνει καλήτερη. Ε ίναι ή 
θλιβερή καταδίκη δλης τής σύχρονης διανοητικής πα 
ραγω γής, πού στάθηκε ανίκανη νά ύπερετήσει τήν εύ- 
τιιχία  τού λαού.

'Παίρνει τα βιβλία του καί τα  ρήχνει στή  φωτιά. 
Στάχτης Έ τ σ ι  θ α  λείψει τό ψέμα, θάνιασάνει ό κό
σμος, κα(ι. γ ιά  νά  πετύχει αυτό δέ διστάζει νά  φανεί 
σκληρός καί στά ίδ ια  τά πνευματικά του παιδιά.

Ε ίναι τώ ρα πέντε μή[νες, πού οί νέοι επαναστάτες 
βρίσκουνται φυλακή. Ή  μάννα ενός άπό αυτούς τούς 
νέους, τού αρχηγού, πάει μιά μέρα στό σπίτι του. 
«Θέλω νά μού σώσεις τό πα ιδί μου άπό τήν κρεμάλα· 
εσύ τού σήκωσες τά μυαλά μέ τά  βιβλία σου, εσύ εί
σαι ό ύπεύτιΛ'ος» τού λέει. Ή  σκηνή αυτή είναι μιά 
από τ ις  δυνατώτερες. Ό  Νικ. Π έτρ. σκύβει τό κε
φάλι. Ν ιή. Ε ίν α ι ό ύπεύτυνος. Π ρέπ ει νά  σώσει τό 
παιδί τής γυναίκας αυτής. Κ αί τότε γ ίνετα ι κάτι πρω . 
τότυπο. Ό  Ν ικ, Π ετρ . ζητάει κο(ι ταηέ διορίζουνε δι
ευθυντή τής φυλακής. "Ετσι μιά μέρα μαζεύει όλους 
τούς φυλακισμένους σέ μιά κάμαρα, άφού φρόντισε 
νάπομονώσει τούς φύλακες, καί τούς λέει ανάμεσα σέ 
άλλα : «’Εμείς οί διανοούμενοι είμαστε ύπεύτυνοι για
τί δλη ή ζοϊη εχει μεταβληθεί άπό τους ισχυρούς σέ 
μ ιά  αιώνια φυλακή. Ο ί φυλακές καί. τά δεσμά δημι
ουργούνε πάντα  καινούργιες φυλακές καί καινούργια 
δεσμά, ό αμλάβος πού υποφέρει, σφνροκοπά αιώνια 
νέες άλυσσίδες γ ιά  τούς τυράννους του. Ε ίναι ανάγ
κη νά άνοίξουνε δλες οί φυλακές, δλες οι αλυσσίδ&ς 
νά σπάσουνε, ό άνθρωπος ό βασανισμένος νά δώσει 
τό χέρι του στό βασανιστή του γ ιά  μιά συμφιλίωση. 
0 1  ά ιθρώ π ινες καρδιές, πού είναι γιομάτες άγάπη, 
πρέπει νά  συχωρέσουνε τή σκληράδα, τήν ψευτιά, τά 
αιώνια βασανιστήρια. Τότε θ ά  πλημμυρίσει ή  ζο)ή ά
πό ευτυχία, ô άνθρωπος θ ά  άναστηθεί άπό τούς νε
κρούς καί ή ζωή θ ά  λευτερωθεί άπό τή φρικαλέα ει
κόνα τώ  χείμαρρω ν τού αίμάτου, άπό ΐ ι ς  βιαιότητες, 
άπό τά  βασανιστήρια, άπό τή σκοτεινή κρεμάλα. 'Ο 
λάκερη ή Ρουσσία πρέπει νάίναστηθεΐ και σέ δλον τόν 
κόσμο, σέ δλους τούς λαούς, νά φέρει τό μεγάλο κή
ρυγμα τή ς ’Α γάπης καί τή ς Συχώρεσης».

'Ύ στερις άπό τά  υπέροχά αυτά λόγια, πού κλεί
νουνε δλη τήν ιδεολογία τού συγραφέα, τό χρέος του 
είναι π ια  καθωρισμένο. ’Α νοίγει τ ις  πόρτες τής φυ- 
λαικής κι άφήνει τούς φυλακισμένους νά φύγουνε. Τό 
υπαγορεύει ή άγάπη, τό άπαιτεΐ ô νόμος τής συχώ
ρεσης τω ν δχτρών. Αύτό δέν είναι παράβαση χρέους. 
Ε ίνα ι μ ιά  άνώ τερη ηθική , πού μόνο ένας άνθρωπος 
πού έχει τήν  άγάπη γ ιά  Ιδανικό του μπορεί νά τηνέ 
νιώσει καί νά  τήνΙ έχτψ ήσε. Ό  Ή . Π ετρ . λευχερωμέ.

B&ssaBaaBttsaBaEn&asssnBMmaabÍsnaMHaHKHM···»;

νος άπό τίζ παλιές πλάνες του, έχει π ιά  ριζωμένη στά 
στήθη του τήν Ιδέα πώ ς μόνο ή Ά γ ά π η  θά  μπορέσει 
νά  νικήσει τό κακό, νά φέρει τήν ευτυχία σιό βασα
νισμένο κόσμο,

'Ο  Βόβας χαροπαλεύει. Ί Ί  τραγική στιγμή ζυγώ
νει. Χ ιονίζει. Τρελός ύ Ν . Π ετρ , χύνεται όξω από τό 
σπίτι νά πάει στό γειτονικό χωριό 'ά  του οικονομήσει 
λίγο γάλα. Μ ά ό Ν . Π ετρ. πού βλέπει τό παιδί του 
νά πεθαίνει, δολοφονημένο άπό τόν αστικό πολιτι
σμό. είναι τώρα ένας κοινός εγκληματίας. Οί Κόκκτ- 
νοι έρχουνται νά τόν πιάσουνε. Π ρέπει νά δώσει λό- 
γο γιατί άφησε τούς φυλακισμένους νά φύγουνε. Ή  
’Ό λ ία  ζητάει νά  τούς πλανέψει. "Ενας Κόκκινος γι.ά 
φοβέρα τής κολλάει τό ρεβόλβερι στό μελίγγι. Κείνο 
παίρνει φω τιά  κ’ ή νΟλια πέφτει νεκρή. Γυρίζοντας 
άπό τό χωριό ó Ν . Π ετρ. βρίσκει δυο πτώματα. Τό 
Βό6α καί τήν ’Ό λ ια . Μ ά τή στιγμή πού στέκεται βου
βός μπρος στό ματισμένο πτώμα τής ’Ό λ ια ς. Λκού. 
γουνται στή διπλανή κάμαρα κλάματα μικρού παιδιού. 
Ή  Νούσσια. ή  κόρη του, γέννησε. Μιά ζωή έφυγε. 
Μ ιά καινούργια ζωή ήρθε στόν κόσμο. « 'Η  Μοίρα, ή 
Μ ο ίρ α .. .  "Ο που κι ά  γυρίσει, κανείς στή ζωή. παν
τού ή Μοίρα κυριαρχεί. Π οια νάναι αυτή ή  μύστη, 
ριώδικη Σ φ ίγ γ α . : . . .»  ψιθυρίζει ó Ν. Π έτροβιτς.

Με αυτή τήν τραγική άπορία κλείνει τό έργο μέ
σα σέ μιά 'ατμόσφαιρα βαριά, πένθιμη, δπου μόνο 
μιά φωτεινή αχτίδα  σκορπίζει τή γλυκεία της λάμψη 
Είναι τό φως τής ελπίδας πέος ή καΐλ'ούργι,α ζω ή που 
θανατείλει μέσα άπΙό τά ματιομέ,να συντρίμμια1 τή : 
τω ρινής ζιοής, θ ά  είναι καλήτερη.

