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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Σ Ο φίΛ  Α Α Ζ ο π ο ν Λ Ο Υ : Τό κακό 
ΦΟΥΛΙΗΕΓΙ: Σήμερα.
ΑΩΡΟΣ ΣΑ Κ Η Α Α Α ΡΙΗ Α Η Σ: Ματαιότης.
ριχ. Φ Η ΡΑ Α ^ΤΒΣ — Κ· Κ Α Ρ 0Α ΙΟ Σ; Δόν Κιχώτης 

(συνέχεια).

ο  Κ Ο Υ Β Α Σ ; Φαινόμενα καί πράγματα. 
ΐιΑ  μ ο μ τ Α η ϊΗ ; Ό  Ήλιος καί οί βατράχοι, 
Κ Ο Σ Τ Α Σ Π Α Ρ Ο Ρ ίτμ Σ  : "Ενα όνειρο πού σβήνει. 
ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ'ΣΕ ΒΔΟΜΑΑΑ: Νεοελληνική φι

λολογία.—Ξένη φιλολογία.—Ή  Κοινή γνώμη. 
Χωρίς γραμματόσημο.

ΤΟ ΚΑΚΟ
Δ Ρ Α Μ Α  Σ Ε  Δ Υ Ο  Μ Ε Ρ Η

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ: "Ετσι, θαρρούμε, 
επρεπε νάν τονομάσει τό δραματάκι της ή <3δα Σοφία | 
Λαζοπούλον. *Τό  κακό», καθώς 
τό ΰέλει και τό λέει, είναι τό δρά
μα μιας κόρης — ένα δράμα αυν- 
ειθιομένο καί κοινότατο στη σημε
ρινή δοτική κοινωνία μας — με 
λεύτερη ψυχή καί με μναλδ ξα- 
νοιαγμένο προς τϊς νέες Ιδέες καί 
προς τη ούχρονη αντίληψη της ζω
ής, τη ριζοσπαστική κι δπωςδή- 
ποτε επαναστατική, που πνίγεται μέ
σα στήν οικογένεια, τή σκλαβωμένη 
στήν πρόληψη καϊ στή συμβατική η
θική, "Ενα τέτιο πουλί λεύτερο, δαο 
πιο στενά τό περιορίζεις, τόσο πε
ρισσότερο τό αγριεύεις καί τον γεν
νάς μέσα του Άσβεστο τόν πόθο νά πετάξει, σε 
πρώτη ευκαιρία, στ’ ανοιχτά. Αύτό είναι τό Ιβίί- 
ΐηοΐίνε, νά πούμε, τής μικρής αυτής δραματικής

δοκιμής. Κ* έτσι τό δραματάκι αύτό, χτυπάει
άλύπητα, σά μιά έντονη διαμαρτυρία, τό ρω-

μαίϊκο σπίτι, καί μάλιστα τό σ π ί 
τι  τό ε π α ρ χ ι ώ τ ι κ ο  (άφοϋ εδώ 
στήν πρωτεύουσα κάπως άρχισε νά 
ξανοίγεται ή ζωή) πού ξακολουθεΐ 
νάναι τό σιδερόφραχτο κλουβί γιά 
τή λευτεριά, τ όσο τήν κοινωνική
δσο καϊ τήν ψυχική, τής κόρης.
Ή  δ. Σοφία Ααζοπούλου είναι κο
ρίτσι δεκαεφτά μόλις χρονώνε κ* 
δχει δημοαιέψει στό «Νουμά» με
ρικά δμορφα τραγουδάκια. Σήμερα 
δοκιμάζει τό κάπως πιό δύακοϊο 
είδος τής Τέχνης, τό θέατρο, καϊ 
ή δοκιμή της μας δίνει άρκετες 
έλπίδες πώς μιά μέρα, άποχτώντας 

τήν πεΐρα τής ζωής καί τής σκηνής, θά μάς δώσει 
εργα πώ άρτια' γιά σ ή μ ε ρ α ,  αύτό πού κατάφερε- 
είναι παραπολύ.

ΛΟΥΚΙΔΗΣ. Κα ΛΟΥΚΙΔΗ, γυναίκα του.— 
ΛΟΥΚΙΑ, 17 χρον. ΞΑΝΘΗ 20 χρον. κόρες τους. 
ΑΝΝΑ, κόρη τους παντρεμένη. — ΠΕΤΡΟΥΔΑ- 
ΚΗΣ, ζωγράφος. — ΜΕΛΛΑ, φιλενάδα τών κο- 
ριτσιών. — ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ.

Μ ΕΡΟ Σ  Π Ρ Λ Τ Ο

(Ή σκηνή σέ γραφείο κοριτσίστικο, μέ
τρια καί πολύ καλλιτεχνικά έπιπλωμένο.Στή 
μέση γραφειάκι, φορτωμένο χαρτιά καί βι
βλία* στίς γωνιές τραπεζάκια, φορτωμένα 
κι αυτά βιβλία, καί μιά μικρή βιβλιοθήκη. 
Δυό τρεις ̂ καρέκλες καί μιά κουνητή πολ- 
τρόνα. Στούς τοίχους, δεξιά κι άριοτερά,

πορτραίτα μεγάλων ποιητών καί μουσονρ 
γών. Στό βάθος πόρτα μέ μακριές κουρτί«. 
νες, πού βλέπει στό οπ|ίτι, κι αριστερά τό 
ίδιο, πού βλέπει στήν αύλή. Στό άνοιγμα 
τής σκηνής ή ΛΟΥΚΙΑ είναι ξαπλωμένη 
στήν πολτρόνα, με τά χέρια δεμένα στό κε
φάλι καί τά μάτια στό κενό, ενώ ή Ξανθή 
κ’ ή Μέλλα, ή δεύτερη είναι μέ φόρεμα πε
ριπάτου καί μέ τό καπέλλο της στά χέρια, 
είναι πιασμένες άπό τή' μέση καί στέκουν- 
ται αντίκρυ της).

ΛΟΥΚΙΑ (σά στον εαυτό της, άργά κι άπελπι- 
ομένα). — Μά είνοκτ φοβερό... φοβερό ! νά θέλεις 
νά γνωρίσεις έναν άνθρωπρ γι*Α σ’ άρέοει, γιατί
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τόν θαυμάζεις, γιατί σ’ ευχαριστεί τό άντίκρυσμά_του 
επιτέλους, καί νά σου λένε δλα γύρω σου, πράγματα 
κι άνθρωποι, πώς ε!ν’ ¿δυνατό, όλότελα άδύναιτο, νά 
γίνει αύτό. (Με θυμό). Καί σου βάζουν στη μέση τόν 
πιο αψηλό κι ατράνταχτο φραγμό, που δέν μπορεί 
καμιά λογική νά τόν γκρεμίσει, τό φραγμό τής πρό
ληψης, τό φραγμό τής πιο μεγάλης κουταμάρας.

ΜΕΛΛΑ (που χωρίζεται άπό την Ξανθή καί στη
ρίζεται. στο μεσιανό γραφείο* στή Λουκία στοχαστι
κά) . — Καί δέ λες τοΰ μπαμπά σου π]ώς Εχεις τάχα 
λαχτάρα νά μάθεις ζωγραφική;.. . .

ΛΟ ϊ ίΥΐΛ. — ιωρυ;.. .αυτο ίσια ίσια πρωτοδοκί- 
μαοα, ΜΑΛΛΙΑ μου- μυΛίς ομως τού τό είπα, μ απάντη
σε ξερα ςερα, πως μπορώ κιόλας άπό βδομάδα ναρ- 
χισω με το φίλο του το Λε.βεντίδη, πού είναι· ¡άξιος 
υουΛΕοιης της Ί'εχνης, γιατ είναι, λέει, κι αρκετά 
περασμένος στά χρονιά.. .  ’Άφησε δά σά δοκίμασα 
ναν το πω στή μαμά 1 (.δείχνοντας τήν Ξανθή πού 
τήν κοιτφ άφηρημένα και με σταυρωμένα τά χέρια). 
Ίο θυμασαι, ώαννούλα ; Μοΰβγαλε λόγο, ρητόρεψε, 
(μέ ψεύτικο τρομο), γιά τήν: έξαχρείωση καί τή δια
φθορά τού σημερινού νεαρόκοσμου. Τόσο φοβερό μου 
τό παρουσίασε το πράμα, πού γιά μια στιγμή φαντά
στηκα Ορθάνοιχτο μπροστά μου ενα τρομερό βάραθρο 
έτοιμο νά με καταπιεί. Γιατί; γιατί ζήτησα νάρθει 
ενας άνθρωπος σπίτι μου καί νά κουβεντιάσω λιγά
κι μαζί του. (με άγανάχτηση). |Καί θεριό νάτανε, βρε 
αδερφέ, δέ μπορούσε, μου φαίνεται, νά μέ φάει μέ 
τά μάτια !
; ΞΑΝΘΗ (έρχεται μπρος μ: άργό βήμα). — "Ω, 
καημένη καί σύ, δέ βαριέσαι... Βλέπεις έχουμε όλη 
τις ¡άλλες Ελευθερίες κι αυτή μόνο μάς στερούνε ί Νά 
γνωρίσεις, έτσι στά καλά καθούμενα, τόν Πετρουδά- 
κη, τό ζωγράφο! Είναι σά νά ζητάς νάν τούς βγά-. 
λεις τό ένα μάτι. (Γελώντας). Ά ΐ  νά, θυμήθηκα καί 
μιά παροιμία τής μακαρίτισσας τής γιαγιάς μου, πού 
ταιριάζει στην κουβέντα. (Στή Αουκια καί στή Μελ- 
λα, ξεκαρδισμένη άπό τά γέλια, καί παίρνοντας κια. 
μική στάση). Κάλλιο τό μάτι οσυ νάβγει, παιδί μου, 
στή ζωή σου, παρά τδνομά σου 1 Χά, χά, χά. ..

