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ΤΑ ΠΙΟ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
άπο το ρομάντζο τού Ταγκόπουλοΐ)

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΟΙΞΗ
που θάρχινήσει άπο το φύλλο 

των 5 Ιουνίου στο «Νουμά»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
- Κάτω από την ιϊϊια «τέγη.

-Έ ν ο η λ ϊ)  έιρήνη.
—Ό  Κ α νελή ς.
- -Ά π ο  το 'Ά γ ιο  Βήμα τής Ανθρωπότητας.
—'Ο λόγος τοθ δαβχάλοο χι ο λόγος τοθ ανθρώπου.
-  Ιΐατριδόφιλοι χαΐ Εΐατριδοφάγοι.

-'Όλοι νά πολεμή-ιετε ! . · . .
- -'Ο  Ώρόμος τοΰ Τολβτόη.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
- ’Ά νοιξη  βΐήν ψυχή χαΐ βτή φύβη.
- Οι Λεκα Εντολές.
-  Τ ό  παγχά·.« τής Μαυροφόρας.
  Μ ε τε μ ψ υ χ ω μ έ ν ο ς .

Α γ ά π η .
- Τ α γράμματα τής 'Έλλης.
—■ £ήμερα, νιώθω, πώς β’ αγαπώ περιαβότερο από 

χτες κι αύριο, τό ξαέρω, πώς θα β’ αγαπώ πε- 
ριβαότερο από οήμερα·..·

—Ά πολότρωτη.

ττπςηχ «ΤΥΠΟΥ* «®·ο*<Λ*ονχ · ΛΡΐ*τ«Δ·ν . _  ^

'..·/·· : '< ΰ. Η'.ΐς ■ '·νΦ ·ί̂
-·:· · ? Μ ;*-̂ Ιϊΐίί··



304 Ο Ν Ο Υ Μ Α Ι

r
ί  *  ΤΙ ΓΓΑΦΟΥΝ ΟΙ HAAOI *  I

. 4  *W1I> j ι |ι .  r f » » PQig I  111·) » « . » » $

Η ΓΑΟ ΣΣΑ_ΤΟ Τ ΑΑΟΥ

Εκδιώκεται λοιπόν πύξ κο£ λάξ ή γλώσσα τού Λαού 
άπο τά σχολεία. ’Από ποιους δε ; Άπό τους παλλαδί 
νους τής αΰτοτελέίας, άπό τους άναστηλωτάς όλων 
των λαϊκών ελευθεριών, άπό τους άνθρώπους που σχετ 
διάζουν νά παραχωρήσουν είς τον Λαόν δικαιώματα, 
τά όποια δεν έζήτησε, διά νά φορτώσουν εις την ρά. 
χιν τών άνευθύνων όσας εύθύνας φοβούνται νάναλά- 
βουν αυτοί, ώς μόνοι υπεύθυνοι .κυβερνήται! ’Αντί 
πάσης όμως ελευθερίας καί άντί παντός άλλου δικαιώ
ματος, ό Λαός εχει την εύλογον άξίωσιν άπό σας νά 
έπιδείξετε στοιχειώδη σεβασμόν πρός την μητρικήν 
του γλώσσαν, την μόνη ζνωντανήν γλώσσαν. "Οπως 
την έσεβάσθη τό καταλυθέν καθεστώς του ζόφου καί 
τής τυραννίας, τό όποιον την άποκατέστησεν είς τά 
άπαράγραπτα δικαιώματα της, διά νά ελθετε σείς σή
μερον καί νά την παυσετε, νά την έξοντώσετε, νά την 
καυσετέ ώς ’Αραβικήν, ώς Βενιζελικήν, ώς αντεθνι
κήν. Άπό λύσσαν τυφλής άντιπολιτεύσεως, άπό μα
νίαν στενοκέφαλας καί σχολαστικισμού, που σάς χα
ρακτηρίζουν, είς πείσμα κάθε λογικής καί κάθε φυ
σικής έξελίξεως. Άλλά με τους νέους σωτήρας, ή 'Ελ
λάς οπισθοχωρεί ραγδαίως πρός τό παρελθόν, τό ό
ποιον ¿νόμισεν ότι είχεν ένταφιάσει. Μαζί με τάς τό- 
σας άλλας απόπειρας μεσαιωνισμού, άς γ'νη καί μία 
άκόμη είς βάρος τής Γλώσσης. Ασφαλώς θά κερδίση 
άπό την άπόπειραν 'αύτην ό άγων υπέρ τής Δημοτι
κής. Ό όποιος είναι άγων τής προόδου κατά τής μού
χλας καί τής άποτελματώσεως. Ή άντίδρασις θά έ- 
πέλθη αυτομάτως, όταν εισβάλουν πάλιν τά «ία» καί τά 
«ώά» είς τά δημοτιμά σχολεία διά’νά στρεβλώσουν 
τούς Έλληνόπαιδας. Καί ή Γλώσσα του Λαού θά έ- 
ξασφαλισθή τότε όριστικώς άπό κάθε υποτροπήν 
γλωσσαμυντορισμοΰ καί ψαυλοκρατικής έπεμβάσεως.

Έφημ. .Ι5ΘΝΌΣ»

ΑΙ ΑΤΟ ΚΑΠΗΑΕΙΑΙ

Ηβραν επί τέλους καί τούς άπολογητάς των είς τόν 
τύπον οί Μητσόπουλοι καί οί κλεινοί Λεβίδηδες. Τό 
«’Εμπρός» άνέλαβε πατριωτικώς νά τούς ένισχύση είς 
τόν περί έξωβελισμοΰ τών μαλλιαρών βιβλίων εύγενή 
άγώνα των. Ό  Μαλλιαρισμός, λέγει, είναι ό έσωτερι- 
κός κεμαλισμός καί πρέπει νά συντριβή ικαί αυτού τό 
μέτωπον όπως καί εκείνου ! Μετά τήν πατριδοκαπη
λίαν δηλαδή ή γλωσσοκαπηλεία. Ή  μήπως πάντα δέν 
συμβάδισαν τά δύο αυτά είς τήν 'Ελλάδα ;Έ ν  τφ 
μεταξύ θά ήτο, νομίζομεν, σκοπιμώτερον νά συντρΰ 
■ψουν οΐ γλωσσαμύντορες του «’Εμπρός», διά τφν πα
τριωτικών των βομβαρδισμών, τόν Κεμάλ πρώτον.'Ύ- 
στερα τρώγωμεν καί τόν άλλον, άφού έννοεΐται.... 
του βγάλωμεν τις τρ*ίχες |

Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Π Α Ζ Α Ρ Ο

Στή στήλη αΰτή παρακαλονμε ό
λους τούς άνιγνώστες μας νά 
μάς [ϊοη-ϋ ήσουν

Είς τό διομάτιον του αΰτόχειρος εύρέθη σημείωμα, 
δι’ σδ παρακαλεΐ όπως είδοποιηθή τό ύπουργείον τών 
Ναυτικών καί μεριμνήση περί τής κηδείας, καί έπι- 
στολήΝ άπευθινομένηΝ πρό& τόν φίλον του.. .κτλ.
Έφημρίδα *’Ελεύθερος Τύπος- τής 4 του Μάη, σελ ·ί. 

κολόνναό, αράδα 96).
ι

Ό πρωθυπουργός κ. Γούναρης, ¿ρωτηθείς έν σχέ- 
σει μέ τό τηλεγράφημα απογευματινής έφημερίδος 
περί τών ίν. δ η λ ω ΘΕΙΣΩΝ ΦΟΒΩΝ.. . .

Έφημ. «’ Εμπρδ;», 8-·'>. σελ. 4. κόλ. 2, αράδα 4.

Μ ο υ σ ι κ ή

‘Η  φ ετινή  συναυλία τής κυρίας Φωκά

— Σής 29 του ’Απρίλη δόθηκε στή σάλο τού 
«Ελληνικού Ωδείου» ή προαγγελμένη συναυλία τής 
κ. Νίνας Φωκα, τής γνωστής καθηγήτρας τού τρα
γουδιού Ή κ. Φωκα τραγούδησε διαλεχτά κομμάτια, 
σοβαρής μουσικής, καί καταμάγεψε τούς ακροατές της 
μέ τήν κρουσταλλένια καί νεανικότατη αληθινά φωνή 
της, πού κάθε φορά θερμά τή χεροκροτούσανε. Ή 
σύμπραξη τής κύρης της κ. Καλφοπούλου, εΐτανε πο
λύ πετι»χημένη, καί τά τραγούδια πού κι αυτή τρα
γούδησε άποδοθήκανε μέ ακρίβεια. Τό πρόγραμμα εί
χε Μότσαρτ, Μπράμς. Γκρίκ, Βέμπερ, Σκαμπάτι, Τα- 
μάς, Ντυπάρκ, Ντελίμπ κι άλλους άπό τούς πιο ξα
κουσμένους συνθέτες.

"Οσοι εγγράφουν ενα συνδρομητή στο 
*Νουμα» παίρνουν για δώρο ό δρχ. βιβλία 
άπο τις εκδόσεις τοϋ * Ά ϋ η ν . Βιβλιοπωλείου».

"Οσοι εγγράφουν 2 συνδρομητές στο 
*Νουμα», παίρνουν για δώρο 10 δρ. βιβλία 
άπό τϊς εκδόσεις τοϋ «*Α$ην. Βιβλιοπωλείου».

Ανάλογα παίρνουν οσοι εγγράφουν τρεις 
και περισσότερους.

ΝΕΑ ΕΡΓΑ TO T  A. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΑΟΥ

IMÛ λΠΟ ΤΑ ΜΓΜΑΑΓΕχδοση «Tfaov» 1910 Δ». 8 -  
ΑΡλΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ λ’ (Ζωντανοί καί πεθαμένοι

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

Π Α Λ Ι ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (Ρομάντζο) 1920 . . » 3 -
0  A T T P Û M 0 Z  (δ ρ ά μ α ; .................... ..... > 8 -
Βρίβ*ονται στό «ΑθίΓΝΑΤΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ». 

— Όδός^οφοχλέθυς 3. τ-,:..
1Γ~ ‘' . ■ * * .  ._3(bîV ■ ν . · . . .  ■.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

|Β. Γ ^ 0ΡΚΗ· Είκοσιέξη καί μιά (μετ. Κ.Καρθαίου) 
ΑΓΗΣ: .Καημοί.
ΓΛΕΛΕ ΑΓΡΟΣ: Τό τραγούδι τής άνοιξης (μειάφρ.

Δήμου Βερενίκη).
1ΒΙΛΤΟΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ: Νοστιμον ήμαρ. 
ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΦΛΑΡΟΣ: Καλοκαιριάτικη νύχτα. 
ΤΑΚΗΣ ψίΤΣΟΣ: Τρικυμία.
ΦΟΥΛΜΗΛ Στό « ϊ^ιαντάφυλλο τοΰ Χάρου».
Γ· ΑΠΟΣΠΕΡΟΣ: Ό νείρατα.

0 ΛΟΥΚΑΣ ; Φαινόμενα και πράγματα.
Ρ, Ο β 3 . Ρ ίμ τ ο :  Ή  γυναίκα στόν άντρα.— Στό 

σταθμό.
1 Ρ ΑφΤΟΠΟ ΥΛΟΣ: Νέα ποιήματα (άπό τό Η ' βιβλίο) 
ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΒΔΟΜ ΑΔΑ: Ξένη φιλολογία.

—Ξένα περιοδικά.— Ή  Κοινή Γνώμη — Βςιρ- 
βαροπάζαρο.—Τ ί γράφουν οί άλλοι. —Μουσική. . 
— Χωρίς γραμματόσημο. 

α . ιμτίΑ Λ Ο ΣιΤα Ιδανικά τής νέαςΈγγλέζικηςΤέχνης.

Μ Α Ξ Ι Μ Ο Υ Γ Κ Ο Ρ Κ Η

Ε Ι Κ Ο Ι Ι Ε Ϊ ϋ  I V Α Ι  Μ Ι Α
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. Κ Α ΡΘ Α ΙΟ Υ

Είμαστε είκοσι εξ») άντρες — είκοσιέξη ζωντανές 
μηχανές, κλεισμένες σ’ ένα ύγρό κατώγι όπου άπό 
νωρίς τό πρωΐ ώς αργά τό βράδι ζυμώναμε καί, φτιά
ναμε κουλούρες. Τά παράθυρα τοΰ κατωγιού μας έ
βλεπαν σένα βαθούλωμα, άφισμένο επίτηδες μπροστά 
τους, καί χτισμένο μέ τούβλα πρασινισμένα άπό τήν 
πολυκαιρία. ’Απ’ έξω, τά παράθυρά μας εΐτανε κλει
σμένα μέ πυκνά σιδερένια κάγκελα, καί τό φως τοΰ 
ήλιου δεν κατόρθωνε νά μάς φτάσει, μην μπορώντας 
νά περάσει μεσ’ άπό τάλευρωμένα τά τζάμια. Ό  
προϊστάμενός μας τά είχε επίτηδες έτσι φραγμένα, γιά 
νά μην μπορούμε νά δώσουμε κάνα κομμάτι απ’ τό 
ψίομί του στους ζητιάνους, ή σέ κανέναν πεινασμένο 
συνάδερφο δίχως εργασία; ό προϊστάμενός μας μάς 
έκραζε μάγκες, καί τό μεσημέρι μάς έδινε νά τρώμε, 
αντί γιά κρέας μπαγιάτικα έντόστια. . . .

Στενά καί πνιγερά εΐτανε ικειμέσα -πού δουλεύαμε, 
κάτω απ’ τή χαμηλή, βαρειά στέγη πού εΐτανε γεμά
τη καπνιές κι άράχνες.Βαρηθυμιά κι άηδίσ. μάς επλά- 
κωνε τήν ψυχή μες σ’ αυτούς τούς βρώμικους καί 
μουχλιασμένους τοίχους... ’¿σηκωνόμαστε. τό πρωΐ 
στις πέντε ή ώρα, χωρίς νά έχουμε χορτάσει τόν ύ
πνο, καίί στις έξη έκαθόμαστε μπρος σ’ ένα τραπέζι 
καί πλάθαμε κουλούρια άπό τή ζύμη πού μάς είχαν ε
τοιμάσει οί συνάδερφοί μας τήν ώρα που έ'μεϊς κοιμό
μαστε. Κι όλη τήν ήμερα, απ’ τό πρωΐ ίσαμε τις δέκα 
τό βράδι, άλλοι άπό μάς, ¡καθισμένοι μπρδς στο τρα
πέζι, πλάθανε μέ τά χέρια τό ελαστικό φύραμα κ»ί 
συγχρόνως κουνιόντουσαν δεξιά κι αριστερά γιά νά 
μην ξυλιάσουν δλο στην ίδια θέση, ενώ οί άλλοι ανα
κάτευαν παραπέρα νερό κι αλεύρι. „Κι ολη τήν ήμερα 
κόχλαζε μονότονα καί μελαγχολικά τό νερό μές στο 
καζάνι, δπου ζεματίζαμε ΐίς κουλούρες, κι. άκουγότα.” 
νε τό φτιάρι πού σερνότανε γρήγορα κι ορμητικά α
πάνω στις πυρωμένες πλάκες τοΰ φάύρνου, δπου ό 
φούρναρης έριχνε γιά νά ψηθούνε τις γλιστερές, φρε- 
σκυζεματισμένες κουλούρες.

Άπ’ τό πρωΐ ώς τό βράδι καίγανε τά ξύλα στη μιά 
μεριά τού» φούρνου, καί ή κόκκινη τής φλόγας Ανα
λαμπή έτρεμε άπά,νιο στόν τοΐχο, απέναντι, σά νά μάς 
πέ^λουσΒ

τό κεφάλι κανενός γίγαντα ξωτικού, πού είχε προβά
λει άπό τή γη καί μ’ -ρθάνοιχτο στόμα μάς έριχνε τήν 
πύρινή του άνάσα, ενώ οί μαύρε; τρύπες τών Αερί- 
στήρων κοιτάζανε αδιάκοπα απάνω στην Ατέλειωτη 
εργασία μας. Αυτές οί δυο βαθειές τρύπες φαινόιλ- 
τουσαν σάν τά μάτια — σάν τάσπλαχνα, κρύα μάτια 
τού ξωτικού : μάς κοιτάζανε δλη τήν ώρα μ£ τό ίδιο 
σκοτεινό βλέμμα, λες κ’ είχανε κουραστεί κοιτάζοντας 
σκλάβους, πού απ’ αυτούς τίποτα πιά δέν περιμένανε, 
καί πού δέν είχανε πιά γι αυτούς παρά την ψυχρή 
περιφρόνηση τής υπεροχής τής σοφίας.

