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ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΩΡΙΤΗΣ : Κ. Χαριτάκη. «Ή  έκαιονταε- 
τηρί$ τής Έ λλ. Έπαναστάσεως»,

ΙΩΣΗΦ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ : Ή  ωραία ζωή.
ΙΣΙΑ. ΚΑΡΑΡΗ : Μια μέρα στη στάνη,
ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ : Ό  Μπράντες.
Σ. ΚΑΡΑ.Ι ΣΚΑΚΗ : Βραδυνή θλίψη.

Ο ΝΟΥΜΑΣ ; Φαινόμενα και ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ·. Ανέκδοτα γράμματα πρός ιόν 

Νείντριχ.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ : Νεοελληνική 

φιλολογία. — Ξένη φιλολογία, — Νέα βιβλία- — 
Περιοδικά. — Χωρίς γραμματόσημο.

,  „ Η ;  “ η ΕΚΑΝΤΟΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΑλΗΝΙΚΗΣ ΕΗΜΑΣΤΑΣΕ&Σ,,
Ή άστική τάξη έννοεΐ νά πανηγυρίση τή νίκη 

της. Ή συμπλήρωση μιάς έκατονταετίας άπδ τδ 
1821 παρουσιάζεται σά μιά καλή εύχαιρία πού ή 
άστική μας τάξη έννοεί νά τήνε ξεμελαλλευτή γιά νά 
δείξη τι κέρδισε δ λαός σέ ύλική καί πνευματική 
πρόοδο κάτω άπδ τδ καθεστώς πού συντρίβοντας τήν 
τούρκικη κυριαρχία καί τδ σύμμαχό της έλληνικδ 
κοτζαμπασισμδ κατωρθωσε κείνη νά θεμελιώση. Ή  
συμπλήρωση αύτής τής έκατονταετίας, νομίζει δ κ. 
Χαρ. πώς άποτελεϊ τήν εύκαιρία γιά μ ία ν  παλλα ϊ
κήν  άγαλλιασ ιν  χ α ϊ χαράν , γιά Φαυμαομάν τής 
έΦνικής παλλιγενεσ ία ; καί τέλος γιά μ ία ν  άναμέ 
τρηα ιν  καί έπ ίδε ιξ ιν  τω ν Κκιοτε έπιτελεοΦέντων 
είς τούς διαφόρους κλάδους τής έ&νικής ζωής.

Χωρίς νά θελήση κανείς νά διαφωνήση ριζικά 
μέ τδν κ. X. μπορεί ώς τόσο νά έχη μερικές άφιβο- 
λίες πού πηγάζουνε άπδ αύτή τή φύση τοΟ πανη
γυρισμού. Ό κ. X. έλπίζει μιά παλλα ϊκή  άγαλλία  ■ 
οη xal χαρά. ’Εμείς άφιβάλλουμε άν οί γιορτές 
πού έτοιμάζουνται, βσο καλά κι & διοργανωθοΟνε, 
είναι δυνατδ νά προσλάβουνε χαρακτήρα παλλαϊκής, 
άγαλλίασης καί χαράς. *Οσο κι άν είναι βέβαια ση
μαντικό τδγεγονότο τήςέθνικής λευτεριάς, δέ μπο
ρεί βμως σήμερα νά ένθουσιάση τδ λαδ καί νά τονέ 
σπρώξη σέ πανηγύρια. Έδώ καί πέντε δέκα χρόνια 
ίσως θ-ά είιανε δυνατδ νά προκαλέσουμε λαϊχδ έν- 
θουσιασμδ καί συγκίνηση γαργαλίζοντας τδ αΐστη - 
μα τής Ιθνικής ίδέας. Σήμερα 6 λαδς μένει άσυγ- 
κίνητος. Είτε γιατί υποχρεώθηκε τά τελευταία χρό
νια νά συνεισφέρη περισσότερα άπδ βσα φυσιολογι
κά είτανε ίκανδς νά προσφέρη χωρίς νά βλέπη καί 
ταντίστοιχα ωφελήματά, είτε χάρη σέ μιάν έντατική 
πολιτικοκοινωνική σοσιαλιστική προπαγάντα πού άρ
χισε τώρα τελευταία νά πλώνεται καί νά κερδίζη

καθημερινά έδαφος μέσα στις λαϊκές μάζες, ή άλή- 
θεια είναι πώς δ λαδς άρχισε νά καταλαδαίνη πώς 
ή έθνική λευτεριά είναι γιά αύτδν ούσιαστικά μιά 
άλλη μορφή έκμετάλλεψης οικονομικής καί πνευ
ματικής πού στδ βάθος τδν άφήνει άσυγκίνητο. Πώς 
έχετε τήν άξίωση νά χορέψη καί νά τραγουδήση δ 
λαδς τή στιγμή πού βλέπει πώς τδν ένα ζυγδ τονέ 
διαδέχτηκε δ άλλος καί πώς ή ιδια σκλαβιά έξακο- 
λουθεί νά τοΟ πιέζει τδ στήθος; Γι αύτδ δέν πρέπει 
νά έλπίζουμε παλλαϊκή χαρά καί ένθουσιασμό, Οί 
γιορτές θά είναι γιορτές τής μεγαλοαστικής τά
ξης μέ άσυνείδητη συμμετοχή καί τής μικροαστι
κής, πού δ λαδς θά μείνη άποτραβηγμένος καί 
ξένος ή τδ πολί πολί ένας σάν άπλδς θεατής πού βγαί
νει άπδ τδ σπίτι του νά παρακολουθήση μιά γιορτή 
ή μιά διαδήλωση. Έπειτα έρχεται τδ ζήτημα. "Ο,τι 
δημιουργήθηκε στδ διάστημα τής έκατονταετίας, εί
ναι άληθινά άξιο γιά θαυμασμδ καί γιά περήφανη 
άναμέτρηση κ* έπίδειξη δπως φαντάζεται δ κ. Χα- 
ριτάκης; Έγώ δέ θέλω νάρνηθώ τήν πρόοδο. Μιά 
πρόοδο σημαντική σημειώνεται βέβαια σέ δλους 
τούς κλάδους τής ύλικής καί πνευματικής ζωής μά 
άν αύτή ή πρόοδο είναι τόσο σημαντική ώστε νά 
μάς δίνη τδ δικαίωμα νά περηφανευόμαστε, άφι- 
βάλω πολί.Άς ισχυρίζονται μερικοί πώς δέν καταφέ
ραμε τίποτα. Ή πρόοδο είναι άναμφισβήτητη. ’Αλλά 
βέβαια δέν είναι καί γιά θαμασμδ καί γιά περή
φανη άναμέτρηση. Ιίολί περισσότερα μπορούσαμε 
νά έχουμε δημιουργήσει. Ξεχωριστά βρίσκω πολί 
θλιβερδ πώς ή έκατονταετία μάς βρίσκει καί πάλε 
δίχως γλώσσα. Πώς νά περηφανευτούμε τή στιγμή 
πού δέν καταφέραμε άκόμα νά δημιουργήσουμε 
γλώσσα καί τή στιγμή πού ή προσπάθεια γιά μιά 
γλωσσική άπολύτρωση συναντάει καί σήμερα τήν ί·
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Bta λυσσασμένη αντίσταση ; Βέβαια είναι στδ ένερ- 
γητικδ τής έκατονταετίας πώς μέσα σ’ σδτή δψώθ-η- 
χε ή σημαία της γλωσσικής έπανάστασης που έδωχε 
αφορμή σέ μια γενναία φιλολογική άνθηση. Μά 
c δτδ δέν είναι άρχετό. Ή  έχατονταετία δέ μπόρεσε 
νά νιχήση τδν έαυτό της καί βούλωσε έπίμονα τ' 
αδτιά της στή βροντερή φωνή τής έπιστήμης, τής 
λογιχής, τής ιστορίας. ’Ακόμα χαΐ τδ συφέρο της 
στάθηκε άνίκανη νά τδ χαταλάβη. Κ’ έτσι έξδν άπδ 
μιά νόθα πονηρή απόπειρα πού πρέπει νά θεωρηθή 
εδτύχημα πώς δέν άφέθηκε λεύτερη νά ξετυλιχτή 
δλοκληρωτικά, ή έχατονταετία μάς παραδίνει άλυτο 
τδ μεγάλο ζήτημα, ζήτημα όχι άπλώς γλώσσας παρά 
ζήτημα πολιτισμού. Καί μου φαίνεται πώς πρί νά 
λύσουμε τδ θεμελιώδιχο αύτδ ζήτημα τής ζωής μας, 
κάθε σκέψη γιά πανηγυρισμούς πέφτει σά λιγάκι 
μπόσιχη χαΐ χάπως πρόωρη. "Ολα αύτά πού σχέδιά' 
ζει καί φαντάζεται β άχάματος χαΐ μεθοδιχώτατος 
κ. Χαριτάκης προϋποθέτουνε γλώσσα. Τά άναμνη- I 
στικά μνημεία θέλουνε καί μιάν έπιγραφή. Θά τηνέ 
γράψουμε στήν καθαρεύουσα ή στήν αρχαία πού θά 
είτανε σά μιά βεβήλωση ; "Επειτα θά άπαγγείλουμε 
πανηγυρικούς, θά γράψουμε βιβλία. Μά δέν τδ χω- 
ρεΐ δ νούς μου, πώς μπορούμε νά έγχωμιάζουμε τδ 
έργο ένδς Κολοκοτρώνη ή ένδς Καραϊσχάλη προσφω
νώντας τονε στήν καθαρεύουσα ή έστω χαΐ στή μι - 
χτή. Αδτδ θά ίσοδυναμοΟσε μέ μιάν οδσιαστική άρνη - 
ση του έργου του. «"Α μάς άγαπάτε καί μάς θαμάζε
τε άληθινά, μιλήστε τή γλώσσα μας» μπορούσε νά 
μάς είπή τδ μάρμαρο τοΟ μνημείου χ' έτσι νά μάς 
άποσβολώση. Αδτή ή στοιχειώδιχη έλλειψη, δέ 
βλέπω πώς μπορεί νά θεραπευτή. Γιορτές μέ τήν 
χάθαρεύουσα, μοδ παρέχουνε τήν έντύπωση του 
ψεύτικου καί τοΟ συνθηματιχοΟ. Ούτε μπορεί νά συ- 
βιβαστή αδτδ μέ τδν παλλαϊκό χαραχτήρα πού θέ
λουμε νά προσδώσουμε στδν πανηγυρισμό. Γιά νά 
ένθουσιαστή δ λαδς, πρέπει νά μάς νιώση. "Ο,τι δια
βάσει χεΐνες τΙς ή μέρες, χι δ,τι άχούσει, νά μπή βα
θιά στήν ψυχή του, νά τοΟ γεννήση κατάνυξη χαΐ
άνατριχίλα. Μά πώς;

Ό κ. X. σχεδιάζει χι άναμνηστιχά μνημεία. 'Α
ξιέπαινη ή σκέψη. Μά δπως χι δ ίδιος φοβάται έτσι 
φοβούμαι χ' έγώ μήπως ή τέχνη μας δέν είναι άχό- 
μα σέ θέση νά μάς δώση μνημειώδιχα έργα μέσα 
μάλιστα σ' ένα χρονικό διάστημα σχετικά περιωρι- 
σμένο αν υπολογίσουμε πόσος χρόνος θά παιτηθή 
γιά νά έξευρεθή ή καταλληλότερη ίδέα του έργου 
χαΐ νά έχτελεστή μέ τήν άνάλογη εδσυνειδησία. Τά 
μνημεία προϋποθέτουνε μιάν άχμή τής τέχνης δ δέν 
πρόκειται έννοείται νά χρησιμέψουνε γι άπλά στο
λίδια μιας πλατείας ή νάντιχατασταθούνε ύστερις 
άπδ χάμποσα χρόνια. Είναι σέ θέση ή τέχνη μας νά 
μάς δώση έργα μεγαλοφάνταστα χαί μεγαλόπνοα μέ 
χαθαρδ έλληνιχδ χαραχτήρα; "Η θά δποχρεωθοϋμε

άραγε νάντιμετωπίσουμε βάναυσους μαρμάρινους όγ 
χους πού μέλλουνε νάποτελέσουνε βρισιά Ιναντίον τής 
μνήμης τών ήρώων χαί πρόχληση έναντίον τής καλ- 
λαιστησίας μας;

’Αξιόλογη ή άπόφαση γιά τή συγγραφή ιστορι
κών έργων. Οδσιαστιχά βέβαια ή σύχρονη ιστορία 
μάς είναι σχεδόν άγνωστη. Μπορούμε νά είποΰμε 
πώς κατέχουμε όχι τήν ιστορία παρά τή μυθιστορία 
τής έπανάστασης. ’Αλλά είναι εύκολο καί δυνατό νά 
συντελεστή τδ έργο αδτδ μέσα στδ μικρό διάστημα 
πού μάς χωρίζει ώς τδ 1930; Τδ τεράστιο υλικό 
πού υπάρχει ή θά υπάρξη, είναι δυνατό νά μελετηθή 
καί νά μάς δώση τδ φώς πού μάς χρειάζεται μέσα 
σέ λίγα χρόνια; Καί ποδ βλέπει δ κ. Χαρ. τούς άν· 
θρώπους πού χρειάζονται σέ ποσό καί σέ ποιδ γιά νά 
πραγματοποιήσουνε τέτοιο σπουδαίο έργο; ’Αλλά τδ 
σπουδαιότερο είναι κάτι άλλο. Ποια θά είναι ή βάση, 
ή κεντρική άρχή γιά τή μελέτη τής σύχρονης Ιστο
ρίας ; Ό κ. Χαρ. μέ έπίγνωση πού άληθινά τιμά 
τή φιλοπονία του καί τή μάθηση του, μάς άπα- 
ριθμεΐ τίς ιστορικές μέθοδες ποϋ χρησιμοποιούνται 
στή μελέτη τής ιστορίας. Στήν άνάπτυξη τής έξε- 
Ιεκηκής μεΦόδον θά θέλαμε νά είναι λιγάκι σα
φέστερος καί άναλυτιχώτερος. Περιλαβαίνει στή μέ
θοδο αδτή χαί τή μέθοδο τοϋ Ιστορικού ύλ ισμοϋ  ; 
θά χρησιμοποιηθή ή μέθοδο αδτή, ή μόνη, κατά τήν 
ίδέα μας, άξια γιά νά μάς δώση σίγουρα συμπερά
σματα ; Γιατί δέν άρχει βέβαια ή συγκριτική μελέτη 
μιάς περιόδου τής Ιστορίας. Χρειάζεται χαί μιά κεν
τρική βασική άντίληψη, δπου νά στηρίξη κανείς τίς 
μελέτες του. Ποια σημασία άποδίδεί δ χ. Χαρ. στή 
μέθοδο αδτή ; Κι ά θεωρή άπαραίτητη τή χρησι
μοποίηση της, έχει στδ νούτου έπιστήμονες Ιστορι
κούς πού θά μποροϋσε νά τούς άναθέση μιά τέτοια 
έρευνα ; Έγώ δέν τούς βλέπω. Διακρίνω μιάν άγονη, 
στείρα, ’Ακαδημαϊκή πολυμάθεια, χι αδτή άχόμα, 
πολύ άφίβολη, μά δέ βλέπω τδν κριτιχδ νού πού 
θά στηριχτή στή μέθοδο αδτή γιά νά μάς έξηγήση 
τδ χαραχτήρα καί τήν άληθινή σημασία τής έλλη- 
νιχής έπανάστασης δπως δοκίμασε τουλάχιστο νά 
κάνη δ μακαρίτης Σκληρός. Κι όμως μόνο μέ τή 
μέθοδο αδτή υπάρχει έλπίδα νά ξηγηθή ή τελευ
ταία αδτή περίοδο τής έθνικής μας Ιστορίας παίρ
νοντας στή σειρά τής παγκόσμιας Ιστορίας τή θέση 
πβύ τής άξίζει. Μά δέν είναι μόνο ή έλλειψη τοΟ 
άρμοδίου προσωπικού πού μέ φοβίζει. Ό ίδιος δ κ. 
Χαρ. σημειώνει καί μιάν άλλη σπουδαιότατη δυσκο
λία που τήνε σκαβαντσάρει ώς τόσο μέ περίεργο 
τρόπο. Ή  κριτική Ιστορία δέν έχει άκόμα τήν λευ
τεριά ποδ τής χρειάζεται γιά νά μιλήση σωστά καί 
δίκαια. Ζοϋνε άκόμα ο( άμεσοι άπόγονοι προσώπων 
ποδ διαδραματίσανε κυριώτατο ρόλο χι αδτδ άποτε- 
λεΐ ένα άνυπέρβλητο έμπόδιο στήν άνεπηρέαστη Ιρευ.

