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01 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ
*0 Ουγγαρέζος συγραφέας Andréas Latzko, πού ή φήμη j 

του σήμερα έχει απλωθεί σ* όλο τόν κόσμο, είναι ό ( 
συγραφέας πού γέννησε ό μεγάλος ό πόλεμος. ΙΙολέ- : 
μησε ώς αξιωματικός καί σά γύρισε άπό τό Μέτωπο 
κάθισε κ’ έγραψε μέ όλη τους την ωμή πραγματικό
τητα και μάληθινό ανθρώπινο πόνο τά όσα είδε. 'Εδώ 
έγινε γνωστός άπό τό θαυμάσιο βιβλίο του : «0 ?  uAv- 
Φροβποι ένηολέμφ *  πού τό μετάφρασε ό Αΰγέρης καί 
τόβγαλε ό Γ. Βασιλείου, ΙΙολύ άνώτερο είναι τό ρο· 
μάνιζο του «Οι "Αν&ρωχοι χατηγοροϋν*, πού παρα- 
κάτου δίνουμε ένα κομμάτι του. Τό ρομάντζο πλέκε
ται γύρω στή στρατιωτική ζωή του πιανίστα Γκάτσκη, 
πού ή άγαπητικιά του, μια τραγουδίστρα τής αύτοκρα· 
τορικής όπερας τον Βερολίνου, άπό ύπερβολ κό πα
τριωτισμό τόν παρακίνησε να πάει νά καταταχτεί εθε
λοντής. "Υστερ* άπό λίγες βδομάδες, καί πρίν ακόμα 
φύγει γιά τό Μέτωπο, μιά Κυριακή, πού παίρνει 
άδεια, πάει μ* ένα σύντροφό του, τό ζωγράφο Βάϊλερ, 
στό σπίτι τής Ματίλντης, όπου γίνεται ή παρακάτου 
σκηνή.

Σιωπηλοί, βυθισμένοι χ’οί δυό στους στοχασμούς 
τους, περάσανε τίς γεμάτες κόσμο συνοικίες, πηδή 
σανε σένα τραμ, δίχως νά πούνε λέξη, καί μονάχα 
ξαναζυγώσανε σάν άνεβαίνανε τά σκαλιά ποδφερναν 
στό διαμέρισμα τής Ματίλντης. Στό δεύτερο πάτωμα 
περάσανε μπρός άπό μιά πόρτα, πού είχε μιά πλάκα 
άπό μαυρισμένο χαλκό με τδνομα του Γκάτσκη άπά 
νω, μά αύτός έστρεψε άπ’ τήν άλλη καί μονάχα μέ 
τή φαντασία του χάϊόεψε τά βιβλία του πού εϊτανε κεΐ 
μέσα άραδιασμένα, του φάνηκε πώς κάποια άγκαλιά 
άνοιγότανε πρός αύτόν, καί σύρθηκε Ισαμε τό άλλο 
κεφαλόσκαλο, κρατώντας τόν άνυπόμονο Βάί'λερ καί 
ψιθυρίζοντας.

— Μά μήν περπατάς τόσο γλήγορα !
Μά κατά βάθος καμάρωνε. "Ενα χαμόγελο τόν 

ξαλάφρωνε. Κ’ οί άλλοι λοιπόν πηγαίνανε, πρός αύ 
τή, σά σέ μιά δύναμη έξουσιαστική, καί δέν μπρρο̂ σε

| νά τή δεΐ κανείς μιά φορά δίχως νά νιώσει τήν άνάγ- 
, κη νά ξαναπάει πρός αύτή σά σέ προσκύνημα!

Χωρίς άμφιβολία ό μικρός δόκιμος θά εΐτανε πιά 
κεΐ πάνω.

— Γιατί λοιπόν δέν άνεβαίνεις; τονέ ρώτησεν δ 
Βάϊλερ, σκυμένος πάνω άπό τό κάγκελο τής σκάλας.

— Έρχομαι, έρχομαι. Χτύπησε τήν πόρτα, τού 
άπάντησε, μέ λεπτήν ειρωνεία.

— Ρίχνονται σαδτήν σάν παιδιά σέ Χριστουγεν
νιάτικο δέντρο, συλλογιζότανε μέ περηφάνεια. Κι 
άλήθεια άκούστηκε ένα μακρύ, στριγγό κουδούνισμα, 
σά γιά τό μοίρασμα των δώρων.

Στήν άντικάμαρα, πλάι άπό τό μαντύα τοΟ δόκι
μου, φαινότανε ένα πανωφόρι άπό γούνωμα καί μιά 
ρεπούμπλικα μέ τριμένο γΟρο.

— Αύτός ό καταραμένος Ντόρντορφ δέν ξεκολ
λάει άπό δώ, μούγκρισεν ό Γκάτσκη. Ό Βάϊλερ χα 
μογέλασε μέ κουρασμένο ύφος. θάχουμε συζήτηση 
μέσα, συλλογίστηκε σηκώνοντας τούς ώμους του. Καί 
τήν ώρα ποΰβγαζε τό μαντύα του, μεύθυμο τόνο 
είπε.

— Μ5λ’ αύτά πρέπει νάναι πολύ άφοσιωμένος. 
Κάθε Κυριακή τονέ διώχνουν καί ξανάρχεται σά νά 
μήν έγινε τίποτα.

— Ό Γκάτσκη έκανε ένα καταφρονετικό κίνη
μα. Πάντα τού καθότανε στό στομάχι αύτός ό κύριος 
θείος. Άπό τότε πού άρχισε ό πόλεμος συγκρατιό
τανε μέ κόπο γιά νά μήν πετάξει έξω άπό τήν πόρτα 
αύτό τό γέρο φαγά. Είχε άλήθεια κάποια μακρινή 
συγγένεια μέ τή Ματίλντη, μά πραγματικά Ικμε- 
ταλλευότανε τό χουβαρνταλίκι της. Πολύ περσότερο 
άπό τούς δεσμούς τής συγγένειας, τόν τραβούσαν τά 
πλουσιοπάροχα τραπέζια της, τά τζαμπατζίδι- 
κα εισιτήρια στήν δπερα, κι δλες έκεϊνις οί ποικί
λες διασκέδασες πού ένας κατώτερο;' ταχυδρομικός 
ύπάλληλος, κι δταν άκόμα ή γυναίκα του έχει π«.
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θάνει, δύσκολα μπορεί νά χΐς άπολάψει. Έπειτα, δέν 
είτανε άσκημο νά μπορεί νά μιλάει γΓαύιές τΙς σχέ- 
σες του στδ καφενείο, ή μπρδς στους συναδέλφους 
του στδ ταχυδρομείο.

Έ  πρώτη σκέψη τοΰ Γκάτσκη είτανε νά φύγει. 
Μόλις είχε τελιώσει ή βρωμερή έκείνη σκηνή μέ 
τδν άνθυπασπιστή του καί δέν είχε καμιάν όρεξη νά 
ξανασυγχιστεϊ μέ τδ «θείο». Κ’ υστέρα, οί νικηφόρες 
μέρες τοΰ Αύγουστου είχαν ξεσηκώσει τά μυαλά τοΰ 
γέρου καί μιλούσε βλο για δόξες καί νίκες. Θλλεγε 
κανείς πώς Αλήθεια μέ τις γροθιές του άνοιξε τις 
πόρτες τής Λιέγης. Τί νά πιαστεί μέ τέτοιο βλάκα!

Είχε άπλώσει τδ χέρι νά ξαναπάρει τδ πανωφόρι 
του δταν άνοιξε ή πόρτα καί φάνηκε ή Ματίλνχη μέ 
μιά τσαγιέρα στδ χέρι. Μόλις είδε τή λυγερή καί 
πεταχτή αύτή μορφή κι άνάσανε τήν Ακαθόριστη 
έκείνη μυρουδιά τής πολυτέλειας καί τής λεπτότη
τας, ένιωσε τά μέλη του νά μουδιάζουν. Δέν ήθελε 
πιά νά φύγει. Μά κάποιος άνίκητος φόβος καί σά 
μίσος του πνίγανε τδ στήθος, κ ' ή τρυφερή έπιθυ 
μία πού είχε γι’ αΰτήν δέν εδρισκε τδ δρόμο της. 
Έτσι γινότανε κάθε Κυριακή,

Έ  νοσταλγία ποΰνιωθε γι’ αύτήν, ή φλογερή 
άνάγκη πούχε στδ διάστημα τών έξη σκληρών ή με
ρών νά συλλογιέται πότε θάρτει ή ώρα νά σφίξει τδ 
λουλούδι αύτδ στήν άγκαλιά του,έπεφτε τήν ίδια στι
γμή πού τήν έβλεπε. Καταλάβαινε πώς βέβαια θά 
είταν μεγαλύτερος δ θυμός του άν τήν έβλεπε κάποια 
μέρα κακοντυμένη, χοντρή, λερωμένη, σέ αρμονία 
μέ τά χοντρόρουχά του καί τά χέρια του πού γεμί
σανε ρόζους στδ στρατώνα, ήξαιρε πώς αύτδ δέ θά 
μπορούσε ποτέ νά τδ υποφέρει, κι δμως κάθε πού τήν 
έβλεπε τοΰ έρχότανε ή ιδέα πώς αύτή δέν τδν άγα- 
ποΰσε πιά. Αύτδ τδ συναίστημα βέβαια έλιωνε πολύ 
γλήγορα καί κείνος άφινότανε νά νανουρίζεται στή 
γλυκειά ήσυχία πού σκορπούσε τριγύρω της... ό άν- 
θ υπ : σπιστής, δ λοχαγός, δ στρατώνας, δλα λίγο λίγο 
σβήνανε... μά τή Δευτέρα τού φαινότανε πώς δέ θά 
μπορούσε ποτέ νά ξαναγίνει δ στρατιώτης τού πεζι
κού Γκάτσκη, κ' ή βδομάδα περνούσε μαζεύοντας 
καινούργιο άχτι μέσα του.

Έκείνη χαιρέτησε τδ Βάϊλερ πρώτα, τδν άφισε 
νά περάσει μπρός της καί νά μπει στδ σαλόνι, κ’ 
ύστερα ήρθε κ’ έσφιξε τρυφερά τδ Γκάτσκη στήν 
άγκαλιά της, περνώντας τδ λεύτερο χέρι της μές στά 
μαλλιά του.

— Πρόσεξε, τής είπε, θά λερώσεις τήν όμορφη 
ρόμπα σου απάνω μου! κι άποτραβήχτηκε μέ τά χεί
λη του στραγγισμένα καί λεπτά σά λεπίδες μαχαι
ριού. Μά ή φοβισμένη ματιά πού συνάντησε είτανε 
γεμάτη άπδ τόση έξυπνάδα καί γλύκα πού ντράπηκε 
γιά τδ φέρσιμό του κ* έφερε ώς τδ στόμα του τδ μυ

ρωμένο καί περιποιημένο χεράκι της καί φίλησ’ ένα 
ένα τά πέντε της δάχτυλα.

Έ  έπιθυμία άναψε μέσα τους, τούς σκέπασε σάν 
πέπλος καμωμένος άπδ άνατριχίλες... κλείσανε τά 
μάτια πέφτοντας στά βάθη μ:άς άβυσσος... καί ξα- 
ναμένος άκόμα μπήκε στήν κάμαρα, έσφιξε τδ χέρι 
τού δόκιμου, έκανε μέ σουφρωμένο μέτωπο μίαν υπό
κλιση μπρδς σ:δν Ντόρντορφ. Τδ καλδ φέρσιμο αυ
τού του γεροντάκου πού είτανε δλο υποκρισία, τονέ 
φούρκισε ύπερβολικά.

— Απορώ πώ; σά; βλέπω σήμερα τόσο καλο
διάθετο, τού είπε. Κι δμως, αύτή τή βδομάδα δέν 
είχατε καμιά νίκη.

—Μή σάς μέλει, δέ θαργήσει κι αύτό. Περιμέ
νετε μονάχα, άπάντησε δ Ντόρντορφ μέ γλυκδ χα
μόγελο, κ’ ή μαύρη ματιά του άκολούθησε τδν Γκάτ
σκη πού έκανε νά γυρίσει Απ’ άλλοΰ.. Έπειτα, λυπή
θηκα πολύ, είπε, ιχαθαίνοντα; πώς δέν περάσατε 
όμορφη βδομάδα. Μέ τδ δάχτυλό του έδειχνε τδν ντε 
Κρύλωφ πού τού δηγότανε 6 Βάϊλερ τήν τελευταία 
άτιμία τού Ανθυπασπιστή Στούφ.

— Μή άνακατεύεστε σαύτά, παρακαλώ, δέ ζήτη
σα νά γίνετε δικηγόρος μου, τδν άντίσκοψε ό Γκάτ
σκη άπότομα, προσπαθώντας νάπομακρύνει τή Μα- 
τίλντη άπδ κεί. Δέν ήθελε νά μάθει κι αύτή τί τρα
βούσε. Ντρεπότανε σά μικρδ παιδί τιμωρημένο.

— Έλα, μπρός, μή μιλεΐς γι’ αύτές τις ανοησίες! 
του ξανάπε μέ προσταχτικό τόνο. Μά έκείνη είχε 
άδράξει τις πρώτες λέξες, τδν άφισε καί ζύγωσε στούς 
άλλους, γέρνοντας μπρδς τδ μικρδ κεφαλάκι της καί 
τά ρουθούνια της πού άνοιγβκλείνανε.

Τότε κείνος στενοχωρέθηκε πολύ.
— Μά δέν παραπονιέσαι τουλάχιστο γιά τή δική 

σου τύχη ; φώναξε τού Βάϊλερ. Ό Θεδς ξαίρει πώς 
δέν περνάς καλύτερα άπδ μένα ! Ύστερα έκανε μιά 
στροφή πάνσυ στά τακούνια του, τράβηξεν άργά άργά 
πρδς τδ πιάνο, κάθισε κι άρχισε νά σιγοπαίζει ένα 
γλυκδ σκοπό.

Στδ βάθος δ ζήλος τού Βάϊλερ τδν είχε κατασυγ- 
κινήσει. Λεπτό, άδύνατο, τδ καημένο τδ παιδί ύπό- 
φερνε παραπάνου άπδ κάθε άλλον. Κάθε βράδι έπε
φτε ξερδς στδ κρεβάτι του άπδ τδν κόπο πού τοΰ δίνα
νε τά θελήματα πού τδν έβαζε νά κάνει δ λοχαγός.

Σάν Ίντιάνος φακίρης τά ύπόφερνε δλα δίχως 
νά μιλήσει καί μονάχα σάν καμιά άδικία γινότανε 
σάλλονε, θύμωνε.

Αύτή τή στιγμή στδ βάθος ένιωθε τέτοιαν άπο- 
στροφή καί μανία γι’ αυτή τή ζωή τής σκλαβιάς καί 
τής £ίας, πού οί μικρές άντίρρησες τού θείου φαινόν
τανε σάν κραυγές κινδύνου, κι δ γέρος πώς χτυπιό
τανε γιά νά μήν άφίσει νά τονέ σκεπάσει δλον ή 
Ανίκητη πλημμύρα άπδ τά λόγια τού Βάϊλερ. -

— Εσείς προπάντων δέν έπρεπε νά τδ πείτε ποτέ

Τ Ο  Κ Ρ Ι Μ Α  .



αύτό, φώναξε 6 Βάϊλερ. ’Εσείς π ρδ πάντων. Δέν είν* 
αύτδ ή πειθαρχία ! Γιατί στηρίζεστε σαύτή τήν Αχρη 
στη λέξη ; Μή φεύγετε άπ' αύτδ πού σας ρωτώ, 
Απαντήστε καθαρά, γιατί δ πιανίστας Γιώργης Γκάτ 
σκη, πού κανείς δέ θά μπορούσε βέβαια Ατιμώρητα 
νά τδν πεί παλιάνθρωπο ή βλάκα, καί πού δέ θάφινε 
κανένα νά τού πατήσει τδ πόδι δταν είτανε πολίτης, 
δέν έχει πιά τδ δικαίωμα να κρατήσει, Εστω κ’ ένα 
μικρδ κοματάκι Απ' τήν παλιά του Αξιοπρέπεια; 
Μήπως είναι γιά τιμή τβΰ περίφημου έχείνου χακί 
νάφίνουμε νά μάς βρίζει κάθε Ανθρωπος πού αν δέν 
είχε τήν στολή, θάτανε καλδς τδ πολύ πολύ γιά πορ 
τιέρης ; Γιατί, κι δταν έμεΐς ξεκινήσουμε γιά τδ Μέ
τωπο, δ κ. Ανθυπασπιστής Στούφ θά μείνει στά μετό
πισθεν νά μαλλιοτραβιέται δίχως φόβο μ έτούς νεο 
σύλλεχτους.

Ό Ντόρντορφ 2καν’ ένα μορφασμό. Ό Ασημος 
υπάλληλος πού είτανε σκυμμένος δλη του τή ζωή, 
ταπεινός, υποδουλωμένος, ένιωθε κάποια ταραχή μά

* , καί κρυφή χαρά Ακούγοντας αύτδν τδ μικρδ κύριο 
’ μέ τις φιλελεύθερες Αρχές νά μιλάει γιά τή στρα- 
'ψ ^ Ι  ■ τιωτική βία.