Τ ό έργο  δεν έχει τή στενή πλοκή πού θά μπορούσε 
νά ζητήσει κανείς άπό ένα ρομάντζο. Αέν έχει καμιά 
υπόθεση. Έ ν α ς  άνθρωπος πού γυρίζει άπό τό μέτω
πο, βλέπει τή ζωή νά περνάει άπό μπροστά τον καί 
τό θέαμα α ΐτή ς  τής ζοφερής εικόνας του γεννάει μιά 
ψυχική Επανάσταση. Ε ίναι τό σιωπηλό δράμα μιας 
ψ υχική: άπελευτέρωσης. Ί )  συγραφέας που έβλεπε 
στην αρχή τή ζωή μέ μάτια αστού, γίνεται, γυρίζον
τας άπό τόν πόλεμο, σοσιαλιστής. Μ ά στό τέλος, χά 
νει τήν π ίστη  τον καί στό σοσιαλισμό. Μέ τό σοσιαλι
σμό τό σπίτι του γίνεται θέατρο μ ιά ; άγρ ιας σιωπη
λής τραγω δίας. Ή  Ρουσσία είναι βυθισιιένη στή δυ
στυχία. Μόνο ή Ά γ ά π η  θ ά  μάς σώσει. Ή  άγάπη καί 
ή συχώρεση θά  φέρουνε τήν αληθινή ευτυχία.

Μέ αυτό δέν μπορεί κανείς νά συμπεράνει π α ς  ό 
συγραφέας μέ μιά ύποπτη προσπάθεια ζητάει νά δυσ
φημήσει τό σοσιαλισμό. Βέβαια σήμερα, στή μετα
βατική αυτή κατάσταση πού βρίσκεται ή Ρουσσία, εί
ναι φυσικό πιδς ό σοσιαλισμός, καί μέ τόν πόλεμο 
φανερό ή κρυφό, πού τού έχει στήσει ό αστικός πο
λιτισμός. δεν μπόρεσε νά αποδώσει δλους τούς καρ
πούς' πού περιμένουμε σίγουρα άπ' αυτόν. Μ ά αλη
θ ινά  στή Ρουσσία σήιιερα δέν έχουμε ακόμα σοσιαλι
σμό. Βρισκόμαστε στά ποόθυρά του, κι ό αγώνας δέ 
γίνεται τόσο σήμερα γιά  νά ίδουθεί ό κάινούογιος 
κόσιιος, δσο γ ιά  νά εξαφανιστεί ό παλιό:, πού έξακο
λουθεί τήν αντίδρασή του. Ά μ α  θ ά  λείψει τελειωτι
κά ή αντίδραση, άμα χό καινούργιο οικοδόμημα ύ- 
ι|κοθεΐ περίλαμπρο, τότε δ κόσμος θ ά  νιώσει τί κέρδη- 
σε. άπό ποιό φ ριχτό εφ ιάλτη άπαλλάχτηκε.

Ή Ρουσσία σήμερα ζεΐ τή «δύσκολη ώρα» της. Εί
ναι ή δύσκολη ώρα πού παλεύει νά ρήξει τόν1 παλιό 
κάφο, νά πνίξει τδ άγριο στοιχιό της ψευτιάς
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το? μίσους. ’Αληθινή Τιτανομαχία, πού γεννάει τό σε- 
βασμό σέ δλους εμάς πού παρακολουθούμε τον. άγώ - 
να αιαόνε άπό μακριά μέ σφιγμένη ψυχή, μέ ιερή α
νατριχίλα. ’Από τήν ά γρ ια  αύτή θύελλα πού συνταρά. 
ζει. σύρριζα τή Ρουσσία. Οά ανατείλει λαμπρός ό ή 
λιος τής Δικαιοσύνης και τής Α λήθειας. Ε ίναι τό 
παιδί πού γεννάει, ή Νούσσια, σύβολο το ? .νέο ι1 κό
σμοι1, τή στιγμή πού ό Βόβας, τό σύβολο το? παλιού 
κόσμου, πεθαίνει μ* έναν ά γρ ιο  θάνατο.

ΙΙο ιά  είναι ή ιδεολογία το? σοσιαλισμού; ριοτάνε οί 
καλοθελητές. Ό  σοσιαλισμός εΐναι άπλός ματεριαλι
σμός. στομάχι, λένε. πού κατεβάζει τήν α ξ ία  τής ζω
ής σέ ταπεινό επίπεδο. Μ α ό αληθινός σκοπός τοΰ σο
σιαλισμό? δεν είναι νά εξασφαλίσει μια απλή υλική 
ευημερία. Ό  σκοπός του είναι τής ’Α γάπης, πού είναι 
σήμερα κούφια λέξη, νά τής δώσει σάρκα, νά τήν ε
πιβάλει στον κόσμο, νά τήν κάνει οδηγό κοΐ ρυθμιστή 
τής ζωής μας. Ν ά άνεβάσει τόν άνθρωπο σέ ανώτε
ρο ηθικό επίπεδο, οπού ή  ηθική νά μην είναι απλό 
π α ιγν ίδ ι στά χέρια  των επιτήδειων εκμεταλλευτών, της 
ζωής, μά αληθινή ηθική αξία  που νάποτελέσει τό- α
νώτερο ιδανικό τή ς ζωής. Γ ιά  νά τό πετύχει αυτό ό 
άνθρωπος, πρέπει νά σπάσει πρωτήτερα τά δεσμά πού 
τόν κρατούνε ο|κλά6ο στή 6 ία  καί «την έκμετάλλεψη. 
Μέσσ στό σημερινό φαύλο κοινωνικό Καθεστό τό λου
λούδι τή ς ηθικής αδύνατο νά,νθίσει. Κανείς δεν είπε 
πέος πρέπει νά πραγματοποιηθεί ό σοσιαλισμός μόνο 
γ ιά  νά καλοτρώμε, γ ιά  νάποφύγουμε τήν υποχρέω
ση τής θυσίας. Α υτά α ς τά λένε οί στενοκέφαλοι καί 
οί, κακόπιστοι. Ό  νόμος τής θυσίας θά πάμαμεύνει 
.πάντα ή  εύγενικώτερη υποχρέωση το? ανθρώπου. ’Ό 
χι πώ ς νά σώσουμε τό τομάρι μας μέ τή μέθοδο το? 
σοσιαλισμού. Ν ά  θυσιαστούμε, ναί, μά νιώ τό συφέ- 
ρο τής ανθρωπότητας, γ ιά  νά  υψωθεί ή ζωή, γ ιά  ν ' 
άποχτήσει ή  έννοια τή ς ηθικής περισσότερο βάθος. 
Γ , αυτό σάν παίρνουμε γ ιά  σύνθημά μας τό «Κάτιο 
οί Πόλεμοι», δεν ύννοοΡιιε μ’ αύτό, κάτω  ή θυσία, δεν 
αρνιούμαστε τήν υποχρέωση του θανάτου. Διατηρού
με ίσ ια  Τσια τή συνείδηση τής υποχρέωσης αυτής πού 
ιιά ; υι|το>νρι πάνου άπό τά ζώα,* γ ιά  τίι στιγμή πού ή 
ΖΩ Η  θά ιιας ζητήσει α ιτή  τή θυσία. ’Έ τσ ι τονέ νιώ
θουμε μεΐ; τό σοσιαλισμό κι αύτό πρέπει νά διδάξου
με εύτυ; άπό τώοοι στούς νέους προ πόντιον, πού έν- 
θουσιάζουνται μέ τό όνομά του. Μ ά δοο νά φτάσου
με στό σημείο αύτό, θά  περάσουμε Αναγκαστικά άπό 
ιϊίά περίοδο ανωμαλίας καί 6ί(..ς. Ε ίνα ι ή περίοδο τής 
δ ιχτατοο ίσ : το? προλεταριάτου. Δεν καθιερώνουμε 
τή βία. Τηνε χρησιμοποιούμε μόνο γ ιά  νά όδηγήσου- 
ιιε μέ τήν αναγκαία διαπαιδαγώ γηση τή μελούμενη 
γενιά  στήν 'Α γάπη καί στή Συχώ ρεση. Ό  συγραφέ- 
ας ώστόσο πού τονίζει. τήν άψηλή αυτή αποστολή τή ; 
-ωής. «ι’αίνεται μ' δλοντοΰτο σά νάφιβάλει τελειωτικά 
καί νι αύτό άκό;ια Α ϊτό  ,ιάς άιρίνει νά τό ύποπτέψο'1- 
ιιε ή τελευταία του πεσσιμικΛική αναφώνηση : «ή
Μυίοα, η Μοίρα κνβερνάρ,ι τή ζ ω ή . . . . »

