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Τϊ εξουσία δεν εΐναι καμιά πάστα τήν όποια μπο
ρούμε νά κόψουμε στά δυό, στά τέσσερα xojt. οΰτω 
καθεξής. ΤΙ εξουσία εΐναι 'ένα. ό'ργανο, μέ τή βοήθεια 
τ:.ύ όποίου μιά κοιν(θνϊ,'’.ή τάξη έπιβιίλλει τήν κυριαρ
χία της. ”!Τ τό δργανο αύτό έξυπηρετεί τήν. εργατι
κή τάξη ή στρέφεται έναντίο της. "Αλλη λυση δέν υ
πάρχει, άν δυο εχθροί βρεθούν άντιμέτοϊποι — ή αρι
στοκρατία καί το Προλεταριάτο καί μαζί μέ ιό τελευ
ταίο καί οί φτωχότεροι χωρικός καί αν παλεύουν για 
τά ιδιαίτερα συμφέροντα τους, εΐναι φανερό πιο: δέν 
μπορούν να χρησ ιιοποιήτουν τό ϊδιο Οπλο.

Λεν εΐδε κανείς ιό -'διο τουφέκι, τό ί-νο κανόνι, νά 
χρησ,μοποιεΐται σύγχρονος καί άπό rà δυό εχθρικά 
στρατόπεδα. Τα όπλα α.’εά συνηθισμένα, χρησιμοποι- 
ouvrai άπό ενα μονάχα στρατό, οισι καί ιό Κράτος 
είναι μιά οργάνωση, πού δέν μπορεί, νά υπηρετήσει 
παρά τήν εργατική χάιξη έναν.ίο τής αριστοκρατίας, 
ή τήν αριστοκρατία ενάντιο τής εργατικής τάξης. ’Ε
κείνοι που μεταξύ αϊτών τών δύο βαστάνε τό μέσον, 
προσπαθούν νά συμφιλιώσουν αντίθετα συμφέροντα ; 
μεοίτε; καί διάμεσοι, οί όποιοι λένε πώς έχουν στήν 
τσέπη τους ένα μυστικό γιατρικό, ένα μαγικό μέσο, 
γ.ά νά εξαναγκάσουν τήν κυβέρνηση νά ευχαρίστηση 
ϊσα τους εργάτες καί τους άστους. ‘Αλλά εμείς, σύν
τροφοι, δέν ξέρουμε τέτοια μυστικά, >.·ι δταν αυτά τά 
μυστικά άποκαλυφθήκανε άπό τήν πολιτική τών Τσε- 
ρετέλλι καί τών Τοέυνωφ, είδαμε καθαρά πώς τό κα
νόνι δέν τραβούσε παρά μονάχα πρός μιά διεύθυνση, 
εναντίον τών εργατών. Γι’ airro δέν επιθυμούμε κα
θόλου νά ξαναρχίσουμε τό πείραμα τής πολιτ.κής αύ- 
τήν

Ή φημ. «ΝΕΑ ZUI1» “Αθήνας

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΙΙΟΥΛΟΥ.: «ΛΑΌΥΡΑ». π ’Εκδό

της :Ε/.ευθεροι»δάκης4 — Δραχ. 7. — Στό σύντομο 
πρόλογό του ό κ. Ξ. μας ξηγάει τλ είναι ή Λμουρα. 
Είναι, λέει, τό πιο φανταστικό μά καί τό πιό αληθινό 
ρομάντζο του. «Γέννημο καί θρέμμα τής φαντασίας 
μου. ΤΙ ιστορία μου δέ στηρίζεται σέ κανένα γεγο
νός, μολοντούτο μού φαίνεται πώς ποτέ μου δέν έδω
σα μιά πιο πιστή, πιο ζωηρή καί πιο άληθινή εικόνά 
ζωής, άπό τήν 'ΕφτανηοΙιώτικη αριστοκρατία, δσο τό 
έκαμα πλάθοντας τή φανταστική ιστορία μιας άνυ- 
παρχτης Λάουρας καί πώς ποτέ, σέ κανένα μου έργο, 
δέ ζωγράφσα πιο ζωντανά πρόσωπα, άπό τά πλαστά 
αΰτοΰ τοΰ ραμάντζου». Ή αυτοκριτική του κ. Ξ. μάς 
πείθει πώς τά έργο του αυτό αξίζει νά διαβαστεί.

Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Π Α Ζ Α Ρ Ο

Στή στήλη αύτή παρακαλούμε ό
λους τούς άναγνάστις μας νά 
μάς βοηθήσουν

— ’Επί τρεις ημέρας ΑΦΙΚΕΤΟ εις τήν πόλιν μα; 
προερχύμενον όκ Ρώμης νέον άεοόπλανον κτλ.

Οί άπολνθέντες τέως δημοτικοί υπάλληλοι ποο- 
οεκλήθησαν εις xr|V αστυνομίαν, ΠΡΟΒΑΣΕΙΣ εΐ; 
συστάσεις προ; ΑΥΤΑΣ κτλ.

(«Κήρυξ» Ίωαννίνων 3.2.921)

] Χ ]  ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ^

κ. Σ τρ . Αέν είναι μοναχά uucè‘ είναι κι άλλα, άπειρα, 
άφοϋ δλο τό περασμένο φύλλο, έτσι βιαστικέ πού τυπώ
θηκε (έν«κα ή έπιστράτεψη) εΐταν ένα απέραντο τυπογρα
φικό λάθος. Τό κυριώτερο δμως τυπογραφικό λάθος έγινε 
στή σημείωση τοΰ «Μπρουσσοΰ» (οελ. 27 ί), όπου ΰ μ ε 
γ α λ ό σ τ α υ ρ ο ς  πούδωσε ό Τρικούπης στό φιλόλογο Κό· 
μπετ μεταμορφώθηκε σέ ...  μ ε γ ά λ ο  π ο ΰ  ρ ο !!!.—κ. 17«- 
ρίεργο, ‘Αφοΰ μαϊμουδίζοντας, αντιγράφει τό «Νουμά» σέ 
όλα, εΐ μπορεί κανείς αξιόλογα νά τήν όνοματίσεε: « Μ α ϊ -  
- Μ ο ϋ . , . σ α » — κ. Β . Φ άντ. Μέ τούς «Αγέρες* σου κ α ·  
β α φ ί ζ ε ι ς  κάπως. Ληλ. πεζολογεί; έμμετρα.- κ. Γ .Κ α φ .  
Οί πρώτοι στίχοι :

Βρισκόμοννα μαζί σ’ ένα περβόλι 
μ’ αΰτήν πού τήν ψυχή μου ταράζει ύλη....

μάς θύμισαν τό άθάνατο τοΰ Έξαρχόπουλου:

Ό  Ό μηρος είναι ένα μεγάλο περιβόλι 
πού μπαίνουνε καί πίνουν νερό όλοι, 
πού μπήκα κ’ έγώ νά πάρω τόν άέρα μου 
κρατώντας στό χέρι τήν ταμπακιέρα μο*·.

—κ. Κ . Σ υρ . Καί μόνο κείνο νά μας έστελνες πού άρχι- 
ναει μέ τό οτίχο: «Μέ τό κλού-κλού πού κάνοντας» κλπ. 
θά καταλαβαίναμε τί τρέχει καί θά σέ βγάζαμε άπό τόν 
κόπο νάντιγράψεις τόσα καί τόσα τραγούδια σου.— κ. Τ . 
Φ ιζ. Θάν τό διαβάσουμε π ρ ο σ ε χ τ ι κ ά ,  καθώς μάς 
συσταίνεις καί θά οοΰ πούμε. Μόνο να μή βιάζεσαι. — κ. 
Χ ρ . Κ νρ . Σ ’ ευχαριστούμε γιά τό γράμμα. Ό σ ο  γιά «τή 
(Ν) ποιητική κατεύθυνση», σά νά μη τήν πήρες άκόμα 
σωστά.—κ. Γ . Κ .  Δέν είναι μονάχα οί «παραπανιστές συλ
λαβές» πού τάοκημίζουν. — κ Ρ . Ροδ. Τό πρώτο κάτι ά- 
ξίξει, μά χρειάζεται πολύ δούλεμα ακόμα. — κ. Αημ. 1. 
Κάτι λέει, μά σά νάναι νωρίς άκόμα νάν τάκαύσουν κιάλ- 
λοι. - κ. Κ αρ. Ίξ . Δικαίωμα σου νά σοΰ αρέσουν, μά καί 
δικαίωμά μας νά μή μάς αρέσουν. Σύμφωνοι ; — κ . *Αγ. 
Κ α ψ . Κάτι μολογάει κι’ ό «Χωρισμό;». Ξαναγράφ’τονε 
καί συντυμεψέ τον. — κ. Μ . Μ οιρ. Νά πας ίσια νάν τονέ 
βρεις. Δέ χρειάζεται ξεχωριστή σύσταση Ό  Ούάΐλτ έχει 
δίκιο. "Οσο γιά τό «Σεργιάνι» σ’ εύχαριστοΰμε.

ΝΕΑ ΕΡΓΑ TO T  Α. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ

ΠΙΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΑΓΑΕΑΑ:(Έ*δοοη «Τώον» 1919Δρ. 8 -  
ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Α' (Ζωντανοί καί πεθαμένοι

—01 ’Αλυσίδες—Στήν δξώπορτα). Έκδο
ση Εταιρίας «Τύπος» 1920. . . .  » 6—

ΠΑΑ1 ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (Ρομάντζο) 1920  . . » 3 -

0  ΑΥΤΡΟΜΟΣ (δράμα; . . . . . .  » I -

Βρίσπονται στό «ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» 
— Όδός Σοφοκλέους 3. —
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I lB P I E S X O M J S N A i
ΡΗΓΑΣ γ ^ΟΑΦΗΣ: ΪΙορτραΐτο. 
ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ : «Τά δυο νριαντάφυλλα του Χάρου» 

(χέλ,υς).
Α Λ Β 3 . Π Α Λ Λ Η Σ ; Μπρονσυος (συνέχεια).
Τ .  Π Α Λ Α Η Ο Σ: Έξύψυισΐ).
Π Β ΤΡ Ο Σ Χ Α Ρ Η Σ: Ό  κληρωτός 
ΠΑΗΟΣ Α. Τ Α Γ « ;ο π θ Υ Α Ο Σ  : Κύμα, φώ; καί μα

ϊστράλι
Α Γ Γ Α Λ Ο Σ  ΧΡΥΣΑΗ Θ ΒΜ Ο Σ ; Έλειπες. 
Σ|βΥΡΗΐ0Σ: Ό  «Νουμάς» στή Σμύρνη.

ΓΐΑΗΗΗΣ ο ικ ο η ο η ιΑΗΣ : Μελαγχολία, 
ο  HOYfSAZ ; Φαινόμενα καί πράγματα.
Γ 1ΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΑΗΣ : Κριτικά σημειώματα: Ό

Πατέρας.
ΑΛΑΗ,ΟΣ ΑΡΑΙΟ Σ: Μιά νύχτα θλιβερή. 
ΠΙΚΡΑΓΚΑΘΗΣ; Επιγράμματα,
ΑΙΙΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΒΔΟΜ ΑΔΑ: Νεοελληνική φι- 

λολογία.—Ξένη φιλολογία.—Ή  Κοινή Γνώμη. 
Τί γράφουν ο ίά λλο ι.— Νέα βιβλία.— Βαρβα- 
ροπάςαρο.—Χωρίς γραμματόσημο.

Π Ο Ρ Τ Ρ Α Ι Τ Ο
Κάτω άπό το βελούδινο πλατύγυρο καπέλλο, 
βαθύ γαλάζιο, απλούμιστο, κι απλά χαριτωμέΐΌ, — 
μέ τά μαλλιά τά φιδωτά, το πρόσωπό σου θέλω 
βαθιά μου νά όνειρεύουμαι, γλυκά ζωντανεμένο, 
σαν την αξέχαστη βραδιά, μέ·σα στά πλούσια φώτα, 
ώ εσύ — που καρδιοσύντριψες τά νιάτα μου τά πρώτα.

Σιμά μου άέρινη έγερνες, κι απάνω σου περνούσε 
σάν παραμμντεμα βαρύ, τού αγνώστου ή μαύρη δίψα.
Κάθε νευρί χορεύοντας, την ηδονή ζητούσε
πέρ’ απ' της ύλης τή σκλαβιά κι άπ’ τής καρδιάς τή λείψα.
Κ1 εΐταν γιά μέ, πρώτη φορά, πού γεύτηκα καί βρήκα, 
ώ εσύ — στή γλώσσα έφτάβαβα τού πόνου μου τή γλύκα.

Τό μέτωπό σου, ό ουρανός μες οτής αύϊγής τήν ώρα.
Ή είδη σου, ορθή, περήφανη, τά ρόδα ν’ ανασαίνει.
Τά φρύδια σου άσυγνέφιαστα, μουριά άπό κάθε μπόρα, 
κι δμως τά μάτια εντός πικρά, σάν κάτι νά πεθαίνει.. . .
Μά ή τρέλα τής ανατολής, τό λάγγεμα τήζ δύσης 
ώ εσύ — χαμόγελο έτρεμες νά λάμψεις καί νά σβήσεις.

Ή δύναμη τής όψης σου : ζωή, κι αντάμα χάρος.
Έδώ γιά τή θυσία πιστή, κοψ κεΐθε άναγελάστρα.
Κόσμος, αλήθεια καί χαρά, φόβος, ελπίδα, θάρρος, 
ένα μυστήριο κ’ ένα φώς, από τον αδη ώς τ’ άστρα.
Κι δλα, μέ την ειρωνική σου ανάλαφρη σφραγίδα, 
ώ εσύ — γελούμενε ώκεανε στή μαύρη καταιγίδά.

Γύρω άπό τήν περίπλοκη, αξεδιάλυτη μορφή σου 
τό πάθος μου ήρθε σύνθετο, μέ φλόγα καί μαραξι.. . .
Μά ή τελιωμενη σου ομορφιά, πνοή τού παραδείσου, 
γαλήνεψε τής τρικυμίας ψυχής μου τό μπουγάζι.
Καί στάθηκες αγνάντια μου, μϊ·, σάρκα καί μέ πνέμα, 
υ) εσύ — πού σέ πλημμύρισα μέ τή; καρδιάς μου τό αίμα.

Κάτω άπό τό βελούδινο πλατύγυρο καπέλλο,
Στιγμή κ’ Αιωνιότητα στή θεία σου σμίξαν χάρη.
Κι άν άλλοι δέ σέ κράτησαν μέ τ’ απαλό πινίλλο, 
κι αν ή γραμμή σου είν’ άγνωρη στην Λέτρ’ άπ* τό σμιλάρι, 
μά μέ τον άντρα στίχο μου μ’ ερριξαν μπρός σου οί μοίρες, 
κι ώΐμένα, — Ισύ τού λυρισμού την παρθενιά μου πήρες.. . .

Ρ Η ΓΑ Χ  ΓΚΟΛΦ ΗΧ
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ΨΥΧΑΡΗΣ

ΤΑ ATO ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ
θυμάσαι; Θυμάσαι σά μάς κάλεσε σπίτι, τους εκεί. 

νη τη δεφτερα — δεφτερα σαν και σήμερα — κι α
φού σηκωθήκαμε άπ)6 τό τραπέζι, πήγαμε όξω ,καί 
καθήσαμε όλοι μας, μέ τό φεγγάρι εκείνο τό πελώριο 
πού φωτόλουζε τον ουρανό ; Κατάντικρυ εμείς οί δυό 
μας. Γύρω γύρω δυό τρεις φίλοι πού τούς είχε κι ά- 
φτούς καλεσμένους. Πλάγι μας ή Φρόσω, πού λαλοΰ
σε κοίι λαλοΰσε μέ τούς άλλους. Και δεν την ακούγαμε 
μεϊς. Δεν την άκουγαμε, πού ώρμούσανε οί καρδιές 
μας ή μιά προς τήν άλληνε, πού σμίγανε τά μάτια 
μας, πού μου κοβότανε ή ανάσα, γιατί πρωτοκατάλα- 
6α τότες πώς μ’ αγαπούσες και σ’ αγαπούσα—δεφτέ- 
ρα βράδι τότες σαν κα|ί σήμερα.

