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Το Τ ραγούδι Σ ο υ ...
Σ τη ν εΰγεηΗ ΐά Α)νίδα ΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΟΥ

I
Γιά λίγο, «σε απαλά τά κρινοδάχτυλα 
στά κόκκαλα τοΰ πιάνου νά γλυστρήσουν 
καί μέ τάρμονικό, θείο τραγοΰδι σου 
κάνε μέσ' στήν ψυχή νά ξανανθίσουν 
χαρές χαμένες, πόθοι ποΰ νεκρώθηκαν.
Καί πάλι, ετσι γλυκά νά μέ μεθύσουν, 
γιά λίγο, άσε άπαλά τά κρίνα—δάχτυλα 
στά κόκκαλα τοϋ «ιάνου νά γλυστρήσουν...

II
Στή θύμηση γλυκά, ώ νεραϊδογέννητη 
καί θεία τεχνίτρα, πάντα  θά μοΰ μένρ 
τό μάγο σου τραγοΰδι. τό τραγούδι σου 
πού κόσμους ομορφιάς μας άνασταίνει.
Καί μέ καιρό, δταν κάπου άλλοΰ, πολύ μακρυά 
θά σέρνω μιά ζωή τυραγνισμένη, 
στή θύμηση τό μάγο τό τραγοΰδί σου.
& θεία τεχνίτρα πάντα θά μοΰ μένη.
Ά & ήνα , 20 - X I I 1921 ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Κάτι θέλοι νά είπώ πώς είναι ώραΐο !
Μή μοΰ λέτε οί μικρές ζωές δτι μας μοιάζουν 
θέλω νά γελαστώ σ’ άφτά πού βλέπω :
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Στοΰ Σφένταμνου τά πόδια τά μικρά χορτάρια
[άνθοΰνβ

Κ' ή φυλλωσιά τους στοργικά μακρυά κρατάει
[τό λάβρον Ή λ ιο  

‘Από τά σπλάχνα γης παχιάς τούς θρεφτικούς
[χυμούς ρουφάνε 

Καί τό δροσό άγεράκι ώς τά χαϊδεύει τά να
νουρίζει :

«©-Ο©»·?
Άφήστεμε νά είπώ : ”Αχ τή ζωή σας ποθώ νά

[ζοΰσα
Ποιός θά με προφυλάξτι άπ* τής Α λήθειας τό

[λάβρον "Ηλιο.

ΛΑΜΠΗΣ ΓΑΛΗΝΙΟΣ

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α

Καταμεσή σου υψώνεται σά σταυραετός τδ Μπέλες 
κι δπόθι άπ τδ κατάρρα^ο τοΰ Π ίνδου  ξεχωρίζουν 
τά  ποταμίσια τά νερά σέ άνατολή και δΰσι’ 
κι ωσάν σταλαγματιά νεροΰ σέ παιδική απαλάμη 
σειέται όλοθέμελη ή παληά τής Ό χ ρ ιδ α ς  ή λίμνη, 
δταν τή  δέρνει άγριος βορριάς καί ραβδωτό χαλάζι’ 
κι δπου ή πϋκνοκατοίκητη καί πυργω τή Ροδόπη, 
σάν κιβωτός μέσ στά νερά, άρράζει στους μεγάλους 
πλατιούς και καλοχώματους τής Θράκης κάμπους’ 
δπου τδ Α ιγαίο τό καταγάλανο νυχτοήμερο τραγοΰδι 
άπ  ά'κρη σέ άκρη τοΰ γιαλού σοΰ ψάλλει και σοΰ φέρνει 
στά ηλιόχαρα λιμάνια σου τής ξενητιας τά  ξόμπλια 
καί, ως κΰμα, τά  ναυτόπουλα τής πρόσχαρης Ε λλάδας 
απλώνεσαι, ώ  πλατιόστερνη χώρα, Μακεδονία.