Χ αραχτηριστικό γνώ ρισμα του έργου εΐναι ή  τά 
ση του πρός τή ρητορεία. Ό  συγραφέας δεν αφήνει 
ιίις ιδέες νά βγαίνουνε μοναχές άπό τά γεγονότα. Τ ις  
κηρύχνει ό ίδιος. Ε ίναι τό κοινό γνώρισμα των ερ- 
γοϊν αυτής τής εποχής. Ο ί συγραφιάδες δεν έμπι- 
στεύουνται τόσο στά γεγονότα. Θέλουνε να βροντοφω- 
νήσουνε τ ις  αλήθειες που τούς δίδαξε προπάντων! δ 
πόλεμος. .Δεν έχώ  τή  γνώ μη πού έξχουνε οί διάφοροι

έστέτε; το? χόπ.ν; μας. γ.?·; τό ό ΐδ ς  α·Γτο ιΓ.; ί κ- 
φ ρασης ζημιώνει τά έργα. Ή  ρητορική μπορεί νά  
εΐναι κι αυτή ένα στοιχείο τέχνης. Φτάνει μόνο νά 
ξα ίρεις μέ τί τρόπο, ρητορεύσνταις, θάποφ ύγεις τό 
δημοσιογραφικό τόνο. Ό  Ανθρωπος νιώθει σήμερα 
τήν ανάγκη νά σκεφτεΐ, θέλει πολί νά σκεφτεΐ πάνω  
στό πρόβλημα τής ευτυχίας. Α ι^ -ς  τις σκέι|*ς θέλει 
νά τις εκδηλώσει μέ τρόπο ρητορικό, χρησιμοποιώ ν
τας ένα στοιχείο παραμελημένο ώς τώρα, τή  ρητο
ρική. Ή  ρητορική χρωματίζει τό γεγονότο. Φτάνει 
μόνο ή ρητορική νά είναι ή ψυχόρμηιη εκείνη εκδή
λωση το? πάθους πού άναβλύζει μοιναχή άπό τήν ι}*υ- 
χή. είτε μέ τή μορφή τής ιδέας είτε μέ τή μορφή μιας 
κραυγής πόνου. Ό  άνθρω πο; πού πονάει σήμερα, πο
νάει βαθιά, θέλει νά φωνάξει, νά χρωματίσει τά  γε
γονότα, νά ξηγήσει τόν πόνο του, νά προκαλέσει τόν 
αντίπαλο σέ μιά συζήτηση, γ ιατ ί έχει δλη τήν πεποί
θηση πώς άπό τή συζήτηση αυτή θ ά  6γεί νικητής. 
Βέβαια οί κατασκευαστές των άδειων έργω ν τής κού
φ ιας επιφυλλιδογραφίας καί. οί έστέτε; τής καθη
μερινής χρονογραφ ίας, δέ θ ά  νιώθουνε τίποτα άπό 
τήν ανάγκη αύτή πού οδηγεί σήμερα μερικούς αληθι
νούς συγραφιάδες στή χρήση μιας συγκινημένης ρη
τορικής. Θά μας; άντιτάξουνε τό κλασσικό επ ιχείρη
μα τής τεντέντζα;. Μ ά εμείς βλέπουμε πό)ς δλα ά 
έργα  σήμερα έχουνε τεντέντζα, δίχω ς αύτό νά εμπο
δίζει ένα έργο νά εΐναι καί ωραίο. 'Ό π ο ιο ς έχει μιά 
οιρισμένη κοσμοθεωρία, δέ βαδίζει στά κουτου- 
ρο?, δέν μπορεί παρά  νά έχει τεντέντζα. Μ ά υπάρ
χει καλή κα ί κακή τεντέντζα. "Ο ταν ¿'κβιάζεις καί στε- 
νοχωρεΐς τά γεγονότα, όταν παίρνεις δ,τι σέ συμφέ
ρει γ ιά  νά ύπερετήσεις τήν ιδεολογία σου, εΐναι ή 
κακή τεντέντζα. 'Ό τ α ν  δμως βλέπεις τή ζωή άπό «ορι
σμένη άποψη, δ ίχω ς νά πλαστογραφείς τά γεγονότα, 
μένοντας πάντα κλεισμένος αυστηρά στά δρια τοΰ αλη
θινό? καί του αναγκαίου, τότε μόνο ένας νοσηρός έ- 
στέτης δέ θ ά  ομολογήσει πώς αύτό, δ ίχω ς νά  έλατ. 
τώνει τήν ομορφιά τοΰ έργου, το? χαρίζει ίσια ν ' ί 
σια χρώ μα καΓι χάραχτήρα.

Ή  «Δύσκολη ώρα» εΐναι ένα ωραίο έργο. Οί χα- 
ραχτήρες εΐναι βαθιά  ψυχολογημένοι κ ι ανάμεσα σ' 
δλους δ ηθικά λευτερωμένος άνθρωπος, «ό καλός άν
θρωπος», ό γέρο πορτιέρη?. <ι περίεργος εκείνος τύ
πος το? ιχπλο'έκο? φιλόσοφου. Τ ά  επεισόδια δυνατά 
καί χαραχτηριστικά. "Ο χι απλή αντιγραφή  τή ς συ
νηθισμένης καθημερινής ζιοής, πού έπιτέλους δέ μάς 
ενδιαφέρει, δπως μ“ ς έχει συνηθίσει τό μεγαλήτερο 
μέρος τή ; δικής μας παραγω γής, μά  κείνο τό χαρα- 
χτηριστικό τής άληθινης τέχνης, πού χω ρίς νά  απο
μακρύνεται άπό τά δρια  του φυσικό? καί τοΰ πιθανού, 
ξαίρει τό μυστικό νά ξεδιαλέγει άπό τήν καθημερινή 
ζω ή τό ξεχωριστό, τό σπάνιο, τό πρωτότυπο, μέ μιά 
λέξη, ν ά ν ε β ά ζ  ε ι τά  γεγονότα. Αύτό τό μυ
στικό λίγοι τό κατέχουνε κι άπό τούς ξένους κι. άπό 
τούς δικούς μα?, ένας ή δυο τό πολί.

’Αφήσαμε πίτηδες τήν κριτική αύτή νά πάρει μιαν 
ασυνήθιστη έχταση, γ ια ά  τό έργο αύτό, μέ τήν αψηλή 
του ιδεολογία, ά γγ ίζε ι βαθιά τά κοινωνικά καί ψυχο
λογικά προβλήματα τής έποχής μας. βλέπει τά  πράμ 
μαται |4ε καινούργιο μάτι, κα ί γ ι  αύτό νομίσαμε πώς 
έπρεπε νά δώσουμε στούς αναγνώ στες μας, πού έν- 
δίαΙφέρουνται γ ι  αυτά τά  ζητήματα, μιαν δπωσδήπστε 
πλατειά εικόνα τοΰ έργου. "Α ς ευχηθούμε νά βρεΐ
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γλήγορα τό έργο από τον άξιο μεταφραστή του. Τή 
στιγμή πού αρχίζει νά πλάθεται καί στόν τόπο μας 
μιά σοσιαλιστική συνείδηση, είναι ανάγκη δλοι, καλ 
προπάντων οί σοσιαλιστές μας, νά νιώσουνε ποιώ εί
ναι ή βαθι'ιτερη έννοια τού σοσιαλισμού, νά φανεί πώς

βλέπουμε τό σοσιαλισμό υμείς οί διανοούμενοι, γιά νά 
μπορέσουμε νά συντονίσουμε καί νά κατεντύνουμε α
νάλογα καί. ολες τίς ι|ωχικές μας ενέργειες.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΩΡΙΤΗΣ

ΑΠΟ 3Δ0λΑΑΔΑ I t  ΒΔΟΜΑΔΑ Μ

Νεοελληνική Φ ιμ μ γ κ

! Στήν - Progrès » τής 18 του Απρίλη (.1 
του Μάη), ό κ. Λουΐ Ρουσσέλ δημοσιεύει πλα
τιά κι αναλυτική κριτική για Ας «ΣΤΙΓΜΕΣ 
ΠΟΥ ΖΩ...»  του συνεργάτη μας Θανάση Κυ- 
ριοιξή. Ό  κ. Ρουσσέλ το κριτικό χου άρθρο το 
άρχινάει έτσι :