ΛΟΥΚΙΑ (στοχαστικά). — Έ , ας είναι* θά προ
σπαθήσω νά εφαρμόσω λοιπόν καί γώ τήν παροιμία 
τής γιαγιάς μοϋ. Καί μάλιστα είμαι έτοιμη καί τά δυό 
μάτια μου νά βγάλω, όχι τό ένα.

(’Ανοίγει ή πόρτα τοΰ βάθους καί μπαίνει ή υ
πηρέτρια),

Η ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ (διακριτικά). — Κυρία Λουκία, 
ή αδερφή σας, ή κυρία "Αννα, σάς περιμένει κάτου.

ΑΟΥΚΙΑ (χαρούμενα). — "Εφτασα, πες της. 
(Στην Ξανθή καί τή Μέλλα μέ βιασύνη, ένώ ή υπη
ρέτρια φεύγει). Φύγετε σείς, γιά νάν τά πω πιο κυ
λά ένα χερφκι μονάχη μου μέ τήν "Αννα, που τό μυα
λό της είναι λιγάκι πτό καθάριο άπ’ τής μαμάς.

(,Ενώ ή Ξανθή μέ τή Μέλλα προχωρούν χερο- 
πιαστές στήν αριστερή πόρτα, ή Λουκία τ̂ρέχει στήν 
πόρτα τοΰ βάθους).

ΜΕΛΛΑ (άπό τήν πόρτα, πρός τή Λουκία),—Σέ 
περιμένουμε στήν κατωφεριά* ε!ν’ ένα δειλινό θαυμά
σιο, ξαίρεις, Επειτα άπό τή βροχούλα* γειά σου λοι
πόν.

ΒΑΝΘΗ. — Κοίταξε μήν άργήοεις, καί τό νού

σου μήν κάνεις καμιά φασαρία άπ’ τις συνηθισμένες. 
(Τρυφερά). Τ’ άκοΰς, χρυσό μου ;

ΛΟΥΚΙΑ (κοντοστέκεται). — Καλά, μά κοιτάχτε 
μήν πάτε πολύ μακριά καί δέν μπορέσω νά σάς βρω 
σά θάρθω.

(Ή σκηνή μένει γιά λίγο άδειανή, κ’ έπειτα, ά:ώ 
τήν πόρτα τοέ βάθους, άκούγονται κουΰέντε;. 
καί σέ λίγο μπαίνει ή Λουκία αγκαλιασμένη με 
τήν Άννα, πού φορεϊ φόρεμα περιπάτου μέ χα- 
πελλάκι μικρό. "Ερχουνται πολύ μπροστά στη 
σκηνή).

ΑΝΝΑ. — Καί γιατί μου είσαι χλωμή, Αουκίτοα 
μου, καί τά ματάκια σου έχουνε τόσο μαύρους γύρους; 
Μά, βέβαια, άφοΰ δέν κάνεις τίποτ’ άλλο διαρκώς, 
παρά νά διαβάζεις καί νά γράφεις.. . .

ΛΟΥΚΙΑ (άφηρημένη ώς τώρα, μέ θέρμη).—Έ 
χω κάτι νά σοΰ πώ, Άννα μου, κάτι πού είν άθώυ 
κι όμορφο καί θλιβερό μαζί.

ΑΝΝΑ (μή δίνοντας πρΟσοχή στό θλιβερό ύφος 
τής Λουκίας* μέ χαρά). — Ά , νά όμορφη έμπνευση, 
αλήθεια ! ΙΙάμε στήν άκροποταμ]ΐά, Λουκία̂  (οάναι 
τρέλα, ξαίρεις, έκεϊ, ύστερ’ άπό κείνη· τήν άπομεοή- 
μερη βροχούλα, πάμε- δέν τόν λαχταρρς καί σύ έναν 
περίπατο, α̂ τή τή στιγμή; "Ελα, βάλε τό καπέλλο 
σου καί πάμε. (Τήν παίρνει άπό τό χέρι καί τραβού
νε γλήγορα κατά τήν. πόρτα, τού βάθους).

ΑΟΥΚΙΑ (πού ώς τώρα τήν κοιτούσε άφηρημέ
νη« μέ στεναγμό, περνώντας τό κατώφλι τής πόρτας). 
— ’Αφού τό θέλεις τόσο ! (Ή σκηνή μένει άδε.ανή 
γιά λίγο, κ’έπειτα ανοίγει ξαφνικά ή άριστερή πόρ. 
τα καί μπαίνουν τρέχοντος, ή μιά πίσω άπό τήν άλ
λη, ή Μέλλα μέ τήν. Ξανθή* είναι καταλαχανιασμένες 
καί χαμογελούνε).

ΞΑΝΘΗ (κοιτάζοντας γύρω κι απορώντας), — 
Μπά ! δέν είναι ούτ’ εδώ....  μά τ ί ; χάθηκαν γιά 
δέκα λεπτά πού τις άφήσαμε; . . . . .

ΜΕΛΛΑ (χτυπώντας τά χέρια). — "Α, καταλα
βαίνω ! θά πήγανε περίπατο, θά πήγανε στήν άκρο- 
ποταμκί, οί πονηρές.. . .

ΞΑΝΘΗ. — Κρίμα ! άν ερχότανε μαζί μας ή κυ- 
ρά Λουκ,ία, θά κέρδιζε πιο πολύ.. .

ΜΕΛΛΑ. — Τόν είδες ; είταν τόσο όμορφος, όσο
καί σοβαρός Καλλιτέχνης σωστός, παιδί μου !
¡(Κάθεται σέ μιά καρέκλα). Καί τά μάτια του ! δίκιο 
Εχει ή Λουκία, πού λέει πώς άλλάζουνε χρώματα σάν 
τόν. ουρανό.. .  Τό πρωί καταγάλαζα, τό μεσημέρι ο
λόφωτα, τό δειλινό μενεξεδένια καί τό σούρουπο σκού
ρα μαβιά, μέ κάτι σκιές γεμάτες μυστήριο. Κ’ Εχουν 
ακόμα τόσο θέλγητρο !

ΞΑΝΘΗ. — Θά σκάσει ή Αουκια, πού δέν εϊτανε 
κι αυτή μαζί μας, σά θάν τής τό πούμε* νά μήν της 
τό πούμε, λέω γώ, καλύτερα.. .  (Ξαπλώνεται στήν 
πολτρόνα). Κάνει, φαίνεται, ζωγραφική στην κόρη 
τοΰ άν.ακριτή, σέ κείνο τό κρυόμπλαστρο, γιατί άπό 
κείνο τό δρόμο ερχότανε. Ξαίρεις, μούλεγε προχτές ή 
Μαρίκα, πώς τής Ελεγε πώς δέν τής αρέσει καθόλου 
αύτό, πού βγαίνουμε μονάχες μας Εξω, χωρίς τις μα
μάδες μας. ("Επειτα άπό μικρή πάψη, άλλάζοντας "- 
φος). Δέν Εχεις Ιδέα, Μέλλα μου, πόσο φαντάζει, πό
σο μεγαλώνει στά μάτια σου, δ,τι δέ σάφίνουν ,νάγ-



Ο Ν Ο Υ Μ Α Σ 371

γίξεις, νά πλησιάσεις, νά δεις, νά γνωρίσεις τελοσ, 
πάντων........

Μ1ΕΛΛΑ. — Και τή λυπάμαι, τή λυπάμαι πολύ 
την καημένη την άδελφούλα μου, που δεν μπορεί ούτε 
τό μικρότερο, κα'ι τό πιο άθώο καπρίτσιο της να »*- 
νει 1 Καί νά δεις, πού οσο την μποδίζουν, τόσο πε
ρισσότερο τό λαχταράει, το πρθεΐ....

ΞΑΝΘΗ (σηκώνεται απότομα από τη θέση της και 
λέει με κάποιο φόβο, ενώ περπατάει αργά). — Μ«, 
βέβαια, δεν τό ξαίρεις; καί νά δεις τί θάκολουθήσει!

Λουκία έχει πείσμα, καί φοβάμαι πώς δ,τι δεν την 
άφίνουν νάν τό κάνει φανερά, θά. . . .