Τή μιά μέρα απάνω στην «&λη, πλάθομε, βου
τηγμένοι στη σκόνη τοΰ Αλευριού, μές στις λάσπες 
πού φέρναμε Απ’ τήν αύλή μέ τά πόδια μας, μέσα στο 
μολεμένο, πνιγερόν αέρα ; μαλάζαμε τη ζύμη καί 
φτιάναμε κουλούρια πού τά ραντίζαμε μέ τόν ίδρωτά 
μας. Κο$ μισούσαμε την εργασία μας μέ μίσος πικρό* 
δέ βάζαμε ποτέ στο στόμα μας απ’ τάΓ κουλούρια πού 
φτιάναμε μέ τά χέρια μας, και προτιμούσαμε τό μαύ
ρο ψωμί. ’Εκαθόμαστε σ’ ένα μακρύ τραπέζι, ό ένας 
απέναντι στόν Αλλο, στην κάθε μεριά τού τραπεζιού 
εννιά έργάτες, καί κουνούσαμε, ώρες, τά χέρια μας 
καί τά δάχτυλά μας· καί τόσο είχαμε συνηθίσει στη 
δουλιά μας, πού ούτε δίναμε πιά καμιά προσοχή σ’ δ,τι 
κάναμε. Καί τόσο πολύ βλεπόμαστε κειμέσα, πού εί
χαμε πιά βαρεθεί ό ενας τόν Αλλον, κοό δ καθένας μας 
ήξερε καί τις παραμικρές ζαρωματιές στα πρόσωπα 
τών συντρόφων του. Δέν είχαμε τίποτα πού νά μπο
ρούσε νά μάς δώσει θέμα γιά ομιλία· είμαστε δμως 
σ’ αυτό συνηθισμένοι, καί σωπαίναμέ δλη την ώρα, 
έξόν δταν έτύχαινε καμιά φορά νά τσακωνόμαστε — 
γιατΓι πάντοτε βρίσκει κανείς αφορμή γιά νά τσακω- 
θεΐ μ’ έναν άνθρωπο, καί μάλιστα μ’ έναν πού έργά- 
ζεται μαζί. "Ομως κ’ οί τσακωμοί μας σπάνιοι είτανε 
— σέ τί μπορεί τό κάτω κάτω νά φταίξει ένας Αν
θρωπος μισοπεθαμένος, ένας πού μοιάζει σάν πέτρινο 
αντρείκελλο, καί πού δλη του ή ψυχική ζωή έχει πνί
γει μές στή σκληρή καί βαρειά κι Αδιάκοπη δουλιά ; 
Ωστόσο ή σιωπή είναι βασανιστική κοφ. τρομερή μό
νο γώκΛυυς πσύε&ΐ©« κιόλας δ,τι είχανε νά πούνε, 

’ ‘ ̂     “ “ πούνε τίποτά·
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ανθρώ πους που δεν έχουν άκόμα αρχίσει καν νά  μι
λούνε, ή  σιωπή ε ί 'α ι  κατιτί πολύ απλό εύκ ο λο .. . .

Κ αμιά  φ ορά  δμως τραγουδούσαμε, καί τό τραγού
δ ι μας ,άρχιζε έ τ σ ι : Ξάφνου, απάνω στή δαυλιά, κά
ποιος από μάς αναστέναζε βαθιά, σάν Ινα  κουρασμένο 
γέρικο Αλογο, καί άρχιζε ένα από κεϊνα τά  μέλαχολι- 
κά τραγούδια πού μέ τούς γλυκούς τους τόνους ξαλα- 
φρώνουνε την ψ ιχ ή  τού τραγουδιστή απ’ τό βάρος 
πού τηνέ πλακώνει Ό  ένας από μάς τραγουδάει κοί, 
μεΐς ο ΐ άλλοι άφιγκραζόμαστε, σωπαίνοντας, τό τρα
γούδι του πού σβύνει, κάτω  ά π ’ τό χαμηλό ταβάνι, σά 
μ ιά  μ ικρή φω τιά  στις στέππες, δτανι ό σταχτύς χυ- 
νοπωριάτικος ουρανός κρέμεται σά μ ιά  μολυβένια 
στέγη πάνω  άπ’ τή  γή . 'Ύ στερα  αρχίζει κ ’ ένας δεύι- 
τερος νά τραγουδάει μαζί, καί δυο φω νές άπλώνουν- 
τα ι απαλά καί θλιβερά μες στον πνιγερόν αέρα τής 
στενής σπηλιάς μας, καί ξάφνου μπαίνουνε κ ι άλλοι 
πέντε έξη  στο τραγούδι —  σάν κύμα φουσκώνει, κ ι δ - 
σο πηγαίνει, δυναμώνει, καί πλημμυράει, καί βγαίνει 
έξω , περνώ ντας τούς υγρούς χοντρούς τοίχους τή ς πέ
τρ ινη ς φυλακής μ α ς . . . .

Σ έ  λ ίγο  τραγουδούμε μαζί (καί οί είκοσιέξη* ο ι δυ- 
νατές, γυμνασμένες φωνές, γεμίζουν τό υπόγειο- τό 
τραγούδι δέ χω ρεΐ π ιά  μές στο στενό, χαμηλό χώ ρο : 
φ τερουγίζει στο μάκρος τώ ν πετρένιω ν τοίχων, στε
νάζει κα ί κλαίει καί γεννάει έναν αλαφρό, γλυκό πό
νο μ ές στήν καρδιά , τή ς  άνοίγει φ ς  παλιές πληγές 
κα ί τή  γεμ ίζει μέ ν ο σ τα λ γ ία .. .  01  τραγουδιστές Α
ναστενάζουνε βαριά  κα ί βαθιά. Ό  ένας κ ’ ύστερα έ
νας άλλος, παύει ξάφνου τό τραγούδι καί Αφιγκράζε- 
ται τό τραγούδι τώ ν συντρόφων κ ’ ύστερα μπαίνει πά
λε στο κόρο. Κάποιος άλλος κόβει τό τραγούδι του μέ 
ένα «άχ (» γεμάτο παράπονο —  μ έ  κλεισμένα τά  μ ά 
τ ια  έξαικολουθεΐ πάλι ν ά  τραγουδάει, κ α ί τά  πλατειά, 
φουσκωμένα κύματα τώ ν ήχω ν τού φαίνονται, λέις, 
σάν ένας δρόμος πού βγάζει σέ κάποια μακρυνά μέ
ρη, ένας φωτερός, ήλιολουομένος δρόμος δπου θ α ρ 
ρεί π ώ ς βρίσκτται δ  ίδ ιος κ α  Ιπ ε ρ π α τε ΐ. . . .

Ο ί φλόγες Εξακολουθούνε άκόμα ν ά  χοροπηδούνε 
μές στό φούρνο, άκόμα σέρνεται τό φ τυά ρ ι τού  φούρ
ναρη γρ ή γο ρ α  κ ι ορμητικά, αδιάκοπα πάνω  στα τού
βλα, κοχλάζει το  νερό στό καζάνι, τρέμει, σά νά  μάς 
περγελάει σ ιγά , ή  αναλαμπή τή ς φω τιάς στόν τοίχο. 
’Ε μείς δμω ς τραγουδούμε κ α ί διώχνουμε ά π ’ τ ις  καρ
διές μας μέ ξένα  λόγια τόν πικρό μας τον πόνο, τή  

ιβαρειά θλ ίψ η  ζω ντανώ ν Ανθρώπων πού τούς έχει 
παρθεΐ τού ήλιου τό  φώς, τή  θλίψ η τώ ν σκλάβων.

Έ τ σ ι  ζούσαμε οί είκοσιέξη μές στό κατώ γι τού με
γάλου, πέτρινου σπιτιού, καί ή  ζω ή μας εΐτανε τόσο 
θλιβερή κα  ιβαρειά^ πού θαρρούσαμε πώ ς ολόκληρο 
τό τρίπατο σπίτι ειτανε χτισμένο πάνω  σ φ ς  πλάτες 
μας.

’Ε ξόν  δμιος Από τό  τραγούδι μας είχαμε Ακόμα καί 
κάτι άλλο πού μ“ ς  ομόρφαινε τή  ζωή —  κ ατιτ ί πού 
τάγαπούσαμε καί πού γ ιά  μάς ίσως έμπαινε στή θέση 
τού ήλιον πού μάς έλειπε. Σ τό  δεύτερο πάτωμα τού 
σπιτιού μα ς είταν ένα  έργα σ τήρ ι γιά κεντήματα, κ ’ Ε
κεί έμενε, Εξόν Απ’ τ ίς  έργάτισσες, 2ν»1_μϋά καμαριέ
ρη, ή Τάνια, μιά κοπέλλα ίσαμε δεκάξηχρ̂ νων. Κά. 
θε πρωί, &Υ* Οφ φ  ιψ ρψ ι& μ μέ 
λανά ματώίΐα κολλούσε' στό τζάμι

θύρου που είταν Ανοιγμένο στην πόρτα πού έβγαζε 
ά π ’ τό έργαστήρι μας στήν αύλή τού σπιτιού κιφ μιά 
συμπαθητική κρυσταλλένια φωνή μας φώναζε :

« Έ ,  φυλακισμένοι μου ! Κουλουράκια . . . »
,Εμείς, μόλις άκούγαμτ τή  γνω στή μας κρυσταλ- 

λενια φωνή, στρέφαμε δλοι μεμιάς κατά τήν  πόρτα 
καί (κοιτάζαμε μ’ εύχαρίστησρ καί καλοσύνη τδ πρόμ 
σωπο τή ς κοπέλλας πιύ μάς χαμογελούσε χαρωπό χα
ρωπό. Μ άς είχε γίνει π ιά  μ ιά  ευχάριστη συνήθεια νά 
νά βλέπουμε κάθε μέρα τό μυτάκι τη ; κολλημένο στό 
τζάμι καί τάσπρα τ η ;  τά  δοντάκια πού έλαμπαν ανά
μεσα άπ’ τά τριανταφυλλιά καί γελαστά της χείλια, 
Σ τή  στιγμή τσακιζόμαστε ποιός θ ά  τής πρωτανοίξει 
τήν πόρτα, καί νάτηνε μπροστά μας, χαρω πή καί 
γλυκειά καί στέκεται κρατώντας τήν ποδιά της μπρο
στά, μέ τό κεφάλι λίγο γερμένο ά π ’ τή μιά μεριά· 
στέκεται μπροστά μας καί χαμογελάει, κι δλο χαμό- 
γελάει. Ή  μακριά, .χοντρή, καστανή της πλεξίδα, 
κερνώντας α π ’ τόν ώμο, κρέμεται άπάνω στό στήθος 
της. Κ αί μεΐς, βρώμικοι, θλιβεροί καί αγροίκοι τήν 
κοιτάζουμε μέ σηκωμένα κεφάλια —  γ ια τ ί τό κατώ
φ λι δπου στέκεται είναι τέσοερα σκαλοπάτια ψηλό
τερα απ’ τό πάτωμα —  ,καί τή ν  καλημερίζουμε καί 
τής λέμε δυο τρ ία  λόγια τέλεια διαφορετικά από κεί
να πού συνηθίζουμε αναμεταξύ μας, κάτι λόγια πού 
έχουμε μονάχα γ ι ’ αύιήνε. "Ο ταν μιλούμε μαζί της, 
οί φω νές μας μαλακώνουν καί τά χωρατά μας γίνον
τα ι πιο Αθώα. Κ αί τό κάθε τ ι  πού έχει σχέση μ ’ αύτή- 
νε, τό βλέπουμε μ’ αυτόν τόν τέλεια ξεχωριστό τρόπο. 
Ό  φούρναρης βγάζει άπ’ τό φούρνο μιά φ τυαριά  Α
πό τά  πιο καλοψημένα καί πιό ροδοκοκκινισμένα κου
λούρια καί ταδειάζει σβέλτα σβέλτα στήν ποδιά  τής 
Τάνιας,

«Κοίταξε μη σέ ίδεΐ τάφεντικό», τής λέμε κάθε φο
ρά. Κ ι αύτή γελάει πονηρά ¿καί μάς φωνάζει γελαστή:

«"Εχετε γειά , φυλακισμένοι μου !» —  καί φ εύγει 
γλιστρώ ντας γο ρ γά  σάν ποντικάκι.

Α υτό είνα ι δ λ ο . . . .
*Όμως γ ιά  πολλήν ώρα, αφού φ ύγει ή  Τάνια , μάς 

Αρέσει νά  κουβεντιάζουμε γ ι ’ αύτήνε —  καί κάθε φο
ρά λέμε τά  ίδ ια  πού είπαμε χτές καί προχτές, γ ιατί κ ι 
αυτή, δπω ς κ<4 μεΐς, καί δλα γύρω  μας, είναι πάντοτε 
ή ίδια, δπω ς καί π ρ ί ν . . .  Π αραπολύ βασανίζεται καί 
πλακώνεται ή  ψ υχή τού ανθρώπου, δταν ζεΐ Ιτσ ι από 
μέρα σέ μέρα, χω ρίς τίποτα  ν ’ αλλάζει γύρω  του* κι 
δταν αύτή ή  r/,ατάσταση δέ σκοτώνει όλότελα τή ν  ψυ
χή  του, ή  αίώνια μονοτονία πού τονέ ζώνει, γίνεται 
κάθε μέρα καί πιό μεγάλη τυ ρ α ν ν ία .. . .

Γ ιά  δλες ά ς  άλλες γυναίκες μιλούσαμε πάντοτε μ’ 
ένα τρόπο, πού πολλές φορές καί μεΐς οί ίδ ιο ι συχαι- 
νόμαστε τάδιάντροπα καί ωμά λόγια μας, πράμα  πα- 
λύ φυσικό, γ ια τ ί έκεΐνο τό είδος γυναίκες πού έμτΐς 
γνωρίζαμε, δέν είταν άξιες καί γ ιά  καλύτερα. Γ ιά  τήν 
Τ άνια  δμα»ς πότέ δέ λέγαμε κακό λόγο, κανείς μας δέ 
θ ά  τολμούσε ν ά τ ή ς  πει κανένα κάπως ξεσχισμένο χω
ρατό, κ ι Ακόμα λιγότερο θ α  κοτούσε νά  τήν Α γγίξει 
κανένας. Αυτό γινόταν ίσως γ ια φ  πάντοτε έμενε μαζί 
μας μόνο γ ά  λίγο , περνούσε γ ιά  μ ιά  στιγμή μπρός 
στά μάτια  μας σάν £γα Αστρο πού πέφ τει Απ’ 'τό ν  
Ο&ρανό, κ ι Αμέσως πάλι χανότανε* ή  κ ι Ακόμα, ίσω ς 

κα ί ***·
πραμ α  '  ’ J ' ' Α£' '  *
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-Ί'ό αμόρφωτη κι, ωμή ψυχή. Κ! ύστερα εΐταν ακόμα 
κ«ΐ κάτι άλλο : αν καί ή μονότονη κοιμιστική εργα
σία μάς είχε καταντήσει σαν τα ζώα στο μαγκανοπή
γαδο, είμαστε ωστόσο πάντοτε άνθρωποι, και, όπως ό
λοι οι άνθρωποι, δεν μπορούσαμε καί μείς νά ζήσου- 
με χωρίς νάχουμε κατιτί πού νάγαπούμε. Δεν είχα
με τίποτα καλύτερο απ’ αυτήν, καί κανένας άλλος δεν 
έδινε τήν παραμικρή προσοχή σέ μάς πού ζούσαμε κεΐ 
κάτω στο κατώγι, κανένας άπό τούς τόσους καί τό
σους άνθριόπους πού κατοικούσανε στο ίδιο σπίτι...

Στο τέλος όμως — καί αυτό μού (ραίνεται τό σπου
δαιότερο — τή θεωρούσαμε πια σαν κατιτί δικό μας, 
σάν κατιτί πού χρωστούσε τήν ύπαρξή της μόνο καί 
ιιύνο στά κουλούρια μας- το θεωρούσαμε υποχρέωσή 
μας νά τής δίνουμε φρέσκα, ζεστά κουλούρια, κ’ είχε 
γίνει γιά μάς σαν ένα είδος καθημερνής θυσίες πού 
προσφέρναμε στο είδωλό μας. Είχε καταντήσει γιά 
μάς σωστή ιεροτελεστία πού κάθε μέρα κο& σφιχτό- 
τερα μάς έδενε μαζί της. Εξόν απ’ τά κουλούρια δί
ναμε τής Τάνιας καί πολλές καλές συμβουλές — νά 
ντύνεται πιό ζεστά, νά μην τρέχει τόσο βιαστικά στις 
σκάλες, νά μην ανεβάζει τόσο βαριά φορτώματα ξύ
λα. Άκουγε τις συμβουλές μας χαμογελώντας, άπο- 
κρινύτανε χαμογελώντας και ποτέ δέν τις ακολουθού
σε. 'Όμως δέ θυμώναμε γιαυτό ; εμείς θέλαμε μόνο 
νά τής δείξουμε πόθο ανησυχούσαμε γιά δαύτηνε.