-Ϊ.Ϊ-λ;:ϊ
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να. Ό χ. X. σημειώνει «Η  ήτο σκόπιμον νά άπο- 
φευχθή ή Εκθεσις γεγονότων Εφόσον εδρίσκονται 
άκόμη Εν τή ζωή οί άμέσως πρδς αύτά, καί δή Εν 
πρωτευούση θέσει συμμετασχόντις». Μά πώς θά 
μπορέση νά προχωρήσω ή χριτιχή Ερευνα σά θά 
είναι ύποχρεωμένη σέ κάθε της βήμα νά σταματάη 
γιά νά κοιτάξη γύρω της τρομαγμένη μήπως άγγιξε 
μέ δάχτυλα βέβηλα κανένα άπδ τά είδωλα του συμ
βατικού λαϊκού θαμασμού ;

Έκεΐνο πού θά ήθελα ξεχωριστά νά τονίσω εί
ναι κάτι πού ξέφυγε τήν προσοχή τού κ. Χαρ. καί 
δλων ¿κείνων πού πήρανε τήν άπόφαση νά γιορτά
σουνε τήν Εκατονταετηρίδα τής Επανάστασης. Θά τδ 
πώ μέ δυδ λόγια καί μέ κίντυνο νά κάνω πολλούς 
νά παραξενευτοΰνε. Ή έποχή μας είναι άσυβίβαστη 
πρδς τδ βαθήτερο πνεύμα μιά; τέτοιας γιορτής. 
Γιατί έκεΐνο πού προπάντων Εχουμε υποχρέωση νά 
γιορτάσουμε είναι τδ πνεύμα τής έπανάστασης, δ 
Ερωτας τής λευτεριάς πού φύσηξε στά 21 πάνω άπδ 
τή σκλάβα γίς. Κ* αύτδς ό άνεμος είναι πολής και
ρός πού Επαψε πιά νά φυσά},. Ζοΰμε, όχι μόνο Εμείς, 
μά καί βλοι οί λαοί, σέ έποχή ούσιαστικής άπολυ- 
ταρχίας πού φροντίζει μόνο τά συνταγματικά προ
σχήματα νά διατηρή. *Η άστική τάξη έννοεΐ σήμερα 
παντού νά κυβερνήση διχτατορικά. Ή κήρυξη του 
Εόρωπαίκοΰ πολέμου Εδωκε τδ σύνθημα. Ήρθε ύ
στερα ό κίντυνος τής κοινωνικής άνατροπής νά έπι- 
δεινώση τδ κακδ καί νά δικαιολογήση μιά σειρά άπδ 
άνελεύτερα μέτρα τέλεια άσυβίβαστα πρδς τδ πνεύ
μα τής γιορτής* Πώς νά νιώσουμε καί πώς νά πανη
γυρίσουμε τδ πνεύμα τής λευτεριάς τή στιγμή πού 
είμαστε Ετοιμοι νά πνίξουμε μέσα στδ αίμα κάθε 
κοινωνική καί πολιτική Εκδήλωση πού θάβγαινε όξω 
άπδ τά δρια μιας στενής καί τυπικής διαμαρτυρίας. 
Ά ς πούμε πώς αύτές οί γιορτές συμπέσανε σέ μιά 
πολί άσκημη έποχή. Καί ρωτάω τδν κ. X. τΐ θά 
κάνη τδ κράτος άν τύχη ένώ θά γιορτάζουμε νά έ 
κραγή μία έπίμονη άπεργία πού νά βάλη σέ άνυ 
συχία τϊς άρχές ; Θά βάλουνε τδ στρατό νά αίματο- 
κυλίση τούς Εργάτες ή δχι ; Όξω ή πόλη σημαιο
στόλιστη καί ήλεχτροφώτιστη θά γιορτάζη, Ενφ τήν 
ίδια στιγμή τδ Στρατοδικείο τής σκοπιμότητας θά 
καταδικάζη Εργάτες άθώους καί θά τούς στέλνη στδ 
Παλαμήδι; Μά δταν άρνιόμαστε στήν πολυαριθμοτέρη 
τάξη τών πολιτών τδ δικαίωμα νά δπερασπίζη τά 
συφέροντά της καί ζητούμε νά τήν Εξαναγκάσουμε 
μέ βίαια μέσα νά δποκύψη στή θέλησή μας, τότε 
άς μή λέμε πώς Εχουμε μέσα μας τδ πνεύμα τής έ 
λευτεριάς Εξόν άν τή λευτεριά τήν έννοοΰμε μόνο 
γιά τδν Εαυτό μας. Προστέσσετε τώρα καί τδ έσωτε 
ρικό ζήτημα πού κρατεί διχασμένους τούς άνθρώ- 
ΐτους καί πού άφιβάλλω ά θά είναι όριστικά λυμέ
νο κατά τδν Ενα ή τδν άλλο τρόπο ώς τδ 1930

πού θά γίνουνε οί γιορτές. Γιατί νά τδ κρύβουμε; 
Ή περίοδο αύτή είναι μία περίοδο Επαναστατική. 
Πάνω καί δξω άπδ τά πρόσωπα, ύποπτεύω πώς 
ούσιαστικά πρόκειται γιά τήν τελευταία ίσως φάση 
τής άστικής Επανάστασης πού άρχισε άπδ τά 1909 
Εναντίο στά λείψανα τού φεουδαλισμού καί πού ξε
τυλίγεται άργά μέ όλότελα ιδιόρρυθμο τρόπο. Μέσα 
σέ μιά ούσιαστικά Επαναστατική άτμοσφαίρα δσο κι 
άν είναι γιά τούς πολλούς άσυνείδητη, πέφτει σά 
δύσκολη ή συμμετοχή δλου τοΰ λαού, στοιχείο άπα- 
ραίτητο γιά νά δημιουργηθή ή χαρά κι ό Ενθουσια
σμός Εκείνος πού θά είναι τδ κυριώτερο στολίδι τής
γιορτής.

Όπως κι άν είναι οί γιορτές θά γίνουνε καί ού
τε είναι δυνατό οί παρατήρησές μου νά Εχουνε άλλη 
παρά μιάν ’Ακαδημαϊκή θεωρητική σημασία. Θά μέ 
πούνε πάλε απόλυτο αδιόρθωτο ίδεολόγο καί άρνη- 
τή. ’Αδιάφορο. Έγώ Ετσι τά βλέπω άπδ τή δική μου 
άποψη τά πράματα. Ώς τοσο Εχω κ* Εγώ νά προ
τείνω κάτι. Κάτι πού Εχει σχέση μέ τδ βαθήτερο 
πνεύμα τής γιορτής καί πού θά δείξη άν άληθινά 
οί γιορτές αύτές προορίζονται γιά μιάν άπλή διασκέ
δαση κ’ Επίδειξη ή θά Εχουνε τδ χαρακτήρα μιάς 
ψυχικής συντριβής πού θά δψώση τδ πνεύμα μας 
στδ άληθινδ νόημα τής ίδέας τής λευτεριάς. Πάνω 
άπδ κάθε μνημείο κι άπδ κάθε Εκδοση κείνο πού 
μάς Επιβάλλεται είναι νά καθαρίσουμε τή νομοθεσία 
μας άπδ κάθε άνελεύτερη καί πισωδρομική ιδέα. 
Λοιπόν προτείνω νά καταργηθή τδ άρθρο πού είναι 
σιό Σύνταγμα γιά τή γλώσσα. Νά άναγνωριστή καί 
νά Επιδιωχτή μέ όλα τά δυνατά μέσα ή άναγνώριση 
τής άγνής, τής άληθινής Δημοτικής γλώσσας γιά 
νά μπορέσουμε σιγά σιγά κι άμα ώριμάση τελειω
τικά ή κοινή γνώμη νά τηνέ χρησιμοποιήσουμε σέ 
όλη τήν πολιτική και πνευματική μας ζωή άφοΰ ή 
διατήρηση τής καθαρεύουσας σημαίνει διατήρηση 
τής πνευματικής σκλαβιάς. Νά καταργηθή ό Στρα
τιωτικός νόμος καί ή λογοκρισία. Νά προστατευτή ή 
άπόλυτη λευτεριά τής σκέψης. Νά μπορούμε άφοβα 
νά δημοσιεύουμε τά Εργα μας καί νά μήν κιντυνεύ- 
ουμε νά πάθουμε δ,τι πάθανε πέρσι κείνοι πού τολ
μήσανε νά δημοσιεύσουνε μερικά πολεμικά δηγή- 
ματα τοΰ Φράνκ. Νά προστατευτή ό Εργάτης τή 
στιγμή πού θά θέλη νά υπεράσπιση τά οικονομικά 
του συφέροντά μέ τέτοιες διάταξες πού νά είναι ά- 
δύνατο σέ κάθε καραβανά καί σέ κάθε υπουργό νά 
στραπατσάρη καί νά τσαλαπατή τήν ιδέα τής λευτε
ριάς μέ τήν πρόφαση πώς ύπερασπίζεταί τάχα τδ 
καθεστώς. Μέ μιά λέξη οί λεγόμενες συνταγματικές 
Ελευθερίες κού είναι σήμερα χαρτί άγραφο νάποχτή- 
σουνε ούσιαστική σημασία. Είναι ίκανή ή άστική 
τάξη νά πραγματοποιήση αύτοΟ τοΰ είδους ίή  λευ
τεριά ; Έ  θά θιλήση μόνο νά Ιποφεληθή τή σύμ-
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πτώση τής έκατονταετηρίδας γιά νά Ιξάρη τδ έργο 
της δοκιμάζοντας νά πβίση τδ λαδ πώς κάτω άπδ 
τδ καθιστώ; της άπόλαψε δλα τά άγαθά πού του 
δποσχέθηκε τότε γιά νά τ̂ όΟ δποκλέψη τή συντρο- 
μή του έναντίον των Τούρκων ; ’Εδώ είναι τδ ζή
τημα.

’Ανεξάρτητα τώρα άπδ κάθε έπιφύλαξή μας θά 
είμαστε πολύ άδικοι ά θέλαμε νάρνηθοΟμε πώς δ κ. 
Χαρ. έχει άφιερωθή μέ βλη του τή δύναμη στή 
δουλιά πού τού αναθέσανε. Ή έκθεση πού έχουμε 
μπροστά μας είναι μιά απόδειξη πώς δ άνθρωπος 
μελέτησε, σκέφτηκε, κατέβασε τήν ιδέα τής έκατον- 
ταετηρίδας άπδ τά σύννεφα στήν πραγματικότητα.

Μιά δουλιά πού χρειαζότανε μέθοδο, μελέτη καί 
μάθηση. Τδ μόνο πού θά είχε κανείς γενικά νά πα· 
ρατηρήση είναι, κατά τή γνώμη μας, πώς τδ πρό
γραμμα του έορτασμοΟ, βπως τδ φαντάστηκε δ κ. 
Χαρ. σά νά είναι άνώτερο άπδ τήν υλική καί πνευ
ματική δύναμη πού διαθέτει σήμερα τδ έθνος μας. 
Ένα έργο καί άπδ υλική καί άπδ ψυχική άποψη 
άνώτερο άπδ τήν έποχή του, μά πού γι αύτδ δέ 
φταίει βέβαια δ κ. Χαριτάκης. *Αν τά γεγονότα θά 
δικαιολογήσουνε τις αισιόδοξες πρόβλεψες του, αύτδ 
θά μάς τδ δείξη ό χρόνος.

ΚΩΣΤΑΣ ΙΙΑΡΟΡΙΤΗΣ

“Η Ω Ρ Α Ι Α  Ζ Ω Η„
ΜΗΛΙΤΣΑ.

Ίτσα μου άχ "Ιτσα, άγάπη μου, μηλίτσα στολισμένη 
Μέ κόκκινα όλοεύωδα μήλα, τά μάγουλά σου 
Στα ωραία τά μήλα άνάμεσα λαλεΤ και ξετρελαίνει 
Έν* άηδονάκι, ή τρυφερή κι’ όλόγλυκεια λαλιά σου.

Κι'ό ίσκιος— ποδίτσα σου είν* 6 ίσκιος—δπου μόνο 
Γέρνοντας ηύρα μιά ζωή τρελή κ’ ευτυχισμένη 
Καθώς μέ τά χεράκια μου τά μήλα καμαρώνω 
Κι άκούω τ’ άηδόνι πού λαλεΐ, λαλει καί ξετρελαίνει.

ΕΝ ΑΝΘΟΣ ΚΟΒΩ...

Έ ν ’ άνθος κόβω κάθε αύγή, εν' άνθος κάθε αύγούλα 
Μά νά τδ δώσω πουθενά δέν έχω, ώΐμένα, ώΐμένα... 
Δέν τήνε βρίσκω τή χρυσή πού άναζητώ ψυχούλα, 
Κιδλοι μου οι κόποι,άχ όλοι μου,παγαίνουν στα χαμένα

Μά πάντα έλπίζω τή χρυσή π  άναζητώ ψυχούλα 
Νά τήνε βρω καί τάνθη μου τάχω δλα φυλαγμένα, 
Νά τής τά δείξω νά τής πω γιά δές τήν κάθε αύγούλα 
Πριν σέ γνωρίσω άγάπη μου τάκοφτα αυτά γιά σένα·

ΕΤΣΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Έτσι μέ τήν άγάπη μου, τδ δρόμο·δρόμο ως πάω, 
Τήν ύπερκαλωσύνη μου ροδόφυλλα σκορπάω,
"Αχ 1 καί καθώς χαμογελά θωρώνιας με ή γλυκειά

[μου,
Σ’ εύγνωμοσύνης δάκρυα πάει ν’ αναλυθεί ή καρδιά

[μου.

Κι δλο μιλάμε δλόχαρα* καί γίνουνται λουλούδια 
Τά λόγια μας,καί γίνουνται των άηδονιών τραγούδια, 
Των άηδονιών, πού γύρω μας πετώντας κελαηδούνε : 
Γλυκός δπούναι 6 έρωτας, γλυκειά ή άγάπη ποΰναι!

ΙΤΣΑ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ. 

"Ιχαα ή ψυχή μου έν' άτολμον Αηδόνι δλόγυρά σου

Δειλά πετάει, άχ! άφησε στήν καλοχτενισμένη 
Σου κόμη νάρθει νά σταθεί τούς ώμους τήν ποδιά σου 
Στά ωραία σου χέρια πού είναι δύο κρίνοι λευκοί άν·

[θισμένοι.

Κ’ έτσι, μέ τήν άγάπη του πού τόχει ξετρελάνει,
Ν' άρχίση τδ χρυσόφτερο νά κελαηδή τ’ άηδόνι,
Τ’ άηδόνι πού τδ κάλλος σου τραγούδι του έχει κάνει, 
Και τδ κελάηδημα ποτέ ποτέ, νά μήν τελειώνει.

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ ΠΛΕΕΙ ΚΑΙ ΠΑΕΙ.

Τό φεγγαράκι πλέει καί πάει, κ’ ή νύχτα έτσι γλυκειά
[■ναι!

Τή μικρή βάρκα στδ γιαλό ιά δυδ κουπιά της πάνε.. 
Πετιέται ό νέος, στήν ό'μορφη νά βγή τδ χέρι απλώνει 
Οί Ιρωτεμένοι κάθουνται στο περιγιάλι μόνοι.

—Γλυκειά μου άγάπη, λέει ό νέος, ή τόση καλωσύνη 
Πόθ* έρχεται. . .  Κ’ ένα φιλί καθώς τού δίνει έκείνη, 
Κ’ ενώ γλυκά κοιτάζουνται κι’ είν έισι ξεχασμένοι 
Τήν ώρα δέν άκούνε, πού μεσάνυχτα σημαίνει

ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ Ο ΒΩΜΟΣ...

(Σιή μικρή μου φίλη Φροσούλα Δρόσου)

Τού έρωτα ό βωμός, ώ νά, κ’ ή φλόγα του ώς τ’
[άστέρια

’Ελάτε, ώ άδερφούλες μου, ψυχούλες, δντα αιθέρια’ 
*Ω κι’ από Νότο καί βοριά άπ’ ’Ανατολή καί Δύση 
Ελάτε, δ θείος δ Ιερός χώρος νά πλημμυρίσει.

Ήρθατε, καλώς ήρθατε, χαρά μου ! μή δειλιάτε !
Τις τρυφερές καρδούλες σας στή φλόγα εμπρός πετάτε 
Στή φλόγα, πού μέ τήν καρδιά μου υψώθηκε ώς τ’

[άστέρια
Εμπρός ήρωΐκές ψυχές, άηδόνια, περιστέρια.

