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Συνεχίζουμε στό «Νουμά» τά «Φιλολογικά πορτραΐτα» πού 
ίσαμε τοίρα δημοσιεύαμε στό « ’Ελεύθερο βήμα». 01 
ανάγκες τής καθημερινής εφημερίδας δέν άφίνανε νά 
δημοσιεύονται ταχτικά τά πορτραΐτ’ αύτά, πού ετσι, 
αργά κι άταχτα πού μπαίνανε, δσο κι ά διαβαζόντανε, 
είχανε χάσει κάπως τή συνοχή της, νά ποϋμε. Τά 
«Πορτραΐτα» θά βγουν αργότερα σέ τόμο. Στό μετα
ξύ, θά δημοσιεύουμε ποΰ καί που κανένα στό «Νου
μά». Σήμερα δημοσιεύουμε τό «Ροΐδη». Σ' άλλα φύλ
λα θά δημοσιέψουμε τόν *Ά ββαχούμ », τόν «17ώπ». 
τόν « Καβαφάπη-·, τόν «Παλιάν&ρωΖο», τόν *Ξ»νό~ 
πονλο», τόν *Καμπναη*, κι άλλους.

Η ΐ«μ. ρ ο ι ά Ης

Ό  Ροΐδης, όπως τόν είχα άκούσει νάν τό 
λέει τόσες φορές, είχε τό άτυχη μα νά είναι 
ίσαμε τό τέλος τής ζωής του ουντάχτης τοΰ 
«Άστεως». Ά ν  καί στό σατυρικό «Άστυ» 
δέν είχε γράψει οΰυε μιά η εννιά, άν καί εΐχε 
άποχαιρετήσει τή δημοσιογραφική σά'.υρα πο
λύ πριν ό «Άσμοδαΐος» μεταμορφωθεί σέ 
«Άστυ», πολλοί, καί μάλιστα άντιτρ κουιτι 
κοί δημοσιογράφοι, εννοούσανε, σώνει καί 
καλά, νάποδίδουνε σ’ αύτόν δ,τι τσουχτερό 
γραφότανε στό «’Άστυ» κατά τοΰ μακαρίτη 
Δηλιγιάννη.

Πολλές φορές δ ά ν τ ι ρ ο ϊ δ ι σ μ ό ς  
του; ξειτερνοΰσε καί τά πολιτικά σύνορα.’Αρ
κεί νά βρίσκανε κάτι στό «Άστυ» πού νά 
μπορούσανε μ* αΰτό νά χτυπήσουνε τό Ροΐ
δη κι άμέσως ιοΰ τά φορτώνανε στή ράχη 
του. Έτσι κάποτε πού μεσουρανούσε στό

παριλίσσιο θέατρο τοΰ «Άντρου των Νυμ
φών» ή Παριζιάνα κοκοτοτραγουδίστρα Ζάν 
Νταράς καί δημοσίεψα στό «Ά στυ» γι αύτήν 
κάπιο εύθυμο τραγούδι, πού σέ μιά στροφή 
του άνομολογοΰσα πώς :

κ. ό νοδς μας κ' ή καρδία κι ό παράς, 
δλα πβτοΰν γοργά στή Ζάν Νταράς...

δ μακαρίτης Σακελλαριάδης έγραφε τήν 
επομένη στή «Χώρα του» :

« Ά ς  τά βλέπει ό Τρικούπης μέ πόση 
ξετσ ιπωσιά οί ύπάλληλοί του τό ομολογούν 
πώς τά χρήματα πού παίρνουν άπό τό Κεν
τρικό ταμείο τά κατασωτεύουν σέ δργια Έ - 
λιογαβάλεια. Καί έν τφ μεταξύ δ φορολογού 
μένος λαός πένεται!»

Τήν εποχή έκείνη ό Ροΐδης εΐτανε διορι
σμένος έφορος τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης. 
"Υστερ’ άπό λίγο καιρό, άφοΰ δημοσιεύτηκε 
τό ποίημα τής Ζάν Νταράς είχα τό εύτύχημα 
νάν τονέ γνωρίσω καί προσωπικώς. Μέ σύ
στησε ό Θεμος δ Άννινος ένα δειλινό στην 
Πλατεία τοΰ Συντάγματος.

— Είναι δ Ταγκόπουλος ! τοΰ φώναξε.
— Α ΐ ; ρώτησε 6 Ροΐδης, πού δέν καλό- 

άκουγε.
—Ό  Ταγκόπουλος, σοΰ είπα! τοΰ φώνα

ξε, δυνατώτερα.
— Ά  !... δ Ταγκόπουλος !... Ό  πρώην 

έπαρχιακός ταμίας ;
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—"Οχι ! του είπε δ Θέμος ξεκαρδισμένος. 
Είναι ό πρώην υποστράτηγος !

Και δέν είχα άκόμη τότε άποχαιρειήσει 
τά εΐκοσί μου χρόνια !

— Είναι αυτός, ξακολούθησε ό Θέμος, 
πούχει γράψει τδ τραγούδι τής Ζάν Ν ταράς!..

— "Α '... Αυτό πού μου φόρτωσε στή ρά
χη μου δ Σακελλαριάδης;

— θύμωσες γι’ αύιό ;
— Ναι, γιατί εϊτανε άσκημοι οί στίχοι 

του!... Είχανε πολλές χασμωδίες...
Τό κοπλιμέντο του αυτό μ* έκαμε νά 

κατσουφιάσω. Μά τό κατσούφιασμά μου δεν 
κράτησε πολύ. Εϊτανε στιγμιαίο. 'Ακόυσα τό
σα άλλα έξυπνα λόγια άπό τό στόμα του κεϊ 
νο το δειλινό ώστε δε δυσκολεύτηκα καθόλου 
νάρχίσω νά θεωρώ τόν εαυτό μου εύτυχισμέ* 
νο π ο ύ ό Θ ε ο τ ο ύ μ π η ς τ ο ΰ  «Άσμοδαίου» 
άκόνισε για μια στιγμή τό σαρκαστικό του λε
πίδι απάνω μου.

Ό  Μητσάκης δμως δεν του τό συχώρεσε

ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΘΕΜΗ

Τ Ο  Κ
Α'.

Απριλιάτικο δειλινό. Μιά γυναίκαώς τριάντα χρο 
νών, ψηλή, μελαχρινή, μέ μαύρα μάτια καί πλούσια 
καστανά μαλλιά καθότανε κοντά στό παράθυρο κι έρ 
ραβε. Στά πόδια της ένα μικρό κοριτσάκι τριών ώς 
τέσσερων χρονών Επαιζε μέ μιά μικρή κούκλα καμω
μένη πρόχειρα μέ κάτι μικρά κομμάτια τσόχας. Τό 
δωμάτιο εϊτανε μικρό μά όλοκάθαρο κι εϊχε έναν άέ- 
ρα άρχοντιάς. -Ένας καναπές παλαιίκός μέ μαξελά 
ρια άπό πράσινο δαμάσκο, πέντ* έξη καρέκλες άπό 
μαΰρο ξύλο καί μιά μεγάλη ντουλάπα καρυδένια. 
Στόν τοίχο ένας τάπητας μαύρος μέ κλάρες κοκκινω
πές κι άντίκρυ φωτογραφίες δμορφα βαλμένες σ’ ένα 
έργόχειρο κεντημένο μέ μετάξι σέ σχήμα καρδιάς.

Τό παράθυρο έβλεπε σ’ ένα μεγάλο περιβόλι μέ 
πολλά δέντρα. Ή  γυναίκα συχνά παρατοδσε τό ρά
ψιμο κι έστεκε συλλογισμένη δρα πολλή. Ένα άλα- 
φρό άγεράκι έφερνε άπ’ έξω μυρουδιά δυνατή άπό 
βιολέτες καί τριαντάφυλλα. Τότε άνάπνιε βαθιά καί 
ξανάσκυβε στή δουλειά.

Ό ήλιος πού έγερνε πίσω άπ’ τό βουνό, χρύσωνε 
τίς κορυφές τών δέντρων. Εκείνη τή στιγμή μιά φωνή 
άκούστηκε άπ' τήν άλλη μεριά τοδ σπιτιοδ ποδ εϊτανε 
ή αύλόπορτα.

ποτέ, ίσαμε τό τέλος τής πνευματικής ζωής 
του, κάπιο παρόμοιο πείραγμά του.

"Οιαν πρωιογνωρίστηκε μέ τό Ροΐδη, 
μεσουρανούσε τότε ώ ; Κ ρ ά κ στο «Ά στυ» 
καί είχε τή δικαιότατη απαίτηση νά τόν 
ξαίρει όλος δ κόσμος. Ό  Ροΐδης δμως δέ 
χαμπάριζε άπό ιέτια κ’ έτσι δέ δίστασε νά 
ρωτήσει τό Θέμο, πού του τονέ σύστησε :

— Και τι δουλιά κάνει δ κ. Μητσάκης;
—Γράφει! άποκρίθηκε δ Θεμος χαμογε-

λώνιας.
— Ά  !... “Όλοι γράφουν "Ολοι γρά

φουν ! παρατήρησε δ Ροΐδης σοβαρώτατα.
Αυτό τό « * 0 λ ο ι  γ ρ ά φ ο υ ν »  το φυ

σούσε δ Μητσάκης καί δέν κρύωνε. Καί γιά 
τούτο άργότερα, δταν τούτυχε νά γράψει κά
ποτε γιά τό Ροΐδη, τού ρήχτηκε άγρίως.

— Άκοΰς άδερφέ, δ λ ο ι  γ ρ ά φ ο υ ν !  
Νά μέ περάσει καί μένα μέσα στό σωρό!

Δ. Π. ΤΑΓΚ01Ι0ΥΛ03

Ρ I Μ Α . 1

— Κυρά Κατίνα! Γράμμα, ένα γράμμ’ άπ’ τό 
Παρίσι.

— Τελοσπάντων έδωσι ό Θεός.
Είπε ή Κατίνα—ή μελαχρινή γυναίκα—καί γορ

γά κατέβηκε τήν ξύλινα σκάλα πρός στήν αύλή καί 
σέ λίγες στιγμές γύρισε μ’ ένα γράμμα στό χέρι. Μ’ 
ένα γρήγορο κίνημα έσχισε τό φάκελο κι άρχισε νά 
διαβάζη.

Μά εύθύς έχασε τό χρώμα της, έσφιξε στό χέρι 
της τό γράμμα κι έπεσε στόν καναπέ σαν άποκαμω- 
μένη. Μέ τά μάτια όρθάνοιχτα έμεινε λίγες στιγμές 
άλαλη, έπκια βουρκώσανε τά μάτια της καί είπε.

— Παναγία μου ! Πώς έκανε αύτό τό κρίμα δ 
Παύλος !

Καί σά νά μήν πίστευε τά μάτια της, ξαναδιάβα
σε τό γράμμα.

Αγαπημένη μου άδερφή.
Σού άναγγέλλω τούς γάμσυς μου μέ τήν Άννα 

Ίωαννίδη, πού γίνανε προχτές βράδυ στήν Ελληνι
κή έκκλησία. Ή Ά ννα είναι μοναχοκόρη ένού πλού
σιου 'Αθηναίου έμπόρου.Βέβαιαθά είπής,πώς άσχημα 
έκαμα νά διαλύσω άπότομα τόν άρραβώνα μου μέ τή 
Μαρία. Συλλογίσου δμως, πώς έχω τώρα τά μέσα νά
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δημιουργήσω μιά έξαιρετική θέση στήν Αθήνα. Ή 
μάθησή μου πού τόσο Εχει Εκτιμηθή έδώ, θά πήγαι
νε χαμένη, άν Ερχόμουνα Εκεί στδ μιχρό μας νησί 
νά κλειστώ καί νά μαραζώνω βλέποντας άλλους πολύ 
πιδ κατώτερους άπδ μένα νά φημίζουνται χαΐ νά προο
δεύουνε. Τώρα Εχω άφθονα τά μέσα χι Ελπίζω νά 
γίνω δ,τι όνειρεύουμαι.

"Εγραψα στδν χύριο Β. νά σοΰ μέτρηση δώδεκα 
χιλιάδες δραχμές. Είναι οί δέκα χιλιάδες πού μοΟ 
δάνεισε ή Μαρία, δταν Εφευγα νάρθώ έδώ, χαΐ δυδ 
χιλιάδες γιά τόχους δυδ χρονών. ΣοΟ στέλνω χαΐ τδ 
δαχτυλίδι, τδν άρραβώνα. Νά τδ δώσης πίσω χαΐ νά 
πάρης τδ δικό μου. Θά τδ κρατήσης καί σάν άνταμω- 
θοδμε στήν 'Αθήνα, τότε τά λέμε.

Χαιρετίσματα στδν Κώστα κι Ενα φιλί στήν Ιωάννα. 
Σέ φιλώ

Ό άδερφός σου.
Παδλος.

Ή νέα μου σύσταση: Μεγάλο Ξενοδοχείο 
Παρίσι.

"Εκλεισε τδ γράμμα καί ξανάειπε.
— Θεέ μου ! ΤΙ κρίμα I πώς Εχανε δ Παύλος αύτδ 

τδ κρίμα I
Σηκώθηκε καί γύριζε στδ δωμάτιο χωρίς νά ξαίρη 

κι αύτή, τΐ θέλει. "Επειτα σταύρωσε τά χέρια της 
καί ψιθύρισε.

— Καί τώρα πώς θά πάω στδ σπίτι της; Μέ τΐ 
καρδιά νά τής τδ είπώ ή καΰμένη;

Συλλογιζότανε καί δέ μποροΟσε νά βρή τρόπο 
Κάθε τόσο τά μάτια της βουρκώνανε.

— Παναγία μου, είπε στδ τέλος κι Εκανε τδ σταυ
ρό της, Παναγία μου, δόσε μου φώτιση, γιατί πρέπει 
νά πάω, άφοδ τδ πράμα είναι τελειωμένο.

Τήν άλλην ή μέρα τήν είδοποίησε δ κ. Β. νά κα· 
τεβή στδ γραφείο. Πήγε καί τής μέτρησε δώδεκα χι
λιάδες δραχμές. ΤΙς πήρε καί γύρισε στδ σπίτι ΤΙς 
δίπλωσε σ' Ενα μεγάλο μαντήλι μεταξωτό, σκοδρο κι 
Εβαλε καί τδ δαχτυλίδι μέσα. Ξεκίνησε τότε μέ βήμα 
δισταχτικδ γιά τδ σπίτι τής Μαρίας. Τούς χώριζε τδ 
μεγάλο περιβόλι κι άπδ κεΐ συνήθιζε . νά περνάη, 
δταν ήθελε νά τήν άνταμώσ?. Τδ περιβόλι δμως εΐ 
τανε τής Μαρίας καί σήμερα τής φάνηκε άτοπο νά 
περάση άπδ κεΐ. Κατέβηκε άπδ τήν αύλόπορτα 
καί τράβηξε στήν μεγάλη ρεματιά, πού εΐτανε στήν 
άνατολική πλεϋρά του περιβολιοΟ. ’Ανέβηκε μέ κόπο 
τήν πέτρινη σκάλα πού φέρνει στδ μεγάλο δρόμο κι 
Εφτασε στή μεγάλη πόρτα τού σπιτιού τής Μαρίας. 
Στάθηκε πάλι δισταχτική, συλλογίστηκε λίγα λεπτά 
κι Επειτα μέ δρμή καί ταραχή χτύπησε τδ σίδερο τής 
πόρτας. *

"Ανοιξε τδ παράθυρο καί φάνηκε ή Μαρία.
— Μπά ! Έσύ είσαι, Κατίνα; Γιατΐ άπδ δώ *,
Εύθύς κατέβηκε κι άνοιξε.

— ΤΙ Επαθες; είπε γελώντας. Εέχασες τδ δρόμο 
ή μήπως φοβήθηκες τδ σκυλί;

Ή Κατίνα δοκίμασε νά γελάση, μά εΐτανε ώχρή 
καί τρέμανε τά χείλη της. Ή Μαρία τδ παρατήρησε.