- «Τά πιο απελπισμένα τραγούδια είναι κΐ'4 τά ο
μορφότερα», καλ ό κ. Κυριαζής σχεδόν πάντα άπό 
την απελπισία έμπνέεται. Μοιάζει σά να ζει διαρκώς 
μέσα σε μια βοίθειά ποιητική θλίψη. Βέβαια τέτιος 
Οά είναι ό χαραχτηρας του, μα κ’ ή ζωή, που σκλη, 
ρά τον έχει δοκιμάσει, θά συντέλεσε πολύ στο να τόν 
κά,νει περσότερο μελαχολικό. r() κ. Κυριαζής περι
γράφει μέ αβάσταχτη θλίψη τή δυστυχία τής νιότης 
του, τό θάνατο του πατέραΙ του, τις στεναχώριες του 
σπιτιού του (τραγούδι 35), έπειτα τίς μικρότητες τής 
ζωής π*ού πληγώνουνε τήν εύαί τ̂ιμη ανεξαρτησία 
τον, τις σφιχτές άλυσσΐδες του γάμου (31 κ4 14), 
τόν καημό του πού διεν μπορεί να κάνει τό δάκρι του 
μαργαριτάρι καί νάποχτήσει τουλάχιστο κάπιο τεχνι
κό κέρδος άπό τόν πόνο του καί τή λύπη του να βλέ
πει συχνά τό στίχο του «σακάτη» (14). Κάποτε ή α
πέραντη αηδία πού αίστάνεται για τή ζήση του δίνει 
μια τρελή επιθυμία να καταστρέψει κάθε Ζωή καί 
κάθε δμορφιά (26)· μά αυτές όί στιγμές τής ακρά
τητης οργής είναι πολύ σπάνιες. Συχνότερα, αυτή ή 
λύπη. χωρίς παράπονο, πού δεν επαναστατεί καί πού 
είναι μάλιστα σά μιά υποταγή στή μοίρα, εκφράζεται 
μέ λόγια ευγενικά, πού έχουνε κάτι τί τό δλότελα ε
σωτερικό, καί πού γίνονται, έτσι πάρα πολύ συμπαθη
τικά Cl). Ξαίρει κάτ τή χαρά, μά ή δική του χαρά 
μοιάζει τή Θλίψη -πού χαμογέλα (15), καί μάλιστα, 
σάν τραγουδεΐ τίς σπάνιες ευτυχισμένες στιγμές τής 
αγάπης, ή φωνή του διατηρεί τόν παραπονεμένο της 
τόνο. Στή Φύση, πού μέσα σ’ αυτήν άναχατα'ινει τήν 
ψυχή του, βρίσκει τήν έμπνεψή του καί λίγη ανακού
φιση (78. Κλαψιάρα Ιτιά, 70). Μά τίποτα! δμως δέν 
[ΐπορεΐ νά τονέ γιατρέψει άπό τήν ακατάλυτη ( im- 
mortele ) άπογοήτεψή του. Συγκρίνει τήν ελπίδα 
του μέ τή γυναίκα πού περιμένει στο ακρογιάλι έναν 
πνιγμένο ναύτη, δώ κοί πολύν καίιρό. Λόγια συνώνυ- 
μα τής απελπισίας συχνά έπαναλαμβάνουνται μέσα στό 
βιβλίο του και σ’ άλλα δικά του §ργίοί. Ευκολονόητο 
πώς κάθε μεγάλη θλίψη ζητεί κ’ ένα μεγάλα ξεκού
ρασμα : ô κ. Κυριαζής λαχταράει τό θάνατο, χωρίς 
νάφίσει καί τίποτα πίσω στή ζωή, ούτε μιά άπλή θύ
μηση στή μνήμη των άνθρώπων καί ζουγραφίζει πό
νου στόν τάφο του τή Λήθη «μέ τ’ αύστηρό της δά
χτυλο στά χείλη»; (16) . Ή άγάπη γιά τή δόξα ούτε 
κάνε τόν ταράζει : ή μόνη του έπιθυμιά είναι νά χύ

νει δάκρια στή μοναξιά(Γ>2) καί μάλιστα:, « δέν τόνε 
παρακινούσαν οί φίλοι, ποτέ δέ ί)ά φρόντιζε νά τυ
πώσει τά έργα του (76).

Ό  ποιητής σπάνια ζητάει τήν έμπνεψή του όξω 
άπ’ αυτόνε τό θλιβερό κύκλο. Ξαίρει ιός τόσο νάγγί- 
ζει ντελικάται καί πρόσκαιρα αίστήματα ; ή χαρά τής 
γυναίκας του, τά θέλγητρα τού παιδιού του (85), οί 
δ οστεωμένοι ένοχοι (γυναίκα 20, καταδικασμένοι 
30), ή ειρήνη πού θάπρεπε νά βασιλεύει στους αν
θρώπους, τού γεννούνε μελωδικές κι όλόγλυκες σκέ- 
ψες. Τά τελευταΐϊα τραγούδια, εμπνευσμένοι άπό τό 
Μεσολόγγι, ξεχωρίζουν καί μάς θυμίζουνε κάπως τόν 
κ. Μαλακάση.

Μ* ευχαρίστηση παρατηρούμε πώς ή αδιάκοπη έκ
φραση τού ίδιου αίστήματος δ’ό δίνει κανένα μονότο
νο χαραχτήρα στό έργο καί πώς ή γλ,υκειά ικαί συγ
κρατημένη θλίψη του δέ γίνεται ποτέ κλαψιάρα. Μέ 
ευχαρίστηση άνόμαι διαβάζουμε ένα αρκετά δυνατό πα
τριωτικό τραγούδι καί μιά σκηνή άγριας ώτόλσψης 
στό χαρέμι (33), πού ξεχωρίζουνε περίεργα άπό τό 
υπόλοιπο έργο. Ό ποιητής δίχως άλλο έχει πολυ περ- 
σότερη δύναμη απ’ δ,τι νομίζει.

Κι αφού ό κ. Ρουσσέλ κά,νει μερικές παρατήρησε; 
'λ επιφύλάξες γιά τό στίχο, γιά τή γλώσσα («η γλώσ
σα είναι καλή μέ κάποια τάση μοναχά σέ μερικά μέ
ρη νά μπάζει σπάνιες λέξες») καί γιά τό τελικό ν , 
τελειώνει τό άρδρο του έτσι :

«Ό κ. Κυριαζής είναι, κάτι παραπάνω άπό αξιόλο
γος ποιητής ( est mieux qu’un poète estimable).

ΕΠ ΙΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ

Σ τ  δ Χ α τζ ιδ ά κ η  }■*« τ *1 γιορτή τής * τρ ιακονταττηρίδας ιου

Στήν έπιστήμη φάνηκες πώς έβαλ,ες ποδάρι, 
νάνοίξεις δρόμους διάπλατους,καί σύ.σάν τόνΨυχάρη. 
Μ1 άπό νωρίς φανέρωσες πώς σούλειπε τό φόντο, 
κοΑ πήγες κοίί στηρίχτηκες στόν άψυχον τόν Κόντο. 
Κακίφερες καί τρύπωσες μές στό Πανεπιστήμιο, 
καί τόν ’Αγώνα χτύπησες μέ τρόπον, δχι τίμιο. 
Είπες εμάς, τούς μαλλιαρούς, προδότες, πουλ.ημένους, 
μέ τού Ποποδονότοιεφ τά ρούβλια αγορασμένους.
Κι δμως ποιός σ’άκουσε;...Γιά Ιδές! Μέ τή δημοτική

(μα?.
δ Λόγος μας υψώθηκε κ’ ή νίκη είναι δική μας. 
Έμεινες έτσι μοναχός, στή μούχλα άποδιωγμένος, 
σωστή «περσόνα κόμικαί» καί Σκιάς μασκαρεμένος. 
Γιά τούτο χρειαζότανε, κφ μεΐς, σάν τόν Ψυχάρη, 
νά σου χαρίζαμε γερό πνεματικό στυλιάρε.
Μά καί γιά τούτο άνάξιος ικατάντησες ακόμα, 
τήν Έπιστήμη κάνοντας, συκοφαντίας στόμα.