ΜΕΛΛΑ (με θυμό). — Νά γιατί κάνουν τρέλες 
τις περσότερε; φορές τά κορίτσια· καί νά οοΰ πώ, 
καλά κάνουν... Νά, τί τραβάει ή Λουκία, πού θελει 
νάποφύγει τό κρυφό καί νά γνωρίσει έναν άνθρωπο 
πού τής γουστάρει, μέσα στο σπίτι της καί δίπλα στη 
μαμά της· κοντεύουν, νά την τρελλάνουν.. .  Τό μεγά. 
λο κακό είναι, πού δεν μπορούν οί μητέρες νά ψυχο
λογήσουν τά παιδιά πού οί ίδιες φέρανε στάν κόσμο. 
Μοναχά μέ τό νά τά περιποιούνται, νομίζουν πώς δεί
χνουν την άγάπη τους.. .  Νά μην κρυώσουν, μην τύ- 
χει και δέ φάνε μιά φορά, μην τύχει καί κλάψουνε λι
γάκι· κι από την άλλη μεριά τούς είναι άλότελα α
διάφορο αν στενοχωριούνται, άν κοίταστρέφουνται, 
άν γίνουνται δυστυχισμένα !

ΞΆΝΘΗ (θλιβερά). — Καί δεν ξαίρεις πόσο τής 
κοστίζει αυτό, πού τής αποδείχνουν την πιο αθώα κι 
άδολη σκέψη της ένοχη, κακιά ! Δεν μπορεί τίποτα 
νά κάνει, δεν μπορεί νά ησυχάσει* τό πείσμα κ’ ή ά- 
γανάχτηση τής πνίγουν την καρδιά...Καί θέλει·, θέ
λει μέ κάθε τρόπο νά κάνει κείνο πού ποθεί καί νά 
τον γνωρίσει, δίχως νά σκέπτεται καθόλου τά εμπό
δια καί τούς τόσους κινδύνους πού την περικυκλώ
νουν, δίχως νά σκέπτεται πώς άν μάθει τίποτα ο πα
τέρας είναι 'ικανός νά μην την ξαναφίσει νά δεΐ τόν 
ήλιο.(Στοχαστικά). Μά τά δεμένα χέρια, πού νιιί)- 
θουν τον πόνο τό φριχτό καί τό σκοινί πού χώνετ/ι 
¿Ιγρια στις σάρκες τους, όταν πολεμάνε νά λευτερω
θούν <. . . .

Μέλλα (ξεφυλλίζοντας̂  άπό τή θέση της* τά βΐ- 
βλία τού μεσιανού γραφείου). — Ώς τόσο, Ιμείς κά
τι πρέπει νά κάνουμε. (’Από τά βιβλία πού ξεφυλλί
ζει, πέφτει ένα φύλλο χαρτιού, τό σηκώνει καί δια
βάζει δυνατά κι αργά, ένώ ή Ξανθή σκύβει καί κείνη 
σ’ αυτό μέ περιέργεια).

"Ω, τής καρδιάς μου τάφωνο μαρτύριο 
πού δεν μπορεί κανένας νάν τό δεΐ! 
σάν τής νυχτιάς τ’ ολόμαυρο μυστήριο, 
σφιχταγκαλιάζει πάντα τή σιγή.. . .

Καί νά δεις, έχει τή σημερνή ημερομηνία...
ΞΑΝΘΗ. — *Α ! τής Λουκίας ε ί ν α ι .
ΜΕΛΛΑ (κλείνοντας τό βιβλίο). — Μά ναί. καί 

ξαίρεις τί μουλεγε προχτές; δτι την έμπνευση άπό τά 
τελευταία τραγουδάκια της, πού διαβάσοφε προχτές 
στό σαλονάκι τής Μαρίκας, τής την έδωσε αύτός. Καί 
μούλεγε ακόμα πώς τής συμβαίνει ένα πολύ παράξε
νο πράμα* ένώ στά τραγούδια της δέ λέει τίποτα γι’ 
αυτόν, τίποτα γιά τά μάτια του ή γιά τό θέλγητρό ι

του τό ευγενικό, πού σά γλυκόφωτη αχτίδα την πσ- 
ρακολουθάει παντού, καί στόν πόνο της, καί στη χα
ρά της, καί στόν ύπνο της ακόμα, όμως όταν τά δια
βάζει, τά βλέπει γεμάτα άπ’ αύτόν, γεμάτα άπό την 
ομορφιά του !

ΞΑΝΘΗ (κάνοντας δυο τρία βήματα). — Αΐ, μά 
τότε πρέπει νάν τό πάρει άπά,νω του αύτός ό κύριος! 
μου τδλεγε καί μένανε αυτό κάποιο βράδι. Τά τρα
γουδάκια, λέει, πού έχει γράψει άπ’ τήν- ημέρα πού 
τόν πρωτόειδε, θάπρεπε όλα νάν τά χαρίσει ο αύ
τόν, γιατί αύτός τής έΐδωσε, χωρίς νάν τό νιώσει, ε
κείνη τή 'γλυκειά καί κρύφια δύναμη γιά νάν τά 
γράψει. #

ΜΕΛΛΑ (κοιτάζοντας τήν ώρα στό ρολογάκι της, 
μέ φόβο). — "Α ϊ ή ώρα είναι περασμένες οχτώ, τί 
κάθουμαι,*. . .  (Σηκώνεται καί βάζει γλήγορα τό κα. 
πέλλο της, ένώ προχωρεί στην πόρτα τού βάθους). 
•Λοιπόν αύριο, Ξανθή, σάς  ̂περιμένω καί τις δυο, 
χωρίς άλλο. (Σταματώντας, μέ χαρά). "Λ, ακούω 
κουβέντες· έρχουνται θαρρώ· νά που θά μπορέσω νά 
τις καλονυχτίσω κιόλας, ( Ανοίγει ή'πόρτα τού 6ά-' 
θους καί μπαίνει ή "Αννα καί πίσω της ή Λουκία, γυ
ρίζοντας άπό τόν περίπατο.)

ΛΟΥΚΙΑ (αγκαλιάζοντας τή Μέλλα καί τήν Ξαν- 
;θή μαζί). — Δεν πιστεύω νά θυμώσατε πού σάς ά -. 
φησα καί πήγα μέ τήν ’’Άννα ώς στήν άκροποταμιά... 
Είτανε έξοχα σήμερα κεΐ* μέθαγε τό μάτι, μέθαγε ό- 
λόγλυκα κ: ή καρδιάς Καί δεν είτανε κεΐ ούτε ψυχή· 
όλότελα έρημη ή ακροποταμιά σήμερα, εμείς καί τ' ο
λοκάθαρο ποτάμι. (Τις άφίνει νά σιγομιλοΰνε) μέ τήν 
"Αννα σιμά στό μεσιανό γραφείο, ν' έρχεται πολύ 
μπροστά στή σκηνή. Ένώ τά μάτια της ξεχύνουν 6- 
λόγλυκο φως, λέει θλιβερά), Τό ποτάμι γοργοτρέ- 
χοντας σιγοψιθύριζε,, μά δεν έλεγε τίποτα άσκημο, 
τίποτα κακό. Τά φύλλα τρεμουλιαστά σιγαναστένα- 
ζαν με λίγωμα, καί θαρρούσες πώς *σιγομ;λοΰσαν 
μυστικά... (Μ,έ έκσταση). Καί μιλούσαν γιά νΛν. 
πολύ παράξενο, γιά κάτι πανώριο ! Τ' .ακόυσα τί; 
στιγμή πού περνούσα κάτου άπό μιάν άσημόφυλλην 
Ιτιά· μιλούσαν γιά Τέχνη, γιά ’Ομορφιά, γιά ’Αλή
θεια ! (Στέκεται λίγο, καί κατόπι μέ πόνο). Κ’ υστερ' 
άπό λίγο τό φεγγάρι ολόλαμπρο μά θλιμμένο καί δί
χως κανένα χαμόγελο άρχισε ν’ απλώνει σ’ όλα γύρω 
τή βουβή του μελαχολία· πώς έμοιαζε απόψε τό φεγ
γάρι μέ τήν άγάπη έκείνη τήν Ιερή, μέ τήν άδολη κι 
αληθινήν άγάπη, πού μονάχα* τό Τέλειο καί τό Ω
ραίο αγκαλιάζει........

ΞΑΝΘΗ (Τρέχοντας στη Αουκία πού στέκεται με 
τά μάτια στό κενό, άπορροφημένη:). — Λουκία, πά
με ώς έξω τή Μέλλα πού φεύγει* έχουμε νά σού πού
με καί κάτι, έλα.. .  (Βλέποντάς της στην ίδια στά
σή, πειραχτικά). "Η μήπως βρίσκεσαι στό ύψος κα
μιάς ποιητικής σου έμπνευσης;...  (Τήν παίρνει τρυ
φερά καί βιαστικά άπό τό χέρι καί φεύγουν άργά ό
λες μαζί άπό τήν πόρτα τού βάθους. Ή σκηνή μένει 
γιά λίγο άδεια, κ’ έπειτα μπαίνει ή κ. Λουκίδη άπό 
τήν ίδια πόρτα, μέ τήν "Αννα, μιλώντας δυνατά).

(Ετάλλο φύλλο τελιώνέι) *-

χ ο φ ι α  λ Α ζ ο ι ί ο υ λ ο υ
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Η ΚοινηΓνω μη
ΟΛΟΙ ΕΝΩΜ ΕΝΟΙ

Φίλε Νσυμά,
Τό ζήτημά μας, τό ζήτημα τό γλωσσικό, τό εθνι

κό τό ζήτημα, κιντυνεύει.
Ή ;νέα Κυβέρνηση μάς ξανακαθίζει στά σκολειά 

μας τή γριά τήν. καθαρέβουσα, ηού ή πρόοδο κ’ ή α
λήθεια τήν είχανε τσακίσει.