— Κατίνα, τί Εχεις ;
— Πάμε μέσα, θά σοΰ είπώ.
Μπήκανε στδ μικρδ σαλονάκι πού εΐτανε δίπλα 

στήν είσοδο. Ή Κατίνα κάθισε σέ μιά καρέκλα σάν 
άποκαμωμένη.

— Κατίνα, τΐ Εχεις; φώναξε μέ άγωνία τώρα ή 
Μαρία. Μήπως Επαθε τίποτα ό Παύλος;

Ή Κατίνα τής πήρε τά χέρια κι άρχισε νά κλαίη.
— Μή μού βαρυγομήσης Μαρία, Εγώ δέν ήξαιρα.
— Μά τί κακδ συμβαίνει λοιπόν, Κατίνα μου, καί 

δέ μπορείς νά μού τδ είπής;
Ή Κατίνα χωρίς νά μιλήση τής Εδωκε τδ γράμμα 

τού Παύλου, Έπειτα σκέπασε μέ τά χέρια της τδ 
πρόσωπο κι Εξακολούθησε νά κλαίη.

Ή Μαρία άνοιξε βιαστικά τδ γράμμα κι άρχισε 
νά διαβάζη.

*Α! Εκαμε καί τινάχτηκε δλόσωμη. Κάθισε πάλι 
κι Εμεινε ώρα πολλή άλαλη, βουβή, μέ τά μάτια δλά* 
νοιχτα σά μαρμαρωμένα. Έπειτα Εφερε τδ χέρι της 
στδ μέτωπο Ετσι σά νάθελε κάτι νά διώξη κι άρχισε 
πάλι νά διαβάζη τδ γράμμα. Κάθε γραμμή τήν Εδιά- 
βαζε άργά άργά σά νά δυσκολευότανε νά καταλάβη 
τδ νόημα. Άφού τελείωσε τδ διάβασμα, συλλογίστη
κε ώρα πολλή άλλαξε τδ χρώμα της, Εσφιξε τά χέ
ρια της. Πάλι διάβασε τδ γράμμα, τδκλεισε, τδ δί · 
πλωσε προσεχτικά καί τβδωσε πίσω στήν Κατίνα, 
πού κρατούσε άκόμα τδ πρόσωπο σκεπασμένο. Τήν 
άγκάλιασε, τής πήρε τά χέρια καί είπε.

— Κατίνα μου σ’ άγαπώ πάντοτε σάν άδερφή 
μου. Δέ μού φταις Εσύ, μά ίσως ούτε 6 Παύλος φταίει. 
Μεγάλο τδ κακδ πού μού Εκανε, μά κάποιος άλλος 
φταίει. "Ισως ή ξενητειά πλανεύει τά παλικάρια.

— Μαρία μου, είπε ή Κατίνα καί τά δάκριά της 
τρέχανε ποτάμι.

— Τδ δαχτυλίδι μου τδ παίρνω πίσω, άφού μού 
τδ στέλνει δ Παύλος. Μά Εγώ τδν άρραβώνα μου θά 
τδν κρατήσω. Έγώ μιά φορά ραβωνιάστηκα, δέν ξερ- 
ραβωνιάζουμαι.

— Τά λεφτά; είπε δειλά ή Κατίνα.
— Οί δέκα χιλιάδες είναι δικές μου, τίς δυδ δέ 

μπορώ νά τίς δεχτώ. Έγώ δέν τόκισα τά λεφτά μου.
Ή Κατίνα τήν κοίταξε περίλυπη. Κάτι ήθελε νά 

τής είπή, τά γλυκά μάτια τής Μαρίας τής δώκανε 
θάρρος.

— Μαρία μου, τδ διάβασες τδ γράμμα. Είναι πα
ραγγελία του. Κάμε τα β,τι βουληθής.

Έ Μαρία συλλογίστηκε λίγο καί είπε.
— Δέν Επρεπε, δμως θά τά κρατήσω γιά χάρη 

σου καί ξαίρω τί θά τά κάμω.
Ή Κατίνα σηκώθηκε νά φύγη. Είχε μεγάλη στι-
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ναχώρια. Γλυκά τά λόγια τής Μαρίας, μιλούσε σιγα
λά, ήσυχα, μά τά χείλη της είτανε ώχρα καί τά χέ
ρια της παγωμένα. Χαμογελούσε, τδ χαμογέλιο της 
βμως πικρό. Στά γαλανά της μάτια έρριχνε τδν Ισκιο 
του κάποιο σύννεφο.

Ή Κατίνα Ικανέ νά φύγη πάλι άπ’ τήν αύλό 
πόρτα.

— ΙΙάλι ξέχασες τδ δρόμο του περιβολιού, είπε 
ή Μαρία. Άπδ δώ, Κατίνα, καί μήν τονέ ξεχάσης 
άλλη μιά φορά. Τδ σπίτι μου καί τδ περιβόλι δικά 
σου, καθώς πάντοτε.

Ή Κατίνα κατέβηκε μιά μικρή σκάλα πού πάει 
στδ περιβόλι, χαμήλωσε τά μάτια της, έσφιξε τά χέρια 
τής Μαρίας καί χάθηκε στά δέντρα.

Έ  Μαρία τήνε κοίταζε, πού έφευγε. "Οταν έμεινε 
μόνη, σά νά έχασε άξαφνα δλη τή δύναμή της, σω
ριάστηκε σ' ένα σκαλοπάτι, σταύρωσε τά χέρια της 
άπάνω στδ πεζούλι, έκρυψε τδ πρόσωπό της καί λύ
θηκε σε δάκρυα, σ’ ένα θρήνο βουβό, άτελείωτο.

Β\
Λ

Ή Μαρία είτανε κόρη τού καπετάν· Νικόλα Ρο- 
δάνθη ποΟ είχε δικό του καράβι καί ταξίδευε τή 
Μαύρη θάλασσα. "Εξη χρονών έχασε τή μάννα της. 
Ό πατέρας της έμπιστεύτηκε τήν άνατροφή τής.Μα- 
ρίας στήν άδερφή του, πού δέ θέλησε νά μπή στδν 
κόσμο.

Στδν καιρδ πού τδ καράβι του έφερνε πλούσια 
κέρδη, δ καπετάν-Νικόλας άποφάσισε νά χτίση ένα 
μεγάλο σπίτι καί άγόρασε ένα μεγάλο τόπο χέρσο 
στήν όχθη τής μεγάλης ρεματιάς, πού άρχιζεν άπδ 
τή ρίζα τοΟ βουνού κι έφτανε ίσα στή θάλασσα. 
"Εχτισε πρώτα μεγάλη μάντρα,δχι μέ ξερολίθι,καθώς 
κάνανε οί πιδ πολλοί, μά χτισμένη στέρεα μέ λάσπη 
καί άσβέστη. Πήρε έργάτες καί καθαρίσανε τδν τόπο 
άπδ τάγκάθια καί τά χαμόδεντρα καί τδ σκάψανε, 
έπειτα φώναξε κάποιον περιβολάρη καί φύτεψε δέν
τρα ειδών ειδών. Στή μάντρα δίπλα, κοντά στή ρε
ματιά συκιές καί μυγδαλιές, πιδ μέσα στδ έπίλοιπο 
περιβόλι λεμονιές, πορτοκαλλιές, νερατζιές, μαντα
ρινιές, βερυκοκιές, μιά μηλιά, μιά ροδιά, μιά κυδω 
νιά, δυο-τρεις ροδακινιές. Στήν άλλη άκρη τής μάν
τρας, στή δυτική πλευρά, άφισε τίς φραγκοσυκιές 
πού βρήκε δταν άγόρασε τδ τόπο. Γιά τήν καλή τύχη 
τοΟ περιβολιού είχε άφθονο νερό, γιατί δταν έσκαψε 
νά χτίση στέρνα, βρήκε μικρές φλέβες νερού κι έτσι 
πότιζε ταχτικά καί χωρίς κόπο τά δέντρα του.

Στή βορεινή πλευρά τού περιβολιού, έκεΐ πού 
περνάει δ δρόμος γιά τήν Επισκοπή, έχτισε τδ 
σπίτι μέ πελεκητές τετράγωνες πέτρες δίπατο. Δέ 
θέλησε νά τδ κάμη άσπρο μέ μυστρί γιά νά μήν 
έχη συχνά έξοδα καί γιατί έτσι είτανε χτισμένα τά 
σπίτια τών παλιών νοικοκυραίων. Γιά τδν ίδιο λό

γο έχτισε στή μάντρα μέσα, κοντά στδ σπίτι ένα 
μικρδ έκκλησάκι, τδν "Αγιο Νικόλα, δπως είχανε 
πολλά νοικοκυρόσπιτα.

Στήν άντίθετη μεριά τού περιβολιού είτανε μι
κρό σπίτι άσβεστοχρισμένο, ¿λοκάθαρο, πού έλαμπε 
στδν ήλιο. Έκεΐ κατοικούσε δ Άντρέας, ένας άπδ 
τούς καλύτερους ναυτικούς τού νησιού. Τδν είχε 
χρόνια ναύκληρο στδ καράβι του καί ποτέ λόγο δέν 
άλλάξανε. Ό  Άντρέας είχε δυδ παιδιά, τήν Κατίνα 
καί τδν Παύλο. Έ  Κατίνα έφτά χρόνια μεγαλύτερη 
άπδ τδν Παύλο.

Στδ μέρος λοιπόν έκεΐνο δ καπετάν Νικόλας ά 
νοιξε μιά μικρή πόρτα στή μάντρα γιά νά συγκοι
νωνούνε τά δυδ σπίτια.

Τίς δύο οικογένειες συνέδεσε μιά πολύ στενή φι
λία. Τά παιδιά τού Άντρέα παίζανε καθεμέρα μέ 
τή Μαρία ή ποτίζανε μαζί τά δέντρα καί τά λου
λούδια. *0 Παύλος είτανε δυδ χρόνια μεγαλύτερος 
άπ' τή Μαρία καί ταιριάζανε καλύτερα. Ή Κατίνα 
σά μεγαλύτερη τούς πρόσταζε, μά μέ γλυκό τρόπο.

Τδ χειμώνα, πού έμενε στδ νησί άραγμένο τδ 
καράβι, δ καπετάν Νικόλας προσκαλοΰσε τδν Ά ν 
τρέα μέ τή φαμίλια του πολλές φορές νά τού κά - 
νουνε συντροφιά. Μπροστά στδ σπίτι, μέσα στδ περι
βόλι είτανε λιθόστρωτη αύλή. "Οταν είχε ήλιο, κα
θισμένοι έκεΐ άκούγανε τίς νόστιμες ίστορίες πού 
τούς έλεγε δ Άντρέας.

Ό Παύλος είτανε τδ καμάρι καί τδ θάμα τού 
νησιού γιά τήν έξυπνάδα του, τή φρονιμάδα, τήν έ· 
πιμέλεια καί τδν πόθο πού είχε γιά τά γράμματα. 
Στδ σχολείο πάντοτε πρώτος. Ό πατέρας του δλο 
χαρά, δταν άκουγε τά παινέματα τών δασκάλων. Ό 
καπετάν Νικόλας τονέ καμάρωνε κι' αύτός. Κάποτε 
γελώντας μέ πονηριά τδν έπαιρνε στήν άγκαλιά 
του καί τή Μαρία μαζί κι' έλεγε στδν Παύλο.

— Θά σέ κάνω γαμπρό. Νά καί ή νύφη. Ά ν
τρέα, θά σού τονέ πάρω τδ γιό.

— Ή ώρα ή καλή. Χαλάλι σου.
Ό Παύλος στριφογύριζε στήν άγκαλιά τού Κα

πετάν Νικόλα καί ξέφευγε κατακόκκινος άπδ τή 
ντροπή. Μά καί ή Μαρία έφευγε μαζί του.

Καί ή Μαρία άγαπούσε τά γράμματα. Τή βοη
θούσε δμως καί ή θειά της, πού δσες φορές τήν ά- 
φήνανε ήσυχη τού σπιτιού οί φροντίδες, διάβαζε. 
Προτιμούσε τά έκκλησιαστικά βιβλία. "Ηξαιρε μάλι* 
σνα νά ψέλνη γιατ* είχε πόθο νά γίνη καλόγρηα. 
Δέν πήγε στδ Μοναστήρι, γιατί άγαπούσε πολύ τδν 
άβιρφό της καί τή Μαρία.

}Ιά δέ χάρηκε πολύ δ καπετάν Νικόλας. Τδ κα
ράβι του ναυάγησε σύψυχο στή Μαύρη, θάλασσα. 
"Ενα πένθος βαρύ σκέπασε άλάκερο τδ νησί, τόσες 
φαμίλιες ντυθήκανε στά μαύρα. Τά δυδ γειτονικά
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σπίτια τά χτύπησε τδ Ιδιο τάστροπελέκι. Καί γιά νά 
δευτερώση τδ κακό, ή γυναίχα τού Άντρέα, φιλά - 
στενή πάντοτε, άρρώστησε στδ μη να άπάνω του χα
μού του άντρός της καί πέθανε.

Ή Κατίνα δέκα οχτώ χρονών τότε, Εγινε ή μάνα 
τού σπιτιού. Γιά νά μή χαλάση τίς λίγες οικονομίες 
τού πατέρα της, άρχισε νά ξενοδουλεύη. Εΐτανε πε
ρίφημη στδ κέντημα καί πολλές τήν προτιμούσανε, 
δταν θέλαΐε νά χεντήσουνε τά προικιά τους. Μέ τή 
δουλειά της χαΐ τή σύνταξη τού πατέρα της προσ
παθούσε νά τά φέρη γύρω. Φτωχά ζούσανε, μά ή 
Κατίνα δέν ήθελε νά λείπη τίποτα.

Ή Μαρία μόλις είχε τά δέχα χρόνια τότε. Πήρε 
δμως τή φροντίδα * νά προστατέψη τάρφανδ κορίτσι 
δ άδερφδς τής μητέρας της καί ταξίδεψε στή Σύρα 
γιά νά πάρη· τήν άποζημίωση τού χαραβιοΰ άπδ τήν 
’Ασφάλεια. Μέ πολλά βάσανα ξεκαθαρίσανε είχοσι 
πέντε χιλιάδες δραχμές καί τίς βάλανε στήν Τράπε
ζα. Μέ τούς τόκους καί τή σύνταξη τού πατέρα της 
ή Μαρία είχε τά μέσα νά ζήση σάν κόρη καπετά
νιου.

Ό Παύλος πήγαινε τότε στδ Σχολαρχείο. Πρώ
τος πάντοτε, τδ καμάρι τού νησιού καί τδ θάμα. Έ· 
χείνη τή χρονιά οί έξετάσεις τού σχολείου γινήχανε 
πανηγυρικές, γιατί Ετυχε νά είναι στδ νησί ό βου
λευτής. Ό σχολάρχης τόνε προσεχάλεσε νά ίδή τή 
πρόοδο τών παιδιών. "Ολοι οί πρώτοι τού νησιού συ
νοδέψανε τδ βουλευτή στδ σχολείο. Ή σάλα γεμάτη 
άπδ καλεσμένους χαί τίς μητέρες τών παιδιών. Ό 
σχολάρχης φώναξε πρώτο τδν Παύλο "Οταν παρου
σιάστηκε ντυμένος στά μαύρα, σκόρπισε μιά συγκί
νηση. "Ολοι τόνε κοιτάζανε μέ συμπάθεια, πολλοί μέ 
δάκρυα στά μάτια. Ό  Παύλος προχώρησε δειλά, 
είδε πώς τδν παρατηρούσανε καί ταράχτηκε. Ά ρχ ι
σε νά τρέμη καί στά μάτια του τρεμοσαλεύανε δά - 
κρύα. Μά δ σχολάρχης δέν τδν άφισε νά τδν παρα- 
σύρη ή συγκίνηση καί ή ταραχή' τού είπε μέ δυνατή 
φωνή,

— Παύλε, πρόσεχε.
καί άρχισε νά τδν έξετάζη. Τδ παιδί πήρε θάρ

ρος καί απαντούσε μέ προθυμία καί άσφάλεια στήν 
καθεμιά έρώτηση. "Οπως εΐτανε συνήθεια στδ νησί, 
πολλοί άπδ τούς προσκαλεσμένους τονέ ρωτούσανε, 
έκεΐνος άπαντούσε πάντοτε μέ κρίση καί μέ γνώση. 
Ουτε μιά φορά δέν Εσφαλε.