Καί πάλε, όσο λαλοΰσε καί λαλοΰσε, αντίκρυ μου 
καθισμένη, τάπόγεμα, ή Φρόσω ή καημένη, εγώ θυ- 
μόμουνε. Κωστή μου, Ή κακομοίρη I Τίποτα δέν έν- 
νιοχτε, μά μέ είδε χλωμή, κατάχλωμη,,. καί μου είπε 
πο>ς δέν τής έρχεται να μάφήση καί σά θέλω, πώς 
θά μεί\ΐ| μαζί μου, νιά μέ νοιάζεται, ίσια μέ τό πρωί. 
Τί ικαλή πού είναι ! Νά τής έλεγα ναί, θά περνούσε 
τή νύχτα εδώ, νά μοΰ κουβεντιάζη κα|1| νά μέ χαδέβη. 
Τής αποκρίθηκα πώς φτάνει άβριο νά ξαινάρθη. Ά χ!{ 
τί, τί μέ κόφτει γιά τούς άλλους, καί γιά τήν ίδια τή 
Φρόσο>, αφού εσένα δέ σ’ έχω ;

Κωστή μου, νά ήξαιρες τί θλιβερές, τί πόνο γεμά
τες πού είναι γιά μένα αφτές οί μέρες όλες 1 Έπρε
πε 'νά πεθάνω πέρσι, Κωστή μου, τότες όταν πρωτα- 
γαπηθήκαμε ν' έγεμε ή καρδιά μας ελπίδα κι ουρανό. 
Άχ ! ή μέρα μας έκείνη, εκείνη μας ή βραδειά ή 
τρισμάκαρη κ’ ή τρισάγια, όπου πρωταγαπηθήριαμε, 
όπου πρωτοχαρήκαμε τήν άγάπη μας ! Μέρα βλογη- 
μένη, μέρα μοναδική, μέσα σ’ όλες τις μέρες τής ζω
ής μου ! ’Ακόμη καί σάν πεθάνω, σά δέ θά σου γρά
φω πιά μου, νά μοΰ τήν αφιέρωσης, αγαπημένε, τή 
μέρα έκείνη, έτσι δέιν είναι ; τή σημερνή μας τή μέ
ρα, όπου είπαμε βουβά τήν άγάπη μας ό ένας τοΰ 
άλλουνσυ, κα) τό σάββατό μας, τό σαββατόβραδό μας 
όπου πρωτανταμωθήκαμε, άχ ! όπου αγαπηθήκαμε, 
γιατί καί χωρίς 'νά τό ξαίρουμε, αγαπηθήκαμε αμέ
σως. Καί. τις δυό, καί τις δυό μας, Κωστή μου, τίς 
άγιες τίς μέρες νά τίς αφιέρωσης μνημόσυνο στην 
καημένη σου τή Μύρρο), τήν. πεθαμμένη σου, νά τις 
αφιέρωσης στής αγάπης μας τήν ανάμνηση, Κωστή 
μου. Θά τό νιώθω fiV.fi .κάτω καί θά σε. βλογώ καί θά 
σέ μακαρίζω. Μήν κλαίς, μάννα μου Έσύ, μην κλαίς, 
μή σπάνης στά κλάμματα, σά θά μέ διαβάζης καί θά 
είμαι πιά πεθαμμένη. Ή ψυχή μου, ή αγάπη μου θά 
σέ περιτριγυρίζει κμί τόσο θά μ’ άγαπρς ο ίδιος πού 
θά τό νιώσης πώς άκόμη ζώ.

’Αντίο, αντίο, άγάπη μου, θησαβρέ μου έσύ, ζωή 
μου. ’Αντίο σου, δικό μου έσύ, μοναδικό μου καί λα
τρεμένο μου. Πάρε μέ τά χείλια σου τά μοίνάκριβά 
μου, τά χείλια μου έδώ πού σου τά δίνω, πάρε μου 
τό στερνό άφτό μου τό φιλί μου, πάρε τήν ψυχή μου, 
πάρε τή ζωή της άγάπης σου τής αγαπημένης, τής 
έρίοτόκριτης, άχ ! τής όλο κι όλης δικής σου, τής

Μύρρως».

  - 14-

Το γράμμα τής Μύρρως τό στερνό δέν τελείωνε μ’ 
αφτά μόνο τά λόγια, επειδή από ¡κάτω από τήν υπο
γραφή της, άπό τόνομά, της τό γλυκό, μέ τήν πέννα, 
χάραξε καί μιά στρογγυλάδα, !γαν κύκλο τρεμάμενο. 
'Κν.ει μέσα ή κακόμοιρη κόλλησε μ’ όλη της τή δύνα
μη τά χείλια της τάθώα — γιατί αθώα έζησε καί 
πέθιοίνε άθώα — γιά νά βρή στήν ίδια θέση ύ Κω- 
στής τό φιλί της καί νά ταποφιλήση μέ τά δικά του 
τά χείλια.

Ναι, τή στερνή φορά όπου τονέ συλλογίστηκε, τού 
έδινε κ’ ένα φιλί. Μ’ ένα φιλί σφράγισε κολ τον πόνο 
της καί τή ζωή της. Άχ ! εγώ άφτά έτσι δέν τά λέο>, 
έγώ δέν τά φτειάνω μέ τό νού μου. Άληθιίνά τά ίστο- 
ρ,κά της. Στίς οχτώ, στις όχτώμισυ τό βράδι, μπορεί 
κ<̂  πιά αργά τή νύχτα, έκλεισε τό γράμμα της, έτοι
μο γιά νά φύγη. ’'Επειτα έπεσε καί κοιμήθηκε. ’Ί
σως τό δυστύχημα τό φοβερό πού τήν έρριξε κάτιο, 
στήν μπόραι πού άπό παντοΰθε σηκώθηκε νά τήν πνί- 
Ífl,i νά, ίσιος τή λυπήθηκε ή άγάπη καί τής έστειλε 
κάνένα όνειρο θεόγλυκο, πού φαντάστηκε ή Μύρρω 
ή κακομοίρη πώς δ καλός της έρχότανε ό ίδιος νά" 
τήν παρηγορήση, νά τής πή τήν άγάπη του τήν αι
ώνια, μ’ ένα φιλί στά χείλια, όπου θάποήπιε όλη της 
τήν άγάπη. Τρίτη πρωί, μέ τά χαράματα, ήσυχα ή
συχα, πες άγγελουδένια, έλιωσε ή ψυχή της, ψιχή 
πού ό κόσμος δέν είδε ποτέ του πιο βασανισμένη, πιό 
άθώα, πιό φλογερή, πιό μεγάλη κο$, ώραιότερη.

Τά τρία όμως τά στερνά γράμματα τής Μύρρο>ς, 
ό Κωστής δέν τά διάβασε.

Σάν έφυγε τότες άπό τό ΙΊήλειο καί του έ'δωσε ή 
Μύρρω, νά τό πάρη μαζί του στο βαπόρι, τό πρώτο 
της τό γράμμα, ή Μύρρω δέν κατάλαβε γιατί έφυγε 
ό Κωστής τόσο βιαστικά. Θάρρεψε πώς δέν. ήθελε ή 
πώς δέν μπορούσε νάφήση καιρό περσότερο τή μάν
να του μονάχη, αφού μάλιστα ή δική της ή μάννα 
τόν άπόρριψε καί μέ κανέναν τρόπο δέν ήθελε νάκού- 
ση γιά παντρειά.

Ή Μύρρω δέν κατάλαβε τήν αλήθεια.
Ό  Κωστής γιά τή Μύρρω, καί τή μάννα του πα. 

ραιιττοΰσΐε καί τούς δικούς του. "Οσο γιά τήν ποίν- 
τρειά, θά πρόσμενε, ή μοναχά τους τά πράματα νά 
σίάζούνε, ή αν ή μάννα τής Μύρρως δέν άλλαζε γνώ
μη, ναλλάξη άφτός θρησκεία καί νά γίνη ορθόδοξός, 
άπό φράγκος καί βενετσιάνος πού εΐτανε. Καί στά 
γράμμαίτά του άκόμη, κάτι. τέτοιο τής έδινε νά κατα- 
λάβη, γιοπί κάποτες έλπιζε ό Κωστής πώς θά γυρί
ση γλήγορα πίσω.

Μέ τέτοιο σκοπό, πρί φύγη, πήγε μιά μέρα, σέ κά
ποιο άλλο χωριό τοΰ βουνοΰ, στά Δράκια, κ’ έλεγε 
κειδά νά κατασταλά£η, χωρίς νά τό νιώση καίνενας— 
όξω εννοείται άπό τή Μύρρω, — πώς δέν εΐτανε φεβ- 
γάτος μέ τά σωστά του. Στά Δράκια θά φώναζε κιό
λας, τόν παίππά, δηλαδή, άν έπρεπε νά γίνη κι άψτό.

Λοιπόν ήρθε στά Δράκια δ κακόμσιρος από τή 
Ζαγορά, γιά νά πάθηση μιά δυ(ό μέρες, νώ διή. Έτυ- 
χε όμως, θ|ς άπό τήν κούραση, θές άπό τό Μ?ύο, θές 
πάλε κι άπό τή ζέστη, νά πέση ξαφνικά στή μέδη



Ο Ν Ο Υ Μ Α Σ 291

τού δρόμου, έκεΐ που ιγΟελε, άπό τή βουνήσια στρά- 
τα  πεζός νά  κατεβή ό>ς τό χωριουδάκι πού εΐτανε κά- 
τιο σέ μια κοιλάδα, βρέθηκε οτά  Δράκια  \ώ  υπάρχη 
¡»/ιατρός, καί μάλιστα πολί καλός καί διαβασμένος. 
Τ όν κοίταξε. ’Αμέσως κατάλαβε τ ί τρέχει κκψ τού τό 
είπε παστρικά,, δπω ς εΐτανε καί χρέος του.

Τ ό  βουνό, λέει, καί τό κλίμα, καί τάγέρι, κι ό χεί- 
μώνας πού σίμωνε, πράματα  εΐτανε ολέθρια γ ιά  τόν 
Κωστή,; ’'Α ρρωστος βαριά  κ ’ έπρεπε μάνι μάνιι νά 
φ ύγπ , Λού δέ χωράτεβε κιόλας ή αρρώστια του. ή 
τρομερή, μ ’ άλλα λόγια τό  χτικιό |  ’Α νάγκη νά  πάρη 
τά μέτρα του, να γυρίσ ΐ| στόν τόπο του, κ’ ΐσυ»; έκεΐ 
π ιώ  t o  κακό νά  σ τοφ ατήση.

Τ ρόμ αξε ô Κωστής, δχ-ι γ ια  τόν έαφτό του. μά γ ιά  
τή Μ ύρρω του. Λ έξη δέν τής ξεστόμισε. Καί στα 
γραψ ίματά  του ποτές μιλιά δέν τής έβγαλε γ ιά  τίπο
τα. Έ τ σ ι  μερικά πράματα ύπαρχό υνε, πού ώς» κα ί 
κείνοι πού τρελοαγαπιούνται δέν τά ξεμυστερέβουν- 
ται ό ένας τού αλλουνού. Ό  Κωστής έλπιζε νά γεια . 
νη. Μ ά ή λαχτάρα ή  παντοτεινή όπου ζούσανε οί δυό 
τους, ή  θλίψ η κ’ ή σταναχώρια δέν εΐτανε βέβαια:, γ ιά  
τήν κατάσταση δπου βρισκότανε, τό χρειαζούμενο γ ια 
τρικό. Τ ότες, δταν τού μήνησε1̂  Μ ύρρω πώς κατεβαί
νει στό Χορεφτό, σηκώθηκε ό Κ ω στής, αμέσως νά 
6γη  στό ταξίδι. Έ λ α β ε  τό τελέγρία^ιμα τής Μ ύρρως, 
κατόπι καί τά  γράμματά  της, δπου τού έλεγε πώ ς άν 
έρθη, μήτε θ ά  είδωθούνε καί πώ ς δ έ'ρχομός του μπο
ρεί νά σταθή αίτία, εκείνη ξαφνικά νά πεθάνη.

’Ωστόσο δέν τδκανε άκόιμη απόφαση ό Κ ωστής τά  
μήν πάη κ ι δλο συλλογιόντανε τό ταξίδ ι.

Γ ύρ ιζε κάποιο βράδι άπό τή Βενετιά, στή Ζουέκ- 
κα δπου καθότανε. Ή  βάρκα του, ή  γκάντολα; δηλα
δή. τον πήγαινε γιαλό γιαλό προς τή Ζουέκκα καί. 
θωροασε κείθε ό Κωστής, αριστερά του, τά  σπίτια 
μέ τή σειρά πού άντανόίκλιόντανε στα νερά τού Ρί·ο 
γκράντε. Ε ΐτανε πρώτα πλουσιοπάροχα παλάτια κα_ 
τοικημένα κΐαι ζωντανά, έρημα σήμερα καί πεθαμμέ- 
να. Τ ά  κοταζε ό Κωστής κ’ έβλεπε τή ρόδινη τους τή 
θω ριά  τήν προτινή πού μέ τόν καιρό, μέ τις βροχές, 
μέ τά χαλάζια, έδειχνε κάπου κάπου καί κάτι μάβρους 
λεκκεδε;, μάβρους σάν τό χώμα. σάν τό Χάρο τόν 
ίδιο.

Βασίλεβε ό ήλιος. Ό  Κωστής δέν μπορούσε νά διή 
τό ρόδινο τό χρώμα; κοντά κοντά μ)?, τά  μάβρα, δίχως 
νά' τόν πάρουνε τά δάκρια. Τ ού ερχόντανε όλα τώρα 
σάν γκρεμισμένα παλάτια, σάν πεσμένα μεγαλεία, σάν 
εικόνα τή ς άγάπης του καί τή ς ζω ής του.

Μίπήκε ή βάρκα δίπλα στό Ρυάκι τού Στα,βρού, στό 
R io  d e lla  C ro e e  . ’Από τήν άλλη τή μεριά τής 
Ζουέκκας, πού βλέπει πρός τάνΌιχτό, εΐτανε τό σπίτι 
τού Κωστή. "Ο σο περνούσε μέσα στό ρυάκι, έκλαιγε 
ή δύστιιχος, 8χλαιγε, πού τελειωμό τό κλάμα του δέν 
είχε. "Ολο έκλαιγε σάν έβλεπε στό περιγιάλι τά  παι
διά πού τρέχανε καί παίζανε, τό ίδιο έκλαιγε σάν έ
βλεπε τά δέντρα, πού τά  κλαριά τ ρ ις  βουτούσανε κρε· 
μάμενία στά νερά τά ήσυχα, εκλαιγε πάλε σάν έβλε
πε τόΐν ήλιο τόν άπόμακρο πού βασίλεβε. "Ο ταν  έφτα
σε στή σκάλα δπου έπρεπε νά κατεβή, θέλησε νά  ση- 
κωθή. ’ΑδύνΙαΙτο. Χρειάστηκε νά  τόν πάνε ίσ ια  μέ τό 
σπίτι του, πού εΐτανε κατάντκρυ. ’Α πό τότες π ιά  δέ . 
σηκώθηκε. Μέ τή φ εγγαρογιομω σιά  πού τού έγραφε 
ή  Μ ύρρω, ξεψύχησε προτού λάβη τ ά  γράμματά  της. 
Κ ’ ή  ίδ ια  δέν πρόφτασε νά  μα θη  τό θάνατό του.

"Α τυχα παιδιά  μά  τήν αλήθεια, πού πεθνήσκανε τό 
ένα μακριάθε άπό τάλλο καί δέν τό ξαίρανε κάνε,

Π ερ ίεργο  μάλιστα πού ή Μ ύρρω, άν κ.ψι, καλογνώ- 
ριζε τόν Κωστή, δέν. τό υποψιάστηκε ποτέ της, πώς 
γ ιά  τ ά  μην έρθη στό ΙΙήλειο, κι δ ς  τού έλεγε νά μήν 
έρθή, κάτι έμπόδΐια! θ ά  εΐτανε στή μέση πέρα κι άπό 
τή δύναμή του. Ή  Μ ύρρω ή καημένη, άπό τόν Κω
στή μακριά, ζούσε σάν τυλιγμένη μέοα της πού νά 
πής, κα ί τά  μά^ιια τη ς τά  δακ^οθολωμέΛα δέ βλέ
πανε π ιά  πέρα καί πέρα, νά ξεδιαλίσσυνε τί τού γ ι
νότανε καί ικεινοΰ. Λέν τό ξεδιάκριίνε ώς πού πήγαινε 
ή α γάπη  του. Δέν τό κατάλαβε ούτε πώς εΐτανε άρ
ρωστος κοψ τήν ώ ρα ίσως τήν ίδ ια  δπου ξεψυχούσε, 
τού έγραφε νά  την! θυμάται.

Ή  βαριόμοιρη 1 Τουλάχιστο καλά πού δέν τδμαθε 
ποτέ της τό τ ί τραβούσε ό Κ ω στής στή Βενετιά. Ν ά  
τό ήξΐαίρε θ ά  τάπαροΐιτούσε δλα καί θάτρεχε. Μακριά 
όμως από Ιτόν Κωστή, κάθε δύναμη τή ; έλειπε, κάθε 
απόφαση* τή ; έλειπε ή θέληση, τής έλειπε κάποτε; καί 
ή* π ίστη πώς τήν άγαπούσε θεότρελα, τής έλειπε μπο
ρεί νά  πούμε ιός κι ό νούς της, ώ ; κ ’ ή κρίση της ή 
ορθή, ώς καί τό θάρρος, άφού μακριά του τη ; έλει
πε κ’ ή  ζώή.