— Έτσι είναι, Αγαπητέ κύριε. Ό καθένας είναι 
υποχρεωμένος σήμερα νά κάνει κάποια θυσία. Ένας 
χάνει τή θέση του, Αλλος πρέπει νάπαρνηθεΐ τή 
λευτεριά του, όπως ό κ. Γκάτσκη, τδ κράτος παίρνει 
τά παιδιά τού Αλλου, κι αύτή είν’ ή δική μου περί
πτωση. Νομίζεις πώς μέ Αναπαμένη καρδιά κάθουμαι 
έδώ, σά συλλογιέμαι πώς κάθε στιγμή μπορεί νά 
μοδρθει τηλεγράφημα άπδ τδ "Γπρ ή τή Δυτική 
Ρωσσία ; Σάίρεις τί κόπο καί χρήμα μπορεί νά ξοδέ
ψει κανείς γιά νάναθρέψει δυδ παιδιά ώς που νά τού 
δώσουν τήν παραμικρή Ανταμοιβή ; Τώρα Αν τδ θε
λήσει δ Θεός, μπορεί νά γυρίσουν Ακρωτηριασμένοι. 
Μπορεί μάλιστα καί νά μήν τούς ξαναδώ. Πιστεύω 
πώς κάθε θυσία έχει καί τήν Αξία της. Μήπως θαρ
ρείτε πώς έγώ δέ θά προτιμούσα τδ κακδ φέρσιμο 
τοΰ κ. Στούφ ;

Ό Γκάτσκη Ακουγε καί μέ τδ κεφάλι του έδινε 
σημάδια Ανυπομονησίας. Μόλις κρατούσε τδν έαυτό 
του, παίζοντας κάτι πεταχτά τραγούδια. Τώρα άπο 
ρούσε γιατί δέν Ακουγε τίποτα πίσω Απ’ τή ράχη του. 
"Οταν ξυπνούσε δ θυμδς τού Βάϊλερ έχανε δλη του 
τή δειλία καί τίποτα δέν τδν κρατούσε νά πεί τις πιδ 
παράτολμες γνώμες. Περίμενε λοιπδν τδ ξέσπασμα 
πού θακολουθοΰσε τήν άγόρευση τού Ντόρντορφ. Μά 
ή σιωπή ξακολουθούσε. Έπαψε νά παίζει καί γύρισε 
πρδς αύτούς.

Φρικιαστικά ώχρός, έτοιμος νά χυμήξει,δ Βάϊλερ, 
οέ σήκωνε τά μάτια του άπδ τδ πρόσωπο τού Ντόρ 
ντορφ. Έβλεπε κανείς πώς μέσα του γινότανε ένας 
μεγΑλος Αγώνας.

Έκανε νάρχίσει, σταματούσε, πάλι ξαναδοκίμαζε, 
καί φαινότανε πώς Ινα ρίγος τδν έκοβε τή οτιγμή

ν ο υ μ α ς  __________

πού οί λέξες είτανε έτοιμες νά βγουν άπδ τά χείλη 
του.

— Γιά τδ Θεό, μή μέ φάτε ! είπε έτσι, τάχα χω
ρατεύοντας δ θείος, μά ή φωνή του φαινότανε ταρα
γμένη.

Ό Βάϊλερ τότε έκανε ένα κίνημα λυτρωμού σά 
νΑρριχνε πίσω του αύτδ πού τού βάρυνε τούς ώμους.

— Δέν μπορώ πιά, φώναξε, δέν μπορώ πιά νά- 
κούω αύτδ τδ ψέμα ! Φτάνει πιά...

— Ψέμα ; τδν άντίκοψε δ Ντόρντορφ. Πού τδ 
βλέπετε λοιπδν αύτδ τδ ψέμα ;

Ό Βάϊλερ τραβήχτηκε πίσω ένα βήμα. Τά γό
νατά του τρέμανε άπδ τή συγκίνηση.

— Δέν είπατε τωραδά πώς περνάει πολύς, μά 
παρά πολύς καιρδς, πριν ένας γιδς δώσει στούς γο
νιούς του τήν παραμικρήν Ανταμοιβή ; Πότε δίνει 
Ανταμοιβή ; "Οταν θάποκατασταθεΐ καί θάναι εύτυ- 
χισμένος; Μά πρέπει νά πλερωθεΐ κ’ ή πατρική περη- 
φάνεια. Είναι γονιοί·—δέ θά τδ Αρνηθεϊτε βέβαια — 
πού δέ ζητάνε Απ' τά παιδιά τους παρά τήν ικανο
ποίηση τής ματαιοδοξίας τους. Είναι πολλοί πού δέρ
νουν τά παιδιά τους καί τάναγκάζουνε νά μάθουν, 
ένώ δέν μπορούν, μόνο καί μόνο γιατί θέλουν νά ξαί- 
ρει δ γιδς τους όσα ξαίρει δ γιδς τού γείτονα. Πόσα 
παιδιά-μά συλλογιστείτε το—έχουνε σπρωχτεί στήν 
κακομοιριά καί στήν αύτοχτονία Ακόμα, έπειδή τολ
μήσανε νά ζητήσουν τήν εύτυχία τους σένα γΑμο 
πού δέν τδν παραδεχότανε ή ματαιοδοξία τών γονιών 
τους ! Σταθείτε ! Μοναχά σαύτή τήν κάμαρα είμα
στε τρία παιδιά πού τυχαία Ανταμώσαμε. Ρωτήστε 
λοιπδν τδν Γκάτσκη πώς δ πατέρας του τδν κατα- 
ράστηκε ώς τή στερνή πνοή του γιατί Εγινε Αρτί
στας, ρωτήστε τδν κύριο ντέ Κρυλώφ πού ήθελε νά 
γίνει ζωγράφος καί σιχαινότανε βλες τής έκδήλωσες 
τής βίας, ρωτήστε τον μέ τί μέσα τδν Αναγκάσανε 
νά γίνει αξιωματικός. Έγώ ; . . . .  Μά θά χρειαζόν - 
τανε πολλές ώρες γιά νά δηγηθώ τή μοχθηρία καί 
τδ δόλο πού ή χήρα μητέρα μου—μιά μητέρα, Α- 
κούτε, — μεταχειρίστηκε γιά νά μέ κάνει νάκολου- 
θήσω δίχως νά τδ θέλω τή δουλειά τού πατέρα μου. 
Καί νά γιά μάς τούς τρεις. Μήπως είμαστε έξαίρεση ; 
Έγώ σας λέω πώς έξαίρεση είναι τδ άντίθετο. Γιά 
τούς πιδ πολλούς γονιούς ή Ανατροφή τών παιδιών 
είναι σάν βποιαν Αλλην ίπιχείρηση. Θυσιάζουν σέ 
διάστημα είκοσι χρόνων χρήμα καί κόπο, κ’ ύστερα 
φέρνουν τδ λογαριασμό. Θέλουν νά μπορούν νά λένε 
μέ περηφάνεια : «Ό γιός μου έδωσε έξετάσεις καί 
πήρε τδ δίπλωμα. Διορίστηκε τμηματάρχης, διευθυν
τής, σύμβουλος τής έπικρατείας. Παντρεύτηκε μέ τήν 
κόρη τού περίφημου μεγαλομπακάλη Δείνα». Νά τί 
είτανε οί γονιοί στδν καιρδ τής ειρήνης. Τώρα, μο
νάχα οί περίστασες Αλλάξανε. Όποιος θέλει σήμερα 
νά θαμπώσει τήν οικογένεια καί τούς φίλους, νά 
μαζέψει συγχαρητήρια, νά γίνιι σεδαστδ κι άξιοζή-
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λευτο πρόσωπο, πρέπει νάχει νά δηγιέται έξαιρετικά 
πράματα γιά τά παιδιά του. Πρέπει νά διακρίνον 
ται. Εκείνος πού γυρίζει μέ τά γράμματα πού £ 
γι<5ς του τοδγραψε άπύ τύ Μέτωπο, πού μπορεί νά 
πει έχει πού κάθεται: «Ό γιός μου είναι στδ Τά- 
νεμπεργκ» ή : «Ό γιός μου είναι στδ Ύπρ» καί νά 
μιλεΐ γιά τίς πληγές, γιά τήν εύαρέακεια πού δό 
θηκε στήν ήμερήοια διαταγή τοΰ λόχου, καί γιά τύ 
θάνατο άκόμα του γιου του, έκεΐνος καί μόνο έκείνος 
είναι πλερωμένος γιΑ τήν πατρό:ητά του. ‘Εμπρός, 
παλιόπαιδα, έμπρός! Ά ν  είναι δυνατοί καί πολεμικοί, 
τόσο τύ καλύτερο. Τόσο τδ χερότερο, άν είναι τρυ - 
φεροί κι ονειροπαρμένοι. Πβιδς πατέρας μ' ευχαρί
στηση θά σωποΰσε, τή στιγμή πού οί άλλοι έχουν 
νά λένε γιά τά παιδιά τους ; Ποιδς θ ϊθελε νάναι ό 
πατέρας ένδς πού άφισε νά πιαστεί αιχμάλωτος; 
Ξαίρω, ξαίρω, πώς δλ’ αύτά δέν είν' ευχάριστα νά τά 
λέει κανείς, μά μέ συγχωρεΐτε, κύριε Ντόρντορφ, δέν 
μπορώ νά σωπαίνω πιά. Φτάνει πιά. "Οταν τούς 
άκούω τούς γέρους νά περηφανεύουνται, αύτοί πού· 
ναι προφυλαγμένοι, πού κοιμούνται κάθε βράδυ μέσα 
σέ παχιά στρώματα καί σκεπάσματα κ’ έρχονται νά 
διαλαλήσουν τδ μέγεθος τής θυσίας τους, ά, δχι, δέν 
μπορώ πιά, πάω νά σκάσω. Κ* υστερ’ απ’ δλ" αύτά 
τδ νά σωπαίνει κανένας μπροστά τους είναι τόσο 
πρόστυχο, δσο κι* αύτά πού λένε. Δέν έχει πιά κα
νείς τδ δικαίωμα νά κάνει πώς δέν καταλαβαίνει. 
Πρέπει νά τδ καταγγείλουμε αύτδ τδ ψέμα, δέν έχει 
άλλο μέσο νά φτάσουμε ώς τήν καρδιά τών άνθρώ · 
πων. "Ας τούς δείξουμε λοιπδν πώς αύτές οί φράσες 
δέν είναι παρά μόνο φράσες, καί πίσω άπ’ αύτές τίς 
φράσες, δειλά, κρύβεται ή συνείδηση.

Εατακουρασμένος έπεσε πάνω στήν καρέκλα πού 
έκείνη τή στιγμή τοδδωσε ή Ματίλντη. Μέ τδ χέρι 
σκούπισε τδν ίδρο πού τού έλουζε τδ μέτωπο.

— Φράσες * , . . . .  αύτά τά λέτε φράσες, ψέματα, 
μούγκρισε ό Ντόρντορφ πού κι αύτουνού τρέμανε τά 
δυό του χέρια. \ "Αν τά λέτε αύτά φράσες, έγώ δέν 
έχω τίποτ’ άλλο νά πώ. Ποτέ σας δέν έχετε κάνει 
πατέρας. Αύτδ είναι φανερό.

— Μά, θείε μου, δ Βάϊλερ δέν χτύπησε σένα. 
Όλοι ξαίρουν πώς είσ’ ό καλύτερος πατέρας.

— Χωρίς άμφιβολία, βιάστηκε νά πει κι’ £ Βάϊλερ 
μέ τάγαθά μάτια του καρφωμένα στδ.γέρο καί μέ 
τή φωνή όλότελα ξαναγλυκαμένη. Μήν τά παίρνετε 
δλ’ αύτά γιά λογαριασμό σας. Δέ λέω πώς δέν είναι 
καί γονιοί μέ δίχως ιδιοτέλεια. Είναι, καί πολλοί μά
λιστα. Μά τώρα δέν είναι τδ ζήτημα γι' αύτούς. 
Αύτούς τούς άρπάζουν τά παιδιά τους, δέν προσφέ
ρουν θεληματικά καμιά θυσία αύτοί. Αύτή τήν 
πρόστυχη λέξη, τή θυσία, δέν μπορώ νάκούω πιά. 
Καί μάλιστα σήμερα. Τήν ώρα πού έρχόμουνα, είχα 
στδ νού μου τδ άρθρο πού διάβασα χτές τδ βράδυ, 
δέ θυμούμαι σέ ποιάν Ιφημερίδα. Έλεγε κεΐ μέ πολ

λές λεπτομέρειες γιά τδ πολεμικδ δάνειο, πώς είν' 
έγγυημένη τοποθέτηση τού παρά καί φέρνοντας πολλά 
παραδείγματα άπόδειχνε πώς δποιος γραφότανε θάχε 
δίχως κίντυνο δ ο"|ο τόκο, κ* έξδν άπ’ αύτά, τή χαρά 
πώς έχτέλεσε μια πατριωτική πράξη. Όταν τά διά
βασα αύτά, σάς δρκίζομαι, στήν άρχή μού φάνηκε σά 
χωρατό. Γιατί, είπα, οί άνθρωποι δίνουν τούς γιους 
τους δίχως καμιάν έγγύηση πώς θά τούς ξαναπά- 
ρουν, δίχως τόκους, έτσι, γιά μιά τιμή, ένφ βάζουν 
τέτοιους δρους γιά τδ χρήμα τους; Μά γιατί λοιπδν 
τδ Κράτος δέν κάνει έπίταξη στά χαρτονομίσματα, 
άφοΰ τά χρειάζεται κι' αύτά τόσο, δσο καί τούς στρα
τιώτες ; Δέν έχει πιά άμφιβολία γιά τδ είδος τής θυ
σίας τών πολιτών. Δίνουν τδ αίμα τους δίχως παζα
ρέματα, τί διάβολο ! . . .  Πριν νά βρώ τήν έξήγηση, 
πήρα ένα γράμμα άπδ τδ θείο μου πού βρίσκεται 
στήν Κολώνια. Ήρθε κείνη τήν ώρα, σάν παραγγε- 
λιά. Ό θείος μου είν* άνθρωπος δίχως παιδιά, έχει 
χοντρικδ έμπόριο δερμάτων, κι’ είναι πάρα πολύ 
πλούσιος. Χρόνια είχα νά πάρω γράμμα του, δπως 
συχνά' γίνεται μέ τούς πλούσιους συγγενείς. Νά 
δμως πού τώρα μάγαπάει. “Εμαθε μέ χαρά πώς έπι- 
στρατεύτηκα καί μού στέλνει μιάν έπιταγή χίλια 
μάρκα καί προσθέτει πώς, νά μή βιαστώ νά τού τά 
έπιστρέψω γιατί πούλησε στδ Κράτος τήν παρακατα
θήκη του μέ τέτοιο κέρδος, πού μέ χαρά μπορεί νά 
μού δανείσει κι άλλα αργότερα, σά μού χρειαστούν. 
Γιά δεύτερη φορά τδ πρόβλημα παρουσιαζότανε μπρο
στά μου. Ξανάρχισα νά σπάνω τδ κεφάλι μου. Γιατί 
τδ Κράτος νά μή λέει νέ:α σκέτα : «Χρειάζομαι πα
πούτσια γιά τά παιδιά σας. Όλοι οί δερματέμποροι 
νά παραδώσουν τίς παρακαταθήκες τους στδ χν 
στρατώνα. Όσων τά ¿νόματα αρχίζουν άπδ Α—Ε 
στις 23 τού μηνός, άπδ Ζ -Ν στις 24 κ’ έτσι κ* οί 
άλλοι». Ό θείος μου δέ θάχε νά πεί τίποτα. Καί 
πάλι θάτανε σέ καλύτερη θέση άπ' αύτούς πού δί
νουν τά παιδιά τους. Γιατί λοιπδν τδ Κράτος δείχνε- 
ται τόσο δειλδ άπ' τή μιά, τόσο άπαιτητικδ άπ’ τήν 
άλλη ; Μήπως; . . .  Δέν τόλμησα νά διατυπώσω τήν 
έρώτηση ούτε στδν έαυτό μου. Τόσο λίγο λοιπδν 
έχτιμάει τήν Ανιδιοτέλεια τών άστών, πού δέν τολ
μάει νά τούς γυρέψει τά δέρματα καί τά λεφτά τους 
δίχως νά τούς δώσει άνταμοιβή 1 Κι βμως τούς πήρε 
τά παιδιά τους δίχως νά τούς άποζημιώσει. Δέν ήθελα 
νά δεχτώ τήν έξήγηση πού έρχότανε στδ μυαλό μου. 
Μά τδ άπόγεμα, τήν ώρα πού πλέναμε τίς καραβά- 
νες μας, £ Φραίμπελ μουπε πώς £ γέρο πατέρας του, 
πούναι γεωργδς καί γώ δέν ξαίρω πού, βρίσκεται 
τώρα σέ καλή οικονομική κατάσταση, έξαιτίας τού 
γεωργικού βραβείου. Τδ Κράτος, μού φαίνεται, ζη 
τάει άπ’ τούς χωρικούς νά σπείρουν έκεΐνο πού χρειά
ζεται πιδ πολύ £ τόπος, καί γιαύτδ τούς δίνει δέν 
ξαίρω τι άμοιβή. Δέν καλοκατάλαβα, άν καί μούδειξε 
τδ κομμάτι τής έφημερίδας πού ό πατέρας τ ιυ  τοδχε
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στείλει μαζί μέ τδ γράμμα. Τέλος δμως δέν κατά · 
λαβα. Κράτησα μόνο στδ νοΰ μου τή λέξη «εις 
Ανταμοιβήν». Μου φαινότανε καταπληχτικδ πώς αύ 
τοί ο! Ιδιοι που μέ χέρια μπόγια προσφέρανε τή 
σάρχα Από τή σάρκα τους καί τή στερνή τους πα
ρηγοριά, δέν μπορούν, χωρίς «άνταμοιβήν» νά άπαρ 
νηθούν Ενα μέρος Απ’ τδ εισόδημα του χωραφιού 
τους . . .  Μπορεί νά γελιέμαι, μά γυρεύω τουλάχιστο 
νά δώ καθαρά, δέ γυρεύω παρά νά πιστέψω καί γώ 
πώς γίνονται κάποιες θυσίες, πράμα πού δέν πιστεύω 
δσο βλέπω πώς αύτές σταματούν στδ πορτοφόλι κι 
δχι στήν καρδιά του γονιού.