— Τίνος είναι αύτδ τδ παιδί, ρώτησε δ βουλευ 
τής.

Τού διηγηθήκανε τή θλιβερή ίστορία.
—Αύτδ τδ παιδί πρέπει νά σπουδάση, εΐπε.Κρΐ · 

μα νά πάη χαμένη τέτια Εξυπνάδα καί Επιμέλεια.
— Είναι πολύ φτωχοί, είπε δ σχολάρχης. Μόλις 

ζοϋνε.
—Θά τού βρώ υποτροφία, άρκιΐ νά θέλη τδ σπί

τι του.

"Οταν είπανε στδν Παύλο τά λόγια τού βουλευτή, 
τδν πήρανε τά δάκρυα* δχι πώς δέν ήθελε νά σπου
δάση. "Ισια—ίσια λαχταρούσε γιά τή σπουδή καί 
πάντοτε όνειρευότανε νά γίνη σπουδαίος. Τού φαι
νότανε δμως τόσο δύσκολο νά άφήση τήν άδερφή 
του, τδ σπίτι του, τή Μαρία, τδ περιβόλι, πού τδ νό
μιζε σά δικό του.

Μά δταν τδν προσκάλεσε δ Βουλευτής στδ σπίτι 
του καί τόνε παίνεψε γιά τήν προκοπή του, δταν τού 
παράστησε πόσο θ ' άδικούσε τδν έαυτό του, άν άφη
νε τή σπουδή, δταν τού ύποσκέθηκε πώς θά τόνε 
προστατέψη, δσο τούλάχιστον αύτδς ζή, τδ παιδί δέ· 
χτηκε.

"Ολα σέ λίγο Εξασφαλιστήκανε καί γιά καλή του 
τύχη τδν πήρε στδ σπίτι οίκότροφο μιά γρηά ξαδέρ- 
φισσα τού καπετάν Νικόλα πού ζοΰσε μέ τδ γιότης 
υπάλληλο στήν Τράπεζα.

Καί στήν Αθήνα δ Παύλος τδ καμάρι τών κα
θηγητών. Ή καλωσύνη του είχε μαγέψει δλους δσοι 
τονέ γνωρίσανε, προπάντων τή γρηά Κοντύλω πού 
τδν είχε Εννοια. Ακόμα καί τδ καλοκαίρι,πού τελειώ
νανε τά μαθήματα, προσπαθούσε νά τδν κρατήση 
κοντά της. Ό Παύλος δμως λαχταρούσε πότε νά βρε* 
θή στδ νησί του, στδ σπίτι του, νά ίδή τήν άδερφή 
του καί τήν Μαρία.

"Ολο τδ καλοκαίρι τριγυρίζανε μαζί στά δέντρα 
καί τρώγανε τά μισομεστωμένα μύγδαλα καί τά σύκα 
καί τ’ άλλα φρούτα. Ποτίζανε μαζί τά λουλούδια, πού 
είχε φυτέψει ή Μαρία σέ γλάστρες μικρές καί μεγά
λες καί στίς άλτάνες, μιά τριγύρω στδ Εκκλησάκι, 
άλλη στδ τοίχον τής μάντρας, άλλη τριγύρω στή λι
θόστρωτη αύλή. "Οταν ή Κατίνα εύκαιρούσε πηγαί 
νανε καί οί τρεις μαζί, κάποτε καί ή θεία, νάνάψουνε 
τά ρημοκλήσια ή σέ καμμιά Εξοχική πανήγυρη. Ό 
Παύλος Εψελνε μέ τή γλυκειά φωνή του καί μάγευε 
τίς γυναίκες μέ τδν τρόπο πού διάβαζε τίς προφητίες 
ή τούς ψαλμούς.

"Ετσι περνούσανε τά χρόνια. Ό Παύλος τελείωσε 
θριαμβευτικά τδ Γυμνάσιο. Μέ τήν ύποστήριξη τού 
Βουλευτή, πού τδν Εχτιμούσε καί τδν άγαποΰσε πάν
τοτε, γράφτηκε στδ Πανεπιστήμιο, στήν ιατρική σχο
λή. Κι αύτδς άγαποΰσε τήν Επιστήμη αύτή καί οί 
πατριώτες δλοι τδν παρακινήσανε.

— Οί δυδ γέροι, τού λέγανε, πόσο θά ζήσουνε. 
Ό τόπος Εχει άνάγκη άπδ γιατρό. Τδ μέλλον ε ίνα ι. 
δικό σου. Καθώς ώς τά τώρα, Ετσι πάντοτε θά είσαι 
τδ καμάρι τού νησιού.

Τίποτε δέν άλλαξε στή ζωή τού Παύλου. "Ολο 
τδ χρόνο μελετούσε ή Εργαζότανε στά Εργαστήρια 
τού Πανεπιστημίου μέ Εξαιρετικό ζήλο καί θαυμαστή 
Εξυπνάδα καί κρίση. Τδ καλοκάίρι γύριζε στδ νησί 
του γιά νά ξεκουραστή. Παίζανε μέ τή Μαρία σά
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μικρά παιδιά* Δέν τού πέρασε ποτέ άπδ τδ νοΟ πώς 
ε!τανε πιά χοπελλοΟδα, πού άρχισε νά μεστών^ τδ 
κορμί της κι αύτδ παλληκαρόπουλο ποδ ψήλωνε σάν 
κυπαρίσσι, δμορφονιδς μέ τδ μέλαχρινό του πρόσω 
πο, τά μαΟρα μάτια, τδ έλαφρδ χνοΟδι στ' άπάνω χεΐ* 
λι του. Παίζανε μέσα στά δέντρα καθώς πρώτα χω
ρίς πονηρή σκέψη στδ νοΟ τους.

Τδν τρίτο χρόνο τής φοιτητικής ζωής τοϋ Παύλου 
έγινε μιά άλλαγή. Ή  Κατίνα εΐτανε πιά είκοσι πέντε 
χρονών, κοπέλλα ψηλή καί γεμάτη καί ώμορφη. 
Φρόνιμη καί έργατιχή, φημισμένη στδ νησί. Μέ τή 
δουλειά της—κι άπδ τήν ’Αθήνα τής παραγγέλνανε 
κεντήματα—όχι μόνο ζοΟσε καί κάποτε βοηθούσε 
τδν ΠαΟλο σέ καμμιάν έκτακτη άνάγκτ, μά καί οι
κονομούσε άκόμα κάτι. Πολυζήλευτη κόρη άνάμεσα 
στά κορίτσια τής σειράς της, μά τηνέ ζητούσανε καί 
παλληκάρια μέ καλή κατάσταση. Ή τύχη της εΐτανε 
μέ τδν Κωστή, πρώτο καπετάνιο στά βαπόρια τής 
Εταιρείας, πού είχανε καθημερινό δρομολόγιο άπδ 
τήν ’Αθήνα στ’ Άνάπλι. Τδ Πάσχα γινήκανε οί άρ· 
ραβώνες καί τδ καλοκαίρι οί γάμοι. Ό γαμπρδς έμει
νε εύχαριστημένος νά πάρη τήν προίκα μόνο καί τά 
προικιά, μά ό Παύλος έπίμενε νά του γράψουνε καί 
τδ σπίτι. Ήθελε νά δείξη τήν άγάπη του γιά τήν 
Κατίνα. Ό γάμος έγινε μέ πολλούς καλεσμένους. 
Πρώτη βέβαια ή Μαρία, κοπέλλα δέκα έφτά χρονών.

("Εχει συνέχεια)

]4ΗΑ ßlBATfl

LOUIS ROUSSEL Grammaire descriptive du 
Roméîque littéraire. Μεγάλος τόμος άπδ 360 σελ. σέ 8 ο· 
Είναι μιά πολύ ευσυνείδητη δουλειά, καμωμένη άπδ τον 
καλά Γάλλο μελετητή. Στδ θαυμάσιο του πρόλογο δίνει γε 
ρές χτυπιές τής καθαρεύουσας, και στδ ξώφυλλό του άκό
μα βλέπουμε τυπωμένο τδ στίχο του Παλαμα «Τρανοί κι 
αν είναι οΐ τάφοι, τάφο1, θάναι». Ή  γραμματική αύτή 
διακρίνεται γιά τη μεγάλη παρατήρηση καί τδν άπλδ όσο 
και πρωτότυπο τρόπο τής κατάταξης τής ύλης.

LOUIS ROUSSEL : La prononciation de l ’Attiquc 
classique : Σημειώνουμε κι αυτό τδ μικρό βιβλιαράκι του 
κ. Ρουσσέλ όπου μέ τόση γνώση ξετάζει τά πολύπλοκα καί 
πολυσυζητημένα προβλήματα τή; αρχαίας προφοράς καί 
προσωδίας.

Θ. Μ. ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ. Στοιχεία αισθητικής : Τδ 
κομψοτυ.τωμένο αύτδ βιβλίο είναι, όσο ξαίρουμε, τδ πρώτο 
πού γράφεται στη γλώσσα μας συστηματικά γιά τήν αΐ. 
σΰητική έπιστήμη καί γ ι ’ αύτδ Αξίζει νά διαβαστεί πλα
τιά Ό  συγραφέας του, γνωστός καί φημισμένος άπδ τις 
αισθητικές του μελέτες στδ Γαλλικό, δέν έχει άνάγκη νά 
ρεκλαμαριστεΐ τώρα άπδ μάς. Θά θέλαμε νά παρατηρή' 
σουμε μοναχά, πώς ή καθαρεύουσα, έστω καί σένα βιβλίο 
έπιστημοΥΐκό, μά πού έχει γιά θέμα τή λογοτεχνία, δέν 
πολυστέκεται στήν έποχή μας.

Μ Π Α Λ Λ Α Ν Τ Α

Χρόνια κ’ αιώνες καρτερώ 
Τή Χαρά άπό.πέρα νδρθει. 
Χρόνια κ* αιώνες καρτερώ 
Και ποθώ καί λαχταρώ.

ΙΙεριμένω μιάν Αυγή 
Μες στοΰ πόνου μου τά σκότη 
Μια: χαράς άγνή Πηγή 
Νά δροσίσει μιά έρμη γη.

Μά του κάιου καρτερώ.
Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει 
Κ’ ή Χαρά πού καρτερώ 
Δέν προβαίνει νά χαρώ.

Τήν παιδούλα ιή χαρά 
Θέ νά πάω νά κυνηγήσω 
Μες τά δάση τά χλωρά,
Έκεΐ, μοΰπαν, ζεΐ ή Χαρά.

Σάν ώραΐος ληστής ξαλθδς 
Θά τής στήσω έκεΐ καρτέρι.
Θά προβάλει ωσάν άνθός,
Σάν κελάδημα ή σά φως.

Θά τήν πιάσω ά π  τά μαλλιά 
Καί στδ χώμα θά ιή ρίξω, 
Δίχως νά τής πώ μιλιά 
Θά τή λούσω μέ φιλιά.

Θά τή ρίξω καταγίς 
Καί μαζί της θά γλεντήσω 
Πάνω στάνθια πλούσιας γης 
Μές στό φέγγος μιας αυγής.

Κι δν κοντά μου δέν ποθεί 
Πάντα νάν* ή ωραία παιδούλα 
Καί μαζί μου νά δεθεί 
Σ' έναν έρωτα βαθύ,

Θέλω εγώ. Κι ώραΐος ληστής 
Σκλάβα στύ άρμα θά τή σύρω 
Σά γυρίσω θριαμβευτής 
Τής Χαράς δ νικητής.

ΗΛ. Φ. ΗΛΙΟΥ
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— Καί χατά τή γνώμη σας έχει άδικο; τδν άντ£- 
σχοψε δ Ντόρντορφ' πού δέν μπορούσε πιά ν& χρα 
τηθεί. θάθελα νά δώ Ινα στρατέ πού κάθε στρατιώ
της θά μπορούσε νά χάνει δ,τι ήθελε.

Τά γλυκά χαΐ πάντα έχστατιχά μάτια του δόκι
μου πήρανε λάμψη άτσαλιοΟ. νΕρριξε τή ματιά του 
στή λυσσιασμένη μορφή του θείου χαΐ κρατώντας τδν 
έαυτό του μέκεΐνο τδν παγερό, άχλόνητο τρόπο πού 
άποχτοΰνε στά προύσικα σχολειά.

— Ίσα Ισα, τούπε. Έγώ, προσωπικά, έχω μές 
στδ αίμα μου τίς άποψες τού Στούφ. Αύτδ είναι γιατί 
τέτοια άνατροφή έχω ... δέ θέλω νά πώ άπολάψει... 
τέτοια άνατροφή έχω πάρει. Μά καταλαβαίνω τέλεια 
πώς δ χ. Γχάτσχη έχει τή μοναδική τύχη νά Βλέπει 
τδ πράμα άλλιώτιχα.

Σήκωσε άργά τδ μανιχέτι του χι άπλωσε τδ δεξί 
του χέρι στή Ματίλντη.

— Βλέπετε, δεσποινίς, αύτά τά τρία άσπρα σημά- 
δάκια πάνω άπδ τδν χαρπδ τοΟ χεριοΟ μου; Έχω 
αύτές τΙς πληγές άπδ τότε πού είμουνα έντεκα χρο- 
νών. Τή μέρα πού μπήχα στδ σύνταγμα τών δοκίμων, 
άναγχάστηκα, στή διαταγή τοϋ έπιμελητή τής τά- 
ξης μας,—που μόλις είτανε δεκατεσσάρων χρόνων -  
νάπλώσω τδ μπράτσο μου, χαΐ δίχως νά πώ λέξη, 
δίχως νά χουνηθώ, νά τδ κρατήσω τεντωμένο, ένώ 
αύτδς έλιωνε βουλοκέρι χαΐ τάφινε νά πέφτει στάλα 
στάλα πάνω στδ δέρμα μου. Μιά σταλαματιά δμως, 
έδώ, δεξιά, δέ θέλησε νά σβυστεΐ χαΐ μέχαψε ώς τδ 
χόχχαλο.

— Μά γιατί δλ* αύτά ; φώναξε ή Ματίλντη άγα 
ναχτισμένη. Μ’ αύτά είναι μεσαιωνισμοί !

— Κι δμως είν’ οί δοκιμασίες πού βάζουν στήν 
έποχή μας γιά νά σέ δεχτούν στά στρατιωτικά σχο · 
λ«ά. Κάποτε, δπως έτυχε σέ μένα, παίζουν τδ Μού- 
χιο Σκαιβόλα, κάποτε πάλι σέ χτυπούνε μέ μιά ρίγα 
στά νύχια, ώς πού νά πηδήσει άπδ χεί αίμα. Κ’ έτσι 
ξεσυνηθίζει κανείς στήν αίσθαντιχότητα, στή συμ 
πόνια. Μά πρίν άπ’ δλα χι ό πιδ βλάκας καταλαβαί
νει τί θά πεΐ κατώτερος,... χαί γΓ αύτδ σάς δηγήθηχα 
αύτή τήν ίστορία. "Οποιος άπδ τά έντεχά του χρόνια 
παραδίνει τή σάρχα χαί τά χόχχαλά του στήν χαλή 
διάθεση τών μεγαλύτερων του σύντροφων, δποιος μα
θαίνει νά ύποτάζεται σά φρόνιμο σχυλάχι, έχεϊνος 
δέν έχει πιά άφορμή νάγαναχτήσει σάν τδν χ. Γχάτ
σχη. Καταλαβαίνετε, δεσποινίς, δέν είν’ έτσι ;

Ή Ματίλντη σκέπασε τδ πρόσωπό της μέτά χέρια.
— Είναι τρομερό, φώναξε. Κ' οί γονιοί τδ ξαί- 

ρουν αύτό... χαί...