’Α χ ! τ ί κάθουμαι καί λέω ; ’Α χ ! καί τ ί τούς λυ
πούμαι. ; Π οιος στόν Κόσμο ποτές άγαπήθηκε σάν 
καί δάφτους ; Π οιός έκλαψε περσότερο ; Μ ά ποιος, 
καί στή θλίψη του απάνω τήν πιο μάβρη, γνώρισε πιο 
ούραΐνόφωτη χαρά  ; Κ α ί μήπως έτσι δέν είναι, αφού 
καί δ ΐδ ιος εγώ , πού αγάπησα τριάντα  χρόνια δίχως 
μιά στιγμή ν ά 'χ α ρ ώ  τήν άγάπη μου, τούς συλλογιού.. 
μαι, τούς ζουλέβω, κίαί μέ τά  γράμματά του; άφτά. 
μέ τήν άγάπη τους, σήμερα παρηγοριούμαι ; ’Α χ ! 
τό ξαίρανε άφτοί πώ ς ή  τύχη τούς χάρισε τό χάρισμά 
της τό μεγαλήτερο, άφού ώς κολ στή στερνή τή στιγ
μή της. μακάριζε ή Μ ύρρω τήν τύχη πού τή ς έδωσε 
τήν άγάπη , κι ας τής έπαιρνε τή ζωή.

Τ ή ς αγάπη ς ή  φουρτούνα τού; αρπαξε καί του; 
δυό. Ε νά ν τ ια  τούς σταθήκανε όλα. Μ ά καί νά μήν 
τούς στεκόντανε, τ ί τούς φελούσε ; Ν αί, τί θ ά  τού; 
φελούσε καί νά μήν τού ; πείραζε κανένίι/ς ; Τ ί θ ά  τούς 
φελούσε κανένα εμπόδια νά μ ή βρίσκανε μπροστά 
τους, στό δρόμο πού βαδίζανε ; Τ ί θά  τούς φελούσε 
κίαίΐ νά παρθοΰνε ; Π άλεψα εγώ  μέ τούς άθρώπους. 
μέ τών άθρώπωνε τήν κακία. Παλέβανε άφτοί. μέ τήν 
άρρώστια, μέ τή φύση τήν ίδ ια . Τόν ένανε τόν έσβη
σε τό χτικιό* τήν  άλληνε, λίγο λίγο τήν έλιωσε ή α 
γάπη , πού δύναμη δέν είχε μέσα' της, όση έπρεπε, 
νάντισταθή παραπάνω.

"Α χ ! τ ί δάκρια πικρά πού μέ πνίγουνε τώοο κ^ι 
μένα, σά συλλογιούμαι τόν κόσμο ! ’Αφήστε, άφήστε. 
σοφοί καί φιλοσόφοι, τά  συστήματα καί τά β ιβλ ία Τ ιά  
τό καλό δουλέβετε, τό ξαίρα>, γ ιά  τό καλό, σάν τόν 
Π λάτωνα, μ ά ς φτειάνεχε καινούργιες πολιτείες, μά ; 
δείχνετε κόσμους 'καινούργιους, δπου φτώχεια δέ θά  
ύπάρχη. όπου δό θά  πεθνήσκη κανένας άπό τήν πεί
να κι άπό τής πείνας τά βάσανα, δπου θ ά  ζούνε δλοι 
σάν αδέρφια, δλοι σάν άθρώποι, άφού τό ίδιο  δικαί- 
ο"ΐσι κάθε άθροιπος έχει νά  δουλέβη. νά τοάηι ν«ί νά

ζή*
Τ ά  ξαίρω , τά  ξα ίρω  ! Μ ά σας γυρεύω, σάς ζητώ , 

άλλιώς νάλλάξετε τόν κόσμο. Ν ά  μας άλλάξετε λιγάκι 
σάν μπορείτε, τους ίδ ιους μας έμάς, νά  μάς άλλάξετε 
τή ζω ή μας, δύναμη νά  μ α ς  δώσετε περσότερη, νά
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μάς κάμετε αθρώπους, Νάλλάξετε τίς ψυχές, για νά 
μπορούνε νά ποί,ίρνουνται όσοι αγαπιούνται, Κ’ έτσι 
νά στερεώσετε πρώτα πρώτα το δικαίωμα πού κάδε 
άθρωπος ε)χει νάγοίπα, επειδή ό σκοπός μας ό πιο 
μεγάλος, ή απαραίτητη καί πρώτη μας ανάγκη θέλει 
νάγαπούμε 'και νά μάς αγαπούνε, αφού, ας τό πούμε 
φανερά, η μήτρα ιού κόσμου είναι ή αγάπη?.

Άρχινημένο Ιούνιο μήνα. κερίακή, 4, 1899, ή ώ
ρα πεντέμιση - στο Παρίσι—έξη και πενήντα πέντε
τάπόγεμα στην Αθήνα· τελειωμένο τον Όχτίάβρη,
31. 1899, μέρα! Τρίτη, έξη ν' είκοσι πέντε, ή ώρα, 
τάπόγειια —- στο Παρίσι — εφτά και σαράντα στην
’Αθήνα.

Ψ ΥΧΑΡΗΣ

Μ Π Ρ Ο Τ Σ Σ Ο Σ
  ΊΟ

λίετά το Τίρώο πήγα νά δώ του Τρικούπη τό σπί
τι. Μια εξωτερική μαίρμαρένια σκάλα όδηγάει προς 
τό πρώτο πά,τωμα, και στην κορφή της βλέπεις την 
εξέδρα, όπου μετά τό καταδικαστικό αποτέλεσμα τής 
Εκλογής βγήκε κ«ί κάθησε μέ γύρω τούς φίλους. Ε
κεί έμεινε συλλογισμένος λίγη ώρα, έπειτα είπε ; 
«Λοιπόν άνθ’ ημών δ κύριος Γουλιμής». Πάλι σώπα- 
οε, καί σ? λίγο μέ ένα «Καληνύχτα σας» άποσύρθηκε 
καί π·ά έ'ν.'ε άφαντος απ': τήν 'Ελλάδα, γιαιΛ έφ;/,.· 
νωρίς νωρίς τό πρωί για τά ξένα. "Οταν πέθανε, ή 
«Πρωία»; τό φύλλο τού Ντεληγιάνη. ανάγγειλε τό θά
νατό τον μέσα στά όλιγόστιχά τη; μέ κάτι τέτια λό- 
,για : «Άπέθιοίνε δ κ. Χαρίλαος Τρικούπης, πρώην 
βουλεφτής». Τίποτα άλλο. ’Επιγραμματικά πολύ, μά 
κάι. άναντρα, δσο γίνεται.

Ό Τρικούπης συνδύαΙζε δλες τίς άρεΐές, δσες δι- 
εν.δικούσε ό Περικλής ώς πολιτικός, δηλαδή «γνώναί 
τε τά δέοντα καί έρμηνεύσαι ταύτα, φιλόπολίς τε καί 
χρημάτων κρείσσων». Είχε καί τούς τρόπους έξο
χα αριστοκρατικούς δπως φαντάζεται κ αινείς καί τού 
Περικλή τούς τρόπους. Τής ανιδιοτέλειας την αρετή 
τίιν άποδείχνει ή ανέχεια του. τόση ώστε δεν κιί,τεχε 
μήτε τής εκλογής τον τούς πόρους, γιατί ξέρω πως. 
τουλάχιστο μιά Φορά, έγραψε ή κ. Σοφία σέ παιδι
κούς φίλου: τού έξοπερικού νά συντελέσουνε στη δα
πάνη της. 'Ωστόσο, τέτιος υπέροχος άντρας μήτε, στην 
έπαονίοτ, του δεν έστεκε φαίνεται γερά θεμελιωμένος. 
Μου δηγήθηκαν πέος μιά του εκλογή σώθημε χάρις σέ 
ένα νέροΛ[τα φούστα νελοφόρο.. άνθρωπο περιωπής στο 
Μεσολόγγι. Άφτός, πριν "ρήξει τον ψήφο του στήν 
κ.άλπιι, ΠιΙνοσε τό χέρι, κάι γυρυώντας προ: την εικό
να τή: Ποίναγίας είπε «Σέ έφχαριστώ. Παναγία μου. 
πού υ" αξιώνει: σήμεοα νά ψηφίσω τό ιιεγάλο μας 
συιιπολίτη, τον Τριν.’ούπη», Άφτό συγκινοηπας τούς 
απλοϊκούς, γύρισε πολλούς ιίώφονς καί, έσωσε την εκ
λογή-
* Αν οΐ κολπικοί του φίλοι είχαν χίιν καλοσύνη απρόσ

κλητοι νάν τόνε φωτίζουνε μέ τή γνώιιη τους, συνή
θιζε ό Τρικούπη: νάν του: ακούει κατά τό φιαίινόμε- 
νο προσεχτικά καί· νά μήν 'άνηκρουει. Μιά φορά τό 
Τοικουπικό νόμιμα όντας διχασμένο ώς: προς κάπιο 
ζήτ'οιια, πίίνε ένας βουλεφτής καί τον Εήγησε τό φοά. 
νημφ του. "Αμίοί τέλιωσε, του είπε δ Τρικούπης «Έ

χετε δίκαιον». Κατόπι άλλος τούδωκε την. αντίθετη 
γνώμη, μέ την ίδια απάντηση «"Εχετε δίκαιον». "Ε
νας τρίτος τότες τόν πλησίασε καί τού είπε «Κύριε 
πρόεδρε, σάς ακόυσα νά πείτε τού A έχετε δίκαίιον. 
τό ίδιο καέ τού Β. Άφτά μοΰ φαίνουνται ασυμβίβα
στα». Καί ό Τρικούπης «Καί εσείς έχετε δίκαίιον».

Έτυχε νά βρίσκουμαι στήν ’Αθήνα δταν πρωτόγΐ- 
νε πρωθυπουργός δ Τρφ.ούπης. καί έλεγα μιά μέρα 
τού φίλου μου τού Κυριακούλη Μαβρομιχάλη πώς ε
πιθυμούσα νά δώ στή Βουλή άφτόν τόν άντρα, πού 
μεγάλα περίμενα άπό τόν πατριωτισμό του . τήν πο- 
λυμάθεια καί, τό νού. Ό Κυριακούλης, ακόλουθο; τό
τες τού Υπουργείου τών Εξωτερικών, μέ προσ/άλε
σε μαζί του στο διπλωματικό θεωρείο. ’Αφού καθή- 
σαιμε, πλησιάζοντας ένας κλητήρας uh ρώτησε άν εί
μαι διπλοψιάτης. «Μάλιστα, παρέμβαλε δ Κυριαικον- 
λης. δ κύριος είναι πρόξενος Καλκούττας». Ό  κλη
τήρα«:. αμα άκονσε τό παράξενο άφτό όνομα, τό η
χηρό καί πιο σφανταχτερό παρά Γαλλία ή ’Αγγλία, 
■υποχώρησε πισόκώλα μέ εξαιρετικό σέβας.

Στή συνεδρίαση εκείνη άκουσα ένα μικρό αλλά χα. 
ραχτηοΐστικό λόγο τού Τρικούπη. Δημηγορώντας ό 
Ρ άλλης, ύπουογός του τότες, έδωκε νύξη πιο:, όταν 
πρωθυπουογούσε. ό Α^γίωργης··. τόνε ρυμουλκούμε 
δ υπουργό; του δ Γπίθως. Άγσναχτισιιένος ύ Δελιμ 
γ'ιώργη: φώναξε από τή θέση του «Λέ σού αρμόζει 

νά Εκφράζεσαι κατ' άφτό τόν τρόπο, καί άπο- 
οώ πώς δ κ. πίκυθυπσνργός δέ σέ σταματά». Κόκκά- 
λωσε ε.φτυς δ Ράλλης. xd ή Βουλή, όντας άντιτρι- 
νοτπι.κή. θοούβησε, κά! τόν (ίνά'/κασε νά αφίσει τό 
βήιια ’Ανέβηκε, όμως τότες δ Τρικούπης. καί μέ ύ- 
φ ο :  ήρεμο καί επιβλητικό παρα,τήοησε πώς οί πριν 
οήτοοες είχσν πει πολλά κηί. προσβλητικά χωρίς ή 
βουλή νά συγκινηθεί. καί δεν4 ταράχτηκε παρά δταν 
δ ύπουονός τοιι ακολούθησε κάπιο: τό παοάδειγϋιά 
τον*:. «Τούτο, πρόσθεσε, είναι προφανή: άδινίφ. Ή 
λοΌνή του — ναι φαίνεται έπιρυεάϊει ικάποτε ή λο- 
VI" ή καί τίπ Ελληνικέ: Βουλό: -  ο ντο: (r/.Tu/.'irL

τό επεισόδιο έληΙΓε.
Ε ίνα καί ,τύν καλή τυνη μ ιά  «**η ιοοοά νά ακούσω  

δηι.ιηνοοία τού ΈπαΐΜίνώντΜ Αεληνοίχ^'η. 'Η  ουσία  
δί- Μ.οϊί ωάνυκε τίποτα εξαιορτινά ιιενάλο. ή άτοοική  
ν ά ο ’ΐ "ΐιο·.- καί λεβεντιά, ή ά β’αστη »'ελωλικιά αλλά 
v- f ΐΥ/η:'ότ·»τη (ρ<ιυή. ή ιιετοηιιένη αλλά καί ειιωαντι, 

νειοοΜουία. '»οήτεβαν καί αληθινά συνέπαιοναν. 
Mo* Ptjivk στή tom  uou άνούσω πολληίι: ovowiji- 
rr-mV ’Ά '^ ά ο υ τ  οήτοοες. άκ.ουσκ κιιί. τόν Ποιπιννο·'«? 
'»τή·’.» ναλύχεοή του ένονύ . αά κανεί: του: ώτ ττ'Λς 
τ.\ '/ynicsuocTi^ ττού άνιάοιροο fro τίπ·? τό 'Vclnvoin-
v ii .  Τ ί τ ι ο ς  ο ύ τ σ ο α ς  novr,V .(ï τ ΐ ο ι ν ρ ά , τ ε τ α ι  υ έ  τ ό  ό ο ο -  

η 'κ ό  ρ τ η ν ο α ι ιμ α  :

Τον καί άηο γλώααης μέλινος
γλνκίων ρέεν αύδή.

’Ανάλογο θέλγητρο φαίνεται ασκούσε καί στόν ιδιω
τικό του κύκλο. Ή κ. Λιδορίκη, πού τόν γνώρισε νέο 
ακόμα, τόν άναφέρνει μέ ένθουσιοσμό, άν καί τά πο
λιτικά της φρονήματα βάδιζαν δλότελα αντίθετά του. 
«Έθαύμασ», λεει, (Σελίδες τινές ΐής ΙστοοίαΙς τού 
Βασιλεως "Οθωνος σελ. 286), τήν μελίρρυτον γλώσ- 
dfeiv του, τήν δεξιότητα μεθ’ ής ύπερήσπιζε τό θέμα 
του, τό αγνόν τών αίσθημάτων του, τόν. πόθον του του 
να ϊδη τήνΐ πατρίδα του ύπέροχον, τήν Ισχνράν Η.
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λησιν νά καταβολή παν πρόσκομμα προς τό Ιδεώδες 
ό έφαντάσθη διά τήν αγαπητήν του Ελλάδα».

Στο Μεσολόγγι χρωστούμε καί τρίτο μεγάλο άν
τρα, Τσως τό μεγαλύτερο. Λεν τόνΐε νοματίζω· όλος ό 
'/'οσμος τόν εννοεί, ή έπρεπε.

Τό σπίτι όπου γεννήθηκε ό Δεληγιώργης είναι πα
λιό μικρούτσικο σπιτάκι, υποθέτω καλούτσικο τη? έ- 
ποχής του, όπου ώ? στο θάνατό τη? κατοίκησε ή α
δερφή του ή κ. Δροσίνη, μιά άπό τίς κυρίες τή: φα
μίλιας του, που ή κ. Λιδορίκη (σελ. 385 Τ φς όνομά- 
ζει «γυναίκες πάσης αρετής κιοί, αρχών συντηρητικών 
καί υπέροχων». Έκεΐ στάθηκα μερικά λεφτά, καί α
ναπόλησα γιατί άφτή ή μοιραία, έθνική καταδίκη, πού 
οί μεγάλοι μα; άντρες—ό ’Όθωνας, ό Καποδίστριας, 
ό Λομβαρδός, ό Δεληγιώργης, ό Τρικούπης, ό Βενί- 
ζέλος — σπρώχνουνε με κόπους κ4ί μόχθους τό έ
θνος πρός τά ί'ψη, κγ£ εκείνο «αύτις έπειτα πέδονδε 
κυλίνδεται» όπως «λαας αναιδής».