Τό υπουργείο τής Παιδείας γεμίζει άπό άνθρωποι·; 
τής περασμένηίς γενιάς. Ξυπνοήνε βρυκόλακες. Τά 
κόκκαλά τους άρχίζουνε νά τρίζουν.

Ό αγώνας μας, τό λοιπό, ξαναρχίζει.; "Ας άνα- 
σκουμπσθοΰμε. Γιά τά παλληκάρια είναι τά παλέματα. 
Στ’ αλώνια λεβεντοπλάθουνται οί κορμοστασιές καί 
δυναμώνουνε τά μπράτσα. Μα δε φτάνει μας, μόνο ή 
παλληκαριά. Χρειάζεται κ’ ή ένωση. Ή ένωση. Προ- 
σέχτε. ’Αφτή τή στιγμή πρέπει δλοι νά είμαστε ένω- 
μένοι, κάτου άπό τήν ίδια σημαία. Ψυχαριστές καί 
μαλλιαροί,· μισοδημοτικιστές καί έκπαιδεφτικίοΐ, πρέ
πει νά γίνουμε ένα. Νά παλαίψει τό κορμί μας τό σι
δερένιο ενάντια στους βρυκολακιασμένους. Νά χτυ
πούνε άπάνου μας καί νά τρίζουνε μόνο τά κόκκαλά 
τους. Νά μάς βαράνε γροθιές καί νά λυώνουνε τά 
χέρια τους.

Τό ζήτημα τδχουμε κερδισμένο. Μΐιά κλωτσιά-- 
κουράγιο, βρέ παιδιά, — ακόμα στό ψοφίμι, καί πάει 
καλιά του. Τό καθαρό ποτάμι τής άλήθειας μας, θάν 
τό ούρει στά βάθη τής θάλασσας.

ΝΙΚΟΣ ΣΠ Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
δάσκαλος

Σ Η Μ Ε Ρ Α

^ Χ ]  ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ [ > ^

Καί νά, πάλι ξημέρωσε μιά μέρα σάν τίς άλλες 
"Οπ* έχει πόνους πιότερους καί λύπες πιό μεγάλες.

Σάν σήμερα σέ γνώρισα τρελλή ηηιχή, θ υ μ ά σ α ι; — 
Πέρσυ.κοντά μου 1 Σήμερα τόσο μακρυά μου νά σ α ι!

Δροσοΰλες άπ’ τά δέντρα μας σταζοβολοΰν κι' αντάμα 
Έ μενα από τά μάτια μου σταζοβολεΐ τό κλάμα,

Σήμερα πόσο θέλησα νά σέχω εδώ κοντά μου..... 
"Οπου κι* άν είσαι γύρισε νά σβΰσεις τήν έρμιά μου...

Χίος. ΦΟΥΛΜΕΝ

κ. Γ . X .  Χ α σ . Γράφε μας παρακαλοΰμε λίγο μεγαλύτε
ρα γράμματα, ό «Γέοο Βιτούλης», είναι τρία κομμάτια, 
ασυνάρτητα μεταξύ τους. Ό  θάνατός του. Ή  έπιστροφή 
του στδ Χριστιανισμό. Τό Ιπεισόδιο του σχολείου. Τίποτα 
δέν περνάει άπό μέσα πού νά τά δένει τδνα μέ τάλλο. Έ 
πειτα ένα τόσο σπουδαίο γεγονός, σάν τό δεύτερο, δέ δι> 
χιολογιέται καθόλου. Μάς λές πώς δταν είδε καημένα τά 
τρία παιδιά του. πήγε στήν καμαρή του, κι* άρχισε νά κά
νει μετάνοιες. Π ώ ς; τί μεταβολή ; τί επανάσταση γίνηκε 
μέσα τ ο υ ; Ή  «Κόρη» είναι μιά ποιητική πρόζα δίχως 
νέο σέ Ιδέα ή σέ έκφραση. Ή  «Ιστορία» κι’ αύτή δέ μάς 
αρέσει πολύ* είναι κάτι πράματα, πού δέν τά βρίσκουμε 
πολύ πιτυχημένα* λ .χ . « ... μιά νυχτερίδα πού ξεπρόβαλε 
μεθυσμένη (!) γεμάτη ψυχική δύναμη?;!) άπό κάποια πα
λιά συντρίμια.» κ. τ. λ. 01 στίχοι είναι άρκετά καλο
γραμμένοι, μά θά θέλαμε καθαρότερα καί ζωντανότερα νοή
ματα:

Στά μυρωμένα σύννεφα καί σιάνθινα ακρογιάλια 
Μέ κείνη θάνεβώ,

Λέγοντας τό τραγούδι της όπου μέ περηφάνια 
Μαζί τη; τραγουδώ 

Κι’ άπέ σάν τά σουρπώματα στή; θάλασσα; τή φλούδα 
Μαζί μου κατεβεΐ, 

άπ’ τών κυμάτων τό γερμό κάποιο γλυκό τραγούδι 
Μέ τό δικό της τό βαρύ σμιχτά θάνιαμω θεΐ.

κ. Δ . Δαν. Θά γράψουμε, — κ. Ά δ .  ‘Ααχρ. Δέ μάς αρέ
σουν πολύ. Στείλε μας τίποτ’ άλλα.—κ. Π .Π . Δέν άφίνεις.. 
τήν πολιτική καλύτερα; ή τουλάχιστο δέν τήνε γράφεις 
πεζά;*—κ. Β . Φ. ΙΙοάλή φιλοσοφία καί κοσμογραφία. Έ 
πειτα πολύ γλήγορα, σέ πέντε έξη αράδες, νυχτώνει καί 
πάλι ξημερώνει. — κ. W . Καί τού λόγου οου μέσα σέ 4 
στροφές κάνεις νά νυχτώνει καί νά ξημερώνει. Γιατί δέν 
παίριεις μιά στιγμή καί νά μάς δώσεις τήν ψυχική της δι· 
ά θεσ η ; Καί νάποφεύγεις τίς χασμωδίες, σάν καί τούτη : 
τού ούρανοΰ τάστέρια.—κ. Β . Δ. Φαν. Δέν πολυκαταλαβαί- 
νουμ ε:

Στή μαλθακήν όπου κοιμάται χώρα
Στώ νιών τίς ζεστασιές φιλιά νάλλάξουν (;;)

κ. Τα«. Α Ιγ . Ή  Ιδέα κοινή, ή μεταχείριση όχι νέα. *Η 
•Κατακόμβη», όπως λές πώς γίνηκε ή καμαρά σου, σάν 
εφυγεν ή καλή σου, ΰπερρομαντικότατη.—κ. Π .Β ιο λ . Κα
λύτερα* ομως όχι ακόμα για δημοσίεψη.— κ. Γ . Α . Χ αρδ. 
Κ ά τι: «πλήθους πουλιών κελάδισμα τρελότατον τό βράδυ», 
«βοσκικής παράπονο φλογέρας», «αναβρυτήρια» άσκημί* 
ζουνε τή φράση σου. Οί ιδέες σου κοινές. Φοβούμαστε 
πώς οί ρίμες σέ παρασέρνουν. — κ. Κ . Ά ε λ .  Ευχαριστούμε 
γιά τό γράμμα σου. Τό «Φραγκοσυκιά καί Κυπαρίσσι» δέν 
έχει τίποτα φρέσκο. *0 συμβολισμός του πολύ, μέ τό συμ- 
πάθειο, απλοϊκός. — κ. ΦοΰΧμεν. Στείλε μας κι άλλα καί 
τάληθινό σου τδνομα νά σού γράψουμε. —  κ. Ά γ ν .  Τά 
στείλαμε συστημένα στή διεύθυνση πού μάς έγραψες. Ζή· 
τησέ τα.

ΑΠΟ ΤΟ 1921 ΣΤΟ «Ν9ΥΙΗΑ» ★ ★ ★ *  
ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΟΣΣΑ
οδηγημένη άπό τήν επιστήμη, άπ& τήν τέχνη* άπό 

τήν ποίηση, άπό τή φλογερή καρδιά του 
Ψ ΥΧ Α ΡΗ  

ανεβαίνει σέ νψη άφάνταστα, μέ τό καινούριο του 
μεγάλο μυθιστόρημα, τά

«ΔΥΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ»
Ό  ΨΥΧΑΡΗΣ, μά δλο τόν δγκο του έργου του, μέ 
δλα του τ’ Ανθισμένα γεράματα, μέ δλη του τή σοφία, 
μέ δλη του τήν πρωτότυπη φινέτσα καί χάρη, μάς χα
ρίζει ένα καινούριο «"Ασμα ’Ασμάτων», πού θά δα. 
ξάσει τή νέα μας λογοτεχνία. '

ΝΕΑ ΕΡΓΑ TO T  A. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΤΑΟΤ
ΠΙΣΟ ΑΠΟ Τ* Κ Α Γ Κ Ε Α Ι Γ Ε κ δ ο σ η  «Τώιου» 1919 Δρ. 3 -  
ΔΡΑΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Α' (Ζωντανοί καί πεθαμένοι 