Είχε ξαναγίνει ήσυχος καί μιλούσε μέ βραχνή φω
νή, μένα είδος άποστροφής καί κόπωσης σά νάνιωθε 
ντροπή γιατί ξεστόμισε ένα τέτοιο κατηγορητήριο. 
Όταν ξανάγινε σιωπή δρριξε δειλά τή ματιά του 
στίς σοβαρές μορφές πού τδν τριγυρίζανε κ’ ύστερα 
άναστενάζοντας κάθισε κάτω.

Σιωπή. Κανείς δέ μιλούσε. Βαρειά καί πνιχτική 
γαλήνη Απλωνότανε στήν κάμαρα, θά διαρκούσε 
πολύ, δ Γκάτσκη σηκώνοντας τούς ώμους του μέ 
τρόπο πούλεγε πολλά, δέν ξαναπήγαινε νά καθίσει 
στδ πιάνο. Όσο μιλούσεν ό Βάί'λερ, δέν είχε σηκώ
σει χά μάτια του άπ’ τδ πρόσωπο τής Ματίλντης κ” 
είδε νά χαράζει κεΐ πάνω μιά μικρή ρυτίδα πόνου, 
πού άρχιζε άπ’ τίς άκρες των χειλιών της. Έκανε 
χερονομία σά γιά νά διώξει αύτά πούχε Ακούσει καί 
σά μέ μιάν άϋλη πνοή άφισε τά δάχτυλά του νάτρέ- 
ξουν στά κόκκαλα τού πιάνου, ένώ κοίταζε τδ λατρευ- 
τδ προσωπάκι τής φιλενάδας του.

ΚιδΝ.όρντορφ έμενε σιωπηλός. ’Αποφασισμένος 
νά μήν Απαντήσει ούτε μέ μιά λέξη στήν ταπεινή 
αύτή συκοφαντία, κοιτούσε πεισματάρικα τήν άκρη 
τών παπουτσιών του. Τδν είχαν προσβάλει στά Αψη
λότερα καί τιμιώτερα συναιστήματά του, στήν πα
τρική του Αξιοπρέπεια—τή μόνη πουχε άποχτήσει 
στή ζωή του -  κι όρκιζότανε πώς δέ θά ξαναπατοΰσε 
σαύτδ τδ σπίτι πρίν φύγουν γιά τδ Μέτωπο δ Γκάτ
σκη κι δ Βάί'λερ.

Ξαφνικά ή ήρεμη καί γλυκειά φωνή τού δόκιμου 
ντέ Κρυλώφ έκοψε τή σιωπή. Καθένας τέντωσε τ’ 
αυτί κι δ Γκάτσκη δ ίδιος έστρεψε : Είταν ή πρώτη 
φορά πού δ δόκιμος έπαιρνε αύτόρμητατδ λόγο. Ά λ 
λες φορές παρακολουθούσε μέ μάτι καθαρό, λαμ
περό Απδ τδ ένδιαφέρο, τή συζήτηση, μά φαινότανε 
πολύ στεναχωρεμένος δταν Αναγκαζόταν νά μιλήσει 
κι αύτός. ΝΑρχίσει λοιπόν νά μιλάει χωρίς νά τδν 
προσκαλέσουν, αύτδ ποτέ δέντό περίμενε δ Γκάτσκη.

Χωρίς Αμφιβολία ξεχείλιζε. Έκεΐ εΐτανε σά μιά 
στέρνα, πού δέ σηκώνει μιά στάλα παραπάνου, καί 
δμως τή γεμίζουν, τή γεμίζουν Ακατάπαυτα.

— Κύριε Ντόρντορφ, μήν πάρετε γιά λογαριασμό 
σας, σάς λέω καί πάλι, αύτά πού θά πώ, άρχισε μέ 
δισταχτικδ τόνο, ρίχνοντας φοβισμένες ματιές στή

Ματίλντη, σά νάπαιρνε μονάχα Απδ τή μορφή της 
τδ θάρρος νά ξακολουθήσει. Δέν ξαίρω τί σκέπτονται 
ο£ Αστοί τής μέσης τάξης. Μά γύρω σέ μένα, μισή 
ώρα μετά τήν έπιστροφή στδ πατρικό σπίτι τότε πού 
πήρα τήν πρώτη άδεια, νά ποιά μοιραία έρώτηση 
Ακουγότανε. «Μάντεψε πόσοι σκοτώθηκαν Απδ τήν 
οίκογένειά μας». Βέβαια μού είπανε καί πόσοι πολε
μικοί σταυροί μάς δοθήκανε, μά αύτδ ήρθε Αργό
τερα. Σάς τδρκίζουμαι, δέν είναι πολύ εύχάριστογιά 
κείνον πού πάει μέ στρατιωτική στολή σπίτι του νά 
ξεκουραστεί, νά τού πετσΰν κατακέφαλα βλοι οί συγ
γενείς πού τδν τριγυρίζουν, τούς νεκρούς τού σπιτιού. 
Πήρα τήν έντύπωση πώς είμουνα ένοχος γιατί ζοΰσα 
Ακόμα, κ ’ ένιωθα τύψες μπρδς στδν πατέρα μου, 
πού είταν ζαρωμένος, γιατί είχε τρείς γιούς Ακόμα 
Απείραχτους.

—’Ώ Γσωπάστε, τί ντροπή! εϊπ’ ή Ματίλντη στρέ
φοντας πρδς αύτόν.

Στδ λεπτό στόμα τού ντέ Κρυλώφ πέρασε ένα έλα 
φρδ χαμόγελο δλο πίκρα πού μεταδόθηκε καί στούς 
άλλους. Ό Γκάτσκη άρχισε νά γελά δυνατά καί νά 
παίζει ένα μικρό χαριτωμένο οαρποοίοεο.

Μόνος δ Ντόρντορφ, σιωπηλός, κοίταζε μέ Αγριωπό 
ύφος κάτω Απδ τδ τραπέζι. Πονούσε Αληθινά, πονούσε 
νάκούει νά έκφράζεται έτσι δ γιδς ένδς στρατηγού. 
Ένας πού θά γινότανε Αξιωματικός. ΟΕ φλυαρίες 
τών δύο άλλων δέν τδν πείραζαν τόσο. Ή Ματίλντη 
άδραξε τδ πλάγιο βλέμμα πού περνούσε κάτου Απδ 
τά πυκνά φρύδια του καί φοβήθηκε. Ό γέρος μπο
ρούσε νά κάνει μιάν Ανώνυμη καταγγελία. Θέλησε νά 
μποδίσει τδν ντέ Κρυλώφ νά ξανοιχτεί πιδ πολύ καί 
γλήγορα έγειρε πρδς αύτδν πάνω Απδ τδ τραπέζι καί 
τούπε.

— Πέστε μου κ. ντέ Κρυλώφ. Δέν μπορεί κανένας 
νά Αμυνθεί, νά προφυλαχτεί Απ' αύτδν τδ φριχτό κύ
ριο Στούφ ; Δαιμονίζομαι σά συλλογιέμαι πώς δ 
καημένος δ Γκάτσκη είναι στή διάθεση αυτού τού 
έλεεινοΰ.

Όπως πάντα δταν ένιωθε τά μάτια τής Ματίλντης 
νά καρφώνονται πάνου του, δ ντέ Κρυλώφ κατακοκ- 
κίνησε. —Ά χ ! ή πειθαρχία, είπε μ' εύθυμο τόνο, 
Ανασηκώνοντας τούς ώμους. Ή Ματίλντη άρχισε νά 
θυμώνει.

— Μ* αύτδ δέν είναι πειθαρχία. Είναι σκλαβιά. 
Έτσι λοιπόν κάθε παλιάνθρωπος, σάν καί κείνον, 
μπορεί νά βασανίζει τδν άλλο γιά τδ κέφι του ;

— Μά δέν είναι καί τόσο κακός, είπε δ Γκάτσκη. 
Ά ν  τουλάχιστο είτανε ξεχωριστός παλιάνθρωπος 
θάχα τήν παρηγοριά νά λέω πώς δέν έχω τύχη. Μά 
αύτδς είναι καλόκαρδος σά θέλει. Δέν μπορεί έπειτα 
νά τονέ μισεί κανείς γιά τή βλακεία του.

— Δίκιο έχει δ κ. Γκάτσκη, είπε δ ντέ Κρυλώφ, 
γλυκός καί φρόνιμος δπως πάντα. Δέν πρέπει, δεσ
ποινίς, νά ξεχνάτε πώς αύτός ό άνθρωπος είναι άν-
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θυπασπιστής άπό είκοσι χρόνια καί δ® καί βρίσκει πο
λύ φυσικό δταν τύχει,νάναι δ λοχαγός άδικος πρός αδ· 
τδν. Συνήθισε νά σωπαίνει μπρός σέ δτι έρχεται άπό 
ψηλάκαί δέν μπορεί νά φανταστεί πώς τδ αίστημα τής 
φιλοτιμίας μπορεί ποτέ νά μπει άνάμεσα σαδτόν καί 
στους κατώτερους του. *Αν ένας άνώτερος τουλεγε 
«Δέν περπατάτε καλά, άντί νά περπατάτε φέρνοντας 
τδνα πδδι μπρός άπ’ τάλλο, πρέπει νά βρείτε άλλου 
είδους περπάτημα» θάπορουσε πιδ λίγο παρά άν τού 
λέγανε πώς πρέπει νά μεταχειρίζεται άλλιώτιχα ένα 
μορφωμένο στρατιώτη τριάντα χρόνων άπό ένα χον
τρό χωριάτη είκοσι χρόνων πού μόλις ξαίρει νά γρά
φει καί νά διαβάζει. Σκύβει δμως μπρός στόν άνώτερό 
του κι δταν αύτ&ς άκόμα είναι άνθυπολοχαγδς δε
καεννιά χρόνων. Ό άνώτερος είναι πιδ πολύ, ξαίρει 
πιδ πολλά, έχει πιδ πολλά δικαιώματα παρά ό κα
τώτερος. Νά, τΐ φαίνεται στδν άνθυπασπιστή Στούφ 
τόσο φυσικδ, δσο καί τδ νάνασαίνει.

(Στάλλο φύλλο τελιώνει)
ΗΛ, ΗΛΙΟΥ

-— +>------ —— -

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟΤ I  ΖΑΙΖΟΒΟΤΑΟΤ

3 2
Μόναχο 21. 2. 10 

’Αγαπητέ Κα'ρλε,
Σ’ ευχαριστώ για την πολύτιμη έξήγησή σου. Σέ 

τέτια περίσταση λοιπόν τδ βρίσκεις σωστό άν πώ 
έτσι ;

Πού τρων ό ένας τον άλλον πολεμώντας 
το γόνο τους, χαλιέται μόνο τάγριο 
γένος;

“Αν το βρίσκεις σωστό, μην κάμεις τόν κόπο νά 
μου άπαντήσεις· άν δμως δχι, θά μέ ΰποχρέονες νά 
μο® δό>:εις την ιξήγηση γιατί αύτή τή βδομάδα θά 
τυπωθεί τύ μέρος αυτό.

Για τις πληροφορίες πού γυρέβεις, τό μόνο πού 
μπορώ νά οέ βοηθήσω είναι λέγοντας σου την άτο- 
μική μου αντίληψη, πού μόρφωσα γιά την κατάσταση 
κάτω άπό τις έφημερίδες κι άπό την ψυχολογία κά- 
πιων ομιλιών πού έκαμα εδώ μ’ έναν άπό τούς 
υπουργούς της κυβέρνησης Μαυρομιχάλη πού βρί
σκεται στό Μόναχο. Κατά πόσο είναι σωστή ή κρίση 
μου, δε μπορώ νά σο® τό εγγυηθώ δμως.

Τό κίνημα εΐταν στην άρχή καθαρά στρατιωτικό. 
Όχι δίχως κάπια μίμηση το® νεοτουρκική®. Τό σύν ■ 
ταγμα τής τουρκιάς στό βάθος δέν ευχαρίστησε τούς 
ρωμιούς, γιατί έτσι τούς κατάστρεψε τά Ιδανικά τους 
νά κληρονομήσουν την Τονρκιά. Μά τό δέχτηκαν 
άπό άνάγκη μέ φαινομενική ευχαρίστηση. Νομίζοντας 
πώς μπορεί νά ΰποσκελίσούν τούς Βουλγάρους, Ιν·

θου'ηάστηκαν γιά νά κολακέψουν τούς τούρχους.Άπυ 
κακή εχτίμηση των περιστάσεων κι άπό τή ουνηθι- 
σμειη άνεγνιασιά τής έλλ. κυβέρνησης δέ δέχτηκαν 
την ένωση τής Κρήτης, νομίζοντας πώς έτσι ξεγελούν 
την Τουρκία χάνοντάς της τό φίλο καί υποσκελίζον
τας πάλε τούς Βουλγάρους. Μά άφοΰ αναγνωρίστηκε 
ή ανεξαρτησία τής Βουλγαρίας κλπ., τότε κατάλοβαν 
οΐ ρωμιοί τό σφάλμα τους νά μην καταλάβουν την 
Κρήτη. Πρώτοι άνταριάστηκαν οί αξιωματικοί. Ή  
Τουρκία αφού ησύχασε μέ τή Βουλγαρία και την 
Αυστρία, έτριξε τά δόντια στούς ρωμιούς. Γυρέβοντας 
γιά την Ισωτερική τους κυριαρχία οΐ νεότουρκοι μια 
διπλωματική επιτυχία, προκάλεσαν τούς ρωμιούς σέ 
βαθμό εξευτελιστικό. Κ’ έτσι οί ρωμιοί άξιωματικοΐ 
έκαμαν τό σύνδεσμο γιά νά Ιξαναγκάσουν την κυ
βέρνηση νά κάμει πολεμικές ετοιμασίες. Κάθε ρω
μιός πολιτικό; δταν είναι στην κυβέρνηση βλέπει 
πώς ό πόλεμος μέ την Τουρκιά είναι αδύνατος, δταν 
δμως είναι στήν άντιπολίτεψη φωνάζει γιά πολεμι
κές ετοιμασίες γιά νά φέρει πράματα στην κυβέρνηση 
καί νά τή ρίξει. Οί άξιωματικοί είχαν Ιπίσης σοβαρά 
παράπονα άπό τό Διάδοχο καί τόν Πρίγκηπα Νικό
λαο- Ό πρώτος είχε κάμει, σά γενικός διοικητής τοΰ 
στρατό®, τή συνηθισμένη καμαρίλα. Φέρνονταν βά
ναυσα στούς άξιωματικούς πού δέν τόν προσκυνοΰ- 
σαν. Ό  Νικόλαος επίσης έχει τό ιδίωμα νά είρωνέ- 
βεται καί νά πειράζει καί νά περιφρονεΐ. Όλα αυτά 
πράματα άσυμβίβαστα μέ τις δημοκρατικές συνή
θειες το® ρωμιοΰ. Έτσι έγινε τό πρώτο ξέσπασμα 
το® Αύγούστου. Ό  βασιλιάς βρέθηκε ξαφνισμένος. 
Τοΰ τδλεγαν καί δέν τό πίστεβε πώς είναι τόσο; έρε ■ 
θισμός στό στρατό. 'Αναγκάστηκε νά ΰποχωρήσεΐ 
καί νά δεχτεί τά ζητήματα τάν άξιωμαηκών. ΟΪ 
πρίγκηπες έφυγαν. Οί υπουργοί του συμβούλεψαν 
τόν βασιλιά νά φύγει ό Διάδοχος δίχως νά περάσει 
άπό τήν Πάτρα καί τήν Κέρκυρα. Μά δέν τούς α 
κούσε. Στήν Πάτρα καί στην Κέρκυρα έκαμαν ΰπο - 
δοχή το® Διαδόχου οί θεοτοκικοί κι ό Διάδοχος έβρι
σε μέ λόγο του τούς άξιωματικού; επαναστάτες. Τού
το έρέθισε πιότερο τούς τελευταίους καί τό κίνημά
τους άρχισε νά παίρνει πιδ πολύ άντιδυναστικό χα· 
ραχτήρα.