Στη Λέσχη του Μεσολογγίου κρέμονται οί εικό
νες χοΰ Δεληγιώργη καί τού Τοίΐούπη. Ξεσηκωμένες 
ατό φιοτογραφίες, μιάζουνε, μά ή δουλιά είναι χον- 
τρόκοπη πάρα πολύ.

Τό ξενοδοχείο, όπως βρήκα έπειτα κιοί το» ’Αγρί
νιου, είναι ελεεινό. ’Ακατάστατο, σαθρό, αμελημένο, 
καί μιά τσαπσίτσούλα πού ύπερετεΐ. ”%ει δμως μιά α
ρετή σπάνια στήν Ελλάδα, πώς δ απόπατός του είναι 
ανθρώπινός. Τό σύστημιί του είναι απαρχαιωμένο, μα 
ν» Αντερα έτσι παρά τά καινούργια συστήματα πού δέ 
λειτουργούν παρά μολύνουν, όπως εϊίνίαι καί όλο.)ν τών 
ελληνικών βχποοών. μέ όσα, εγώ τουλάχιστο, έτυχε 
νά ταξιδέψου.

(Σ υ ν έ/ε ια ) ΑΛΕΞ. ΠΑΛΛΗΣ

Ε Ξ Υ Η ' η Σ Η

'Ένα άλογο σου γράφτηκε νά κυνηγάς, καρδιά, 
πού χλιμιντρφ λές καί μεθφ στον ίδιο θόρυβό του· 
τρέχει σά φλόγα τήν αυγή, σάν ίσκιος τή βραδιά, 
και ού παίρνεις γιά δρόμο σου τό δρόμο τό δικό του.

'Ένα α'ίογο που ό πόθος τους λές κ' είναι δώ οτή γή 
νά φτάσει μες στά πέλαγα τόν ήλιο που ψηλώνει. 
κ·3$, πού συχνά τά μάτια σου τό βλέπουν χήν αυγή, 
ένα μέ τάσπρα σύγνεφα τή φλόγα νά ζυγώνει.

Ό πόθος του κι ό πόθος σου φλόγες μιανής φωτιάς, 
ή δίψα σου -κ’ ή δίψα του πρός μιά πηγή τραβάνε — 
καράβια σ’ ίδια θάλασσα πού τά χτυπάει ό νοτιάς 
κ4 τό τάξίδι ποί?κοι|<αν πιστά ξανί/ρχψάνεΛ

Τή μεγαλόπρεπή σου δομή νά κόψει, ποιός μπορεί; 
ξαίρεις πώς είναι φάντασμα καί τάλογο μπροστάσου, 
μά γιά νά φτάσεις τάφταστό πού""η" φύση σου στερεί 
νά πλάθεις δέν έδίσταξες τό μύθο τουί Πήγασου !

Τ. ΜΑΛΑΝΦ2

Ο Κ Λ Η Ρ Ω Τ Ο Σ
Στη ιΦοιτψίΜη Συντροφιά·

Μιά ένοια, μιά ανησυχία τονέ βασάνιζε τώρα τε
λευταία. ΙΙάντα σκεφτικός, συλλογισμένος, ανόρεχτος. 
Καμ ά δουλιά δέν μπορούσε νά βάνει μπρός, γιά τί
ποτα &ν είχε τή δύναμη νά σκεφτεί. Τό είναι του το- 
βλεπες νεκρωμένο.

Τή χρονιά έκείνη εΐτανε νά πάει στρατιόιτης. Κι 
αύ,τό τόν είχε αλλάξει τόσο, τόν είχε ρήξει σ’ αυτή τή 
μαύρη Λπελπισιά. Τό στρατιωτικό γι αύτόνε δέν εΐ- 
ταν ένας χωρισμός άπό τούς διικούς του. μιά μεγάλη 
άγγάρια. ’’Ω, αν είταν αυτό μόνο ! Στό διάβολο. . . .  
Αυτός σιό στρατιωτικό έβλεπε, μιαν ψυχική νέκρα, έ
ναν πνευματικό ύπνο. 'Έναν" πόλύχρονο ύπνο, πού ό
ταν θά ξύπναγε, θάβλεπε τό καράβι τής ζωής, άπ’ ό
που τόν είχαν βγάλει μέ τή βία, νάρμενίζει. μακριά, 
τόσο μακριά του. πού μόλις νάν τό ξεχωρίζει στήν 
πλατεία θιίλασσα τού κόσμου. Καί θά ξύπναγε κεϊ, 
μοναχός, σά ναυαγός σ’ ερημικό ακρογιάλι. Θά γύρι
ζε στον κόσμο ξένος κι αγνώριστος. Ά χ, αυτό: ό ύ
πνος ! Γι αύτόνε είταν σάν ένα: άφανισμός, σά μιά 
έκμΐ]δένιαη. Θά τόν παράλυνε, θάν τούδενε τά χέρια, 
τή στιγμή τής πιό μεγάλης του ορμής.

’Έπειτα σκεφτότανε τού: δικούς του. τό γέρο πα
τέρα του, τή βασανισμένη τή μάννα του, τήν αδερφή 
του. Σέ καθενός τήν ψυχή είχε νά σβηστεΐ κι άπό μιά 
ελπίδα, Ό κουρασμένος του πατέρας θά δεχότανε τό 
πιό δυνατό χτύπημα απ’ όλους. Θά'ντεχε τάχα; Θα- 
βλεπε μέ μιας τό λειβάδι τής ξεκούρασης άπό τόσο 
σιμά του πού είταν, νά φεύγει, νά πηγαίνει πάλι μα
κριά του, τόσο μακριά, πού γιά νάν τό ξαναζυγώσει 
θάπρεπε νά περιμένει πολύ, πολύ ακόμα, Θάν τουπαιρ- 
νον τό παιδί του, τή στιγμή ίσια ίσια που θά τόν 
ξεκούραζε σέ λίγο,, τή στιγμή πού τόσα χρόνια πε- 
ρίίμενε.

Έτσι έβλεπε ό νιος τό στρατιωτικό. Κι όλ’ αύτΛ. 
ανακατεύονταν, συνεδενόνταν κ έκαναν τήν ενοια. τή 
συλλογή, πού τόν έτρωγε νύχτα μέρα.

* » ♦
Τήν είδηση πώς θά προσκαλοΰσαν σέ λίγο τήν ηλι

κία του, τού τήν είχε φέρει μιά Κυριακή ένας ξάδερ
φός του, μέσα άπό τό υπουργείο.

Κι άπό κείνη τή μέρα άρχισε τό μαρτύριο γιά τό 
νιό. Άπό στιγμή σέ στιγμή περίμενε τήν πρόσκλησή 
του στό στρατό, Τί αγωνία, τί καρδιοχτύπι! "Ολα 
τον πείραζαν, όλα τόν νεύριαζαν. Καί περσότερο απ 
όλα οί φημεριδοπώλες καί προ πάντων οί μικροί, τά 
λουστράκια. Ή συμπάθεια, πού ένιωθε πρώτα γι’ αυ
τά, βλέποντας τα πότε νά τουρτουρίζουν άπό τό {ΐρνο 
καί πότε νά σκανε άπό τήν κάψα, όλη είχε γίνει τώρα 
μίσος, παράφορος θυμός. "Ωσπου νά ξεχωρίσει άπό 
τίς μπερδεμένες τους φωνές, άπό τά ξεφωνητά τους 
τά νέα που διαλαλούσαν, ή ψυχή του ανέβα;,νε στά 
δόντια. Τί φριχτή πού τού φαίνονταν τώρα ή φωνή 
τους ! Νά μπορούσε νά τούς βουλώσει τό στόμα, νά 
τούς φωνάξει σκασμός ! Ά χ, πόσο θά ξαλάφρωνε...

* * »

— Πρόσκληση τών κληρωτών ! γέμισε ό αέρας έν’
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’ώπιτέλους ! Τό μαρτύριο γιά τό νιό είχε τελιώσει. 
”ΑΧ····

Σύγκαιρα όμως ή μάννα του ψιθύριζε ;
— Δέν ειταν νά τδχα καί τούτο κορίτσι. . .
Είταν ό καινούριος βόγγος, που άρχιζε........

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΚΥΜΑ, Φ ΑΣ ΚΑΙ Μ Α ΪΣ Τ Ρ Α Λ Ι
Θάλασσα, βουνό, ακρογιάλι 
κι δ,τι λαχταρά ή ψυχή, 
τό νη<Α μοδ δίνει πάλι 
μές στό μπλάβο του άνθογυάλι 
Κ’ είναι γύρω· του ή ζωή 
κύμα, φως καί μαϊστράλι 
στ’ άνοι<|ιάτικο πρωί.

Θάλασσα, βουνό, ακρογιάλι, 
καί τό κύμα γαλανό·
Στό γαλάζιον ουρανό 
κύμα, φως καί μαϊστράλι 
κ’ είναι βάλσαμο ή πνοή 
άπ’ τού πεύκου τό κανάλι 
στ’ ανοιξιάτικο πρωί.

Θάλασσα, βουνό, ακρογιάλι, 
πεύκα γύρω, καί πανί 
κόκκινο στο περιγιάλι.
Μοσκανάσα πρωινή 
στα ρουμάνια, κ’ ή καρδιά, 
σάν ξανθή, απλωτή αμμουδιά, 
στοΰ ήλιου μέσα τήν αγκάλη.

Θάλασσα, βουνό, ακρογιάλι, 
κι δ,τι λαχταρά ή ψυχή, 
τό νησί μού δίνει πάλι 
μές στό μπλάβο του άνθογυάλι 
Κ’ είναι γύρω του ή ζωή 
κύμα, φώς καί μαϊστράλι 
στ’ ανοιξιάτικο πρωί,

Μούλκι (Σαλαμίνας) ΠΑΝΟΣ Α· ΤΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ

Ε Λ Ε Ι Π Ε Σ

Σ τή  μ ν ή μ η  τής 'Α φ ρ ο δ ίτη ς  μ ο υ

Περνώντας άπ1 τήν πόρτα σου, δέ σ’ είδα 
Νά μού γελάς μέ τό χλωμό σου προσωπάκι,
Τά μάτια σου τά μαύρα μιαν άχτίδα 
Λέ μούστειλαν· καί τό μικρό σου στοματάκι

Τό υγρό καί κόκκινο σάν αίματοσταλίδα,
Δέ μούπε σάν κοίί πρώτα: «έλα λιγάκι!» 
Έλειπες, φίλη ! καί της θλίψης ή σφραγίδα 
Βάραινε τό φτωχό σου τό σπιτάκι·

"Αχ, ή άρρώστεια ή κακή, που σ’ έχει στείλει 
Στό. σκοτεινό τού Χάρου τό βασίλειο,
Καί μένανε θά μ’ άγκαλιάσa ένα δείλι,

Καί θά κλειστούν τά μάτια μου στόν ήλιο I 
Κα(ί τότε στή ζωήν έκεΐ, τήν άλλη,
Περίμενέ με μ’ άνοιχτήν άγκάλη...

Γιάννενα, 21.11.20 ΑΓΓΕΛΟ X *ΧΡΥΧΑΝ·ΕΜΟΧ

0 "ΝΟΥΜΑΣ,, ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
ΣΜΥΡΝΗ, 30 τού ’Απρίλη.. . .  Μέ όλη τήν -πολε

μική κατάσταση, εδώ, στή Σμύρνη, δέν ξεχνάμε καί 
τή φιλολογία. Ό «'Όμιλος των Φιλοτέχνων» πού προ
εδρεύεται άπό τόν ποιητή "Αγγελο Σημηριώτή, μέ τις 
«Φιλολογικές βραδιές» του, πού μ’ επιτυχία οργανώ
νει, κινεί τό ένδιαφέρο τής Σμυρναΐκής ’κοινωνίας για 
τά γράμματαί, ικαίί δημιουργεί, μπορεί νά πει κανείς, 
μιά πνευματική άτμοσφαίρα, πού θεωρείται πιά όχι 
στολίδι άλλα ά ν ά γ κ η  κάθε κοινωνίας πολιτισμένης, 
όπως μπορεί νά καυχιέται πώς είναι ή κοινωνία της 
Σμύρνης.

Προχτές, Τετάρτη βράδι, στις 28 τού 'Απρίλη, ό 
«"Ομιλος τών Φιλοτέχνοη·» έδωσε τή «φιλολογική του 
βραδιά» στό μέγαρο τού «Λαϊκού Κέντρου». Μέσα 
στην ευρύχωρη σάλα του, γεμάτη άπό φιλότεχνους νέ
ους κι όμορφες Σμυρν,ωτοποΰλες, απάγγειλε ό ποιη*· 
τής Γιάννης Στογιάννη|ς τό «Καλύβι» του κι aW.pi 
τραγούδια του. ή δ Μανούσου τή «Λήθη» τού Μαβί
λη, ό λογοτέχνης Σύλβιος κάτι δικά του κι ό ποιητής 
"Αγγελος Σημηριώτηί τραγούδια του. Τής «φιλολο
γικής βραδιάς» όμως ή επιτυχία είταν ή εμφάνιση τού 
’Αθηναίοι! ποιητή καί ταχτικού συντάχτη τού «Νου- 
μά» «. Πάνου Δ. Ταγκόπουλου, πού τώρα βρίσκεται, 
περαστικός, στην πόλη μας ώς έφεδρος λοχίας τού 
πυροβολικού. Τόν κ. Ταγχόπουλο μάς τονέ παρουσία
σε ό πρόεδρός μας μέ λίγα ένθουσιώδικα λόγια, κ’ύστε- 
ρα τόν ακούσαμε νά μάς άπαιργέλνει άπό τό βήμα. 
καταχειροκροτούμενος, δχτάστιχα τού Παλαμά άπό άς 
«'Εκατό φωνές» καί τραγούδια δικά του, τήν «’Αττι
κή», τίΓ«’Αργά τή νύχτα», τά «’Ελάτια» κι άλλα. Αύ- 
τή ή «φιλολογική βραδιά» τού "Ομίλου θά μάς μείνει 
αλησμόνητη, αφού ευτυχήσαμε νά γνωρίσουμε άπό 
κοντά «’ έναν άπό τούς ταχτικούς συντάχτες τού αγα
πημένου μας τού «Νουμά».

Ό  κ. Ταγκόπουλος μάς ΰποσχέθηκε, πώς. άν μεί
νει λίγες μέρες κδώ, θά μάς μιλήσει σέ μιά «Φιλολο
γική βραδιά» γά τό έργο τού μεγάλου μας ποιητή Κω- 
στήΤΙαλαμά.

ΣΜ ΥΡΚΙΟΣ

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ
Κόι|ΐΐε μου έλάτια στό βουνό καί κερασιές στόν κάμπο, 
νά στήσιο τό καλύβι μου, γιά νά μοσκομυρίζει, 
νά στήσω τό καλύβι μου κατάκρη τάγριου βράχου, 
νά μέ ξυπνάν τά κύματα κθι νά μ’ αποκοιμίζουν.
Κι δνταν θά γέρνει στό γιαλό, νά σβήσει, τού ήλιου ή

(σφαίρα.
νά σιάζω τό τραγούδι μου σέ καλαμιού φλογέρα* 
νά λέω γιά τάστρα, πού περνάν, γιά τά πουλιά, πού

(φεύγοφ,
νά λέω γιά τήν άγάπη μου, πού γέρασε μαζί μου, 
καί νά γροικάν τά λόγια μου συλλογισμέ̂ * οί βράχοι...

Π αρίσι ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΙΙΙΗΣ
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στές, μεταρρυΟμιστικοί κτλ. Ούτε Βενιζελίικους έχου- 
'νε, ούτε Γουναρικού̂ , ρίπε Στρατυφύς. Είνα̂  |νάν 
του; κλαίει κάνεις γι’ αυτή τους τΐγν πισοΛρομικό-
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Ιδρυτής και Διευθυντής: Δ .  Π .  Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ,  
’Εκδότης καί Διαχειριστής: ΧΡ, ΓΑΝΙΑΡΗΣ &  Σ ΙΑ

Ταχτικοί συνταχτες: ρήγας γκ ο λφ η ς , κόστας πα- 
ΡΟΡΙΤΗΣ, Γ- ΦΤΕΡΗΣ, ΚΙΝΙΩΝ I. ΘΕΟΔΩ- 
ΡΟΠΟΤΑΟΣ, ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ό σ α  γράμματα ενόιαφέρουν τη Διαχείριση πρβηει 
νά διενΦύτωνται :

X. ΓΑΝΙΑΡΝΝ & Σ (αν Σοφοκλέου; 3, Α β μ ρ Α Χ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ : Για τήν Ελλάδα δρ. 25 τό χρόνο.
* 15 τό εξάμηνο.
» 7 τό τρίμηνο.