ΠΙΚΡΑΓΚΑ6ΗΣ
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Μιά αύτοκριζική -- Οί καλύτεροι Γάλλοι 
ποιητές— Σημείωμα.

. — Στο Mercure de France της 15 τοΰ 'Απρίλη, 
στή σελίδα 464, διαβάζουμε κάτι χαριτωμένα λόγια 
της Ρασίλντ για τό ίδιο τό έργο της «Το γιαπωνέζι
κο ποντίκι». Υποχρεωμένη νάναγγείλει μόνη της την 
έκδοσή του στη στήλη των. Ρομάντζων αύτού του πε
ριοδικοί, που άπό χρόνια πολλά τό τίμρ μέ την πολύ
τιμη συνεργασία της3 δικιολογιέται γιατί δέν κάνει 
την ανάλυσή του, αν κοί, ξαίρει, καθώς λέει, πώς για 
να έπιβάλει κανείς τα προϊόντα τοΰ «οίκου του» χρει
άζεται vù τα κηρύχενι μόνος του έξαίσια. «Δε γρά
φω, λέει, ούτε για να φιγουράρω, ούτε γιά νάρέσω, 
ούτε για vù κερδίσω χρήματα. Γράφω μόνο καί μόνο 
γιά να διασκεδάζω...  Ή μόνη μου δύναμη είναι που 
κατόρθωσα να διατηρήσω την υγεία μου καί σ’ αυτά 
τα γεροντάματα. ,Επειδή δέ ζώ καθόλου κατά τον 
τρόπο των άλλωνε θνητών πού κάνουνε κατάχρηση 
των καλών πραγμάτων, είμαι πάντα έτοιμη να θαυ
μάζω τύ όμορφο, χωρίς όμως κα£ να τάγγίζω. Στα 
μάτια μου φορώ γυαλιά μεγεθυντικά που μ’ άπατου- 
ve γιά τό μέγεθος ένός αντικειμένου, μα πού δέ μ̂  ά- 
φίνουνε καί να μου ξεφύγει ή παραμικρή λεπτομέ
ρεια. Καί γι αυτό κοιτάζω ένα «Γιαπωνέζικο ποντίκι» 
να στριφογυρίζει, μέ τό ίδιο ένδιαφέρο πού θα κοί
ταζα τόν πιό βαρβάτο ποντικό της Εθνικής μας Μου- 
τικής ’Ακαδημίας. Μα κάί τί είναι τό «γιαπωνέζικο 
ποντίκι»; Είναι ή Ιστορία ένός Κυρίου κ’ ένός μικρού 
κοριτσιού. Γιά νά φτάσω σ’ αυτή τήν ιστορία, έγρα
ψα κι άλλες, αρκετά ανήθικες. Δέν πιστεύω καθόλου 
οέ μιά ηθική πού κατέβηκε από τούς ούραΐνούς ή πού 
ανεβαίνει έκεΐ πάνω. Ξαίρω πώς υπάρχουνε τόσες η
θικές όσα xaf.· άτομα. Για τό δικό μου τό μυαλό υπάρ
χει μόνο τό ωραίο καί τό άσκημο. Δέν, πρέπει κανείς 
νά κάνει τίποτε άσκημο κι άκάθάρτο· για τό ρέστο, 
κάθε. φιλολογία επιτρέπεται... Διασκεδάζω... δου
λεύοντας σύμφιονα μέ τό έντσικτό μου ώς λεύτερης 
ιίωχής. Δέ θά μπορέσω νάλλάξο). "Ενας διάβολος τού 
είδους μου, είναι αδύνατο νά γίνει ερημίτης έπειδής 
γέρασε... γιατί ή μόνη ασχολία αυτού τού διαβόλου 
είναι τό γέλιο. Δέ δέχουμαι νά βαριεστήσο) καί να 6α- 
ριεστώ κο£ τούς άλλους, μόνο κάί μόνο γιά να μέ λο
γαριάζουνε. Έχω φίλους πού μ’ αγαπούνε, (χωρίς ΰ- 
μως vù ξαίρω γιά τί). "Οσο για τούς εχτρούς μου, 
άδιαφορώ \ Αυτό μου νπεραρκεΐ για νά περιφρονώ 
τό θάνατο».

  Τό δημοψήφισμα πού οργάνωσε ή ' Connais-
eance > γιά τήν έκλογή εφτά από τούς καλήτερους 
ποιητές, τής Γαλλίας, έφερε τά έξης αποτελέσματα :

Άπς 3.241 έως 3,225 ι)ήφους : 1ος ο Πώλ Βά
λε ρύ (μάξιμουμ), 2ος ύ Άνρύ ντε Ρενιέ, 3ος ό Φ. 
Γκριφέν, 4ος ό Πιέρ Λουΐ, 5ος 6 Λουί λέ. Καρντονέλ, 
6η ή κ. ντέ Νοάϊγ, 7ος ό Ζύλ Ρσμαίν, Ζάν Ρικτίς καί 
Ζόρζ Φουρέστ.
Πάνω άπ’ όλους αυτούς ό Πώλ Φόρ, κρατεί τό σκήπ

τρο. Μετά έρχουνται κατά σειρά δ Πώλ Κλωντέλ, δ 
Φαγκύς, Σάρλ Μωράς, Σαίν-Πώλ Ρού, Σάρλ Βιλτ 
ντρίκ, Άντρέ ?Λίρ, Ραούλ Πονοόν. Καί, τέλος/γϊα

ποιητές τού μέλλοντος ονομάστηκαν σχεδόν μέ 2500 
ψήφους όί Σάρλ Κουζέν, Ζάν ντέ Κούρ, Άνρύ Καρ- 
παντιέ, Φερνάν Ντιβουάρ, Λύκ Ντυρτσ̂ ν, Λουί ντέ 
Γκονζάγκ-Φρίκ, ’Ερνέστ Τισσεράν.

Μετά τήν έκλογή, ένας από τούς ποιητές τοΰ μέλ
λοντος Ακούστηκε νά λέει; « Ά  ζητούσανε νά δρίσου- 
νε τούς κακούς ποιητές, θά εΐτανε έργο ευκολότατο, 
μά νά διαλέξουνε τούς καλήτερους σά νά μού φαίνε
ται πώς είναι πολύ ντελικάτη δουλειά».

Σημείωμα: Νέες Γαλλικές έκδόσεις.
Φιλολογία. — Ζάκ Μπουλανζέ : «Μά ή Τέχνη εί

ναι δύσκολη».(έκδοση Πλόν φρ* 7.50). —
Άνρύ Τύλ ]: «Φιλολογία κφ Αναβολή» (έκβοίση 

Μεεεείη 7 φρ.).
Ποίηση. — Ζάκ Ρεναιτονρ. «Μαλλιά στόν άνεμο» 

(έκδ. Ζούβ φρ. 5.)
Πιέρ Νταμινίκ : τΦυμέ» (έκδ .ό Σκαραβαίος φρ. 