ΙΩΣΗΦ ΡΑΦΤΟΗΟΥΑΟΓ
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ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΝΗ

Στύ έβγα τοΟ χειμώνα μιά μέρα, γιορτή μέρα, 
έχανε μιά καλωσύνη άπύ κείνες πού έρχονται στύ 
χρόνο μιά φορά. "Ολα τής φύσης τά δημιουργήματα, 
άπύ τύ μικρύ τής γής ώς τύ μικρύ του ούρανοδ εί
χανε φτιάσει ένα άρμονικύ σύμπλεγμα μέσ1 στύ φώς 
τοδ ήλιου. Οί άνθρωποι ένας ένας γαληνεμένοι γύ
ριζαν άπύ τήν έκκλησιά. Πολλοί σταματούσανε μπρύς 
στύ άλογό τους, πού ήτανε δεμένο στήν αύλή τοδ 
σπιτιού τους, γιά νά τύ περιποιηθοδνε. Πιύ πάνω, 
άπέναντί μας, δ Λάζος είχε βγάλει δξω τύ πουλάρι 
του, πού ήτανε σαν χέλι άπύ τήν καλοπέραση. Αύ- 
τύς μέ δυύ άλλους γειτόνους πού καμαρώνανε τύ 
πουλάρι μέ τά χέρια τους στ!ς άμασκάλες, κουβεν
τιάζανε μέ άπάθεια. Ό Λάζος μόνο βημάτιζε κ' 
έχανε πώς δέν πολυπροσέχει τύ πουλάρι, πού τήν 
ήμέρα αύτή μελέταγε άπύ μέρες νά τύ πρωτοκαδα- 
λήσει. Κάτι παιδάκια στή μέση τούς άκούγανε κά 
του άπύ τύ στόμα τους, μέ τύ κεφάλι γερμένο πρύς 
τά πίσω.

Πλάϊμας τά τρίαάδέρφια ο! Γαβραΐοι κοιτάζανε 
στά πόδια τύ άλογο τοδ άδερφοΰ τους τοδ Βλάση, 
πού τύ είχε δώσει γιά άγώγι τρεις μέρες.

Γιά νά ευχαριστήσω τύν πατέρα μου έβγαλα κ' 
έγώ τύ άλογό μας όξω, τούδωσα ταγή, τύ ξήστρισα, 
τύ καθάρισα καί τόδεσα στύ παλουκάκι. Ύστερα 
δειλά τοδ ζήτησα τήν άδεια νά πάω στά πρόβατά 
μας.

— Πήγαινε, μοδ λέει, νά φέρεις κι αύτύν τύ χρι- 
στιανύ, τύν τσοπάνη μας, νά τοδ κάμουμε τραπέζι· 
γιατί τύ σπίτι μας δέν τύν ξαίρει.

Μιά ώρα βάδιζα. Ό δρόμος εΐτανε χιλιοφαγωμέ- 
νος άπύ τίς ρόδες τών κάρρων καί νά τύν περπατή
σεις δέν μπορούσες.

Άριά, άριά άπαντοδσα διαβάτες* ήσαν οί μισα- 
κάτορες κι άλλοι χωριάτες τής έξοχής μέ τά κάρρα 
τους, πού πήγαιναν στήν πόλη νά πουλήσουν λαχα
νικά στύ παζάρι. ’Απάντησα τοδ γείτονά μας τοδ 
Βατιμπέλα τύ μισακάτορα, ένας Κεφαλονίτης κοντός 
πού περπατούσε σαν τήν πάπια. Μίλαγε χαρούμενα 
μέ τύ γιό του καί πιύ πίσω άκολουθοδσε ή γυναίκα 
του. "Ολοι μέ χαιρετάγανε μέ λυγερά κουνήματα.

"Εφταάα \σηύ μεγάλο χαλικωμένο δρόμο, τύν δη
μόσιο ποδ λέγαμε, καί σένα τέταρτο θάφτανα έκεΐ 
κάτω στήί θάλασσα. "Εβλεπα στήν άπύ ’δώ άκρη τής 
παραλίας τή στάνη μας καί άκουγα τύ συνηθισμένο 
μουγκριτύ τής κουρούτας.

’Ονομάζαμε κουρούτα ένα μέρος τής θάλασσας 
κοντά στήν παραλία, είχε περιφέρεια μέ άχτίνα τρι
άντα μέτρων καί δ κύκλος αύτύς εΐτανε πολύ βαθύς, 
είχε βύθη μέσα του πολλά κ’ έκαμνε άφαλούς. "Οτι 
περνούσε έκεΐ ή καΐκι ή κολιμπιστής ή κανένα πρό
βατο άν άρπαζε άπύ τήν παραλία, δλα τά κατάπινε.

*Η δραγάτα τής στάνης εΐτανε σκεπασμένη άπύ 
φτέρες καί στίς τρεις πλευρές της φραζότανε άπύ μιά 
σειρά δεμάτια κληματσίδες. Μέσα άναπαβότανε τά 
νυσταγμένα πρόβατα. *0 Γιαννάκος δ τσοπάνης μας 
μέ άκουμπησμένη τήν πλάτη του σένα στύλο τής 
δραγάτας καί τά πόδια τεντωμένα, κοιμότανε ήσυχα. 
Ή σκληρή έπιδερμίδα τών χοντρών βλεφάρων του 
δέν ¿σκέπαζε δλότελα τά μάτια του τά κοιμισμένα, 
μόνο άφινε νά φαίνεται μιά λεπτή γυαλάδα. Φυ
λάχτηκα νά μήν κάνουνε θόρυβο γιά τύν έρχομό μου 
οί δυύ μαντρόσκυλο:, πού ήσαν κουλουριασμένοι στήν 
άκρη, καί κάθησα χάμου.

Μέ τόση καλοκαιριά ώς τόσο ή θάλασσα βούιζε 
δυνατά, σά νά φοβέριζε τύν ούρανό. Πρέσεχα τύν ήρε
μο ύπνο τοδ Γιαννάκου καί χαιρόμουνα πού τύν 
έβλεπα γιά πρώτη φορά νά βρίσκει ή άγρια του ζωή 
τή γαλήνη και τήν εύχαρίστηση στύν 5πνο. Σέ λίγο 
δμως δ δπνος του άρχισε νά γίνεται άνήσυχος. Τύ 
στήθος του άνεβοκατέβαινε καί άκουγότανε ή φου- 
σκανάσα του. Φοβή&ηκα μήπως τοδ χάλασα ¿γώ τύν 
δπνο καί τραβήχτηκα πιύ πέρα καί πρύς τά πίσω. 
Μιά στιγμή έπαψε τύ άσκομάχημα καί άνεβοκάτέ- 
βαιναν τά σκληρά του χείλια. Ύστερα μαζί κουνι
όνταν τά χείλια καί άσκομάχαγε κι βλας. Ό ήλιος 
έσπρωξε τή σκιά άπύ τύ γερτό του κεφάλι καί τύ 
μισό του σώμα. "Αρχισε νά παραμιλάει μουρμουρι- 
στά καί κάποτε νά δυναμώνει τή φωνή. "Ενας τρό
μος μ’ έπιασε γιατί φαντάστηκα πώς έγώ ήμουνα ή 
αιτία πού άνησύχησε δ δπνος του καί σηκώθηκα νά 
φύγω.

— Ά ς  πάγω πρώτα, είπα, νά τοδ άκούσω μιά 
λέξη.

Άφιγκράστηκα μ’ έπιμονή νά τοδ άρπάξω μιά 
λέξη, άλλά τίποτα. Τράβηξα πρύς τά πάνου ώς τρι
άντα βήματα καί πάλι κάθησα νά περιμείνω τύ ξύ
πνημά του. Σέ λίγο άκουσα ένα δυνατύ φτέρνισμα 
καί σέ τρία λεπτά σηκώθηκε άπότομα, έκανε μιά 
σύντομη στροφή καί στάθηκε κατά τή θάλασσα πα
ραμιλώντας.

Προχώρησα καί μόλις τύν πλησίασα γύρισε κ’ 
έρριξε τίς σιδερένιες του ματιές άπάνω μου; 1^  ΐ  ^

— Έδώ ’σα ι; μοδ λέει, κ’ έξυσε τύ μΥτωπόη&υ..
Τά σκυλιά ξύπνησαν, καί πήδαγαν χαρούμενα

άπάνω μου, δ άράπης πήδαγε πάνου άπύ τύ κεφάλι 
μου, άν καί στεκόμουνα δρθιος, ένώ δ μπιρμπίλης 
στήριζε τά μπροστινά του πόδια στά πόδια μου καί 
καθιστύς κούναγε τήν ούρά του.

— Αφεντικό, μοδ λέει ό Γιαννάκος, κακύς τα
μπού? άς θά μάς βαρέσει άπόψε. ΆκοΟς νά φτερνιστώ 
στύν δπνο μου ; Δέν δπάρχει χειρότερο πράμα. Ό 
ξάδερφός μου δ Πάνος, πού τύν μάγεψε ή κόρη τοδ 
Βατούφα καί φτερνίστηκε στύν δπνο του, άπύ τότε 
τύν Ιπιασε τύ χτικιύ κ1 (λιώσε στύν άπάνου κόσμο. 
Σέ στοιχιωμένη θέση κοιμώμουνα. Στύν δπνο μου κα

___________ . _______________ §4



86 Ο ΝΟΥΜΑΣ

ταλάβαινα πώς κάποιες λεπτές φλέβες τής γής γεμά
τες νερδ τρέχανε στδ μέρος πού κοιμώμουνα, βπου κά 
ποτε φουσκώνανε πολύ καί μέ σέρνανε. Ώς τδ δείλι· 
νδ κάτι Η  δειλήσει. Ή  θά πλακώσει μεγάλη μπόρα 
καί θά λασπώσουν ένα γόνα τά βαρκά Εδώ γύρο, ή 
θά ξεχειλίσει τδ ξεροπόταμο καί θά μάς ρίξει χδ κο
πάδι σχήν κουρούχα* κάτι θά μάς βρει. Μπορεί χδ 
βουκολιδ του Ντελμπέρη νά φρενιάσει και νά σκορπι 
σχεΐ μανιασμένο σχδν κάμπο.

Φαινότανε πώς είχε πλέρια τή συναίσθηση του 
κακοΰ πού μελέταγε. Τδ πρόσωπό του μέ φόβιζε, 
γιατί πρώτη φορά χδ είδα νά φανίζει κινήσεις. Ά λ 
λοτε Εμενε πάντα άτάραχο, γιατί μέ τά πρόβατα 
πού ζοδσε ούτε μάθαινε τίποτε ούτε μίλαγε μέ κα- 
νέναν. Σπάνια διέκρινες άπδ τδ πρόσωπό του τήν 
έσωτερική ψυχική κίνηση. Μόνο λόγου χάρη τήν 
ώρα πού κόπριζε Ενα άρρωστο πρόβατο καί κείνος 
πήγαινε νά ψάξει τήν κοπριά, μόνον Εκείνη τή στιγ 
μή Εδειχνε κάποια ψυχική κίνηση κουβεντιάζοντας 
μόνος του. Κάποτε δ πατέρας μου γιά νά τού δώσει 
κουράγιο τούλεγε : «Σώπα Γιαννάκο καί θά σοδ τά 
φτιάξω Εγώ μέ τή χήρα». Αύτδς τότε Εβγαζε άπδ τδ 
στόμα του κάτι φωνές σαν ξεροβηξήματα. Τριάντα 
χρόνια δούλευε σαύτδν τδν κάμπο, μά τήν κυριότερη 
δουλιά πού ύποχρεονώτανε νά κάνει, ήτανε νά καθα
ρίζει τΙς γράνες καί τά χαντάκια δλονώνε. Τελευ 
ταία δ πατέρας μου τούκοψε αύτή τήν Ελευθερία καί 
τδν κατάφερε νά τδν πάρει στά πρόβατά μας.

Ό Γιαννάκος Εκανε τδ σταυρό του, σταύρωσε τά 
χέρια του, κοίταξε μακριά καί περίμενε ώρα τήν ώρα.

Άρχισα κ'Εγώ νά συναισθάνομαι τδ κακδ καί σάν 
κοίταζα τδ παραλλαγμένο πρόσωπό του μ' Επιανε 
φρίκη.

— Μά καί δέν είνε λίγο τδ κακό, σκέφτηκα, νά 
φτερνιστή στδν δπνο του. Αύτδ στά μέρη μας τδ 
Εχουμε γιά μεγάλη ξωτική συνέργειά, άπδ κείνες 
πού σαστίζουν τά παιδιά. Αύτά μόνο μερικοί γέροι 
τά γνωρίζουν κάπως.

Ανέβηκε στδ πεζούλι τού πηγαδιού και κοίταζε 
κατά τδ βοριά στδ ψηλότερο χωράφι, πού χωριζόταν 
άπδ.τδ δικό μας μΕνα χαντάκι. Κοίταζε άνήσυχα 
σΕνα σημείο καί δ γδρος του προσώπου του Εδειχνε 
πώς σταμάταγε ή άναπνοή του. Μιά στιγμή σφίχτηκε 
κ' Εχωσε τδ κεφάλι του στους ώμους. Τδ πρόσωπό 
του δλοένα σκοτιζότανε. Ένιωσα πώς Εβλεπε τδ τρο
μαχτικό κακό, πού τδ περίμενε μέ ψυχραιμία καί άνα- 
τρίχιασα- Θέλησα νά του μιλήσω μά πιάστηκε ή 
άναπνοή μου. Πέρασε ξυστά άπδ τήν βράσή μου 
μιά ψευδαίσθηση σάν είκόνα δασκάλου βπου τήν 
ώρα πού δίδασκε τά παιδιά άξαφνα Εβγαλε Ενα μα
χαίρι καί τά χτύπαγε.

Θέλησα ν' άποφύγω τδ Γιαννάκο καί πέρασα άπδ 
μπροστά του Επιφυλαχτικά κοιτάζοντάς τον φοβι

σμένα. Προχώρησα ώς τριάντα βήματα καί άπδ Ενα 
μικρδ ύψωμα άντίκρυσα νέο θέαμα.

Έσαν ώς τριάντα κορίτσια τού σχολείου, δυδ- δυδ 
καθισμένα σέ μιά γραμμή. Δέκα λεφτά κοίταζα χω
ρίς νά νιώσω καλά τΐ Εβλεπα Μετά, αίστάνθηκα νά 
βαραίνει τά στήθος μου Ενα πράμα στρογγυλό σάν 
πέτρα, μιά στιγμή κοίταξα ψηλά γιά νά ξεζαλιστώ 
καί κατόπι Ερριξα τδ πρόσωπό μου κάτω. Αύτή τή 
στιγμή άκουγα τόσο πολύ τδν τρομαχτικό θόρυβο 
τής θάλασσας πού φαντάστηκα βτι φοβέριζε νά 
σκεπάσει τή γύρο περιφέρεια. Αμέσως πήγα στδ 
χαντάκι καί στάθηκα πίσω άπδ Ενα άθάνατο, βπου 
άνάμεσα άπδ τά σπαθάτα φύλλα του Εβλεπα καλά 
καί μέ παραθάρρια Όλα τά κορίτσια φορούσανε τδ 
ίδιο φόρεμα, μαύρο γυαλιστερό μέ γκρενά σειρήτια 
στίς άκρες καί δυδ στήν περιφέρεια τής μέσης. Όπως 
κάθονταν τδ είχαν μαζέψει ώς στή μέση, καί τδ 
Εσωτερικδ γκρι φόρεμα Εφτανε ώς τά γόνατα. Άπδ 
τίς κάθε βυδ ή μιά ήτανε κάπως ξαπλωμένη καί 
στήριζε τήν πλάτη της στά δυό της χέρια, Ενώ τδ 
πρόσωπό της Εκλινε πρδς τά Εμπρός. Ή άλλη καθι
σμένη χωρίς κάλτσες είχε μαζέψει τδ Ενα πόδι καί τδ 
άλλο Ετριβε άπαλά μΕνα υγρό φουσκωτό σφουγγάρι. 
Αύτές τίς δυδ στάσεις είχαν βλες χωρίς καμιά άλλη 
κίνηση καί καμιά κουβέντα. 01 άχτίνες τού ήλιου, 
πού Εφεγγαν καί δέν Εκαιγαν, αύτά τά Εφηβα παι
γνίδια κι' αύτές τίς χάρες τίς Ενέπνεαν. Πρδς τδ μέ
ρος μου καί κάτου άπδ μιά λεμονιά κάθονταν κου
βεντιάζοντας οί δυδ δασκάλες οί καλόγριες. Ό Γιαν
νάκος μέ τά δυό του χέρια στηριζότανε στήν άγ- 
κλίτσα του καί άκουμπώντας άπάνου τδ κεφάλι 
Εβλεπε κάτου άπδ τδ μπράτσο του πρδς τδ μέρος τών 
κοριτσιώνε βπου είχε γυρισμένες τίς πλάτες του.