Ριά ϊήν Α γγλία καί Αίγυπτο £  1 τό χρόνο
£  0,10 τό έξάμηνο

Γιά τήν Αμερική $  5 τό χρόνο
$  3 τό εξάμηνο

Καί γιά τά άλλα μέρη ανάλογα

Φ αινόμενα και Π ραγματα

ΘΑΝΑΤΟΣ στους μαλλιαρούς 1 Ό κ. Λεβίδης τό 
θέλει. Κα,ι κάνει πολύ καλά νάν το θέλει. ’Αφού 

δεν μπορεί πια να «βομβαρδίζει Καραμπουρνού καί 
νά ενσπείρει τρόμους!» μέ τάλησμόνητα τηλεγραφή
ματα του, δπως στα 97, του βάλθηκε σώνει καί καλά 
νά ξεπαστρέι|>ει. τούς μαλλιαρούς. Καί θάν τό (κατα
φέρει. Νάσαστε ύπερβέβατοι. "Αν, όπως μίλησε στη 
συνεδρίαση τής Τετάρτης στη Βουλή, μιλήσει δυο - 
τρεΐς φορές ακόμα, δέ θά μείνει μαλλιαρός, μά ούτε 
καί κουρεμένος, ζωντανός. . .  από τά γέλια I Κ’ ετσ|ι 
δέ θά παρουσιαστεί ανάγκη «νά ήγηΟή του ’Αθηναϊκού 
λαού» γιά νάν τούς ξεπαστρέψει.

ΚΑΤΑΜΗΟΜΙΙΑΡΑ1ΖΟΝΤΑΣ ιό βιβλίο τού 
καθηγητή Σωτηριάδη, στήν ίδια συνεδρίαση τής 

Βουλής, διακόπτεται άπό τόν πληρεξούσιο κ. Μπακάλ- 
μπαση :

— Δεν ¿διαβάσατε τό.ν πρόλογον του βιβλίου ;
Κι δ >{ Αεβίδής, σά δεινός κοινοβουλευτικός δικό-

λάβσς, ξεγλύστρησε μέ τάμίμητα τούτα λόγια :
— Δεν είναι δυνατόν σείς, νεαρός, νά ελέγξετε έΤ 

μένα. Καί σάς εύχομαι ναποκτήσετε τό κύρος μου.
Ό  κ. Μπακάλμπασης δέχτηκε χριστιανικώτατα τήν 

τελευταίοι βρισιά, χωρίς νά διαμαρτυρηθεΐ.

Τ ΟΣΟ πίσω βρίσκόυνται αυτοί οΐ Ιταλοί στά κομ
ματικά ! ΣτΚς τελευταίες έκλογές πετύχανε βου. 

λευφς συνταγματικοί, σοσίο&ιστές, λαϊκοί, Μιμμομνι-

τητα.

Ν Α τροποποιηθεί τό ένοικιοστάσιο. Τουλάχιστο έ
τσι γράψανε οί εφημερίδες. Θά τροποποιηθεί. 

Μά πώς θά τροποποιηθεί καί ποιούς θά προστατέψει ; 
Τούς ενοικιαστές ή τούς ΐδιοχτήτες ; ΤΙ Πολιτεία Ι
σαμε σήμερα τό πήρε τό ζήτημα αυτό πολύ αλαφριά, 
πολύ αψυχολόγητα, καί στον τύπο, όσες φορές κι άν 
ξετμστηκε αυτό τό θέμα, ξετάστηκε μοναιχά άπό τή 
μια μεριά, ανάλογα μέ τά συμφέροντα κείνου που- 
γραφε. "Αν τύχαινε νάχει σπίτι δικό του, έπρεπε νά 
προστατευτούν οί ΐδιοχτήτες· άν καθότανε μέ νοίκι, 
έπαιρνε τό μέρος των ενοικιαστών. Κ’ έτσι ή Πολι
τεία, άνέί νά προστατέψει καί τά δυο μέρη, κρίνον
τας καί αποφασίζοντας Ακριβοδίκαια, τάκανδ κουλο. 
βάχατα, άπό τή μια μεριά προστατεύοντας τιίχα τούς 
ενοικιαστές, πού δέν μπορούσανε νάν τούς βγιίλουν οί 
ΐδιοχτήτες άπό τα σπίτια τους, κι όταν ακόμα εΐτανε 

.να καθίσουν οί ίδιοι σ’ αυτά, κι άπό τήν άλλη μεριά 
άνεβάζοντας ολοένα τά νοίκια ίσαμε τό απροχώρητο, 
καί ένθαρρΰνοντας έτσι τήν αισχροκέρδεια.

Γ ΙΑ νά πάψει αυτό τό κακό, πού πήρε μάκρος καί 
πάει να καταντήσει άγιάτρευτο, ένα μέσο υπάρ

χει, άπλουστατο, κι αυτό πρέπει, νάχουν ύπόψει τους 
κείνοι πού θά καταρτίσουν τό καινούργια ένοικιοστά- 
σιο. Πρώτα, νά μπει ενα όριο στά νοίκια, καί πέρ’ άπ’ 
αυτό νά καταδιώκουνται άμείλιχτα οί ΐδιοχτήτες πού 
θά δοκιμάσουν έμμεσα ή άμεσα νάν τό περάσουν. Καί 
δεύτερο, νά προστατευτοΰνε οί ΐδιοχτήτες, ποΰχουν ε
να λ. χ. σπίτι μοναχά, νά κάθουνται σ’ ένα διαμέρισμά 
του, καί νά μήν άναγκάζουνται, όπως γίνεται άδικώ- 
τατα σήμερα, νά έξορίζουνται σέ άπόκεντρες συνοικί
ες καί νά πληρώνουν1 υπέρογκα νοίκια, μόνο (καί μό
νο γιατί είχαν τό άτύχημα νάναι ΐδιοχτήτες. Καλά· νά 
προστατευτοΰνε οί ενοικιαστές· μά νά μήν κυνηγιούν
ται άμείλιχτα κ’ οί Ιδοχτήτες, άφούί ετυχε νάναι κι 
αυτοί πολίτες Έλληνες καί νά φορολογούνται μάλι
στα βαρύτατα.

°Οσοι εγγράφουν ενα συνδρομητή στο 
«Νουμα* παίρνουν για δώρο δ δρχ. βιβλία 
άπδ τις εκδόσεις του « Ά θη ν . Βιβλιοπωλείου*.

0Οσοι εγγράφουν 2 συνδρομητές στο 
«Νουμα*, παίρνουν γιά δώρο 10 δρ. βιβλία 
άπδ τις εκδόσεις του « 'Αθην. Βιβλιοπωλείου».

3Ανάλογα παίρνουν δσοι εγγράψουν τρεις 
και περισσότερους.

Π ΑΡΑΚΑΛΟ ΥΜ Ε
τους συντρομητες τών επαρχιών και τον εξωτε
ρικού πού καθυστερούνε τή συντρομή τους, 
νά μάς τήν έμβάσουν τδ γληγορώτερο, γιά 
νά μή βρεθούμε οτή δυσάρεστη θέση νά πά- 
ψουμε νά ζούς στέλνουμε ζδ φύλλο.

X. ΓΑΝ ΙΑΡΗΣ &  Σ ’*
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ΚΡΙΤΙΚΑ  ΣΗΜ ΕΙΏ Μ ΑΤΑ

‘ ι  u r n ; »  m u

« ....'E m  λιμνάζει ακόμα πολλή Άοίιι. βασιλεύει 
πολλή μοιρολατρεία τουρκική καί στενοκεφαλιά 6υ- 
ζοίντίνή». . . .  μουγραφε προχτές μόλις 6να; διαλεχτό; 
μου φίλος από τή Γερμανία, ποϊ'ναι ν' ενας (λτό του; 
πιο φωτισμένους Ροψιούς. Καίι πόσο έχει δίκιο ! Με
τριούνται και σήμερα ακόμα στα δάχτυλα οί άνθρ ω
ποι με τούς κάπως ανοιχτότερους ορίζοντες από τό 
στενά Ελλαδνκό, μέ την κάπια άνβριοπινότερη συνεί
δηση καί αντίληψη κοινωνικής ζωής. οΐ άνθρωποι 
που τούς άγγιξε την ψυχή τό αγέρι μιας πραγματικής 
λευτεριάς καί τούς φλόγισε ό πόθος ενός καλύτερου 
κοινωνικού μέλλοντος, βασισμένου απάνω σέ δικαιό
τερες αρχές. ΜΙάς λείπει δυστυχώς ακόμα σχεδόν ή ο
μαδική επιθυμία θετικότερης δράσης καί όλα εδώ, α
πό τήν πολιτική μας ίσαίμε τήν παραμικρότερή μας εκ
δήλωση, είναι* αποτέλεσμα λίγων ζωντανών άνθρώ- 
πων, πού θελήσανε νάποτινάξουνε άπό πάνω του; τή 
μοιρολατρική μας παράδοση τόσων χρόνων. Κτ,ιμιά ο
μαδική έντονη έκδήλωση ανάγκης για πραγματικώτε- 
ρη καί, ζωντανότερη δίοίρρύθμιση. τή; ζωής μας, ως 
συνόλου και cog άτόμων. εξόν από τις προσπάθειες ¡μο
νάδων. Ο Θεός τής 'Ελλάδας, ή Ρωμεϊκη έξυπνιά, 
τό περίφημο «δέ βαριέσαι», είναι τά μστίβα κοί. οί ά
ξονες τού φαύλου κύκλου πού γυρίζαμε σά ζεμένοι 
σέ μαγγανοπήγαδο ! Κι αυτής τής εργατική; τάξης 
τό μεγαλύτερο μέρος δυστυχώς κινιέται ακόμα καί θέ
λει — οΐ αλήθειες πρέπει νά λέγουνται, γιά να μ ή μάς 
φερνέι κάθε φορά σκληρή άπσγοήτεψη τό ξύπνημα 
από τό εύκολο ν' ευχάριστο ψέμαΙ — δχι μέ δική του 
συνείδηση καί ψυχή, μά μέσο τού μυαλού και τής ζων
τάνιας μερικών εξελιγμένων αρχηγών του. Τό μαν
τήλι τη? πρόληψης δεν τό πετάξαμε ακόμα μεκριά άπό 
τά ματια μ«,;. κι(ι, τό φώς τής όποιας ’Αλήθεια; τυ
φλώνει σκεδόν τασυνήθιστα μάτι« μας. Ώς σύνολο, 
(ος ομαδα, τρομάζουμε τή δράση καί τον αγωνία γιά έ- 
ναι καλήτερο αύοιο, και. <ο:,άτομα προτιμούμε νά φαι
νόμαστε Λεο’ίδεάτε:, μέσο] 'στο στενό ατομικό μας κύ
κλο παρά νά κατεβοΰιιε κάτω στην κονίστρα τής πά
λης .. Λεν ξαίρουμε πώς ή δράση είναι ή ζο)ή, και 
πώς μέσα στόν αγωνία γεννιούνται κοίι διαμορφώνουν, 
ται πάντα οί νέες αξίες, οΐ νέοι κοινωνικοί όροι. τά 
καινούργια πρότυπα, μιας μελλοντικής εξέλιξης. Μέ
σα στην πάλη γιά τό ρήξιμο τού παλιού πίνακα τών 
αξιών, καί γιά τό συχρονισμό των εκδηλώσεων είναι 
i j άνύψ<·)σΐ| τού ηθικού ί-'πίπεδου καί ή αδιάκοπη αύ- 
ςηοη και̂ γέννηση αναγκών, πού είναι πολιτισμός, πού 
είναι προοδο, που είναι ςωή. Τρέμουμε τούς κοινωνι
κούς αγώνες, ενώ ακριβώς οΐ ζωντανότερες και δημι
ουργικότερες έποχες τιον λαών είσων οί εποχές τών 
μεγάλων αγο>νων, πρό παντός τών κοινοτικών.

__ τ̂σι κ*1 μ Τέχνη μας — σύμφωνα μέ τό ορθό κοι
νωνιολογικό δόγμα πώς ή Τέχνη κάθε εποχής είναι ό 
ασυνείδητος καθρέφτης τών κάθε φορά κοινωνικών 
τάσεων κοί ορμών, είναι οί φουσκαλίδες πού φτάνουνε 
ίσαμε τήν επιφάνεια τής λίμνης γιά νά δείξουνε τά 
ρεύματα πού υπάρχουνε στο βυθό — έμενε δεμένη 
στά ίδια κίν*ητραι τής ζωής μας, κοψ, ακολουθούσε τά 
ΤδΜ ξεθωριασμένα πίρότυπα έμπνεψης. Άισφυχτιούσε

— ποδ παντός ή πεζογραφία μας — μέσα στό στενό 
κύκλο τής ηθογραφίας καί τής ρουτινιέρικης αίστη. 
ματολογικ/ής ροψιαντικότικτας, μέ (ρωτεινές κάπου - 
κίίπου Ιξ ί̂ρεσΙες προς1 πλατύτερα πετάγματος ανοι
χτότερου; αιθέρες. Βέβαια κάποτε είταν ή ανάγκη τής 
εποχής καί οί πηγές αυτές εΐταΐν οί πραγματικώτερες 
καί οΐ άλΐ|θινώτερες γιά τού; τεχνίτες μας. Μά οί νέοι 
κοινωνικοί δρω. πού μάς τούς έ'φερε ή αδιάκοπη εξέ
λιξη τών οικονομικών συνθηκών, έδειξαν εδώ καί λί
γου καιρό τήν· τέλεια χρεωκοπία τής τέτια; μας πνευ
ματικής κατεύθυνσης. 'II διανόησή μας, άπό πρόδρο
μος πού ώφειλε νάνοι — δπως έγινε πάντα καί π,·,α
τού - έμενε ή πεταλούδα πού τριγύριζε γύρω άπό 
σβυσμένο πιά φώς. . .  Ευτυχώς δμως, δπως άλλως τε 
είναι· καί φπσικό. βλέπουμε τώρα τελευηιφα οι νέες 
κοινωνικές τόσες νάχουνε τήν επίδρασή τους καί στη 
φιλολογία μας. Λιγοστά άκόμα τά παραδείγματα, μά 
δσως δχι καί ανάξια.

Ή καθημερινή εξέλιξη τών. οικονομικών συνθηκών 
καί δοίον καί πρό πάντων ή μιζέρια πού ¿σκόρπισε 
στις εργαζόμενες τάξες ό μεγάλος πόλεμος, άρχισε να 
ξυπνά καμ, σέ μάς τή συνείδηση τού εργαζόμενου λαού. 
.νά κάνει. έπιταχτιΛς κάπιες νέε; άνάγκε,ς γιά την 
εργατική τάξη ναΧ νά σκορπά τό φώς τής ιδεολογία; 
πού θέλει δικαιότερη κοινωνική διαμόρφωση, τού Σο
σιαλισμού. Ή χώρα μας ¡άρχισε νά παίρνει νέα οικο
νομική μορφή καί ή πάλη τών τάξεων γιά μας νά γί
νεται μιά πραγματικότητα, ίσιος άκόιια όχι τόσο 
συνειδητή όσο θάπρεπε. Μά ιιαζί χυθήκανε και νέοι 
τρόποι σκέψης, ανάλογα μέ τούς νέους οικονομικούς 
ορούς. 1

Και ή φιλολογία μα; φυσικά άρχισε νά καθρεφτί
ζει κάπως τις νέες αυτές κοινωνικές τάσε;. Ή ποίη
ση άχαμνάτερα καί: ή πεζογραφία ζωηΐρόΐτερα. Καί 
στήν τελευταία, άπό τις συνειδητότερες τέπε; εκδή
λωσες βρίσκεται τό έ'ογο τού δηγηματογράφου >/.. 
Κώστα Βαίροοίτη.

* · *

Ό τελευταίος τόμος τών δηγημό,των τού κ. 11α- 
ρορίτη «Ό Π α τ έ ρ α ς  κι ά'λλα δηγήματα», είναι 
αποκλειστικά κοινωνικής μορφής. Ο συγραφέας του: 
αντικρύζει τά διάφορα κοινωνικά φαμνόμεν«, μέ τό μά
τι τού σοσιαλιστή, μέ τή σοσιαλιστική του ιδεολογία. 
Σ’ όλο του τό έ'ογο πνέει ό άέρας τής ανθρωπινότε
ρης αντίληψης τή; ζωής, πού είναι αηδιασμένη άπό 
τις ¡σημερινές κοινωνικές αδικίες καί ανισότητες καί 
ζητι] μέ τή σοσιαλιστική προσπάθεια νά δώσει στήν 
ανθρωπότητα καθεστώς μεγαλήτερης δικαιοσύνης.