ΙΙολ/ίές φορές ρχότανε καί μάς παρακαλοΰσε νά 
νή βοηθήσουμε σέ |κ·άτιτί· πότε ήθελε νά τής άνοίξου- 
με τή βαρεία πόρτα της αποθήκης, πότε νά τής λια
νίσουμε ξύλα· καί μείς τής κάναμε ό,τι καί νά μάς' 
ζητούσε, μέ χαρά, καί μάλιστα μέ κάποια περηφάνια.

"Οταν όμως κάποιος από μάς τήν παρακάλεσε νά 
.ού ράψει τό ένα καί μοναδικό του πουκάμισο, ¿'κείνη 
γύρισε καί τούπε καταφρονετικά ;

«Καλέ τί μας λές ! Νά σού μπαλώσω τό πουκάμισο;
- αυτό μούλειπε τώρα....»

' 'Γόν κοροΐδέψαμτ αρκετά τόν παράξενο άνθρωπο 
για τό πάθημά του καί. - -  κανένα- μας πιά δέν τής 
γύρεψε τίποτα. Τήν αγαπούσαμε — αυτό είναι όλο. 
Ό άνθρωπο: θέλει πάντοτε σέ κάποιον νά δίνει τήν 
άνάπη τοι\ >.ι άν ακόμα αυτή του ή αγάπη γίνεται, 
κάποτε, ενοχλητική κι άσκημαίνει ή καί φαρμακώνει 
τή ζαιίι τού άλλου. "Ομως αυτό δέν τό εξετάζει ή α
γάπη. Είχαμε απόλυτη ανάγκη νάγαπούμε τήν Τά- 
νια, γιατί αλλιώς δέ θάχαιιε κανένα γιά νάγαπούμε.

Καμιά φορά άρχιζε 'κανένας άπό μάς νά στοχάζε
ται :

«Γιαά, τό κακομαθαίνουμε έτσι αύτό τό κορίτσι ; 
\έ.ν είναι δά καί τίποτα σπουδαίο — .πώς ; Παρα
κάνουμε, θαρρώ, φασαρία γιά δαύτηνε....»

"Ομως εμείς τονέ φέρναμε γρήγορα καί δραστή
ρια στά λογικά του, αυτόν τόν ασυλλόγιστο, πού τολ
μούσε νά πει τέτοια λόγια. Είχαμε απόλυτη ανάγκη 
κάτι νάγοπούμε : αυτό τό κάτι. τό είχαμε βρει καί τό 
αγαπούσαμε, κ* ή άγάπη πού τούχαμε μαζί κ’ ο! εί- 
κοσιέξη, είπανε, γιά τόν καθένα μας χωριστά, Ιερή 
κι άπαραβάστη. "Οποιος στδ ζήτημα αύτό μάς άν- 
τιπολιτευότανε, εΐταν εχτρός μας. "Ίσως τό άντικείμε- 
νο τής αγάπης μας, νά μην ειταν καθόλου άξιο για 
τόση άγάπη — όμως ϊ̂μαστε είκοσιέξη, «’ είχαμε τήν

άπαίτιμιη έκεΐνο πού εΐταν’ γιά μάς τόσο πολύτιμο, 
νάναι ιερό καί; γιά όλους τούς άλλους.

ΊΙ αγάπη μας, μερικές φορές, δέν είναι λιγότερο 
ενοχλητική από τό μίσος μας... Γιαύτό μερικοί πε
ρήφανοι χαραχτήρες υποστηρίζουν -πώς τό μίσος μας 
τούς κολακεύει περισσότερο άπ’ τήν αγάπη μας . . .  
'Ωστόσο, άν αυτό είναι αλήθεια — γιατί τότε δέ μάς 
αποφεύγουν;

*«*
Εξόν άπό τό κουλουράδικο, είχε δ προϊστάμενος 

μα; κ’ ένα γερμανικό φούρνο πού βρισκότανε στο ί
διο σπίτι· ένας τοίχος μονάχα το̂ έ χώριζε άπό τή σπη
λιά μας. "Ομως οί εργάτες του — είτανε τέσσερις άπό 
δαύτους — δέ μάς ζύγωναν· γιατί θεωρούσαν τήν 
ίργασία τους για καθαρότερη άπό τή δική μας, καί γι’ 
αύτό είχαν τήν ιδέα πώς κι αύτφ οί ίδιοι εΐτανε πιό 
καλύτεροι άπό μάς. Δέν ερχόντουσαν‘ποτέ στο εργα
στήρι μας, καί γελούσαν καταφρονετικά γιά μάς, όταν 
μάς συναντούσανε στην αυλή. Μά ούτε καί μείς δέν 
πηγαίναμε σ' αυτούς ; ό προϊστάμενός μας μάς τόχε 
άπαγορέψει. γιατί φοβότανε πώς μπορούσε νά κλέβα
με τίποτα άπό κεί. Δέν τούς άγαπούσαμε τούς εργά
τες τού γερμανικού φούρνου, γιατί τούς ζηλεύαμε : 
ή δουλιά τους εΐταν αλαφρύτερη άπό τή δική μας, 
πληρωνόντουσαν ,καλύτερα άπό μάς, κ’ ή τροφή πού 
τούς έδιναν, εΐταν καλύτερη άπό τή δική μας· τό μα
γαζί πού έργαζόντουσαν εΐταν μεγάλο καί φωτερό, κι 
όλοι τους εΐταν, άντίθετα άπό μάςΓ καθαροί καί γεμά
τοι ύγεία. ’Εμείς εΐχαμε όλοι μια παράξενη κιτρινά
δα στά πρόσωπα· τρεις άπό μας εΐτανε συφιλιδικοί, 
κάτι άλλοι είχανε ψώρα, ένας ειταν πιασμένος άπό ρε- 
ματισιιούς. ’Εκείνοι φορούσαν καλά ρούχα τις σκόλες 
καί τις ώρες πού δέν είχαν εργασία, μέ ζακέτες καί μέ 
παπούτσια πού τρίζαν ¡καθώς περπατούσαν δυό άπ’ 
αυτούς είχανε μια φυσαρμόνικα· κι όλοι τους πήγαι
ναν ταχτικά περίπατο στό δημοτικό πάρκο. ’Εμείς τό- 
ναντίο φορούσαμε κουρελιασμένα, βρώμικα ρούχα και 
παλιά παπούτσια· έμας δέ μάς άφηνε ή άστυνομία 
νά πηγαίνουμε στό πάρκο — εΐτανε λοιπόν δυνατό 
νάγαπούμε αυτούς τούς ανθρώπου; ;

Μια μέρα, μάθαμε πώς ό φούρναρης τ,ού γεραανί- 
κού είχε άρχίσει νά πίνει, καί πώς ό προϊστάμενός 
αας τόν είχε διώξει άπό τή δουλιά ν· είχε παρμένο στη 
θέση του έναν άλλο, έναν πού είχε κάνει στό στρατό 
καί πού φορούσε άτλαζωτό γελέκο καί ρολόγι μέ χρυ
σή καδένα. Είχαμε μεγάλη περιέργεια νά δούμε ένον 
τέτοιο λιμοκοντόρο, καί, μέ τήν ελπίδα πώς θά τονέ 
συναντούσαμε, βγαίναμε ό ένας ύστερα άπό τόν άλλο 
στην αυλή.

"Ομως ήρθε ό ίδιος στό μαγαζί μας. "Άνοιξε τήν 
πόρτα μέ μια κλωτσιά, τήν ααπσε άνοιχτή καί μας εί
πε άπό τό κατώωλι όπου στάθηκε, χαμογελώντας ;

«Ό Θεός μαζί σας, παιδιά! Καλημέρα σας....»
Ένας κρύος, θολός αέρας ερχόταν απόξω σά σύν

νεφο καί τόν περιτριγύριζε. Αυτός όμως στεκότανε 
στό κατώφλι καί μάς κοιτούσε άπό κεΐπάνω χαμογε
λώντας, καί μάς έδειχνε τά μεγάλα τού κίτρινα δόν
τια κάτω άπό τάνοιχτόξανθο μουστάρα του πού τοχε 
στριμμένο καταπάνω. Τό γελέκο του είτανε τόντι κα
τιτί έντελώς ξεχωοιφτό — εΐτανε γαλάζιο, κεντημένο 
!&' λουλούδια, κ* είχε μιά περίεργη γυαλάδα· τά κουμ
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πιά του εΐτανε φτιασμένα άπό κόκκινα πετράδια. Εί
χε καί μιά καδένα.. . .

Εΐταν Ινα δμορφο παλληκάρι αυτός ό «Στρατιώ
της» ψηλός, γερός, μέ κόκκινα μάγουλα· και τά με
γάλα γαλανά του μάτια κοιτάζανε γεμάτα φως καί κα
λοσύνη. Στό κεφάλι του φορούσε έναν άσπρο κολλα
ρισμένο ο|ίθΰφο· καί κάίΐω απ’ τήν πεντακάθαρη πο
διά του λαμποκοπούσαν οί μύτες τών φρεσκογυαλι
σμένων, καινούργιων παπουτσιών του.

'Ο φούρναρής μας τόν παρακάλεσε μέ πολύ σεβα
σμό νά κλείσει τήν πόρτα. Τήν έκλεισε δ'χως νά δεί
ξει μεγάλη βία, κι άρχισε κατόπι νά μας ρωτάει γιά 
τόν προϊστάμενό μας. Φιλοτιμηθήκαιμε ποιος μας νά 
τοΰ δώσει τις περισσότερες πληροφορίες : πώς δ προϊ
στάμενός μας εϊταν ένας τετραπέρατος κατεργάρης, 
ένας μπαγαπόντης, ένας Αχρείος, ένας τύραννος — 
μέ λίγα λόγια τοΰ είπαμε δσα μπορεί κοΐί πρέπει νά 
πει κανείς γιά έναν προϊστάμενο, πού δμως δέν μπο
ρούν δλα νά γραφτούνε δώπέρα. Ό  Στρατιώτης, κα
θώς ιισς ακουγε, κουνούσε τά ξανθά του μουστάκια 
καί ιιάς κοιτούσε μέ τά καλόκαρδα φωτερά του μάτια.

«Κοοίτσια έχετε δώ μπόλικα», είπε ξάφνου.
Πολλοί άπό μάς γέλασαν μέ σεβασμό, άλλοι κάναν 

έναν ¿'πιθυμιάριζο μορφασμό, κ’ ένας πληροφόρησε τό 
Στρατιώτη πώς στό σπίτι μας βρισκόντουσαν εννιά 
κομμάτια άπό δαΰτα.

«Μ&ιορεί νά γίΐίι τίποτα;....» ρώτησε δ Στρα- 
tiámic μισοκλείνοντας τά μάτια.

Γελάσαμε πάλι, δχι καί πολύ δυνατά καί λίγο σα
στισμένοι. .. Πολλοί άπδ μά; θάθελαν νά δειχτούνε 
στδ Στρατιώτη λεβέντες σάν μι αυτόν, δμως κανένας 
μας δέν εΐταν άξι-ος. Κ’ ένας τοΰ τόμολόγησε κ’ είπε 
σιγά: " 1 ’ ■

«Πού μπορούμε νά βάλουμε μεΐς τέτοιο πράμα στό 
νοΰ μας !. . .»

(Στάλλο φύλλο τελιώνει)

Κ Α Η Μ Ο Ι

’Αργά τό κουρασμένο βήμα σέρνω 
Έκεΐ πού σκλάβο μέ τραβά ή Μοίρα,
Μού έλαχε φαρμακεμένη κλήρα.
Θερίζω πόνους, δπου αγάπη σπέρνω.

Καί τώρα πού άποσταμένος γέρνω 
Στόν ώμο σου, γλυκειά ’Αδερφή, γιά τήρα, 
Στό μαύρο πόνο σου όγρή πορφύρα 
Πώς αίμοστάζει δ πόνος πού σού φέρνω.

Δροσοσταλίδα ουράνια στην καρδιά μου,
Τό δάκρι τής συμπόνιας σου χαρίζει,
Κ’ ενώ άπαλοχαδεύεις τά μαλλιά μου,

Γαληνεμένη μου ή ψυχή γυρίζει 
Στή Μάνα μου. Τώρα, μαζί σου μόνο 
θεερίζω αγάπη, σπέρνοντας τόν πόνο.

Μ ΕΛ Ε Α ΓΡ Ο Υ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Πέρασε πιά μέ τούς πολλούς ανέμους του ό χειμώνας. 
Κ’ ή άνοιξη όλοπόρφυρη, ροδογελα. ανθοφόρα. 
Χλωρό στή γής απλώνεται, τή σταχτερή, χορτάρι,
Τά δέντρα ξανανθίζουνε κ’ ή φύση άνερραγώνει·
Καί τά λιβάδια, τής Αυγής τήν απαλή δροσούλα 
Ρουφάνε καί μοσκοβολάν κι άνοίγουνε τά ρόδα. 
’Αναγαλλιάζει ό πιστικός, παίζοντας τή φλογέρα,
Καί χαίρεται τά ρίφια ίου τάσπρότριχα ό τσομπάνος. 
Μές στήν πλ.ατιά τή θάλασσα ναυτόπουλα αρμενίζουν. 
Κι ό Ζέφυρος άργοφυσά «καί τά πανιά φουσκώνει. 
«Εύοί, εύάν τού Διόνυσου που φέρνει τό σταφύλι». 
'Όλοι τού κράζουν καί κρατούν κισσό σταφνλωμένο. 
Μέλισσες βο’Φογέννητες, μαστόρισσες πανώριες, 
Άπάνου στά κουβάνια τους κάθουνται .σωριασμένες. 
Καί μαστορεύουν διιορφα νιαρόφτιαστες κερήθρες, 
Καί γύρω κελαηδούν πουλιά λογιών λογιών ζευγάρια. 
Θαλασσοπούλια στό γιαλό, στά σπίτια χελιδόνια, 
Κύκνοι στόν άκροπόταμο κι αηδόνια μέ; στό λόγγο 
Τώρα πού ξανανιώνει ή γής κ’οί κάμποι λουλουδίζουν 
Πού τραγουδάει ό πιστικός καί χαίρεται τάρνιά τον 
Κ’ οί ναύτες αρμενίζουνε ¡κι ό Διόνυσος χορεύει.
Καί κελαηδούνε τά πουλιά κι δργούνε τά μελίσσια. 
Πώς θάκανε δ τραγουδιστής, χωρίς νά τραγουδήσει

ΙΗΜΟΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ

ΝΟ ΣΤΙΜ Ο Ν ΗΜΑΡ

Τό «Κείνων Ρήμα» πάλι πού μέ σέρνει ; 
καί σείς. καπετανέοι. πού μέ πάτε; 
ώ ! στα/ρογιάλι κάτω βκεΐ τραβάτε 
πρός τό νησί πού ξαπλ,ωμένο γέρνει 
λιπόθυμα στό πέλαο καί μου παίρνει 
καί νού, κι αγάπη. Μαύρα συλλογάται 
σκληρή ή ψυχή σας καί χαμογελάτε 
στόν πόνο τού νησιού μου πού μέ δέρνει. 
'Ένα τραγούδι, κ’ νστερ’ άλλο, κι άλλο. 
σά βογγητό Τκντάλ.ον θάρχινήσω. 
ίσως μ’ αύτύ τόν πόνο μου νά σβήσω... 
Λυπητερά στό πέλαο θά τό ιΐίάλω.) !
Γλυκό, γιά σέ. τραγούδι τονισμένο. 
«Νοστιμον ήιιαρ». τρισενλογηιιένο !

!»1» ΜΙΑΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΪΡΑΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΑ

Κομμένη ή Γή απ' τού "Ηλιου «άγριο άγκάλιασμι 
Ρουφά μέ. δίψα τή δροσιά πού στάζει- 
Θωρεΐ τον ούυανό διαιιαντοστόλιστο 
Κ’ έρωτεμένη βαριαναστενάζει.

Ή Γή, ζεστή σα θυμιατό πελώριο,
Μέ μΰρα πού άπ* τά σπλάχνα της τά βγάζει, 
Γεμάτα μέθη, γλύκα, μύρ’ Αμέτρητα,
Τό μακρινό της Είδωλο θυμιάζει.
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Γύρισε στό σπίτι του αργά, τά μεσάνυχτα.
Ό «γέρο; τον δρόσιζε τό μέτωπο, κι από μακριά, 

πολύ μακριά, έφτανε τό βουητό τή; καμπάνας. Ένα 
αδιάκοπο βουητό, νευρικό, πού έτρεμε στον ατρικύμι·- 
στον αιθέρα, και ξεψυχούσε, κ’ ερχότανε πάλε ήσυ
χο, μονότονο, απελπιστικό.