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ
Ό Βάϊλερ πού τάχε άχούσει αύτά, ωχρός, άγριε- 

μένος, τήν άντίσχοψε μέ όρμή.
—Μή θαρρείτε, χ. ντε Κρυλώφ, πώς αύτή ή μέ

θοδο τής άνατροφής μονάχα στδ σχολειδ τών δοκί
μων έφαρμόζεται. Άπδ παντού διώχνουν τή συμπό
νια. Είναι πενήντα χρόνια τώρα πού προσπαθούν νά 
χάνουν τή συμπόνια πράξη πού νά ντρέπεται νά τήν 
όνομάζει χανένας. Πάνου άπδ χάθε άγώρι ή κορίτσι 
χρατάνε ένα κομμάτι βουλοχέρι. Καίνε, χάνουν νά 
καπνίζουν, διώχνουν, δλα τά τρυφερά αϊστήματα. 
Τδ προύσιχο ραβδί τδ φυτέψανε στή Γερμανική γίς 
χι άπλωσε τις ρίζες του σδλες τις έπαρχίες. Γιά νά 
μάς χάνουν χαλούς στρατιώτες, μάς άναγχάζουνε νά 
γενούμε κακοί άνθρωποι.

Ό δόχιμος ντέ Κρυλώφ είχε άχούσει μέ μεγάλη 
προσοχή χαί μέ τά μάτια χαμένα σά σένα δνειρο 
άρχισε νά λέει σιγά σιγά.

— Γιά μένα είν' έξαιρετικδ πράμα νάχούω νά 
καταγγέλλουν δλ’ αύτά μέ δυνατή φωνή. Διάβασα 
δταν είμουνα μιχρός, τήν ίστορία τού γιοΰ ένδς δε 
σμοφύλαχα, πού δταν είδε τδν κόσμο γιά πρώτη φο
ρά δέν μπορούσε νά χρύψει τήν άπορία του βλέπον
τας πώς είχε άνθρώπους στδν χόσμο μέ δίχως άλυσ- 
σίδες στά πόδια. Κ’ έγώ χάθε Κυριακή πού βγαίνω 
αύτδ συλλογιέ μαι.

Γύρισε πρδς τδ Βάϊλερ χαί τά μάτια του λάμπα- 
νε άπδ βνωμοσύνη. Κι ορχισε νά λέει, σά νά χάϊ- 
δευε μέ τά λόγια του τά περασμένα.

— Έ  καημένη ή μαμά μου, τδ θυμάμαι, μιλού
σε συχνά έτσι. Είτανε γεννημένη στήν Αύστρία χαί, 
καταλαβαίνετε, δυσκολευότανε νά συνηθίσει. Σά 
βγαίναμε περίπατο μέ τάμάξι συχνά κοροΐδευε τά 
δάση μέ τά έλατά μας, μέ τά όλόισα κορμιά τών 
δέντρων σά λαμπάδες στημένες στή σειρά ή σά στρα
τιώτες πού περνούν σέ στρατιωτιχή έπιθεώρηση. 
Ούτε ένα βλαστάρι χλόης, έλεγε, δέ μπορεί νά φυ
τρώσει έδώ χατά τή θέληση τή διχή του ή τού κα
λού Θεού. Κάποτε νόμιζε πώς κάτι θάχανε άν προ
σπαθούσε νά χάνει μαλαχώτερο τδν πατέρα μου. Μ’ 
αύτδς τήν άποστόμωνε πετώντας της καταφρονετικά 
τήν περίφημη έχείνη λέξη «αίστήματα». Τδ θυμά
μαι τώρα...

Σώπασε. Μιά έκφραση γλυχειά χαί λυπητερή 
μαζί έδινε άγνώριστη δψη στδ πρόσωπό του. "Ολοι 
οί άλλοι χαμηλώσανε τά μάτια σάμπως αύτή ή χα
διάρα θλίψη νάνέβαζε μέσα τους τή νοσταλγία τής 
παιδικής ζωής τους. ’Ακόμα κ’ ή κακία τού Ντόρν- 
τορφ έσβησε γιά λίγο άπδ τδ μέτωπό του.

Ή Ματίλντη σηκώθηκε, γέμισε τά φλυτζάνια 
έσπρωξε τδ πιάτο μέ τά τά γλυκίσματα χοντά σιδ
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θείο της καί πήγε τδ φλυτζάνι του Γχάτσχη στδ 
πιάνο.

Έκεΐνος τήν είδε δρθή κοντά, του, Ενιωσε τή γα. 
λήνη νά μπαίνει μέσα του χαΐ σήχωσε τρυφερά τά 
μάτια.

Ή έπιθυμία ποδνιωθε γιά τδμορφο χαΐ λιγερδ 
σώμα της τδν έχανε νάνατριχιάσει. Καί κείνη τδ Ιδιο, 
ένιωσε ένα ρίγος. Έγειρε πάνω στδν ώμο του άκο- 
λουθώντας μέ τά μάτια τά δάχτυλά του, χι άπδτ' μα 
τοΐ»πε στ’ αυτί.

— Θάρθεις αύριο τδ βράδι;
Εκείνος σήχωσε τους ώμους χαΐ χτυπώντας τά 

κδχχαλα του πιάνου της είπε φωναχτά.
— "Αν δ κ. άνθυπασπιστής Στούφ δέν τδ βρί

σκει άπρεπο.
—θά σέ περιμένω δπως πάντα, άπδ τΙς έξήμιση 

ώς στις έφτά μέ τδ αύτοκίνητο, του ψιθύρισε. Του 
τράβηξε μέ τδ δάχτυλο τδ αύτΐ xal γύρισε πίσω μέ 
τδ άλαφροχούνημα έχεΐνο των γυναιχών πού ναι εύ· 
τυχισμένες.

Ξανά δ ντε Κρυλώφ ένιωσε πώς ξυπνούσε. Είδε 
τήν ψυχή της νάχτινοβολεΐ μέσα στά μάτια της, χί 
άρχισε νά κοκκινίζει. 9Απδ τδτε πού ή μητέρα του 
πέθανε, εΐτανε ή πρώτη γυναίχα πού τδν έσερν'έτσι 
βαθιά. Ή τραχύτητα κ’ ή άνησυχία τοΟ χαραχτή- 
ρα του χανδτανε μδλις αύτή τονέ ζύγωνε. Δίχως νά 
τδ θέλει χαμογελούσε όταν τού κατέβαινε νά τή συγ· 
χρίνει μέ τΙς ξερές xal παγωμένες γυναίκες τού σπι
τιού του.

*Η Ματίλντη φαινότανε γεμάτη φροντίδες.
— Φοβούμαι πολύ, χύριε ντέ Κρυλώφ, τούπε μέ 

μισή φωνή νά μήν χάνει δ Γχάτσχη καμιά άνοησία. 
’Αλήθεια, εΐν’ υποχρεωμένος νά ύποφέρει τδ πάν άπ9 

αύτδ τδν άνθυπασπιστή ; Δέν μπορούμε νά χάνουμε 
τίποτα;

 Καί βέβαια, βλα έχουν τά δριά τους, ψιθύρισε
δ ντέ Κρυλώφ, στεναχωρεμένος. Κ’ ή έξουσία άχόμα 
είναι υποταγμένη σέ κανόνες, θάφτανε λόγου χάρη 
νάχουμε τήν Απόδειξη μιάς άληθινής κατάχρησης 
στήν έξουσία . . .  Μά xal σαύτή τήν περίπτωση . . .  
δ Στούφ θά περνούσε τδ πολύ μέ χάμποσες μέρες 
περιορισμό, χι’ αύτό, μέ τδ κρασί xal μέ τά χαρτιά 
περνάει δμορφα. Ένώ άργά ή γρήγορα, δ χ. Γχάτ- 
σχη . . .

Μέ τδ σώμα γερμένο μπρδς xal τή μορφή λαμ
περή δ θείος άχουγε μέ περιέργεια.

— Όχ. Γχάτσχη, συνέχισε θριαμβευτικά, θάχανε 
γνωριμία μέ τδ στρατοδικείο.

— Δέ θάφτανε (σως ώς έχει, πήγε νά πεΐ δ ντέ 
Κρυλώφ, μά βλέποντας τδ Βάϊλερ πού άπδ τήν ίστο· 
pía τού βουλοκεριού δέν έπαψε νά περπατάει πάνω· 
χάτω, νά σταματάει άπότομα, δέ μίλησε. >

— Τδ στρατοδικείο 1 Νά λοιπδν δλη σας ή σοφία,

είπε δ Βάϊλερ πού άφριζε. Κι δ λοχαγδς δποτε τού 
δίνετ9 ευκαιρία νά μάς φοβερίσει μαύτδ είναι δλος 
χαρά. Συλλογιστήκατε ποτέ — χ* έστρεφε πρδς τδ 
Ντόρντορφ - τί σημαίνει ή λέξη στρατοδιχεΐο ; Μέσα 
σαύτή τή λέξη χαΐ μόνο δέ βλέπετε τδ τέρας έκείνο, 
πού τόνομάζετε «ή μ ε γ ά λ η έ π ο χ ή» νά σάς 
σαρχάζει; *Η μήπως δέν είναι τερατώδιχο νά διχά
ζετε, νά φυλάχίζετε, νά τουφεχίζετε τούς άνθρώ- 
πους, γιατί δέν έχουν κάποιες δρισμένες άθλιες Αρε
τές ; Ά ς βλέπαμε τί θάχανε δ χ. λοχαγδς ή δ χ. 
άνθυπασπιστής, αν σέ χαιρδ είρήνης ένα δικαστήριο 
άπαιτούσε άπ’ όλους τούς άνθρώπους τά Ιδια δια - 
νοητιχά προσόντα, χι άρχιζε νά τουφεχίζει κείνους, 
πού δέν μπορούσανε νά μάθουν τδ διαφοριχδ λογι
σμό. Γιατί λοιπδν θάπρεπε όλοι ο( στρατιώτες νάχουν 
μιά άρετή, καί σέρνουνται οί άνθρωποι στδ στρατο
δικείο, άν δέν είναι καλοί ξιφομάχοι; Είναι πιδ 
άνόητο πράμα άπ’ αύτό, πού θέλουν μερικοί, δηλαδή 
νά δώσουνε σδλους τούς άνθρώπους έναν χοινδ παρα- 
νομαστή ; Μήπως προστάζουν στά βόδια, στά πρό
βατα, στά μελίσσια, νά βγάλουν νύχια λιονταριού 
στδν καιρδ τού πολέμου καί νά ριχτούνε στδν όχτρδ 
σάν τίγρηδες; Δέν είναι άνθρωποι,πού χι αύτοί νάναι 
χρήσιμοι, άξιοι, έργατιχοί, μά πού δέν έχουνε οί δυσ
τυχισμένοι νύχια; Ό Φραΐμπιλ λόγου χάρη, δ σύν
τροφός μας, είναι βέβαια ένας πολύ χαλδς δάσχαλος 
Ισα Ισα, γιατί είνάι γλυχδς χ’ υπομονετικός. Μήπως 
μπορεί ξαφνικά . . .

— Ά  1 θάτανε πολύ ώράΐο, φώναξε δ θείος. Ό 
καθένας θάλεγε πώς είναι άνθρωπος τού σπιτιού. Κ9
έτσι γλήγορα θά σωροβολιόμαστε, νικημένοι...........
ρημασμέν ο ι ..........

Ό Βάϊλερ ξανάγινε ήσυχος.
(Στάλλο φύλλο τελιώνει)

ΗΛ. Φ. ΗΑΙΟΥ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στ& Γ ιακουμή Αραγάχαη-

’Ανέβηκες τρεμουλιαστά στοϋ »Παρνασσού* τδ βήμα, 
κ* εϊταν ή μαύρη σου φωνή σά νάβγαινε άπδ μνήμα. 
Κ* έτσι μασώντας τά παλιά,—πνεματικδς σακάτης— 
τής γλωσσοκαθαρεύουσας βγήκες καί σύ ... Δραγάτης.

Στ&ν Τυμφρηστό

Είδα «Γόησσες» Ρωσσίδες, 
είδα 'Αθηνών t o ia v t e s  . . .  
καί τά χάλια τους Ιυ η ή ΰ 'χ α , . .
Κλάφ* τες, Τυμφρηστέ μου, κλάφ' τες !

ΠΙΚΡΑΓΚΑΘΗ2
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Ο ΝΟΥΛ\ΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

IAPY0H KS ΧΤΑ 1903

f i f  AIflEI AVO ΦΟΡΕΣ ΤΟ JïflNA

Ίδιοχτήτης, εκδότης καί Διευθυντής: Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΪΛΟΣ

T a y t ix o i  σ υ ντά γ τες  : ρ ή γα ς  γ κ ο α φ η ς , κ ώ σ τ α ς  π α ρ ω ρ ί τ η ς ,
Γ. ΦΤΕΡΗΣ, ΚΙΜΩΝ I. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΑΟΣ, 
ΠΑΝΟΣ Α. ΤΑΓΚΟΠΟΤΑΟΣ, Α· 8ΤΕΤΝΜΕΤΖ  
Η Α ΙΑ Σ  Φ . Η Λ ΙΟ Υ

Έ ηιατολύς, im ta y è ç  κτλ. παραχαλοΰμε νά δ ι
ευθύνοντα ι : Δη μ. Π. Ταγκόπουλο Poste Re
stante ’Εξωτερικού, ’Α θήνα.

Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Μ Ε Σ  :

ί δρ. 30 τδ χρόνο.
• 15 τδ εξάμηνο

» 8  τδ τρίμηνο.
ί £ 1 τδ χρόνο

Γιά ιήν ‘Αγγλία & Αίγυπτο j £ ο.ΙΟ τδ έξαμηνο

Για τή . ‘Αμββιχή j j £ $
καί γιά τά άλλα μέρη 40 φρ. τή χρονιά.

Φαινόμενα και Πραγματα

ΤΗ συνέχεια τοΟ Φράγκ, τό Γ' μέρος, τήν 
άφίσαμε γιά τό έρχόμενο φύλλο. Θάν τή δώ
σουμε μαζί μέ τήν άρχή τής μελέτης του Ζάν 
Ζωρές για τόν Τολστόη. Oi «Pages Choisies» 
τοΟ Ζωρές, πού βγήκανε τώρα, έισι σάν πνευ
ματικό μνημόσυνό του, σέ τόμο μεγάλο στό Πα
ρίσι, έχουνε μέσα διαλεχτά κομμάτια, πού θά 
τροφοδοτήσουν άρκετές σελίδες του «Νουμά». 
Ό Γάλλος άνθρωπιστής, πού έπεσε θΰμα τοΟ 
Γαλλικού σωβινισμού-πρώτο έξιλαστήριο θΰμα 
του μεγάλου Ευρωπαϊκού πολέμου—στή μελέτη 
του γιά τόν Τολστόη, πού πρωτοακούστηκε ώς 
διάλεξη στήν Τουλούζη, λίγους μήνες μετά τό 
θάνατο τοϋ Ρώσσου φιλοσόφου, μάς άποκαλύ- 
πτει τήν τελευταία φάση τής ψυχοσύνθεσής του, 
δταν τΑποφάσισε, καί πώς τάιτοφάσισε, νά ζή- 
σει έφαρμόζοντας στή ζωή του τόν τρόπο τής 
ζωής, πού δίδασκε μέ τά βιβλία του.