Ή έμπνει|>η τού συγραφέσΐ δέν είναι κοινωνικά μο
νότροπη. ’Αγγίζει δλες τις σάπιες γωνιές τού άσω
σμού καί ξεσκεπάζει μπροστά στά μάτια μας διαδο
χικά δλες Άς αυλαίες πού κρύβουνε μιάν άνηθικότηι- 
τα, μιά άδικίισΙ, μιά βαρβαρότητα. ΤΙ αρχική αιτία 
βέβαια μιά εΐνάι. τό σημερινό κοινωνικό - οικονομικό 
καθεστώς τού αστισμού, τής ¡κεφαλαιοκρατίας, μά 
τάποτελέσμοίτά της. τά φα,νεριόματά της, οΐ επίδρα
σές της είναι πολλές, άπει ρες,ι ξεχύνουνται παιντού 
δπου υπάρχει κοινωνική εκδήλωση. Παντού, δπου κι 
άν γυρίσουμε τό μάτι μάς, δπου κι αν θελήσουμε νά 
σκύψουμε τάφτί μας, θά ίδοΰμε τά σιάδια >χμΙ θ’ α
κούσουμε τον πόνο τών αδικημένων, πού στενάζουν 
κάτου άπό τήν οικονομική έκμετάλλεψη των σημερι
νών άφεντάδων. Ό σοσιαλιστής τεχνίτης δέν 8χει ά-
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νάγκη νά καταφύγει στη δημιουργική του φαντασία. 
Φτάνει να ξεσηκώσει πιστά μια σελίδα τής ζωής, άπ' 
αυτές πού ξετυλίγουνται κιαίθεμερνά γύρω , του. Θά 
κλείσει τότε σχύ έργο του μια ωμή ρεαλιστικότητα, ε- 
vuv πόνο βουβό και σπαραχτικό, μια σκλαβιά άθώρη!- 
τη ίσως, μά φριχτότατη. Έτσι κι ό κ. Παρορίτης, 
πού φαίνεται πως ξαίίρει καλά καί παρατήρησε 6α- 
Οειά τήν κοινωνική μας ζωή, παίρνει κάποτες μερι
κές εικόνες άπό τά γύρω του κοίι. τούς δίνει διαμόρφω
ση ενός δηγήματως. («Σχολή χορού», «Τό ξύπνη
μα», «Κεφαλή άριστ :ρά»). Στό είδος αύτό είναι ή 
συγραφική του μαεστρία, είναι ή δύναμή του, εΐναίι 
ίσως ή άξία του.Μάς έχει δίόσει εικόνες τέτιες δυνα
τότατες καί ζωντανότατες, δπως τό αριστουργήματα· 
κι έκεΐνο «Κεφαλή άριστερά». πού <& μερικά μέρη 
φέρνει τήν τραγική φρίκη άπό τή ζωντανή πινελλιά 
τού τεχνίτη του, άκριβώς τό μεγαλήτερο προτέρημα 
γιά ένανε πεζογράφο.

Κάποτε σαιτυρίζοντας ένα φαινό[4ενα, ύείχΝιειΐ δλη 
του τή σάπια βάση, ,μά μέ κόπια υπερβολή στή σύν
θεση ξ«Ή συβουλή τού δασκάλου». «Πάνω στά κύ
ματα») . Σ’ αύτά κάπιος μετριασμός στή λύση τής 
δραματικής ιστορίας, πού κάτι θέλει νά δείξει, θά-Ν 
κα'νε τό δήγημά του πιό τεχνικό καί θάν ιούδινε με- 
γαλήτερη φυσικότητα. Είναι άπό τά λίγα του ιμεγά- 
δια αύτό καί ευτυχώς σέ ελάχιστα κομμάτια του τό 
πρόσεξα. Κάποτες πάλι. κάτου άπό ένα ευκολονόητο 
συμβολισμό, άπό μιά πλασμένη ιρανταστική ιστορία, 
κρύβει τήν Ιδεολογική του κατεύθυνση, περιγράφον- 
τας τή μεγάλη αντίθεση των δυύ κόσμων, τού σήμερα 
νού, τού κατά συνθήκην, πρός τό μελλούμενο, τόν ά- 
ληθινό, πούλιας γεννιέται μόλις τώρα, καί ξεσκεπά
ζοντας τό αναμεταξύ τους μίσος («Τό χερόγραφο», 
«Ή εκδίκηση τή' κούκλας»), ή δείχνοντας τήν προ- 
τίμμησή του πρό. τούς δυνατούς άΐ’ρες, τούς περι- 
φρονημένους σήμερα άπό τήν τύφλα τής μοιρολατρι
κής πρόληψης, παύ Μ τραβήξουνε ομο»ς αύριο τόν 
κόσμο πρός αυτούς μέσο τής νέας γενιάς («Στή ρίζα 
τού βουνού») ή καί ζωγραφίζοντας τέλος δυνατά τήν 
περιφρόνηση πύύ νιώθουν πρός τούς Ιδεολόγους, πρός 
τούς άναμορφωτές οί σημερινοί άνθρωπά,κηδες, οί ά- 
νάξιοι κι ανίκανοι νά νιώσουνε κάτι τό ευγενικό, κάτι 
τό πέραν άπό τά συιιφεροντάκια τους («"Οξω άπό 
τό σχέδια». «Άνθρωπάκηδες» ). Είναι αύτά τά ίδεοι. 
λογικά δη'γήματα τού συγραφέα. πού δύσκολα μέσα 
τους κρύβει τόν εαυτό του. τήν πίστη του τήν πνευ
ματική. κάτο> άπό ένα άραχνένιο συμβολισμό.

Γενικά όλα τά δηγήματα του κ. Παρορίτη είναι κι
νημένα άπό μ là - T h è s e  (’Εξαιρώ κάπως τή «Θο- 
δώρα» καί τό «Πέραμα», τά χειρότερα τής συλλογής, 
κατώτερα άπό "άλλα και στην εμπνεψη κα[ί. στήν ¿χτέ- 
λεση). Κι αύτήν τήν εικόνα του άπό τή ζωή τήν εκ
λέγει, ώστε νά του υποστηρίζει μιαν άρχή του. μιαν 
ιδέα του. Λόν είναι κομμάτια γραμμένα γιά νά δεί
ξουνε τήν παρατηρητικότητα ή τή δύναμη στό λεπτή 
ψυχολογική ανάλυση τού τεχνίτη τους. Είναι πεζογρα
φήματα για νά υποστηρίξουνε, τήν πνευματική κατεύ
θυνση τού συγραφέα τους, τή σοσιαλιστική του ιδεο
λογία. Τά προτιμούμε αύτά, γιατί άνοίγουνε νέο δρό
μο στή δηγηματογραφία μας — πού στάλλα είδη μάς 
έδωκε άξιοπρόσεχτα πρότυπα — γιατί μας. δείχνου
νε τήν κοινωνική — γιατί όχι; — καί τήν αΙιΛηματι- 
κή μας σημερινή ζωή, όπως μάς τήν κατάντησαν οί

νέοι. οικονομικοί μας όροι. Είναι σήμερα ή ζωντανά, 
τερη φιλολογία, άφού περιγράφει καί στηρίζεται, στη 
μεγαλήτερη ρεαλιστικότητα, πού τή συναντούμε σέ κά
θε μας βήμα. Μέσα στά δηγήματά του ό συγραφέα; 
τού τΜεγά,λου Παιδιού» έκλεισε όλη τήν ψυχή ένός 
μορφωμένου σοσιαλιστή, πού άγοτνίζεται ενάντιο τής 
αστικής κοινωνίας σ’ όλες της τις εκδήλωσες. 'Όπως 
είπαμε καί Jtijô άπάνου, ή κοινωνική του έμπνεψη δέν 
είναι μονότροπη ή άποκλειστική. Ξαίρει νά μάς ζω- 
γραφίζει τή σημερινή άνηθικότητα, τάναγκαΤο̂  απο
τέλεσμα τών συνθηκών πού μάς διέπουν («Σχολή Χο
ρού»), δπως καί ξαίρει νά μάς δείξει τά σάπια στη
ρίγματα τής σημερινής κοινωνίας, τούς τυπικούς και 
άγριους γιά τούς δυναστευομένους νόμους («Τό ξύ
πνημα»), πού θέλουνε νά τούς βάζουνε άπάνω άπο 
κάθε αϊστημα δικαιοσύνης, άγάπης («Πατέρας»), αν
θρωπισμού ( Πάνω στά κύματα»), όπως καί ξαίρει 
άκόμα νά μάς περιγράψει μ’ άληθν,νή άριστοτεχνικό- 
τητα όλη τή φρίκη τού πολέμου, δλη τήν τρομερή ά- 
δικία τού άλληλοσκοτωμοΰ αύτού, (στό άριστούργημα 
τής συλλογής του «Κεφαλή άιρστερά»). Τέτιας γε
νικότητας στήν έμπνεψή του τήν κοινωνική μπορού
σαμε νά φέρουμε πολλά παραδείγματα.

Βέβαια ή πηγή όλων τών κακών αυτών μια είνΐχι. 
Μά σε πολλά του δηγήματα δέ μάς τηνέ δείχνει ό συ- 
γράφεας. Μάς άφίνει νάν τή μαντέψουμε. Ό ίδιος 
δέν κάνει, τίποτ’ άλλο παρά νά διαπιστώνει ένα φαι
νόμενο. νά μάς ξεσκεπάζει μιά κοινωνική πληγή. Ό  
μορφωμένος όμως αναγνώστης καταλαβαίνει τήν άρ- 
χική αιτία όλων αύτών πού θέλουν ριζική αλλαγή, καί 
που ό συγραφέας μόνο μάς τήν υποδηλώνει. Έτσι ό 
(αυμι,σμός του, ή ύπ. ι>;ci¡’ενικότητά, του χάνεται όλό- 
τελα μέσα στήν πυτότητο τής ζωγραφιάς, μέσα στήν 
άληθινότητα τής εικόνας. Λύτ’, πυό παντός τό πα- 
ΐ'ατηριϊμε στά δηγήυ.Γ.τά τ-,υ λοϊ περιγράφουνε μιά 
σελίδα ζωής. Κ’ είναι άσφαλώς αύτό τό μεγαλήτερο 
προτέρημα στά τέτια κομμάτια, τα κινημένα άπό μια 
ιδεολογία. 'Όμως δυστυχώς δέν τό βλέπουμε σέ όλα 
του. Στα συμβολικά του δηγήματα, ό υποκειμενισμός 
του φαίνεται άκέριος.. Ό ίδιος ό συγραφέας ζητάει 
να μάς παρασύρει σχεδόν σάς άντίληψές του καί τόν 
έαυτό του, \i: τις τάσες του τονέ βλέπουμε σέ κάθε 
στιγμή. ’Ελπίζουμε πώς στό μέλλον ό κ. Παρορίτης 
8ά μετριάσει τό φανέρωμα αύτό τού εγώ του. πού χα
λαρώνει πολό τή σύνθεση τών έργων του, άποφεύγον- 
τας τό τέτιο είδος δηγημάτων, πού έχουνε μέσα τους 
ώς κυριώτερο, άναπόφευγο ελάττωμα, τό υποβλητικό 
κήρυγμα τού Ιδεολόγου τεχνίτη τους.

Τό μεγαλήτερο ψεγάδι τών τέτιας λογής πεζογρα
φημάτων. όποιου είδους (είτε δράμα, είτε δήγημα). 
είναι πώς ή τεχνική δούλεψη θυσιάζεται στήν Ιδεολο
γική Thèse Ευτυχώς στόν κ, Παρορίτη δέ σημει
ώνεται αύτό παρά σ' ελάχιστα μέρη. Κάπιες βιασμέ
νες λύσες καί ύπερβολικότητες γιά χτυπητότερη άν- 
τίθεση, εύνο-κή στό σκοπό του, δέ λείπουνε. 'Όμως 
στό γενικό, συμβαδίζουνε αρμονικά καί τά διά, σέ 
βαθμό πού δέν ξαίρεις κάποτε τί νά πρωτοπροσέξεις, 
τήν εσώτερη τάση ή τή φυσίλώταιη εξωτεοίκεψη.Καί 
κοντά στάλλα, γιά νά τελιώνουμε. ή φράση του στ ρω. 
τή, δίχως ανωμαλίες, ζωντανή: Ή έκφρασή του δχι. 
άναμνή, φυσική καί άνάλογη μέ τήν εντύπωση πού 
θέλει νά δώσει. Θά μπορούσα νάραδιάσω πολλά κομ
μάτια άπό τά δηγήματά του γιά νά δείξω τή ζωντάνια 

θφους-ισν. » . ■
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Έ τ σ ι,  ,μέ τή συλλογή του αυτή, ασφαλώς δ κ. Π α - 
ρορίτης μας ανοίγει τδ  δρόμο τού κοινωνικού δηγή- 
ματσς. Κ αί παίρνοντας ύπ’ όψει τ ίς  ύπόσκεσες του 
προλόγου του κο(ί τη  σημερινή του Εκδήλωση, Ελπί
ζουμε πώ ς υστερότερα θ ά  μάς δώσει άρτιώ τερα άκά- 
μα πρότυπα τη ς τετιας του τέχνης. Ο ί σημερνοί σκλά- 
6οι τής ζω ής, ή  εργατιά, καί οί ίδεολόγοι που ποΟοίλ 
νε μ ιά  καλύτερη ανθρωπότητα, θ ά  βρούνε έτσι σ’ αυ
τόν τό συνειδητό τεχνίτη τους καί απόστολό τους. Κμί 
ή  φ ιλολογία μας, τό πα ιδί αυτό τού τελευταίου δηγή- 
ματός του, θάρχίσ ει καί άρχισε κιόλας μέ τό έργο του, 
καθώ ς «οΑ μέ τά  έργα  κάπιων άλλων γύρω  του, νά 
ν ιώ θει «κάτι παράξενες σκέι|ιες νά  τή ς ανεβαίνουνε 
γ ιά  πρώτη φορά στο κ ε φ ά λ ι.. . »

«Κάτι ξυπνάει μέσα τ η ς . . . . »
ΆΟήν« 24.4.1921 ΠΑΓΚΟΣ ΗΑΙΑΑΗΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΘΛΙΒΕΡΗ
"Ολοι σφυρίζανε παράφω να, ουρλιάζανε καί χτυ

πούσανε μέ θόρυβο τό βρώμικο πάτωμα τής ταβέρνας. 
Π έντε βραχνές φ ω νές τραγουδούσανε δυνατά, γύρω  
άπό τδ  σιδερένιο τραπέζι.

Ή  λάμπα μέ τό καπνισμένο γυαλ|1 σκορπούσε φ ώ ς 
κοκκινωπό. Ό  καπνός άπό τά  τσ ιγάρα  γιόμιζε με στα- 
χτ ιά  ομίχλη τήν κάμαρη. Ό  αγέρας της βρώμικος καί 
θίερμός.

Ο ξω  ή  βροχή χτυπούσε τά  παραθυρόφυλλα. Τ ό 
κρύο γλυστροΰσε ώ ς τό κόκκαλο. Τάχνισμένα τζάμια  
τή ς  πόρτας ̂  δακρίζανε. Τό παιδί τή? ταβέρνας μ|έ τά 
πρισμενα τά φ τ ιά  καί τά  κόκκινα χέρια  τριγυρνοΰσε 
στά τραπέζια. Ό  Τ αβερνιάρης στον πάγκο του με
τρούσε κουρελλίασμένα λεφτά. Ή  παρέα μεθοκοπούσε. 
Ό  Χ άνης ανέβαζε τή φωνή του ψηλά. Τ ό  πρόσωπό 
του «ΐτανε κόκκινο άπό τό μαζεμένο αίμα. Κ ι όλοι μα
ζ ί τραγουδούσανε γο ργά  τή στροφή τού τραγουδιού 
χτυπώ ντας τά  χέρια.

Κ αί τίκ, τίκ, τ&ν, I
κα ί τίκ ι, τίκ», τιν, 
τίκ ι, τ ίκ ι, τ ί ν . . . .

Σ έ  λ ίγο  κουράστηκαν. Τ ό  τραγούδι σιγόσβησε κ ’ η 
σύχασαν. Τ ά  ποτήρια  ξαναγέμισαν γ ιά  νάδειάσουνε 
πά^ι. Ό  Χ άνης έδειξε τό Στράνα.

—  Τ ί νά διαβάζει πάλι, ρέ π α ιδ ιά . . .  Τ ό βιβλια
ράκι έχει ένα κ ό τ ιν ο  ντύμα τής φ ω τ ιά ς . . .Κ άθε βρά
δι άποτραβιέται στή γω νιά  του καί χώνει τή  μύτη του 
στά φύλλα. Κι, όλο τέτια  δ ια β ά ζ ε ι. . .  Ό  Σ τράνας άλ
λαξε· σάς τό λέω πάλι, κ ι ακούστε το. Ούτε τραγούδι, 
ούτε κρασί Μόνε τό βιβλίο του καί τράβα κορδέλλα. 
"Ο ταν σάς έλεγα, πώ ς δ Σ τρά να ς ε ίνα ι. . .

Έ σ κυψ ε, μαζεύτηκαν κοντά του. Τδνα κεφάλι άκ- 
κούμπησε στάλλο. Κ ι δ Χ άνης μέ χαμηλή φωνή κάτι 
τούς είπε. Κούνησαν τά κεφάλια τους.