’Άνοιξε σιγά. Μιά ώχρή αχτίδα φεγγαριού σύρθη
κε τρεμουλιαστά, άπ, τό μισοανοιγμένο παράθυρο, ώ; 
τά πόδΐιι του. ’’Επεσε βαρής πάνω σε μιά καρέκλα. 
Τά μιλίγγια του χτυπούσανε δυνατά. Εΐτανε αρκετά 
ταραγμένος. Γιά μιά στιγμή θέλησε νά μή ζοΰσε. Τού 
φάνηκε τόσο βαρειά ή ζωή... Θύμωσε δμως. Ένα 
αΐστημα θυμού καί ντροπής τόν κυρίεψε. Σηκώθηκε 
όρδός. Τίναξε δυνατά π ίσιο τό κεφάλι του, σά νά ή
θελε νά διώξει κόπια κακή σκέψη. Αϊτός έπρεπε νά 
πάει μπροστά, όλόίσια, έτσι ορθός, θυμήθηκε ίου; 
συντρόφου; του. ΙΙόσο του; Αγαπούσε ! Δυνατοί, ω
ραίοι. αγνοί, τραβήξανε ολόισια πρός τό θάνατο...

Στήν πόρτα χαράχτηκε θαμπά κόπια μορφή. "Ε
γερνε, ηκχχνοντα; μέ; στό σκοτάδι..

 - ’Εδώ είσαι, Πέτρο ;
Δέ μίλησε. Κράτησε τήν Αναπνοή του. "Οχι, δεν έ

πρεπε νά τόν βρούνε. Πήγε κ’ έκλεισε σιγά τήν πόρτα.
Στό δρόμο κάτου ακουστήκανε τώρα φωνές, τρεξί

ματα. 'Ακούστηκε ή φωνή τού Αμαξα, κ1 ύστερα βρι
σιές, γέλια, σφυρίγματα. 1

-  ’Από δώ ! Τρεχάτε----
Πόρτες ανοίγανε καί κλείνανε ύστερα πίσω τους 

βαριά χτυπώντας. Ένα τραγούδι Ανέβαινε σιγά, ο
λοένα πιό σιγά, κ’ έσβησε ύστερα.

Κα’; κείνο; έστεκε έτσι ορθός, Ανάμεσα στό σκοτά
δι, μέ ψηλά τό κεφάλι, κ είχε τά μάτια του καρφω
μένα σ' ένα μόνο σημείο, ακίνητος, κι ούτε μιά γραμ
μή τού χλωμού προσώπου του δεν έδειχνε τήν τρικυ
μία πού είχε ξεσπάσει καί μούγγοιζε πνιχτά, σαν έ
να πεινασμένο στοιχιό, μές στό μυαλό του. Κοιτούσε 
μόνο σ’ ένα σημείο, κάτου στό πάτωμα, κ’ ή σκέψη 
του εΐτανε. μακριά, πολύ μακριά, σέ κάτι πού κι αυ
τός δίέν ήθελε νάν τό πιστέψει.

Καί τώρα, έπρεπε νά κατορθώσει νά μάθει. Αν 
κάποιο; τόν είδε νά μπαίνει, αύτη την ωρα, μεσα σ 
αυτό τό σπίτι; Πήγε, πατώντας στις μύτες των πο
διών του, πρός τό παράθυρο.* Το ά ν ο ιξ ε  διάπλατα. 
Μιά υγρή μυρουδιά νοτισμένου χόρτου καί λεμοναν- 
θιών ώρμησε μέσα στό δωμάτιο. Πρόβαλε τό κεφάλι 
του δειλά, ανάμεσα από τ’ ανοιγμένα παραθπρόφυλλα, 
κάί κοίταξε πρός τά 'κάτου. Κανε'ς. ’Ανασσανε  ̂βα
θιά. Ξαφνικά, πάλε, τό βουητό κείνο τής καμπανας 
τού γέμισε τάφτιά. Κούνησε αργά τό κεφάλι  ̂του. 
Στάθηκε κεΐ πολλήν ώρα. Τραβήχτηκε μέσα καί ξέ
σπασε ύστερα σ’ ένα γέλιο, Αθόρυβο γέλιο. Τα ματια 
του λάμψανε.

— Χτυπάτε, χτυπάτε ! Άπ’ τό θεμέλ:ο ξεριζώ
θηκε . . . .  Ξερριζώθηκε Από τό θεμέλιο...
Ξαπλώθηκε πάνου στό κρεββάτι. Ένα μεγάλο κρεβ- 

βάτι, μπογιατισμένο μ’ Ινα κιτρινωπό χρώμα. Τό Ενα
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του πόδι κρεμότοονε οξω, σαν ένα ξύλινο πόδι, κι άκ- 
κουμπσύσε κάτου στό πάτωμα.

Ναι. "Ας έρθουνε όλα, δλα αύριο τό πρωΐ. Μά πώς 
μπορούσε νά γίνει αυτό; "Οχι, Αν Ερχόντανε, δέν έ
πρεπε νά τονέ βρούνε έτσι, ντυμένυν. Μ’ Αν πάλε εΐ- 
ταν Ανάγκη νάν τούς ξεφύγει;

Θυμήθηκε τόν τοίχο. Ένας χαμηλός τοίχος, γεμά
τος γυαλιά σπασμένα, σουβλερά.

Ένα γνωστό του σφύριγμα Ακούστηκε, πίσω, στό 
πάνω μέρος τού δρόμου. Αύτοί ! Τά μάτια του λάμ
ψανε πάλε.

Κ’ ένα κύμα τότε χαράς πλημμύρισε τά στήθια του 
καί μιάν Αγάπη Απέραντη Απλώθηκε γι αυτούς, τούς 
δυνατούς, μέ τούς όποιους ένιωθε τόν εαυτό του δε- 
μένσν πια «’ έζησε μαζί τους ολάκερη ώς τώρα τή ζωή 
του, Ανάμεσα στόν πόνο καί στήν εγκαρτέρηση, σέ 
μιαν δλοφώτεινη σύνδεση Αγάπης καί αυτοθυσίας. 
"Αγνωστοι, κατατρεγμένοι, άπαρνητές μιας σάπιας 
ζωής, εΐτανε μιά δύναμη ύπέρθεη ό καθένας άπ’ αυ
τούς, κο£ τις νύχτες, συναγμένοι δλ,οι γύρω Από τήν 
εσώτερη έννοια τής λευτεριάς, σκυφτοί, στριμωγμέ- 
νοι μέσα σ’ ένα σκοτεινό διαμέρισμα ενός παλιού πύρ
γου, ερειπωμένου, μισή ώρα δ'ξω από τήν πόλη, έ
πρεπε νάποφασίσουνε νά χτυπήσουν. Πρέπει ή γρο
θιά τού Ανθρώπου νά πέσει βαρειά, σάν ένας τερά
στιος ατσαλένιος ογκος άμείλιχτη, καί νά τά σαρώσει 
δλα, δλα !

Κατέβηκε γλήγορα τή σκάλα. Πήδησε τόν τοίχο 
καί βρέθηκε οξω. Στήν Ακρη τού δρόμου, κάτου Από 
μιάν Ακακία ένας άνθρωπος περίμενε.

— "Ελα γλίγορα...
Καί σέ λίγο χαθήκανε στό βάθος, πέρα κεϊ, τού 

.δρόμου.
II

Βαδίζανε γλήγορα. Κάποτε γυρίζανε καί κοιτούσα
νε πίσω φοβισμένοι. "Ανεμος δυνατός άρχισε νά φυ
σάει, καί καθώς κρατούσαν τά ;καπέλλα τοπς στά χέ
ρια, τούς Ανάδευε τα μαλλιά κ’ ο! σκιές τους φαντά
ζανε πελώριες στό μάκρος τού δρόμου καί κουνιόντα
νε ρυθμικά κάτου Απ’ τό φώς τού φεγγαριού.

Χώθηκαν ύστερα μέσα σέ κάτι στενά δρομάκια, 
κουρασμένοι, ενώ ή δίψα τούς βασάνιζε τρομερά, βον- 
τώντας ώς τά γόνατα στούς βάλτους πού κάνανε πλή
θος μικρά αύλάκια Από στάσιμα νερά, γεμάτα Από 
μικρές, πράσινες φουσκαλίθρες...

Σέ λίγο φανήκανε ξανά, μακριά, στήν Ακρη ενός 
μεγάλου δρόμον.

Άπό κάπιο σπίτι έβγαιναν οί στόνοι μιας κιθάρας, 
βγαίνανε πλήθος, πνιχτοί, μονότονοι, μελαχολικοί.. .

Σταθήκανε,
Σά νάν τούς φάνηκε τώρα πώς κάπιος τούς είχε 

πάρει καταπόδι.
Προσέξανε καλά μέσα στής νύχτας τη σιωπή.
Άκουγόντανε χώρα βαριοί, ρυθμικοί οί χτύποι τής 

καρδιάς τους.
— Πρέπει νά χωριστούμε.. . .
— Ναι.
Σιγή.
Κοιταχτήκανε για μια στιγμή βαθιά στα μάτια. 

ψ— Ή φωτιά ! Σκέψου, τί θείο δραμα είναι ή φω
τιά. . .  ·
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Ό  άλλως τοΰ έσφιξε τό χέρι κ: ένα χαμόγελο μιας 
βαθιάς καλοσύνης χαράχτηκε στά σκοτεινά πρόσωπά 
τους.

III
Έπρεπε νά φύγει. Οί μυστικοί, αστυνόμοι τόν είχαν 

ανακαλύψει σέ κάπιο σπίτι, τήν ώρα; πού εΐταν έτοι
μος νά ρήξει τό τελευταίο σπίρτο. ΤρΓα μερόνυχτα 
τόν κυνηγούσανε τώρα, αυτόν τόν ξακουσμένο επα
ναστάτη, καί δέν τόν άφιναν νά σταθεί πουθενά. Άπό 
κάπιον έμαθε πώς δυό άλλους συντρόφους του τους 
είχανε πιάσει, κι αυτή τήν ώρα τούς σέρνανε στό 
στρατοδικείο. Ό  ενας, στό δρόμο, είχε πέσει κάτου. 
Βογγοΰσε, κι άπό πάνου χωροφυλακοι, πλήθος χωρο. 
φυλάκοι νά τονέ χτυπούνε, νά τονε χτυπούνε..

Γιά μιά στιγμή τοΰ φάνηκε πώς είδε τή μορφή τοΰ 
συντρόφου του. ’Αδύνατη, κιτοινισμένη, τόν κοιτού
σε -στά μάτια.. .

Ό λαός άνυπομονούσε νά μάθει, νάκονσει...
Στά σαλόνια τών πλωύσιων μιλωύσανε ολοένα γι’ 

αυτόν. Ρωτούσανε,, κρατούσανε σημείωσες...  Ό  φό
βος τούς είχε παραλύσει τή σκέψη . . . .

Καί σάν κάτι βαρύ, καί φριχτό νά σκέδαζε τήν α
τμόσφαιρα δλη.

Καί ξαφνικά, στις πέντε τό άπόγεμα, νά τί έγινε :
Μιά μπόμπα είχε πέσει κάπου. 'Ύστερα άλλη, άλ-

λη' “ ’Γιά μιά στιγμή δλα σταματήσανε. Σέ λίγο άκουστή- 
κανε οί καμπάνες πάλε. Χτυπούσανε ολες μαζί, βαριά, 
γλήγορα, φρενιασμένα. Ό  κόσμος ξεχύθηκε στους 
δρόμους. Ό τρόμος εΐτανε ζωγραφισμένος παντού. 
Πολλοί τρέχανε νά δούνε, νά μάθουνε. Τά τράμια 
σταματήσανε. Ποιοι τά σταματήσανε ; Γιατί; Μιά εί
δηση ; 01 έ'ργάτες χτυπηθήκανε. Πού; Πώς; Υπάρ
χουνε πολλοί σκοτωμένοι. Ή αστυνομία τούς είχε ζώ
σει μέσα ΰ ένα εργοστάσιο. Κείνη τή στιγμή ένα φο
ρείο πέρασε. Ύστερα άλλο. Άπό κάπου άκουστήκανε 
τραγούδια. Τί; Ποιοι είναι; Ό κόσμος έτρεχε, πολ
λοί βλαστημούσανε καί φωνάζανε καί σηκώνανε ψηλά 
τί; γροθιές τους.. . ,

ΤΑΚΗΣ φιτςος:

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ

.Αγαπητέ μου Νουμά,

Σέ παρακαλώ νά δημισέψης τακόλ,ουθα
Τό Βιβλιοπωλείο τής «Εστίας» έβγαλε μιά μεγάλη-, 

εικονογραφημένη, πλούσιαν Αγγελία, γιά τήν έκδοση 
δλων τών φιλολογικών μου Έργων πού έχει άναλιίβει. 
(Θά βγαίνουν τρεΐς - τέσσερες τόμοι τό χρόνο κι δλη 
ή Σειρά, άπό βιβλία ομοιόμορφα, θά τελειώσει σέ 
10 — 12 χρόνια).

Λεν έγειναν πολλά αντίτυπα αυτής τής Αγγελίας 
γιά μιά γενική διανομή. "Οσοι θέλουν δμως νά τήν I- 
δούν, μπορούν νά μου γράψουν σ’ ένα δελτάριο τή 
διεύθυνσή τους, γιά νά τούς τή στείλω.

Με αγάπη, Δικός σου
ΓΡ. ΕΕΝΟΠΟΥΛΟΕ

38 Βύρικίδη, 'Αθήνα

Του Ψνχάρη
Λευκή ψυχούλα, πούγινες Τριαντάφυλλο τού Χάρου, 
Καί πήγες, συ, τό πιο δμορφο λουλούδι ικαί τ’ αγνό 
Γιά νά στολίσεις τό μουντό βασίλειο τοΰ Κουρσάρου 
Μ’ ένα πικρό χαμόγελο καί μ* ένα δάκοι άχνό,
Κι άν χάθηκες, κι αν σβήστηκες. μές στις καρδιές μας

(μένεις,
—Μοιάζεις αρχαία θέαινα μιας ιερής φωτιάς...
Τόν κόσμο τόν άψήφισες, απάνω του διαβαίνεις.
Κι δπου σέ σπρώχνει ό Έροιτας γοργόφτερη πετας.
Αγάπησες, κι ας ήξαιρες μέ κείνον πού αγαπούσες. 
'Ότι ποτές δέ θάχτιζες ερωτική φωλιά.. . .
Τό φώς σου πού τό πρόσμενες και πού τό καρτερόδισες, 
ΓΙοιός ξαίρει, που βρισκότανε, σέ μάβρη συλλογιά...
Άπ’ τις καρδιές μας έκανες κι άνάβλνσε τό δάκρι. 
—Θύμα κιή. σύ στής άσπλαχνης αγάπης τό βωμό!— 
Γονατιστή στοΰ τάφου σου τή μυρωμένην άκρη 
Κάποιο λουλούδι φέρνω σου. πονετικά... χλωμό...

Χίο? ΦΟΥΛΜΕΝ

ΟΝΕΙΡΑΤΑ
"Οσο αλαφρές κΓδσο όμορφες κι άν- είναι οί άλυσ- 

ιοί-δες τής σκλαβιάς, πάντα άλυσσίδες τής σκλαβιάς 
είναι.

Ή Αγάπη ή καρδιυμπλέχτρα μάς ένωνε κι ό Έ- 
ρωτας ό παιγνιδιάρης μάς σφιχταγκάλιαζε . Τά γαλα
τά της μάτι« μέ τά δικά μου τά καστανά έφκιαναν τή 
ζιοή καί τόν έρωτα μά τάσπρα νεραντζάνθια τής λε
μονιάς τό θάνατό τους.

Είχαμε αγαπηθεί άπό πολύν καιρό, δέν ξαίρω πό
σο. .. καί ζούσαμε δπίος τάηδόνια μέσα στή βατομου- 
ριά —- τή φωλιά τους - - τραγουδώντας τή φύση καί 
τόν έρωτα.

Έτσι κάί μείς, μέ τις καρδιές σφιχτοδεμένες μέ 
τής λευτεριάς χ)ς άλ.υσσίδες τις ανάλαφρες, ζούσαμε 
σ’ ένα σπιτάκι, μακριά άπό τήν κοινωνία. καί τήν πρό
ληψη.

Μά ή πρόληψη μπή:ε μέσα στό σπιτάκι μας μέ τή 
μορφή τής μάννας που έλεγε «παιδιά μου νά στεφανω. 
θήτε, γιά νά βγήτε άπό τήν αμαρτία κι άπό τά κακά 
στόματα τού κόσμοι«», καί χωρίς νά θέλουμε μάς δέ
σανε μέ τά νερατζάτθινα στέφανο - - τό αγκαθένιο 
στεφάνι τού έρωτα — καί μάς ανέβασαν, θέλοντας καί 
μ ή στό Γολγοθά.