—0Î "Αλυσίδες—Στήν δξώπορτα). Έκδο
ση Εταιρίας «Τύπος» 1920. . . .  » 6 —

ΠΑΑ.Ι ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ (Ρομάντζο) 1920 . . » 3 -
Βρίσκονται στό «ΑΘΗΝΑΤΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» 

— Όδός Σοφοκλέους 3. —

Γ Ν Λ Χ Τ Ο Π Ο Ι Μ Χ Ι Σ
θιά τούς χ. χ. Όδοντοΐατρούς

X) Οίκος «LABARBERA; I. ΚΑΝΔΡΗ & Σια 
όδός Σταδίου 3 γνωστοποιεί δτι δ εν Λονδίνφ οίκον

CLADIÜS Α&Η & CJE
άνέθεσεν αύτφ διά Συμβολαίου τήν άποκλειστιχήν 
πώλησιν καί Αντιπροσωπείαν τών'ειδών τον διά τήν 
Παλαίάν, Νέαν Ελλάδα καί Σμύρνην.
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O  Ν Ο Υ Μ Α Σ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ! ΠΒΜΤΙΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝ&ΝιΚΚ

ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

'Ιδρυτής καί Διευθυντής : Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ 
Εκδότης και Διαχειριστής : ΧΡ, ΓΑΝΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ

Ταχτικοί συντάχτες : ρήγας γκ ο λφ η ς , κόστας πα- 

ΡΟΡΙΤΗΣ) Γ. Φ ΤΕΡ Η Σ, ΚΙΝΙΩΝ I. βΕΟΔΩ - 

ΡΟΠΟΤΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ Α. ΤΑΓΚΟΠΟΤΑΟΣ

Όσο γράμματα  Μ ια φ έ ρ ο ν ν  τή  Δ ιαχείριση ίίρ έπ ε ι  
νά διτν&ύν(ύ*τα* :

X. ΓΑΝΙΑΡΚΚ & Σ1αν Σοφοκλέονς 3 ,  Α β ^ Α Σ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ : Γ ια την Ελλάδα δρ. 20 τό χρόνο.
» 10 το έξάμηνο.
> δ τό τρίμηνο.

Γιά τήν ‘Αγγλία καί Αίγυπτο £  1 τό χρόνο
£  0,10 τό έξάμηνο

Γιά την ‘Αμερική $  5 τό χρόνο ■
$  θ τό εξάμηνο

Καί γιά τά άλλα μέρη ανάλογα

s a

Φ αινόμενα και Πραγματα
■y ΑΔΕ λέγει ό συνεργάτης μας «ΑΙΣΩΠΟΣ» ;

01 δούλοι, ανεβαίνανε, άλαλάζοντας, τον ανήφορο 
τού Γολγοθά τους, που γιά Παράδεισο τον παίρνανε. 
Κ’ Εκείνος μόνος, ολομόναχος, μέ τό γιακά τού πα
νωφοριού του άνεβασμενονε τόσο, που νά κρύβει ιό 
πηγούνι του, μέ τό καπέλλο του κατεβασμένο τό~ο, 
πού νά κρύβει τά μάτια του, μόνος, ολομόναχος, μ’ έ
να τσιγάρο μισαναμμένο στά χείλη, κατέβαινε μέ 
ήσυχο βήμα, σιωπηλός, περιγελαστικός...

Καί κείνοι που τονέ βλέπανε, οί δούλοι, ανεβαίνον
τας μ’ αλαλαγμούς, νά κατεβαίνει, μόνος αύτός, ένάν- 
τια σε τόσο ασκέρι, περιγελαστικός καί περιφρονετι- 
κός, στην αρχή ξαφνιαζόντουσαν, μά τό ξάφνιασμά 
τους σιγά σιγά άλλαζε μορφή, γινότανε φοβέρα, γι
νότανε κατάρα, γινότανε λύκων άγρίεμα. Μά δέ στά
θηκε ώς αύτό τό σημείο. "Εγινε καί βρισιά : «Παλιό- 
σκύλο, λεπριασμένε!. . .  Φύγε από τή γιορτή μας καί
μας τη χαλάς, μας τή λερώνεις Ούστ...  ούστ !
από δώ, παλιόσκυλο ! . . . »

Κι δ "Ενας, δεν ταράχτηκε, δέ θύμωσε. Λυπήθη
κε μοναχά, που οΐ άμυαλοι οι χαροκόποι, μια μέοα, 
αργά ή γλήγορα, θάν. τό βλέπανε πώς γλεντοκοπού- 
σανε γύρω από τήν πεθαμένη τους λευτεριά.

W W

Υ ΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ δ «Νουμάς» τάρθρα τού ταχτι
κού συντάχτη του Κώστα Παρορίτη, δέν κλεί- 

νει μ’ αύτό τις στήλες του σέ κείνους ποΰχουνε ά\τί- 
9ετη γνώμη. Τό έναντίο, τίς άφίνει όρθάνοιχτες κιά 
ιαλεΐ δσους δχονν κάτι νά πούνε στό μεγάλο, τό ού-

σιαστίκά εθνικό αύτό ζήτημα, νάν τό πούνε λεύτερα, 
δσο αντίθετο κι άν είναι μέ τήν άποψη πού ύποστη- 
ρίζει ό Παρορίτης. Κουτσή, στραβή, ή Μεταρρύθμι
ση, εΐταν οπωσδήποτε μεταρρύθμιση καί σήμερα πού 
τά ναρκωμένα βατράχια της καθαρεύουσας ξαναρχι- 
νήσανε νά σαλεύουνε στά βαλτονέρια τους καί νά κο
άζουν, καί βαλθήκανε, ή τδνειρεύουνται μοναχά γιά 
τήν ώρα, νά γκρεμίσουν δ,τι νεωτεριστικό μπήκε στην 
ΈΙκπαίδεψή μας, μιά συζήτηση πάνω σ’ αύτό τό ζή
τημα δέν είναι περιττή. Τό έναντίο, έ^άλλεται.

Ο  ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ 01 ΒΑΤΡΑΧΟΙ

Σ: ενός Τυράννου παντρειά 
Χαρά τήν εϊχεν δ λαός,
Κι άπό τό πίνε - πίνε 
Κυλιόταν σά βαρέλα.. . .
Μόνον ό Γέρο - Αίσωπος 
Σκεφτότανε φ:ώς είναι 
Ηλίθιοι, νά δείχνουν τόση τρέλα :

"Αλλοτ' δ "Ηλιος θέλησε 
Νά παντρεφτεϊ — τούς είπε. —
Σάν τδμαθαν, στά ελη, οί βατράχοι, 
Σταμάτησαν τό γλέντι,
Κι δλοι μαζί του φώναξαν : 
τΧρυσαετέ, -Αφέντη,
!Εμεϊς, τί θάπογίνουμε 
Πατέρας άμα γένεις ;
Μονάχος είσαι καί μάς ψένεις.
Παιδιά άν κάνεις,
Τή λίμνη θά ξεράνεις 
Μ’ δλα τά ζωντανά...
Έχετε γειά βρυσούλες,
Έχετε γειά βουνά,
Τόν τόπο ξεραΐλα περιμένει.. . .

Νά σάς πω : Γιά ένα ζώο τόσο δά.
Τέτοια σκέψη νάχει, 
θά πεϊ πώς έχουνε μυαλά 
’Ακόμα κ’ οί βατράχοι........

(Μετάφρ. Ε . A .) LA FONTAINE

Μ Α Τ Α Ι Ο Τ Η Σ

’Αλί στής Τέχνης τά υψηλά καί τά τρισδοξασμένα. 
βουβά είναι τώρα έρείπια εδώ κ’ έκεΐ πεσμένα.
Κι ανάμεσα, καθώς περνά, τό ωραίο πρόσωπό της, 
σκεπάζει ή Τέχνη, λέγοντας; Τά πάντα ματαιότης...

ΙΟΡΟΣ ΣΑΚΕλλΑΡΙΑΑΗΣ

Άλλοίμονον εις εκείνον όπου, υποχρεωμένος 
νά ζήση στον Τόποτου, γένει καλήτερος άπό 
τους συντοπιτεςτου. Ή  άδιακρισίατου εις τό 
νά γίνχι καλήτερος, καταντφ προσβλητική, και 
ερεθίζει τούς άλλους έναντίοντου.
(’Α πό τούς « ir c u w c w »  «ού
■ . m

A. Λ Α Σ  Κ Α Ρ Α  Τ Ο  JE
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ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟϊ ΣΒΗΝΕΙ
Α',

11 Έκπαιδευϋΐκή μεταρρύθμιση γεννήθηκε ¿τρο
φική σέ μιαν αναπαντεχη οτιγμη, και γι αυτό είτα
νε καταδικασμένη οέ μαρασμό και σε γλήγορο θάνα
το. Να, πώς ξηγουμε εμείς τήν αποτυχία της, μέσα 
σιύ λίγο χωρο πού μας χαρίζει ό «Νουμάς» :

1). Δέ γεννήθηκε ακόμα στην ’Ελλάδα ο Λούθη
ρος τής Εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, πού μέ ;όν 
ογκο του τόν επιστημονικό ή με τήν αίγλη του τή λο
γοτεχνική ϋα επιβληθεί στό .’Έθνος.