Έβλεπα άκατάπαυτα καί τά μάτια μου τσούζανε. 
Θυμάμαι πού άλλοτε μοδ παρουσιάζονταν τά φύλλα 
τού άθάνατου μπερδεμένα καί ο! άγκαθωτές μύτες 
του στρεφόντανε στά μάτια μου, καί άλλοτε μοδ Ερ
χότανε νά πώ Ενα τραγούδι μέ βλη μου τή φωνή. 
Άπδ τδ πολύ κοίταγμα μοδ φανερώθηκαν οί κοπέ
λες μέ τήν ίδια στάση καί τήν ίδια σειρά ώς πέντε 
μέτρα ψηλά καί τά σύγνεφα κατέβαιναν πρδς τά 
κάτου, βπου ξεμαλλιάρικα τίς σκεπάζανε χωρίς νά 
κατορθώσουν νά κρύψουν κάπως τά γυμνά πόδια 
καί τά κατάλευκα πρόσωπά τους. Τδ βραμα αύτδ μέ 
τή μακάρια γαλήνη τους πού βυθιζότανε μέσ' στήν 
κουφάλα τού στερεώματος είχανε σά μιά ιεροτε
λεστία.

Τότε θυμάμαι Ενας κρύος ίδρδς κατέβηκε σέ μιά 
λεπτή σειρά στή βαχοκοκαλιά μου καί μετά χτύπαγε 
μέσα μου κάτι σά λοστός καί τράνταξε τδ στήθος 
μου. Σέ λίγο αίστάνθηκα σάν κάποιο κομμάτι νά 
φεύγει άπδ τήν καρδιά μου καί υούρθε μιά άντρειω- 
σύνη καί μιά άπέραντη Επιθυμία πού Εκανα βυδ βή
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ματα νά τρίξω άπάνω τους. Άκουγα τδ θόρυβο 
τών κυμάτων που σχάζανε καί των άλλων πού στά- 
νοιχτά μουγκρίζανε καί μου παρομοίαζε σά νάπαι 
ζαν έκατδ πιάνα κ’ έκατδ βιολιά.

Βλέπω τις χοπέλλες νά συναλλάζουνε καί μιά νά 
παίρνει τή σχάση τής άλλης. Αίστάνθηκα τδν έαυ- 
τδ μου πολύ κοπιασμένο καί στήν καρδιακή χώρα 
κάτι έστεκε στεγνδ πού δέν μπορο,Οσε νά τύ κάνει 
νά ξεθυμάνει ή ξερή άναπνοή μου καί δ έλαφρδς μου 
στεναγμός. Είδα τδ άντικρυνδ βουνδ νάρχεται έδώθε 
καί κλονιζόμουνα σά νά νύσταζα. Μέ μιας τότε κά
θισα. Μά σέ πέντε λεπτά σηκώθηκα πάλι κένώ 
έβλεπα, κουδούνισε τδ κεφάλι μου καί βάρυναν οί 
κροτάφοι μου. Κοίταξα λίγο χάμου καί μετά, περί 
βλεψα γύρο.

Μακριά τδ τραίνο πέρασε σά σαΐτα καί πιδ δώ 
στδ χωματένιο δρόμο ένα παιδί πιασμένο άπδ τά 
τσιγγέλια του σαμαριού χοροπηδούσε ζωηρά πάνου 
στδ σαμάρι άπδ τδ τρέξιμο του αλόγου. Άπδ τδ με
γάλο πέρα χαλικωμένον δρόμο ερχόταν ό κρότος των 
κάρρων καί μου φαινότανε σά νάβγαινε άπδ τήν 
ήσυχία των μεσανύχτων.

Ξεκολλάω μέ κόπο τά μάτια μου άπδ τδ μέρος 
των κοριτσιών καί βλέπω τδ Γιαννάκο νά παρατηρεί 
κρυφά τή φυλάχτρα τής άγριελιδς. Του φώναξα νά 
κατέβη κάτου κι’ αύτδ'ς ήσυχα άκούμπησε πίσω κέ- 
κανε τδν άγροίκητο. Τδν άφησα.

Έκοψα τότε πέντε φύλλα άθάνατου μέ τδ σου - 
γιά καί τδ πρόσωπό μου έγινε πιά δλότελα φανε
ρό. Τή στιγμή αύτή μου φάνηκε πώς τδ σώμα μου 
έμεινε γυμνό. Τδ σκυλί δ μπιρμπίλης, δλη τήν ώρα 
αύτή, έπαιζε ψευτοτραβώντας μέ τά δόντια του τδ 
παντελόνι μου καί σά γύριζα καί τδν έβλεπα, χα
ρούμενος πήδαγε άπάνω μου. Μιά στιγμή φεύγει 
τρεχάτος κοντά στά πρόβατα, τά σκορπάει καί τά 
κυνηγάει δλα γύρο. Τέσσερα μικρά νεογέννητα άρνά- 
κια πηδάνε κατά τδ ψηλδ χωράφι. Τότε τά κορίτσια, 
πού φορούσαν κείνη τή στιγμή τά παπούτσια τους, 
έτρεξαν άμέσως χαμογελώντας μέ τά χέρια τεντω
μένα πρδς τ’ άρνάκια. ’Εγώ βγήκα άπδ τδ χαντάκι 
καί προχώρησα κοντά τους* δ μπιρπμπίλης τρέχει 
άπδ μακρυά μέ τά ψηλά του πηδήματα καί τ' ά- 
γριά του άλυχτήματα κατά πάνω μας. "Ολες έβγα
λαν μιά ψιλή φωνή τρόμου καί δυδ οί πιδ σαστισμέ - 
νες πιάστηκαν άπάνω μου. Ή  μικρότερη άπδ τδν ά· 
ριστερδ μου ώμο καί ή μεγαλύτερη άπδ τδ δεξί μου 
μέρος μ’ έσφιγγε τρε μουλιασμένα άπδ τδ φόβο της 
σά νά ήμουνα πουλάκι. Είχε πρόσωπο κρινάτο μέ 
κοκκινάδια καί ή φούστα της έδειχνε πώς δύσκολα 
χόραγε τδ εύρωστο καί σπαργωτδ σώμα της

Στήν άρχή τδ σκυλί γαύγιζε, μετά έπεσε μπρο
στά μας άνάσκελα καί τεντώνοντας τά δυδ πισινά 
πόδια του πλάγια καί τά μπροστινά του λίγο ψηλό

τερα γκρίνιαζε τρίζοντας τά δόντια του. Τά δροσερά 
μά φοβισμένα λόγια τής μεγάλης δέν τά καταλά - 
βαινα, γιατί τ ’ άφτιά μού έκείνη τή στιγμή κουδού
νιζαν δυνατά. Θυμάμαι μόνον πού δλο μ' έσφιγγε 
κ’ αισθανόμουνα τά σωθικά μου κολλημένα. Γύ
ρισα καί τήν έπιασα μέ τά δυό μου χέρια σφιχτά 
άπδ τή μέση γιά νά τήν ένθαρρύνω κείδα τά μάτια 
της γεμάτα αίμα. Κατόπι έσκυψα νά πιάσο) τδ σκυλί 
καί χωρίσαμε.

Πιδ πέρα οί δασκάλες μέ πολλά λόγια καί βια
στικές χειρονομίες βάζανε τά κορίτσια δυδ δυδ στή 
γραμμή. Τά καπέλα τους είχανε μεγάλο κύκλο σάν 
φωτοστέφανο άγιων, πού πάνω εΐτανε ντυμένος μέ 
μαύρο βελούδο καί άπδ μέσα μέ κίτρινο μεταξωτό. 
Στδ δεξί μέρος τής κορδέλλας κρεμόντανε λίγο σάν 
φούντα, άσημένια κρόσια πηγάζανε άπδ τή μέση 
άσημένιου δίσκου καί πετούσανε σαϊτιές άπδ άντη' 
λιές.

— Φεύγουνε φώναξα ή μάλλον ρέκαξα σάν πά
πια.

Μιά βαρυκίνητη σειρά περνούσε έμπρός μου. Πρό
σεξα νά ίδώ τή γνωστή μου άλλά δέν τήν άναγνώ- 
ρισα. Έγινα μανιακός, προχώρησα λίγο, πάλι δέν 
τήν είδα. Μού φάνηκε πώς είδα στή γραμμή ένα κτ· 
ρίτσι μονάχο δίχως τδ ταίρι του. Στρίψανε καί προ
χωρούσανε ίσα άπάνου κατά τδ τυύμπι.

Μιά στιγμή σούφρωσα τδ πρόσωπό μου κέκανα 
μέ τά δάχτυλα μπροστά μου κάτι σάν πινελιές γιά 
νά ζωγραφίσω καί νά χωρίσω γύρο τής φύσης τής 
άπόχρωσες. Στεκόμουνα συγχισμένος καί φαντασιδ- 
πληχτος.

— Φεύγουνε φώναξα πάλι, πιδ δυνατά καί κάπως 
θυμωμένα.

Μέσα μου αισθανόμουνα νά περνούνε σάν ήλεκτρι- 
κά ρεύματα. Βλέπιο τδ έδαφος μπροστά μου νάνεβο- 
κατεβαίνει σά νά βρισκόμουνα σέ φουρτουνιασμένο 
πλοίο. Σφύριξα νάρθουν τά σκυλιά, άλλά δέ φάνη
καν. Τδ έδαφος δσο πήγαινε άνεβοκατέβαινε πιδ 
χαμηλά καί πιδ ψηλά, ώς πού δέν μπόρεσα νά κρα
τηθώ πουθενά κέπεσα πρδς τά πίσω μισοαναί- 
σθητος.

Θυμάμαι μόνον πού άκουγα κοντά μου τά σκυ
λιά νά γουργιάζουν καί βτι ρώτησα «Πού πάω;» καί 
άμέσως μιά άνθρώπινη κοντά μου φωνή μού άπάν- 
τηοε. «Καλά πάς». Καί δεύτερη φορά είπα «Θέλω 
νά λυτρωθώ» καί πάλι μού άπάντησε «Έτσι θά λυ
τρώνεσαι» !

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

-  ♦ ■» —  ■■
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Δέν θά θελήσω εδω νά χάνω άνάλυση της ζωής 
καί τοΰ έργου τοΰ Μπράντες, πράγμα που δλες οΐ 
Ιφημερίδες τδκαναν αυτές τις ήμερες, παίρνοντας 
άπο τά εγκυκλοπαιδικά λεξικά κάτι πρόχειρες σημει
ώσεις. Ό  Κ. Παλαμάς άλλως τε στο «Εμπρός» μας 
έκανε μιά πλατιάν άνάλυση των έργων του. Θά θε- 
λήσω εδώ μόνο νά ρίξω στό χαρτί μερικές πινελιές 
από τις εντυπώσεις πού πήρα βλέποντας τον ίδιο
τον Μπράντες.,

*0 Μπράντες είχε την καλωσύνη νά μέ δεχτεί 
3—4 φορές στό δωμάτιό του' εξαιρετικά φιλοφρο 
νητικόρ, σέ δέχεται μέ δλη την ευγένεια ενός Ευρω
παίου καί μέ δλην την καλωσύνη ενός γέρου. Στη 
φυσιογνωμία του άπάτω χαραγμένη ή σφραγίδα τοΰ 
πνεύματος' μόλις τον ιδεΐς νοιώθεις άθελα κάποιο 
σεβασμό "μπρός του. Δέν ξέροα γιατί, άλλα—σέ μένα 
τουλάχιστο—θυμίζει αμέσως τον "Ιψεν, αν καί τά 
χαρακτηριστικά είναι έντελώς αλλιώτικα. *0 Μπράν- 
τες τάχα, μελετώντας τον Ίψεν πήρε κάτι άπό την 
ψυχή του, ή τέ μάς "Ιψεν καί Μπράντες είναι αξεχώ
ριστα ενωμένοι σαν τον Σολωμό καί τον Πολνλά;

Στην ομιλία του, εξαιρετικά ευχάριστη, σου ξανοί- 
γεταιδλη,ή πολυτάξηδι καί πολυκύμαντη ζωήτου: ανέκ
δοτα άπό την εποχή πού έμεινε στη Γαλλία, μέ τον 
Anatol France, μέ τον Κλεμανσώ, στην ’Αγγλία, 
δπου κάποτε ή Βουλή τών Λόρδων μέ καμάρι τοΰ 
παρουσίασεν έναν άπό δλη τή Βουλή άγγλο πού 
ήξαιρε γερμανικά, άπό τή Δανία, όπουδψιμα κι’ έκεΐ 
άναγνώρισαν τήν άξία του-δλ'αύτά περνοΰν στήν 
κουβέντα του μέ όμορφους χαρακτηρισμούς προσώ
πων καί πραγμάτων.

Ύστερα ρωτάει γιά τήν πνευματική μας εδώ κα
τάσταση, τούς λογοτέχνες μας, τή φιλολογική μας 
κίνηση, πού, δέν ξαίρω ποιοι τοΰ τήν έχουνε όχι σω
στά παραστήσει. Εντελώς δηλ. νεκρή κι’ άδύναμη. 
Τό βέβαιο είναι ότι όΜπράντες έρχεται στήν Ελλάδα 
μέ τήν ιδέα πώς φτάνει σ’ έναν άγριότοπο· άπορεΐ 
πώς έχουμε μεταφράσει άρκετά βιβλία τής φιλολο 
γίας τοΰ Βορρά, τής Ρωσίας, άπορεΐ πώς ένας Έ λ 
ληνας, 6 Χρυσάφης, ξαίρει θαυμάσια Σουηδικά, άπο
ρεΐ πώς ξαίρουμε τά έργα του, άπορεΐ...

Στήν ιδέα του αυτή φαίνεται βοήθησαν καί με 
ρικά πράγματα, πού γιά μάς δέν κάνουν εντύπωση. 
"Εναν όμως Ευρωπαίο πού έρχεται άπό τόν τόπο 
μιάς Ιδανικής καθαριότητας στόν τόπο τής Ιδανικής 
βρώμας, σωματικής καί ψυχικής, μπορεί νά μήν κά
νουν εντύπωση; Κι’ δ Μπράντες—αυτό άλλως τε τό 
ξαίρουμε άπ* δλη τή ζωή του—μάς λέει ξάστερα τά 
παράπονά του,ζητώντας άπό μάςκαί μίαν εξήγηση τοΰ 
πράγματος : γιατί άραγε ενώ είχε δώσει συνέντευξη 
μιάν ωρισμένην ώραν σέ έξη δημοσιογράφους, κα
νένας δέν ήρθε νά τόν ίδεΐ ;

Μέ δειλία τοΟ προβάλλω γιά' δικαιολογία τήν 
πολιτική μας κατάσταση, μά δ Μπράντες είχε 

. έτοιμη τήν άπάντησή του :
— Δέ θά μποροΰσαν όμως μ’ ένα μπιλλιετάκι νά 

μέ ειδοποιήσουν νά μήν περιμένω ;
Παραπονιέται υστέρα πώς δσοι τόν βλέπουν, 

τοΰρχονται τυπικοί, άλύγιστοι. Κι’ ο! νέοι άκόμη 
προσπαθούν νά ποζάρουν γιά σοβαροί' μάταια κοι
τάζει νά δώσει έναν εύθυμο τόνο οτή συζήτηση· δέν 
τόλμοΰν νά γελάσουν μπροστά του* τοΰ είναι άδύ 
νατο νά καταλάβει τήν ψυχολογία τους : Έγώ θά 
τούς ήθελα πιο γελαστούς, πιο άνοιχτόκαρδονς.

Προχτές πήγα πάλι στό ξενοδοχείο του' τόν βρή
κα αδιάθετο από γρίππη, όχι όμως λιγώτερο όμιλη 
τικό. Φεύγοντας τοΰ ευχήθηκα περαστικά καί τοΰ 
είπα πώςέλπίζω οέ λίγες μέρες νά είναι Ιντελώς κα
λά : δ Μπράντες σηκώθηκε, στηρίχτηκε στον ώμό 
μου καί είπε ; Il ne faut pas mon ami esperer, il faut 
agir.

Αυτά τά λόγια δέν έπρεπε νά χαραχτούν στή ψυ
χή κάθε νέου, μάλιστα στον τόπον αυτό, δπου τό ό
νειρο τής ανατολίτικης κληρονομίας βασιλεύει ;

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

B P f l û Y N H  ' ®ΛΙ ΥΗ
Τής άδερφούλας μον Μαριώς.

Σά σιδερένιος μ' έσφιξες χαλκάς απόψε,
Θλίψη πικρή, ά μπορέσεις κόψε 
Τό κόκκινο τής ζήσης μου τό νήμα 
Φουρτούνα γίνου, μανιασμένο κΰμα 
Καί πνίξε με ά μπορείς άπόψε.

Τί κάθε τόσο ά π’ τό λαιμό μέ π ιάνεις 
Σά λωποδύτης πού έστησε καρτέρι ;
Μιά καί καλή ά μπορείς νά μέ ξεκάνεις 
Θά σοΰ φιλώ πεθαίνοντας τό χέρι 
Πού έσφιξε τό λαιμό σά σε καρτέρι.