*
¥ *

νούριος, ό κ. Ήλίας Φ. Ήλιού. Τή θέση δέν του 
τή δώσαμε έμεϊς· τήν πήρε δικαιωματικά μονα
χός του μέ τή μόρφωσή του,μέ τήν άφοσίω τή του 
στόν άγώνα, μέ τά τόσα ήθικά καί πνεματικά 
του χαρίσματα. Μπαίνει πλάι στούς βετεράνους 
τού «Νουμά», γιατί ήρθε, όπως ήρθανε κι αύ- 
τοί, ό Γκόλφης, ό Παρορίτης, ό Καρθαϊος, ό 
Στάΐνμετζ κ’ οί άλλοι, οΐ διαλεχτοί, γεμάτος πί
στη, άγάπη, άφοσίωση. Είναι ό συντάχτης τής 
«Ξένης Φιλολογίας»,τώρα στό τελευταία φύλλα, 
είναι ό μεταφραστής τοδ Latzko,είναι δ ποιητής 
τής σημερινής «Μπαλλάντας», είναι ό νέος (μό
λις είναι δεκαενιά χρονών?, ό Βενιαμίν τής συν
τροφιάς μας), πού ένιωσε, όχι άπό κούφιο νεα
νικό ένθουσιασμό, μά άπό μελέτη κι άπό σκέψη 
ώριμου άντρα, πώς ό «Not μάς» είναι ά γ ώ ν α ς 
κι όχι έμπορική επιχείρηση, καί στον άγώνα αύ- 
τόνε άφοσιώθηκε όλόψυχα Άνοίγοντας διά
πλατα σήμερα τίς σιήλες τοΰ«Νουμά»νά μπούνε 
τά Νιάτα, έχουμε πεποίθηση, πώς δέ δημιουρ
γούμε καινούργιο ραβδί γιά τή ράχη μας, (έχουμε 
καεί τόσες καί τόσες φορές!), μά πώς παίρνουμε 
στή στενή συντροφιά μας ένα νέο πού θά μάς 
κάνει μιά μέρα νά περηφανευόμαστε, γιατί τού 
άνοίξαμε τό δρόμο νά τραβήξει μπροστά.

*
* *

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ θέατρο. Τού ευχόμαστε μέ 
όλη τή ψυχή μας προκοπή. Ένα θέατρο, πού 
νά μήν είναι έπιχείρηση, κ' έτσι νά μήν έχει 
έξοδα βαριά, πού νά τάναγκάζουνε, γιά νά σκε 
πάσει τά έξοδά του, ν' άνεβάζει έργα πού νά 
γαργαλίζουν μοναχά τή σάρκα καί νάφίνουν τήν 
ψυχή άσυγ/ίνητη. Ενα τέτιο θέατρο τδνειροπό- 
λησε ό Χρησ ομάνος,μά τό κράτησε λίγον καιρό. 
Τόνειροπόλησε κι ό θεοδωρίδης, σά συνεχιστής 
τοϋ Χρηστομάνου, μά δέν τά κατάφερε κι αύτός 
νάν τό κρατήσει στήν περιωπή πού λαχταρούσε. 
Τά ύπέρογκα έξοδα τόν παρασύρανε σά δρολάπι 
άγριο κι αύτόνε. Οί σημερινοί νέοι, πού Ιδρύ
σανε τό «Φιλολογικό Θέατρο», θά είναι τυχερώ- 
τεροι; Τό εύχόμαστε άφοδ ή έπιτυχία τους θά 
φέρει καί τήν άνοιξη τής γνήσιος θεατρικής τέ
χνης στή χώρα μας.

ΑΠΟ σήμερα στό έπιτελεΐο τής ταχτικής 
σύνταξης τοδ «Νουμά» μπαίνει ένας άκόμα και·

« i %
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ΑΥΓ. ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓ 

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗ Σ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

*0 Έκδ ΟΙχος Έλευθεβουδάκη έβγαλε ένα βιβλίο πού 
πρέπει νάν τό διαβάσουν οΐ παντρεμένοι, κι ¿κόμα 
κι όλοι οί ανύπαντροι. 0 1  παντρεμένοι, γιά παρηγο- | 
ριά — κ’ οί ανύπαντροι, γιά οδηγό καί προφύλαξη. 
Τό βιβλίο αύτό είναι ό «Γάμος» του Στρίντμπεργ, 
μιά σειρά άπό δώδεκα τραγικές 'ιστορίες, πού δέμα 
τους είναι ό γάμος. Μπροστά μπροστά στό βιβλίο εΙ· 
ναι μιά βαθυστόχαστη μελέτη τοδ Κνούτ Χάμσουν γιά 
τό Στρίντμπεργ, καί μπροστά άπό τις δώδεκα Ιστο
ρίες, είναι ό πρόλογος του Στρίντμπεργ γιά τό γυ 
ναικεΐο ζήτημα καί είδικώτερα γιά τό ζήτημα του 
αστικού γάμου. Είναι άδύνατο ένας παντρεμένος είτε 
Ρωμιός, είτε Σουηδός, νά μή βρει τήν Ιστορία του 
μέσα σέ μιά άπ* αύτές τις «δώδεκα ιστορίες αντρογύ
νων» κι ανακουφίζεται οπωσδήποτε, δσο δυστυχισμέ
νος κι &ν είναι, μέ τη σκέψη πώς αύτά, ίδια κι α
παράλλαχτα, συμβαίνουν... καί στη Σουηδία I Γιά 
τό βιβλίο αύτό αξίζει νά γραφτούνε σελίδες ολάκερες 
μά πιό πολύ τού άξίζει νά διαβαστεί ολάκερο μιά καί 
δυο φορές. Περιττό νά πούμε πώς τή μετάφραση τήν 
έκαμε άπό Σουηδικό πρωτότυπο ό Χρυσάφης, αύτός 
πού συστηματικά έργάζεται νά μάς γνωρίσει τή Σκαν- 
τιναβική λογοτεχνία μέ τά πιό διαλεχτά της έργα 
« ‘Ο προστάτης τής οίκογετείας.» είναι άπό τις χαρα
κτηριστικότερες σελίδες τού βιβλίου.

Ξυπνάει τό πρωΐ Αστέρα άπό άσκημα όνειρα για 
διαμαρτυρημένα συναλλάγματα καί χειρόγραφα πού 
δέν τάστειλεν άκόμα. Είναι ίδρωμένα τά μαλλιά του 
άπό τήν άγωνία καί τ ί  μάγουλα του τρέμουν, δταν 
πιάνει νά ντυθή. ’Ακούει δμως τά παιδιά πού άρχί- 
ζουν νά κελαϊδοΰνε στό διπλανό δωμάτιο καί βουτάει 
τό άναμένο του κεφάλι στό κρύο νερό, πίνει τον κά- 
φέ του, πού τον ψήνει μόνος του, γιά νά μην άνα 
γκασθή νά σηκώση τήν καημένη τή νταντά των παι
διών τόσο νωρίς, άπό τάς έπτάμιση I Ύστερα τακτο
ποιεί τό κρεβάτι τον, βουρτσίζει τά ρούχα του καί κά
θεται νά γράψη.

Ό πυρετός έρχεται, δ πυρετός πού θά κάνη τή 
φαντασία του νά γέννηση παλάτια πού δεν τά είδε πο
τέ του, τοπεΐα πού δέν υπήρξαν ποτέ κι άνθρώπους 
πού δέν είναι γραμμένοι στον όδηγό τής πόλεως. Βρί 
σκεται, δπως είναι καθισμένος στό γραφείο, σέ θανά
σιμη άγωνία.

Οί σκέψεις πρέπει νά είναι καθαρές, τά λόγια ξε 
διαλεγμένα καί παραστατικά, τό ύφος ευχάριστο κι 
ελκυστικό, ,ή δράσις πρέπει νά τρέχει άνεμπόδιστη 
τό ενδιαφέρον νά μή χαλαρώνεται. Οι εικόνες νά εί
ναι χτυπητές, ό διάλογος σάν αστραπές. Καί νά στρα
βώνουν καί τά μούτρα τους τά αύτόματα εκείνα πού 
λέγονται κοινόν, πού αύτός θ ’ άνυψώση τίς διάνοιες

των, οί κριτικοί μέ τά ματογυάλια τού φθόνου, πού 
πρέπει νά τούς δαμάση, τού εκδότη τό κατσουφιασμέ* 
νο πρόσωπο, πού πρέπει νά τό κάνη νά ξαστερώση· 
Βλέπει ίσως τούς κριτάς νά κάθωνταί γύρω στό μαύ
ρο τραπέζι μέ τήν Βίβλον άπάνω, άκούει νά μισοανοί- 
γουν ανάλαφρα οΐ πόρτες τής φυλακής όπου οίέλευ- 
θερόφρονες θά πληρώσουν τό έγκλημα, πού έκαμαν 
μέ τό νά σκεφθοΰν σκέψεις γιά τούς τεμπέληδες, 
άκούει τά σιγανά βήματα τού διευθυντή τού ξενο
δοχείου, γιατί αύτός έρχεται μέ τό λογαριασμό. Καί 
μέσα σ' δλα αύτά 6 πυρετός προχωρεί κι’ ή πένα τρέ
χει, τρέχει, εμπρός, χωρίς νά κοντοστέκεται ούτε δευ · 
τερόλεπτο μέ τή θέα τού έκδοτου ή των κριτών, κι 
άφίνει κόκκινα σημάδια πίσω τη:, σάν άπό πηγμένο 
αίμα, πού αργότερα μαυρίζουν.

Όταν ύστερ’ άπό δυο ώρες σηκώνεται, έχει τόση 
δύναμη, ώστε κατορθώνει νά φθάση ως τό κρεβάτι 
του καί νά σωριαστή. Καί μένει εκεί ξαπλωμένος σά νά 
τον εστραγγάλισεν εντελώς ό θάνατος. Δέν είναι άνα- 
παυτικός ύπνος αύτός ούτε λήθαργο;1 είναι μιά μακρά 
λιποθυμία, άλλά άσυνείδητη, πού τήν ακολουθεί δ 
τρόμος μήπως αίσθανθή τίς δυνάμεις του νά τόν εγ
καταλείπουν, τά νεύρα χαλαρωμένα, τό μυαλό άδειο.

Χτυπάει τό κουδούνι τού ξενοδοχείου. Ό  γραμ
ματοκομιστής* ήρθε τό ταχυδρομείο.

Ξαφνιάζεται καί παραπατώντας βγαίνει έξω* τού 
δίνει ένα ταχυδρομικό δέμα* είναι διορθώσεις πού πρέ
πει νά τίς κάνη άμέσως. "Ενα βιβλίο άπό ένα νεαρόν 
συγγραφέα πού τόν παρακαλεΐ νά τού γράψη δυό λό
για, ενα φύλλο έφημερίδας μέ πολεμική πού πρέπει 
ν’άπαντηση, ένα γράμμα μέ μιά παράκληση νά στείλη 
κάτι σ’ ένα ημερολόγιο, κι’ ένα ΰπενθυμιστικό γράμμα 
άπό τόν εκδότη. Όλα αύτά πρέπει νά τά ξεμπερδέψη 
ένας εντελώς εξαντλημένος άνθρωπος. Ή  νταντά ση
κώθηκε τώρα, έντυσε τά παιδιά, ήπιε καφέ μέ ψ ω 
μάκια μέ μέλι, πού τό ξενοδοχείο τής τά έσερβίρησε 
έτοιμα Κι* ύστερα βγαίνει καί περίπατο έξω στήν πρα
σινάδα.

Στή μία χτυπάει τό κουδούνι γιά τό πρόγευμα. 
Όλοι οΐ πελάτες τού ξενοδοχείου μαζέβονταί γύρω στό 
τραπέζι, όπου αύτός κάθεται μόνος του.

— ‘Η κυρία πυΰ είναι; ρωτούν κι’ άπό τά δεξιά 
κι άπό τ’ άριστερά.

— Δέν ξέ^ω, άπαντά.
— Τί κτήνος ! μουρμουρίζουν οί κι-ρίες, πού οτι 

είχαν κάνει τήν πρωινή τους τουαλέττα.
Φτάνει καί ή κυρία. Τό σερβίρισμα διακόπτεται 

γιά τό χατήρι της κι οί πεινασμένοι πού ήρθαν στήν 
ώρα τους, άναγκάζονται νά περιμένουν πολύ γιά τό 
δεύτερο πιάτο.

Οί κυρίες ρωτούν τώρα πώς είναι ή κυρία, άν έκοι- 
. μήθηκε καλά, κι άν είναι καλά τά νεύρα της. Καμμιά 
όμως δέν ρωτάει πώς είναι δ άντρας γιατί φαίνεται 
πώς τό ξέρουν έ* τών προτέρων.
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— Σωστό πτώμα ! λέει μια κυρία.
Καί είναι πραγματιχώς.
— Είναι ώρισμένο; έκδοτος . . . .  λέει μία άλλη 

κυρία.
Καί δμως δεν είναι.
Δε μιλεΐ στό τραπέζι, γιατί δεν έχει τίποτε νά είπή 

σ' αυτές τις κυρίες. Μά ή κυρία του μιλεΐ καί για τούς 
δυό.

Καί καταπίνει τό φαί του ενώ τ ’ αυτιά του Απο
λαμβάνουν έπαίνους για κάδε ατιμία καί βρισιές για 
κάδε καλό.

Όταν έσηκώθηκαν Απ’ τό τραπέζι παρακαλεΐ τη 
γυναίκα του νά της μιλήση.

— Αγάπη μου, της λέει, θάχεις την καλωαύνητά 
στείλης τό πανωφόρι μου με την Λουΐζα στο ράφτη. 
Είναι παντού ξηλωμένο, καί δέν έχω καιρό νά πάω 
μόνος μου.

Έ  κυρία δέν άπαντά τίποτε, διά την άκρίβειαν* 
αντί δμως νά στείλη τή Λουΐζα παίρνει ή ΐ ’Ηα τό πα
νωφόρι στο χέρι της καί πηγαίνει στό χωριό, δπου 
είναι ό ράφτης.

Στον κήπο, συναντά δυό χειραφετημένες κυρίες, την 
Ιρωτυΰν πού δά πάη, κι αυτή άπαντά, δσο τό δυνα
τόν εντιμότερα, δτι δά πάη στό ράφτη γιά δουλειά 
του άντρός της.

— Φαντάσου, καλέ, νά την στέλνει στό ράφτη ί Κι 
αύτή νά τον άφίνει νά την μεταχειρίζεται σά δούλα

— Καί τώρα είναι ξαπλωμένος καί παίρνει τον 
μεσημεριανό του, ό νέος ! Νά άντρας, μια φορά 1

Παίρνει πραγματικώς τό μεσημεριανό του γιατί 
είναι Αναιμικός. ‘ Αργότερα δά ξανακτυπήση πάλι το 
κουδούνι τού ταχυδρομείου, στις τρεις κι έχει νά στείλη 
μία Απάντηση σ’ ένα γράμμα otó Βερολίνο γερμανικά, 
σ’ εν9 άλλο στό Παρίσι γαλλικά καί σ’ ένα τρίτο στό 
Λονδίνο άγγλικά.

"Υστερ* Από αυτά τόν ρωτάει ή κυρία, πού έγΰρισε 
Από τό ράφτη κι έπρόφτασε νά π ιή . καί ένα κονιάκ, 
Αν θέλει νά κάνη ένα γύρο μέ τά παιδιά. Είναι δμως 
υποχρεωμένος νά γράψη γράμματα.

Όταν έτελείωοε την Αλληλογραφία, σηκώνεται νά 
περπατήση λιγάκι πρίν από τό γεύμα. Ήθελε νά έχη 
κάποιον μαζί του γιά νά κουβεντιάση λιγάκι. Αλλά ε ί
ναι μονάχος. Κατεβαίνει κάτω στά παιδιά.

(Η χονδρή υπηρέτρια κάδεται σ’ ένα πάγκο τού 
κήπου καί διαβάζει τις “Αληέλινέ: γυνα ίκες,„ πού τις 
πήρε Από τήν κυρία, τά παιδιά οτενοχωροΓνται καί θέ
λουν νά πάνε Αλλού, θέλουν νά κινηθούν.