—  Κ ρίμας τό π α ιδ ί . . .
—  Σ ο ύ τ μή μ α ς  ακούσουν να άλλοι, έκαν’ ό Χ ^νης.
Ή  παρέα του τόν κοίταζε προσεχτικά. X ) Σ τρ ά -

νης σά νάνιωσε τά  βλέμματα πού προσηλώθηκαν άπά . 
νω  του, σήκωσε τδ  κεφάλιίΓ Έ κλεισε; τό βιβλίο κο$. 
πλησίασε. · ■ .; ¡,· Λ;

—  Τ ί τρέχει παιδιά  καί σωπάσατε; Γ ια τί κόψατε 
τό τ ρ α γ ο ύ δ ι . . .

—  Γ ιά  νά  μήν τρομάξουμε τά  γ ρ ά μ μ α τα .. .
—  Τ ό  ξαίρεις Χάνη, πώς μ ’ όλη τήν. φασαρία πού 

γίνεται δώ μέσα μπορώ καί διαβάζω.
—  "Ακου Στράνα, δεν τάφ ίνεις αυτά κάι νά ξα- 

ναγυρίσεις στήν π α ρ έ α . . .  Κάθε βράδι άντίς νά  κά
θεσαι μαζί μας, άποστραβιέσαι στό κυβούρι σου. Τ ί 
νά  τά  κάνεις τά  γ ρ ά μ μ α τ α . ..  Κ ρασ ί καί τραγούδι, 
κι ά ς πάει κ α π νό ς. . . .

Κ ι^δ Χ άνης χτύπησε τή γρ ο θ ιά  του στό τραπέζι. 
Τ ά  ποτήρια  χορέψανε.

—  Ν ά μπορούσα, μ’ όλη μου τήν καρδιά, είπε ό 
Σ ΐρ ά ν α ς,

—  Καί, γ ιατ ί ; "Ακου τ ί λέει ! Καί δέ μάς λες τί 
διαβάζεις, νάχονμε καί καλό ρ ώ τη μ α ;

Ό  Σ τρ ά  η ς  έφερε τήν καρέκλα του κοντά. Ο ί άλ
λοι μαζευτήκανε τριγύρω  '.μ ι. "Εβγαλε άπό τήν τσέ
πη  του τό κόκκινο βιβλίο καί τ,άνοιξε πάνου στό τρα
πέζι. "Εβαλε τό δάχτυλό του σέ μιαν αράδα, κι άρχι
σε νά διαβάζει ιιέ φωνή σιγανή κι αργή·

«Μέσα στό πέλαγο τής θλίψ ης καί τή ς δυστυχίας, 
μέσα στό βόρβορο τού ταπεινού εγωισμού, κάτο) στά 
υπόγεια όπου ζοΰσε ή  φτώχεια, πού έφτιαινε τόν πλού
το τής πόλης, περνούσαν ά γ ν ο ί  ο ί  μ ο ν α χ ι 
κ ο ί  ό ν ε ι ρ ο π ό λ ο ι ,  έμπνευμένοι άπό πίστη 
προς τόν άνθρωπο, ξένοι γ ιά  όλους καί μακρινοί διοί- 
λαλητές τής διαμαρτυρίας, άνήσυχες σπίθες τού μα
κρινού φωτός τής άλήθειας. Κ ρυφά - κρυφά έφερ-
νάν μαζί τους στά καρποφόρα π ά κ α  υπ ό γε ια  »
(Γ κόρκυ).

—  Π οιοι είναι αυτοί; ρώτ»]σ’ ό Χάνης. *
Τ ό  πρόσωπο τού Σ τράνα  γαλήνεψε. Τ ά  μάτια του

λαμπήριζαν παράξενα. Κ ’ ή  φοινή του τρεμουλιαστή 
καί σιγόφωίνη.

Τούς μίλησε γ ιά  «κείνους». Γ ιά  κείνους πού άφο- 
σιώθηκαν στή Μ εγάλη ’Ιδέα. Γ ιά  όσους λέγανε ; «’Ε 
γώ  γ ιά  όλους ! . . . . »

Προσπαθούσε νά μαντέψει τή σκέψη τους στάνή- 
συχά του; μάτια. Μέσα στήν ταβέρνα ησυχία., Τ ό ρο
χαλητό ενός μεθησμένου, πού γερμένος πάνω  στό 
τραπέζι ροχάλιζε, άκουγότανε. Δυο στή γω νιά  μιλού
σανε σιγανά. Ό  φοιτητάκος μέ τά  κατσαρά μαλλιά, 
στήν άκρη, άρχισε νά τραγουδάει μέ ψεύτικη φωνή 
τενόρου.

"Ελα γλυκεία μου άγάπη.
Χαδούλα μου παρθέινα____

-- - Σκασμός, τού φώ ναξε δ Χάνης ταραγμένος.
Ε κείνος γ ιά  μιά στιγμή κόπηκε. Με τά  γατίσια  μάϊ 

τια του κοίταξε άγριεμένα τό Χ άνη, Γύρισε τό πρό
σωπό του άπό τήν άλλη μεριά καί μέ κλειστά μάτια 
συνέχισε τό σκοπό του.

Γ υρίζω  άπό τά  ξένα 
Καί ζώ  στήν έ ρ η μ ιά . . . .

—  Σκάσε λοιπόν κοπρόσκυλο ! Ό  Χ)άνης χούφτια
σε τό ποτήρι ·νά τού τό πετάξει. "Ολοι σηκώθηκαν νά 
προλάβουνε τόν καυγά.

Ό  φοιτητάκος μέ τά  γατίσ ια  μάτια  μαζεύτηκε στή 
γωνιά του; μουρμουρίζοντας. "Οξω στό σκοτεινό δρό* 
μο έρημιά. Ή  βροχή χτυπούσε τά (κεραμίδια δυνατά. 
Τ  άμάξια περνούσμνε γοργά, Τά κουρβσμέγ* άλογα
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σέρνανε τά βαριά τους πόδια, μέσα σιδς λάσπες και 
στα νερά. Τά παραθυρόφυλλα τρίζανε,. . .

Ό  Στράνας μιλούσε. 'Όλοι προσηλωμένοι στα*χεί
λια του, προσέχανε. Σε λίγο δυο από την παρέα φύ
γανε. Μείνανε τρεις, οί φίλοι. Συζητούσανε τώρα πιο 
λεύτερα.

Ό  Στράνας έβγαλε με προσοχή και μέ προφύλα
ξη από την τσέπη του ένα χαρτί με κύμινα γράμμα, 
τα. Τό ξεδίπλωσε καί τούς τό διάβασε. Ήτανε δια
ταγή από τήν οργάνωσή του. βία τιμωρούσε μιαν α
δικία . . . .  "Εβγαλε πάλι άπό τήν στέπη τοΰ πανταλο
νιού του τρία - τέσσερα μαύρα πράματα που γυαλί
ζανε. Στην |κορφή ένα κουμπάκι γυαλιστερό, μπρού- 
τζινο ξεχώριζε.

— Μπό.. . .  έκανε νά φοινάξει ό Χάινης.
Μα ύ Στράνας τσυκλεισε απότομα τό στόμα κ’ ή 

λέξη κόπηκε στη μέση. Ένα χαμόγελο αγαλλίασης 
ζωγραφίστηκε στα χείλη του. Έτριψε τά χέρια 
τους κοίτξε.

Αυτοί μένανε συλλογισμένοι, κοίιτάζά,ντοίς τό πά. 
τωμα.

— Στράνα, μ3ς παίρνεις μαζί σου; Καί μεΐς νά 
βοηθήσουμε τήν Ιδέα ! . . . .

— Ναί, ναί. . .  φωνάξανε οί άλλοι. Μας παίρνεις 
μαζί σου;...

ΙΚεΐνος τους κοίταξε ταραγμένος. Δυο δάκρια κυ
λήσανε άπό τά μάτια του. Τούς έσφιξε τά χέρκα μέ 
αγαστή.

Ό Χάνης σήκωσε τό κεφάλι. Είδε τό φοιτητάκο 
νάποτραβιέται τρομαγμένος καί νά βγαίνει δξω...

.0 Στράνας κάτι τούς έλεγε. Τούς έδινε οδηγίες. 
Θάν τούς βοηθούσε τό σκοτάδι τής νύχτας κ ι  ό κα
κός καιρός. Πληρώσανε τά κρασιά /κι άνοίξανε τήν 
παλιά τζαμόπορτα.. . .

Κουμπιά γυαλιστερά καί σπαθιά αστρα̂ ιαιν ατό φως

Νεοελληνική Φ ιαμργι*
Η  <* Αγάπη τής ’Ομορφιάς» ποιήματα Παύλου 

Βαλδααερίδη, Λάρνακα 1 9 2 1 .— < ’Ακρίτας» 
Λυρικό δράμα του Λ. Παρχαρίδη.

—Στο «Mercure de France»^? 15 τοΰ ’Απρίλη 
1921 (σελ. 529), ό κ. Φιλεας Λεμπέγκ, πού γράφει 
μέ τό ψευτόνομα Δημήτρης Αστεριώτης, τά «Νεοελ
ληνικά Γράμματα», γράφει χά εξής γιά τό νεοελληνι
κό δήγημα ;

«Στή νεοελληνική φιλολογία τό δήγημα φαίνεται 
πώς σά νά πήρε τή θέση τής μπαλλάντας, κ! έχει 
καλλιεργηθεί τόσο πλούσια αυτό τό είδος, δσο σέ κα- 
νέναν άλλανε τόπο κατά τό 19ο aiü»vas Τό ρομάντζο, 
αντίθετα, αργεί νά έπιβληθεϊ, μά ποιός ξαίρει αν. πιό 
ύστερα δέν εξελιχτεί άπό κείνους που σήμερα τρέ
φουνε τόν ταπεινό του αντίπαλο.

Μέσα στό δήγημα εήναι ζουγραφισμένη δλη ή ελ
ληνική ζωή στά τελευταία πενήντα χρόνια, ή ήρωική, 
αίστηματική, πολιτική, χωρική, ναυτική, κλπ.κρφ/ τό 
ζήτημα τής δημοτικής γλώσσας ώφελήθηρε πολύ άπ’ 
aflti
*  ' 4 ■ ■ » · · . . . ■

τού φαναριού πού κρεμόταν δξω, πάνω στο νεροχύ
τη τής ταβέρνας.

Σφυρήχτρε; καί φωνές Ακούστηκαν στή σιγαλιά 
τής νύχτας.

Τρεξήματα καί θόρυβος κρυφός.
Ό  Στράνας κ’ οί φίλοι του κυκλωθήκανε άπό τήν 

έξουσία.. . .
ΤΙ βροχή δυνάμωνε. Κόκκινες αστραπές ξεσκίζανε 

τά μαύρα σύννεφα. Τά πετεινάρια τής γειτονιάς λα- 
λούσανε. Ό αμύλος τής ταβέρνας ουρλιάζοντας μη
νούσε συμφορά...

Ό Φοιτητάκος μέ τά γατίσια μάτια, έτριβε τά χέ
ρια του εύχαριστημένος.. . .

Τό κελί τής φυλακής βρωμούσε σαπίλα. 01 τοίχοι 
όγροΓι κ’ οί μαρμαρόπλαικες βρεμένες. Ένα κεράσι 
σκορπούσε τρεμουλιάρικο φως. Οί σκιές στόΐν τοίχο 
παλέβαινε.

Καθισμένοι τριγύρω στό Στράνα τόν άκούγανε.
Είχε ανοιχτό ένα άπό τά κόκκινα βιβλία καί διά

βαζε μέ φωνή άρμονικιά καί ήρεμη.·
«Τί πειράζει; μήπως κάθε πτώμα δέιν είναι κ’ ενα 

σκαλοπάτι, πού θά μάς φέρει στήν κορφή; Είμαστε 
πολλοί κ’ ή ζωή μας είναι βαριά. "Ας στρώσουμε μίέ 
πτώματα τή γή, άπάνω στά πτώματα θά ρήξουμε κι 
άλλα πτώματα, κ? έτσι θά φτάσουμε στήν κορφή. Κι 
αν μείνει κ’ ένας μονάχα ζωντανός — αυτός θά δει 
τόν κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο κ ό σ μ ο !  »(Άντρέγιεβ).

"Οξω ό άέρας μούγκριζε φριχτά.
Τό κλάμα τής βροχής αντηχούσε στή σκοτεινή νύ

χτα. . . .
ΑΛΕΚΟΕ ΔΡΑΚΟΣ

Κ’ έτσι άναγκαΐο είχανε νά μαζεφτούνε σ’ έναν τό
μο ξεχωριστό τά πιό χαραχτηριστικά έργα κάθε με
γάλου συγραφέα.

Αυτή τήν ανάγκη τήν άντιλήφτηκε πρώτο τό «'Α
θηναϊκό Βιβλιοπωλεία» κοί, πρώτο αύτό| τήν έβαλε 
μπροστά. Καί μάς έδωσε τόν Έφταλιώτη μέ τις «Έκ- 
λεχϊές σελίδες» του, γιομάτες άπό τήν ηλιόλουστη τών 
νησιώνε χάρη, χάν Ξενόπουλο, πού ζουγραφίζει μ’ αϊ- 
στημα τις έφτανησιώτικτς χάρες μέσα στό «Ζακυνθΐ- 
νό Μαντήλι, κι άλλα διηγήματα», καί ιό Βουτυρά, ένα 
νέο δηγηματογράφο, πολυσυζητούμενο καί πολυλατρε- 
μένο, πού έδωσε μιά νέα ζωή σ’ δλα τά ϊδη τοΰ δηγη- 
μάτου μέσα στά «Τριανταδυό διηγήματα». Ό κ. Βου
τυράς ίσαμε τώρα δίέν έχει δώσει, παρά δυο τόμους,τόν 
«Παπά ειδωλολάτρη» ικαί τό «Λαγκώ», μέσα στον ό
ποιο βρίσκεται τό παράξενο αριστούργημα Π α ρ α ρ- 
λ ά μα. Ή  τέχνη τού κ. Βουτυρά, δπως κ<Α μερικώνε 
Ρώσσων δηγηματογράφων*, τοΰ Άντρέγιεφ λόγου χά
ρη, είναι δλη λεπτομέρειες κ’ οί ύποθέσες του άνήκου- 
νε τό'περισσότερο στήν πιό ταπεινή ζωή. Κ1 ένα άλλο 
χαρο η̂ ρ̂ιστικό, πώς Ó κ. Βουτυράς άφίνει κατά μέ
ρος κ<$ μέ pomo χιούμορ, δλους τούς νόμους κί θ-

m ΑΠΟ 3ΔΟΛΙΑΔΑ ΣΕ 3ΔΟΛΙΑΔΑ
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λους τούς κανόνες τούς παραδεγμένους ίσαμε τώρα γιά 
ti, δήγημα. .

-*β! J'. 3fr' ̂¿jg«·· " ι»''1« ■fc’ífc Ά4#·.··ΑυίΡβ3β ■
—  Ό  κ. Βαλδασερίδης, άπό τήν Κύπρο, μάς δίνει 

δείγματα τής λυρικής του ποιητικής προσπάθειας. Τό 
ταλέντο του είναι βέβαιο κ’ έλπιδοφόρο. Μαστορεύει 
τό στίχο μέ γνώση μά οχι μέ διαλεχτή τέχνη,. ’Απαν
τούμε συχνά στοιχεία τής καθαρεύουσας (π. χ. «ψευ- 
δαίοθησις, σελ. 6. — ’Ακινητεΐ, σ. 16. — Κτύπησε, 
σ. 17. — Άνάπλασις, σ. 25 κι άλλα). Λίγα του τρα
γούδια στήν ουσία τους προσπαθούνε ν.ά ξεφύγουν ά
πό τα χιλιοπατημένα, χωρίς να τό κατρθώνουν. Μερι
κά, μέσα σ’ αυτά μ, ή «Σερενάδα», ξεχωρίζουνε

• ’Αφού ή καρδιά μου τραγουδεΐ 
στό σεληνόφωτο σάν τότες, 
θαρρώ πώς είμαι νέο παιδί.
Άφοΰ ή καρδιά μου τραγουδεΐ 
καί θέλει άπόψε νά οε δει, 
ξύπνα παλιές νάκούσεις νότες 
άφοΰ ή καρδιά μου τραγουδεΐ 
στό μαντολίνο μου σάν τότες. . . .

—’Από τό σκηνικό κατασκεύασμα τοΰ κ. ΙΙαρχαρί- 
ρη λείπει δραματική καί ποιητική τέχνη. Ό  μύθος δί
χως πλέξιμο καί δίχως ψυχικό βάθος. Ή γλώσσα α
κατάστατη κ’ ήστιχουργική του εμφάνιση πρόχειρη 
καί κατώτερης ποιότητας. Ό  Διγενής ’Ακρίτας, υπο
φέρει πολύ, τώρα τελευταία, μέ διάφορα φιλολογικά 
κακομε ταχει ρίσματά.