Στην αρχή δλα μάς φαινόντουσαν ωραία, αλίμονο 
δμως τότε καταλάβαμε τό χαμό τοΰ'εροιτά μας δταν 
μαράθηκαν τά νερατζάνθια καί μείναμε σφιχιοδεμέ- 
νοί μέ τά σύρματα πού κράταγαν τά μαραμένα λ,εμο- 
νολωύλουδα___

Ξύπνησα.
Μά μέσα στό μυαλό μου στριφογύριζε τδνειρο άκό- 

μα, τό περίεργο δνειρο, δταν άκούω κάτω άπδ'τά πα
ράθυρά μου δργανα καί τραγούδια· σκύβω καί τί νά 
Ιδώ ; Πέρναγε κάποιος γάμος.

Τί ειρωνεία, θέ μου I  ΠΑΝ, ΑΠΟΣΗΕΡΟΣ
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'Ιδρυτής καί ΔιενίΚινιής: Δ. Π . Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο ϊ. 
Έκδοτης καί Διαχειριστής: ΧΡ. ΓΑΝΙΑΡΗΣ &  Σ ,Α

Τ α χ τ ι κ ο ί  σ ν ν τ ά χ τ ε ς : ρ ή γ α ς  γ κ ο λ φ η ς ,  κ ό σ τ α ς  π α ·
ΡΟΡΙΓΗΣ, Γ. ΦΤΕΡΗΣ, ΚΟΚΩΝ I. ΘΕΟΔΩ·
ρ ο π ο υ λ ο ς ,  π α ν ο ς  δ . τ α γ κ ο π ο υ λ ο ς

Ό σα γράμματα ενδιαφέρουν τη Διαχείριση πρέπει 
νά διευ&ύτωνται :

X. ΓΑΝΙΑΡΗΝ &  Σ ίβν Σοφοκλέονς 3, Η © Η Γ * Λ Χ

\ , ν ν ν Λ / \ Λ . ' ν ν · ^ ' ν \ α ,> . .Λ ,'ν \ \ \Λν \Λ

Γ'ΝΔΡΟΜΕΣ : Για την Έλ?.άδα δρ. 23 τό χρόνο.
» Ιο τό εξάμηνο.
» 7 τό τρίμηνο.

1-'ιά τ ή ν  'Α γ γ λ ί α  κ α ί  Α ί γ υ π τ ο  £  1  τ ό  χ ρ ό ν ο
£  0,10 τό εξάμηνο

Γιά τί|ν Αμερική $ 3 τό χρόνο
$ ίί τό έξάμηνο

Καί γιά τά άλλα μέρη ανάλογο

Φ αινόμενα και Π ραγματα

Α ~ 1ΡΛΜ-ΊΕ καί βρόντησε πάλε τό Αηδόνι τής 
ΕΟνοσυνέλεψης, ό κ. Λεβίδης. σφεντονίζσντας 

τι: χάρτινες κι άέρίνες μπόμπες του ενάντιο των1 μαλ
λιαρών, πού αληθινά πεθάνανε... από τά γέλια. 'Ο 
κ. Λεβίδης δεν εννοεί τέλος πάντων νά ξεχάσει τήν 
παλιά του τέχνη. Μέ τό ζήτημα τής γλώσσας άναδεί- 
χτηκε μια φορά δ θλιβερός ήρωας. των Βαγγελιακών 
καί των Όρεστειακών, πού κολλήσανε μιά αιώνια 
μουντζούρα στό μέτωπο του έθνους, μέ τό ίδιο ζήτη
μα έξακολοιθεΐ κοί, σήμερα, υστέρα άπό μιά σειρά γε
γονότα πού αλλάξανε σύρριζα τήν ανθρώπινη σκέψη, 
νά δημοριοπεΐ σε βάρος τοΰ λαού πού είχε τήν τιμή νά 
τον εκλέξει αντιπρόσωπό του. Ό  κ. Λεβίδης πολιτι
κός είναι επιτέλους καί ή δουλειά του είναι νά δημο- 
κοπεΐ, γιατί τό ξαίρει πώς τή στιγμή πού θά πάψει 
νά στηρίζεται στο ψέμα, θά σβήσει τελειωτικά. Καί δ 
λαός. αυτοί οί δυστυχισμένοι «μ α ν τ ρ ό σ κ υ λ λ ο ι» 
—όπως τούς ονόμασε δ ϊδιος — φυσικό είναι νά σέρ- 
νουνται πίσω άπό τόν αφέντη τους, οπου ή αμάθεια 
καί ή πρόληψη τούς οδηγεί, λϊά κείνοι πού καμώ. 
νουνται πώς δουλεύουνε γιά νά ξυπνήσουνε τό λαό, 
τί κάνανε καί τ', κάνουνε γιά νά τού διαλύσουνε τις 
πλάνες, γιά νά τόν πείσουνε πώς ή γλώσσα του δεν 
είναι βάρβαρη καί χυδαία, ΰπως τού τσαμπουνάνε οί 
διάφοροι Λεβίδηδες, παρά ή μόνη αληθινή καί σεβα
στή ; Οί ίδιοι ή μεταχειρίζουνται τήν καταδικασμένη 
καθαρεύουσα ή άγωνίζουνται μέ τρόπο άναντρο καί 
ύπουλο νά τού καθίσουνε στό σβέρκο τό τέρας τής μι- 
χτής. "Υστερα, γιατί ν’ απορούμε πώς ξεφυτρώνουνε 
;δεξ|ιά κιί άριστερά μαλλιαρΙοφάγοι Λεβίδηδες, πού 
μάς ανακατεύουνε τό στομάχι ΰέ τίς γελοίες φοβέρες

τους, όταν έμεΐς οί ίδιοι τούς καλλιεργούμε τό έ'δαφος 
γιά νά πατήσουνε;.Μιλήστε στό λαό τή γλώσσα του, 
δείξετέ του πώς τή δημοτική δέν ξαίρετε νά τήν υπε
ρασπίζετε μόνο μέ άδεια λόγια, παρά πώς εννοείτε α
παραίτητο μέ αυτή νά έκφράζετε κάθε σκέψη σας, καί 
τότε θά ϊδεΐτε αν οί διάφοροι Λεβίδηδες θά έχουνε 
τήν αναίδεια νά ξεμυτίσουνε πουθενά ή θά κρυφτοΰνε 
στις τρύπες τους σάν τίς κουκουβάγιες. Μά ή ίδια 
ή δημοτική ξα'ίρει το μυστικό νά εκδικιέται. Ό  ίδιος 
δ άθάνατος Λεβίδης ζητώντας πως καλήτεραι νά χα. 
ραχτηρίσει τον εαυτό του, δέ βρήκε παρά μιά δημο
τική λέξη : Λ ε 6 ί δ α ρ ο ς. Αυτή ή λέξη μέ τήν έκ- 
φρδστικώταΐη κατάληξή της τί άλλο εΐναι παρά τρί
ψιμο μιας ανοιχτής απαλάμης στά αδιάντροπα μού
τρα ολων των Δονκιχοότηδων καθαρευουσιάνων;

Τ Τ είναι αύτά πάλι μέ τίς ίταλιικές εκλογές; ΣΆς 
προηγούμενες Γ-'κλογές ό λαός είχε εκλέξει 150 

σοσιαλιστές βουλευτές. Καί ή Βουλή διαλύθηκε γιατί 
άποδείχτηκε πώς ή αντίδραση των σοσιαλιστών βου
λευτών, στά χέρια τής Ιμπεριαλιστικής Ιταλίας, εΐτανε 
τέτια, πού νά μην μπορεί ή ιταλική βουλή νά προχω
ρήσει ανεμπόδιστα στά έργα της. Διαλύθηκε ή βου
λή, τάστικά κόμματα συνασπιστήκανε στερεά μπρος 
οτσν κοινόν κίντυνο πού τά φοβέριζε, πήρανε γιά 6γ- 
ήθεια καί τούς περίφημους Φατσίστι γιά νά τρομο
κρατήσουνε τό λαό, μά δ λαός, αδιαφορώντας γιά ό- 
λα, έστειλε πάλε στήν καινούργια βουλή 1.1ο βουλευ
τές σοσιαλιστές. Αΐ. όρισμένα αυτοί οί Ιταλοί δέν α
ξίζουν? ούτε όσο μ*ά χαλασμένη ρομβία, αφού δέ νιώ
θουνε τδ συφέρο τους, Γι αυτό ποοτείνουυε νά τούς 
αποστερούμε μερικά άπό τά ξεφτέοια τής δικής μας 
έθνοσυνέλειίιης γιά νά διδάξουνε τό λαό πώς νά ψη
φίζει καί πώς νά μάχεται τή γλώσσα του. Ό κ. Λεβί
δης π. χ. είναι δ πρώτος πού πρέπει νά σταλθεΐ. Οί 
’Ιταλοί πού εχουνε καί αναπτυγμένο τό μουσικό αί- 
στημα. θά βρούνε τήν ευκαιρία νά θαμάσουνε τό ά
σμα τής καλλικέλαδου 'Ελληνικής Ά  η δ ό ν ο ς #

Χ ΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΜΕ μέ όλη μας την καρδιά τό 
νοιιοσκέδίο πού υποβλήθηκε στήν 'Εθνοσυνέλεψη 

γιά νά δοθεί ψήφος καί στις γυναίκες. Νά δοθεί καί 
παραδοθεΐ μάλιστα, τώρα πού οί άντρες σά νάρχινή- 
σαμε νά σιχαινόμαστε καί νά μήν πηγαίνουμε καί τό
σο πρόθυμα νά ψιηφίζουμε. Νά, πού σηκώνουν ένα βά
ρος άξιοσέβαστο άπό πάνω μας. "Αμα, μέ τον καιρό, 
τούς δοθεί τδ δικαίωμα/καί νά έκλέγουνται, τδ ξαλά- 
φρωμά μας θά γίνει'σημαντίκώτερο — μιά καί θάπο- 
μείνει γιά μας τούς άντρες ή κουζίνα καί τδ πλυστα
ριό. Έτσι. νάλλάξει λίγο ή ζωή μας. μήπως καί. κα
λυτερέψει μέ τήν αλλαγή.

Α ΞΙΖΕ καί παράξιζε στή Βουλή μας, καί μάλιστα 
ατί| σημερινή Βουλή μσς, πού ψήφισε τήν κα

τάργηση τής Δημοτικής γλώσσας καί, τόσα ακόμα ε
θνοσωτήρια πράματα, νάναγνωρίσει καί τό ποιητικό 
τάλαντο, τό αναμφισβήτητο, τού κ. Φωκίωνά Πανδ. 
Ό  βουλευτής καί συνάδερφός του κ. Άντ. Μά,τεσης, 
βροντοφώναξε άπό τό βήμα πώς πρέπει νά δοθεί μια 
θέση στή Βιβλιοθήκη τής Βουλής στόν1 κ. Παν« «γνω.
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στον διά τά πατριωτικά του αισθήματα καί τά δεινά 
τά όποια ύπέστη κατά τό διάστημα τής τριετούς τυ
ραννίας». Εμείς δεν ξαίρουμε. μά ούτε κι ακούσαμε 
νά «όπέστη» τίποτε δεινόν ό κ. 1Ιανας̂ «κατά τό διά
στημα τής τριετόΰ; τυραννίας». Ξαίρουμε, όμως πο- 
λυκαλά, κφ, τό βεβαιώνουμε ,άε όρκο, πώς οί Μούσες 
όπέστησαν πάμπολλα δεινά από τόν κ'. ΓΙανά κατά τό 
διάστημα τής πολύχρονης ποιητικής τυραννίας του.

ENA S NEOS nOIHTHS

Θυμάμαι, πώς κάπου διάβασα σκόρπιες μολυβιές 
τού ποιητή, πώς γιά νά νιώσει κανένας τό δρόμο που 
βαστάει ή εγγλέζικη ποίηση καί τό πνεύμα της γενι
κά, πρέπει νά μελετήσει τήν Εγγλέζικη φιλολογία από 
τήν εποχή τού Chancer Άφτό εΐτανε τότες ακατα
νόητο σέ μένα καί μοναχά σήμερα, μαθητής εγώ τής 
εγγλέζικης φιλολογίας, καταλαβαίνω τή μεγάλη τήν 
αλήθεια στά /άγια τού ποιητή μας. Ένα τέτιο πράμα 
όμως βγαίνει όξω από Άς κολώνες ενός περιοδικού, 
καί γιά τούτο, μέ λύπη μου, δέν μπορώ νά τό κά,νω. 
Ένα uom/x συσταίνω στδν αναγνώστη μου, πώς πρέ
πει νάχει στό νού του, σχετικά μέ τήν Εγγλέζικη λο
γοτεχνία, ότι σπουδαίο χαραχτηριστικό τής Εγγλέζικης 
ποίησης, σέ μιά Εποχή, είναι τό Ελεύτερο, ανεξάρτη
το τράβηγμα μικρού καί μεγάλου, χωρίς προσκόλληση 
σέ σκολές ή σέ δασκάλους — πράμα άγνωστο μπορεί 
κανένας νά πει Πιό καθαρά νά τό Εκφράσουμε ; ή 
προσοΜίικότητα είναι τό κύριο χαραχτηριστικό τής εγ· 
γλέζικης τέχνης, που παρατηριέται κφ στό άτομο, μά 
γνωστό μέ τή λέξη εκκεντρικότητα. Μονάχα μέ τή 
συγκριτική μπορεί κανένας νάν τό νιώσει καί μιά με
γάλη ευκαιρία μάς δίνεται νά τό ξετάσουμε συγκριτι
κά μέ τή φραντσέζικη. Άφτό όμως ΐσως νά προσπα
θήσω σέ μιά άλλη μουάνταπόκριση, οπότε θά παρα
τηρήσουμε άν υπάρχει ό αντίστοιχος του Σαίξπηρ. 
κι αν ό Σαίξπηρ μοιάζει περσότερο μέ τόν Ούγκώ ή 
μέ τό Ρακδνα.

Μαζί μέ τό κλείσιμο τού πολέμου καί μέ τό Επανα
στατικό πνεύμα που δυναμώθηκε σ’ όλες Φς χώρες, 
βλέπουμε καί τήν Επανάσταση στήν τέχνη. Τά πρώτα 
μεταπολεμικά τραγούδια βλαστήσανε καί στό εγγλέζι
κο τό χώμα, όπως καί σ’ όλε; τις άλλες τις χώρες. Τό 
ιμπεριαλιστικό πνεύμα τού Κίπλιγκ γέρασε στήν τέ
χνη καί ή πατριδολατρεία πήρε μιάν άλλη μορφή : ή 
αγάπη τής ομορφιάς τής φύση; τής πατρίδας. Ό  
κύριος αντιπρόσωπος τής πνοής Αφτής είναι κάποιος 
νέος Sassron που τά τραγούδια του τά καλοδέχτη- 
καν καί τά καλοκοίταξαν. Διαβάζοντάς τον, βλέπει κα
νένας τήν ψυχή τού ποιητή νά κλαίει καί νά γκρίνια, 
ζει γιά τήν ομορφιά τή; φύσης, πού ό άνθρωπος θάλ
θηκε νά τήν αφανίσει. Κλαίει, μά 9G-V απελπίζεται καί 
ή λύρα του δέν είνα· τονισμένη απάνω στό μοιρολόγι 
πού δέν εχει μέσα του Ελπ'δα. ΤΑπ’ Εναντίας είναι γιο
μάτος από δύναμη γιά τήν αναβίωση τής άνθρωπός 
τητας. Ή κύριοι Ιδέα του — καί ή γενική Ιδέα σήμε
ρα — είναι ή Ιδέα του υποσυνείδητου πού μεγαλόφτε- 
ρη πλανιέται άπάνσυ στό κύμα τής ψυχή? του. Μ’ $-

να προφητικό τόνο μάς τό λέει καί μάς τό δείχνει πώς 
δέν μπορεί τίποτα άλλο νά είναι τό αποτέλεσμα τού τε
λευταίου μακελειού παρά ή νίκη τού Ανθρωπισμού. 
’Έτσι τό Ιδανικό Αφτό τής ποίησης πού τό παρατη
ρώ-1 κανένας στό Μέρετιθ καί στόν Χαρτί·, κάνει τή 
νέα ποίηση νά φαίνεται πολύ διδαχτική. Μου φα?νε- 
ται πώς φτάνουμε ή πιό καλά περπατούμε πρός τό 
δρόμο τής Αρχαίας Επιγραμματικής ποίηση; καΓ κείνο 
πού μάς χτυπάει διαβάζοντας ένα νέο τραγούδι είναι 
τό φιλοσοφικό του τξλος πού δυναμώνει μαζί μέ τή 
φαντασία, τό Εφόδιο στη διανόηση. 'II ψυχολογία 
σπουδαίο Αντικείμενο στήν Εποχή μας, βρίσκεται παν
τού καί ή μανταλιτέ τού Ατόμου παρουσιάζεται θέμα 
μεγάλης προσοχής καί πολλής μελέτης. Τό χαλινάρι 
τής φαντασίας είναι δυνατό καί τό Αρμονικό ισοζύγια, 
σμα μεταξύ τού νού, τής φαντασίας καί τή; καρδιά; 
είναι τόργανο τής νέας Εξέτασης. Μά μιά τέτοια Α
ναβίωση στό πνεύμα — στήν ουσία, έτσι νά τό πού
με, — εφερεν Αναγκαία καί τήν Ανάλογη Επανάσταση 
στό στύλ — τήν Εξωτερική μορφή. Το επίθετο καί 
ή φρασεολογία έσπασαν τις Αρχαίες τις άλυσσίδες μέ 
καινούργια ρίμα (οσοι βέβαια τή μεταχειρίζουνται). 
κι ό ρυθμός Ακολουθάει τή σκέψη κι απλώνει Ανάλογα 
μέ τό θέμα καί τό δούλεμα τού τραγουδιού. Κ’ ένα 
τρικέρι φοιτάει, παντού : ή ειλικρίνεια τής σκέψη;, ή 
πτωτοτυπία τής διατύπωσης καί ή δημιουργία τής 
φαντασίας. Μά Εχτός Από τ’ Απάνω, μιά βαθιά προσ
πάθεια παρατηριέται γιά όλιγολογία. Πάει πιά τό Ε
πίμονο καί τεχνητό μάζεμα τού επίθετου τόνα κατόπι 
τάλλου, ενα Από τά πιό σπουδαία χαραχτηριστικά τή; 
περασμένη; ρομαντικής πνοής, κι ό ποιητής’δίνει μο
νάχα τό φυσικό καί το αναγκαίο. Ή τέχνη έτσι γίνε
ται βαθιά, ίμπρεσσιοναλική κ’ ή φαντασία του διαπερ
νά, δέν παραγιομίζει κι ούτε δουλώνεται μά πλανιέται, 
λεύτερα μέσα σ’ ένα μεταλλείο Από σκέψη κ’ έ'μπνε- 
ψη. Έτσι λοιπόν πετυχα'νεται μιά όμορφη γύμναση, 
πού Εμπνέει καί πού δίνει πλούσιο τον καρπό καί τήν 
ικανοποίηση.