Παραμονέβεις τής χαράς μου τή σταγόνα
Πού κλέβω άπ* τή φιλάργυρη κλεψύδρα
Τής μοίρας' καί νά σου ξεπροβέλνεις σά γοργόνα
Μέ τις ένιά σου κεφαλές σάν ΰδρα
—-ψυχή μου, θάρρος, μήν πέφτεις στά γόνα.

Φλόμωσε άπόψε άλάκερο τάγέρι 
Καί σαν κελλί μοΰ είναι στενό τάστηθι'
Πες μου, άδερφούλα κάπιο παραμύθι
Τή λήθη ίσως νά φέρει
Κ’ ίσως τό φλομωμένο διώξει άγέρι.

Έλα νά πάμε κόντρα εμείς στόν πόνο 
Πού σά σκυλί άλυχτάει στο σκοτάδι 
Στοΰ Πρίγκηπα Εύτυχοΰς πάμε τό θρόνο 
Κι’ άν εΐν’ πλατύς δ Πόνος σάν τόν άδη 
'Ακόμα πιό πλατύς κι δ ουρανός σά χάδι.

Μιτυλήνη 1922. ΣΙΤΣΑ ΚΑΡΑΤΣΚΑΚΗ.
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Φαινόμενα και Πραγματα

ΕΙΝΑΙ μεγάλος, ά λ η θ  ι ν ά μεγάλος ό 
Μπράντες — κ* ή μεγαλοσύνη του φάνηκε 
σιό Κεφαλάρι τής Κηφισιάς, ίπου τοΰχανε 
κάνει τραπέζι, «άπέριττον και εντελώς άνε 
πίσημον εξοχικόν πρόγευμα», μερικοί λόγιοι 
καί δημοσιογράφοι ’Αθηναίοι, πού πολλοί 
τους μπορεί καί τώρα νά πςωτάκουσαν τδνο- 
μά του,- μά τί τά θές, μπρέ άδερφέ, άμα τρώει 
κανείς μέ μεγάλους γίνεται κι αυτός μεγάλος. 
Ψέματα ; . . .  Κι ό Μπράντες, σά μεγάλος 
πού είναι, τό μυρίστηκε αυτό καί ιούς τό χτύ
πησε κατάμουτρα, άπαντώντας σέ μιά πρό
ποσή τους.«Οί τιμές πού μου κάμνειε, κύριοι* 
τούς είπε, μου θυμίζουν τις τιμές πού έγιναν 
τελευταία παντού προς τόν άγνωστο στρα
τιώτη.» Τί τά θέλετε ; Νομίζω πώς μεταξύ 
σας είμαι «λίγο άγνωστος στρατιώτης». Τιμά
τε τό έργο μου, χωρίς κανείς σας νά γνωρί
ζει ποιός είμαι. Ή μόνη διαφορά μεταξύ των 
δυό μας είναι πω; ό «άγνωστος στρατιώτης» 
είναι νεκρός κ’ έγώ είμαι ζωντανός». "Ετσι

•

μιλούν οί αληθινά μεγάλοι, άφού τό κυριώ- 
τερο χαραχτηριστικό τής μεγαλοσύνης είναι 
ή είλικρίνΕΐα.

ί  *
4

ΝΟΣΤΙΜΟ άκόμα κι αυτό πού τούς εί
πε : «Μέ διασύρετε στις εφημερίδες σας. Μή 
γνωρίζοντας τό έργο μου, πιάνετε κι άραδιά- 
ζετε στις εφημερίδες σας ανέκδοτα άπό τή 
ζωή μου». Γιά τά λουλούδια «τής ’Αττικής 
γής» πού τάστειλε στο ξενοδοχείο ό ποιητής 
Ματσούκας, δεν είπε τίποτε. Απόδειξη πώς 
τοΰκανε εντύπωση τό δώρο τού ποιητή. Γιατί 
—δέ γίνεται! — θ ά  ρώτησε καί θάμαθε πώς 
δ Ματσ ούκσς κι ά δεν έχει διαβάσει ούτε 
μιά άράδα άπό τό έργο του, θάχει όκούσει 
τόσες φορές τό στενό του φίλο Γιάνη Χρυ
σά φη νάν τού μιλάει γιά τό μεγάλο Δανό φ ι
λόσοφο, ώστε έτσι θά τόν ξαίρει περισσότε
ρο άπό κείνους πού τονέ γέψανε στό Κεφα
λάρι.

• ·
•

ΚΑΙ τώρα πού, μέ τό καλό, ξεμπέρδεψε 
μέ τούς λογίους, τούς δημοσιαγράφους, τόν 
κ. Έξαρχόπουλο καί τούς άλλους πρεφεσό- 
ρους καί μανταρίνους τών Τεχνών κ* επιστη
μών, θάρχίσουν κ’ οί διάφορες συντεχνίες νά 
τόν καλούνε σέ γεύματα. Καί καθόλου παρά
δοξο σέ κανένα τέτιο τσιμπούσι, ν ακούσει «δ 
θαλερός γέρων» καί τούτο τό άμίμητο καί 
παραπολύ Ρωμαίϊκο:

— Λόγο ! λόγο 1 γέρο !...
Πρόφτασε δμως κ έφυγε δ Μπράντες άπό 

τόν τόπο μας κ’ έτσι γλύτωσε άπό τά διάφο
ρα φιλολογικοδημοαογραφικά τσιμπούσια, .κα* 
τσιμπούρια.

*
* *

ΤΟ άρθράκι πού δημοσιεύουμε σ’δλλη 
σελίδα γιά τόν Μπράντες γράφτηκε, ύστερ’ 
άπό έπίμονα παρακάλια μας, άπό νεαρό ποιητή 
καί συνεργάτη μας, πού &ν κ’εύτύχησε νά τόν 
ίδ:ΐ καί νά μιλήσει μαζί του τόσες φορές, δέ 
βγήκε νάν τδ τελαλήσεί στις έφημερίδες καί 
νάν τού κάνει πρόποση στό Κεφαλάρι.
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’Αγαπητέ Κάρλε!

Διόρθωσα τό σημείωμα πού μοΰ έστειλες και ξα
νακοιτάζοντας το πάλι τό στέλνω στο Νουμα. "Εκο
ψα άπ’ αυτό όλες τις προσωπικές χτυπιές πού κάνεις 
τοΰ Σ. πώς είναι τεμπέλης κλπ. γιατ'ι δέν έχουν 
κανένα λόγο, παρά ελαττόνουν μόνο τή δύναμη 
τοΰ δίκιου και της εϊλικρινείας πού διαπνέει τδλο ξε
γύμνωμα. Επίσης από λόγο τακτικής δέν έπρεπε νά 
ναφερθή πώς είναι έλληνάφρονας κουτσόβλαχος γιατ'ι 
οΐ έλληνες τούς κωπσοβλάχους τούς θεωρούν γνήσι 
ους έλληνες. Επίσης έκοψα τό ότι εγώ σοΰ τάβγαλα 
στο φόρο.— α'.) γιατί εγώ έρώτησα γι' αυτά άφοΰ 
ού πρώτο; μοΰγραφες πώς ό Σ. σου έκαμε ραδι
ουργία και β\) γιατί δέν είμαι βέβαιος αν όκ. Κου- 
γέας τό θέλει ν' άναφερθή στην υπόθεση τόνομά του 
καί γιά νά τό αναφέρω στην ανάγκη, πρέπει νά τον 
ρωτήσω πρώτα

Μάρτυρας δέχομαι νά μπώ, μά σέ περίσταση ξεμ
προστιάσματος δέ θάναφέρω παρά μόνο δ,τι μπορώ 
καί νάποδείξω. Αλλιώς εκτίθεμαι καί βγαίνω ψεύτης 
καί ζημιόνω αυτό τό ζήτημα από τό όποιο δέ θάβγη 
τίποτε γιατί κανείς δέ θά μάς πιστέψη. Είναι ό πα - 
τριωτισμός, πού καί ού τον έχης καί δέ μπορείς νά 
τό νιώοης πώς στούς έλληνες από τβτορίΜΟ λό γο  
παίρνει τόση στενοκέφαλη μορφή. "Οχι μόνο ό W ei
gand είναι στη συνείδηση χά&ε ρωμιοϋ  ως εχθρός 
τοΰ ελληνισμού μά χα ΐ σύ  ακόμα. Πόσο τυφλόνει 
αύιή ή μανία τών ρωμιών, πού θέλουν νά πιστεύη 
δλος ό κόσμος την ιστορία, όπως τά θέλουν αυτοί 
γιά τά φακιρικά τους όνειρα, έχω σωρό παραδείγ
ματα άπ’ τούς πιο φωιισμένους κύκλους. Μια φορά 
λ. χ. προ 4—5 χροιών είχε ρθή ό μακαρίτης Τρου- 
μπετσκόϋ στην Ελλάδα επικεφαλής τών φοιτητών 
τής Μόσχας. Οί έλληνες νόμισαν πώς έρχονται ως 
κατάσκοποι ιής Πανσλιιβιστικής εταιρίας ν' ήθελαν 
νά τούς δείξουν την αποδοκιμασία τονς, φτάνοντας 
ως τό κλείσιμο τών μαγαζιών. Ό  Νιρβάνας, πούγνώ 
ρισε τον Τρουμπετσκόϋ, μάς βεβαίωσε σπίτι μου μιά 
μέρα πώς ό τελευταίος δέν ήξερε καν πώς υπάρχει 
Πανσλαβιστική εταιρία. Κι δ Καρχα31ταας άναψε 
άπό θυμό πώς δ Νιρβάνας έχαψε τό ψέμμα τοΰ Τρου- 
μπετσκόϋ ! Καί τελευταία στο Βερολίνο μοΰ διηγή- 
θηκε δ Κωνσταντινίδης, πού ήταν μέ τού; ρώσσους 
φοιτητάς, όλο τό επεισόδιο καί μ’ έβεβαίωσε πώς

πράγματι δέν τόξερε δ Τρονμπετσκόϋ. Καί στην ΰ 
πόθεση τή δική σου είμαι βέβαιος πώς κανέναν δέν 
θ ά  πείοης πώς δ W eigand δέν είναι εχθρός τοΰ ελ
ληνισμού, κι αυτόν τόν ίδιο Καρκαβίτσα.

Προχτές ήρθε σπίτι μου ένας γνωστός μου έλλη- 
νας κ’ έφερε μαζί του έναν άλλον άγνωστό μου, πού 
σπουδάζει εδώ φιλοσοφία. Τον ρώτησα αν δκούει 
μαθήματα στον Κρουμπάχερ καί αμέσως αιαψέ κι’ 
άρχισε τό κατηγορητήριό του. Καί συνεχίζοντας αυτό 
είπε πώς οί εχθροί τοΰ ελληνισμοΰ θέλησαν νά βά
λουν πόδι καί στη Λειψία. Νά διορισθή στο σεμιιά 
ρι τοΰ γελοίου W eigand ένας βλακέντιος, ξυλοσκί· 
στης, παλιάνθρωπος κλπ. γιά την ελληνική γλώσσα. 
Τόν ρώτησα πώς λέγετ' αυτός’ δέν ήξερε. Τοΰ είπα. 
— Μήπως λέγεται Dieterich ; — Ναί, μοΰ απαντάει, 
αυτός δ βλάξ.—Τον γνωρίζεται ποιος είναι; — Όχι 
μά ακόυσα στη Αειψία γι’ αυτόν καί διάβασα ένα 
άρθρο του πού θέλει νά μας άτσδείξη πώς ή φυλή 
μας δέν αξίζει τίποτε έκτο: μονάχα άπ’ τά νησιά πού 
άναμίχθηκε μ’ Ιταλικό αίμα κλπ. Νόμισα πώς είχα 
νά κάμω μ’ άνθρωπο και προσπάθησα νά τοΰ μιλή
σω μέ τή λογική, μά ά ιοτέλεσμα ήταν νά ξεχάστο 
κ’ εγώ πώς ήταν επιτέλους σπίτι μου καί πώς έπρε
πε νά τόν σεβαστώ ώς ξένον ΤΙ άκουσα απ’ τό στό
μα του καταλαβαίνεις άν σοΰ πώ πώς είναι πατριοί ■ 
της τοΰ Χατζιδάκη καί δάσκαλος καθαρευουσιάνος. 
Σοΰ σημειόνω τά δξής μονάχα χαρακτηριστικά : Είτε 
είναι καθαρό τό οίμα μας ή όχι, οί Ευρωπαίοι δέν 
έχουν δικαίωμα νά τό ξετασουν. ’Οφείλουν νά μάς 
δόσουν τά μέρη όπου μιλεΐται ή έλλ. γλώσσα άπό ευ 
γνωμοσύνη γιατί τούς δόσαμε τά αώτα. Χωρίς έμάς 
δέ θά υπήρχε Γερμανία, γιατί τή Γερμανία τήν έκα
με μεγάλη τό σχολείο ! Τό τελευταίο αυτό δέν τδμαθε 
στήν Ελλάδα βέβαια. Αυτό είναι δικό σας φρούτο, 
πατριώτες Γερμανοί. Τόν πατριωτισμό θέλεις καί σύ 
νά διδάξης στούς έλληνες, όταν σκέπτεσαι νά μετα- 
φράσης τό άρθρο κάποιου δασκάλου πατριώτη σου 
γιά τόν κοσμοπολιτισμό καί την καταδίκη του. Ό 
δικός σας πατριωτισμός, ώ ολετήρες τοΰ πολιτισμυΰ 
γερμανοί ή γάλλοι πατριώτες, μεταφερόμενος στη ρω
μιοσύνη δέν μπορεί νά πάρη άλλο χαρακτήρα παρά 
εκείνον πού τοΰ επιβάλλει ή ιστορική παράδοση. Ξα- 
φνίζεσαι, μά εγώ γελώ μέ τήν απλοϊκότητα σας νά 
ξαφνίζεστε άπό τή στενοκεφαλιά τοΰ ρωμέΐκου πα
τριωτισμού. Τό φαινόμενο είν’ άπαράλλαχτο δταν ά* 
κούει κανείς άπό γερμανούς άσιούς άναπτυγμένους 
πώς δ γαλλικός πολιτισμός είναι κατώτερος άπό τό 
γερμανικό. Καί ού θέλεις νά πολεμήσης τούς έλληνας 
αστού: μέ γερμανικά αστικά μέσα. Δέ θέλεις νά φαν- 
ταστής πώς αυτή δλη ή άντίληψη τοΰ έθνίχοθ, πού 
τή βλέπεις τώρα σαρκωμένη εναντίον σου καί τής ε - 
πιστήμης, είναι άνάλογη τυπική έκφραση τής άστι- 
κή; Ιδεολογίας στήν Ελλάδα, μέ τήν δποία οί Π&· 
τρ ιο ι Ικμεταλλεύοντ#ι τό ύπνώτισμα τοΰ πλήθους καί4
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κάνουν τις δουλίτσες τους. Το ξέρω, δέ μπορείς, δέ 
θέλεις νά το νιώσης. Φαντάζεσαι και σύ ν,ώς μπορεί 
νά γένη ή μέλλουσα 'Ελλάδα μέ τό φώτισμα των ε 
κλεκτών, των άστών δη?.. Σύρε, παρακαλώ, νά μου 
φωτίσης τούς εκλεκτούς αυτούς πώς δ W eigand δέν 
είναι μίσ&ιο δργανο  τής Ρουμανίας εναντίον τοΰ έλ 
ληνισμοΰ ή ότι σύ είσαι φιλέλληνας, άφυΰ τό ρωμιό - 
φίλος, πού είπες δτι είσαι, άντιστραιεύεται στα δίκια 
των άστών, στα εθνικά τους όνειρα ! "Αν τό κατορ- 
θώσης αυτό θά μέ κάμης κ' εμένα οπαδό σου.

Γκραβαριτιομός δέν είναι έθιμο, μά σημαίνει ζη 
τιανιά, έαα ιτεία . Τό σωστό θά ήταν Κρηβαριτι- 
σμός, άπό τό Κράβαρα, Κραβαρίτης. ‘Από τά Κρά
βαρα βγαίνουν οι πιό πολλοί ζητιάνοι. Δέν έχεις τό 
ζητιάνο τοΰ Καρκαβίτσα ; Δέ διάβασες τά Κ ράβα 
ρά  του ;

Μέ πολλούς χαιρετισμούς στη μητέρα σου καί σ* 
εσέ απ’ όλους μας.