2j. Ή. Κοινωνία μας είνα. ακόμα απαράσκευη για 
νά νιώσει τήν ανάγκη τής μεταρρύθμισης. Ό  Δημα- 
τικισμός είναι σήμερα χτιήμα μ̂ ας μικρής φωτισμέ
νης μειοψηφίας, πού δεν έχει ούτε τήν υλική δύναμη 
νά επιβληθεί. δπως έγινε στή Ρωσσία. Όλη ή επιστη
μονική επιχειρηματολογία που θεμελιώνεται ό Δημο
τικισμός, εξακολουθεί νά είναι άγνωστη καί στούς πε
ρισσότερους κι άπό τρύς λεγάμενους δημοτικιστές. 
Καμιά κοινωνική τάξη δεν υιοθέτησε ομαδικά τό ζή
τημά μας. Σκόρπια άτομα άπό διάφορες τάξες δεν 
μπορούνε νά επιβληθούνε. ’Ακόμα καί οί υλικοί 6οοι· 
πού μπορούσανε νά κάνουνε τό Δημοτικισμό ανάγκη 
υλική, τώρα μόλις άρχίζουνε νά δημιουργούνταί.

3). Ό ίδιος ό Δημοτικισμός δεν είναι ακόμα σή
μερα έτοιμος νά άντικαταστήσει τήν καθαρεύουσα. 
Μας λείπουνε τά στελέχη, τά επιστημονικά καί λογο
τεχνικά επιτελεία. Μά ακόμα, πού είναι καί τό σπου
δαιότερο, δέ.ν αποκρυσταλλώθηκε ή ιδέα τού,Δημοτι
κισμού σ’ έναν ώρισμένον γλωσσικό καί ιδεολογικό 
τόπο. Δημοτικισμός είναι μιά γενική έκφραση, όπως 
σά λες Σοσιαλισμός. Μά δπως υπάρχουνε διάφορα εί
δη σοσιαλισμού, έτσι ¡υπάρχουνε κ,αί δ|ιάφμρα εϊδη 
Δημοτικισμού. Ποιο είδος Δημοτικισμού πρόκειται νά 
επιβάλλουμε ; Μορφώθηκε μιά γενική συνείδηση στο 
ζήτημα αυτό ; Έγώ σήμερα βλέπω νά θορυβεί μόνο 
ό Δημοτικισμός τού ’Εκπαιδευτικού "Ομίλου. Μά αυ
τός ό Δημοτικισμός είναι αταίριαστος μέ τό πνεύμα 
τού αληθινού Δημοτικισμού. |Καί είναι δχι μόνο θορυ
βοποιός καί δσκησίσοφος αύτός ό δημοτικισμός, μά 
καί αυθαίρετος, γιατί δέ μάς άποδείχνει άπό πού 
βγαίνει, καί στα συφέροντα ποιας τάξης άνταποκρί- 
νεται. Νά επιβάλλουμε τή Δημοτική ; Πολύ καλά. 
ΓΙοιά Δημοτική ; τού Ψυχάρη, τού Πάλλη, ή τού κυ
ρίου Τριανταφυλλίδη ; Και εΐνάι σήμερα ή Δημοτι
κή έτοιμη νά μάς δώσει το άπαιτούμενο επιστημονικό 
υλικό ; Μπορούμε νά γράψουμε σήμερα μια Γεωμε
τρία, μιά Χημεία, μιά Ζωολογία, μιά Βοτανική στη 
Δημοτική ; Βλέπετε κ’ ή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
αυτό τό σκόπελο τονέ σκαβατζάρισε, άπόφεύγσντας 
νά γράψει βιβλία άλλα, εξόν άπό όπλα άν,αγνωστικί 
Τό σκολειό δεν μπορεί νά δημιουργήσει γλώσσα. Τήν 
παίρνει έτοιμη άπό τή ζωή κι άπό τή λογοτεχνία.

4). Ή μεταρρύθμιση δέ θεμελιώθηκε απάνω σέ 
μιαν ώρισμένη σταθερή κοινωνική ιδεολογία. Ή εκ
παιδευτική μεταρρύθμιση άντα$ρκρίνεται τέλεια στην 
ψυχική καί Ιδεολογική συγκρότηση των Ιδρυτών της. 
01 έργά,τες αυτής τής μεταρρύθμισής είναι ένα πε
ρίεργο είδος άνθρώπων. Πραχτικοί καί Ιδεολόγρι. Ύ-

περεθνικιστές καί άνθρωπιοτές. ’Αστοί, μά καί λιγά
κι σοσιαλιστές. Εργάζονται μέ τόν κ. Βενιζελο στην 
ύπερεθνικιστική πολιτική του, πού στηρίζεται, πάνω 
στά ιδανικά τής πατρίδας καί τής θρησκείας, μά τά 
λίγα σοσιαλιστικά κύτταρα πού βρίσκουνται στό αί
μα τους, τούς κάνουνε νάντιμετωπίζουνε χαλαρά τά 
δυό αύτά ιδανικά, πού είναι ωστόσο ή άκλόνητη βά
ση τής άστικής πατρίδας, νΐ εττσι άφήνουνε μια πλευ
ρά ανοιχτή , στόν κ. Χατζιδα',κη γιά νά τούς πολεμάει 
εύκολα σάν εχτρούς τής πατρίδας καί τής θρησκεία:. 
Είναι ανθρωπιστές καί αγαπούνε νά σοσιαλίζουνε. ΐ'.ά 
θαμάζουνε συνάμα καί τό Βουλγαροφάγο 5Ί6α καί 
τά ύπερπατριωτικά βιβλία τής κυρίας Δέλτα.

5). :Από τή Μεταρρύθμιση έλειψε ή πίστη κ' ή ε
παναστατική ορμή. Οι μεταρρυθμιστές ώρκ.ζόντανε 
πώς ποτέ δέ διανοηθήκανε νά «υπονομεύσουν» τήν 
καθαρεύουσα, καί ελπίζανε πώς θά τά καταφερνανε 
νά μην πάρει κανείς μυρουδιά.

6). Ή Μεταρρύθμιση συνεργάστηκε μέ στοιχεία 
ύποπτα, Καιροσκοπικά, όπορτουνιστικά καί όχι 
θινά δημοτικιστικά, ριζοσπαστικά.

7). Ή Μεταρρύθμιση παρουσίασε άναντρεία καί 
άνειλικρίνεια. Φαντασθείτε πώς δεν τόλμησε νά μάς 
παρουσιάσει ένα σχολικό βιβλίο, πού νά καθρεφτίζει 
τή δική της, τήν άληθινή γλωσσική καί κοινωνική ι
δεολογία. Μάς παρουσίασε παράλληλα τήν καθαρή 
Δημοτική καί τήν καθαρή Καθαρεύουσα, κι άφησε τό 
παιδί λεύτερο νά διαλέξει μοναχό του, σά θά βγει, ά
πό τό σκολειό, τά στοιχεία πού θά τού χρειαστούν.·· 
γιά νά δημιουργήσει τό κράμα. "Ολοι γνωρίζουμε, 
πώς'ή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση άσπάζεται rig 
γλωσσικός θεωρίες τού κ. Τριαταφυλλίδη). Γιατί νά 
μή γραφτούνε πάνω σ’ αυτές τά σχολικά βιβλία γιά 
νά έχουμε σήμερα ένα υπόδειγμα τού γλωσσικού τύ
που, πού ονειρευότανε νά επιβάλει ή μεταρρύθμιση;

8). Ή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν ευτύχησε 
νά παρουσιάσει διδαχτικά βιβλία μέ απόλυτη θετική 
άξια. Ή ασημαντολογία πού τά χαραχτηρίζει, τά κά
νει ακατάλληλα νά χρησιμέψουνε γιά όπλα στόν ά- 
γώνα μας καί πρότυπα τής δημοτικιστικής ιδεολογί
ας. Γιατί δεν είναι προϊόντα μιας λεύτερης δημιουρ
γικής όρμής, παρά παραγγελμένα κατασκευάσματα 
τού ψαλίδιού καί τού διαβήτη, άπό χέρια κουρασμέ
να ή μολυσμένα στό δημοσιογραφικό βούρκο.

9). Ή ’Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση βγήκε άπό έ
ναν περιωρισμένο άριστοκρατικό κύκλω πού δεν έδει
ξε καμιά συμπάθεια στις μεγάλες λαϊκές μάζες. Οί 
κύριοι τού Εκπαιδευτικού ομίλου είναι βέβαια σοφοί 
καί κατά πάντα άξιότιμοι, μά έ'χουνε τό κακό πώς ύ 
πολύς λαός αγνοεί τις ευγενικές προσπάθειες πού κα
ταβάλλουνε γιά τή σωτηρία του στό ερημικό άσυλο 
τής όδοΰ Δέκα. Δεν μπορεί νά εμπνέει κανείς εμπι
στοσύνη στό λαό, ζητώντας άπό τό ένα μέρος νά καθ
ιερώσει τή γλώσσα του καί άπό τό άλλο κακίζοντας τό 
Βενιζέλο γιατί δεν τουφεκίζει τούς ένοχλητικούς h -  
γάτες πού κάνουνε άπεργίες .

10). Ή αξιοθρήνητη σύχυση πού άφήσανε νά δη- 
μισυργηθεΐ, πώς Δημοτικισμός καί Βενιζελισμός ση
μαίνει τό ίδιο πράμα.