3,50).
Ρομάντζα : Άνρύ Μπορντώ: Νοικοκί'ριά έπειτ’ ά- 

.πό τόν πολεμο (έκδ. Μλον φρ. 7 ).
Ρασίλντ. «Τό γ ¿πωνέζικο ιον-ίκι» (έκδ ΦΑιμυ- 

ριόν φρ. 7.50).
«(ΚΑΖΙΚΙ-ίΑ

— ”Ενας Γερμανός γιά τή οημερινή *Ελλάδα

— Στο περιοδικό πού βγάζει ό κ. Βέης στο Βερο
λίνο μέ τόν τίτλ,ο «Βυζαντινά — Νεοελληνικά Χρο
νικά», ό κ. Άλέξ, Στάρμετζ δτ|μοσιεΰει μιά βιβλιο
γραφία γιά τό βιβλίο τοΰ Γερμανού κ. Ε. Ότεπιρ 
«οί σημερινοί Έλληνες», μέ μιά βαθιά γνώση τών 
πραγμάτων κο̂  μ’ «να θερμό αΐστημα αγάπης γιά τήν 
'Ελλάδα. Δίνουμε μιά σύντομη περίληψη τής βιβλιο
γραφίας τού κ. Στάΐνμετζ. Τό βιβλίο τοΰ κ. ϋΓβΓυρ 
αν καί γιά τόν πολύν κόσμο γραμμένο, δίνει όμως 
τά κυριώτεραί από τή νεοελληνική Ιστορία καί τήν 
πνευματική κα|. υλική κατάσταση τών σημερινών Ελ
λήνων. Τό βιβλίο περιγράφει, στήν αρχή τήν ιστορία 
τής 'Ελλάδας άπό τό 1453 — 1913. Γιά τήν. έποχή 
τής τουρκοκρατίας (1453 1821) ό Δ. δέν αφιερώ
νει πολλές σελίδες, αν κεί ή γνώση εκείνης τής έπο- 
χής φωτίζει τή σημερινή. Ιΐαίρεξηγεΐ ό Δ. τό πνεύ
μα τών Κ λ ε φ τ ώ ν  πού τούς χαραχτηρίζει γιά «όρ- 
γ«νο>μένους ληστοσυμμορίτες». Σωπαίνει όλότελα γιά 
τή διαφορά τών Κλεφτών καί Άρματωλών. Λεν είναι 
αλήθεια, όπως γράφει ό Λ. πώς ή*όρθόδοξη έκκλη- 
σία έμπόδισε τήν ανάπτυξη τών Σλαβικών λαών τής 
Βαλκανικής. ’Ίσια ϊσια, λέει ύ κ. Στ., οί Βαλκανικοί 
λαοί τόν πολιτισμό τους τονέ χρωστούνε στήν ευεργε
τική Επίδραση τού ορθόδοξου κλήρου. Πραγματεύε
ται έπειτα διεξοδικά τούς αγώνες γιά τό πολίτευμα 
στήν έποχή τού “Οθωνα καί τοΰ Γεωργίου, πού κρα
τήσανε τί| χώρα σέ μιά αδιάκοπη ταραχή. Ή οικονο
μική ανάγκη, ή φτώχεια, κατά τόν Δ. εΐτανε κείνη 
πού έδινε τήν κυριώτερη αφορμή σ' αυτούς τούς πο
λιτειακούς αγώνες καθώς κο& στούς αγώνες προς τήν 
Τουρκία γιά τήν άπολευτέρωση τών δούλων άδερφεών. 
Άπό πολλούς πόλεμους πού γίνανε στά τελευταία έκα- 
τό χρόνια θά μπορούσε νά γλυτώσει ό κόσμος άν ή 
Ευρωπαϊκή δίΛλωμαιτίαι, όταν θεμέλιωνε τό ΈΜηνικό 
κράτος, δέ λησμοονύσο αύτή τήν άνάγμη. Αρχίζοντας 
άπό τή στρατιωτική έπανάστάση τοΰ 191)9, πού ση- 
μέ#ίει τήν- άρ#ή* της Βενιζελικής έποχής, π£αγμω-
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τεΰεται τούς δυο Βαλκανικούς πολέμους. Τονίζει τήν 
ευεργετική γιά τό ευνοϊκό αποτέλεσμα των πολέμων 
δράση τοΰ 'Ελληνικού στόλου. Δικαιολογημένες βρί
σκει ό Δ .τις αξίωσες τής Ελλάδας μόνο γιά τά Δο>- 
δεκάνησα κα|I γιά τήν ,Κύπρο, δσο γιά τή Θράκη κοά 
τή Μικρή ’Ασία προτείνει συνεννόηση μέ τήν Τουρ. 
κία. Ό  κ. Στάΐνμετζ στή γνώμη αύτή άντιπαρατηρεί 
πό)ς τό σκέδιο τής αναβίωσης τής Βυζαντινής αυτο
κρατορίας δέν είναι πιά δνειρο καί πως δ δρόμος άπό 
τήν Άδριοονούπολη κι άπό τήν Προύσσα ώς στήν 
Πόλη δέν είναι πιά μακριά.

Στό δεύτερο μέρος τοΰ βιβλίου του δ κ. Δ. πραγ
ματεύεται τό ζήτημα τής περίφημης θεωρίας τοΰ 
Φαλμεράγερ, πού γιά τόν πολύ μόσμο ξακολ,ουθεΐ νά 
έχει σημασία!. Ή βάση τής νέας Ελληνικής γλώσσας 
τοΰ κυριώτερου έθνικοΰ χαραχτηριστικοΰ, είναι, κοί
τα τόν Δ. σήμερα ή άρχαί γλώσσα, ή γνήσιοι Ελ
ληνική, πού στον καί ρό τοΰ Βυζαιντινοΰ Μεσαίωνα 
πήρε μιά χαρσχτηριστική έξέλιξη. Ό Δ. στηρίζε
ται στόν Κοραή, Μιστριώτη, Χατζιδάκη. ΤΙ επίδρα
ση τοΰ Κοραή, κατά τόν κ. Στ. έφερε πιο πολλή δπι- 
ΰθοδρόμηση παρά πρόοδο στό ζήτημα τής γραφτής 
γλώσσας, άφοΰ κι αυτός, οπο>ς κι ολοι οί σύχρονοί 
του βρισκότανε κάτου άπό τήν επίδραση τής Άρχαί- 
ιΫτηΐ}ας κι& τοΰ Νεοαίνθρωπισμοιΰ. Ό αρχηγός των 
καθαρευοσιάνιον Μιστριώτης έπαιξε εναινε λυπηρό ρóu 
λο στόν αγώνα γιά τή γλώσσα, πού είναι μακριά πολύ 
άπό τήν επιστημονική αντικειμενικότητα.

Πόσο πλανήθηκε δ κ. Δ. στις κρίσες του γιά τóm 
ζήτημα τής γλώσσας, δείχνεται άπό τήν έξέλιξη πού' 
πήρε αυτό τό ζήτημα, μάλιστα στά τελευταία χρόνια, 
μέ τήν επίδραση τής λαίδής γλώσσας.

Τονίζεται ύστερα ή σημασία τοΰ ορθόδοξου κλή
ρου γιά τόν Ελληνικό λαό, δπου ό Πατριάρχης είναι 
ένας Ε θ ν ά ρ χ η ς  κ̂ ί, ένας άληθινό; Β α σ ι - 
λ ι ά ς . ’Αφιερώνει ακόμη τό βιβλίο τοΰ κ. Λ. με
ρικές σελίδες γιά τή «θαυμαστή πρόοδο» τής Παι
δείας, καί πραγματεύεται διεξοδικά τό ρόλο τής 'Ελ
λάδας στόν παγκόσμιο πόλεμο. Τό κεφάλαιο αύτό εί
ναι γραμμένο σύμφωνα μέ τό πνεύμα τής Καΐζερικής 
πολιτικής τής Γερμανίας, πού δέ θέλει νά νιώσει πώς 
λόγοι γεωγραφικοί καί ιστορικοί καθορίζουνε τή θέση 
τής 'Ελλάδας δίπλα στά κράτη τής Άντάντ.

ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ '
‘Η  φ α ε ιν ή  κα λλ ιτεχν ική  εκ& εση στό Ζ ά η π ε ιο .