— Γιατί Λουΐζα δέν πάς λιγάκι περίπατο με τά 
παιδιά, ρωτά ό κύριος.

— Ή  κυρία είπε πώς κάνει πολύ ζέστη.
Ή  κυρία ε ίπ ε !
Παίρνει μαζί του τά παιδιά καί τραβάει πρός τό 

δημόσιο δρόμο, μά βλέπει, δτι είναι άπλυτα καί τά 
παπούτσια τούς χαλασμένα.

— Γιατί βγαίνουν τά παιδιά μέ λυωμένα παπού· 
τσια;—ρωτάει τή Λουΐζα.

> —  ‘Η κυρία είπε . . .

— Έ  κυρία είπε !
Βγαίνει έξω μονάχος.
Χτύπησε γιά τό γεύμα κι9 ή ώρα είναι επτά. Τά 

μικρά δέν γύρισαν ακόμα. Είχαν σερβίρει τά δυό πρώ
τα πιάτα δταν εφάνηκαν. Μπαίνουν μέ φωνές, μέ γε
λοία, κατακόκκινα.

Ή  κυρία κι ή φιλενάδα της είναι έξαιρετικώς εύ· 
διάδετες καί μυρίζουν κονιάκ.

— Πώς πέρασες, γεροντάκο μου; λέει ή κυρία 
στον άντρα της,

— Πήγα περίπατο μέ τά παιδιά, Απαντάει αυτός·
— Μά ?έν ήταν Ιδώ ή Λουΐζα;
— Ναί, Αλλά δέν είχε καιρό. , ·
— Δέ βρίσκω δά νά είναι καί μεγάλος κόπος νά 

φροντίζει λιγάκι κι δ άντρας γιά τά παιδιά του λέει 
ή φίλη.

— Κι έγώ δέν τό βρίσκω, Απαντά δ άντρας. Καί
γι9 αυτό τής έδωκα κ9 ένα λούσιμο τής Λουΐζας πού τ9
άφηκε νά βγούν λερωμένα και κουρελιασμένα.

— Πάντα Οάχουμε γρίνιες άμα γυρίζουμε σπίτι, 
λίει ή κυρία. Εύχαρίστηση καμμιά παρά δλο έξευτελι- 
σμούς. Κι ένα κακοστιμμένο δάκρυ προσπαθεί νά 
βγή Από τό κατακκόκινο μάτι.

Ή  φίλη κι δλες οί άλλες κυρίες ρίχνουν Αγριεμέ
νες ματιές στον άντρα.

'Ετοιμάζουν επίδεση κι9ή φίλη Ακονίζει τή γλώσσα
της.

— "Εχετε διαβάσει κυρίες μου τήν πραγματείαν 
τού Λουθήρου γιά τά δικαιώματα τών παντρεμένων 
γυναικών ;

— Τί δικαιώματα, έρωτά ή σύζυγος.
— Νά παίρνουν άλλον άντρα, Αν δ δικός τους δέν 

τούς κάνει.
Διακοπή.
— ’Επικίνδυνη διδαχή γιά τις κυρίες λέει δ σύ

ζυγος. Γιατί σ’ αύτό Ακολουθεί καί τού Ανδρός τό δι
καίωμα νά παίρνει Αλλη γυναίκα, Αν ή δική του δέν 
τού κάνει, καί ή περίπτωσις αύτή είναι πολύ πιό συ- - 
νηδισμένη.

- -  Αύτό δέν τό εννοώ, λέγει ή κυρία.
— Δέν είναι Ανάγκη νά είναι λάθος ούτε του 

Λουθήρου, ούτε δικό μου, Απαντά δ άνδρας. ‘Ακρι
βώς, δπως δέν είναι λάθος τού Ανδρός, Αν δέν κάνει 
γιά τή γυναίκα του. Μπορεί άλλως τε νά κάνει πολύ 
καλά γιά μια άλλη, θαυμάσια μάλιστα.

Μέ νεκρική σιωπή σηκώνεται Από τό τραπέζι.
Ό  άντρας Ανεβαίνει στό δωμάτιό του, ή κυρία καί 

ή φίλη της κάθουνται στο περίπτερο.
·— Τί κτηνωδία λέει ή φίλη της. Καί σύ, μιά γυ

ναίκα μέ τόσο λεπτά αισθήματα καί τόσο έξυπνη, νά 
θέλεις νά είσαι δούλα αύτού τού πρόστυχου Ιγωΐστή
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— Ποτέ δέ μ’ ¿κατάλαβε, αναστενάζει ή κυρία. 
Ή  αύτοευχαρίστησις, επειδή τής Ιδωκε άφορμή 

νά εϊπή αύτά τά ταπεινωτικά λόγια είναι τόσο με
γάλη, ώστε δεν μπορεί ν’ άκούση μέσα της την απάν
τηση πού τόσες φορές τής έπανέλαβε εκείνος : « ’Αγά
πη μου, έχει τόσο βάθος ή σκέψη σου, ώστε εγώ, πού 
έχω τόσο λογικό μυαλό νά μή μπορώ νά σέ κατα
λάβω ; Δέν έσκέφθηκες ποτέ, δτι μπορεί νά είναι ή 
επιπολαιότης σου, πού σέ κάνει εσένα νά μή μέ κατα
λαβαίνεις ¿μένα;»

Στό δωμάτιο δμως κάθεται ¿κείνος μονάχος. 
Θλιμμένος ! ΠονεΤ, σά νά είχε χτυπήσει τήν ίδια 

τή μητέρα του. Μά ¿κείνη τον ¿χτύπησε πρώτη· τον 
χτυπάει μπροστά σ’ δλους χρόνια τώρα και ποτέ δέν 
τής είχε απαντήσει παρά τώρα.

Αΰτή ή πρόστυχη, ή άκαρδη, ή κυνική γυναίκα, 
πού τήν είχε λατρετ'σει, πού θέλησε νά τής δώση όλό 
κληρη τήν ψυχή του, μέ δλες της τις σκέψεις, δλα της 
τά λεπτά αισθήματα, είχε άντιληφθεΐ τήν υπεροχή 
του καί γι’ αυτό τον έφτυσε κατάμουτρα και τον ¿τα
πείνωσε και τον ¿κύλισε στη λάσπη, τον τραβούσε άπό 
τά μαλλιά και τον έβριζε. Ήταν λοιπόν τόσο έγκλη 
ματίας, Ιπειδή γιά μιά και μόνη φορά, τής άνταπέ- 
δωκε τό χτύπημα, δταν μπροστά σ’ δλο τον κόσμο 
τόν έξύβρισε.

Καί δμως, παρ’ δλα αύτά τού φαινόταν σά νά
είχε κάνει κακούργημα, σά νά είχε δολοφονήσει τόν 
καλύτερό του φίλο.

Ή  ζεστή καλοκαιρινή βραδιά άπλωσε τό σκοτάδι 
της και τό φεγγάρι άρχισε ν’ άνεβαίνει.

’Ακούστηκε τραγούδι άπ’τό σαλόνι. Κατέβηκε κάτω 
στον κήπο κι εκάθησε κάτω άπό μιά καρυδιά. Μονά
χος ! Καί μέ τις άκκόρδες τού πιάνου χυνόταν τό τρα
γούδι μαζύ.

Συχνά δταν τής νύχτας ·  πέπλος
σκεπάζει τό θόρυβο της γης
καί τό στεναγμό των κυμάτων
γέρνω μέσα στήν αγκαλιά του.
κι* άπ’ τόν άστροσπαρμένον ουρανό
τό σιωπηλό φεγγάρι κοιτάζει τήν εύτυχία μας.
Τώρα έδώ στήν ήσυχία κλαίω
τής νοσταλγίας τά πικρά δάκρυα
γιατί δέν ξαναγυρίζουν πιά
τ* αγαπημένα μάγια της άνοίξεως τού έρωτος...

Έπροχώρησε στό διάδρομο τού κήπου κι’ Ικοί 
ταξε μέσα άπό τό παράθυρο. Ήταν έκεΐ καθισμένη, 
τό ποίημά του, πού τό είχε κάνει γιά τόν εαυτό 
του. Κι’ ¿τραγουδούσε μέ δάκρυα στή φωνή της. Οϊ 
κυρίες ¿πάνω στούς καναπέδες έκοίταζαν ή μιά τήν 
άλλη, μέ ματιές πού είχαν κάποια Ιδιαίτερη σημασία.

Πίσω δμως άπό τις βαγιές, σ’ ένα πάγκο τού 
κήπου, σιγομιλούσαν δυό κύριοι κι* ¿κάπνιζαν τά τσι
γάρα τους. Έβαλε τό αύτί τον, κι* άκουσε :

— Είναι τό κονιάκ.
— Πραγματικώς, τό τραβάει γιά καλά.
— Κι’ αότές τό ρίχνουν στόν άντρα.
— Είναι κακοήθεια. Είχε κιόλας άρχίση νά πίνει 

άπό τό άτελιέ τού Γιούλιαν. Τό ξέρεις δτι αυτή ή 
θελε νά γίνη ζωγράφος, άλλά δέν τά κατάφερνε. Κι’ 
δταν τήν άπέρριψαν άπό τό Σάλον, έπεσε άπάνω σ’ 
αυτόν τον φουκαρά κι’ ¿σκέπασε τις μπομπές της μέ 
τό γάμο.

— Ναί, τό έχω άκούσει. Καί τον ¿βασάνιζε 
ώσπού κατάντησε σωστή σκιά Άρχισε μέ τό νοικο
κυριό, καί μολονότι είχαν δυό ΰπηρέτριες στο Πα
ρίσι, έλεγε πώς ήταν δούλα του. Ά ν  καί αυτή μονα
χή της έκανε δτι ήθελε στό σπίτι, ¿φώναζε πώς είναι 
σκλάβα του. Δέ έδινε πεντάρα γιά τό σπίτι της, πού 
τό κατάκλεβαν οί υπηρέτριες κι' αύτός είδε έξαφνα 
νά έρχεται ή καταστροφή χωρίς νά έχη άνακατευθεΐ σέ 
τίποτε. ΚΓ δταν έπρότεινε καί τίποτε γιά νά σωθούν, 
¿κείνη είχε πάντα άντιρρήσεις. "Ελεγε ¿κείνος μαύρο 
¿κείνη ήθελε άσπρο. Έτσι τού ¿νέκρωνε δλη τή θέ
ληση του καί τού κατάστρεψε καί τήν ευφυΐα του. 
Κατόπιν ¿πήγαν σέ πανσιόν, γιά νά τήν άπαλλάξη 
άπό ιή φροντίδα τού σπιτιού κι’ έτσι νά μπόρεση 
ν’ άφιερωθή στήν τέχνη της. Τώρα δέ πού δέν έχει 
ούτε μαγείρεμα ούτε άλλες φροντίδες, ούτε άγγίζει 
ποτέ της τό πινέλλο, παρά γλεντάει μέ τή φιλενάδα 
Ήθέλησε μάλιστα κι’ αυτόν άκόμα νά τόν βγάλη 
άπό τή δουλειά του καί νά τόν ταπεινώση άκόμα 
περισσότερο, βάζοντας τον νά πίνει κι’ αύτός, μά 
δέν τά κατάφερε καί γι’ αύτό τόν μισεί, άκόμα καί 
ώς ηθικώς άνώτερον, δπως καί πράγματι είναι.

— Ναί, μά κ ι ’ αύτός είναι ζώο, δέν είναι άντρας 
αύτός, άπήντησε δ άλλος.

- -  Βέβαια, άπ’ αύτής τής άπόψεως, άλλά τέτοιοι 
είμαστε δλοι, δυστυχώς—άπό αύτής τής άπόψεως. Τήν 
άγαπάει άκόμα, ύστερα άπό δώδεκα ολόκληρα χρόνια* 
τό χειρότερο δμως είναι, δτι αύτός, πού πρώτα ήταν 
τόσο δυνατός, ώστε τά λόγια του τά φοβόντουσαν 
καί στή βουλή καί στις έφημερίδες, τώρα άρχίζει νά 
πέφτει. Έμίλησα μαζύ του σήμερα, πριν άπ’ τό με
σημέρι, καί ή άρρώστεια είναι τό λιγώτερο πού έχει.

— Πράγματι, λένε, δτι ή γυναίκα του ήθελε νά 
τον στείλη στό φρενοκομείο, καί δτι ή φιλενάδα της 
τή βοηθάει στις προσπάθειες της.

— Ά ς  τό διάολο I Κι αύτός κάθεται καί σκλα - 
βωνεται γι’ αύτήν γιά νά μπορεί νά γλεντοκοπάει.

— Δερεις λοιπόν γιατί τόν περιφρονεΐ περισσό
τερο. Γιατι δέν τήν ύποστηρίζει ώς καλλιτέχνιδα, δπως 
αύτη ήθελε.— "Ενας άντρας πού δέ μπορεί νά υπο- 
στηρίξει τη γυναίκα του, ce u' est pas grand chose 
έλεγε σήμερα στό τραπέζι. Κι έχω σοβαρούς λόγους 
νά πιστέβω, δτι έλογάριαζέν, δτι αύτός μέ τά άρθρα 
του στις έφημερίδες θά τή λανσάριζε ώς ζωγράφο. 
Δυστυχώς τά πολιτικά του φρονήματα τού άπαγό-
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ρευσαν νά έχει δοσοληψίες μέ τις έφη μερίδες, πού 
δίδουν τόν τόνο σ' αυτά τά ζητήματα και άπέφευγε 
και τόν καλλιτεχνικό κόσμο, ώς ξένον εντελώς προς 
τις άρχές του.

— Ήθελε λοιπόν ιά  τόν μεταχειρισθή, κι δταν 
δεν έστάθη άξιος ιόν κατάργησε. Έν τούτο ις χρησι- 
μέβει ακόμη ώς προστάτης οίκογενείας.

Τώρα έδώ σιήν ησυχία κλαίω 
τής νοσταλγίας τά πικρά δάκρυα . . .

Άκουγόταν μέσ’ άπό τό σαλόνι.
— Μπράφφ, άκούστηκε ένας ξερός κρότος πίσω 

άπό τήν καρυδιά. Σά νάσπαζαν μερικά κλαδάκια καί 
σά σούρσιμο στήν άμμο.

01 κύριοι πετάχτηκαν επάνω.
"Ενα καλοντυμένο πτώμα ήταν ξαπλωμένο στόν 

άμμοστρωμένο δρόμο, μέ τό κεφάλι κοντά στό πόδι 
τής καρέκλας.

Τό τραγούδι σιαμάτησε, κι οί κυρίες έτρεξαν έξω.
Ή  φίλη άδειαάε δλο τό μπουκαλάκι της μέ τήν 

κολώνια έπάνω στόν πεθαμένο.
— Φοΰχι, ένα πτώμα, είπε, κι έγύρισε τή ράχη 

της, δταν είδε δτι δέν ήταν λιγοθυμιά. .
Ό  πιο ηλικιωμένος άπ’ τούς κυρίους, πού είχε 

σκύψει κι άκροαζόταν τό νεκρό, έσήκωσε τό κεφάλι

του καί ε ίπ ε :
— Γυναίκες, σωπάστε!
— Τί κτηνωδία, είπε ή φίλη.
Ή  σύζυγος ¿λιγοθύμησε μέσα στήν άγκαλιά τής 

φίλης καί έδέχθηκε τις τρυφερές φροντίδες τών κυριών.
— Πηγαίνετε γιά τό γιατρό, έφώναξε δ πιό ηλι

κιωμένος κύριος, τρέξετε!
Καμιά δέν εκουνήθηκε, παρά δλες είχαν μαζευτεί 

γύρω στήν ξελιγοθυμισμένη γυναίκα του.
— Γιά φαντάσου νά βάλη τώρα τή γυναίκα του 

σε τέτοιο πένθος! Τί άντρας, τί άντρας, ούρλιαζεν ή 
φίλη.