Ή  κυβέρνηση Μαυρομιχάλη ήρθε σαν επαναστα
τική κυβέρνηση. Μά γιά τά μάτια μόνο. “Ολοι οί 
υπουργοί είταν συντηρικότατοι και μέσα του αναγνώ
ριζαν πώς ή κυβέρνηση το® Θεοτόκη δέ μποροΟσε 
νά κάμει περσότερα άπό δ,τι έκαμε γιά τό στρατό, 
γιατί της έλειπαν τά χρήματα. Ό  στρατιωτικός σύν
δεσμος τής έβαλε δικό του υπουργό, τό Λαπαθιώτη, 
έναν καλό μαθηματικό, μά δίχως καμιά πραχτική 
άξία. “Εκαμε στό χαρτί οργανισμό πώς μπορεί νά 
παρατάξει ή Ελλάδα άπάνω άπό 400,000 στρατό. 
Ξανάφερε σέ Ισχύ, δπως είπε στή βουλή, τόν άρχαΐο 
Ιλληνικό τρόπο στρατολογίας I
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Οι συνυπουργοί του τοξεραν πώς αυτά είναι αδύ
νατα, μά τα υιοθέτησαν αναγκασμένοι άπό τό στρα
τιωτικό σύνδεσμο. Μα για νά εφαρμόσουν τό πρό
γραμμα τη; στρατιωτικής οργάνωσης χρειάζονταν 
νέους πόρους. Τό πρώτο πού έκαμε ή νέα κυβέρνηση 
εΐταν νά βάλει έμμεσους φόρους. "Ετσι μεγάλωσε τή 
φορολογία του καπνού. ’Απάνω στον πατριωτικό εν
θουσιασμό καί στο φόβο τού στρατιωτικού συνδέσμου 
πέρασε ό νόμος καί μπήκε αμέσως σ’ ενέργεια δίχως 
νά φωνάξει κάνεις σοβαρά' μά όταν ό λαός είδε πώς 
θά βαρύνουν αυτόν και μόνο οί νέοι φόροι άρχισε νά 
σηκώνεται. Ό  στρατιωτικός σύνδεσμος κατάλαβε πώς 
δίχως τό λαό δέ μπορεί νά κάμει κ’ έτσι πήρε τό μέ
ρος του, άπαιτώντας από την κυβέρνηση νά φορολο 
γήσει την πλουτοκρατία. Ή κυβέρνηση λοιπόν, 3ν 
καί πλουτοκρατική, αναγκάστηκε νά παρουσιάσει ένα 
μικροαστικό φορολογικό μεταρρύθμισμα, φορολογών
τας τάχα τό κεφάλαιο. Μά τό περσότερο γιά τά μά
τια, γιατί οι υπουργοί, πλούσιοι οί περσότεροι δεν 
έβλεπαν μέ συμπάθεια τις απαίτησες του λαού νά φο 
ρολογηθοΰν οί πλούσιοι. Οί περσότεροι βουλευτές τό 
’ίδιο. Μά ό σύνδεσμος στέκονταν περσότερο μέ τό μέ
ρος του λαού, άφού ό λαός, οί συντεχνίες τής ’Αθή
νας καί Πειραιώς καί οί περσότερες επαρχίες τον 
διόρισαν έχτελεστή τής θέλεσής του. Μην υπάρχοντας 
υμως μέσα στη βουλή άληθινοί αντιπρόσωποι τών 
μικροαστικών καί γεωργικών τάξεων, οί περισσότεροι 
νόμοι πού ψηφίστηκαν μέταμορφώθηκαν από προ
στατευτικοί τού λαού, πού παρουσιάστηκαν, σχεδόν 
στο άντίθετο πολλές φορές. Ό  στρατιωτικός σύνδε
σμος, άποτελεσμένος κι αυτός άπό άνθρώπους ανί
δεους οικονομικά, κατάντησε νά υποστηρίζει μόνο γιά 
τά μάτια τά λαϊκά συμφέροντα καί νά επιμένει μόνο 
οτά δικά του συμφέροντα πού τά γνώριζε καλύιερα. 
Μά κι αυτά παρουσιάστηκαν τόσο συνδεμένα μέ την 
οίκονομική υπόσταση δλου του έθνους, ώστε άπό στρα
τιωτική επανάσταση κατάντησε μιά γενική άναστά- 
τωση. Κάθε τάξη άρχισε νά παρουσιάζεται μέ αΐτή · 
ματα. Κοντά σ’ αυτό υλο τό ρωμέϊκο τό έπιασε ή ανα
μορφωτική μανία Άναψε δ ενθουσιασμός κ’ ή πεποί
θηση πώς άναγεννιέται τόντις τό παν. Κάθε ρωμιός 
παρουσίασε κ' ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Οί έφη 
μερίδες γιομάτες τέτια, άπό τά μικρότερα χωριά έφτα
ναν άναφορές κι οδηγίες στήν κυβέρνηση γιά τον 
τρόπο τής άναμόρφωσης. Καταστρώθηκαν προγράμ
ματα άναμόρφωσης δλων τών κλάδων. Θέλησαν δλα 
νά τά καθαρίσουν* τούς άξιωματικούς, τούς υπάλλη
λους, τή δικαιοσύνη, τό Πανεπιστήμιο, τις ιδιωτικές 
εταιρίες άκόμα. Μέ τή γενική ιδέα πού επικρατεί στό 
ρωμέϊκο πώς φταίνε τά πρόσωπα, άρχισαν νά προ- 
γράφονται τέτια στις εφημερίδες. Καί μέ τό πρό
σχημα τού καθαρισμού άπό τούς άνίκανους, καθένας 
πού είχε άτομικό εχτρό τόν κατάγγειλε γιά τέτιον. Οί 
νεώτεροι άξιωματικοί ήθελαν νά βγάλουν τούς πα

λιούς, οί νεώτεροι δικαστές τούς άρχαιότερους, οί 
ύφηγητές τούς καθηγητές καί πάει λέοντας. Έτσι 
Ιπεσε φαίνεται θύμα κι δ Καββαδίας τής έχτρας τού 
Σβορώνου. Οί πολιτικοί πάλι, βλέποντας τήν πίεση 
πού τούς έκανε ό σύνδεσμος, άρχισαν νά βλέπουν τόν 
κίντυνο πού τρέχουν, «ν ό σύνδεσμος κερδίσει τό λαό 
μέ τό μέρος τους. Δίχως νά τό θέλουν υποστήριζαν 
τήν κυβέρνηση κ’ ή κυβέρνηση δίχως νά τό θέλει 
έγινε τό όργανο τού συνδέσμου. Οί συντεχνίες έπίσης 
άρχισαν νά πέρνουν δύναμη, άλλά κι αύτές, ένα άνα- 
κάτωμα άπό εργολήπτες κ' εργοδότες δπω; εΐνε στήν 
Ελλάδα, δέν ήξεραν τί θέλουν. Εκείνοι πού τις διοι
κούν, οί περσότεροι θέλησαν νάναδειχτούν γιά πολι
τικοί τού μέλλοντος. Μιά κοινωνιολογική εταιρία, ιδρυ
μένη μέ τήν πρωτοβουλία τού φίλου μας Δελμούζου 
πρόπερσι μέ σοσιαλιστικές (ρεβιζιονιστικές νά τό πού
με γερμανικά) βάσες άρχισε νά κουνιέται κι αυτή, 
όχι πια μέ τήν οδηγία τού Δελμούζου πού περιορί
στηκε πιά στό σκολιό του, μά μέ τήν κυβέρνηση με
ρικών υφηγητών καί τήν προεδρεία ενός άρκετά καλά 
μορφωμένου οίκονομολόγου, τού Παπαναστασίου, 
πού σπούδασε σιή Γερμανία. Ό νόμος τής Κυριακής 
άργίας, πού βιάστηκε ή κυβέρνηση κ’ ή βουλή νά ψη
φίσουν, είναι έργο ενός άπ’ αύτούς τούς ύφηγητές. Κ’ 
ίσως είναι τό θετικώτερο νομοθέτημα μέσα στήν άπει- 
ρία τών βιαστικών μεταρρυθμίσεων πού άναγκάστηκε 
νά ψηφίσει ή βουλή μέ τή βία τών στρατιωτικών.

Έδώ στό μεταξύ ήρθε τό κίνημα τού Τυπάλδου. 
Φαίνεται πώς ό στρατιωτικός σύνδεσμος διαιρέθηκε 
στις γνώμες. Οί πιο ριζοσπαστικοί ήθελαν νά κόψουν 
τά κεφάλια τών πολιτικών πού άντιστέκονται στην 
αναμορφωτική εργασία. Ό  Καρκαβίτσας, μέλος τού 
συνδέσμου, φαίνεται πώς εΐταν μέ αυτή τή γνώμη 
καί δημοσίεψε στήν 'Ακρόπολη άρθρο παρακινώντας 
τό σύνδεσμο νάφίσει τήν επιφυλαχτικότητα καί νά 
βάλει τσεκούρι. Κάθε ξύλο πού δέν άξίζει, πρέπει νά 
κοπεΐ, τό είπε καθαρά. Οί ναυτικοί μάλωσαν μέ τούς 
άξιωματικούς τού στρατού γιά τό πλιάτσικο τώνγα- 
λονιών κι ό Τυπάλδος επαναστάτησε. Ό  Πορφύρας 
μού περίγραψε τά πράματα, βγάζοντας τόν Τυπάλδο 
καί τούς φίλους του γιά εύγενικούς πατριώτες, μά εγώ 
δέ συμφωνώ τόσο στό χαραχτηρισμό. Τό σωστό μοΟ 
φαίνεται πώς κανένας τόυς δέν ήξερε τί ήθελε. "Ολοι 
έχουν τόν πόθο τού καλυτερεμοΰ, μά δέν ξέρουν τόν 
τρόπο. Κι οΰτε είναι το πράμα εύκολο νά γίνει μέ τό 
κόψιμο τών κεφαλιών τών ένοχων τάχα, δπως τό ήθε
λε ό Τυπάλδος- Καρκαβίτσας. Ό  λαός πήρε τό μέρος 
τής κυβέρνησης κ’ ήθελε νά κόψουν τούς επαναστάτες, 
μά σιγά σιγά έφτασε στό άντίθετο καί μέ τή θέληση 
καί φρόνηση τού βασιλιά τούς έλευτέρωσαν.

Οί στρατιωτικοί είδαν πώς μέ τήν Κυβέρνηση 
Μαυρομιχάλη δέ μπορούν νάναμορφώσουν τόν τόπο. 
Είδαν πώς καί τά πολεμικά όνειρά τους είναι κού
φια ! Σιγά σιγά ήρθαν κι αύτοί στήν έπίγνωση πώς
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δε μπορεί να εκστρατέψει τό ρωμεϊκο τώρα οτήν ά- i
νοιξη να πάρει τή Μακεδονία δπως ήθελαν την άρ- ι 
χή. Άρχισε έτσι νά ξεθυμαίνει δ πατριωτισμός και 
να προβάλουν περσότερο τά συμφέροντα τής προα 
γωγής του:. Ά π ’ τολλο μέρος έγιναν εχτελεστές τής 
θέλησης τού λαοί) κι δ λαός μην ίδόντας κανένα 
θετικό κέρδος άρχισε νά δυσπιστεΐ σ* αυτούς. Ή  
κυβέρνηση Μαυρομιχάλη άρχισε άπ* τάλλο μέρος νά 
δείχνει πώς κάθε άλλο είναι παρά έπαναστααχή. 
Είναι αναμφίβολο πώς δ Μαύρομιχάλης κυριώτερο 
σκοπό είχε νά εκμεταλλευτεί την πρωθυπουργία και 
νά μεγαλώσει τό μικρό του κόμμα. Οί συγκρούσεις 
υπουργείου και στρατιωτ. συνδέσμου δλο καί μεγά 
λωναν. Έ να έπεισόδιο ήρθενά δείξει και τούς κυ- 
ριώτερους σκοπούς του συνδέσμου. Ό δπουργόςτών 
Στρατιωτικών Λαπαθιώτη:, μή βουλευτής καί δίχως 
κοινοβουλευτική πεΐρα έβρισε προσωπικά τό Θεοτόκη 
καί δλη τή βουλή, λέγοντας πω: αΰιή δεν άντιπροσω 
πέβει τή θέληση του λαοΰ. Ό θεοτόκης πού βιασμένος 
άπό τό σύνδεσμο υποστήριζε την κυβέρνηση μέ τήν 
πλειοψηφία τής βουλής πού είχε, άποχώρησε. Ό Ραλ· 
λης διαμαρτυρήθηκε το ίδιο γιατί υβρίστηκε ή βοι λή 
κ’ έφυγε κιαύτός. Στό βάθος ή κυβέρνηση ειταν μέ τό 
μέρος του. Ό  στρατιωτικός σύνδεσμος θέλησε νά 
τούς βιάσει όλους νά ξανάρθουν στής συνεδρίασες 
τής βουλής. Φαίνεται δμως πώς μέρος των άξιωμα- 
τικών καταδίκασαν τή διαγωγή του υπουργού και 
τούτος γιά νά τούς πάρει μέ τό μέρος του έδοσε στό 
βασιλιά νά ΰπογράψει διάταγμα προβιβασμών άξιω 
ματικών. Ό  τύπος τό μυρίοτηκε καί ξεσκέπασε τό γε
γονός στό λαό, λέγοντας πώς ενώ άπό τό ένα μέρος 
κάνουν οικονομίες καταργώντας πολιτικές θέσες καί 
δικαστήρια κλπ. άπ’ ταλλο μοιράζουν γαλόνια. Ό  
στρατκοτ. σύνδεσμος άναγκάστηκε έτσι νάποκηρύξει 
τον υπουργό καί τούτος παρατήθηκε. Μά ή υποψία 
δέ διαλύθηκε, γιατί φάνηκε πώς δ κατάλογος των 
προβιβασμών εΐΐαν έτοιμος στό ΰπουργεΐο άπό πρώ
τα. Σέ μιά νυχτιά δέ μπορούσε νά γένει.

Ό στρατιωτ. σύνδεσμος άνάλαβε έτσι τή διχτα- 
τορία. Ό αρχηγός του Ζορμπάς καί ή διοικητική 
επιτροπή έπρεπε νά ρωτιούνται γιά κάθε πράξη άπό 
τού υπουργούς. Καί δχι μόνο δ λαός σέ καθετί πού 
ήθελε άποτείνονταν στό Ζορμπά, μά κι δ βασιλιάς 
άναγκάστηκε νά τον άναγνωρίσει καί νά τον δεχτεί 
σέ συνέντευξη, ζητώντας του νά διορίσει αυτός (δ 
βασιλιάς) τό νέο ΰπουργό. Ό  Ζορμπάς δμως τού άρ- 
νήθηκε κ* έτσι άπόδειξε πάλι δ σύνδεσμος τό νέο ΰ - 
πουργό των στρατιωτικών. Όλοι οί πολιτικοί άγα- 
ναχτούσαν βλέποντας πώς τό κράτος διοικεΐται άπό 
τούς «πρώην αστυνόμους». Μά τί νά κάμουν ! Ξα· 
νάρθαν στή βουλή άπό φόβο καί ψήφιζαν δίχως συ-

ζήτηση τά άναμορφωτικά νομοθετήματα (!) Απελπι
σμένοι άπό τούς πολιτικούς οί άξιωματικοί, φαίνεται 
νά πλησίασαν τούς νεορούς σοσιαλιστές τής «Κοινω· 
νιολ. Εταιρίας». Τούτοι θά τούς είπαν πώ; τό κε
φάλαιο είνε ή άφορμή τής κακοδαιμονίας τού τόπου 
κι άξαφνα τό δργανο τού στρατιωτ. συνδέσμου ξε
σπάθωσε μέ χοντρά κούφια λόγια εναντίον των κε
φαλαίων. Μιά σύγχυση παραπάνω. Τώρα δ σύνδε
σμος ήθελε νά καθαρίσει καί τις τράπεζες. Σνχρονα 
οί δυσαρεστημένοι δπό τή διεύθυνση τού ωδείου 
γύρεψαν άπό τό σύνδεσμο νά καθαρίσει κι* αυτόν 
τον σταΰλο δπου δεν καλλιεργείται ή εθνική μουσι
κή, δ Μιστριώτης βρήκε τήν περίσταση νά ζητήσει 
τά κεφάλια των χυδαίων στον πίνακα, δ Φιλάρετος 
(ριζοσπάστης- άντιβασιλικός— πρώην ΰπουργός-νομο- 
μαθής) γύρεψε τον καθαρισμό των δημόσιων υπηρε
σιών άπό τούς μαλλιαρούς, ένας νέος δραματικός, δη· 
μοτικιστή: καί σοσιαλιστής κιό/α πρότεινε τήν καθαί- 
ρει η δλων των παλιών ποιητών καί πρώτα τού Πορ
φύρα, ένας Άναοτασόπουλος, δ Αθηναίος πατριώ
τη: δημοσιογράφο: τό πάψιμο τού Παλαμά. Κ* έτσι 
βλέπεις παντού φύοηξε τό άναγεννητικό πνεύμα. Μά 
οί υπουργοί δέν μπορούσαν νά διοικήσουν πιά κι δ 
σύνδεσμος άπελπίστηκε κι αύτός άπό τήν κυβέρνηση 
Μή βρίσκοντας κανένα πολιτικό γύρω του πού νάχει 
έμπιστοσύνη σ’ αυτόν, έφερε άπό τήν Κρήτη τό Βε- 
νιζέλο. Τοντος απελπισμένος φαίνεται ά ιό τήν ένωση 
τής Κρήτης βρήκε τήν περίσταση νάρθει τά δράσει 
στήν Ελλάδα. Ήρθε καί συν εννοήθηκε μέ τούς αρ
χηγούς των κομμάτων. Τούς πρότεινε σά μόνο μέσο 
διέξοδον τή σύγκληση τής Εθνοσυνέλευσης. Οί αξιω
ματικοί δήλωσαν πώς διαλύονται άμα δημοσιευτεί 
τό διάταγμα τής σύγκλησής της. Μέ δ βασιλιάς δέν 
ήθελε, φοβούμενος φαίνεται μήπως ή έθνοσυνέλευσις 
περιορίσει τά δικαιωματά του. Τέλος οί πολιτικοί τον 
έπεισαν νά δεχτεί καί ή Κυβέρνηση τού Μαυρομι
χάλη πού δέν ήθελε τή εθνοσυνέλευση έπεσε. Ό σύν
δεσμος πρότεινε τό Δραγούμη, μετριώτατο πολιτικό. 
Ό Δραγούμης έκαμε ΰπουργεΐο μέ τό σκοπό νά κα· 
λέσει τήν εθνοσυνέλευση. Ή  Τουρκιά διεμαρτυρήθη- 
κε άπό φόβο μή στείλουν κ' οί Κρητικοί άντιπροσω* 
πους. Οι Δυνάμεις άνάγκασαν τούς Κρητικού; να 
δηλώσουν πώς δέ θά στείλουν. “Ετσι άποωασίστηκε 

! τώρω νά γίνουν οί εκλογές τής εθνοσυνέλευσης τόν 
δβριο.