’Αρχίζω σήμερα νά σάς δίνω τις διάφορες πάντες 
τής νέας τέχνης, μέ ψηλαφητά παραδείγματα. Σάς 
παρουσιάζω λοιπόν τό φίλο μου ποιητή x.V.deS.Pinto 
κιφ σάς μεταφράζω τραγούδια του, πού άν καί μετα
φρασμένα. πιστεύω νά σάς τραβήξουν νάν τά καλο
κοιτάξετε γιά νά βρήτε τό ό.τι οάς άνάφερα παραπά
νω. Μα; παρουσιάζεται (κ’ έχει πιά αναγνωριστεί τό 
ταλέντο τον) ένας άπό μιάν Όξφοοδική όμάδα νέων, 
πού βλάστησαν μέσα στή γενική σύγχυση τού τελευ
ταίου μακελειού. Στρατιώτης στήν Καλλίπολη, βγαί
νει Επαναστάτης κατά τής πρόληψης καί τής ιμπερια
λιστικής έχθρας. Ισπανός, τρίτη τώρα γενιά, είναι 
τό δημιούργημα τού πολέμου, καί τό κύριο χαραχτη- 
ριστιίό τής Τέχνης του είναι ή δυνατή, άντρίκεια 
ψυχή πού τή συνοδεύει πά,ντα μιά πλατειά μουσική 
— ενα μίγμα τής Λατινικής ψυχή; κ’ αίστήιιατος, μέ 
τή γιομάτη ζωή ’ Αγγλο-Σαξωνική Ενέργεια. Μαθητή; 
«ής εγγλέζικης φιλολογία; μέ βαθιάν Επιστημονική κα
τανόηση τού θέματά; του, γλυκότροπο; κ’ εύγενικός 
στήν ψυχή, παρουσιάζεται άπό τούς πρώτους, ύστερα 
από τήν Αηδία κφ τή σκληράδα τού πολέμου, πού τήν 
είδε μέ τά ίδια του τά μάτια, έτοιμος νά σφίξει τό 
,χέρι τού Εχτρού του καί χειροκ ο̂τφ ολόχαρος τήν Α- 
ξίομνημόνευτη πράξη τού poèt lauréat Dr Bridze
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που αναφώνησε ιάφοθα πώς έγραψε τα τραγούδια 
του ενάντια τής Γερμανίας πάνω σέ ανακρίβειες καί 
τ|«ευτιές. Ή άγανάχτησή του γιά τούς νεκρούς τοΰ πο
λέμου πού άφήκανε τήν ομορφιά τής γής καί, πού ά- 
πατηθήκανε πώς πολεμούσανε γιά κάπιο μεγάλο ιδα
νικό, ζουγραφίζεται στό τραγούδι του «non requi- 
scuntin pace* Κοιτάχτε πώς αρχίζει περιγράφοντας 
τήν ομορφιά πού οί νεκροί έχασαν, και τό μεγάλο to 
λόγο πού μας δίνει δμως γιά τήν πράξη τους ; «That 
men migliP-e beautifulean ree» (γιάνάμπορνσεόάν- 
θρωπος νά ζήσει πιο δμορφα καΐί πιο λεύτερα). Μά τό 
ιδανικό του άφτό; άφου πέρασε ή μεγάλη ή μπόρα, 
φάνηκε πώς εΐτανε ψεύτικο, τίποτε άλλο παρά τό αι
ώνιο διπλωματικό κουφέτο. Καί νά ή φωνή τους α
μέσως ; it is a lie, it is a lie μιά προειδοποίηση 
γιά τήν ύστερη γενιά νάποφύγει κάθε εκδίκηση. Τό 
τραγουδάκι στ αλήθεια είναι ένα διαμάντι μέ τήν πλέ
ρια φιλοσοφία του καί τό κορύφωμα τοΰ πάθους του, 
πλεγμένο σέ τεχνική δύναμη. Ό νέος ό κόσμος εΐναι ό 
κόσμος τής αγάπης κι δχι τής εκδίκησης, κ’ έτσι α
κριβώς τονέ φαντάστηκε ό ποιητής. Μά ή δύναμη τοΰ 
τεχνίτη, πού ποτίστηκε μέ τις νέες Ιδέες τής τέχνης, 
φαίνεται σέ δυο άλλα τραγούδια του. Τό πρώτο του 
είναι ή «Τέχνη» και τό δεύτερο ό «Σταθμός». ’Εδώ 
φαίνεται τό αρμονικό τό πλέξιμο τής φαντασίας καί 
τοΰ νοΰ, κο! τοΰ ρεαλισμού. Μόνο ή έγγλέζικη φρά
ση imagint realism μπορεί νά μάς δώσει τό εί
δος άφτό τής ιδιοτροπίας. Μπορούσε κανε'ις νά φαν
ταστεί πέος ό νέος άφ-τός ιδιότροπος Ιμπρεσσιονισμός 
δέν είναι τίποτε άλλο παρά φουτουρισμός, μά φουτου
ρισμός δχι τών άκρων. Ό ποιητής δέν μπορεί νί ίδεΐ 
κάτι στην παρηγοριά, του πού νάν τοΰ κάνει έντύπω- 
ση νωρίς νάν τό περάσει άπό τής φαντασίας τήν ά
για πηγή μέ μιά αριστοτεχνική πάντα συγκράτηση. 
Ή νέα ιδέα τοΰ φεμινισμού τόν συνεπαίρνει καί τόν 
σταματάει σκλάβο της. πού την καλοπαρατηράει καί 
'ΐάς τήν τραγουδάει. Άφτό τό βλέπουμε μέσα στό 
τραγούδι του «Ή γυναίκα στόν άντρα», γιομάτο ζοίη 
καί φλ,όγα. Κ’ έτσι δ ποιητής μας μέ τήν πολύτροπή 
του τίι μούσα ,καί μ£ τήν ατσαλένια του τή γνώση, πα. 
ροιναίζεται βαφτισμένος μέσα στή νέα ζωή., κι άνοι
γε ι τό δοόιιο του στήν πρώτη γραμμή, ψάλλοντας τό 
νέο τό φώ; και π θλίβοντας γιά τή νίκη τού ανθρωπι
σμού κε/ι. τής αγάπης.

■Οξφόρδη. I ΙΝΔΙΑΝΟΣ

ΣΗΜ. — Νά, γιά δείγμα, καί δυο τραγούδια, πρό
χειρα μεταφρασμένα, τού Pinto:

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΡΑ

Ζητάς σάν τό κρασί νά μέ ρουφήξεις 
Άπ’ τό ποτήρι : τήν ψυχούλα μσθ νά πνίξεις 
Θέλεις ως νά δώσει σου δ,τι ώραΤο μέσα κλείνει 
Άπό φλόγα, έλευτεριά, τήν κάθε στάλα,
"Ως δτου ή φτωχή ψυχή σά γάλα
Λευκή προβάλει κΟί μέ τή δική σου μιά ούσία γίνει

Δέ σέ φτάνει; τό κορμί μου σούχω δώσει,
Μπορείς νά λιώσεις τή λευκή μου σάρκα πού έχουνε

(κλειδώσει,
Τά παχιά μεγάλα σκέλη σου δλη νύχια: μά δχι τήν 
’Εγώ εϊμ’ έγώ κι δχι Ισύ, (ψυχή,

B-ar—ig * nm··»»·1·,ι α··ιββ«, ·βiimunmti·wmmnsñmmmmmmmammmm

Ή ψυχή μου άγριο πουλά τή νιώθω νάναι,
Πού μές στδμορφο θά φύγει τό μαβί,
'Όπου τά λευκά τά νέφη λεύτερα κυλάνε,
Καί το? μοναχού τάγέρα «κούγεται ή φωνή - -

*ΓΟ ΣΊΆΟΜΟ
Άργά τή νύχτα στό σταθμό,

Τό κρύο τζούζει: κ’ οί (pavflfi, μές στά βυΟιά φωτίζουν, 
Κάτοι, σκυφτοί, άπ’ ένα φώς κίτρινο, πυραμίδες.
Σέ μιά γραμμή μακρόσυρτη στοχαστικά χωρίζουν,

,Ακαρτεροΰνε άνθρωποι πά στό πεζούλι.
Κι απάνω - κάτω περπατάν, ή μαζεμένοι,
Πάνω στους πάγκους κάθουνται μέ μά,τια νυσταγμένα 
Σέ μαύρο δλοι ντυμένοι.
Σάν άπό φίλντισι, λεπτέ),χλωμή φαντάζει ή δψη·
Μές στό σκοτάδι τής νυχτιάς ξάφνου πηδάει.
-■-'Ως ενός άγριου θεριού τό φλογισμένο μάτι — 
Πράσινο φώς πού τρεμουλάει.

"Ηρεμα, τόσο ήρεμα : στριγγοφωνή στά μάκρη 
Μιά σιωπή κι ορμητικό ξεχύνεται τό τρένο.
Χρυσό άλογο, μ’ άνεμιστή τή φλογισμένη χαίτη.
Μέ περηφάνειας λύσσαγμα θριαμβικά φτασμένο,

ΝΕΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
( Ά π ό  τό Η ' β ιβλ ία }

( Τ Σ Α

’Ίτσα, τών λουλουδιών εσύ χρυσή'“Βασιλοπούλα.
Καί τών πουλιών καλάδημ’άχ! πώς σκίρταε μιά φορά. 
ΤΤ οάχη, δ κάμπος, το βουνό, δταν τήν 'κάθε αύγούλα 
Έποόβαινες άστράφ-τοντας φώς δλη κ<Α χαρά.

"Ιτσα. νωρίς, πολύ νωρίς, έσβησες, άχ! καί τώρα,
Ή ράχη. ό κάμπος έπεσε σέ συλλογή βαθειά.
Λιώνουν τά μαύρα άπ’τόν καημό λουλούδια πάσαν ώρα 
Κι άχ! "Ιτσα. τά πουλιά λαλούν γύρισε πίσω πιά.

Η Α Ρ Α ΙΑ  ΖΩΗ
ΤΙ ωραία ζωή λαμπρά θωρώντας μοΰ χαμογελά 
Μέ χίλια .δυο γνεψίματα μίέ χίλια δυο ματάκια 
Μέ τάνθη. μ’ ένα ολόχρυσο πουλί πού κελαδά,
Μέ τά γλυκά, τά έξαίσια τών κοριτσιών λογάκια.

"Ελα. ψυχή μου, τή φριχτή σου ξέχνα μοίρα πιά,̂
Κι αγνάντια στόν ωραία ζωή λομπρόφωτα στολίσου, 
Χα'-ρου μέ τάνθη, στάηδονιοΰ σκιρτά την ομορφιά,
Στά θεΐα κορίτσια πού περνούν, ρόδα τού παραδείσου

Α Α Ν Ε Ρ Μ Η Ν Ε Τ Τ  ΟΝΕΙΡΟ
Ώ  άνερμήνευτ’ δνειρο, γλυκύτατί), αίωνία,
Ζωή, κάτω άπό τούς λαμπρούς όιραίονς σου ουρανούς. 
Άνθισα μέ τή ρέμβη μου καί μέ τή φαντασία,
Λαλώντας τούς πιο κρύφιους μου,ωσάν πουλί,καημούς,

“Ενα λουλούδι, μιά σκιά, δυο μαύρα μαύρα φρύδια... 
Αγάπες μου, άχ ! μαραίνουμαι νωρίς, πολύ νωρίς...
. .  .Ψυχή μου, πάψε νά πονεΐς, γιά δές, δλα την ίδιο . 
Δέν έχουνε, τά λούλουδα διάρκεια ζωής.
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Mf.au στο πλάνυν όραμα, την πλιίση την αιωνία, 
Υψώθηκε τό πνεύμα μου καί σαν αητός περνάει .. 
Κι ώς πάει, πετά χρυσές ματιές καί τό σαϊτεύει ή θείο 
Ή ωραία ζωή κι ό θάνατος τό περιτριγυρνάει.

Μά ¿ 'κ ε ίνο  πάντ’ ατάραχο̂  χτυπώντας τά φτερά τον 
Ζωή μαζ!ί καί θάνατο δέν παύει νά τηράει,
Μ’ ένα γαλήνιο λογισμό πού αστράφτει, στη ματιά του

Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Α  !
ΤΩ Μαργαρίτα, αγάπη μου, μικρούλα μου, γλυκεία μ ον 
"Ανθισες πάλι κο̂ ΐ τή γή στολίζεις τρυφερά,
Πώς σέ θωρούσε μια φορά χαρούμενη ή ματιά μου. 
Και πώς σέ βλέπω σήμερα, πονώντας θλιβερά,.. . .

σέ ξεχνάω.. .Ιίαντοτεινά προβάλλει τανθισμά σοι 
Στο νοΰ μου, μ’ δλα τά πουλιά πού επάνω σου πετονν 
Τις πεταλούδες πδρχουνται στά ωραία πέταλά σου,

. . . Γιά ποιάν αιτία ξεκίνησε και γιατί τάχα πάει;. . | Τις νέες πού ξεφυλλώντας σε,αχ! γιάγάπες σέ ρωτούν

Π Ρ Ο Λ Ε ΤΑ Ρ ΙΟ Σ
Σ: ένα υπόγειο κάθουμαι υγρό και σκοτεινό,
Πού έπάνωθέ του ύιΐώνεται πελώριο ένα παλάτι,
"Ολο τό καλοκαίρι είναι κλεισμένο κι αδειανό,
Και τό χυνόπωοο ί'ρχουνται οί νοικοκυραΐοι ροδάτοι.

Τρεις κόρες μέ τή μάννα τους, κι,άρχίζονν νά γλεντούν 
Μέ παλληκάρια τού συρμού τις νύχτες τραγουδώντας. 
Αύτά, σά φέξει, πέφτουνε, τον ύπνο νά χαρούν,
Και γιο άϋπνος γιά τή δονλιά τραβάω βλαστημώντας.

Ο ΣΗΦ  ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΒΛΟ/ΛΑΔΑ
Ξ ενη  Φ ιλολογία

*0 Ψυχάρης γιά τό γιά του. — Τά έ:ίαζόχρονα 
τοϋ ΜπωννΧαίρ.— Γά έ'ργα του Μούρ.— CE  
«Μοναξιά » τοϋ Τουρνιέ.