— Καμιά δέ συλλογίζεται αύτόν πού πεθαίνει παρά 
δλες τή λιγοθυμισμένη. Ρίχτε της μέσα της ένα κονιάκ 
νά συνέλθη αμέσως !

— Ή, ώ, αύτός δ παλιάνθρωπος ήταν άξιος τής 
τύχης του ! εδήλωσεν ή φίλη.

— Πραγματικώς ήταν άξιος πολύ καλύτερης τύχης 
κι δχι νά πέση ζωντανός στά χέρια σας. Λίγη ντροπή 
γυναίκες, καί λίγο σεβασμό στόν προστάτη τής οΐκο-
γενειας

Σηκώθηκε κι άφησε τό χέρι τού πεθαμένου. 
— Έτελείωσε ( είπε.
Καί είχε τελειώσει.

I. Ε. ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Ν ε ο ε λ λ η ν ικ ή  Φ ιλ ο λ ο γ ί α

Ό κ. Ary René d ’ Yvermont κάνοντας στή Re
vue Contemporaine τήν άρχή τών άρθρων του γιά τή 
Νεοελληνική Φιλολογία δίνει πρώτα πρώτα μιάν Ιδέα 
τής δημοτικιστικής κίνησης. Τόνιζει τό ρόλο ποΰπαι- 
ξαν σαύτήν δ Ψυχάρης κι δ Πάλλης, κ ύστερα μιλάει 
γιά τό Νουμά μέ τάκόλουθα κολακευτικά λόγια : 
« . . .  Σιγά σιγά δμως μδλη τήν άντίδραση ή δημοτι
κή ξαπλώθηκε στήν Νεοελληνική Φιλολογία, μέ τήν 
επιμονή τού άρχηγού τής γλωσσικής έ τανάστασης καί 
προπάντων με τό περιοδικό ΔΓονμάς πού τό γράφει 
μιά δμάδα διανοουμένων.

Άρκεΐ νά φυλλομετρήσει κανένας τό Νουμά γιά νά 
δει τί άνθιση λογοτεχνών ήρθε στό φώς μέ τήν επι
κράτηση τής δημοτικής. ’Ανάμεσα στούς πρώτους δπα· 
δούς τού «Ψυχαρισμού» πρέπει νάναφέρουμε τό μεγα
λοφυή καί λεπτό ποιητή Κωστή Παλαμά, τό Χατζό- 
πουλο, τόν Παρορίτη, τό Σκίπη, τό Ρήγα Γκόλφη, 
δίχως νά ξεχάσουμε τον κ. Κλεομένη Τσαγκρή πού 
δημοσίεψε τό 1918 τόν<Πβρίπατο στή χλόη»καί τό1919 
«τό μυστικό περιβόλι τού Ναρκίσσου». Τό πρώτο είν' 
Ινα βουκολικό πεζοτράγουδο μέ (φουτουριστικές τάσες

δείχνοντας πώς ό συγραφέας έχει τήν έπίδραση τής 
τέχνης πού άγαπάει δ Μαρινέττι. Στό δεύτερο δ συ
γραφέας φαίνεται νά έμπνέεται άπό τό «Περιβόλι τού 
Ινφάντη» τοΰ’Αλμπέρ Σαμαίν,πράμα πού βέβαια έχει 
κι αύτό τό θέλγητρο του . . .  Δέ θ ’ άποροΰσα πολύ 
αν τόν έβλεπα νά βγάλει τέλος καί τό όριστικό έργο 
πού θά στεφανώσει τίς προσπάθειές του καί θά τού 
δώσει δριστικά τή θέση πού τού άνήκει.

Στό φύλλο τού Γεννάρη τού Νουμά βρίσκω ένα 
θαυμάσιο φιλοσοφικό παραμύθι, δ «"Αθεος» τού Κώ
στα Μελισσαρόπουλου. "Αν δ τόπος πού έχω δέν εΐ- 
τανε στενός, θά τό μετάφραζα γιά τούς άναγνώστες 
τής «Revte Contemporaine».

Φιλολογικό Θέττρο,

Στις 23 τού περασμένου μήνα άρχισε τίς παρά- 
στασές του στό Δημοτικό μέ το δράμα τού Σπύρόυ 
Μελά «τό άσπρο καί τό μαύρο.» Μέσα στό σωρό τών 
Θεάτρων πού Εκμεταλλεύονται τά χυδαία γούστα τού 
κοινού, τά νέα στοιχεία πού άποτελοΰνε τό Φιλολογι
κά  θέατρο μπαίνουνε στή σκηνή μέ τό γενναίο σκοπό 
νά μάς δώσουν ένα άληθινά καλλιτεχνικό καί μορφω
τικό θέατρο. Ή  πρώτη προσπάθεια τών φιλότιμων
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αύτών νέων έ)ωσε ικανοποιητικά άπυτελέσματα, ένα 
γιατί έδειξε πώς δημιουργήθηκε τό κοινό πού θά Ιν- 
διαφερτεΐ γιά ένα τέτοιο Θέατρο, τό κοινό έκεΐνο πού | 
θερμά χεροκρότησε τούς άξιους ηθοποιούς, κι άλλο ! 
γιατί έδειξε πώς αυτοί άν καί προτόβγαλτοι. νιώθουν 
την ίερή φωτιά της τέχνης, κ’ έχουν τούς σπόρους 
των άρετών πού θα τούς κάνουν μια μέρα πολύ καλούς 
τεχνίτες—έχουν κ έλλειψες χωρίς αμφιβολία, μά έλλει 
ψες πού φαίνεται πώς θα διορθωθούν, πώς θα φύ
γουν μέ τον καιρό, και δεν αξίζει νά γίνεται λόγος γ ι’ 
αυτές.

Και δεν μπορούμε νά μή σημειώσουμε και την 
Ιδιαίτερη επιτυχία πού είχανε οί πρωταγωνιστές κ. 
Έλάτης και δ)δα Ν. Λάσκαρη, καθώς κι δ κ. Νέδας 
κ’ ή δ)δα Κ. Λάσκαρη στό ρόλο της ΰπερέτριας.

Ή  φιλότιμη προσπάθεια τους άξίζει κάθε έπαινο 
καί κάθε ενθάρρυνση, κ’ έχουμε την ελπίδα πώς ή 
συνέχεια τού έργου τους θά ναι πιο άξιόλογη άκόμα.

Ή  φιλολογική όμιλίτ γιά. τό Εργο τού 
Ποίλαμά.

Την Παρασκευή τό δειλινό (22 ιού ’Απρίλη), έγι
νε στη σάλα του «Ελληνικού Ωδείου», ή προαγγελ
μένη ομιλία γιά τό έργο τού Παλαμά. Ό  ποιητής 
Ρήγας ΓχόΧφης, μπροστά σε πυκνότατο άκροατή- 
ριο, εξήγησε σύντομα τή θέση τού Παλαμα στή φιλο 
λογία μας. "Αν θέλουμε, είπε, νά βάλουμε σταθμούς 
και νά ξεχωρίσουμ' εποχές στή νεοελληνική ποίηση, 
σε τρία δνόματα θά σταματήσουμε άναγκάστικά. Σο 
λωμός, Βαλαωρίτης, Παλαμάς. Ό  Παλαμάς άντιπρο 
σωπεύει τή μεταβατική τούτη έποχή. Είναι παιδί τού 
19ου αϊώνα, και τού συνεχίζει τήν παράδοση στον 20ό. 
Ή  τέχνη του εΐναι πολύηχη και πολύψιχη, καί δίνει 
τήν έντύπωση μιας δρχήστρας. Κατόπι μίλησε γιά τή 
σκοτεινάδα τού ποιητή τής «Ασάλευτης Ζωής», λέ
γοντας πώς ή σκοτεινάδα αύτή δεν είναι άσάφεια, μά 
είναι χαραχτηριστικό στοιχείο τού ποιητή, πού βαθιά 
αίστάνεται καί βαθιά στοχάζεται. Προχωρώντας χα- 
ραχτήρισε τήν ουσία τής ποίησής του καί είπε πώς δ 
Παλαμάς πασκίζει νά έκφράση δ,τι αίστάνεται δ αιώ
νιος άνθρωπος μπροστά στό πρόβλημα τού έαυτοΰ 
του. Ό  Παλαμάς περπάτησε ολους τούς δρόμους τής 
ποιητικής τέχνης άπό τήν πλατιά Ιπική στράτα ίσα με 
τον άνθισμένο μικρό δρόμο τού εύωδιασμένου μπαξέ. 
Παρακάτω μίλησε γιά τήν σύνθεση καί τί) πλάσιμο 
τού τραγουδιού του.Έξήγησε τή σπουδαιότητα πού έχει 
ή στιχουργική καί ή μετρική, καί είπε πώς δ Παλαμάς' 
έχει στίχο πάντα κανονικό κι’άψεγάδιαστο, καί δχι μόνο 
δέν περιφρονεΐ τά τεχνικά στοιχεία, πού είναι άξεχώ- 
ριστα, μά πρόσφερε καινούρια φτερά στή δημιουργία 
τού στίχου. Έδωσε σύντομη άνάλυση μερικών χαρα- 
χτηριστικών τραγουδιών τού ποιητή, καί δήλωσε πώς" 
μια πλατιά μελέτη γιά τό έργο τού Παλαμά, θά είναι

μαζί καί μιά μέθοδο ποιητικής τέχνης καί ιδέας. Τε* 
λείωσε, ανάμεσα σε χειροκροτήματα, μέ μιά λυρική 
άποστροφή γιά τήν πρόοδο τού Λόγον, πού θά τηνε· 
φέρει μιά μελλούμενη κοινωνική άναμόρφωση.

Κατόπι ή κ. Θεώνη Δραχοπούλου μέ τή δια
λεχτή της τέχνη, καί οί μαθήτριες τού Ελληνικού 
’φδείου, απαγγείλανε διάφορα ποιήματα τού Παλαμά, 
καί τελευταίο τό «Τραγούδι τού Τρελλοΰ» άπό τήν 
άνέκδοτη συλλογή «Βραδινή Φωτιά», πού μ’ αυτό ή 
κ. Δρακοπούλου έκαμε τό άκροατήριο νά συγκινηθή 
δυνατά.

'Έ ν α ς  κα θαρ ευο υσ ιά ν ικο ς δ ια γω ν ισ μ ό ς  
στ'? Πανεπιστήμιο.

Τήν περασμένη Κυριακή διαβάστηκε στή με
γάλη σάλα τού Πανεπιστημίου άπό τον κ. Σκιά, ή 
κρίση γιά τό «Ποιητικό Μιστριοότικο διαγώνισμα».

Θλιβερό εΐτανε τό θέαυα. Καμιά εικοσαριά άν
θρωποι δλοι, δλοι, στήν άδειανή καί κρύα σάλα, κι 
άπάνου στό βήμα δ διάδοχης τού μακαρίτη Μιστριώ- 
τη, νά υπερασπίζεται μέ δλα τά δυνατά του μιά χα
μένη υπόθεση. ‘Η καθαρεύουσα, λέει, πρέπει νά ξα- 
ναγυρίση στήν ποίηση Άπό κάτου δ υπουργός τής 
Παιδείας Πολυγένης, καί δλα τά μέλη τής έπιτροπής, 
πού άναθεματίσανε τή δημοτική γιά όργανο τής παι
δείας, δ Μιχαλόπουλος, δ Οικονόμου, δ Έξαρχόπου- 
λος γελούσανε τραγικά μές άπό τά μουστάκια τους. 
Μά δ καϋμένος δ Σκιάς δέν έβλεπε, πώς δ,τι έλεγε τα- 
κούγανε μονάχα γέροι. Μήτε ένας νέος δέν πήγε νά 
τον άκούση, μήτε κανείς φοιτητής. Τις γυναίκες άντι- 
προπω νεύανε μονάχα οί δυο θυγατέρες τού Μιστριώ* 
τη. Εΐτανέ κ’ ένας βέβηλος άκόμα, δ συντάχτης τού 
«Νουμά». "Ολη τήν ώρα, πού διαβαζότανε ή κρίση 
τού Σκιά, (τάλλα μέλη τής κριτικής έπιτροπής εΐτανε 
δ Βορέας κι δ Κ. Ράδος !) έβγαινε άπ’ δ,τι έλεγε μιά 
μυρουδιά μούχλας καί νεκρίλας, πού έκανε ν’ άνατρι- 
χιάζη κάθε ζωντανός άνθρωπος. Στό τέλος ή έπιτροπή 
βράβεψε ένα έργο έπικολυρικό τού κ. Μέκιου μ' έπι- 
γραφή «"Ερως καί ’Αφροδίτη», θέμα πολύ καινού
ριο καί πρωτότυπο, κ’ έπαίνεσε τον κ. Μοσχόπουλο 
δημοσιογράφο στό Βουκουρέστι, τον κ. Άποστολίδη 
δάσκαλο στή Φιλιππούπολη, καί τον αιώνιο Τιμο- 
λέοντα Άμπελα, πού βραβεύεται σ’δλου; τούς διαγω
νισμούς άδιάκοπα. Τό πράμα πέρασε μυστικό, γιατί 
κ’ οί φη μερίδες άκόμα ντρέπουνται νά γράφουν γιά 
καθαρευουσάνικη ποίηση. Καιρός είναι θαρρούμε, τό 

• Πανεπιστήμιο νά κατάργηση τις τέτοιες φέστες, κι 
δλα τά κληροδοτήματα γιά διαγωνισμούς Ιχτρικσύς 
τού λαού, νά τά θεώρηση τό Κράτος ώς άκυρα, καί 
νά τά κατάσχεση γι’ άλλους σκοπούς, τής ζωντανής 
μας φιλολογίας.
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ΦίΛΟΑΟΓΙΗ

Τό Γαλλικό ρομάντζο. -Βέλγοι ποιητές.—Δυο καινούρ

για βιβλία ιοί- Γιόχαν Μπόγβρ, — Λόγκαν Πήρσαλ Σμίθ : 
«Trivia ·

— Τό ρομάντζο πλημμύρισε τή λογοτεχνική παρα
γωγή. Πολλές δεκάδες ρομάντζα βγαίνουν κάθε μήνα 
καί, καθώς φαίνεται, υλα, καλά κακά, πουλιούνται και 
διαβάζονται. 'Από τά κυριώτερα, πού βγήκαν τώρα 
τελευταία, σημειώνουμε κα'ι τά παρακάτου :

— «Στον τόπο των λύκων». Θαυμάσιο έργο του 
Άντρέ Λορυλό. Νά, ή thèse τού βιβλίου αύτοΰ : Κάθε 
άνθρωπος είν' ένας λύκος για τον άλλο, πού θά θε - 
λήσει νά τοΰ πάρει τή λεφ του και τή χαρά του. Άπό 
τότε, πού οΐ άνθρωποι γίνανε κύριοι τής σφαίρας, 
προσπαθήσανε νά τήν κάνουν φυλακή και νά τήν ορ
γανώσουν σέ τρόπο, πού νά περιορίσουνε τή λευτεριά 
τής ζωής. Είναι φανερό, πώς στή γίς, ούτε τόπος λεί
πει, ούτε φυσικός πλούτος γιά νά ζήσουν δλοι άνετα, 
άνετα. Όμως οί άνθρωποι βρήκαν τή δουλειά στήν 
άρχή, τήν πολιτική έπειτα. Και τώρα δλ’ αυτά πήρανε 
τέτοια εξέλιξη, πού δεν μπορεί καθείς νά τάποφύγει 
με τό χρήμά του ή με τήν περιφρόνησή του. Μ* αύ 
τούς τούς συλλογισμούς γιά βάση ό συγραφέας μάς 
ζωγραφίζει μιά κοινωνία,έναν τόπο άναρχικών,λύκων, 
πού μάς φαίνεται πολύ διαφορετικοί άπό μάς, κι 
δμως είναι τόσο δμοιοί μας.