Ό σύνδεσμος έκαμε ΰπουργό των στρατιωτ. τόν 
άρχηγό του Ζορμπά, των ναυτικών επίσης δικό του 
καί των έσωτερικών ένα στρατηγό Πετμεζά. "Ετσι 

ι ένεργεΐ τώρα άμεσώτερα τή διχτατορία του. Ή  βουλή 
συγκλήθηκε πάλι σέ νέα έχταχτη σύνοδο γιά νά ψηφί- 

- I σει τά άναμορφωτικά νομοθετήματα πού έμειναν



!■„„imm rm w φφ ,,ί"1 ιιιΐιίΠιΐτ̂ '̂wnwiwiip

ΝΟΥΜΑΣ
err=~ ; -. -  ■■■ — - ■■■ .■ ■ — ί r=· —

Ο ΝΟΥ/ΛΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

I A P V 0 H K B  Σ Τ Η  1 9 0 3

Β Γ Α ΙΝ Ε Ι ΑΥΟ Φ Ο ΡΕΣ ΤΟ ^KfiNA

διοχτήτης, εκδότης καί Διευθυντής : Δ. Π. ΤΑΤΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τ α χ τ ικ ο ί  σ υ ντά ν τες  : ρ ή γα ς  γ κ ο α φ η ς , κ ό σ τ α ς  π α ρ ο ρ ιτ η ς , 
Γ. ΦΤΕΡΗΣ, Kl MON I. ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΤΑΟΣ, 
ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΤΑΟΣ A- STETNNIETZ

’EjtiatoXkç, êm zayk ç KtL παρακαΙοϋμε  νά δ ι
ευθύνοντα ι : Αημ. 27. Ταγκόηονλο Poste Re
stante 'Εξωτερικοΰ, Α θήνα .

ν ν Λ , ν Λ

Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Μ Ε Σ  :

ί δρ. 30 τ6  χρόνο.
» 15 τό εξάμηνο.
» 8  τ6  τρίμηνο.

Γιά ιήν 'Αγγλία & λΐγυπτο | |  f c »

Γιά φ  ·Αμ.βϋΐή| |  I  ¡ « ^ ϊο

καί για τά άλλα μέρη 1 0  φρ. τή χρονιά.

άψήφιστα την προηγούμενη καί μεταξύ των άλλων 
και τό σχηματιομό όγδοου υπουργείου γεωργίας κ’ 
εμπορίου, προορισμένου νά δοθεί στον πρόεδρο τής 
κοινωνιολ. εταιρίας Παπαναστασίου πού θά υποβάλει 
στη βουλή νομοσχέδιο προστατευτικό της εργασίας, 
πού δεν ΰπ άρχει στην Ελλάδα. Ό  στρατιωτ. σύνδε 
σμος δταν ακόμα εΐταν ή κυβέρνηση Μαυρομιχάλη 
είχε στείλει στην Κ)πολη τόν Πλάτωνα Δρακούλη 
(σοσιαλιστή παλιόν, εκδότη τής "Ερευνας, θεόσοφο 
μαζί καί φυτοφάγο πού ζοΰσε ως προχτές στη Λόντρα 
με τό όνειρο νάναστήσει τόν άρχαΐο ελληνισμό μαζί 
με την αθάνατη γλώσσα του) για νά ουνεννοηθει 
μέ τούς νεότουρκους γιά τό ζήτημα τής Κρήτης. Γύ* 
ρισε μέ ικανοποιητικές δηλώσεις τών Τούρκων. Τού 
είπαν λέει πώς τό σφάλμα των ρωμιών εΐταν πώς δεν 
κατέλαβαν την Κρήτη κ’ έτσι νά τούς σώσουν από τό 
βάρος αυτό, πού τώρα άπό φόβο εσωτερικών ταραχών 
δέ μπορούν να τό παρατήσουν. Προτείνουν στούς ρω 
μιούς νά τούς ΰποστηρίξουν στο στέριωμα τού συν 
τάγματος καί είναι πρόθυμοι νά η/ύς κάμουν άλλες 
παραχωρήσεις, φτάνει νάφίσουν γιά την ώρα τό ζή
τημα τής Κρήτης. Αυτά δήλωσε στις εφημερίδες ό 
Δρακούλης καί μαζί μ* αυτά πώς έβαλε τις βάσεις 
βαλκανικής ομοσπονδίας κατά τό σύστημα τών ενω
μένων πολιτειών τής 'Αμερικής. Περσότερα δέν τού 
επιτρέπεται νά πει, παρά πώς ή ελληνοτουρκική συμ- 
μαχία είπε ζήτημα μηνών μόνο. Οΐ δηλώσεις αύτές 
άνησύχησαν τόν τόπο καί ρώτησαν τήν Κυβέρνηση
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δν έχει είδηση άπ’αύτά. Ό  Δραγούμης άπάντησε πώς 
ο Δρακούλης σαν κ^λός πατριώτης πήγε άπό μόνος 
του. Ό  Δρακούλης ξαναδήλωσε πώς συνεννοήθηκε 
μέ τήν προηγούμενη κυβέρνηση καί μέ τό Ζορμ-ιά.

Αυτό μπορεί νά σού δείξει τόν τρόπο πού σκέφτε
ται κ* ΙνεργεΤ ό σύνδεσμος. "Εχει δηλ. δλην τήν καλή 
διάθεση γιά τό καλό τού τόπου, μπορεί νά γένει καί 
σύμμαχος τής Τουρκίας καί σοσιαλιστής άκόμα, μπο
ρεί νά φοβερίζει συνάμα καί τήν ΰφήλιο πού δέν 
άναγνωρίζουν τά δίκια τού Ιλληνισμοΰ. "Ολα μπο
ρεί νά τά κάμει, πρόγραμμα καί σκέδιο δέν έχει μόνο, 
άκριβώς γιατί κανένας στο ρώμέϊκο δέν ξέρει τί θέ
λει. Νομίζει πώς όλα μπορούν νά διορθωθούν μέ 
μιάς. "Ετσι κ* οΐ πολιτικοί νόμισαν πώς θά διαλυθεί 
ό σύνδεσμος μέ τήν ΰπόσχεση τής εθνοσυνέλευσης. 
Στά σωστά δέ σκάφτηκε κανένας καί τό τί θά συζη
τήσει ή εθνοσυνέλευση. Ό βασιλιάς μόνο θέλησε νά 
τής περιορίσει τά δικαιώματα άπό φόβο μήν τού κό
ψουν τά δικά του. Μά στή συζήτηση τόν έμπλεξαν 
οΐ πολιτικοί μέ τις άοριστολογίες. Σκοπός εΐταν νά 
μπαλωθεί μόνο ή περίσταση. Μά οΐ άζιωμαιικοί δέ 
διαλύονται δν δέ συγκληθεΐ ή εθνοσυνέλευση. Κ’ ή 
όρεξη τού ρωμέΐκου γιά εθνοσυνέλευση φαίνεται νά 
κατάπεσε. Μιά συνέντευξη πού έδοσε στήν Ακρόπολη 
ό δδελφός τού Θεοτόκη, έδοσε ΰνοψίες πώς κι ό Θεο- 
τάκης δέν τή θέλει σοβαρά, κι δ ίδιος ό Θεοτόκης 
στήν Κέρκυρα πού πήγε, μακριά άπό τήν πίεση τού 
συνδέσμου, είπε πώς ή σύγκλησή της θά είναι αντι
συνταγματική δν δέν ψηφιστεί άπό τά 3)4 τών βου
λευτών. Μά 134 βουλευτές πού χρειάζονται γι' αύιό 
θα είναι δύσκολο νά μαζευτούν. Καί ποιός ξέρει πόσοι 
άπ' αυτούς θά τήν ξαναψηφίσουν. Φαίνεται νά είναι 
αυτή κ’ ή θέληση τού βασιλιά άπό τό φόβο μήν 
τού περιοριστούν τά δικαιώματα του, όπως είναι καί 
κάπια διάθεση στούς άξιωματικούς. Τί θά συζητηθεί 
σ’ αύτή τή συνέλευση πρέπει νά τό άποφασίσει ή 
βουλή, μά στά υπουργείο δέν κατάστρωσαν άκόμα τά 
άρθρα πού πρέπει ν ' άναθεωρηθοΰν. Ό Δραγούμης 
ούτε συνενοήθηκε άκόμα γι’ αύτό μέ τούς άλλους άρ 
χηγούς τών κομμάτων. Μερικές εφημερίδες έδειξαν 
κάπιες, άντιεθνοσυνελευτικές τάσες κι ό σύνδεσμος 
τούς βίασε νά μήν ξαναγράψουν τίποτε. Πέντε άπ’ 
αύτές έπαψαν χήν έκδοσή τους γιά μιά μέρα. Καί 
ξαναβγήκαν μέ μασημένα λόγια. Σωστή διχτατορίσ. 
'Ο βασιλιάς θέλει νά φέρει τό Διάδοχο πάλι, μά ή 
κυβέρνηση τόν άποτρέπει. Φαίνετοι πώς είναι κάπια 
Ιδέα νά κάμουν βασιλιά τό γιο τόν Διάδοχο μέ τήν 
εθνοσυνέλευση κι αύτό θέλουν νάποφύγουν οΐ βα
σιλικοί. Πώς θά περιορίσουν τά δικαιώματα τού βα
σιλιά δέν τό πιστέβω, καθώς καί δέν πιστέβω πώς 
θάλλάξει τό πολίτευμα στό μοναρχικώτερο, όπως προ
τείνει ό δικηγόρος Φόν Έσσλιν (θειος τού "Εσλιν πού 
ξέρεις), πού θέλει νά πάρομε στήν Ελλάδα τό πρωσ- 
σικό έκλογικό σύστημα καί νά κάμομε "Ανω βουλή
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ή Γερουσία, χάνοντας εύγενεΐς και βάζοντας τους μέλη. 
Για την ιδέα τής άνω βουλής συνηγορεί κ1 ή Άκρό 
πολη, πολεμώντος φανατικά τις αριστοκρατικές ιδέες 
τοΰ Έσσλιν. Δεν τό πιστέβω δμως νά σκεφτοΰν σο
βαρά για Ά νω  βουλή, αν και στο ρωμέϊκο δλα νά 
τά καρτερεί κανείς, άφοΰ βασιλέβει ή αμορφωσιά, ή 
άγνοια τής πραματικότητας. Κα'πιο εγγλέζικο φύλλο 
έγραφε πώς δν καταργηθή ή Ά νω  βουλή στην ’Αγ
γλία, θά καταντήσει τό κράτος τους σάν την Ελλάδα. 
Και μερικοί τυχαψαν στην 'Ελλάδα, μην μπορώντας 
νά κρίνουν πώς εϊταν επιχείρημα λορδικοΰ φύλλου. 
Κιαυτή ή δημοκρατική Ακρόπολη δέ μπορεί νά νιώ
σει πώς ή εγγλέζικη Ά νω  βουλή είναι ιστορικό υπό 
λοιπο και πώς 3ν γίνει στήν Ελλάδα τέιια, θά μποΰν 
α αυτή οί Θεοτόκηδες καί Ράλληδες και Μαυρομιχά- 
ληδες, αυτοί δηλ. πού τούς θαρρούν για ένοχους τής 
σημερινής κατάστασης.

Αυτά είναι πού έχω νά σοΰ πώ. Θέλησα νά σου 
εκθέσω τά γεγονότα καλύτερα γιά νά δεις μόνος σου 
τή σύγχυση πού βασιλέβει, παρά νά σοΰ πώ τή δική 
μου γενική κρίση. Ά ν  τή θέλεις κι αυτή, δεν εΐνε 
τόσο απελπιστική. Όλα αυτά πού γίνονται είναι άναγ 
καΐα νά γίνουν γιά νά φανερώσουν επί τέλους πώς 
άναγεννήσεις δέ γίνονται μέ νομοθετικά έργα, δπως 
φαντάζονται δλοι οί ρωμιοί, μά μέ τή συναίστηση τοΰ 
ίδιου τοΰ λαοΰ πώς έχει ή ανάγκη νά μορφωθεί πο
λιτικά. Ή  επανάσταση σκοντάβει γιατί οί αρχηγοί 
της δέν έχουν τήν ίστορική καί πολιτική μόρφωση 
και γιατί δέ μπορεί νά στηριχθεΐ σέ πάγια συμφέ
ροντα κοινωνικών τάξεων. Άκκουμπα πότε στή μιά, 
πότε στήν άλλη. Τά συμφέροντα πού συγκρούονται, 
περσότερο είναι τά συμφέροντα παλιών και νέων 
αξιωματικών, στρατού καί στόλου, 'βασιλική; καμα
ρίλας στο ναυτικό καί στο στρατό καί τών αντιπά
λων της. Γι' αυτό βλέπεις αύτοί μόνοι έρχονται στά 
χέρια καί κιντυνέβουν νά ξανάρθουν τώρα στρατός 
μέ στόλο. Προχτές έγιναν ένας σωρός προβιβασμοί 
κατώτερων αξιωματικών τοΰ στρατού καί θά γίνουν καί 
τοΰ στόλου. Ό  πόθος τής άναδιοργάνωσης τοΰ στρα
τού είναι γιά τά γαλόνια πρώτα. Όσο δέ μπορεί μιά 
κυρίαρχη τάξη νά ΰποτάξη τό στρατό καί νά τον έχει 
όργανό της θά υπάρχει δ στρατός μιά δύναμη άπάνω 
άπό τις άλλες τάξες. Μιά κυρίαρχη τάξη είναι άδύνατο 
νά σχηματιστεί στή Ελλάδα. Αριστοκρατία δέν 
υπάρχει καί δέ γίνεται μέ τις πρωσσικές συνταγές τοΰ 
Έσσλιν. Ή  άστική τάξη, μή έχοντας αρκετή οικονο
μική δύναμη, δέ μπορεί νά βάλει σ' εφαρμογή τά φαν
ταστικά ιμπεριαλιστικά όνειρα πού έχει στήν ’Ανατολή. 
Κυριαρχεί εκμεταλλευόμενη τήν πολιτική άνικανότητα 
τοΰ λαοΰ. Νάφαιρέσεις τά πολιτικά δικαιώματα τοΰ 
λαοΰ, είναι σάν νά τόν παραδόσεις άνυπεράσπιστο 
στήν έκμεχάλλευση τής τάξης τών τραπεζιτών καί το
κιστών καί πολιτεβόμενων πού τόν κυβερνάν καί τώ
ρα, αναγκασμένοι νά τόν λαβαίνουν πάντα ΰπ' δψη.