Κ( Δ; ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ



Δ Ε Ν  Τ Α  Ξ Ε Χ Ν Ω

Σ τη ν  ε β γ επ κ ιά  Δ )ν ίδ α  Ν ,

Μ ή θάρρεψες πώ ς ξέχασα τής Αιδηψός τά κάλλη, 
τό δειλινό, πού ή θάλασσα λούζει τίς αμμουδιές 
τ ’ αγέρι πού σιγοκυλάει τό κΰμα στ5 ακρογιάλι 
φέρνοντας α π ’ τά δάση τίς πεφκομυρωδιές ;
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Δέν τά ξεχνώ καί πιότερο τό χείλινο κοράλλι 
στό προσωπάκι τό λεφκό, π ’ δλες οί λουλουδιές 
άνθος δέν έχουν πιόμορφο. τό μαγικό μαϊστράλι 
ποϋ τά σγουρά μαλάκια σου φιλοΰσε τίς βραδιές

καί τά δυό μάβρα μάτια σου πούνε πάντα λουσμένα 
μέ δάκρι ερωτοστάλαχτο, σάν κάποιο μυστικό 
σβησμένο πόθο τους νά κλαιν, ποϋνε πλημμυρισμένα

μ’ αγάπη όνειροφάνταστη καί πόθο ερωτικό.
Δέν τά ξεχνώ, γ ιατί ή καρδιά μέ άνάμνησες γιομάτη 
πετάει μ’ ελπίδα καί χαρά στοΰ έριοτα τό παλάτι.

Σαλονίκη, 1922 ΡΑΔΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΣΗΣ

Ν Ο Σ Τ Α Λ Γ Ι Κ ©

w  αρέσει στοΰ Χινόπωρου τή γκρίζα φύση γύρω
Π αράφω να τόν άνεμο ν ’ ακούω ν’ αναστενάζει 

Κ αί νοσταλγώ τό βήμα μου σ’ ενα πάρκο νά σύρω
Π οΰ νάναι ερείπιο ά π ’ τό Βορριά κι άπ τό νεροχαλάζι.

-τ

Νά περπατήσω σκυθρωπός μές τή δεντροστοιχία
Κ ι ενα κοπάδι κόρακες μπροστά μου νά πετάνε.

Τά δέντρα νά μοΰ φαίνονται γιγάντω ν συνοδεία
Κ αί τά κεφάλια τους όκνά κι’ αργά νάν τά κουνάνε..

'ΓΙ Φύση σέ πόνου στροφές νά λυώ νει.... ’Ανατριχίλα 
Νά πιάνει τά  στρωτά νερά, κ ι’ δλο κάτι νά λέει 

Τό πάρκο μουρμουρίζοντας καί νά σκορπάει τά φύλλα
Κ αί τ ’ δργανέττο τοϋ Βορριά θρηνητικά νά κλαίει....

1921 Γ Ε Ρ .  Δ .  Κ Α Σ Ο Α Α Σ

°Α π ο  τά  π α ρ α μ ύ θ ια  τοϋ  A L E C K . C H IM U
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Σ έ μ ιά παράμερη γωνιά τής Γ η ς , ήταν τά παλιά τά χρόνια, ή «Χώρα τής Έ φ τυ - 

χίας:>.— Έ κ ε ΐ βασίλευε ν αιώνια άνοιξη, κι δλη ή χώρα ητανε σκεπασμένη μέ δάση καί 
άγρούς καταπράσινους. — Κ αί στά μάτια  τών άπλοϊκώνε της ανθρώ πω ν δέν είχε φανή 
πότες δάκρυ πόνου. Μέσ’ τή μέση τής χώρας τής εφτυχίας κυλούσε χαρούμενα τά  δλο 
καθαρά νερά του ό «Π οταμός τής χαράς», έτσι τόνε λέγανε, γ ια τ ί τά νερά του ήταν 
κρουσταλένια καί τίς δχτες του τής στόλιζαν γέρικοι πλάτανοι, περιτυλιμμένοι μέσα 
στήν απαλήν αγκάλη τών κισσών. Κ αί τ ’ ά ϊδόνια αρχίζανε τά τραγούδια τους άπ τήν 
άβγή, κ’ οι κύκνοι οΐ όλόλεφκοι καθρεφτιζότανε ολημερίς μέσα στό ρέμμα του.

Ή  χώρα τής εφτυχίας συνορευότανε πρός τή Δύση μέ τή «Χώρα του Π όνου». 
Ά φ τ ή  τή χώρα, τήν χώριζε σέ δυό δ «Π οταμός τής Δυστυχίας» πού κατέβαζε μέ γκρί
νια πρός τά κάτου τά βρώμικα νερά του, καί τίς δχτιές του τίς στόλιζαν πένθιμες ιτιές. 
Έ δ ώ  μονάχα κοράκια ζούσανε, ποϋ συντηρόντανε άπ’ τά κορμιά τώ ν ανθρώ πω ν της, 
πού άληλοσπαραζόντανε ολημερίς καί τό ρέμμα τοϋ ποταμού τής δυστυχίας τό διασκε
δάζανε τά σκουξήματα τών Β ατραχιών καί τά σφυρΐμματα τής νεροφύδας.