Σέ φιλώ αδελφικά 
Βώατας

Ν εοελληνική  Φ ιοαο για

— Ό ποιητής Σ. Σκίπης τύπωσε τόν εικοστό τρίτο 
τόμο τοΰ πολνχρ -νον ποιητικοί καί φιλολογικού του 
έργου μέ τόν τίτλο «Αιολική Άρπα.» Τήν ποιητική 
αύτή συλλογή στολίζει ένα πορτραιτο τοΰ ποιητή κ’ 
ένα κολακευτικό καί κριτικώτστο γράμμα τοΰ Άνα- 
τόλ Φράνς. Τά καινούρια τοΰτα ποιήματα τοΰ Σκι- 
πη, γραμμένα μέ τήν τεχιοτροπία τοΰ Μορεάς, έχου
νε αξιόλογο λυρισμό καί πλούσια φαντασία.

Πύργοι πολλοί κ’ Ιξωτικοί μέ τούς περιζωσμένους 
τούς κήπους σας, άπ* τά θολά καί μαΰρα κυπαρίσια, 
πέρα σέ χώρες τοΰ Βορρά σάς είδα άχνολουσμένους 
άπ* ιό φεγγάρι κ* ή σιγή σάς σκέπαζε περίσσια.

Ώςτόσο τά κατώφλια σας τά κρύσ, τά μεγάλα, 
νά τά διαβώ ίέ  μ’ έσπροιξε βαθύ αΐστημα κανένα, 
μόνο ή σκιά μου άνεβηκε ως τήν πλατιά σας σκάλα 
κ’ είχα πρός τήν ά' ατολή τό πρόσωπο στραμένα.

Καί σείς τραγούδια μακρινά,τί αν μέ τάθέλγητρά σας 
τά ξένα μέ μαγέψατε γιά λίγην ώρα τάχα ;
Έπήρα άπ’τήν δμιχλική καί σκοτεινή ομορφιά σας 
ο,τι δ ξανθός Άπόλλωνας μοΰ επέτρεψε μονάχα.

Ό κ. Δημήτριος Άστεριώτης (Philéas Lebesgue) 
μιλώντας στο Mercure de France γιά τή νεοελληνική 
φιλολογία, λέει καί τάκόλουθα !

Άπό τό Σικάγο μάς ήρθε τό Εγχειρίδιο τοΰ 
σοσ ιαλ ισμού  πού τόχουμε άναφέρει άλλοτε καί πού 
άργότερα θάν τό άναλύσουμε. Σήμερα ας τό σημει
ώσουμε μονάχα σά σύμπτωμα ενός ρεύματος ιδεών 
πού είναι προορισμένο νάντιδράσει στις σημερινές 
κατεύθυνσες τοΰ Ελληνισμού ή νά δυναμώσει κά
ποιες τάσες πού έχουν άπό καιρό γεννηθεί κ* έχουν

λαμπρυνθεΐ μάλιστα από .πρόσωπα σάν τό μακαρίτη 
Κώ>στα Χατζόπουλο κι άπό έργα σάν τό τελευταίο δρά
μα δ Λντρωμός τοΰ κ. Δ. Π. Ταγκόπουλου, μολο που 
μες στούς φλογερούς διαλόγους του δ δραματουργός 
μένει πολύ πίσω άπό ιόν πολεμιστή . . .

. .  . Θάποροΰσαν οί άναγνώστες μου άν τούς βε
βαίωνα πά>ς αυτή τήν εποχή επικρατεί γαλήνη στά 
νεοελληνικά γράμματα. ’ Αν τις γιά παιάνες έμπνευ- 
ομένους άπό πατριωτικό ενθουσιασμό, έχουμε τούς 
λυρικούς στοχασμούς κάποιων πού ξετάζοντας τά κοι
νωνικά προβλήματα παίρνουν τή λύση τους γιά ζή - 
τημα συνείδησης. Ό  Νονμ&ς τά Γράμματα κι άλλα 
κάποια περιοδικά μέ προχωρημένη ιδεολογία έχουν 
ουντελέσει πολύ στό νά στρέψουν τά πνεύματα πρός 
αύιή τήν κατεύθυνση. Ό Νονμ&ς, έχει προετοιμάσει 
τή φήμη ποιητών σάν τό Ρήγα Γκόλφη, τό φλογερό 
ποιητή τών "Υμνων, καί τόν Κ. Καρθαΐο πού τε
λευταία δημοσίεψε τά τραγούδια  τοΰ νησ ιού  μου  
κα ϊ τϊς Κ ηφ ιαα ιώ τικες μελωδίες. Ό  Ιμπερ ιαλ ι
σμός, ή  κα ινούργ ιο  α ίσχη, τό ψ ω μ ί τής α ίχρας  
είναι τραγούδια εμπνευσμένα ά,το τό άκράτητο πάθος 
γιά τή λευτεριά καί τή δικαιοσύνη. Μάς έπιτρέπουν 
νά συγκρίνουμε τό Ρήγα Γκόλφη μέ τό Μαρσέλ Μαρ* 
τινέ. Όσο γιά μάς, κρατούμε τήν προτίμησή μας γιά 
τά κομμάτια σον τούς σκλάβους τής Υής, τ' Ρ.γαλμα 
κτλ. κι αν ή γεμάτη πίκρα συντομία τοΰ κ. Καρ- 
θαίου σέ κομμάτια, σάν τήν *Εκστρατεία ή τά κορά
κια, δέν μπορεί νά μάς άφήσει άναίσθητους, μά δ 
άτλός καί τραγικός ανθρώπινος πόνος πού εκφράζε
ται — κι άς είναι κάποτε καί μέ κάποιαν αδεξιότητα 
— άπό τόν κ. Κυριαζή μέσα στί: Σ τιγμ ϊς  α ο ύ  ξώ  
τραβά τήν πιό αυθόρμητη συμπάθειά μας...
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Γεώργιος Μπράνχες.— Ό  θάνατος του 'Ερρίκου Μπαχάίγ. 
— Καινούργια βιβλία τοΰ Ρεμύ νχέ Γκουρμόν — ' Η 
vea γαλλική ποίηση : συλλογές τών Λωχερ, Λεκλέρ, 
Γκαρνιέ, *Εμίλ Φαγκέ, Ρομπέρ νχέ Σουζά, Φαγκύς, 
Λασσύς, Βοταρό/.. — Ένας ?.ησμονημένος ποιητής. — 
Φιλολογικό μνημόσυνο τού Άλφρέ Ζαρρύ. — Ή  θρη
σκεία ενός αύεου. Ί Ι Κοντεσσ« Νοάϊγ στη βελγική 
’Ακαδημία — Καινούργια ββλγιχά. βιβλία — Τ6 ίσπα 
νικό ρομάντζο.— *0 ούλχρσΐσμός σχήν Ισπανία. — Ι 
στορία τής σέρβικης λογοτεχνίας. — Καινούργια σέρβι
κά βιβλία. --  Ό  θάνατος τοΰ Άλέξαντρου Μπλόκ. — 
Σεμιών Γιούσκεβιχς.— Ό  Στρίντμπεργκ κι ή μετάφρα
ση τοΰ Νίτσε σιό γαλλικό.

Ό συγραφέας τής εξάτομης κριτικής μελέτης «Τά 
κυριώχερα ρεύματα τής φιλολογίας τοΰ 19ου αιώνα*, 
ό μεγάλος δανός κριτικό: Γεώργιος Μπράνχες βρί
σκεται από δεκαπέντε περίπου μέρες ανάμεσα μας. 
Γράφοντας γι’ αυτόν· οϊ Ιφημερίδες παρατηρούνε πώς 
τό έργο του είναι άγνωστο στην Ελλάδα. ’Αλήθεια 
δέν εϊν* δσο θάπρεπε γνωστό. "Ομως πρέπει νά 
τονιστεί πώς οί ίδέες του έχουν γνωριστεί και στον 
τόπο μας κ’ έχουν κα'ι την επίδρασή τους. Ή  φιλο
λογική μας αναγέννηση μάλιστα άπό τό 1892 κα'ι 
δω μέ τον Παλαμα, τό Γρνπάρη. τό Μαβίλη καί τό 
Χαχζόπουλο στηρίχτηκε πάτου στις Ιδέες τοΰ Μπράν- 
τες και σαυτές ηΰρε τά έπιχειρήματά του ό Παλαμας 
γράφοντας τό περίφημο καί πολυσυζητημένο εκείνο 
άρθρο «Σαφήνεια καί ασάφεια* στην Εικονογρα
φημένη Έσιία 18ι<5 (τό άρθρο βρίσκεται ξανατυ- 
πωμένο στα ΙΙρώτα κριτικά) και πού παίρνοντας 
αφορμή απ’ τό θόρυβο πα< έγινε γύρω άπ’ τά σονέ
τα τοΰ Γρυπάρη ανάλυσε καί φανέρωσε τις ιδέες 
τοΰ Μ τράνχες κι έτσι έκανε άπ’ τό άρθρο του κείνο 
ένα θαρραλέο μανιφέστο καί μαζί μιά σοφή άπολο- 
γία της νέας σχολής.

■—’Αξιοσημείωτα είναι όσα ειπε τό θαλερό γε
ροντάκι στή συνέντευξή του με τόν κ. ΙΙαντελή Χόρν 
δημοσιεμένη στο 'Ελεύθερο Βήμα, γιά τή Νεοελ
ληνική φιλολογία μας. Πριν άπό κάθε συνομιλία τόν 
παρακάλεσε νά τοΰ μεταφράσει τό χρονογράφημα 
ποΰγραψε γι’ αυτόν ό Παλαμας στο «Εμπρός*. 
"Υστερα μίλησε με ενημερότητα καί μ’ ένδιαφέρο 
γιά τήν πνευματική μας κίνηση, ξεχωριστά γιά τόν 
Παλαμά. «Ήξαιρε, λέει ό κ. Χόρν, όλες τις λεπτομέ 
ρειες τής φιλολογικής μας ζωής, σά νάχε ζήσει χρό 
via μαζί μας. Οΰτε τό γλωσσικό μας ζήτημα δέν τοΰ 
ξέφευγε».

—Στις 17 τοΰ Φλεβάρη πέθανε ξαφνικά άπό άπο- 
πληξία, Ινώ εργαζότανε στο γραφείο του, ό μεγαλύτε
ρος συγκαιρινός γάλλος θεατρικός συγραφέας, ό άκα- 
δημαϊκός Ερρίκος Μπατάΐγ σέ ήλικία μόλις πε

νήντα χρόνων. Πολλά έχουν γραφτεί σαύτή τή στή
λη γιά τά έργα του καί ξεχωριστά γιά τον «Έμψυχω- 
τή» ποΰχει άναλυθεΐ πλατιά σε περασμένο φύλλο τοΰ 
Νουμά. Ό Μπατάΐγ πρωτοφανερώθηκε στή φιλοΐο- 
γία σέ ήλικία δεκαεφτά χρόνων μέ συλλογή ποιημά
των. "Υστερ’ άφίνοντας τήν ποίηση, αφιερώθηκε 
στο δράμα, μά έμεινε πάντα ό αγνός ποιητής. Στά 
παράξενα όσο καί τολμηρά έργα του έχει φανεί βα
θύς γνώστης κι άναλυτής τής γυναικείας ψυχής. Στήν 
ευαισθησία του τήν τόσο πρωτότυπη μόλη τήν επί
δραση τοΰ Μπωντλαΐρ, τοΰ Βερλα'ιν καί τοΰ Mai - 
τερλιγκ καί στήν ψυχολογική του βαθύτητα χρωστά
με τά έξοχα έργα του «ό άνθρωπος μέ τό τριαντά
φυλλο», «Τό παιδί τής άγάπης», «οί λαμπάδες», «ή 
γυμνή γυναίκα*, «ή άνθρώπινη σάρκα», «ή μωρά 
παρθένος» καί τό?α άλ'να.

— Μεγάλη κίνηση γίνεται τήν επ ·χή αντή στή 
Γαλλία γιά τό Ρεμύ νιέ Γκουρμόν, τό συγραφέα πού 
δ μεγάλος πόλεμος σταμάτησε τό έργο του πάνου στήν 
άνθιση τής λογοτεχνικής του δράσης. "Ετσι μαζεμένα 
τόν τελευταίο μήνα, εχτός άπό τήν καινούργιαν έκδοση 
τοΰ θαυμάσιου συμβολικού ρομάνιζου του «Τάλογα 
τοΰ Διομήδη» δπου «ή σκέψη κ’ ή πράξη, τό'νειρο 
καί τό αΐστημα έχουν βαλθεϊ στό ίδιο επίπεδο καί μέ 
τήν ίδια δύναμη έχουν άναλυθεΐ», βγήκαν καί τάκο* 
λουθα ανέκδοτα έργα του :

— «Γράμματα στή Σ ιξτ ίνα·  εΐν’ δ τίτλος τοΰ 
έιό; άπ’ αυτά. Στήν ήρωίδα τοΰ γνωστοΰ ρομάντζου 
του, τή Σιξτίνα, άποτείνουνται, καί μάς έξηγοΰν σέ 
ποιαν ερωτική φλόγα χρωστάμε τό βιβλίο κεΐνο. Μες 
στή μοναξιά του γράφοντας στήν πολυαγαπημένη του, 
άναλύει τόν Ιαυιό του μέ δύναμη καταπληχτική, καί 
ξαναφέρνει οτό νοΰ τίς τελευταίες λέξες, τά τελευταία 
φιλιά. Μέ άπειρη γαλήνη κι ειλικρίτεια άπό τήν ερω
τική θέρμη καί τό λυρισμό πού κάποτε άκράτητος ξε- 
σπάει ξεπέφτει σέ μιά περήφανη ειρωνεία, γιά νά 
ξανάρθει πάλι στο φλογερό πάθος του καί νά τό δια
τυπώσει σέ λυρικούς στίχους πού «δ ρυθμός τους 
πάει μέ τούς χτύπους τής καρδιάς». Κι όμως βρίσκει 
πό)ς οί λέξες etv* άδύνατες καί δέν μποροΰν νά δια
τυπώσουν δ,τι νοιώθει «τίποτα τέτοιο δέν έχει Ικ- 
φράσει ποτέ κανένας ποιητής». Καί προσθέτει. «’Εγώ 
πού καυχιέμαι πώς γράφω δ,τι άκριβώς θέλω νά 
γράψω—δταν πρόκειται γιά μένα δέ βρίσκω λέξες 
νά έκφρασθώ».

— ’Από τά καθεμερινά χρονογραφήματα πούδινε 
στή φημερίδα «Γαλλία» δ Ρεμύ ντέ Γκουρμόν έχει 
διαλέξει άποσπάσματα, σκέψες γιά τή ζωή, άποφθέ- 
γματα, καί τάδωσε στόν Ικδότη Γκρέζ, λίγους μήνες 
πριν άπό τόν πόλεμο. Αύτή ή συλλογή έχει άποτελέ* 
σει τδν άλλον καινούργιο του τόμο, μέ τόν τίτλο «Jfi- 
κρές μοΧυβιές». Κάπου κάπου κεΐ μέσα προβάλλει 
μιά μελαγχολική νότα. «Δέν έχω άνάγκη άπό τίς θύ·
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μηοες τού χινόπωρου άφοΰ τό χινόπωρο είναι μέ; 
στην καρδιά μου».

— Το τρίτο έργο του μέ τό τίτλο : «Βιβλιοθήκη 
τής κούκλα; μου. Κομμάτια άπό τούς χαραχτήρες του 
Λαμπρυγιέρ μέ σημείωσες τοΰ Ρεμύ ντέ Γκονρμόν». 
Εϊν’ ο! χαραχτήρες τοΰ Λαμπρυγιέρ γιά τίς γυναίκες, 
για την αγάπη, μέ παράξενους μά πετυχημένου; ύπο- 
μνηματισμού; πού πλαταίνουν καί συμπληρώνουν ή 
καί πολλές φορές άντ^κρούουν τίς σκέψε; του Λαμ
πρυγιέρ. Να η ένα παράδειγμα. Έκεΐ πού ό μεγάλος 
χαραχτηρογράφος λέει ;ιώ: «ή αγάπη κ’ ή φιλία άπυ- 
κλείουν ή μία τήν άλλη» ό υπομνηματιστής του δέ 
βαστιέται να μή σημειώσει πώς «ή αληθινή αγάπη 
περιέχει και τή φιλία».

— Έκτος απ’ τάνεκδοτ’ αυτά έργα, ό Mercure de 
France έχει Ικδώσει καί μίαν επιλογή δλου του έργου 
τοΰ Ρεμύ ντέ Γκουρμόν. "Αν κι ό κ. Μαρσέλ Κουλόν 
στον πρόλογό του μάς λέει πώς «να περιλάβει κανείς 
δεκαπέντε ή και είκοσι χιλιάδες σελίδες μέσα σέ τε
τρακόσιες πενήντα ή είκοσι τόμους μέσα σένα, δέν 
είναι βέβαια καθόλου εύκολη δουλειά, κ' ή πολύμορφη 
διανοητικότητα κ’ ή ποικιλία των θεμάτων τοΰ Ρεμύ 
ντέ Γκουρμόν δέ μας ευκολύνουν καθόλου στο δύσκολο 
αύτό έργο», δμως μας έχει δώσει μιά τέλεια επιλογή 
του έργου τοΰ Ρεμύ ντέ Γκουρμόν. Μέσα στα δυο 
μέρη του βιβλίου «ο καλλιτέχνης» κι «ό φιλόσοφος» 
μας έχει δώσει τα καλύτερα κομμάτια από τά ποιή
ματα, τα δράματα, τα δηγήματα, τα ρομάντζα καί τίς 
αισθητικές, κριτικές, φιλοσοφικές κι ανθρωπιστικές 
μελέτες του, κι ακόμα κι άπ’ τά φιλοσοφικά καί λο
γοτεχνικά χρονογραφήματα του.