Τό ζήτημα είναι νά τόν μορφώσεις πολιτικά ώστε νά 
νιόθει νά προστατέβεται καλύτερα. Ή  άναστάτωση 
αυτή ελπίζω νά δείξει στο λαό τήν πραγματικότητα. 
Όχι μεμιάς βέβαια, μά σιγά σιγά μέ χρόνους, μέ δε
καετηρίδες. Κ’ έτσι νά σχηματιστούν κόμματα μέ 
πραματικά συμφέροντα τάξεων. Τό πράμα θά τρα
βήξει γιά καιρό έτσι σάν τώρα καί δε μπορεί νά γ ί
νει διαφορετικά. Θ’ άνησυ/οΰν μόνο δσοι δέν έχτι ■ 
μοΰν τήν ιστορία σάν εξέλιξη μά σάν άλματικές άλ- 
λαγές. Καί τώρα κλαίγονται πολλοί πώς πάμε χαμένοι 
μέ τήν αναστάτωση Πτωχεύουν κάθε μέρα έμποροι, 
δέ μάς δίνουν δάνειο οί ξένοι κεφαλαιοΰχοι γιά νά 
κάμομε πολεμικές παρασκευές καί τά ρέστα. Ή  κυ
βέρνηση δέν ξέρει τί κάνει, καταργεί καί ξαναφκιάνει 
πρεσβείες, καταργεί ειρηνοδικεία, κοντά 100 κωμο- 
πόλεις άναστατόνονται, λιθοβολούν σπίτια, σηκόνουν 
μαύρες σημαίες, εισαγγελείς πάβονται γι’ ανίκανοι 
Ινώ ως τά χτες είχαν κριθεΐ άπ’ τούς ’ίδιους ικανοί. 
Τέλος τίποτε δέ γίνεται σέ ώρισμένο σκέδιο κι ολοι 
βρίσκουν φταίχτες πρόσωπα καί προσμένουν τό σω- 
τήρα σ' ένα πρόσωπο. Αυτή ή άναστάτωση θά δείξει 
πώς δέ φταίνε τά πρόσσιπα κι ούτε σώζουν πρόσωπα 
τις κοινωνίες, μά τή σωτηρία της, τήν κανονικότερη 
λειτουργία της τή φέρνει ή παραγωγική καί πολιτι
στική πρόοδος τή; ίδιας κοινωνίας. Τό κυριώτερο πού 
λείπει στή ρωμιοσύνη είναι ή μή ανάπτυξη τών πα
ραγωγικών δυνάμεων της κ’ ή πισωδρόμηοη σέ πολι
τιστική εξέλιξη—Kulturarbeit πού λέτε σείς. Έτσι μόνο 
τόν νόησα τό σοσιαλισμό καί θέλησα νά ξυπνήσω 
σιούς δημοτικιστές τό προοδευτικό πνεύμα. Δυστυχώς 
δέ μποροΰν νά τό νιώσουν γιατί ίσα ίσα τούς λείπει ή 
δίψα τοΰ πολιτισμού. Δέν έννοοΰν πώς ό πολιτισμός 
έρχεται μέ αργή μεθοδική εργασία. Νομίζουν πώ; 
άμα τό θελήσει ένας υπουργός και βάλει τή δημοτική 
γλώσσα στά σκολιά, τελείωσε τό πράμα. Δέ συλλο
γιούνται άκόμα ούτε τό άδύνατο τοΰ πράματος. Δέ 
βλέπουν πώς στή γενική αυτή αναστάτωση οί μόνοι 
πού δέν τόλμησαν νάνασάνουν είναι ο! δημοτικιστές.

j Τόση λίγη είναι ή δύναμή μας.
ί Κ' είμαστε τόσο τεμπέληδες ώστε δέν κάνομε ούτε 
ένα βήμα. Καθώς είδες άπό τά παραπάνω οί σοσια
λιστές στήν Αθήνα έπαιξαν κά.τιο μέρος, ώστε νά 
στολεΐ ένας άπό τό στρατιωτικό σύνδεσμο στήν Κ)- 
πολη κι ό άλλος νά γένει πιθανότατα ύπουργός. Ά λ
λος σύνταξε νομοσχέδιο κυβερνητικό έπίσης. Βλέ
ποντας αύτά, έκαμα ένα καταστατικό καί τόστειλα 
στούς σοσιαλιστές δημοτικιστές προκαλώντας τους νά 
ένωθοΰμε καί νά ένεργήσομε ώστε τό εργατικό κόμ
μα πού φαίνεται πώς θά γίνει (έγινε μάλιστα μιά 
προσπάθεια) νά πάρει δργανό του τή δημοτική γλώσ
σα κ* εν γένει νά πασκίσομε γιά τήν προπαγάντα τής 
δημοτικής σ* δλα τά κοινωνικά στρώματα. Μοΰ ά- 
πάντησαν καμιά δεκαπενταριά πώς δέχονται. Πέρα 
δμως άπό τήν άποδοχή ούτε βήμα· Έγραψα διπλά
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καί τριπλά γράμματα σ’ δλους μά βαριούνται καί νά 
να μοΰ απαντήσουν. Είνε πεντέξη απ’ αυτούς στην 
*Λθήνα καί δέ μποροΰν νά μαζεφτοΰν ακόμα— δυο 
μήνες τώρα — για νά σκεφτοϋν τί πρέπει νά γένει- 
*0 ένας μου γράφει δε μπορεί νά συνεργαστεί μέ 
τόν άλλον, τοΰ άλλου δέν τοΰ άρέσει ή παρέα τού 
τρίτου, γιατί τοΰ κοροΐδεψε τό ποίημά του ή γιατί 
τοΰ κατηγόρησε το δράμα του στό Νονμα. Αυτή ή 
άδιαφορία δλων, τό άνακάτωμα τού προσωπικού 
πάντα λόγου σ’ ένα γενικό σκοπό, μου δίνει την ε ι
κόνα δλου τοΰ ρωμέϊκου. Αυτοί πού σοΰ λέω είναι 
εκείνοι πού τονίζουν στό Νουμα την ανάγκη τοΰ 
συνδέσμου των δημοτικιστών καί δημοσιέβουν σοσια
λιστικά άρθρα καί ποιήματα. Φωνάζουν γιά δργά- 
νωση, μά δταν έρχεται ενας καί τοΰ λέει έλάτε νά δρ- 
γανωθοΰμε, βαριούνται. Ή  έλλειψη οργανωτικού

πνεύματος θά βραδύνει την πρόοδο. Ωστόσο δέ θά 
τη σταματήσει γιά πάντα. Ό ,τι άναφ^ρεις κάπου πώς 
σάς είπε κάπιος Ιταλός γιά τό γλωσσικό μας ζήτημα, 
πού δέ μπορούσατε νά τό νιώσετε καλά, μπορεί νά 
ΙφαρμοστεΙ καί στή γενική κατάσταση τοΰ ρωμέϊκου 
σήμερα. Μόνο ιστορικά μπορεί κανένας νά την εξη
γήσει καί τότε άν απελπίζεται άπό τό παρόν, δέ ά- 
πελπίζεται κι άπό τό μέλλον. Τό κυριώτερο που λεί
πει σήμερα είνε ιό ομαδικό πνεύμα καί θά τό ξνπνή· 
σει μόνη ή ανάγκη. Πότε θάρθεΐ αυτή ή ανάγκη, 
αυτό δέν είνε ζήτημα καλής καί πατριωτικής θέλη
σης, δπως φαντάζεται δ φίλος μας Καρκαβίτσας μά 
ζήτημα ιστορικής εξέλιξης.

Σέ φιλώ δικός σου 

Κώατας
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“Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ,,
ΤΟ  t p o m o  Ζ Ε Υ Γ Α ρ ί

Β'

Φεύγοντας έσβησε άφηρημένος τό φώς. Τά xou · 
φάρια άποτελέσανε πάλι μιά σκοτεινή μάζα.

Ή  στατιστική του νεκροσκόπου είταν άπλούστα - 
τη : Στό Βερολίνο, μέ τά τρία περίπου έκατομμύριά 
του, αδτοχτονήσανε, Ιξαιτίας τόν πόλεμο, τά τρία τε
λευταία χρόνια, όχτώμιση χιλιάδες άνθρωποι. Σ’δλη 
λοιπόν τή Γερμανία, μέ τά έβδομήντα της έκατομμύ- 
ρια κατοίκους, θάχουμε έκατόν πενήντα χιλιάδες αδ- 
τοχτονίες.... Καί πόσοι λιώνουνε σιγά σιγά, χτικιά
ζοντας άπό τή λύπη, γιά τόν «ήρωικό θάνατο» των 
ίδικών τους! Πόσοι τρελλαθήκανε! Πόσοι άδιόρθω- 
τοι, πού δοκιμάσανε νά σηκώσουν κεφάλι, ρηχτήκανε 
μές στά μπουντρούμια ! Πόσες άλογάριαστες χιλιά
δες άρρωστήσανε καί ψοφήσανε κυριολεχτικά άπό 
τήν πείνα ί...

Ό νεκροσκόπος είταν πολύ μυαλωμένος άνθρω
πος1 στεκότανε μπρός στό τραπέζι του καί ζύγιζε 
σχολαστικά τήν καθημερινή του μερίδα* δέν τδχε 
σκοπό νά πεθάνει άπό τήν πείνα* ήθελε νά ζήσει 
καί νά δεΐ τό τέλος τού πολέμου* είχε τήν περιέργεια 
νά δεί τί θά βγει μιά μέρα άπό τή δυστυχία καί τό 
θάνατο τόσων άνθρώπων.

— Τούτοι είναι οί νεκροί τής Ισωτερικής ζώνης, 
του χίντερλανδ, ίσαμε τώρα έκατόν πενήντα περί
που χιλιάδες αδτόχειρες στή Γερμανία. Έτσι, άν 
λογαριάσουμε δλα τά έμπόλεμα κράτη, θάχουμε ένα 
περίπου έκατομμύριο αδτόχειρες. Βάλε τώρα καί τά 
δέκα έκατομμύρια πού πέσανε στό «πεδίο τής τι

μής», κ' έτσι, δλα μαζί, έντεκα έκατομμύρια νεκροί. 
Βάλε άλλα δέχα περίπου έκατομμύρια σακάτηδες, 
άχρηστους πιά γιά τή ζωή κι άνίκανους γιά κάθε 
δουλιά. Βάλε πεντακόσια., δχι, όχτακόσια... τί λέω; 
χίλια δισεκατομμύρια μάρκα έξοδα, πού θάναγκα- 
στεΐ νά πληρώσει άπό τήν τσέπη του 6 έργατικός 
πληθυσμός... "Ας βάλω τώρα καί τούς ψυχικούς πό
νους έκεινώνε πού θά έπιζήσουν κ* έτσι μου φαίνε
ται πώς έχω κάθε δίκιο νάμαι περίεργος νά δώ τί 
θετικό άποτέλεσμα θά βγεί άπ' δλη αδτή τή φα
σαρία !..

Βουτηγμένος δ νεκροσκόπος σέ τέτιες σκέψες 
έρρηχνε τή ματιά του στό μηχάνημα πού είχε πά
νω του ένα μεγάλο ήλεχτρικό κουδούνι άπ’ δπου 
έβγαινε ένας σωρός σύρματα. Τά ήλεχτρικά αδτά 
σύρματα ένώνανε μερικά πτώματα μέ τό μηχάνημα. 
"Οσοι είχανε αδτοκτονήσει μέ γκάζι ή μέ φαρμάκι 
καί κείνοι πού είχανε αδτοκτονήσει άγνωστο μέ τί, 
μένανε τρεις μέρες σ' έπαφή μέ τό ξυπνητήρι αδτό. 
Μέ τόν πιό άνάλαφρο άνατιναγμό τους, μέ τήν πιο 
άδιόρατη κίνηση τοΟ δαχτύλου τους, λειτουργούσε τό 
κουδούνι.

Αρκετή ώρα κάθισε ακίνητος ό νεκροσκόπος 
στό τραπέζι του μπροστά* μές στή σιωπή πού άπλω- 
νότανε στό νεκροσκοπείο, άκουγότανε μοναχά ή βοή 
πού κάνανε τάνεμιστήρια. Βουτηγμένος σέ χίλιες 
σκέψες ό νεκροφύλακας έφτασε έπιτέλους σέ κάπιο 
συμπέρασμα:

— Σ’ αδτόνε τόν πόλεμο γίνονται τά πιό φοβερά

Υ Ο Ι ς Μ ί Ο Γ
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Εγκλήματα, κακουργήματα πού άχόμα δέν τά είδε ή 
παγκόσμια Ιστορία· δέν υπάρχει καμιά προστυχιά, 
καμιά άδικία, καμιά σατανικότητα πού νά μήν Εχει 
διαπραχτεΐ* τά περισσότερα, ξεπερνούν τήν άνθρώ- 
πινη φαντασία. "Αν καλοσυλλογιστεί κανείς, είναι 
χυδαίοι κρεμανταλάδες καί παλιανθρώποι όσοι μέ
νουν ¿διάφοροι μπρος σ' αύτά τά διαβολοκαμώμα- 
τα, δσοι δέν αότοχτονοΰνε, δσοι 2έν τρελαίνονται' έ- 
νας τίμιος άνθρωπος, έ/ας άληθινδς άνθρωπος, δε 
σηκώνει μιά ζωή στήν όποία γίνουν :αι τόσα καί τέ- 
τια, πού τά θεωρούνε κιόλας γιά «ήξω ϊομούςη... 
Ανάμεσα στίς έκατδ πενήντα χιλιάδες αδιόχειρες 
του πολέμου, εϊτανε — καί στδ φρενοκομείο καί στίς 
φυλακές βρίσκονται άκόμα — ο! πιδ τίμιοι, ο£ πιδ 
εύγενικοί άνθρωποι του Γερμανικού λαού...

Ξάφνου άκούστηκε νά κουδουνίζει τδ κουδούνι του 
Χάρου.

—Κάπιος ζωντάνεψε I
Ό νεκροσκόπος ξεπετάχτηκε άπδ τήν κάμαρά 

του στήν αίθουσα των νεκρών.
Μέ ίλη τήν έπιστημονική του κοσμοθεωρία πού 

του σφύριζε πώς οί πεθαμένοι είναι πεθαμένοι καί οί 
ζωντανοί είναι ζωντανοί, στάθηκε ξυλιασμένος άπδ 
τήν τρομάρα βλέποντας τδ φιλόσοφο καί τήν έργα · 
τοπούλα νά κάθουνται κ' οί δυό τους όρθιοι στους 
μπάγκους τους.

Τδ μεγάλο κουδούνι του Χάρου δέν επαψε νά 
κουδουνάει.

Ένα άλαφρδ άλαφρδ χαμόγελο, σά νάν τοχε 
φέρει μαζί του άπδ τδν "Αδη, είτανε απλωμένο στά 
μισόκλειστα ματόφυλλα τού φιλόσοφου.

ΊΊ άσπρομάγουλη έργατοπούλα δέν είχε άκόμα 
καλά καλά συνέρθη.

— Βαθιά,., κανονικά βαθιά... ή είσπνοή καί ή 
έκπνοή σας !..» παρακαλοΰσε δ νεκροσκόπος στρη 
φογυρίζοντας τδ λοστδ τού μηχανήματος.

Τά τρία μεγάλα όριζόντια άνεμιστήρι* ¿ακομπα
νιάρανε τήν άναπνοή τών δυδ Λαζάρων, πού 
τούς τριγυρίζανε χλωμοί, μελανιασμένοι, κουλούρια- 
σμένοι, ματωμένοι, σιωπηλοί καί όλωσδιόλου ¿διά
φοροι οί άλλοι δεκαοχτώ, πού δε θέλανε νά ξαναξυ - 
πνήσουν, δπως περιτριγυρίζουνε στδ Μέτωπο οί ή  ■ 
ροΗ<ά πεσμένοι τούς άλλους συντρόφους τους πού 
καταγίνονται άκόμα μέ τδ μακελειό.

Ό φιλόσοφος είχε πάρει δρόμο στούς συλλογι
σμούς του :

— Μέ είχανε καλέσει στδ στρατδ καί συνεπής 
στδν έαυτό μου, καθώς είμουνα πάντα, αύτοχτόνησα 
καί βρέθηκα... πεθαμένος στδ νεκροσκοπεΐο. Αύτδ 
βέβαια θά μέ ώφελήσει πολύ, γιατί τώρα θά μ’ άφί- 
σουν ήσυχο. Χωρίς άλλο, δέ θά ένοχλήσουν πιά έ
ναν άνθρωπο ποΟ άνέστη έκ νεκρών. Δέν είναι δυ 
νατδ νά ξαναστείλουν ένα τόσο συνεπή άνθρωπο 
στδ στρατώνα γιά νάν τονέ χρησιμοποιήσουνε δστε*

ρα στδ Μέτωπο γιά χασάπη. Καί τδ Χριστό, μιά 
φορά πού πέθανε κι άναστήθηκε πάλι, δέν τδν ξανα- 
σταυρώσανε.

Τδ άδιόρατο χαμόγελο τής ευχαρίστησης εΐταν 
ακόμη απλωμένο στά μισόκλειστα ματόφυλλά του.

Είσπνέοντας τδ ¿ξυγόνο καί ύπακούοντας στίς δι
αταγές του νεκροσκόπου, σάν υπάκουο καλδ παιδί, 
καθότανε μέ τή φαντασία του πάλι στδ γραφείο του 
πού ή έπίπλωσή του εϊτανε τόσο άντίθετη μέ τήν 
έπίπλωση του στρατώνα.

— Π άρτε τήν άναπνοή σας βαθιά... κανονικά !
Ό νεκροσκόπος έπαψε νά στρηφογυοίζει τδ μη

χάνημα κ* Ετρεξε στή^ κάμαρά του γιά νά βράσει 
στούς δυδ ξαναζωντανεμένους ένα έλαφρδ τσάι.

Τδ κουδούνι του Χάρου δέν τδ έννοούσε νά στα
ματήσει.

Ή  έργατοπούλα, βλέποντας τίς γαλάζιες γλώσ
σες των κρεμασμένων, τδν πνιγμένο μέ τήν πρησμέ
νη κοιλιά, τδ σωρδ ματωμένες σάρκες, άντερα καί 
κόκκαλα, τόσο τρόμαξε ώστε ξανάπεσε πίσω στδν 
μπάγκο, καί σά νά ζητούσε βοήθεια, έστριψε τδ κορ
μί της αριστερά, κατά τδ φιλόσοφο. Καί οί δυό τους 
περιτριγυρισμένοι άπδ τδ θάνατο, δώσανε ό ένας στδν 
άλλονε τδ χέρι καί μείνανε γι’ άρκετή ώρα βυθι
σμένοι σέ λογής συλλογισμούς, γεμάτους περιφρό
νηση καί μίσος γιά τά αίσχη, τή φρίκη καί τήν 
παραφροσύνη τής άνθρωπότητας.

Ό ξαναζωντανεμένος άπίθωσε κάτω τδ άσκί. Σά 
φιλόσοφος άπένταρος, είχε συνειθίσει νά βαστάει όπο- 
μονετικά κάθε είδος δυστυχία. ΙΙαραχηροΰσε προ
σεχτικά τήν όμοιόπαθη συντρόφισά του, πού είχε 
άκόμη τδ άσκί μέ τδξυγόνο στδ στόμα: Εϊτανε μιά 
άπδ κείνες τίς ύπομονετικές, λίγο περασμένες στά 
χρόνια, κοπέλες, πού μέ έκατδν είκοσι μάρκα τδ 
μήνα δουλεύουν ακούραστα γιά τίς πιδ ευτυχισμένες 
αδερφές τής άστικής κοινωνίας καί πού άπδ τίς μ ι
κρές οικονομίες τους κάνουν τήν προίκα τους—φέτος 
τρία ποκάμισα, τού χρόνου τδ κρεβάτι, άργότερα τά 
καλύματα καί τά στρώματα, άπδ καιρδ σέκαιρδ κα
νένα μπαχιρικδ γιά τήν κουζίνα— ώσπου έπιτέλους, 
δταν πιά έχει περάσει ή κάθε λαχτάρα, άκολουθάνε 
τδν άρραοωνιαστικό, δεμένες μαζί του σέ μιά δχι καί 
καλύτερη ζωή. Τδ γουδί τδ γουδοχέρι.