— Αυτές τις μέρες Ανοιξε στό Ζάππειο μέγαρο, ή 
πέμτη καλλιτεχνική έκθεση τοΰ «Συνδέσμου των. 'Ελ
λήνων Καλλιτεχνών». Περιέχουνται κεΐ 450 έργα ζω
γραφικά καί γλυπτικά, μά λίγα ξεχωρίζουνε κα(ί τρα
βούνε τήν καλλιτεχνική έχτίμηση. Μέ ιδιαίτερο δυνατό 
χαραχτήρα ευνοηθήκανε άπό τήν Τέχνη οί ζωγράφοι 
Παρθένης, Μ|αλέας, Ν. Λύτρας, Ροδοκατάκης, Χρη- 
στοφής, Άρτέμης, Δήμας, πού δλα τους τά έργα εί
ναι άξιοπρόσεχτα. "Εχουν μοντέρνα ψυχή καί πασκί
ζουνε νάνοίξουνε νέους δρόμους. Τά σκίτσα τοΰ Μ(- 
μη Παπαδημητρίου φανερώνουνε τό ξεχωριστό του 
ταλέντο. Τά γλυπτικά τοΰ Κ. Δημητρκάδη εΐναι άξιο· 
μελέτητα Ή γύψινη προτομή τον νέου ποιητή Κώ. 
στή Βελμύρα, έργο τοΰ γλύπτη Γ. ΆλεξοΜτρόπουλρι̂  
πολύ χαραχτηριστική. Πίνακας μ’ !\€ι«φέρο το̂  έ^

■\ι. ■■

Μαλέα, εΐναι ή πλατεία τοΰ χωρίου «Παρόρι» τής 
Σπάρτης, πατρίδα τοΰ ΙΙαρορίτη. Οί πίνακες τοΰ Ί- 
ακωβίδη, τοΰ Βικάτου, τοΰ Φωκά, καμωμένοι μέ δα
σκαλική προσοχή, δμως λείπει τό ψυχικό βάθος.Έχον- 
νε κάτι ανάλογο μέ τά δημιουργήματα τής καθαρεύ
ουσας. Μιά γύψινη σύνθεση τοΰ γλύπτη Δέμπη «Ή 
'Ελλάς μεθύουοίά άπό δόξαν», κάνει εντύπωση Αρ
θρου πατριωτικής εφημερίδας, άπό κείνα πού'μονά
χα οί καθυστερημένοι διαβάζουνε γιά τήν ώρα.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
— ΚΑΡΛ MAPS. — «Τό Κεφάλαιον». — ΙΙερί- 

ληψη τοΰ Π. Λαφάργκ. — (Έκδοση ’Ελευθερουδά- 
κη. Σκήμα μικρό. Σελίδες πζ' — 183. Δραχ. 5).— 
Είναι τό σπουδαίο βιβλίο τοΰ ιδρυτή τοΰ επιστημονι
κό? σοσιαλισμού, πού γράφτηκε στά 1867ζ κι άνοιξε 
ζαιγούργ^φς δρόμους ίστά πολιτικοί «ια.ί οίκσνφόκά 
ζητήματα τοΰ κόσμου. Κρίμα, πώς ή μετάφρασή του, 
εΐναι καμωμένη στην καθαρεύουσα, πδύ μέ τήν άορι- 
στΐα καί τήν άνεπάρκειά της στην έκφραση, θολώνει, 
τά νοήματα, καί παρουσιάζει τϋις θερμές καί ζωντά
νιάς θεωρίες τοΰ Μεγάλου Μάρξ, σαν κατάψυχρε; 
διατριβές ρωμιοΰ πανεπιστημιακού καθηγητή.

— ΒΕΡΝΙΕΡ ΣΟΜΠΛΡΤ.—«Τό Προλεταριάτου 
Μελέτες καί εικόνες. Μετάφραση Σπ. Κορώνη. 
(Έκδοση Έλευθερουδάκη .Σελ. 150. — Δραχ. 5)— 
Βιβλίο άξιοδιάβαστο, αν καί δχι πολύ καινούργιο, 
γραμμένο άπό κρατικό σοσιαλιστή, τής παλιάς σει
ράς των συντηρητικών. Ό μεταφραστής δέν είχε τό 
θάρρος νά τό μεταφράσει στή δημοτική μας, κ’ έτσι 
τοΰ, σπατάλησε άδικα τή μισή του ουσία, ¿ίι δμως γιά 
τήν καθυστερημένη μας κοινωνία,πού θρέφεται ολοένα 
μέ πΓις αμάθειες καί τις έπιπολαιότητες τής δημοσιο
γραφίας μας, θά είτανε γιά τήν ώρα σαν πρώτη προ
σπάθεια γιά τό (άνοιγμα τών ματιών τοΰ νοΰ.

— Δυό διαλεχτά βιβλία έβγαλε ό έκδοτης κ. Γ. 
Βασιλείου, τή ΧΑΛΙΜΑ (τόμος Α' «Ή ωραία Σα- 
χραζάτ») πού τι) μετάφρασε άπό τό άραβικό κείμε
νο καί τήν πλούτισε μέ κριτικά σημειώματα δ κ. Κ. 
Τρικογλίδης, καί τήν ΑΦΡΟΔΙΤΗ, τό περιλάλητο βι
βλίο τοΰ Πιέρ Αουΐς, μεταφρασμένο από τόν Κώστα 
Ούράνη. Τό καθένα βιβλίο (σελ. 350 πυκνοτυπωμέ- 
νες) πουλιέται δρ. 5 καί δεμένο δρ. 6.50.

"Οσοι εγγράφουν ένα συνδρομητή στο 
«Νονμα» παίρνουν για δώρο Λ δρχ. βιβλία 
άπδ τϊς εκδόσεις τοΰ «Ά θ η ν . Βιβλιοπωλείου».

"Οσοι εγγράφουν 2 συνδρομητές στο 
«Νουμα», παίρνουν γιά δώρο 10 δρ. βιβλία 
άπδ τις εκδόσεις τοΰ « Ά θην. Βιβλιοπωλείου».

'Ανάλογα παίρνουν όσοι εγγράφουν τρεις 
και περισσότερους._______________________

Π Α ΡΑΚΑΛΟ ΥΜ Ε
τους συντρομηύςτών επαρχιών και τοΰ εξωτε
ρικού πού καθυστερούνε τή συντρομή τους, 
νά μας τήν έμβάσονν το γληγορώτερο, γιά 
νά μή βρεθούμε στή δυσάρεστη θέση ν α  πά·

; φούμε νά τούς στέλνουμε τύ φύλλο,.
X. ΓΑΝΙΑΡΗΣ Α Χ*? \

■ ν .  ν  · ■ ■■■■· .· ■ ■ -..ν .
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Η Κ οινή  Γ νώμη
ΟΙ AMGIPES,.. ΝΤΟΜΑΤΕΣ! !

’Αγαπητέ Νουμά,

Μέ τό <ϊρθρο του Γεωργόπσυλου σχετικά με τή 
γλώασα μας την' επιστημονική, θυμήθη|κα κάτι φύ  
μοδχε συμβεί τώρα καί τρία χρόνια στο Γυμνάσιο.

Είχαμε από τη Φυτολογία τό κεφάλαιο των «Στρν- 
χνοειδών».

Μαζί μέ τα/Ια (ρυτά πού ύπάγουντυι σ; αυτή την 
τάξη μάς άνάηιερε ό καθηγητής καί τόν «Στρύχνον 
τόν Αυκοπερσν.όν». Κανένας μας δεν ήξαιρε τί πρά. 
μα είναι αυτός ό Στρύχνος υ λυκοπερσικός. 'Όλοι νο
μίζαμε πώς θάναι κανένα άγνωστο φυτό της Περσί
ας — έτσι τουλάχιστο άφηνε να νιώσουμε τόνομά του 
 μά φανιασθήτε δά την έκπληξή μας σά μάθαμε ν
οτερά πού ρωτήσαμε τόν καθηγητή, πώς ό στρύχνος 
ό λυκοπερσικός δεν είναι τίποτ' άλλο, παρά κείνο πού 
λέμε στη γλώσσα μας «ντομάτα».

Τό επεισόδιο αυτό εΐταν μιά ενίσχυση γιά μέν,α τό
τες πού μόλις άρχιζα νάγαπώ μέ πάθος τή δημοτική 
μας γλώσσα περιφροιΰντας τή σχολαστικότητα των 
δασκάλου, κα| θά μου μένει πάντα χαραγμένο στή 
μνήμη.