— Στό φύλλο τής «Βδομαδιάτικης Επιθεώρησης» 
(2 τού ’Απρίλη), ό Ψυχάρης γράφει τάκόλουθα χα- 
ραχτηριστικά λόγια γιά τή «νιότη του Έρνέστου Ψυ- 
χάρη», τού αξέχαστου ποιητή πού βρήκε το θάνατο 
τις πρώτες μέρες τού πολέμου :

«Τό δόγμα τού Ρενάν (doctrine renanienne) 
λουσμένο από τρυφεράδα και περιτριγυρισμένο από 
αγάπη, μεταδόθηκε στόν Έρνέστο από την πιό άφο- 
σιωμένη μητέρα, άπό μιά μητέρα ποί) τονέ λάτρευε 
και πού τή λάτρευε, άπό μιά κόρη πού εϊτανε τόσο α
πάνω στό μοντέλο τού πατέρα της κομμένη, ώστε, σά 
θέλανε νά μάθουνε τί θάλεγε ό Ρενάν στήν τάδε ή 
τάδε περίσταση, δέν είχανε παρά νά'.ούσουνε κείνη νά 
μιλεΤ. 'Ο μικρός διδάχτηκε τή λατρεία τού προγόνου, 
και στό σπίτι νΛ όξω. "Αμα μεγάλωσε, δλα στ' αυτιά 
του αντηχούσανε γιά τή δόξα τού περίφημου εξηγη
τή. "Ολα τόν παρακινούνε στό νά τόν ακολουθήσει, 
νά τονέ μιμηθεΐ. ’Όχι ! Τίποτα δέν τόν πείθει. Έχει 
τώρα κι αυτός τή συνείδησή ίου, γιατί >;ι αυτός ό 
λόγος εϊναι σημαντικός — ή ηθική συνείδηση τού 
χριστιανού ανακατώνεται μέ τή μυστική συνείδηση, 
'■ίνεται ένα και τό αυτό. Ή ψυχή τού νέου άνασταιτώ- 
Θ .ι ί·. Πάει ικαί βρίσκει τόν πνευματικό του, τονέ ρω
τάει, μέ κομμένη φωνή, άν εϊν’ άλήθεια πώς αυτός δ 
παππούς του είναι κολασμένος, Ό  παπάς του άπαντφ 
πώς δέν ξαίρει τίποτα, πώς κανένας δέν' μπορεί νά 
ξαίρει τίποτα. Μέσα στήν αβεβαιότητα, δ Έρνέστος

άπαρνιέται τόν εαυτό του. Τελευταίο χρέος βνωμοσυ- 
νης, σημάδι ευσέβειας υπέρτατης, ζητεί νά γίνει πα
πάς γιά νά σώσει τόν άπιστο. Γιατί, αυτή την ώρα, 
είναι σίγουρος πώς αυτός βρίσκεται στόν ίσιο δρόμο1 
ξαναπήρε τή χριστιανική του πίστη .

"Ας τό παραδεχτούμε εΐλικρινά. Έγώ, δέ βρίσκο» 
απόδειξη πιό τ έ λ ε ια .  ’Οφείλουμε, στόν ΊΕρνέστο, στόν 
ίδιο τόν έγγονό τού φιλόσοφου, σ’ ένα πλάσμα σπάνιας 
εξυπνάδας, αυστηρής τιμιότητας, προωρισμένο νά γί
νει δ πιό στενός μαθητής τού δασκάλου, οφείλουμε ν 
αναγνωρίσουμε τή χρειοκοπία τού ρενανικού ρασιο
ναλισμού.

Πρόγονοι τής χώρας τού Άρβύρ, πρόγονοι άπό τις 
Άδριατικές λιμνοθάλασσες, πρόγονοι τής Πά
ρος, τή; ’Αλβανίας, τής Χίος, τού Φαναριού ?Λ· τού 
Γαλατά, καί σεις, προπάντων, πριν απ’ δλα, θρησκευ
τικές ανάγκες, ακατανίκητες καί πλανητικές, πού μού 
φέρατε λοιπόν τό άγιο παιδί μου ; Μάς τό ξαναφέ- 
ρατε στήν προγονική ανθρωπότητα.

Καταλαβαίνω — γιατί πρέπει νά προσπαθούμε νά 
νιώθουμε, αν δχι ολα, πού θάναι πολύ, τουλάχιστο δσο 
μπορούμε περ̂ φότερα, — καταλαβαίνω πόσο μερικά 
πνεύματα μέ τή,.σφραγίδα τής βλακείας, πειράχτηκαν 
έξαιτίας αύτηνής τής θρησκευτικής αλλαγής ( ο ο η ν ε Γ -  

εΐοπ ) Λέν είναι καθόλου ανάγκη νά χασομερήσουμε 
γι αυτά .

"Ας ζητήσουμε καλύτερα νά μάθουμε τί θάλεγε ό 
ίδιος ό Ρενάν γιά τή μεταβολή αυτή τού έγγονοΰ τον.

Ένας εκκλησιαστικός άπό τούς πιό έξυπνους ποί» 
μαζί του τό συζήτησα, μού άπάντησε χαμογελώντας;

—  Θ ά τονέ δ ια σ κ έδαζε! 
“Ό χ ι! έγώ δέν τόπιστεύω καθόλου αυτό. Αύτά
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τά λόγια εΐτανε πολύ ύπερβολικά, αυστηρή κρίση γιά 
τό Ρενάν.

Είμαι παοαβέβαιος, πώς θά ένδιαφερότανε πολύ, 
φοβερά. Χωρίς άλλο θά σκεφτότανε, θά ξέταζε, θά 
έκανε Ατέλιωτες κουβέντες μέ τόν έγγονό του. Ό  Έρ- 
νέστος Ρενάν, % ϊσως νά μην τό ξαίρουνε, εΐτανε πο
λύ σεμνός. Τήν εποχή πού δλος ό κόσμος βούιζε άπό 
τό έργο του, έμεινα κατάπληχτος σά μου είπε μιά μέ
ρα πώς αυτό του τό έργο, κατά βάθος, ούτε γνωρί
στηκε, ούτε νοήθηκε. Τού υποστήριξα πώς είχε μορ
φώσει πνεύματα, πώς είχε οπαδούς. Τίποτα, τίποτα 
δέν ήθελε νά παραδεχτεί...»

-  Κάτω άπό ένα γελαστό ουρανό καί μέ ί>,τι έχον. 
νε νά δείξουνε τά γαλλικά γράμματα, γίνηκε στις 10 
τού ’Απρίλη μιά άπλή καί συγκινητική τελετή γιά τά 
εκατόχρονα τής γέννησης τύό Μπωντελαίρ. Ό Σύν
δεσμος τών Γάλλων ποιητών, μέ τήν πρωτοβουλία τού 
Άντρύ Φονταινάς, είχε ζητήσει άπό τή δημοτική αρ
χή τού Παρισιού νάποφασίσει μέ τήν εύκαρία τών ε
κατόχρονων τού ποιητή τό θεμελίωμα Αναμνηστικής 
πλάκας στό σπίτι τής όδού Hauteieuille No 15, 
δπου περίπου έπεφτε τό πατρικό σπίτι τού Μπωντε
λαίρ. κομμένο έπειτ άπό τή χάραξη τού βουλεβάρτου 
Σαίν - Ζερμαίν, ΤΙ πρόταση αύτή, πού γινηκε μέσο 
τού ουναδέρφου τους κ. Ριοτόρ, γίνηκε δεχτή άπό τό 
δημοτικό συμβούλιο, κ’ έτσι στις 10 τού Απρίλη τό 
πρωΐ, κατά τις δέκα ή ώρα, γίνηκε ή γιορτή άπό τή 
δημοτική Αρχή, Λόγους στήν τελετή βγάλανε οί κ. κ. 
Αέ Ινορμπεϊγιέ, πρόεδρος τού δημοτ. σπμβουλ'ου, Ώ- 
τράν νομάρχης τού Σηκουάνα, Ριοτόρ δημοτικός σύμ
βουλος, Άντρέ Φονταινάς πρόεδρος τής Επιτροπής πού 
ζήτησε τήν αφιέρωση, Λεκόντ πρόεδρος τού Συνδέ
σμου τών Γάλλων ποιητών, Κάν πρόεδρος τών φίλων 
τού Βερλφν καί Μισελέ πρόεδρος τών φίλων τού 
Μπωντελαίρ.

—Ένα νέο πού παίρνουμε άπό τό «Γαλάτη ’Ερμή»; 
Ό περίφημο; ’Άγγλος ρομαντζογράφος Γεώργισς 
Moore πού Εξαιτίας δυο τελευταίων του έργων, τής 
«Γυναίκας μέ τή Μάσκα» καί της «Έσθήρ Ούάτερ», 
είχε πολλές Ενόχλησες, καθώς λέει ύ ίδιος, αποφάσισε 
νά γίνει Εκδότης,

Τά βιβλία του τυπώνουνται πάνω σ’ έξρχο χαρτί, 
μέ παράξενους τυπογραφικούς χαραχτήρες πού μόνος 
του άνοκάλιΛ| ε πά ω σέ άρχαΐο ιιοντέλο, καί όένουν. 
ται μέ δέσιμο μεγάλης αξίας. Ό αριθμός τους ομον 
είναι μικρός.

Σ’ ί’να οιγο;.τι| τού Daily Mail πού τούδειξε 
τήν έκπληξή του γιά τήν απόφασή του αύτή, ό Moore 
τού ξήγησε πόσα καλά έχει αύτή ή μέθοδο καί τονέ 
βεβαίωσε πώς έχει αποφασίσει νά μήν τήν αλλάξει.

«Έτσι, είπε, δέν έχω πιά Εκδότη γιά νά χολοσκά- 
νω καί γράφω γιά μόνους εκείνους που αγαπούνε τήν 
καλή φιλολογία κι όχι γιά κείνους πού δέ νιώθουνε 
τίποτα. Τά βιβλία μου πουλιούνται 2 γουίνες (λίγο 
παραπάνω από εκατό φράγκα) κιφ (κείνοι πού αγα
πούνε τή δουλιά μου μένουνε κατευχαριστημένοι αν τά 
πετυχαίνουν καί σ’ αύτή τήν τιμή. Τυπώνω μόνο γιά 
τούς Αναγνώστες πού Εχτιμώντας με, Επιθυμούνε νά 
μαζέψουν τά βιβλία μου κι όχι γιά τούς αγράμματους

πού ρωτούνε, λόγου χάρη, αν ή «Έσθήρ Ούάτερ» εί
ναι βιβλίο γιά κορίτσια». Πόσο δίκιο έχει μά τήν Α- 
λήθ]ειαι!

— Ώς είδος ημερολόγιο ό κ. ΙΙιέρ Τουρνά έβγα
λε σέ βιβλίο ένα όμορφο ποίημα, πού καί πού όμως 
μονότονο καί κουραστικό, κάτω άπό τόν τίτλο «Μονα
ξιά». ’Αρχίζοντας τήν ανάγνωσή του, παραστέκει κα
νείς στήν ευτυχία τού ποιητή, στήν ποιητική φωλιά 
τοι· ποϊίχει στήσει σένα απομακρυσμένο μέρος τής πα
τρίδας του. Βλέπει τή γυναίκα του, όμορφη κα|ι γλυ- 
κειά, νά τονέ περιτριγυρίζει μέ μιάν άτέλειο>τη αγά
πη, κι άνυπομονεΐ κι αυτός μαζί τους γιά τή γέννηση 
ενός όμορφου μωρού. Μά ή κακιά μπόρα χτυπά τήν 
απόμερη φωλιά, απότομα καί καταστρεφτικά. Ή γυ
ναίκα πεθαίνει πριν γίνει μητέρα καί μιά βαρειά θλί
ψη, πού ή μοναξιά τήν /αινεί Ανυπόφορη, βασιλεύει κεί 
πού πρώτα είτανε μόνο ευτυχία. Ό πόλεμος τότες άρ- 
χινά κι ό ποιητής ζητφ σ’ αύτόνε ναβρει την Ανάπα. 
ι|η,. Μ’ άπό τήν πρώτη μάχη ή τύχη δέν τού δείχνεται 
καί κεΐ καλή. Πληγώνεται, κ’ έτσι άδυνατισμένος, ά- 
φανισμένος) αναγκάζεται κοίι πάλι νά γυρίσει στό μαΰ’( 
ρο άπό τήν Εγκατάλειψη, και σκοτεινιά σπίτι του. Κι 
ολ’ αυτά γραμμένα απλά κι αρμονικά, σέ άλεξαντρινό 
στίχο, όχι βιαστικό,,άνετο, πού χωρίζεται πού καί πού 
σέ στροφές άπ’όχτώ ή καί λιγότερους στίχους, Απλούς, 
γιομάτους άγάπη ικαί θλίι|>η.

Νέες Γαλλικές έκδόϋεις

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. — Έρνέστ Ρενάν «Ψυχολογική με- 
λέτη Επί), τού Χριστού» (έκδοση Κονναισάνς).

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. — Άνρύ Μπορντώ «Στή χώρα τών 
Ερώτων τού Λαμαρτίνου (έκδ. Ρέϋ, φρ. 12).

ΠΟΙΗΣΗ. — Ζάν ΓΙιέρ Καλός ; «Γονατιστός», 
(έκδοση Πλόν φρ. 7).

ΡΟΜΑΝΤΖΑ. — Ζάν Ρόκ «Ντον Ζουάν» (έκδοση 
Σιρέν φρ.8). — Τριστάν Μπερνάρ «Τό σπάταλο παι
δί τού Βενιζέ» (έκδοση Φλαμαριόν φ. 7.50).

«ΚΑΖΙΚΙΑ

ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

De Monde Nouveau (Απρίλης 1921). — Κορ- 
μπώ «Ξαναδιαβάζοντας τό Δάντη». — Χίιρς «Πάνω 
στον πάγκο», κωμωδία μσνόπραχτη, — Άσσελέν «Ή 
’Ολλανδία κι ό ’Ολλανδός». — Πώλ Λουΐ «Ή κρίση 
τού παγκόσμιου σοσιαλισμού» κλπ.

La Revue Critique (25 τού Απρίλη 1921). 
Άγκλεζών «Γιά τόν Άντρέα Σεβριγιδν». — Τιμπων- 
τέ «Οί δυο διαταγές». — Ζομίνι «Ό Ναπολέων στο 
Έϋλώ». — Άλμπέρ Φλά «Στροφές». — Βεύέρ «Θλί- 
ψες κ’ Επίγειες χαρές» χλπ.

Mercure de Françe (1 τού Μάη 1921). Πώλ 
Φυζίέρ «Τά μυγκέ υποβρύχια». — Καρπαντιέ «Ή 
Βρεττανική ποίηση κι ό Μπωντελαίρ».— Σεβαγιέ «Ή 
αιχμαλωσία κι ό θάνατος τού Ναπολέοντα». — Πρα- 
βιέλ «Ή λεζάντα της Κλεμέντης Ίσώρ» . — Λεόν- 
Πιέρ Κίντ «’Ερωτική Απλοποίηση», — ’Επιθεώρησή 
τού δεκαπενθήμερου κλπ .
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ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
’Αγαπητέ Νουμά,

’Άν θέλετε δημοσιεύετε τό παρακάτω ανέκδοτο, 
πού τάκουσα άπό κάπιον. τουρκομερίτη Έλληνα.

Στήν ΙΙόλη, κάποτες, μπήκε σ’ ένα.. .  μεγάλο κου
ρείο ένας καινούργιος πελάτης γιά νά κουρευτεί.

Δέν εΐτανε καλοφορεμένος καί δέν είχε... αψη α
ριστοκράτη,

Ό κουρέας, μόλις τόν είδε, άρχισε νά τόν κουρεύει 
γλήγορα γλήγορα, γιά νά τόν ξεφορτωθεί. Σάν τε
λείωσε τό κούρεμα, ό πελάτης του λέει:

— Τελιώσατε κιόλας;
— Μάλιστα τοΰ άπαντά εκείνος.
Ό πελάτης σηκώθηκε, κοφ, φεύγοντας άφήμε μιά 

Τούρκικη λίρα χρυσή. Ό κουρέας έμεινε κιατάπληΓ 
χτος καί δέν πρόφτασε νά πει τίποτα σχεδόν, παρά 
μερικά παρακάλια : «νά μάς προτιμάτε...., στό κα
τάστημά μας θά βρίσκετε πάντα περιποίηση. »

Ύστερ’ άπό λίγες μέρες ξαναπήγε πάλι στό ϊδιο 
κουρείο γιά νά ξουριστεί. Ό κουρέας πού τόν γνώ
ρισε άμέσως, άρχισε τώρα νά τόν περιποιέται, καθώς 
του είχε ύποσκεθεΐ.