Καί τώρα, έμεΐς οί δημοτικιστές, (ίιπορουμε νά πού
με σ’ αυτούς πού ύψώσανε τή σημαία της μεταρρύθ
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μισης, παραβλέποντας θεμελιώδικους ιστορικούς καί 
ψυχολογικούς νόμους, πώς ή εύτύνη τους στέκεται 
μεγάλη απέναντι στην ιστορία. Γιατί ?πήρανε ένα 
λαμπρό δνειρο αιώνων και τό αλλάξανε σέ μιά ταπει
νή, κακορροίζικη πραγματικότητα. Γιατί δήμιουργή- 
σανεπιά ένα προηγούμενο, πού θα,μάς δυσκολεύει τ'ν 
αγώνα. Γιατί στο μέλλο θακούει ό κόσμος δημοτικι. 
σμό καί Μ πιστεύει πώς δημοτικισμός είναι αυτή ή

μικρολογία πού γνώρισε τρία χρόνια μέσα στά σκο. 
λειά. Γιατί* θα πιστεύει πώς δημοτικισμός είναι τά 
«Ψηλά Βουνά». Καί μά τό Θεό, δεν αξίζει βέβαια 
τον κόπο νά έπαναστατήσει ένας λαός για νάποχτήσει 
τά «Ψηλά Βουνά» του κ. Ζαχαρία.

"Ας δούμε τώρα τί δρόμο πρέπει νάκολουθήσουμε.*

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΩΡΙΤΗΣ

ΑΠΟ ΒΔΟ Μ ΑΔΑ σ ε  ΒΔΟ Μ ΑΔΑ I <Μ
Ν εοελληνική Φ ιλολογία
— Γλανκον 'Αλιϋ'έροη: «Κρινάκια του Γιαλοί») 

' Αλεξάντρεια. ,
— Βιβλιαράκι μέ τετράστιχα τραγουδάκια, πού έ

χουνε κάπου κάπου ποίηση αληθινή, μά δεν έχουνε 
πά,ντα στίχο, τεχνικά καί άξια δουλεμένο. Ό Γλαΰ/ος 
Άλίθέρσης, αν καί :Αλεξαντριανός, δμως είναι άνπ.. 
καβαφικός ποιητής, καί κάμποσο εγωιστής.
Θνητή κ’ Έ σύ σάν πλάστιγγες, θά σέ δεχτεί ένα μνήμα
Σ αν  δλα, σάν και πάντα, στην κρύα του άγκαλιά.......
’Ώ , καν άς ήταν βολετό μέσ’ τών Καιρών τό κύμα 
Νά γλύτωναν Σε οι στίχοι μου άπό τή λησμονιά.

5 ε ν η  Φ ι λ ο λ ο γ ί α

— ‘ Η  σύχρονη λυρ ική  π οίηση α τή  Γερμανία : 01 
π ατριώ τες π οιητές.

Ό H e i n r i c h  L e r s c h  θεωρείται στη Γερμά
νια άπό πολλούς ώς ό Γ.ιό σημαντικός ποιητής του 
πολέμου. Ό πατριωτισμός του πού του εμπνέει τους 
στίχους του, δεν είναι ό πατριωτισμός τής παλιάς 
σχολής, πού ενθουσιάστηκε άπό τον πόλεμο του 1870 
—1871, άλλά ή άγνή αγάπη γιά τήν πατρίδα του, 
πού τήν άγαπάει γιατί παθαίνουν καί πεθαίνουν τα 
παιδιά της. Σά στρα^ώτης, δχι σάν κουραμπιές, σά 
μερικούς άλλους, ζοΰσε τή ζωή τών χαρακωμάτων καί 
τής παγκόσμιας φωτιάς. Βρέθηκε καί στην κόλαση 
του Βερντέν καί τού Σόμ. Ή συντροφιά του μέι τό| 
Χάρο τονέ φέρνει πιο κοντά στο Θεό του, τον όποιο 
■— καί σέ τούτο διαφέρει από τόσους άλλους, — δεν 
παύει νά θεωρεί γιά τό Θεό τής άγάπ^ί, κι δταν /;ά 
λίγες μέρες παίρνει άδεια, γιά νά πάει στην άγαπη- 
μένη του, τραγουδάει :
«-Höchstes Gefühl, ob Tod, ob lieben, es ist

[eins!»
Gott, Tod und Liebe sindin Eins zusammen! 
Υπέρτατο αΐστημα, θάνατος ή ζωή, ένα  είναι! 
Θεός, θάνατος ν.\ αγάπη ενώνονται οτό ίδιο πράμα ! 
καί παρακάτω ;
«Gott ist im Tod, im Leben, blüht in Schlacht

en d  Kuss!» 
Ό Θεός είναι μες στο θάνατο, στή ζωή· 
φανερώνεται μες στή μάχη καί μες στο ψιλί 1 
"Ολοι οί στίχοι του (έχουμε μπροστά μας τήν ποι. 

ητική του συλλογή < Deutschland» πού βγήκε στον 
Eugen Diederichs στην Jena) είναι γεμάτοι άπό 
αγνά θρησκευτικά αίστήματα, πού τόν κάνουν καί 
τόν κατ’ έξοχήν χριστιανό ποιητή ταυ πολέμου, άν

πάρουμε τό Χριστιανισμό γιά θρησκεία τής αγάπης 
γιά τούς δυστυχισμένους, δπως ήθελε ό Ιδρυτής της. 
Ή άλήθεια είναι πώς ό Lersch έχει τήν τότε μαν. 
ταλιτέ τού Γερμανικού* λαού, πώς δηλαδή οί Γερμα
νοί δέ φταΐνε κβΐ τόσο γιά τόν πόλεμο, μά ό ψυχικός 
του άτονος πού αίστάνεται, ζώντας τή φρικώδη ζωή 
τών χαρακωμάτων, τόν κάνει νά υποφέρει καί γιά 
τόν έχτρό, σάν πλάσμα τού Θεού κι αύτόνε.

Ό  Lersch είναι έργάτης, άλλά όχι καί σοσιαλ.- 
στής, γιατί άν εΐτανε τέτοιος, θέ θάγραφε στίχους' 
σάν τούς παρακάτω :
«Maschinen rausehesr in Heiligen Liedern, 
Fabriken sind göttliche Kirchesr der Kraft».
Οί μηχανές υψώνουν παντού τά ιερά τραγούδια, 
οί φάμπρικες είναι οί θείες εκκλησίες.τής Δύναμης.

Ό ποιητής βρίσκεται άκόμα μακριά άπό κείνο .ό 
ιδανικό, πού θέλει νά δουλεύουν οί φάμπρικες μονά
χα γιά τήν ειρήνη καί γιά τήν εύτυχία όλων τών άν- 
θρώτων, αντί νά υπηρετούνε μέ τήν κατασκευή τών 
πολεμικών μέσων τήν ώμή βία καί τήν κεφαλαιοκρα- 
τία, άν καί κάπου κάπου τού έρχουνται αμφιβολίες 
γιά τό θεάρεστο τής υπεράνθρωπης δουλιάς στά ερ
γοστάσια καί ατούς ναύσταθμους τής πατρίδας του, 
δταν λέει:
Ώ  Κύριε, αν δμως αυτό πού κάνουμε δέν είναι τό θέ- 
■ :(λημά σου,
τότε κάνε αυτό τό πλοίο νά βυθιστεί στο πρώτο ταξίδι, 
καί κάνε αυτούς τούς γενναιόκαρδους άντρες νά πν

ίγουνε στην πρώτη του τρικυμιά. 
*·*

’Άλλος ποιητής τού πολέμου, έργάτης κι αυτός, μά 
καί σοσιαλιστής, είναι ό Αυστριακός A l f o n s  P e 
t z o l d .  "Αν λέμε σοσιαλιστής, δέ θέλουμε δμως νά 
παρεξηγούμαστε. Είναι σύσιαλιστής( τού 1914, άπό 
κείνους πού τούς κατηγοράνε πύς προδώσανε στην 
αρχή τού πολέμου τήν Ιδέα τού σοσιαλισμού, επειδή 
πήγανε μέ τό μέρος τής κυβέρνησης καί ψηφίζανε 
κι αυτοί, σάν τούς άστούς, τις πολεμικές πιστώσες. 
Οί στίχοι του είναΐι απλοί, λαϊκοί, δημοτικοί, νά πού
με. Ή σοβαρότητα τής. ματωμένης έποχής, ή νεκρί- 
κή ησυχία στις πολιτείες καί στά χωριά, ό πόνος γιά 
τή δυστυχία τού προλετάριου καί ό μεγάλος του πό
θος γ\ιά τήν ειρήνη, δλα αύτά καθρεφτίζουνται μέ 
συγκινητικά χρώματα στή Μούσα του. Ή πιό ζων
τανή του ποιητική συλλογή « Volk, mein Volk * 
'(Λαέ, λαέ μου), πού βγήκε στόνEugen Diederichs 
ν— Jena, .δείχνει πώς, άν «ώ άρρωστος, ώστε νά 
μην μπορέσει δ tÄwfcyi πάει στόνπόλεμο, ώστόσο.
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ζεϊ με όλα τά αιστήματά του εκεί δξω, διτου σφάζουν* 
ται αναμεταξύ τους τά πλάσματα της ίδιας γης- κιί 
ποτέ δέν τον άφίνει ή έλπίδα για καλύτερους χρόνους 
στους όποιους θά βασιλεύει πάλι ή αγάπη· :
«Licht muss folgen auf die schwerste Naclit, 
und die Liebe muss denttass beerben».
Φως θάκολσυθήσει τη σκοτεινότατη νύχτα, 
και ή άγάπη θα γίνει τοΰ μίσους ό διάδοχος.