Έκεινής τδν άρραβωνιαστικδ τδν είχε φάει ό πό
λεμος.

— Έπί του πεδίου τής τιμής ί Γιά τήν κοσμοκρα· 
τορία τής Γερμανίας ! Γιά τδν Κάϊζερ! Γιά τήν Αυ
τοκρατορία καί γιά τίς μετοχές τών μεταλλείων καί 
τών σιδεροδρόμων ! συλλογιζότανε ό νεκροσκόπος.

Καί ό φιλόσοφος σκεφτότανε :
— Δυδ συναπαντιοΟνται, γνωρίζονται, καί παν

τρεύονται, δίχως νά καλοξαίρει β ένας τάν άλλονε. 
Κι δταν πεθάνει δ ένας, άκόμα δέν Εχει καλομάθει 
μέ ποιδν εϊτανε παντρεμένος. Γιατί δ καθένας σ ’δλη
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του τή ζωή χάνει δ,τι μπορέσει για νά μή μάθει πώς 
καί ποιός εΐτανε δ Ιδιος. Πώς λοιπδν νά καταλάβει 
ποιός είναι 5 άλλος ;..."Οταν δμως δυδ άνθρωποι 
βρίσκονται κατατύχη μαζί πεθαμένοι στδ νεκροσκο- 
ποιο καί μαζί ξαναζωντανεμένοι, νά ποϋμε, ξανα- 
γεννιώνται άπδ τδ χάος...

Ό φιλόσοφος κοίταζε τδ καλοριφέρ, τή συσκευή 
γιά τδ ζέσταμα του νερού, μέ τίς νικελένιες κάνουλες 
καί τή μεγάλη άσπρη λεκάνη άποκάτω:

— Τέτια λουσα δεν τδχω σπίτι μου !...
Ό νεκροσκόπος ξανάρθε φέρνοντας τδ τσάϊ.
— Γιατί πάψατε νά εισπνέετε ;
Ό φιλόσοφος τδν άντίσκοψε :
— Γιατί έχετε δώ τοΰτο τδ καλοριφέρ, άφού πρώ

τος δρος είναι δλα δώ μέσα νά μένουνε νωπά ;
— "Ενα έλαφρούτσικο τσάι'. . .  ’Ανάγκη νά τδ 

πιείτε δίχως ζάχαρη.. .  *Α δέν μπορούσα τΙς ψυχρές 
μέρες του χειμώνα νά κρατήσω τή θερμοκρασία §να 
βαθμό τουλάχιστο πάνω άπδ τδ μηδενικό, θάμουν 
υποχρεωμένος κείνους πού πνιγόντανε στδ ποτάμι 
καί είχανε καταμουσκεμένοι νάν του; ξεκολώ κάθε 
τόσο άπδ τδν μπάγκο, γιατί τδ νερδ παγώνει, δταν 
ή θερμοκρασία είναι κάτω άπδ τδ μηδενικό . . .

— Μά τήν άλήθεια, δλα τά σκεφτήκατε καλά. 
Έδώ τοδλάχιστο τίποτε δέ λείπει. . .  Τί λέτε;

— Ναί, έδώ είναι δλα έντάξει.. Ή διοργάνωση γιά 
τούς νεκρούς είναι σέ μάς άψεγάδιαστη.,.Μά καί ή 
όργάνωση γιά τδ θάνατο τών μαζών, είναι, καί πρέ
πει νάν τδ παραδεχτούμε, άψεγάδιαστη κιαύτή...

— "Ωστε καί λόγου σου είσαι κατά του πολέμου ;
Ό φιλόσοφος παρατηρούσε τούς δεκαοχτώ αύτό

χείρες, πού μέ τίς μακριές της γλώσσες καί τά ώχρά

τους μούτρα διαμαρτυρόντανε κατά τού πολέμου.
— Αυτό τδ νεκροσκοπεΐο είναι ένα άληθινδ άντι- 

μιλιταριστικδ καταφύγιο ! είπε καί κατέβηκε άπδ τδν 
μπάγκο του.

Ή κοπέλλα είχε τδ άσκί άκόμη στδ στόμα καί 
φαινότανε σάν ένα παιδάκι πού παίζει μέ μιά μικρή 
τρουμπέτα.

— Περισσότερο άπ' δλες τίς στενοχώριες πού πέ
ρασε στή ζωή της καί άπδ τήν άπόπειρά της άκόμα 
νά σκοτωθεί, μέ συγκινοΰνε ο £ δαντέλλες πούχει στδ 
λαιμό της : αυ:ή ή συμαζεμένη άποτυχημένη προσ
πάθεια νά φαίνεται δμορφη !... συλλογιζότανε 6 φ ι
λόσοφος.

(Σιαλλο φύλλο τό Γ ' μέρος).

ALEX. STEINMETZ

ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ

*Ω κυπαρίσια εσείς σκιερά, που υψώνεστε 
Λιτά έτσι, άμάργαρα, στο γύρισμα του δρόμου, 
Πώς ό σιγαλινός ρυθμός σας, τό κλειστό 
"Ερχεται καί χτυπά παράθυρό μου !
Κι οταν θολή άργοστόζει ή άχνη τού βραδιού, 
Κι ισκιώνει τ’ άνανθα, τά βάρυπνα κλαδιά σας, 
Μέσα στ’ άπόηχο του σβυσμένου τραγουδιού 
Θρηνώ κ* εγώ μαζύ τή μοναξιά σας!

Σμύρνη 1922 ΚΥΡΟΣ ΔΑΝΕΖΟΣ

Τ Ο  Κ Ρ Ι Μ Α

Ν εοελληνική Φ ιλολογία

«Τό β ιβ λ ίο  τών Νέων Σμύρνης*

—- Τυπωμένος στή Σμύρνη, κυκλοφόρησε ένας 
πολυσέλιδος τόμος, δπου συγκεντρώνεται διαλεχτή 
φιλολογική Ιργασία,άπό δλους τουςλογίους τής’Ιω- 
νίας. Έ  συντροφιά τών «Νέιολ» εργάζεται μέ πολλή 
επιμέλεια και φροντίδα γιά νά βοηθήσει τήν προκοπή 
στά νεοελληνικά γράμματα. "Ενιωσε τή σημαντική 
σημασία πού έχει δ Δημοτικισμός στήν πνεματική 
μας αναγέννηση, κα'ι γιά τοΰτο ή συντροφιά κοατά μέ 
σταθερό χέρι τήν έπαναστατική σημαία. Ό  «Νουμάς* 
πού βλέπει έτσι νά καρπίζουνε οΐ άγώνες του, μέσα 
στήν ψυχή τής νιότης, δέν μπορεί παρά νά είναι 
περήφανος γι' αυτό.

Τό νέο ρομάντζο τοϋ η . Άν&έμη.

—5Από τό ερχόμενο φύλλο του «Νουμά» αρχίζει 
νά δημοσιεύεται καινούριο πρωτότυπο ελληνικό ρο
μάντζο, γραμμένο άπό τό διαλεχτό συνεργάτη μας κ. 
Μ ήιοο 'Λν&έμη) μ* επιγραφή «Τό Κ ρίμα». Ό 
Άνθέμης γνωστός ίσαμε τήν ώρα, γιά δηγηματογρά* 
ψος πού τιμά τά νεοελληνικά γράμματα, μ* έργα σάν 
τή «Αιλή» καί άλλα, — έγραψε τελευταία έργο συν- 
θετικώτερο, ρομάντζο μέ άληθινή πνοή, δπου βρήκε 
δλη τήν ευκαιρία νά ξετυλίξει τά σημαντικά του χα
ρίσματα, σέ σελίδες πού θ ' άπολάψουνε γιά κάμπο- 
σα φύλλα οί άναγνώστες τοΰ «Νουμά*.

Φιλολογικές ομιλίες: αΟ Παλαμάς„

— Στις 21 τού ’Απρίλη ήμέρα Πέμπτη ώρα I.
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φτά τό δειλινό, θά γίνει στό «Ελληνικό Ώδεΐο» ή 
προαγγελμένη φιλολογική ομιλία για τό έργο τοΰ 
ΠαΚαμά Από τον κ. Ρ ήγα  Γπόλψη. Ή  κ. Θεώνη 
Δραποηούλου, καθηγήιρια του ’Ωδείου, κ’οί πιο δια
λεχτές της μαθήτριες θ ' Απαγγείλουνε χαραχτηριστικά 
ποιήματα τοΰ Παλαμά, για νά δώσουνε έτσι μια 
σύντομη, μά ζωηρή είκόνα τοΰ πολύμορφου έργου 
τοΰ ποιητή. Θ’ απαγγελθούνε από τόν «"Υμνο τής 
’Αθήνας» και τούς «Τα'φους τοΰ Κεραμεικοΰ» τά πιο 
σημαντικά μέρη. Ή «Χώρα πού δεν πεθαίνει», «Μί
λημα μέ τά λουλούδια», άπό τις «Εκατό φωνές τής 
’Ασάλευτης Ζωής», ή «Κασσιανή» κ.λ,π. Ώς κ* ένα 
Ανέκδοτο ποίημα τοΰ Παλαμα: «Το τραγούδι τοΰ 
τρελοΰ».

Τό “Κ αινούρ ιο  οηΙτι„

— Άπό τόν Ικδοτικό οίκο Έλευθεριουδάκη 
βγήκε σέ τόμο τοΰτο τις μέρες τό ανέκδοτο τρίπρα 
χιο κοινωνικό δράμα τοΰ Δ. Π. Ταγκόπουλου : «Γό 
καινούριο σπίτι». Μπροστά Από τό δράμα, είναι, 
σάν πρόλογος, μιά πολυσέλιδη μελέτη τοΰ κ. Γρ. 
Ξενοπούλου : «Τό δράμα των ιδεών κι ό κ. Ταγκό- 
πουλος»· Τό «Καινούργιο σπίτι» πουλιέται δρ. 6. Οί 
φίλοι τοΰ «Νουμά» Ας τό ζητήσουν Από τό «’Αθη
ναϊκό βιβλιοπωλείο» Σοφοκλέους 3.

ΦΐΑΟΛΟΓΙΒ

Καινούργιες γαλλικές ποιητικές συλλογές." «Μιά χορεύτρα 
πέθανε» δράμα τοΰ κ, ντέ Μπαρζύ. — Ρομάντζα των κ. 
Μπορντώ, Μπενουά, Μπονζάν, Ντέτς, ντέ Νερέϊπ.—Ζάν 
Ζωρές «Διαλεχτές σελίδες» — Μπλάσκο Ίμπανέζ.—Δνό 
Πορτογάλλοι ποιητές. — "Ενας Όλλαντέζος ρομάντζο· 
γράφος.

—Άφθονες οί ποιητικές συλλογές πού τώρα με 
τήν Ανοιξη βγήκαν στή Γαλλία. Πρώτος έρχεται δ 
γνωστός μας ποιητής Φρανσίς Ζάμ μέ «Τό μνήμα 
τοΰ Λαφονταίν καί τά Μετρημένα Τραγούδια». Μέ τό 
γνωστό του εύθυμο τόνο και τή βαθύτητα πού βγαί
νει Απ’ τά πράματα πού περιγράφει, υμνεί τή γή 
καί μάς δίνει όμορφες γεωργικές εικόνες στα «Με
τρημένα τραγούδια».

— Κι ό Φρεντερίκ Πλεσσί σάν τό Φρανσίς Ζάμ 
στό «Στεφάνι τοΰ κισσοΰ» Αγαπά καί υμνεί τούς 
κάμπους, τις δουλειές καί τις διασκέδασές τους καί 
τή βαθειά καλωούνη πού δίνει στόν Ανθρωπο ή 
αγάπη τής Γής. Μέ κάποια βιργιλιακήν Ακρίβεια 
περιγράφει σένα μεγάλο ποίημα πώς μαζεύουν τις 
πατάτες.
ί  — Μέ| ξωτικό χρώμα καί μέ μιά λεπτή ψυχικό· 
τητα είναι γραμένες οί ΠΑετοαΑέτ«, τραγούδια

τοΰ κ. Ζύλ Συπερβιέλ, βγαλμένα Απ’ τίς εντύπωσες 
τών ταξιδιών του στή νότια Αμερική.

— Ό  Γκαστόν Πικάρ, μέ τήν καινούργια συλ
λογή του «Ή  καρδιά παραδίνεται» δείχνεται ενας 
Απ’ τούς σπουδαιότερους maîtres τοΰ λεύτερου στί
χου. Μες στά εφτά τραγούδια πού αποτελούνε τή 
συλλογή καταφέρνει με τις εδώ καί κεΐ σπαρμένες 
μέπιτηδειότητα ρίμες, μέ τούς Απλερους ρυθμούς 
καί τά γυρίσματα τοΰ στίχου νά έξωτερικεψει τέλεια 
τά όμορφα καί παθητικά αίστήματα τής καρδιάς 
του..

— Ό δυο φορές βραβεμένος Από τή Γαλλική 
’Ακαδημία ποιητής Μαρσέλ Τουπσαίν Κολλινιόν 
σκοτώθηκε στόν πόλεμο. Οί φίλοι του τώρα βγά
ζουν τά τελευταία τραγούδια του μέ τόν τίτλο «Μέ 
τά ματόφρυδα χαμηλωμένα». Έκεΐ μέσα βρίσκονται 
στίχοι όμορφοι, όλο δροσιά κ’ αΐστημα.

— Τέσσερις γυναικείες συλλογές, κ’ οί τέσσερις 
μ’ ερωτικά τραγούδια. Είναι τής κ.Μαργκερίτ Κερ- 
σέν «Ή  εύτυχία αύτοΰ τοΰ πρωϊνοΰ» μέ τούς Α
πλούς καί κλασικούς ρυθμούς καί τό μετρημένο καί 
γεμάτο φως αΐστημα, τό «’Ερωτικό τραγούδι» τής 
κ. Γεωργίας Βαλιέρ πού μέ τό μέτωπο Ακουμπι
σμένο στόν ώμο τοΰ φίλου της γεμίζει τρυφεράδα 
πού τής δίνει δύναμη, θάρρος κ’ εύγένεια καί ψάλ-

, λει με φλόγα τόν ερωτά της. «Γύρω σένα παλιό 
θέμα» είναι ή συλλογή τής δ)δος Τεό Μαρτέν μέ 
χρώματα κάπως κοινά καί συνηθισμένα μά μέ Αλη
θινή συγκίνηση, καί τέλος «Ή  φωλιά στον ήλιο» 
είναι οί ξομολόγησες τής κ. Μαρσέλ Μαρτύ πού δεί
χνουν μιά βασανισμένη ψυχή μά όχι καί κανένα 
σπουδαίο ποιητικό ταλέντο.

— Άλλες ποιητικές συλλογές είναι τοΰ Άνρύ 
Φορκάζ «Ό θλιβερός κι ώραΐος ?ρωιάς μου», τοΰ 
Ζάν Ντόρ «Τά παλιά θέματα», τοΰ Άνρύ Μπαρτού 
ή «Ξεφυλλισμένη καρδιά» τοΰ Λύκ Σαλύστ «Δεκά- 
ξη ήδονιστικά ποιήματα» κι Αλλα.

— «Μιά χορεύτρα πέθανε». Δράμα τοΰ κ. ντέ 
Μπαρζύ. Βγήκε σέ βιβλίο καί παίζεται καί στό ε
θνικό θέατρο τοΰ ’Ωδείου. Μέ πολλά δραματικά ε
πεισόδια κι Αληθινή τέχνη ξετάζεται Αν έχει τό δι
καίωμα ενας Ιξαιρετικός Ανθρωπος νά πέφτει σέ 
σφάλματα πού δέν μποροΰν νά πέσουν σαύτά οί 
κοινοί Ανθρωποι Ατιμώρητα. Ό  ήρωας, δ Μπαρσάνζ, 
Αρχηγός τοΰ σοσιαλιστικού κόμματος, εχει ερωμένη 
μιά χορεύτρα πού δέν ξαίρει τόνομά του καί τήν 
κοινωνική του θέση. Μαθαίνοντας δ Μπαρσάνζ πώς 
ή έρωμένη του θάφευγε μέ κάποιον Φρέντ πάει 
σπίτι της νά τήν μποδίσει, κ’ έπειδή αυτή φωνάζει, 
τή σκοτώνει.

Φεύγει. Σπίτι του νοιώθει τύψες καί θέλει νά 
παραδοθεΐ. Ή  Αδερφή του, μεγάλη σοσιαλίστρια 
κι αΰτή τοΰ λέει πώς δνας ποΰχει τή ζωή τον Αφιε
ρωμένη στή λευτεριά τόσων Ανθρώπων δέν έχει τό
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δικαίωμα να παραδοθεϊ γιατί σκότωσε μια χορεύτρα. 
Μά φτάνουν οι Εφημερίδες και βλέπει πώς πιάσανε 
ιόν Φρέντ για φονιά, επειδή τον ηΰρανε κοντά στο 
πτώμα. Τότε οί τνψες ¿ξαίνουν, καί στο τέλος, δταν 
ô κατηγορούμενος με τδ τηλέφωνο τού ζητεί να γενεϊ 
συνήγορός του, ό Μπαρσάνζ τρελλαίνεται.