Κ ’ είπε μιά μέρα τό πνέμμα τό πονηρό τοϋ ποταμού τής Δυστυχίας, στό πνέμμα 
τό καλό τοϋ εφτυχισμένου ποταμού.

Δέν ενώνουμε, αδερφέ, τά νερά μας καί νά γίνουμε ενα μεγαλόπρεπο ποτάμι, ποΰ νά  . 
τρίβει ό κόσμος τά μάτια του μπροστά στό Βαρύ πέρασμά του ;

Κ αί τό πνέμμα τοΰ εφτυχισμένου ποταμού, χωρίς κάν νά τό νιώση μπλέχτηκε στό 
Βρόχι καί δέχτηκε.’Άλλαξε λοιπόν όΒρώμικος ποταμός πάραφτα κοίτη, καί χύθηκε μέσα 
στό κρουσταλλένιο ποτάμι. ’Ακλοΰθησε δμως μ ία  τεράστια πλημμύρα, πού ερήμωσε τόν 
τόπο. Κ ι έπνιξε ν δλους τούς ανθρώπους, ποΰ κατοικούσανε στή χώρα τής χαράς.

,..............................
"Αμα συνήρτε τό πνέμμα τό αγαθό τοϋ χαρμόσυνου ποταμού άπ’ τόν ό'λεθρο που 

σκορπίστηκε τριγύρου, προσπάθησε ν’ αναγνώριση τόν ποταμό του τόν έφτυχισμένο 
καί τή χώρα τής χαράς μά δ ποταμός του είχε θολώσει τρομερά καί δέν ξεχώριζε π ιά  ή 
χαλικόστρωτη κοίτη του ' τά πλατάνια γκρεμισμένα σερνόντανε κάτου ά π ’ τό θωλό 
ρέμμα καί στά μέρη πού καπνίζανε ή καλύβες τών ευτυχισμένων ανθρώ πω ν, γιαλίζανε 
τώρα απέραντα ελη. Φαρμακερά βοΰρκα.

Ό λ ο ς  δ φτερωτός κόσμος έ'φυγε τρομαγμένος ά π ’ εκεί καί ή παραποτάμιες λαξευ
τές κατοικίες τών Ν υφώνε, έρημοθήκανε, γ ιατί ή νύφες βλέποντας τήν καταστροφή, 
φύγανε άλαλίαμένες στά όρη, καί παραπονεθήκανε στούς αγροτικούς θεούς καί στούς 
θεούς τώ  δασών καί σ τα γα θά  πνέμματα τώ βουνών τους.

Κ αί τά πνέμματα τ ’ αγαθά κ’ οί θεο ί τώ δασών καί οί αγροτικοί θεο ί, καταρα- 
στήκανε τό μεγάλο ποταμό, νά ζή αιώνια στήν ερημιά καί ποτές. ζωή χαρούμενη νά μή 
ζήση κοντά του.

Κ ι άπό τότες μονάχα πένθιμες ιτιές κι άγρια καλάμία είνα ι τά μόνα στολίσματα 
τού δίδυμου ποταμού. , _________________

ΤΟ ΓΕΡΟΑΡΥ ΚΑΙ Τ Ο ΠΕΛΕΚΙ
Τό χιόνι, πυκνό, πέφτει πάνου στήν άποκαρωμένη πλάση καί τής χαρίζει εν® 

πέπλο κατάλεφκο, αγνό καί παρθενικό. Κ άποτε τό πέταμα τρομαγμένου πουλιού καί τ 
ανήσυχα ξεφωνητά του, ταράζουνε τήν ατέλεια)τη σιγή. Καί μέσα στό δάσος τώ ν άγριο-



Μα,ΗβδονίΗά

βαλανιδιών ποΰ σκεπάζει τά πλάγια, άκούγεται δ ρυθμικός χτύπος το ΰπελικιοΰ, ποΰ 
πολεμάει νά ρίξη κάτου κανένα αιωνόβιο δέντρο.