— Ή  κ. Άδριανή Λωτέρ ενώνοντας τούς τίτλους 
δυο συλλογών τοΰ Βερλαίν μάς δίνει τή συλλογή της 
«’Αγάπη καί φρόνηση». Μές στά ποιήματ’ αυτά κυ
ριαρχεί ό αισθησιασμός κ’ ή σαρκική φλόγα, κ’ είναι 
ερωτικές κραυγές πού φτάνουν ως στον παροξυσμό 
μά τό πάθος πού εκφράζουν μερικοί στίχοι είναι τόσο 
άληθινό πού δέν μπορεί νά μή μας ουναρπάξει.

— Ό ποιητής- τής «Σε/ερεζάτ» καί των #τρα- 
γουδιών τοΰ Μποεμ»,δ Τριστάν Αεκλέρ, μα; δίνει νέα 
χαριτωμένη συλλογή μέ τον τίτλο «Χιουμοριστικά». 
’Αξιοσημείωτη είν’ ή ευκολία πού μεταχειρίζεται τό 
λεύτερο στίχο σμιγμένο μέ τή ρίμα, μεξαίρετα μου 
σικά αποτελέσματα, καί τό χιούμορ καί ή λεπτή ειρω
νεία πούχει βάλει στόν κάθε στίχο, χωρίς αύιό νάπο- 
κλείει καί τή μελαγχολία πού κάποτε βαρειά ξεπετιέ- 
ται άπό κεΐ μέσα.

— "Ενας ειδυλλιακός τόνος καί μιά τρυφερή μου
σική κυριαρχεί στήν ποιητική συλλογή τοΰ κ. Α. Π. 
Γκαρνιέ *Νορμανχιχές έαοχές*. Περιγράφει πώς ή 
άνοιξη ξυπνάει τή γίς τής Νορμαντίας, ΰμνεϊ τό θριαμ 
βικόν έρχομό τοΰ καλοκαιριού, ψάλλει μέ υποβλητικές

. στροφές τό χινόπωρο, «που μέ τόσβήσιμο των π ιό

όμορφων ήμερων ξεγυμνώνουνται τά δέντρα, πού γε
μίζουν οί αποθήκες απ’ τούς καρπού; κι δ μηλΐτης 
ρέει σιό πατητήρι». Ύσιερα περιγράφει τή σιωπή 
τοΰ χιονισμένου χειμώνα.

— «Τά τραγούδια τοΰ περαστικόν» είν’ ό τίτλος 
τής συλλογής τοΰ άκαδημαϊκοΰ Έμίλ Φαγκέ. Ό  
σπουδαίος αυτός κριτικός φαίνεται πώς έγραφε κά
ποτε στίχους μάλλον γιά νά διασκεδάσει, κι αυτοί 
τώρα μαζεύτηκαν άπ’ τον Άζώρζ καί βγήκαν de βι
βλίο δίχως νά προσθέτουν τίποτα σημαντικό στήν 
άξία του. Αλήθεια, στά τραγούδια του αύτά, επι
γράμματα καί vers de circonstance πιο πολύ, μδλη 
τήν κομψότητα τοΰ ύφους καί τήν επιμέλεια τοΰ στί
χου παρατηρεί κανένας τήν έλλειψη αυθόρμητου λυ
ρισμού καί βαθύτερης ποιητικής πνοής.

— Μέ τόν τίτλο «Θύμησες» ό κριτικός κ. Ρομπέρ 
ντέ Σουζά δημοσιεύει τόμο άπό ποιήματα γραμμένα 
γιά τούς μεγάλους maîtres τής γαλλικής τέχνης. (Σα- 
τωμπριάν, Μπωντλαίρ, Μιστράλ, Μαλλαρμέ, Βερλαίν 
κι άλλους) δίχως τά θέματα αυτά κ’ ή Ιδιότητα τοΰ 
κριτικού νάφαιροΰν άπ’ τά ποιήματα κείνο πού χρειά
ζεται γιά νά μήν είν’ ένα ποίημα απλή έμμετρη πε
ζολογία. ’Αντίθετα μάλιστα, έχει κάνει μεγάλη Ιντύ- 
πωση ή ποίηση πού μπόρεσε δ κ. Ντέ Σουζά νά βά
λει σαύτά τά θέματα, άνοίγοντας καινούργιου; ορί
ζοντες στήν τέχνη

— Ή  καινούργια ποιητική συλλογή τοΰ κ. Φαγ- 
κύς «Γιρλάντα στή νύφη» είν’ ένα παθητικώτατο 
άνθομάζεμα, όπου δ ποιητής προσφέρει όλα τά λου
λούδια «τίς λεπτές άκακίες, τά περήφανα κρίνα, τά 
λαμπερόχωμα ρόδα, τίς γεμάτες θύμησες μυοσωτίδες 
τά ώριμα στάχυα» στή γυναίκα πού άγαπάει, δν καί 
μδλη τή θέρμη του φαίνεται κάπου κάπου πώς 
τό αΐστημα δέν εΐνε τόσο αυθόρμητο, μά πιό πολύ 
λογαριασμένο άπό πρίν, κι αύτό ζημιώνει αρκετά τόν 
ποιητή.

— Μέ σεμνό καί συγκρατημένο ποιητικό αΐστη
μα πρωτοφανερώνεται δ νέος ποιητής κ. Ζάν ντέ 
Δασούς μέ τον τόμο του «Πρελούντια». Σαύτά μέσα 
καταπιάνεται με τάπλά καί ποιητικά θέματα τής συ
νηθισμένης ζωής καθώς καί μέ τά αιώνια άνθρώπινα 
προβλήματα. Εξαιρετικά άξιοπρόσεχτο; είν9 δ παρ- 
νασσιακός τρόπος τής εχτέλεσης μερικών λεπτοκαμω
μένων ζωγραφιών, άνάμεσα στάλλα τοΰ έξοχου «Συν- 
τριβανιον».

— Ό κ. Σεμπαστιέν Βουαρόλ μάς δίνει μία τολ
μηρότατη ντανταΐστική συλλογή μέ τον τίτλο ατά 
παλίμψηστα καί τό τραπέζι τής Κίρκης». Είναι κεΐ 
μέσα άσύνδετες λέξες άπό διάφορες γλώσσες. Τυχαί
νει δμως κάπου κάπου κεΐ μέσα νά βρεθεί καμμιά 
φράση μέ νόημα. 'Ακόμα βρίσκει κανείς καί τά κομ
μάτια : τό πο ιμητήρ ι, ό τσίρχος χα,Ι τό ζραηέζ^ 
πού, ίσως έπειδή δέν είναι πολύ τολμηρά ντανταϊ-
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στικά, κρύβουν μέια τους κάποια σημασία κα'ι μάλι
στα και κάποιο νοσταλγικό αι'στημα.

— Μέ τον τίτλο «Ένας φίλος του Μπτοντλαίρ» 
ό Έρνεστος Ραινώ στο Mercure de Franee μα; πα- 
ρονσιάζει ένα αξιόλογο μα λησμονημένο ποιητή, τό 
ΓουσταΡο λέ Βαβασσέρ. Την ποίησή του την περιο 
ρίζει αυτός μένα στενό τοπικισμό, στην πατρίδα του 
τή Νορμαντία και ψάλλει τις ομορφιές της απλά κ’ 
ειδυλλιακά. Ό  λέ Βαβασσέρ έχτιμότανε πολύ Από τό 
φίλο του τον Μπωντλα'ρ ν' είχε μεγάλη επίδραση 
σαύτόν.

—Τό περιοδικό «Les Marges» αφιερώνει τό φύλ
λο του τής 15 τού Γεννάρη στη μνήμη τού ποιητή 
Άλφρε Ζαρρύ πού πνίγηκε στα 1906. Μέ μεγάλη 
συγκίνηση μιλεΐ για τό συγραφέα του Ubu Roi δ πα. 
λιός του φίλος Γκιγιόμ Άπολλιναίρ. Ό  κριτικός κ. 
Φαγκύς μας δίνει πολλές πληροφορίες για τή ζωή ιου 
κα'ι για τό έργο του.

— Ό βαθύς γάλλος φιλόσοφος Ζύλ Σαζρε δη- 
μοσίεψε τελευταία τή «θρησκεία ενός αθέου» βιβλίο* 
οπως λέει στον πρόλογό του, καμωμένο όχι για να 
προσηλυτίσει μα για να παρηγορήσει τούς αδερφούς 
του μές στόν αθεϊσμό. Δεν είναι καθόλου, δπως θα 
υπόθετε καν εις Από τον τίτλο του, δογματικό και πο
λεμικό, μά αντίθετα είναι γλυκό, γελαστό καί ήρεμο. 
Ανάμεσα στις γραμμές του ξανοίγει κανείς την πε
ποίθηση τού συγραφέα, πού ξεκαθαρίζοντας καλά 
μερικές σκοτέινιές πού οί Ανόητοι είχαν πυκνώσει μέ 
τά σοφίσματα τους, υψώνει στόν τόπο τού Θεού μιαν 
κυρίαρχη Επιστήμη—Φιλοσοφία.

— Και μια φιλολογική γιορτή : Στις 21 του 
Γεννάρη ή κοντέσσα νιέ Νοάϊγ έγινε δεχτή στη βελ
γική άκαδημία, σε μιαν επίσημη συνέλευσή της μπρος 
στή βαοιλικήν οικογένεια καί τή διαλεχτότερη κοσμική 
και καλλιτεχνική βελγική Αριστοκρατία. “Εβγαλε λόγο 
ό Ακαδημαϊκός κ. Μωρίς Βιλμότ παινώντας τά χαρί ' 
σματα τής Γαλλοελληνίδας ποιήτριας. Ή κοντέσσα 
ντε Νοάϊγ συγκινημένη ευχαρίστησε για την τιμή πού 
τής έκανε τό Βέλγιο.

— Τά παγκόσμια ανθρωπιστικά ρεύματα έχουν 
τον αντίλαλό τονς στή βελγική λογοτεχνική παρα 
γωγή. Σαύτές τις τάσες χρωστάμε τά τρυφερά και με
λαγχολικά «τραγούδια ενός βγαλμένου Απ' τήν Απά- 
τη» τού Μόξ Έλσκαμπ. Σαύτές τις τάσες χρωστάμε 
καί τού Ούμπέρ Κραίνς τά ρομάντζα «οί φίλοι μου» 
καί «τό μαΡρο ψωμί» μέ τή ζωή ιών φτωχών καί 
ταπεινών περιγραμένη και αναλυμένη μέ τή δυνατή 
ψυχολογία και τον αληθινό πόνο, θαρρείς κάποιου 
Ντοστογέφσκη.

— ’Από τή βελγική παραγωγή άξίζει άκόμη νά- 
άναφέρουμε τίς «Εντύπωσες μιας νέας ζωής» τής 
Δ)δας Καικιλίας Μουάρ πού εΐτανε ζωγράφος κι έχα
σε τό φως της πρίν L5 χρόνια καί τώρα δίχως νά 
Κλαίει_ή νά καταριέται τή μοίρα της μέ γλυκό τόνο

δηγιέται τις εντύπωσες τής νέας της κατάστασης. 
'Ακόμα τά «Πρελούντια» σημειώματα, είδος απο
μνημονευμάτων τού έστέι Οκτόβ Μάους γραμμένα 
μέ πολλή λεπτότητα και τά ενθουσιαστικά τραγούδια 
καί πεζά του σκοτωμένου στόν πόλεμο μεγάλου έθνι- 
κισιή καΐ καλοΡ ποιητή Λεο Σομερχάονζεν.

— Μέ απλό κι αληθινό ύφος ό ισπανός μυθι- 
στοριογράφος Μανοϋέλ Άζάνα μάς διηγιέται οτό ρο
μάντζο του «δ κήπος μέ τις φράουλες» πώς γίνετα1 
ή ανατροφή τής Ισπανίδας κόρης μές στό μοναστήρι 
μέ τή διδασκαλία τής σχολαστικής μεσαιωνικής επι
στήμης, ενώ μέσα της ξυπνάνε οΐ εσωτερικές ορμές. 
Η περιγραφή του μοναστηριού και τού κήπου του, 
οί τύποι των διαφόρων αδελφών, ή μονοτονία τής 
μοναστηρίσιας ζωής, δλα είναι ζωγραφισμένα μέ λε
πτή και σοφή τέχνη.

— Τό ισπανικό δμως ρομάντζο σκεπάζει δλόκλη- 
ρο δ όγκος του έργου τοΰ μεγάλου ψνχογράφου Ρα- 
μόν Γκομέζ ντέ λά Σέρνα, πού αφού έκανε τό γΰρο 
δλων τών ειδών τοΰ ρομάντζου, μέ τό τελευταίο 
του «οί δούλες» ξαναγυρίζει στό ψυχολογικό είδος μέ 
δύναμη κι αΐστηματικότητα καί μέ πλούτο Ανάλυσης 
και περιγραφής.

—· Μά τοΟ Ραμόν Γκομέζ ντέ λά Σέρνα προπάν
των έχει κάνει εντύπωση μια τελευταία συλλογή 
μέ τον τίτλο Disparates (Σκίτσα, φαντασίες, παιχνί
δια) Συγκινητικώτατο είναι από κεΐ μέσα τό παρα- 

. μ ίθι για τό γιο πού θάχε. «Σέ μιά μεγάλη σάλα, 
δμοια μέ κοιτώνα νοσοκομείου, δίχως παράθυρα κι 
δμως φωτισμένη μένα αδύνατο κυριακάτικο φως,Αν
ταμώθηκε μέ τό γιό πού θάχε, άν είχε γιό. Μιλήσανε 
λιγάκι... Ό γιός πού θάχε τοΰδειξε τά γράμματα πού 
τοΰχε γράψει δσο έλειπε οτήν ξενητιά τής ζωής.. Τά 
γράμματα εΐτανε μισοσβυσμένα σά νάχανε γραφτεί 
μάσπρο μελάνι. Μά δ γραφικός χαραχτήρας Απ' τό 
γράμμα πού διάλεξε Ανάμεσα σδλα εΐτανε γεμάτος 
ειλικρίνεια, τρυφεράδας, μοναξιάς γεμάτος θύμησες...»

— Ή νέα φιλοσοφική καί λογοτεχνική σχολή τοΰ 
ούλτραΐσμοΰ Αντιπροσωπεύεται στήν Ισπανία Από 
τά περιοδικά Ultra, Grecia καί Tableros κ' Από Αξιο- 
πρόσεχτους λυρικούς δπως δ Γκουιλλέρμο ντέ Τόρρε, 
δ Ροβέρντυ κι δ Χουϊντόμπρο. *Αν καί προσπαθούν 
νά επιβάλουν στόν εαυτό τους νακολουθήσουν τό 
δρόμο τών γάλλων ούλτραϊστών, ή μεσημβρινή δμως 
θέρμη τους τούς κάνει κάπως πιό αυθόρμητο τό λυρι
σμό καί τούς προφυλάγει απ’ τά θολά νερά τοΰ νταν- 
το,ΐιμοΰ.

— Μιά σπουδαιότατη κριτική εργασία, πού δ- 
μοιά της δέν έχουμε στό Ελληνικό, Αποτελεί τό βι
βλίο τού σέρβου καθηγητή Ίβάν Γκραφενάουερ « Ι 
στορία τής σλοβένικης (σερβικής) λογοτεχνίας» Μέ 
μεγάλη παρατηρητικότητα καί κριτικήν Αντίληψη ξε- 
τάζει τή γέννηση τής δημοτικής σερβικής λόγοτεχνίας,
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ακολουθεί την εξέλιξη της δείχνοντας τα ρω μαντικά, 
ρεαλιστικά καί συμβολικά στοιχεία καί φτάνει ώς 
στους συγκαιρινούς αερβους ποιητές. Μάς γνωρίζει το 
λαμπρό λυρικά Πρέζερν m v  έ'ζησε στα μέσα του πε· 
ρασμένου αιώνα, τούς παρνασσιακ.ιύς Στριτάρ και 
Γκριγκόρσκι και το Σιμό Ζένκο πού οι μουσικοί του 
στίχοι έχουν κάτι από την αισθηματικήν εΐρωιε'α τού 
Χάϊνε. Φτάλονχας στην εποχή μα; μάς αναφέρει τον 
ποιητή του «“Ηλιου κα'ι ιών σκιών» Άντώνη Ντεμ- 
πελζάκ, τον “Αλμπρεχ, τό Λοβρένσκυ κι άλλους πού 
αντιπροσωπεύουν γενναία τή συγκαιρινή λογοτεχνική 
κίνηση στή Σερβία.