— «Καστανιόλ» τοΰ Άντρε Ααμαντέ. Γεμάτη λε. 
πτό χιοΰμορ σάτυρα τής σημερινής κατάστασης τής 
Γαλλικής κοινωνίας. Ένας έμπορος, δ Καστανιόλ, κ 
ένας άκαδημαΐκός είναι φίλοι. Τά Ιξοδα σε βάρος τοΰ 
πρώτου. Ό  γιος τοΰ ενός κ’ ή κόρη τοΰ άλλου άγα 
πιοΰνται. Μά οί γονιοί δε θέλουν νάκούσουν τί.τοτ* 
άπ’ αύτά καί γιά νά προλάβουν κανένα κακό, κάνουν 
σοβαρώτατες, εύθυμότατα ζωγραφισμένε;, σύσκεψες. 
Τέλος άποφασίζουν νά υποχωρήσουν, τούς παντρεύουν 
καί κάνουν ένα πανταγρουέλικο τραπέζι, δπου μέσα σε 
μιά μεγάλη εύθυμία ό κ. ’Ιουστίνος Καστανιόλ ξε 
σπώντσς μάς λέει : «Αΐ, καλό είναι τό πλούσιο τρα
πέζι, μά, δίχως πνέμα, καί τό καλύτερο γαλλικό τρα
πέζι δεν αξίζει δεκάρα».

— «Τό άστρο τοΰ Ιωσήφ» τοΰ κ. Πώλ Μπρυλά, 
Συνηθισμένη ίστορία ενός συνθέτη ποΰδωσε στο 
9Ωδεΐο κάτι πού δεν πρόκειται ποτέ νά παιχτεί, καί 
ζεΐ περιμένοντας τήν άναγγελία του, ενώ ό μικρότερος 
αδερφός του, πού δ συνθέτης τον περ·φρονοΰσε, με 
τό πραχτικό του πνέμα καί τή δουλειά του, έκανε λε
φτουδάκια καί καλοπαντρεύτηκε στήν επαρχία, κι αύ 
τός σώζει τό μεγάλο αδερφό άπό τήν πείνα. Συνηθι
σμένη ιστορία, άλήθεια, μά μέ πόση τέχνη γραμμένη !

— Κάτι τι Μπωντελάιρικό, μά κι δλότελα προσω
πικό, μάς φανερώνουν «of άπαγορεμένοι ορίζον
τες» τραγούδια τοΰ Βέλγου ποιητή Εύγενιου Έρντί.

Μιά άρρωστη νο»ταλγία, ένας ήδονισμός άτονος, 
περιγραφές των ταπεινών καί συνηθισμένων τής ζωής 
γεμάτες συμπόνια, κάνουν αυτό τό βιβλίο ένα άπό τά 
πιό σπουδαία τής μεγάλης τεχνοτροπίας τοΰ ποιητή 
τών Fleurs du Mal, καί μαζί τό πιο άξιοσημείωτο 
άπό τή σύχρονη Βελγική ποιητική παραγωγή.

— "Ηρεμα, γλυκά, ειδυλλιακά τά τραγούδια τοΰ 
κ. Νοέλ Ρυέ, στή συλλογή του «ή γερμένη στάμνα». 
Ζωγραφιές τής ξανθής κι όμορφης Φλάντρας, έλε
γε ιακός θρήνος ενός χαμένου φίλου. Όλα γραμμένα 
με γλύκα καί γραφικότητα, σέ τρόπο πού εκεί μέσα 
μιά ξεπροβαίνει ή γλυκεία μελαγχολία καί μιά ή τρελή 
χαρά.

— Αντίθετα δ κ. Φρενέ-Σίντ στο ποιητικό του 
βιβλίο : «Τό γαρύφαλλο στο στόμα», μέ τις μεγάλες 
καί λαμπερόχρωμες ζωγραφιές, μέ τούς ηχερούς, μανια
σμένους ρυθμούς καί τις χτυπητές ρίμες, πού κάνουν 
μιά συμφωνία εικόνων-καί ξετυλίγονται σέ ρυθμικούς 
χορούς, καί μέ τά άρώματα πού πλημμυράνε τούς 
στίχους του, μάς δείχνει ένα θερμό, βίαιο πάθος, πού 

*τόν φλογίζει.
— Δυό θαυμάσια βιβλία έβγαλε τελευταία δ Νορ- 

βηγός ρομανιζογράφος Γιόχαν Μπόγερ, γνωστός στον 
τόπο μας άπό τό «Φυλακισμένο πού τραγουδούσε». 
«Ντύρενταλ» δ τίτλος τοΰ ένός άπ* αύτά. ΖωγραηώΙς 
τής ζωής Νορβηγών χωρικών, μέ τις δρετ&ς καί τά 
έλαιτώματά τους ζωγραφισμένα μέ τό γνωστό ταλέντο 
τοΰ συγραψέα. «Ό τελευταίος Βίκιγγας», είναι τό 
άλλο του ρομάντζο. Ό τελευταίος ψαράς τής μουρού
νας, πού βλέπει πώς σβήνει πιά ή τέχνη του καί τά 
φτωχά μέσα τής ζωής του, γιατί τώρα ψαρεύουν μέ 
τελειότερα μέσα, μέ βαποράκια, κ' οΐ ψαράδες δέν 
έχουν πιά τό δικό τους καραβάκι παρά άναγκάζονται 
νά δουλεύουν στις μεγάλες Ιταιρεΐες. Σπαραχτικός εί
ναι δ τόνος, πού δίνει δ συγραφέας σαύτόν τον τε
λευταίο ψαρά, τό Νορβηγό γερολύκο* Ή  περιγραφή 
κ’ Ιδώ θαυμάσια. Τό ρομάντζο αύτό άρχισε νά δημο
σιεύεται μεταφρασμένο στήν «Ίλλουστρασιόν».

— Τό πεζοτράγουδο. Τό πιό θαμαστό είδος τοΰ 
λόγου, καί μαζί τό δυσκολώτερο. Τό είδος πού δόξα* 
σεν δ Ρεμπώ κι δ Μπωντλαίρ, στήν ’Αγγλική φιλο
λογία ϋστερ’ άπό τον Έντγαρ Πόε είχε σβύσει. Τώρα 
μάς παρουσιάζεται μέ τήν εξαίρετη συλλογή τοΰ κ. 
Λόγκ&ν Πήρσαλ Σμίθ «T riv ia». ’ Εξαίρετα κομμάτια 
γιά τάπλά καί συνηθισμένα τής μοντέρνας ζωής, γε
μάτα λυρισμό καί ειρωνεία — καί μέ ποιά μαεστρία 
Θερβάντικη ζευγαρώνονται αύτά τά δύο στοιχεία 
τάταίριαστα! Τά πεζοτράγουδ’ αύτά, πού τά θαμά
σανε καί τά υμνήσανε ο! λόγιοι κ' οΐ διανοούμενοι, 
άρέσανε καί στούς πολλούς, καί τώρα μεταφραστή
κανε καί στό γαλλικό μέ πλατύ κ’ ενθουσιαστικό 
πρόλογο τοΰ κ. Βαλερύ Ααρμπόν.
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'Ο  έν Ά ΰ ή ν α ις  Μ ο υσ ικό ς χχ ΐ Α ρ ω μ α 
τικό ς Χ ύ λ λ ο γ ο ς  1 8 1 1 .

Ω Δ Ε Ι Ο Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν

Π ρ ο κ ή ρ υξ ις  Ά β ε ρ ω φ ε έ ο ο  Μ ουσικοΟ  
δ ια γ ω ν ισ μ ο ί προς σόνβεσιν ΰμ νοο  τ ί) ς * Εχα- 
τονταετερ£δ*ς τής Ε θ ν ικ ή ς  Π α λ ιγ γενεσ ία ς  
1 8 « 1 < 1 9 9 1 .

1 ) Προκηρύσσεται διαγωνισμός πρός σύνθεσιν δμνου τής 
έκαντονταετηρίδος τής Εθνικής Παλιγγενεσία; ύπό τούς 
εξής όρους :

2 ) 0 1  στίχοι του ποιήματος πρωτοτύπου καί Ανεκδότου 
τής έκλογής του συνθέτου, δέον νά μή ύπερβαίνωσι τούς 24 
οΰίενά είναι όλιγώτεροι των 16. Ό  ρυθμός νά είναι άπλοΰς 
και Αρμονικός, α ΐ δέ έννοιαι σαφείς,

3) ’Αποκλείονται τά ποιήματα τά σταλέντα είς τούς δύο 
προηγουμένου; ένεργηθέντας σχετικούς ποιητικούς διαγωνι
σμούς καθ’ οΟς ούδέν έκ των ΰποβληθέντων ποιημάτων 
έκρίθη κατάλληλον υπό τής έπιτροπής.

4) Ή  μουσική τού ύμνου,Ανέκδοτος και μή έκτελεσθεΐσα 
δημοσίφ πρότερον, δύναται νά είναι α ') μονόφωνος δι οΐαν- 
δήποτε φωνήν, γυναικείαν ή ανδρικήν, β') πολυφωνική διά 
χορφδίαν Ανδρών ή γυναικών και γ ) μικτή, πάντοτε όμως 
συνοδείρ όρχήστρας. ΕΙς τάς χορφδίας δύναται νά παρεντε- 
θή καί μονφδία.

5) 0 1  μετέχοντες τοΰ διαγωνισμού ύποβάλλουσιν εντός τής 
κάτωθι όριζομένης προθεσμίας καθαρογραμμένην διά μελά 
νης την partition τού έργου των, τό όποιον δέον νά είνε 
καί Ιδιαιτέρως γραμμένον δι* Ασμα καί κλειδοκύμβαλον. 
’Υπό τού αύτού μουσικού συνθέ του δύνανται νά ύποβληθώσι 
καί πλειότερα τού ένό; έργα.

6 ) Χρόνος πρός υποβολήν ορίζεται μέχρι τής 31 ’Οκτω
βρίου 1922.

7} Πρός βράβευσιν διατίθεται χρηματικόν ποσόν δραχ. 
3.750 έξ ών δραχ. 3.000 διά τόν μουσικόν καί 750 διά τόν 
ποιητήν.

8 ) Πρός κρίσιν τής μουσικής καί τής ποιήσεως τών ύπο· 
βληθησομένων έργων θέλονσιν όρισθή ύπό τού Δ. Συμβου
λίου τοΰ Μουσικού καί Δραματικού Συλλόγου δύο Αγωνόδι- 
κοι ’Επιτροπαί.

9) Ή  έκθεσις τοΰ Αγωνοδίκου έπιτροπής ήτιολογημένη 
θέλει γνωστόποιηθή έντός τού Απριλίου 1923, τό δέ βρα- 
βευθησόμενον έργον θέλει έκτελεσθή είς συναυλίαν τοΰ 
Ωδείου.

1 0 ) Έάν ούδέν έργον ύποβληθη ύπό τήν κρίσιν τής 
Έπιτροπής ή ούδέν τώνύποβληθέντων κριθή αξιον τοΰ βρα
βείου δ διαγωνισμός ματαιούται. .

11) Τά χειρόγραφα παραδίνονται εις τήν Γραμματείαν 
τού ’Ωδείου ’Αθηνών Ανωνύμως φέροντα ως διακριτικόν 
γνώρισμα ρητόν τι ή Ικτυπον σφραγΐδος.ΕΙς έκαστον χειρό
γραφον είναι προσηρτημένο; φακελλος κλειστός,περιέχων τό 
δνομα τού συνθέτου καί τού ποιητού καί φέρων έξωθεν τό 
σχετικόν ρητόν ή έκτυπον σφραγίδος.

12) Τά χειρόγραφα έπ’ ούδενί λόγφ έπιστρέφονται.
13 Τό βραβευθέν έργον θεωρείται κτήμα τού συνθέτου, 

δστις ύποχρεούται νά τό έκδοση έντός 10 μηνών Από τής δη
μοσιεύσει τής κρίσεως τής Αγωνοδίκου Έπιτροπής, Αλλως

περιέρχεται είς τήν κυριότητα τού Ώδτίου, τό όποιον καί τό 
εκδίδει.

14) *0 συνθέτης ύποχρεούται νά προσφέρη είς τήν Β ι
βλιοθήκην τού Ωδείου 25 Αντίτυπα τοΰ έκδοθησομένου έρ
γου.

15) Ούδέν χειρόγραφον θά ληφθή ύπ’ όψιν ύπό τής ’Επι
τροπής, Αν δέν πληροί τούς όρους τής παρούσης προκηρή-

Έν Άθήναις, τη 26 Απριλίου 1922
*0 Διευθυντής τοΰ ’Ωδείου Αθηνών

Γ. Ν.ΝΑΖΟΣ.

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ

Άπό 1ης Ιανουάριου τρέχ. έτους ήρξατο ή περίοδος τοΰ 
νέου Άβερωφείου Δραματικού Διαγωνισμού τής διετίας 
1922 — 1923. *0 Δραματικός Άβερώφειος κατέστη, ώς γνω
στόν, μόνιμος μέ τή διετή περίοδον, μετέχουσι δέ αύτού 
πάντα τά εντός τής διετίας έκτελούμενα πρωτότυπα έργα 
Έληνικής ύποθέσεως Αρχαίας ή νέας, τά όποια παρακολου
θεί Ελλανόδικος Επιτροπή Αποτελουμένη έκ τών κυρίων 
Σ. Μενάρδου, Ί .  Ζερβού καί II. Νιρβάνα. Περισσότερος 
πληροφορίας οι ενδιαφερόμενοι δύναται νά ξητήσωσιν Από 
τήν Γραμματείαν τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών καθ’ έκάστην 10—13 
π.μ. καί 5 - 7  μετά μεσημβρίαν.

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΚΙ
Γράφετε σύννομα κα ί καθαρογραμμένα γράμματα.

κ. AT. Γεωργ. Καλούτσικα καί τά δυό. Θά γράψεις σ ί
γουρα καί καλύτερα, —κ. Π. ΧαΙκ. Κείνος δ δεύτερος 
στίχος :

Ελάτε γιά νά πονμ’ τό παραμύθι

πώς σου φαίνεται ; "Επειτα κακομεταχειρίζεσαι πολύ καί 
τό τελικό ν. ΙΙρόσεξέ τα λίγο αύτά καί στέλνε μας ότι 
καλό γράφεις — κ. Muq. Ζαμ. θ ά  δημοσιευτεί στο έρχό- 
μενο φύλλο.— κ, Μάη Εαρινά. Ή  πρώτη στροφή Από 
τό ένα τραγούδι σου είναι καλή καί τήν τυπώνουμε δώ : 

Τά μάτια σου τά νείρομαι ολόγιομα φεγγάρια 
νάντίφεγγίζουνε βαθιά στά στήθη τής ψυχής μου, 
πού είναι σάν έρημόμνημα γιομάτο Από χορτάρια, 
καί νά  φωτίζουνε μέ μιάς τό δρόμο τής ζωής μου,

— κ. Σ. Μ. Ή  ιΜιά μελέτη» θά δημοσιευτεί 

κ. Κρά. Κάτι θά γράψεις μιά μέρα μά πρέπει νά δου
λέψεις Ακόμα.— κ, Κ α ισ. Έμ. Καλό καί θά δημοσιευτεί. 
— κ. Σχεφ' .Ayna&. Πολύ κοινό.— κ. Άΰ·. Ν. ΠεχβαΙ. 
Τό πεζοτράγουδό σου δείχνει πώς κάποιο Αξιόλογο αΐστημα 
έχεις μέσα σου, μά καταπιάστηκε; δύσκολο είδος, θέλει 
δουλειά καί φράση ρυθμική κι Αβαρία πολλσύ ύλικοΰ γιά 
νά μείνει μέ τόν Ανθό τών πραμάτων ή ποιητική πρόζα, 
κι όχι δνομαστικές Ανοιξ ι ς  καί πεποίθησ ι  ς καί πληθυν
τικό τού θηλυκού Αρθρου η.