Μ ιά ομάδα άπό Νύφες περνούν α π ’ εκεί κοντά καί μέ φωνοΰλα πνιγμένη στους 
λυγμούς, άφίνουνε νά βγή απ’ τά θεϊκάτους χείλη άπέριτα ό πόνος.

Π άει κι 6 γέρος τοΰ Δ άσους! Μά φαίνεται πώς άντίστραψε ή κόψη τοΰ πελεκιού 
γιατί, βγάζοντας περίτρομες κραβγές, γλΰστρησαν ανάμεσα στά πυκνά δέντρα, τά γυμνά, 
κι ασπρισμένα άπό τό χιόνι. Κ αί μ ΐά  συντροφιά Σατύρω ν πέρασεν ά π ’ έκεΐ, κ! άφοΰ 
παίξανε μέ τίς φλογέρες τους ενα πένθιμο  σκοπό, πάνου α π ’ τόν πλαγιασμένο γ ίγαν
τα, άποτραβηχτήκανε μέσα στά χιονισμένα μονοπάτ’α μέ σκυμμένα τά κεφάλια.

— Συχώρησέ με Γερογίγαντα γιά τό κακό, σιγομασάει μετανιωμένο τώρα τό 
πελέκι.,

Τ Ι νά σέ συχωρέσω ! ακούστηκε φωνή ποΰ έ'βγαινε μέσα ά π5 τό γυμνό κοΰτσουρο, 
μήν έκλινες στό θρήνο τώ ν Ν υφώνε καί τώ ν Σάτυρω ν ; άφτοί κυττοΰν μονάχα τό δικό 
τους* γ ιατί φοβούνται, μή γυμνωθή τό δάσος καί στενεφτοΰν νά γυρεύουν αλλού κατα- 
φ υ γ ι γ ιά  νά κάνουν τίς απόκρυφες τρέλλες τους. Βλογώ τό χέρι σου. Ε ν ν ιά  αιώνες 
’έζησα  στή μοναξιά, κι δσο κι αν τό προσπάθησα μ,έ τους κλώνους μου νά φτάξω τόν 
ο ΰρανό, δέν τό κατάφερα' ε ίθε νά τά άξιωθώ , βγαίνοντας ά π ’ τό τζάκι, σέ καπνούς καί 
σε φλόγα.

Ξαπλωμένος μέσα στή ζεστή γωνιά μου κυττώ  τής πύρινες γλώσσες, ποϋ γλυστροϋν 
προς τά  επάνω, δ καπνός κλώθη τίς τολύπες καί νανουρισμένος άπό τό θάλπος τής 
φω τιάς καί τά  τριξίματα τών ξύλων ποΰ καίγουνται, αποκοιμούμαι ήσυχα... ήσυχα.

Η Ν Υ ΦΗ Μ Υ Ρ Τ Ω
"Ω χ !!  μιά σφιγμένη φωνοΰλα άκούγεται κ ’ ενα παλικάρι σωριάζεται χάμου— μά 

σά νάτανε σύνεφο περαστικό, πετιέτα ι ορθός καί τρέχει ανάμεσ’ άί*’ τήν κολασμένη 
βροχή προς τό ποτάμι, καί πέφτει μέσα στό ρέμμα του.

Μ ιά μεγαλύτερη δίνει απ’ τίς συνηθισμένες κλωθογύρησε, τό νερό κοκκίνησε γιά 
μ ιά  στιγμή, στο μέρος ποϋέπεσε, ύστερα τό κόκκινο χρώμα έγινε κίτρινο,έτσιδπως κατέ
βαινε πρός τά κάτου, ώς πουστό τέλος εξαφανίστηκε δλότελα, καί δ ποταμός πήρε πάλι 
τήν πρωτερηνή του τήν όψη, σκοτεινός, βουβός, καί μέ άπειρες δίνες ποΰ τοΰ σκεπά- 
ζαν τό πρόσωπο σά βαθιές ριτίδες άπό γεράμματα. Τό λαβωμένον ομως, δέν τό ξανάϊδε 
π ιά , κανένας άπ τούς συντρόφους.

— Τ ί όμορφη μυρουδιά πού χύνουν τά τριαντάφυλλα κ’ οί κρίνοι τοΰ περβολιού ! 
Κ αί τό απαλό κρεββάτι ποΰ μοΰ έστρωσεν ή όμορφη νύφη, ποΰ κατοικεί ετούτη τή 
σπηλιά ; Ε ΐν α ι σκεπασμένο μέ δέρματα άγριμιώ ν, καί τό προσκέφαλό μου είνα ι καμω
μένο άπό φτερά κύκνων.