— “Αλλα καινούργ α σέρβικά βιβλία είν’ ή δημο
τική μπαλλάντα «δ κράλης Μαθίας» επικό ποίημα μέ 
κάμποσους στίχους έξοχου λυρισμού, μια επιλογή τού 
ποιητικού έργου τού ‘Άσκερ, καινούργιες εκδοσες 
τραγουδιών τού Αέβστικ, του Ζένκο και τού Ζούρσχυ, 
«Ή  ζωή μου» του Ίβάν Καγκόρ και τό ρομάντζο 
του Άντώνη Μέβντετ «παλιοί καί νέοι».

— Ή  «Clarté» δημοσιεύει τηλεγράφημα σταλμένο 
άπό τή Μόσχα τον περασμένο Αύγουστο καί μόλις 
τώρα φτασμένο στόν προορισμό του μέ τό ταχυδρο
μείο, πού μας άναγγέλει τό θάνατο του ρώσου ποι
ητή Άλέξαντρου Μπλόκ. Μέ τήν ευκαιρίαν αυτή δη
μοσιεύει τή μετάφραση Ινός τραγουδιού του «οί Σκύ- 
θες» πού γράφιηκε στήν υπογραφή τής συνθήκης τού 
Μπρέστ Λιτόφσκη το 1918. Να καί μερικοί στίχοι 
άπ’ αύτό.

«Παλιέ κόσμε, πριν χαθεί:,
Όσο θά σβύνεις άκόμα γλυκά γλυκά,
Σταμάτησε, σοφός σαν τόν Οίδίποδα 
Μπρός στή Σφίγγα τού αρχαίου αΙνίγματος

Ή  Ρωσία είναι μια σφίγγα..· Ματωμένη 
Σέ κοιτάζει, σέ κοιτάζει αδιάκοπα 
Μέ Αγάπη, μέ μίσος.

Σέ μάς! Ελάτε σέ μάς. ’Απ’ τή φρίκη τοΰ πολέμου έλάτε 
Στήν ειρηνική μας ησυχία δσο δέν εΐν* άκόμ’ άργά.
Στή θήκη τό σπαθί σας, σύντροφοι. Θαμαστι αδέρφια. 
Αλλοιώς—’Εμείς δέν χάνουμε τίποτα 

καί ξαίρουμε νάμαστε κι άπιστοι—
Αιώνες κι αιώνες ή άρρωστη γενιά σας 
θά  σάς καταριέται, θά σάς καταριέται.

Γιά τελευταία φορά! Κόσμε παλιέ, έλα 
Στό αδερφικό ξεφάντωμα τής εργασίας καί τής ειρήνης.,. 
Για τελευταία φορά ! Στό χαρωπό άδερφικό ξεφάντωμα 
Σέ καλεΐ μιά βάρβαρη λύρα.»

— "Ολο καί καινούργοι ρώσόι λογοτέχνες μας 
παρουσιάζονται σά γιά νά διαψεύσουν αύτό πού κατη
γορούνε κάποιοι τής σοβιετικής Ρωσίας πώς τάχα Ιχει 
σταματήσει τήν πρόοδο των γραμμάτων καί τού πο-

λιτισμοΰ. Ένας άπ’ τούς σπουδαιότερους εΐν’ δ ρο- 
μαντζογράφος Σεμιών Γιούσκεβιτς. Γεννημένος στα 
1869 εχει γράψει πολλά ρομάντζα, ανάμεσα σιάλλα 
«οί Εβραίοι» «Λέοντας Ντρέϋ» «δ δρόμος». Ό 
Mercure de France μάς δίνει ένα ρεαλιστικώτατο δσο 
καί ψυχολογικό δήγημά τον, «Τό αυτοκίνητο».

— Σέ μιάν άξιοσπσύδαστη κριτική μελέτη γιά τον 
Αύγουστο Στρίντμπεργκ στό γαλλικό «Moude Nou
veau» δ κ. Λ. Μπύμενφελδ, παίρνοντας αφορμή άπό 
μιά σύγκριση πού τού κάνει μέ τό Νίτσε μα; δηγιέ- 
ται καί τό ανέκδοτο αύ:ό ; Ό  Νίταε θέλοντας νά με
ταφραστεί στό γαλλικό έγραφε στό Στρίντμπεργκ, 
πούμενε τότε στό Παρίσι, παρακαλώντας τον νάνα- 
λάβει αυτός τή μετάφραση. Ό  Στρίντμπεργκ δμως άν 
κ’ ήξαιρε άρκετά καλά τά γαλλικά άφοΰ είχε γράψει 
στο γαλλικό καί μελέτη γιά τις Γαλλοσουηδικές σχέ- 
σες, δίστασε νά καταπιαστεί σέ τέτοιο μεγάλο έργο. 
Γιά νά δεχτεί, έτρεπε νά βρεθεί ένας καλός γάλλος 
συγραφέας πού νά ρετουσάρει τή μετάφραση. Μά 
γιούτό χρειαζότανε χίλια φράγκα. Κ’ οί δυο μεγάλοι 
δέν μπορέσανε νά βροΰν τό ποσόν αύτό.

N B A  Β ΙΒ Λ ΙΑ

Ρ αμη ιτρανάΰ  Ταγπόρ : ΛΥΡΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΑ (Ή  λ ί 
τρα— Ό  Σανγιάζι) νΕκδ. ’Αθηναϊκού βιβλιοπωλείου X. 
Γανιάρη καί Σιας Δρ. 3. Δυό μικρά, αληθινά αριστουργή
ματα, τοΰ μεγάλου’Ινδοϋ ποιητή Ταγκόρ, μεταφρασμένα 
άπό tov Κώστα Τρικογλίδη. Τά συσταίνουμε θερμώτατα«

”Βρρ. "Ιψεν ι ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΠΟΡΚΜΑΝ. 
Δράμα οέ τέσσερες πράξεις. Μετάφραση Γ. Ν.Πολίτη, Έ κ
δοση Άθην. Βιβλιοπωλείου X. Γανιόςη και Σια Δρ. 3.5 0 
'Ένα άπό τα δυνατώτερα έργα του "Ιψεν, μεταφρασμένο σέ 
αψεγάδιαστη δημοτική.

Δ. Ν. Β ου τυ ρ ά : ΟΙ ΑΛΑΝΙΑΡΗΔΕΣ. ’Εκδότης Στέφ* 
Πάργας, ’Αλεξάνδρεια, Δρ. 5.

Pierre P asca l: ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΗΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. Μετάφρ. I. I. ’Εκδότη, 
Στ. Πάργας, ’Αλεξάνδρεια, Δρ. 1.

Μ. Πεσfitiϊζόγλον  : ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑ1 με ά ντ ί-  
γραφα εικόνων μεγάλων ζωγράφων '■ Άθήναι 1922. Δρ. 10. 
Ένα βιβλίο καλλιτεχνικά, καλλιτεχνικώτατα τυπωμένο πού 
κλείνει μέσα στις σελίδες του δτι καλύτερο άπό τούς Γερ
μανούς ποιητές έχουνε μεταφράσει "Ελληνες ποιητές (Μαβί
λης, Χατζόπουλος, Χρηστομάνος, Γλαύκος Ιΐόντιος, Μαλα' 
χάσης, Καμπύσης χλπ).

J. Βλαχογιάννης : ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΚΛΡΑ.Ι.ΣΚΑ- 
ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. 1922 Δρ. i .  Μόνο πού 
τόχει βγάλει ό Βλαχογιάννης τό βιβλίο αύτό είναι ή καλύ
τερη έγγύηση καί ή καλύτερη σύστασή.

Δ. Γρ. Κ αμπονρογλον  : ΝΕΑ ΘΡΥΨΑΛΑ. 1922 Δρ. 8. 
Έ να βιβλιαράκι μέ 136 ρελίδες, γεμάτες παρατήρηση, 
πείρα, ||υπτάδα, σοφία.· Τά πσλλά̂ λόγια είναι ·. φτώχια
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λέει τό εξώφυλλο κι ο συγραφέας μέσα σι:ό βιβλιαράκι του 
τά καταφέρνει πολλές φορές, μέ λίγα λόγια νά μάς λέει πολ 
λα παραπολλά πράματα. .

Μίρ Ά λή  Χαντίχ : ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΙΙΔΟΝΩΝ (με- 
τάφρ. Κ. Τρικογλίδη Έκδ. Άθην. βιβλιοπωλείου X Γα- 
νιάρη και Σα Αρ. 5) Ένα βιβλίο ήδονιστικό, πλημμυρι
σμένο από λυρισμό, Δέ διαβαζεται* ρουφιέται, 'Ορισμένα, ό 
Γανιάρης μέ τό βιβλίο αύτό θά κάνει τήν τύχη του. Σέ 
λίγο. σ’ ένα δυό μήνες τά πολύ, θά μάς σερβίρει καί δεύ
τερη έκδοση.

Γ. Κ ατηφόρη  : ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΛΑ, καί οί 
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΟΓ ΦΟλΟΓ. Δηγήματα. Πρόλογος. Γ. 
Τσουκαλά.

"Α δέν πρόκειται γιά μιαν ακατανίκητη εσωτερική του 
ανάγκη, θά συβουλεύαμε τό συγγραφέα πού φαίνεται προι
κισμένος μέ πολλά δηγηματογραφικά χαρίσματα, παραι- 
τώντας τις έπικίντυνες αΰιές ψυχολογικές άνάλτσες των άρ. 
ρωστων τύπων πού προϋποθέτουνε πέννα Δυστογιέβσκη, νά 
κοιτάξει τή γύρω του ζωή μέ μάτι ψύχραιμο καί όλότελα 
ατομικό, καλλιεργώντας τό κοινωνικό του αΐστημα πού φα ί
νεται νά τό Ιχει ζωηρά άναπτυγμένο. Τόν πρόλογο τού κ. 
Γ. Τσουκαλά τονέ χτύπησε ό κ. Ξενόπουλος, δπως καθετί 
ν&ο κι δξω άπό τή νουτροπία του. Πολύ φυσικά, "Ας προ
σέξει καί τή γλώσα του δ συγγραφέας. Μέ μιχτή γλώσσα δέ 
γίνεται τέχνη.

ΓΙΗΡΙΟΑΙΙζΑ

«.Κομμουνιστική 'Ε πιθεώρησην  Προχτές κυκλοφόρησε 
τό τεύχος του Μάρτη 1922. Είναι τό μηνιάτικο θεω
ρητικό δργανο πού βγάνει τό Ελληνικό Σοσιαλεργατικό 
Κόμμα. Τά περιεχόμενά του έχουνε πολύ ενδιαφέρο καί 
είναι τάκόλουθα!

Τό £ργο ποό εχομε ή τελευταία δ ιάσκεψη αχό 'Ελλάνικό 
Σοσιαλεργατικό (Κ ομμουνισχ ικό ) Κόμμα, από τό Γ. Γεωρ- 
γιάδη.—Ιμπ ερ ια λ ισμ ός  κ α ι Κ απ ιταλισμός. *0 Πρόλογος 
του Αενίν στην τελευταία έκδοση μέ τήν παραπάνο επιγραφή 
γνωστού έργου του. — ‘Η οικονομ ική  κ α ί κοινωνική βάση  
των Φασίστι στην  Ι τα λ ία , άπό τόν Άρννίττο Ρόσσο. — Ή  
παγκόσμ ια  νρίοη τής κατοικ ίας. Ή  Μεταβολή στήν  ο ι
κονομ ική  π ο λ ιτ ικ ή  τής Σοβ ιετικής Ρωσσίας άπό τό Βάρ- 
γ κ α .- 'Ή  Μ αρξική θεω ρία  γ ιά  τήν *Αξία άπό τόν Κ. Ρα- 
ποπόρ. —Ό  ιστορικός ‘ Υλισμός  άπό τό Ά ρ. Σίδερη.— 
Διεθνής σοσιαλιστική  κ ίνηση  άπό τό Γ. Γεωργιάδη καί β ι 
βλιογραφία.

Ή  «Κομμουνιστική Επιθεώρηση είναι περιοδικό πού εν
διαφέρει όλους τούς έπιστήμονας καί διανοούμενους πού 
θέλουνε νά μελετήσουνε τά νέα μεγάλα κοινωνικά προ
βλήματα.

Ο “ΓΗΤΛΥΡΟΣ,,

’Ελληνικό σοσιαλιστικό έργο ό *Γήτανρος* τοϋ Ρήγα Γκόλ- 
φη. «Διά τό δύσκολον αϊτό έργον, γράφει ή «Φ<«νή του 
Εργάτη» ήρχισεν ήδη προπονούμενος ό ερασιτεχνικός σο
σιαλιστικός όμιλός μας, δέν ύπάρχει δέ καμμία αμφιβολία 
δ τι θά παρουσιασθή καί αυτήν τήν φοράν έπαξίως τής φή
μης του δπως συνέβη μέ τό Χωρί; Παχρίόα καί μέ τόν Αν
τρωμόν  τοϋ Ταγκοπούλου.

ΛΑΘΟΧ

Στό πεζοτράγοιδο ε Συλλογιέμαι...» τοϋ Πάνου Ταγκό- 

πουλου, πού δημοσιεύτηκε στό περασμένο φύλλο (σελ. 65, 

στήλη 2; νά διορθωθεί ή άράδα 6 έτσι ; «Ό  *Άριελ πού 

δθε περάσει σκορπάει χαμόγελα Ειρηνικά...*

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΚΙ

Διαβάζουμε στη «Φωνή τοϋ Έςγάτη» τής Νέας Ύόρκης 
πως στην τρίτη χοροεσπερίδά του πού θά γίνει στό Palm 
Gardmi 3 τοϋ 'Απρίλη (ν; ή) θά παιχτ^Ι^ό πρώτο

Γράφετε αύνεομα κα ί καθαρογραμμένα γράμματα.

ΙΤ 0 Υ 1 1 -  Κ- ΙΥΜ ΤΡ Ο ΙΒ Η ΤΕΣ ΤΟ Υ  E E Q TE P I-
ΚΟΪ.-Τή ουντρομή του εξωτερικού εμείς τή 
λογαριάζουμε 50 δραχμές τή χρονιά κι άνά- 
λογα τό εξάμηνο. Τά δολλάρια, οί λίρες και τά 
χρυσά φράγκα δεν μπορούνε σήμερα νά πλη
ρωθούν, δταν ή στερλίνα, τό δολλάριο καί 
τό φράγκο έχουν άνεβεΐ τόσο ψηλά, οΰτε πάλι 
μπορούμε έμείς νά τρέχουμε κάθε ώρα στό 
Χρηματιστήριο καί νά παρακολουθούμε τό 
άνεβο.κατέβασμά τους. Γιά τοΰτο&ς μένουν 
αυτά, έτσι γιά φιγούρα οτόν πίνακα, κι ας 
μας στέλνουνται οί συντρομές σέ δραχμές.

— κ. Π, Κλ. Όχι καί τόσο καλό.— κ. Α. Π όθ. Τήν 

’Ενθάρρυνση πού μάς ζητάς, σού τή δίνουμε πλέρια. ΙΙρο- 
σπάθησε νά γράφεις καλύτερους στίχους καί \ά αποφεύγεις 

τις χασμωδίες.—μ. Κ. Έ μ. Τό <Στίςάλοσίςες...»θά δημο

σιευτεί άργότερα. Τό άλλο δχι.—κ. Κ . Max. Ή  «Ρι· 

μπιέ» θά δημοσιευτεί αργότερα, —κ. Γ. Χονδ. Καί τά δυό 

καλούτσικα' δχι καλά. - κ .  iVovus- Περιμένουμε κανένα 

άλλο, καλύτερο.—κ. Α. Δον. Κάτι λέιι, δχι δμως καί πολ

λά πράματα, —κ. Μ. Γ. Έ τσι κ’ έτσι-, — κ . Ά λ,Σεφ. 

Μή βιάζεσα«, Σιγά σιγά θά γράψεις καί καλά τραγουδάκια, 

—κ. άαν. Μακριά, πολύ μακριά, σάν κορδόνια. Κρντεινέ τα 
λίγο, νά ζήοεις, Καί θά δημοσιευτούν.—κ. Π. Βεν. "Ενα 

ένα νά μάς τά στέλνεις, δχι δλα μαζί. "Αν ένα άπό τά τρία 
$  δούλευες περισσότερο, θάβγαινε καλό, πίστιψέ μας.
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