Σ ιν η  Φ ιλο λο γία

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ : ‘Η  μεγάλη έπί-
δρααη τον βιβλίου.— Αύτδ ϋ'ά ένώαει τούς 
άν&ρώπους τής γης. — ‘Η  πρωτεύουσα τού 
βιβλίου. —"Ενας μεταπολεμικός ποιητής.

— Μέ όλα τά μίση καί τούς καυγάδες πού χωρί
ζανε τήν άνθρωπότητα στό πέρασμα τών αιώνων, σέ 
διάφορα εχθρικά στρατόπεδα, δεν μπορεί κανείς να 
άρνηθεΐ πώς σά φωτεροί κομήτες φανήκανε άπό καψ. 
ρό σέ ικαιρό λσγής λογής κινήματα πού σκοπό είχανε 
νά γεφυρώσουν τά χάσματα κα|1 να συηελέσουν στήν 
πνευματική ένωση όλων τών κατοίκων τού πλανήτη 
μας. Άπό τήν εποχή τού Άλέξαντρου καί ύστερα έ
δειξε ό αρχαίος κόσμος τό φαινόμενο μιας θαυμάσιας 
πνευματικής ενότητας μέ την έκπολιτιστική υπεροχή 
τοΰ '¡Ελληνισμού, που ήέιν μπορούσε νά τήν άποφύγει 
ούτε τό μεγαλύτερο μιλιταριοτικό κράτος τής άρχαιό- 
τητας, ή Ρώμη. Έπειτα έγινε ό Χριστιανισμός, τό 
ενωτικό σύμβολο τών λαών. "Αν σήμερα ή πραγματι
κότητα είναι τόσο άντίθετη στήν ιδεολογία τού ιδρυ
τή του, φταίνε σέ τούτο διάφοροι λόγοι πού έχουν τη 
βάση τους στήν άδυναμία τοΰ ανθρώπινου χαραχτή- 
ρα· μά ή τάση για τήν πνευματική ένωση όλων τών 
άινθρώπων. υπήρχε πάντα μέσα στά κηρύγματα τοΰ 
Ναζωραίου πο[ύ είχε γίιά Ιάφειίρό ταυ μιαν δνωμέίνΐη; 
κ’ ευτυχισμένη άνθρωπότητα. ’Από τούς πρώτους χρι
στιανούς φυτρώνει αργότερα στή Δυτική ικαί Κεντρι
κή Ευρώπη ή πνευματική Επιρροή της καθολικής Εκ
κλησίας, πού θά είχε φέρει καλύτερους κάρφύς γιά; 
τήν Ενότητα τού κόσμου, άν όί άρχηγοί χκ είχανε'

δώσει μεγαλύτερη σημασία στό πνεύμα παρά στους 
τύπους κ<φ τήν πολιτική δύναμη. "Αλλοι σταθμοί τής 
τάσης αύτής είναι ή αναγέννηση στή μεσαιωνική Ηά. 
ρώπη καί ή μεγάλη Γαλλι>.ή Επανάσταση, καί στούς 
δικούς μας χρόνους ό διεθνής σοσιαλισμός, πού ίσια 
ίσα σήμερα, ύστερα άπό τό αίσχος τού παγκόσμιου 
πολέμου, ετοιμάζεται νά ξεκάνει μιά γιά πάντα ιΛ.ς 
πνευματικές άλυσσίδες τών λαών, γιά νά τούς ενώσει 
σέ μιά μεγάλη οικογένεια.

Ή λαχτάρα αυτή τής χιλιόπαθης ανθρωπότητας, 
φαίνεται περισσότερο στήν τέχνη καί στήν επιστήμη. 
Καί ή επιστήμη δέ θά είχε άποχτήσει τόσο ευεργετι
κή επιρροή, άν δεν υπήρχε, σ') τυπωμένο βιβλίο. Άπό 
τότε πού βγήκε τό πρώτο βιβλίο, πολλαπλασιασμένο 
σέ χιλιάδες αντίτυπα, αρχίζει νά πραγματοποιείται κά' 
πως καλύτερα ή ευγενική τάση γιά τήν πνευματική έ- 
,γωση τοΰ κόσμου. "Ανθρωποι πού είναι χωρισμήνοι 
άπό τόν τόπο, άπό τό χαραχτήρα, άπό τον τρόπο τής 
ζωής, σμίγουν μέ τό διάβασμα κ(ψ τή μελέτη τού ί
διου βιβλίου. "Οταν ένας κάτοικος τής Γερμανίας, 
τής. Ελλάδας, καί ενας τρίτος τής Ιταλίας διαβά
ζουν, ό καθένας στό σπίτι του, τόν Γκαΐτε, τόν 'Ό
μηρο ή τό Δάντη, καί έπηρεάζουνται πνευματικά ά
πό τίς ιδέες τών ποιητών, αυτών, τότε οί άνθρωποι αυ
τοί, θέλοντας καί μή, γίνουνται αδερφοί, «βλάμηδες», 
(άς μου συχωρέσουν οί καθαρευουσιάνοι τή λέξη), ά- 
δερφοποιητοί. Τό χειρόγραφο είναι μονάχα ένας τύ. 
πος τής παράδοσης, ενώ ή έκδοση ενός τυπωμένου βι
βλίου παρασταίνει κάθε φορά μιαν άναγέννηση, πού 

£ Ενώνει χιλιάδες καί έκατομμύρια ανθρώπους, Τό τι- 
πωαένο β.βΛίο είναι μιά χιλιοπλασμένη επιστολή πού 
ταξιδεύει άπό πόλη α(έ πόλη, άπό χώρα σέ χώρα. Τό 
βιβλίο σμίγει τίς ψυχές τών ανθρώπων όλης τής γης 
μέ τόν πιό όμορφο καί αποτελεσματικό τρόπο.

'JH πρωτεύουσα τού βιβλίου εΐτανε καί είναι άκόμα 
ή Λειψία. Άπό κεί βγαίνουν τα καλύτερα έργα τής 
γερμανικής καί* τής παγκόσμιος επιστήμης καί φιλο
λογίας. Τό πρώτο κατάστημα ήκεΐ γιά τα έργαι τής 
διεθνικής φιλολογίας είναι ό Insel - Verlag πού 
άπόχτησε πια παγκόσμια φήμη. Ό  σκοπός του είναι 
νά βγάλει τά σπουδαιότερα βιβλία τής γερμανικής, 
ελληνικής, λατινικής, γαλλικής, ιταλικής, ισπανικής, 
άγγλικής καί ρωσσικής φιλολογίας, τό καθένα στή 
γλώσσα τού πρωτότυπου. Οί εκδότες έχουν τή γνώ
μη, πώς τό καλύτερο μέσο γιά τή συνεννόηση καί συν- 
αδέρφωση τών άνθρώπων, είναι νά διαβάσουν τά 
πνευματικά προϊόντα τών ξένων λαών στήν πρωτότυ
πη γλώσσα. Βέβαια κοίι μιά τέλεια καί καλλιτεχνική 
μετάφραση έπιτυχαίνει τό σκοπό της — άς άναφέρω 
μονάχα στή Γερμανική τήν κλασσική μετάφραση τοΰ 
'Ομήρου άπό τό Vosse καί στή νεοελληνική τή μετά
φραση τού Δον Κιχώτη άπό τόν ΚαρθαΤο — μά ό
ποιος ξαίρει τή γλώσσα τού πρωτότυπου, πάντα θά 
τήν προτιμήσει.

‘Ο Insel-Verlag έχει σχηματίσει τρεις μεγάλες 
συλλογές, άπό διάφορα έργα. Ή πιό μεγάλη άπ’ αυ
τές εΐναι τής Pandora καί περιέχει έργα τών 
Σαίξπηρ, Μολιέρου, Κάντ, "Εμερσον, Κάλντερον, Τά- 
κιτσυ, Στένταλ, "Ιρβιγκ, Πόπ, Σίλλερ, Ντίκενς, Ρα- 
κίνα, Γκαΐτε, Λογκφελόου, Πετράρχη, Κορινήλιου, 
Σέλλεϋ, Θερβαντές, Μεριμέ, Μίλτον, Μυσσέ, Λαφον- 
τάίιν, Πύσυ κλπ.

Στή δεύτερη συλλογή, στή «Bibliotheca Mundi»
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βρίσκουμε τά ύνάματα των Μπωνιελαίρ, Μπιίμρον, 
Σπινόζα κλπ.

Καί ή τρίτη, η πιο καινούρια συλλογή έβγαλε Ισα- 
με τώρα έργα των Ντοστογιέφσκη, Μπαλζάκ, καί τό 
«Τραγούδι των Νιμπελοΰγκβι». Σε λίγο θά βγουν.τα 
ευγα του "Ομηρου καί του Δάντη.

"Οπιος δείχνουν τα ονόματα αυτά, έχουν β ,α ώς 
τώρα μονάχα τά εργα πεθαμμένων ποιητών. ’Αργό
τερα όμως, δταν οί οικονομικές δυσκολίες πού πιέζουν 
σήμερα τους Γερμανούς εκδότες, καλμάρουν, θά 6γοΓί
νε καί τά πιο σπουδαία έργα των ζωντανών, επίσης 
καί φιλολογικά βιβλία άλλων ακόμα εθνών.

"Ενα μεγάλο εμπόδιο γιά την, ικαρποφορία τής ά
μορφης Ιδέας τού Insel-Verlag είναι ή στενοκέ
φαλη αντίληψη τής γραφειοκρατίας τής Γερμανικής 
Δημοκρατίας , δσον άφορρ την εξαγωγή βιβλίων σιτό 
εξωτερικό. "Αδειες γιά τήν εξαγωγή, μεγάλο, δα- 
πμάί γιά τά βιβλία πού πάνε στο εξωτερικό, και λογής 
λογής φασαρίες, βλάφτουν σήμερα ακόμα πολύ τήν έ- 
λει'τερη πνευματική έπΐι/.οΐιάονία τού γερμανικού 
λαοί μέ τά άλλα έθνη. Υπάρχει δμως ελπίδα δτι με 
τον καιρό οί ενωμένοι κόποι των εκδοτών καί των συ- 
γραφέων θά επιτύχουν νά καταργήσουν, σιγά σιγά τά 
διάφορα ¿μπόδια πού βάζει ή γερμανική γραφειοκρα
τία στην ευγενική τάση τής ανθρωπότητας νά ενω
θούνε δία μέσου των έργων των μεγάλων ποιητών ό
λοι οί άνθρωποι τής γης σέ μιά μεγάλη οίκογένε*α.

«**

’Ανάμεσα στους ποιητές πού έβγαλε ή πολεμική 
καί μεταπολεμική Γερμανία (κοίταξε «Νουμά» 21 Νο
έμβρη 1920, άρλ 711), έχει ξεχωριστή θέση ó Ca r 
Bröger. Στα πρώτα του έργα, δσο κι άν πον<*ει ή 
ι|ωχή του γιά τή δυστυχία δλης τής Ευρώπης, βρί
σκεται ακόμα κάπως κάτω από τήν επίδραση τής 
προεπαναστατικής μανταλιτέ του γερμαν.κοΰ λαού. 
Μέ τον καιρό δμως γίνεται περισσότερο ποιητής μέ 
ευρωπαϊκή συνείδηση γεμάτη από αγάπη γιά δλα τά 
πλάσματα τής γής. Τό τελευταίο του έργο, ή ποιητι
κή συλλογή Flamme «Φλόγα» ($ώ. Eugen 
Diederichs - Jena } περιέχει αληθινά διαμάντια ε
νός ελεύθερου >x)f ανθρωπιστικού πνεύματος.

Γιά νά δώσουμε μιά μικρή ιδέα τής αξίας τού έρ
γου, ας αναφέρουμε δώ λίγους στίχους σέ πρόχειρη 
μετάφραση.

Σ’ ένα ποίημα, πού δείχνει τό μίσος του κατά τού 
πολφού, λέει:

«"Ας δώσουμε στη γή νέα ζύγια.
καί νά σηκώσουμε τήν αγάπη άπ’τή βαθιά της πτώση.
"Ας κηρύξουμε δλοι:"Αγιος ό άνθρωπος καί τρισάγια

ή ζωή !»
ψ+·

Ή πεποίθηση του ποιητή γιά τή μελλούμενη έπο- 
χή τής αγάπης ζουγραφιζεται στους επόμενους στί-
χους :

«’Αδερφοί, καινούργια ελπίδα 
διώχνει τό σκοτάδι μας,
Αΰριο πιά θά θριαμβεύσει 
η άγάπη καί τό φως.»

Koi τό Θεό του, νά, πώς τόν φαντάζεται'

Gott 1
Wo hab ich dich zuletztgewahrt ? -

ίθεέ !
/Ιού σέ είδα τώρα κοιΜτά ;
Στο γλυκό τό αεράκι.. . .
Στού παιδιού μου τό χεράκι.......
"Οταν. δεν ευρίσκω λέξες 
Σύ μού φανερώνεσαι.

Ή συλλογή περιέχει -καί τρία «δραματικά ποιήμα
τα», γιά νά παρασταίνουνται σέ σκηνή : «Ξεσταύρω- 
μα», «Χαναάν» και «Τό νέο δέντρο». Τό λαϊτμοτίβ καί 
τώρ1 τριών, δπιος κο{ι υλων τών ποιημάτων τής ύπέρυ- 
ρης συλλογής, είναι ό λόγος τού Νίτσε ; «Σάς ξορκί
ζω, αδέρφια μου, νά ξαναγαπήσετε τή γή».

Ό  Carl Bröger γεννήθηκε στις 10 τού Μάρτη 
(ν. ή.) 1886" στη Νυρεμβέργη καί ζεϊ τώρα εκεί ώς 
δημοσιογράφος. ΙΙρίν εΐτανε εργάτης., Στά 1912 έ
βγαλε τό πρώτο του έργο «Ποιήματα». "Αλλα του έρ
γα είναι «Σύντροφε, δταν ξεκινήσαμε», «’Από τόυ πο
λεμικό μου καιρό». «Στρατιώτες τής γής», καί τό μυ
θιστόρημα «Ό ήρωας στον ίσκιο», μιά αυτοβιογραφία 
τού συγραφέα που θυμίζει τή φλογερή φιλαλήθεια 
τού Ρουσσώ καί τοΰ Στρίντμπεργκ.

Μόνα/υ ALEX STEINMETZ

ΕΠΙΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ

Σύό Αεβίδη
(Γιά τό λόγο του στην 'Ε&νοαννέλεψη)

"Ο,τι. είπες, ώ Λεβίδη, εΐτανε παλινωδία,
γιατί ΐά'πες δλα πρώτα στοΰ «Νουμίϊ» τήν κωμωδία.

ΠΙΚΡΑΓΚΑ6ΗΣ

Η Κ οινή Γ νώμη
Α Π Ο  Τ Ο  Β Ο Λ Ο

’Αγαπητέ Νουμά,
Καθώς ξαίρεις, οί μαθητές τού γυμνάσιου τής "Αρ

τας αποφασίσανε νά στήσουνε άγαλμα τού ποιητή 
μας Κώστα Κρυστάλλη. Γιαύτό( όμαις χρειαζάΙντανε 
χρήματα. ’Αποταθήκανε λοιπόν κο|ί, σ’ άλλα γυμνάσια 
καί μάζεψαν τό άπαιτούμενο ποσό.

Θά παραξενευτείς βέβαια δτι τό γυμνάσιό μας δεν 
πρόσφερε τ ί π ο τ α  γιά τόν πραγματφιά εύγείνικό αιυ- 
τό σκοπό. "Εχε δμως ύπ’ δψει σου πώς γιαύτό δέ φταί
με μεΐς, άλλά οι δασκάλοι μας. "Οταν μάθανε οί βρυ- 
κάλακες τού Μιστριώτη πώς θά δίναμε συναυλία γιά 
τόν Κρυστάλλη καί θά μαζεύαμε 4 — δ χιλιάδες δραχ£ 
μές, βάλανε δλα τά δυνατά τους νά τή ματαιώσουνε. 
Προβάλανε δέ γιά πρόφαση πρώτα γιατί δεν κάναμε 
τή συναυλία «έν σχολική αιθούση» κα̂  δεύτερο γιατί 
‘δεν εΐτανε, λέει, σωστό νά μάσουμε μεΐς 4 — δ χι
λιάδες δραχμές γιά ένα σκοπό οχι καί σπουδαίο. Σύ- 
φωνα μέ τούς λόγους πού προβάλανε γιά νά ματαιώ
σουνε τή συναυλία, ζητώ άπό σένανε, Νουμά, ένα κα
λό χαραχτηρισμό τών δασκάλων μας.

- Δικός μου .

“Ενας.μα&ητής τοΰ γυμνασίου Ρόλου
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