’Επειδή όμως, μέ τις τόσες περιποίησες που τοιί- 
κανε, αργούσε, ο πελάτης, άνυπιμονώντας, τοΰ λέει:

— Ακόμα νά τελειώσετε;
— Μά πρέπει νά σάς περιποιηθούμε, άπαντά ό κου

ρέας. '  ̂ , ,ηί:
’Επί τέλους τέλειωσε. ’Αλλά τώρα ό πελάτης, φεύ

γοντας, τοΰ άφήκε μιά μόνο δεκάρα. Ό κουρέας έ
μεινε μ’ ανοιχτό τό στόμα.

— Μά, κάνετε λάθος, κύριε, είναι δεκάρα, δέν εί
ναι λίρα.

— Βέβαια, τή βλέπω, άπαντά εκείνος, αλλά τούτη 
ή δεκάρα είναι γιά τό προχτεσινό σας κούρεμα, κ’ ή 
προχτεσινή ή λίρα γιά τό σημερινό σας ξούρισμα, καί 
έφυγε. ί ,

Ό  ί'.ουοέας μένει, άπό τότε, μάνοιχτό τό στόμα.
/ , .  ■ ί

’ ------ -------- ------------  ---------  « . Ν. Π.

Η Κ οινή  Γ νώμη
ΓΛΕΝΤΑΚΙΑ

’Αγαπητέ Νουμά,
’Άκουσε νά γελάσεις μέ την καρδιά σου ; Την πε

ρασμένη βδομάδα ό Γυμνασιάρχης μάς έβαλε νά γρά- 
μουμε μιά σύνθεση καί νά παραλληλίσουμε την άν- 
θρώπινη ζωή μέ τό ρέμα τού ποταμιού· θέμα εύκολο- 
πραμάπεφτο, δέ λέει ικανείις τίποτα γιαύτό. Προχτές 
λοιπόν, πού λές, είμαστε υποχρεωμένοι νά τού τηνέ 
παρουσιάσουμε· Ετσι κ’ έγινε. Πρώτα πρώτα διάβοι- 
σε τής δεσποινίδας. Μιά σύνθεση σέ ξεχαρβάλωτη 
καθαρέβουσα, άψυχη, πλαδαρή, γιομάτη κοινοτυπίες, 
που μέσα σέ δάφτη είδα γιά πρώτη μου φορά καί τό 
άμίμητο τνάματα βορβορώδη»! Τέλος πάντων.

Ό γυμνασιάρχης ηύτρέπισε άσον ού- 
πω άφτήνε, της έδειξε τά λ άθ ι α της, μάφά-

: ·

νηκε πώς έμεινε φχαριστημένος ojio δάφτη:, ¿πειδής 
εΐτανε γραμμένη σέ καθαρέβουσα. Έ, βέβαια.

'Ύστερα άρπαζε τή σύνθεση μιμνουί συμμαθητή 
μου καί φίλου μου, δημοτικιστή ώς τό κόκκαλο, γνω
στού στό γυμνασιάρχη γιά τά δημοτικά του φρονή- 
ματα.Μόλις την; πήρε στα χέρια του κα|ί είδε άπά- 
νου - άπάνου «Ποτάμι. — άνθρωπός», καί στήν αρ
χή ; «εΐτανε ενα δμορφο άπόγισμα....» , πρασίνισε 
αμέσως, κιτρίνισε, γούρλωσε σά γαρίδα τά μάτια του 
καί την έσκισε ¡κομματάκια κομματάκια. Τό ίδιο έκανε 
καί μιάν άλλη, έπειδής έλαχε νά πέσει στα μάτια του 
ή λέξη τόνειροπολούσε», ενώ ήθελε, καθώς μάς δίδα
ξε ύστερα... ώνειροπόλει! ’Εγώ άπό τά πισινά θρα
νία τοΰ φώναξα μπράβο καί έτσι μοΰρθε νάν τοΰ χτυ
πήσω παλαμάκια !

Λαβαίνοντας άφορμή λοιπόν έτσι, ώπλίσθη μέχρις 
όδόντων κι άρχισε νά εκτοξεύει τούς μύδρους τον κα
τά των άποφωλίων αυτών, τεράτων, χών ιιαλλιαρικών!

Πάνου στό φιλιππικό του ακόυσα καί μερικά μαρ
γαριτάρια σωστά πού μ’ έκαναν νά σπαρταρήσω σιά 
\  ελια.

Είπε δηλαδή, δτι κείνοι πάγαπάνε τή δι̂ ιοτική. πού 
τηή) γράφουνε, «δέν έχουνε σπουδάσει στό γυμνάσιο, 
οντε στό σχολαρχείο» ικαί πώς δλοι οι «μαλλιαροί νο- 
σούσ-t παθολογικώς»(!). Φρίξε. . . . .

’Αφού δέ ν.άλεσε τό φίλο μου στό γραφείο ιδιαιτέ
ρως, εκφράστηκε έμπαιχτικά μπροστά στούς άλλου; 
καθηγητάδες γιά τούς σημερνούς μας λογοτέχνες κα» 
χαραχτήρισε τόν Παλαμά τ ρ ε λ ό ! ........

“Υστερ’ άπ’ ολα τούτα, άγαπητέ Νουμά, άφίνω τό 
λόγο σέ σένα. ’Εμείς δέν έχουμε νά κάνουμε τίποτι; 
άλλο, παρά νά τραβήξουμε τά μαλλιά μας τρίχα τρί
χα καί νά οίχτείρουμε δλους άφτους τούς βρυκόλα- 
κες γιά τή διναητική τους μαλάκα καί τήν έπι-στημο- 
νική τους γύμνια.

Μέ πολλή άγάπη
"Ενας δημοτικιστής 

(Τρίτο Γυμνιίσιο ΙΙειραιΰ)

Στερνόγραφο. —’Επειδή βλέπω πώς βαριέσαι νά 
ψάχνεις γιά νά βρεις καθαρεβσυσιάνικους σολοικι
σμούς καί νά γιομίσεις Τις στήλες σου ολάκερες, α θέ- 
λεις, γιαύτό σού στέλνω τό παρακάτω φρούτο πού τό 
ηκόνισα χτες σ’ ένα καθαρεβουσιάνικο παζάρι ;

«’Επί Λουδοβίκου ΙΕ' οί Γάλλοι έγνώριοαν τά; 
νέας ιδέας τάς γεννηθείσας έν ’Αγγλία, άλλ’ υπήρχε 
μεγάλη άπόστασίς ιιεταξύ τούτων των ιδεών καί, των 
έν Γαλλία ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ». ('Ιστορία Ευρωπαϊκή καί 
'Ελληνική. Νΐκ. Βραχνού, Τετάρτη Γυμν. Σελ. 143. 
Γραμμή 31).

ΦΥΤΟΑΟΓΙΚΟΙ ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΙ

,Αγαπητέ μου Νουμά,
ΕΙς τό ώραισ μπουκέττο των πέντε φυτολογικών 

σολοικισμών που μάζεψε καί μάς πρόσφερε δ κ. Πολ
λής μέ τό φύλλο τού Νουμά στις 17 τοΰ ’Απρίλη, άς 
μου έπιτραπεί νά προσθέσω xají γώ ενα λουλούδι α
κόμα.

Τό μάζεψα άπό τήν πρώτη σελίδα τού «’Ελεύθερου 
Τόπσυ» — γνωστό καθαρευουσιάνικο περιβόλι — άλ-
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λά δέ φταίει γιαύτό (όπως θά νόμιζε κανείς) ό κ. Κα. 
βαφάκης, γιατί εϊναι μετάφραση άπα τόν Ίιψίωβο 
Καντέλ, ο όποιος παρουσιάζει τή Μαγδαληνή, νά πη
γαίνει στον Τάφο του Χριστοί), ικ<& γράφει πώς ή 
Μαγδαληνή «μέσα στην ανταύγεια τής νύκτας έθραυε 
. . . .  τούς υψηλούς μ -σχους των κρίνων, τους αγκαθω
τούς κλώνους των ρόρων και έδρεπε χλωμές κ υ - 
κλαμ ι ές » .

Δυστυχώς δμως όσο εύκολο είναι να δ ρέψουν ο'ι έ- 
ρασώιΐ Ναρκίσσους τό Μάη, κατά τόν Παράσχο, άλ- 
λο τόσο είναι δυνατό νά έδρεπε κυκλαμιές ή Μαγδα
ληνή στην ταφή τού Χριστού, γιατ'ι οι κυκλαμιές εδώ 
ανθίζουνε ώς τό Δεκέβρη ή το πολύ τό Γεννάρη, μέ τό 
κρύο. Τΐ|ν άνοιξη δεν υπάρχουνε πιά, άλλα κοιμούν
ται ήσυχες στη γή γιά νά φυτρώσουν πάλι τόν άλλο 
χειμώνα.

Κ(4 στήν Παλαιστίνη ασφαλώς θά συμβαίνει τό 
ίδιο, αφού τό κλίμα εκεί δεν είναι ψυχρότερο από δώ.
Λυτό μπορεί νά μήν τό πρόσεξε ό Καντέλ, αλλά στόν 

κ. Καβαφάκη, τόν πολυμαθή, δεν επιτρέπεται νά μήν 
τό προσέχει, γιατί στήν 'Ελλάδα καί βράχοι κ ι  κάμ
ποι καί βουνά είναι παντού γεμάτα από τά χαριτω
μένα αυτά λουλουδάκια, ΐις κό̂ '.ινες ή τριανταφυλ
λιές καί σπανιώτατα χλωμές (άσπρες) κυκλαμιές, τις 
οποίες μοναχά όποιος δέν άγ πάει τή φύση δέν ξρί- 
ρει. ’Αλλά δέν αρκεί κανβίς νά βλέπει, πρέπει καί νά 
προσέχει, φαίνεται, όμως πώς ή έλλειψη προσοχής σέ 
όλα, καί προ πάντων ατή φύση. είναι γενικό ελάττω
μα των καθαρευουσιάνων.

“Αθήνα 1 τού Μάη.
"Ενας ίΐξοο'εχζί,κύς

ΜΑΣΚΑΡΑΛΗΚΙΑ

Αγαπητέ Νουμά,
Μή νομίσετε αλήθεια πώς δ Ελληνικός πολιτισμός 

είναι μονάχα λόγια* εφαρμόζεται καί στήν πράξη. Ά- 
πόδειξες έχουμε πολλές, καί πρώτη είναι ή αλλαγή κά
θε βάρβαρου ονόματος πόλης ή χωριού. 'Εδώ ό κό- 
σμις ξαίρει τό Καραγάτς. νΕτσι τό ξαίρει κι ό τσΰρ- 
κος κι ό κάθε ξένος. Μά ό ελληνικός πολιτισμός θάν 
τό ξεβγενίσει. Καί τό βαρβαρικό Καραγάτς έγινε Ό- 
ρεστιάς ! Κι ό κόσμος απορεί πώς ενώ άφτός πάει στο 
Καραγάτς, τού λένε πώς πάει στήν Όρεστειάς ! ’Α
κόμα μιά βάρβαρη λέξη Κιριτσχανέ, μιά συνοικία, έ
γινε. . . .  Τριπόταμον ! Οί Κιριτσχανιώτες θάπορήσα- 
νε πώς τόσον καιρό δέ μπορέσανε νά ι δούνε τό παρά
ξενα αντό ζώο... που ζεΐ στή γειτονιά τους, γιατί 
κάποιο ποταμίσιο ζώο θάναι, ή μέσα σέ τρεις ποτα
μούς θά βρίίσκουνται (;) Ό κόσμος όμως ξακολουθεΐ 
νάν τά λέει όπως τά ήξαιρε, κ’ οί πολιτισμένοι Έλλη- 

ε; χαΐρουνται μέσα τους, που καταφέ,ράνε τέτοιά θά
ματα, άδιάφορο αν άφτά είναι, μονάχα ¡στο χαρτί* ά- 
φτό τούς φτάνει. Τά ζητήματα τά λύνουνε μονάχοι 
τους καί μένουνε φχαριστημένοι γιά τούτο* έξω άπό 
τό χαρτί δέν τούς μέλει τί γίνεται.. . .  ΛαΙς

^ Χ ]  Χ Ω Ρ Ι Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Ο  ¡ Υ

κ. Α ώ λ. Φ ιλιώτ. Καλό. Περιμένουμε κάτι καλύτερο. -  
κ. Ύ η ο γ .  Β .  Σωστές καί σοφές οί «Ιδέες δικές μου». Μά 
προτιμούμε τό άλλο τό καλύτερο πού γράφεις ότι έχεις.— 
κ. Κ . Α έ τ  Θέλουν καί τά δυό πολύ δούλεμα ακόμα. Καί 
πρέπει νάν τό δουλέψεις γιατί είναι κρίμα νά χαθούνε στί
χοι σαν κι αΰτάνε :

. . . Κ’ εΐταν ονείρατα οί στιγμές 
κ’ εΐταν οί ώρες ύμνοι,

κ. Ν ιλακ . Οί στίχοι σά νά τρικλίζουν. Γιά διάβασε τονς 
σιγαλόφωνα καί Οάν τό δεις κι ύ ίδιος·.— κ. Κ . Μ ά η . Καλά 
καί θά δημοοιευτυι'ν.— κ. Γ . Κ ά ψ .  Δέν έπρεπε νά θυμιύ- 
σεις, μά νά γελάσεις καί αν, σάν έξυπνο παιδί πού είσ·:ΐ. 
Βέβαια, κ α τι  θά γράψεις, καί πολύ γρήγορα μάλιστα. “Ι 
σως γ ι’ αυτό σέ κρίνουμε κι αυστηρότερα. Νιάτα κι άπο- 
γοήτεψη, είναι δ ιό  πράματα αταίριαστα καί χαιρόμαστε 
πού τό νιώθεις αύτό καί τό διατυπώνεις τόσο όμορφα στό 
γράμμα σου — κ. Δυσανάγνωστο. Οί «Α χτίδες αγάπης* 
καλό καί Οά δημοσιευτεί, άφοΰ μάς στείλεις πρώτα τόνομά 
σου καθαρογραμμένο. Τό άλλο, δέ μας άρεσε.— κ. Δ ημ. 
Ίω α ν .  Καλούτσικο μά δχι ακόμα καλό.— κ. "Α γ . Κ α φ . 
Ούτε αυτό, ’Ά λλο .—κ. Μ άκβεϋ·. Στείλε το τέταρτο -  κ. 
Β  Δ ρ τ  Καλό μά περιμένουμε κανένα άλλο καλύτερο.—κ. 
Μ αρκ. Σ .  Διάβασε καί τόν «“Υμνο στήν Ά ΰηνά» τού Πα- 
λαμά.- κ. Ία φ . ‘Α χ . Δέν είναι καί τόσο καλό —κ. Σ π . "Εξ. 
\έ  μάς ενθουσίασε καί τόσο ό πρώτος στίχος :

Σέ πόθησα σάν τόνειρο 
τού μαγικού π ρ ω ϊύ ν ...

Τά προσωπικά γράμματα γιά τόν κ. Δ. II. Ταγκόποιλο 
παρακινούμε νά διευθύνουν un  στό « l’oste restante τού 
εξωτερικού».

Π ΑΡΑΚΑΛΟ ΥΜ Ε
τούς ουντρομητές των επαρχιών και τον εξωτε
ρικού πού καθυστερούνε τή συντρομή τονς, 
νά μάς την έμβάσονν το γληγορώτερο, γιά 
νά μή βρεθούμε οτή δυσάρεστη θέση νά πά- 
φουμε νά τούς στέλνουμε το φύλλο.

X. ΓΑΝΕΑΡΗΣ &  Ζ·.

ΣΤΗ Ν  Π Α Τ Ρ Α  
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ΜΗΝίΑΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
η  ΝΙΟΤΗ,,

ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ Η  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ ΤΙΚ Η  Δ Ρ . 15 
Δ Ι Ε Υ Η Ϊ Ν Σ Η :  P. R. —  Π Α Τ Ρ Α

Γ ΙΑ Γ Κ 02  ΗΛΙΑΔΗΣ

γ ν λ χ τ ο π ο ι η χ ι ς :
διά τούς κ. κ. Όδοντοϊατρούς

Ό  Οίκος «EABARBERA» 1. ΚΑΝΔΡΗ & Σια 
οδός Σταδίου 3 γνωστοποιεί ότι ό Ιν'Λονδίνφ οίκον

CLADIUS ASH Δ ClE
άνέθεσεν αύτφ διά Συμβολαίου την άποκλειοτικήν 
πώλησιν καί Αντιπροσωπείαν των ειδών του διά τήν 
Παλαιών, Νέαν Ελλάδα καί Σμύρνην.
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ΔΕΛΤΙΟ, πού βγαίνει κάθε μήνα, καί το στέλνουμε δωρεάν σέ κάθε

βιβλιόφιλο πού ήθελε το ζητήσει.