Στήν τρίτη πράξη βρίσκονται σένα θεραπευτήριο 
ό Μπαρσάνζ, πού συνέφερε απ’ τήν τρέλλα του κι δ 
Φρεντ, που αθωώθηκε, μά είχε κλονιστεί ή υγεία 
του. 'Ο Μπαρσάνζ του δηγιέται τήν αληθινή ιστορία 
τού φόνου τής χορεύτρας. Ό Φρέντ τότε απαιτεί να 
παραδοθεϊ σιήν αστυνομία για να ικανοποιηθεί αυ
τός που άδικα φυκακίστηκε. Του κάκου δ Μπαρσάνζ 
προσπαθεί νά τον πείσει με τά επιχειρήματα πού του 
λεγε αυτού τού ίδιου ή αδερφή του, δ Φρέντ δέν 
υποχωρεί. Κι* δ Μπαρσάνζ ζητεί τουλάχιστο την άδεια 
νά τιμωρηθεί μόνος του. Γιά νά μή φύγει, δ Φρέντ 
τού παίρνει ένα γράμμα πού ομολογεί τδν φόνο πού' 
κανε. Σέ λίγο φτάνει δ πατέρας τού Φρέντ, κι δταν 
τά μαθαίνει δλα αύτά, Εξορκίζει τδ γιό του, γιά χάρη 
τής Ιδέας πού πρέπει να νικήσει, νά σκίσει τό ενοχο
ποιητικό γράμμα. Αύτδ καί γίνεται, μά είναι πια 
άργά, γιατί άπ’ τήν πλαϊνή κάμαρα άκούγεται μιά 
πιστόλια. Ό  Μπαρσάνζ τιμωρήθηκε μονάχος του, αύ- 
τοχτόνησε. Τό συγκλονιστικό αύτό δράμα έκανε με
γάλη Εντύπωση στούς κριτικούς καί διανοούμενους, κι' 
άρεσε καί στδ πολύ θεατρικό κοινό.

— Δυό maîtres τού Γαλλικού ρομάντζου, δ άκα- 
δημαΐκός Άνρύ Μπορντώ κι’ δ Πιέρ Μπενουά τής 
Άτλαντίδας, μάς δώσανε καινούργια δείγματα τής 
τέχνης τους, «Τδ νεκρό σπίτι» δ πρώτος, καί τό «Φρά
χτη τών γιγάντων» δ δεύτερος. Γιαύτά τά δυδ ρο
μάντζα, πού κάνανε τόσο θόρυβο καί πριν άκόμα 
βγοΰν, θά μώήσουμε πλατύτερα στδ Ερχόμενο φύλλο.

— Ένα άνθρωπιστικό ρομάντζο τού Φ. Μπονζάν 
«Ιστορία δώδεκα ωρών». Εϊν' ένας παράξενος διά
λογος αιχμαλώτων μέσα σέ μιά Γερμανική παράγκα. 
Κατά τό Ρομαίν Ρολλάν είναι τδ πιο δυνατό έργο
σκέψης πού διάβασε, άπ’ όσα γράφτηκαν γιά τδν 
πόλεμο.

— «Ή Ευτυχία τού κ. Πρυνέ». Τρυφερό ρομάντζο 
τού Λέον Ντέτς, πού περιγράφει τήν ιστορία ενόςγε- 
ροντοπαλήκαρου πού στά γερατειά του βρήκε τήν εύ- 
τυχία του σε μιά μικρούλα, τή Ζακελίνα. Πάνε ταξίδι 
στήν Ελλάδα, μά κεΐ ή Ζακελίνα τού φεύγει. Ή  
δυστυχία βρίσκει τδ γέρο κ. Πρυνέ, δταν ή Ζακελίνα 
ξανάρχεται μετανιωμένη, δλο κλάματα κι δλο αγάπη. 
Τά περασμένα ξεχηοΰνται άμέσως καί ξανάρχονται 
στήν πρώτη, ήρεμη ζωή.

— «Τδ βοτάνι τής άγάπης μου» τού κ. Ροζέ ντε 
Νερείπ. ΑΙστηματική ίστορία καμωμένη άπό μικρά 
κομάτια λυρικής πρόζας δπου δ συγραφέας έχει δεί
ξει μέ λαμπερόχρωμες έκφρασες τΙς διάφορες περίοδες 
Ενός μεγάλου έρωτα, πού γεννιέται,: ¿ξαίνει, οταμα-

τάει, ξαναγεννιέται, καί τέλος σταματάει μονάχος του 
άπότομα γιά νά κρατήσει τή βεβαιότητα πώς ποτέ 
δέ θά πεθάνει. Μές στο βιβλίο αυτό βρίσκεται μιά 
παθητική συγκίνηση, σμιγμένη μέ μεγάλη λεπτότητα 
άνάλυσης.

— Οί διαλεχτές σελίδες τού Ζάν Ζωρές, τού με
γάλου Γάλλου σοσιαλιστή πού δολοφονήθηκε τδ 1914 
στο Παρίσι, τή βραδιά πού κηρύχτηκε δ μεγάλος πό
λεμος, βγήκαν τελευταία σέ μεγάλο τόμο άπό 450 σε
λίδες. Έκεΐ μέσα είναι πολλές άνθρωπιστικές, φιλο
λογικές καί φιλοσοφικές μελέτες. Στο Ερχόμενο φύλλο 
τού Νουμά νά δώσουμε μερικά άπ’ τά χαραχτηρι- 
στικώτερα κομμάτια.

— Ύστερ’ άπδ τδν Μπαλζάκ, τό Ντοστογέφσκη 
καί τδ Σιέγκεβιτς, δ Μπλάσκο Ίμπανέζ. Ό 'Ισπανός 
αυτός ρομαντζογράφος εΐν* δ καινούργιος κολοσσός. 
Ό πόλεμος έδωκε αφορμή νά γνωριστεί έξω άπδ τδν 
τόπο του. Σήμερα τά ρομάντζα του, μεταφρασμένα 
σέ πολλές γλώσσες, διαβάζονται άπδ εκατομμύρια 
κόσμου. Στήν περιγραφή, ή πέννα του είναι επική. 
Ή  ψυχολογία του βαθύτατη: εΐν’ δ μεγάλος άνατό- 
μος τής άνθρώπινης ψυχής, ύστερ’ άπ’ τον Ντοστο
γέφσκη. Κι όλες τίς άλλες αρετές τού έργου του τίς 
πλημμυράει, τίς σκεπάζει, ένας ωκεανός άγάπης καί 
συμπόνιας, πού χωρίς αύτήν τδ σπουδαιότερο καλλι
τεχνικό έργο είναι ένα μηδενικό. Ά π 9 δλα τά έργα 
του ξεχωρίζουν τό πολεμικό ρομάντζο «Οί τέσσερις 
καβαλάρηδες τής άποκάλυψης» τδ βαθιά ψυχολογικό 
«Ή  όμορφη γυμνή γυναίκα» καί τό γεμάτό πόνο γιά 
τίς λαϊκές τάξες «Ή  καταραμένη γίς»' Καί τάλλα του 
ρομάντζα όμως, καμμιά εικοσαριά πάνω κάτω, δέν 
είναι καθόλου κατώτερα.

— Namarodos : σονέτα τής πορτογαλλίδας ποιή- 
τριας κ. Βιργινίας Βικτορΐνο. 'Απ' αύτά ξεχωρίζουμε 
Τά μάτια σου, Τά γράμματά σου, Βροχή, Δάκρυα, 
Θλίψη καί περηφάνεια. Αύτόρμητα άναβρύζουν κείθε 
μέσα μιά άληθινή εύαιστησία, ένα άγνδ πάθος κ1 ένας 
πληγωμένος άνθρωπισμός.

— ·0 ί ώρες τού Θεού». Τραγούδια τού Μαρία ντά 
Γκλόρια Τεξέϊρα ντε Βασκοντσέλος. Στδν ποιο τού 
ποιητή σμίγει τδν πόνο της ή φύση καί βγαίνει ένα 
τρυφερό καί συγκινητικό τραγούδι1

— Ή  γνωστή γαλλίδα ποιήτρια κ. Άντριανή Λω· 
τέρ μάς παρουσιάζει στδ τελευταίο φύλλο τού περιο - 
δικού «Le Monde Nouveau» τδν Όλλαντέζο ρομαν- 
χζογράφο Λουι Κουπερούς, μέ τδν όγκο τού "Εργου 
του : ρομάντζων Ιδεολογικών, ψυχολογικών καί ιστο
ρικών, καί συμβολικών παραμυθιών. Μάς δείχνει τή 
λατινική ψυχή τού ρομαντζογράφου πού είναι μαγε
μένη γιά τήν Ιταλία, καί γιαΰϊήν άφίνει τήν δμιχληρή 
πατρίδα του. Στδ τέλος μάς δίνει ένα θαυμάσιο άπό* 
σπασμα άπδ ένα συμβολικό μύθο του «Ή  Ψυχή» 
πού είναι δείγμα τής λεπτής καί τρυφερής μά καί 
μεγάλης τέχνης τού Όλλαντέζου ρομαντζογ^άψόυ.
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Α Λ Λ Ο Υ Κ’ Ε Δ Ω

Φι’Αβ κύριε ΤαγκόηουΚε.
Στον τελευταίο «Νουμά» (άρ. 7.) κάνεις σ’ ένα άρθράκι 

ένα υπαινιγμό για μένα πού αντανακλά κα'ι στο κόμμα μου, 
του όποιου είμαι Γραμματέας. ’Απ’ άφορμή τής θεατρικής 
παράσταση; στην Πόλη του «λυτρωμοΰ» σου από τούς εκεί 
συντρόφους μα; του »Νέου ’Ανθρώπου» καί τής «Πανεργα
τικής* μ’ έρωτά; τί κάνουμε εμείς εδώ στην ’Αθήνα γιά να 
μορφώσουμε τούς εργάτες ;

*0 αγαπητός «Νονμάς* θά έπρεπε νά μάθει πώς κάτι 
έπί τέλους κάνουμε κ’ εμείς εδώ σχήν ’Αθήνα. Μέ τή δια
φορά δμως ότι έδώ, αντίθετα από την Πόλι, (οτήν οποίαν 
αν και υπάρχει τουρκικός ζυγός κο’ι τουρκική βαρβαρότης, 
δ χωροφυλακίστικος βούρδουλας δέν καταδιώκει την φιλολο
γία,} υπάρχει μέ τό παραπάνω τόοη « ’Ελευθερία» ώστε ό 
Διευθυντής τής Άοχυνεμίας να μή θέλει ν’ άκσύση γιά φ ι
λολογίες και κούρο η έξαλα, ή καλύτερα νά μή δίδει τό δ ι
καίωμα στούς κομμουνιστές νά ενδιαφέρων ται γιά τέτοια 
μικροπράγματα ! Έξ άλλου έχουμε πικρή πείρα τό τί θά πή 
ελευθερία και ελεύθερα σκέψη στήν Ε λλάδα- οΐ έλληνες 
λής βάρβαρης Τουρκίας βλέπεις είναι πιό ¿λεύτεροι από εμάς 
τούς δήθεν «ελευθέρους.» Τις προάλλες ακόμα συρθήκανε 
γνωστοί σου σύντροφοί μας στά μπουντρούμια τής Ιίαλιάς 
στρατώνας γιατ'ι τολμήσανε καί νά σκεφτοΰνε ακόμα δη μπο
ρούσαν νά έκδόσουν ξένα λογοτεχνικά έργα ανθρωπιστι
κά. Νά λοιπόν που βρίσκεται ή αλήθεια, 01 σύντροφοί μας 
τής Πόλης (οΐ υπόδουλοι αδελφοί μας κατά τήν επίσημη 
φρασεολογία) είναι έλευθέροι νά παρασταίνουν, νά μετα
φράζουν και νά διαβάζουν δ, τι έργα τούςκατέβει, εμείς έδώ 
(στήν κοιτίδα τής ελευθερίας) πάμε στό φρέσκο, δχι δν μετα
φράσουμε, άλλά και αν σκεφτονμε νά μεταφράσουμε ξένα 
Αριστουργήματα. Ή  έπίσημη δικαιοσύνη τουλάχιστον αύ- 
τήν τήν φιλελεύθερη έρμηνεία έδωκε στό έγλκημά μας αύτό.. 
γιατί δέν είχαν κδν ούτε κυκλοφορήσει οΐ μεταφράσεις.

Καί γιά νά τελειώνω προσθέτω καί τούτο ακόμα, δτι 
καλλιτεχνικές εικόνες (απομιμήσεις ξένων Αριστουργημάτων} 
καθώς καί προσωπογραφίες δχι μοναχά του Μάρξ καί τοΰ 
Λένιν, άλλά καί τού Ντάρβιν, Ααμάρκ, κατεσχέθηκαν ώς έπι 
κίνδυνες ι ίς  τή ν . . .  δημοσίαν άσφάλεια· "Αν δέ σου δίνει 
κόπο μπορείς νά έπισκεφτεΐ; τό «Ριζοσπάστη» γιά νά δής 
καί άπό κοντά έξω από τήν πόρτα του τούς «άπελεθευρω- 
τάς χαφιέδες.»

Ελπίζω νά σου είναι αρκετά αύτά γιά νά μαντέυσες τήν 
αίτια πού μάς αναγκάζει νά μή μπορούμε νά δείξουμε δλο 
μας τό ένδιαφέρο πρός τά Γράμματα καί τις Ωραίες Τέ
χνες. Σέ μάς τούς κομμουνιστές τής πρωτεύουσας άπαγο 
ρεύεται.

Σέ διαβεβαιώνω όμως πώς τό Κομμουνισηκύ Κόμμα 
έχει τις καλύτερες διαθέσεις γιά τή μόρφωση του εργάτη 
καί μέ στοργή παρακολουθεί τή σύγχρονη δική μας λογοτε
χνία, στήν προσπάθειά της νά μάς δώση έργα πού ν ’ άνταπο- 
κρίνονται στις σύγχρονες αντιλήψεις, εμπνευσμένα άπό τό νέο 
πνεύμα τής έπαναστατικής έποχής μας, τήν όποία φω ιίζει

καί εμπνέει ή μεγαλύτερη επανάσταση των αιώνιον, ή Ρωσ- 
σική έπανάσταση.

Μέ μεγάλη έχτίμηση

I. ΚΟΡΛΑΤΟΣ.

ΠΗΡίΟΛΙΚΒ

Ο ΛΟΓΟΣ. ΙΙόλη. Φλεβάρης 1922. Μέ συνεργασία 
Ελ. Γιανίδη, Βενέζη, “Αλκή Θρύλου, Μπεκέ, Μαμέλη, 
Σπαταλά, Χρ, Εσπέρα, Άνατολέα, Βάλσοι, "Αγ. Ση- 
μηριώτη κτλ.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ άριθ, 6 , τού 5 Άπριλ. μέ τό «Πά
σχα τής ’Αγάπης» τοΰ κ. Π. ΙΙικροΰ, μέ τό « ’Ημερολό
γιο» τοΰ Φιλήντα, μέ ποιήματα Στ. Σπεράντσα, Φιλήντα, 
Καρυο)τάκη κτλ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Καινούριο δημοπκιστικό 
περιοδικό πού βγήκε στη Θεσσαλονίκη. "Εχει μερικά καλά 
πραματάκια καί τό »’Ανάθεμα» τοΰ Άντρέγιεφ, μεταφρα
σμένο άπό τό Νίκο Καστρινό.

ΕΣΤΙΑΔΑ. Βγήκε τό 6 ο φύλλο τού λαμπρού αύτού πε
ριοδικού, γεμάτο άτιό πλούσια καί διαλεχτή φιλολογική 
ΰλη.

Κ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΚΙ
Γράφετε σύντομα κα ί καθαρογραμμένα γράμματα.

Κάπιος φίλος δανείστηκε ή πήρε μονα
χός του άπό τό γραφείο, δέ θυμόμαστε, τόν 
τόμο τοΰ «Νουμά* τοΰ 1912. Τόν παρακα* 
λοΰμε, τόν ί'ειεύουμε, νά μάς το\έ στείλει 
στό βιβλιοπωλείο Γανιάρη (Σοφο<λ. 3) γιατί 
είναι κρίμα, γιά νά μήν ποΰμε έγκλημα, νά 
μάς χαλάσει τή μοναδική μας σειρά, τή μόνη 
περιουσία πού άποχιήσαμε ΰστερ’άπό είκοσά- 
χρονους άγώνες. Ελπίζουμε δσο νά βγεΕ τάλ· 
λο φύλλο νά μάς έχει σταλθεΐ δ τόμος κ* έ- 
τοι νά μήν άναγκασιοΰμε νά ξανατυπώσουμε 
τούτη τήν έκκληση.

— κ. Γ. Χονόρ. Ό χι καί τόσο πετυχεμένο, ΐάναδού* 
λεψέ τηνε— ν. ΜΑ Π απ Περιμένουμε κι άλλα. — μ . 
Έ η. ΟΙχ. δχι καί τόσο καλό— χ. ΦιΑ- Βατ, θά δημοσι
ευτούν,— χ. Ζήα.ΠΐΗ. ’Απ’ δλα, τό «Βελούχι» μάς άρεσε, 
μά θέλει δούλεμα ακόμη. Μή βαρεθείς. Ξαναδούλεψέ το 
καί στεΐλ* το μας — χ. Κ. ΛβίΑ. Δέν είναι άσκημο μά οΐ 
στίχοι του αδυνατίζουν πού καί πού. — χ. Κ αισ . Έμ. 
θά δημοσιευτεί Αργότερα.

Τ Ο  Κ  Ρ  I  Μ  Α .