Μά δέ μποοώ νά καταλάβω τ ί παράξενος πόνος μοΰ βαστά τό πλεβρό μου... ’Ίσως 
νάναι κρυολόγημα, γ ιατί χτες, άργά γυρνούσαμε μέσα στά δάση τώ ν  φιλλυρών μέ τήν 
καλή τή Ν ύφη, ποΰ μέ φιλοξενεί στή θεϊκή της κατοικία1 μά θά  πέραση κι άφτό άφοϋ 
δλα πέρασαν.

—  « Ά γ ά π η  μου κοιμήσου».
Μά κοιμάται κανένας άμορφη μου νύφη δσο πού βρίσκεται κοντά σου ;
—  « Ά γ ά π η  μου κοιμήσου» !
Κ αί πώς νά κοιμηθώ κόρη τοΰ ποταμού, δσο θυμάμαι τό φίλημα πού μούδιασες 

τήν ώρα ποϋ ήμαστε καθισμένοι κάτου άπονα πλατάνι καί μετρούσαμε τίς δίνες καί

Γράμματα 6 9
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ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
—Γ01· αγαπημένο μ ου  το ΣΤΡΑΤΗ το ΑΟΥΚΑ ι a SiaXezto «ον τό w iio .

Περασμένα μεσάνυχτά. Το έλαφρο τό χεράκι ίφερνε μιά γλυκιά δροσιά στή φεγκα- 
ρολουατη τή νύχτα. Ή  'Ομόνοια βρισκότανε σέ μεγάλη κίνηβη, πλημμυρισμένη δπως 
ητανε άπο τον κοσμο τώ Θεάτρων. Κατά τά συνηθισμένα τους οί ’Αθηναίοι μετά τό θέα- 
τρο γερνάνε τήν παστα για το παγωτό τους jcpl v i  τραβήξουνε γιά τόν υπνο.

Ό  Γιώργος μέ μιά μεγάλη παρέα γιομάτη χαρές καί γέλια ήτανε στό θέατοο τό 
ιΐανοραμα που παιζότανε μιά καινούργια έπιθεώρηση. Οί φίλοι του κείνη τή βραδιά 
είχανε μιαν Ιξαιρετικ/j διάθεση, Πειραζανε καθε αρτίστα στή σκηνή καί κορτάρανε 
μ 8λα τά κορίτσια, ποΰ παρακολουθούσανε την παράσταση. Μονάχα ό Γιώογος δέν πεί-

'  j·» » V V >* »
» —̂  -------  ■— - — Αw r ^ ν γ 6|/ς, kvjy θαφεβγε α οεν τιτανε

Vj πρωττι της έ.τιθεωρτ^’̂ ς 7.α'. αν τα νούμερα ττ̂ ς δεν ήσαντε οπωσδήποτε 6ποφερτά χαΐ 
κάποτες έφχαριστα με πρωτότυπα κ' έξυπνα καλαμπούρια, ποΰ ξετινάζανε κάθε κοινω
νικό στρώμα.

ταχτ.κα γίνεται, μα ο κοσμακος χειροκροτούσε αραδα, μήν προσέχοντας, ούτε στήν πα- 
ρασταση ούτε στά τραγούδια, μά στό πώς νά βγεΤ 5ξω, σά νά τόν εσποωχνε κάποια δυ- 
καμη καί νά τοΰ έπέβαλε τήν δπως-δπως γλήγορη έξοδο. Συνήθιες βλέπεις άπαράβατες 
κι αφτές σάν τόσες άλλες, ποΰ μένουνε θαρρείς μόνο καί μόνο, γιατί είνε κακές,*

‘Ο ΓιώίΥΟ: ετσι κατσοικοΐ'Χ'τιιί-νΏΓ ήπια- ίτ<ι«» πν,νιί>Α«^< α.  ι.

τ . — ,

ορεθεϊ μακρι„ ^... , . „ „ . . Λ«ρι ερός απο το αγ^
θρωπομάζωμα. ζητώντας τούς φίλους του, πού είχε χάσει στήν... ηρωική έξοδο.