Καί πόσο μακριά είμαστε ακόμα, ίσα ίσα σήμερα, 
άπό τό ιδανικό αύτό !

Τή δυστυχία των πολλών, καί πάλι την ελπίδα για 
ένα καλύτερο αύριο, φανερώνουν, οι γεμάτοι από ρε
αλιστική έμπνεψη στίχοι του :
Χιλιάδες αλόγα λυτρώνουν πολλούς άπό την άκρια ά-

(πελπισιά,
χιλιάδες άλογά, καί στρώνουν αμέτρητα στη γη στά-

r ,ίχια» νεκρά,
χιλιάδες οι γυναίκες πού θρηνούνε, 
δίχως -ψωμί, χίλια τραπέζια καρτερούνε.
Μά άπό τούς πόνους, τούς αγώνες, τή φωτιά μας, 
ροδοχαράζει ή αυγή τής λευτεριάς μας \

Εϊναι τό προαίστημα τής κοινωνικής επανάστασης. 
Μά πάλι, άλλου, τον τραβάει ή ιδέα τής αστικής πα
τρίδας, δταν βρίσκει ευκαιρία να θυμηθεί τον Τουρ- 
κομάχο πρίγκτμια Εήγένιο ή τόύς Τυρολέζους χωρι
κούς, πού άπό τις κορφές των βουνών τους κατρακυ
λάνε βράχους κατά τών «μισητών» ξένων.

Πολλά ποιήματα τής συλλογής χαραχτηρίζει ό πό
θος, ή νοσταλγία, να πούμε, για την πιαλιά είρηνι/ή 
ζωή. Μεγάλο πόνο αίστάνεται ό ποιητής για τή στέ
ρηση τοΰ βιβλίου — χαραχτηριστικό αύτό για τη 
«γερμανική φυλή, — εκείνου τοΰ συντρόφου τών κα
λύτερων χρόνων.
Τώρα έβαλα τόν Γκαίτε πια στο ερμάρι, 
τών λόγων του ή σοφία πρέπει νά σωπάοει, 
μπροστά στών τουφεκιών τόν κρότο,στό γοερό Θρήνο, 
πού άπό μέσα άπό την έψφερίδα έρχεται, 
σκορπώντας άγρια τά μαγνάδια τοΰ ονείρου.
Καί σέ άλλο ποίημα :
"Ομως ξάφνου μιλεΐ κάποιο βιβλίο, 
ψιθυρίζει τό ερμάρι στα μοναχικό δωμάτιο :
«Πού είναι κείνος όπου μ’ έχει διαβάσει, 
οπού μ’ έχει αίστανθεΐ, πού μ’ έχει ψηλαφήσει ; 
πέστε, πιοΰ μένει ;
Ζεΐ άκόμα, ή κατέβη στή γή για τή στερνή του τήν

(έπίσκεψη;»
Τό άριστούργημα τής συλλογής είναι τό «Requien» 

σ’ ένα πεσμένο, άγνωστο, στρατιώτης, άπό τό όποιο 
άντηχεΐ σαν ευαγγελική φωνή ό μεγάλος πόθος τον 
ποιητή μας :
Esjwird ein Tagsein unter allen Tagen, 
es wird ein Tag sein, aller Tage Preis.... 
Θάρθεΐ μια μέρα άπ' όλες τις ημέρες, 
θάρθεΐ μιά μέρα, όλων τών ήμερών ή δόξα, 
όπου τού Ναζωραίου ή επαγγελία θά γραφτεί σ’ ό-

(λους τούς τοίχους, 
θά περιφερθεΐ θριαμβικά μέσ’ άπό» τούς σημαιοστό-

(λιστους δρόμους, 
καί θά γίνει μιά θεία χαροποιό άλήθεια ;
ΈΜ γης εΙρήνη I · ν

Άπό τά άλλα έργα τού P e t z o l d  ας άναφέρου 
με τις ποιητικές συλλογές «Μόλα ταΰτα» καί «Παρά- 
ξενη μουσική», καί άπό τά πεζά του τό μυθιστόρη
μα «Γή» καί τή συλλογή διηγημάτων «Άπό τό δρόμο 
μου».

.·**. · * ·  
frΣτό εκδοτικό καταστημα του « Neue Merkur » 

τοΰ Μονάχου, βγήκε με τόν τίτλο « Ο Γερμανός φοι
τητής άλλοτε καί τώρα», ένα βιβλίο ToüvHausensteiu 
καί K r a n o l d ,  για τό όποιο αξίζει τόν κό
πο νά ' γραφούν σέ τούτη, τή στήλη δυό τρία λόγω. 
Τό πρώτο μέρος τού βιβλίου είναι ένα κομμάτι άπό 
τήν Ιστορία τοΰ πρώτου'τρίτου τοΰ περασμένου αιώνα, 
δηλαδή ή εξιστόρηση τής επιρροής τής Γερμανικής 
B u r s c h e n s c h a f t  (παληκαροσύνης), πού ίδρύ 
θηκε στά 1815 στην "ί^α, απάνω στήν πολιτική ζωή 
τοΰ Γερμανικού λαού, καί ό γερός της άγώνας γιο. 
πολιτικές έλευθερίες. Μά τό δεύτερο μέρος τοΰ βι
βλίου, πού μιλάει γιά τόν σημερινό Γερμανό φοιτη- 
τή, μάς ενδιαφέρει περισσότερο. Κατά τόν περασμέ
νο αιώνα, ίσα με τά 1880 άπάνου κάτου βγήκαν οί 
φοιτητές άπό τήν τάξή τής μεγάλης μπουρζοαζίας, 
ενώ φιό τότε, όταν άναπτύχτηκε ή μεγάλη βιομηχα
νία, κι ό γερμανικό; λαός περισσότερο ξιεπρολεταρί- 
στηκε, ή σύνθεση τής φοιτηταριάς άλλαξε σημαντι
κά. Σήμερα τό μεγαλύτερο μέρος της αποτελούν τά 
παιδιά τών μικροαστών, πού ύστερα άπό τήν πολιτι
κή καί οικονομική καταστροφή τοΰ 1918 γειτονεύουν 
πολύ στό προλεταριάτο. Μολαταύτα, δέν μπορεί νά 
πει κανείς πώς οί Γερμανοί φοιτητές κλίνουν στά πο
λιτικά τους φρονήματα προς τό σοσιαλισμό. Ένα μέ
ρος, ναι. Μά γενικά βρίσκουμε στή Γερμανική φοι- 
τητοριά μιά πνευματική ποικιλία, πού είναι χαραχτη- 
ριστική γιά τήν ψυχική κατάσταση τής έποχής μας. 
Κείνο όμως πού διαφέρει στή σημερνή φοιτηταριά ά
πό τήν παλιά B u r s c h e n s c h a f t  είναι πρώτ’ άπ’ 
δλα ό κοινωνικός χαραχτήρας. ’Επειδή αυτός, όπως εί
παμε παραπάνω, ισοπεδώθηκε σιγά σιγά μίέ τή μικρο
αστική τάξη καί με τό προλεταριάτο, εΐταν επόμενο 
νά συνδεθεί όλο καί περισσότερο μέ τόν εργαζόμενο 
λαό, άπό τόν όποιο τηνέ χώριζε άλλοτε μιάν άβυσσο. 
"Ετσι ιδρύθηκε στά τέλη τοΰ περασμένου αιώνα ή λε- 
γομένη F r e i s t u d e n t e n s c h a f t  (’Ελεύθερη φοι- 
τηταριά), πού έργάζεται αποτελεσματικά γιά τήν α
νύψωση τοΰ πνευματικού νιβώ του Γερμανικού λαού 
καί γιά τήν οικονομική βελτίωση τών δικών της με- 
λών, χωρίς νά περιπέσει σέ κομματικές οτενοκεφα. 
λιές. Άπό τά κοινωφελή έργα της ας άναφέρονμε 
μονάχα τά «έργατικά μαθήματα!», στά όποια οί φοι
τητές παρέχουν τις γνώσες τους στό λαό. Ή επιστή
μη, έτσι, δέν είναι πιά αποκλειστικό προνόμιο τών ά- 
στών, σάν άλλοτε, άλλά μπαίνει καί σέ πλατύτερους 
κύκλους. Κι αύτό βέβαια είναι, ένα άπό τά καλύτερα 
μέσα, γιά νά σβήσει σιγά σιγά τό μίσος πού βασι
λεύει σήμερα ανάμεσα στά διάφορα στρώματα τοΰ 
γερμανικού λαοΰ, καί τό όποιο, — γιατί νάν τό κρύ
ψουμε; — είναι πιό μεγάλο άπό τό μΐσος πού είχε ό 
Γερμανός τοΰ μεγάλου πολέμου κατά τοΰ Φραντσέζου 
toeft τοΰ Έίγγλέζου. ’ . ι
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