’Αθήνα 12 ‘Απρίλη 1921.
Μέ άγάπΐ|

Εύάγ. Γ. Ίζωρτζάχη:

Υ ] χ Ω Ρ ί Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ϊ Η Μ θ ] Υ

μ. Χ ν ρ .  "Α ν , Έχουνε δίκιο κ’ οί φίλοι σου, έχεις δίκιο 
και σύ. Δηλ. κάτι λες μά δέν τό λές άκόμα καλά. θάν τό 
πεις σίγουρα μιά μέρα, μά χρειάζεται μελέτη πολλή καί 
δονλιά περισσότερη. -  κ. "Ιοχ. Ι λ  Καί γιά σένα τα ίδια 
πού λέμε στόν κ. Μύρ. "Αν. — Α. Μη&νμ, Καλώ καί θά 
δημοσιευτεί μέ μικρά διορθιόματα. Μην παύεις δμως νά 
μελετάς τά έργα τού μεγάλου θείου σον γιά νά στρώσει 
κ' ή σκέψη σου κ’ ή γλώσσα σου. — κ. Y. A n , Ό  Ταγκ. 
έλειπε σέ ταξίδι κ* έτσι τις ρεκλάμες γιά τή «Δεύτερη 
άνοιξη» δέν τις έγραψε ό ίδιος. Τις γράψανε οί φίλοι του 
πού πάντα σέ κάνουνε νά ντρέπεσαι μέ τά παραφουσκωμένα 
παινέματα τους. κ. Ε ν φ . Βι& . Μάς άρεσε τό γράμμα 
σον. Γράψε μας τάληθινό σου τδνομα καί τή διεύθυνσή 
σου νά σοΰαπαντήσουμε γιά «Τό Τάμα». — κ. *ΗΧ. Γιαμ, 
Σά νάρχισες νά καταπιάνεσαι μέ μεγάλε θέματα. Ό χι 
ακόμα! — κ. Γ. Παπαδ. Εύτύχημα πού «άπέθανες χτες 
βράδυ στ* όνειρό σου». Νά πιθάνει κανείς στ’ αλήθεια, 
είναι κακό! -  κ. Ν. Βαα. Πού τή βρήκες τή *βαίβχβη (;;)* 
καί τή σφήνωσες στό λίγο άτεχνο τραγούδι σου; --- κ. “Ιρμ. 
Σέρ, Κάτι θές νά πεις μέ τή «σύγκριση» μά δέν τό λές 
δμορφα. Έπειτα κακομεταχειρίζεσαι καί λόγου σου τό τελι
κόν —κ. Rot. Σ τ. Δέν είναι καλό.—κ .Δ εΙ.’Ιωα. χρειάζεται 
άκόμα δουλιά καί δονλιά. Κάτι θά καταφέρεις μιά μέρα.— 
κ. I . A .  Κασ. Πού τά βρήκες τά *βαρβά ια ßiolta*) 
Κ’ έπειτα, καί λόγου σου μέ τ& Μπαταριά τάβαλες; ’Από 
τότε Αού τόν πρωτοτραγούδησε ό Παλαμάς βρήκε τό διά
βολό του ό έρμος I — κ, Β . Φαν. Ό  «Έφηβός» σου κάτι 
λέει. Τάλλο όχι. — κ. ’ΑΧ. Χρ, Αέ .λέει- μεγάλα πρά
ματα. — κ. Π . Ά β . Ούτε «κουνούπι ουτε σκνίπα» είσαι

καί μή πικραίνεσαι. Μόνο νά μή βιάζεσαι καί μή μας.... 
γαργαλάς μέ «σκουντήματα». — κ. *Α. Κ α φ .  ή «Φιφίκα» 
σου δέν είναι όμορφη. Τ ί κρίμα κ* έχει τόσο όμορφο όνο
μα ! — κ. Δ. Οί δυό πρώτες στροφές κάτι λέν. Παρακά
νω, τά χαλνάς. — κ. Π . Τ ζ . Στεΐλ’ το στή «Μούσα» τό 
«Χριστός Άνέστη» σου. Είναι πολύ καλό περιοδικό και 
δημοσιεύει τέτοια. — κ. Κ , Μ αν. Τά «Ρόδα ας γίνουν* 
μπορεί, υ,ν ιό  δουλέψει; λίγο, νά δημοσιευτεί. Τό άλλο 
σκΐσ* το. — κ. Ά λ .  Δρ. Ναί βιάζεσαι. —  κ. Κ .  Κ. Ή  
«’Αγάπη» καλή. Μά καί τάλλα δυό όχι γ*ά πέταμα. Δού- 
λεψέ τα λίγο ακόμα καί στεΐλ’ τα μας μαζί μ’ άλλα καί 
μέ τάληθινό σου τόνομα. — κ. X X . «Τή (Ν) προίτη σου 
αγάπη» τή βρήκαμε πολύ παιδιάστικη. Τραγούδησέ μας 
τή... δεύτεπσ αγάπη σου καί πρόσεχε καί λόγου σου στό 
τελικά ν. κ. Χαρ. Α αμ. Μά γιατί νάχεις 

Τήν ψυχή σον βαριά 
όταν είσαι μ ό νο ς;

Μή γράφεις στίχους καί θά ξαλαφρώσεις α μ έ σ ω ς κ .  Ε. 
Γ . Μύβ. "Αρδ. κτλ. Τάπαν άλλοι. Φαντάσου τί παράξενο 
Έ λπίδα/νάσέ λένε, νάναι γιομάτη φτερωτές ελπίδες ή καρ
διά σου.κτλ. κτλ. — κ. Δ, Π ομ , Ά κόμα. /- „ κ . Γ . Σ ω τ. 
Δίκιο έχεις μά ψύλλους ¡στ’ άχερα ζητάς. — κ. Μ . Ή I .  
’Αθάνατο; ό στίχο; σου :

Σιγά ένας ψίθυρος, 
κάτι, λες, λέει... 

κ’ όμως, φεΰ! δέ λέει τίποτα! — κ. ϊαχ . ’Ακατάλληλα 
τά «Πεύκα».. Οί «στροφές> κάπως καλύτερες, — κ. Ε. Τ ζ . 
Τά ποιήματα θέλουν άκόμα δού.λεμα. Τό γράμμα θά δη - 
μοσιιυτεΐ. — κ. ΝιΧ. *0 < Ιούδας» σου δέν είναι άσχημος 
μά σάν κάτι νάν του λείπει. Γιά ξαναχοίταξέ τον. — κ. 
Σ. Ζαρ. Άρχινάτε νόστιμα, τελιώνει όμως άσχημα. Νά 
τό μεγάλο του ψαγάδι. — κ. Γλυχαγχάϋ·η Τό δηλώοαμεν 
καί τό ξαναδηλώσαμε πώς δέ δημοσιεύουμε ¿¡πολιτικά 
επιγράμματα σάν τοΰτο πού μάς στέλνεις:

Γιά δές πώς μάς χατήντησε 
τού Γούναρη τό κόμμα, 
νά φτάσει ή λίρα εκατό 
καί νάχει τράτο άκόμα. 

κ. Κ . Η . Α .  Δέν είναι άσχημο τό «Γιατί ;» περιμένουμεν 
κάτι άκόμα καλύτερο, ό κ. 77. σ ’ εύχαριστεΐ. — κ. Κ .  
ΦιΧομηΙ. Τό έργο σου όσο κι* αν είναι πλουτισμένο άπό 
καινούργια ιδεολογία, μάς φαίνεται άδύνατο στή διατύ
πωσή του' ό συντάχτης μας πού τού τό άφιερώνεις σ' εύ- 
χαριστεΐ. — κ. Π . ΓΧ. Δέ σέ βρίσαμε θαρρούμε, γιά νά 
μάς φοβερίζεις μέ τό νόμο. Ώ ς  τόσο άφοΰ επιμένεις νά 
οέ αναγνωρίσομε, σέ αναγνωρίζουμε κι' ας μή σκαρώνεις 
εσύ κανένα ύμνο στό συνεργάτη μας Παρορίτη. — κ. Ν. 
‘Ιωάνναν, Λευκάδα. Περιμένουμε κι άλλα. — κ. Σ Ι .  Νιχ. 
Ή  άντρέσσα του ε ίν α ι : Λοχία πυροβολικού Πάνο Ταγ. 
κόπουλο, Ά νεξ . Έ μπεδο Στρ. Μ. Ά σ . Τ. Τ. 902.
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ TOT Α. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΤΑΟΤ

Π ΙΙΟ  M O T »  ΙΜ Γ » Ε » » '(Έ * 8 ο β η  cTfam» 1919 Δρ. 8 -  
ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΟΜ Ο Σ Α' (Ζωντανοί καί πεθαμένοι 

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

Π Α Α Ί ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (Ρομάντζο) 1920 . . » 3 -
0 Α Τ Τ Ρ Ο Μ Ο Σ  (δράμα; »  3 -
Βρίσκονται στό «ΑΘΗΝΑ* Γ KO ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» 

— ΌδόςΣοφοκλέους 3. —
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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.
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