Σέ λίγο, βρεθήκανε δλοι τους.Δώσανε τό ραντεβού τους γιά τήν άλλη τή μέρα καί
υγκρίζανε, έτοιμα γιά  

' άλλες 
τυχόν

J  £ ( J...  t   Ί »·»«#. ^  TY.'j r )  /νΤΟί.Ύ ΤΛΗ ii' MUf Λ .).
τίκρι τοΰ σταθμού τής Κηφισιάς δρομάκο



ΠοΙ να φτάξη στήν πλατεία  είδε άπό μακριά νάρχεται μιά παρέα ,’πό^πεντ’-εξη 
πρόσωπα κατά τό μέρος του. Ή σ α ντε δλοι άντρες καί μονάχα μιά γυναίκα είχανε μα
ζί τους, Σά φτάξανε κοντά του δ Γιώργος τούς προσπέρασε χω ρίς καϋολου να οωση 
προσοχή καί τράβηξε το δρόμο του μέ τ ό  κεφάλι χαμηλά δπως π ά ν τ α  συνήθιζε.

‘ Στήν παρέα δμως δε συνέβαινε τό ίδιο. Τό κορίτσι ποϋχανε μα^ί τους σαν ε.δε τό 
Γιώργο νάρχεται κοντοστάθηκε στήν αρχή κ ’ ϋστερις άλλαξοδρόμισε πλησιάζοντας το 
Γιώρνο τόσο', πού τό πέρασμά του άγγιξε τό σώμα της. θ ά  νόμιζε κανένας πως ήθελε 
νά τονε σταματήση. Ή  παρέα ποΰ τηνε συνόδεβε. μή θέλοντας ν’ ^άφήση απαρατηρητο 
τό σκέρτσο τοΰ κοριτσιού άρχισε δήθεν πώς ό ενας μιλάει στόν άλλονε νά την ειρωνε-
βεται. , ι . _

—- Βρε άδερφέ σάν πολλά τά ζήτας,- είνε φίλος τοΰ κοριτσιού κ έδιαφερεται
βλέπεις. ''

— Κουτός καημένε ποΰσε πρόστεσε ό άλλος, μπας καί σου περασε πως Osv εχε .
τό δικόνετης, καί δλο ι μαζί σά νάσαντε συνεννοημένοι γελάσανε χοντρά—χοντρά.

Τό κορίτσι σά να μήν ακούσε τίποτα  γ ιά  σά νά μήν κατάλαβε πως μιλούσανε γ ι 
άφτή στάθηκε καί παρακολούθησε τό Γιώργο με τό βλέμματης ώς πού τόν είδε νά σ τρ ι- 
ψη τό σοκάκι, κατόπι γύρισε στήν παρέα της καί ώς ν’ άπαντοΰσε στά φιλοφρονηματα 
τους, τούς είπε άδιάφορα «πρόχωρήτε σείς καί σας -φτάνω» πρί δέ προφτάσουνε καλα 
καλά νά καταλάβουνε τί τούς είπε, χάθηκε στό σκοτάδι τοϋ δρόμου που πήρε. κι ο

' Πολί γλήγορα τονέ πρόφταξε. κι άπό μακριά τοΰ φώναξε νά σταθή. Σταμάτησε' 
καί γυρίζοτας /.ατά τό μέρος τής φωνής, είδε μ ιά  σκιά; κοριτσιού νάρχεται κατ απα- 
νου του. Δέν ε ίχε  καλακούσει καί δε γνώρισε τή  φω νή.Έ βλεπε τή σκιά που έρχοτανε κα. 
προσπαθούσε μέ’ άπορία νά μαντέψη ποιά ν’ άτανε ώς πού τονέ πλησίασε κ ι ακούσε αν
τ ί ς γ ιά  καλησπέρα :

Γ ια τί δέ μέ χαιρέτησες σάν πέρασες άπό κοντά μου ;
— Ά  ! εσύ ’σαι Κ άκια  ! ; γειά  σου ! τί γυρέοεις έδώ !
  Γ ιατί δέ μέ χαιρέτισες σάν πέρασες άπό κοντά μου ξαναπε^ μά τόρα^ μουρμου-

στικά μ’ ενα τόνο γιομάτο παράπονό, τόνο κλαψιάρικο καί πονετικό.  ̂ , "
 Ά  σ’ έβλεπα θά σε χαιρετούσα. Δεν πιστέβω νά φαντάζεσαι πώ ; σ ε.Οα κα. Οι

σε χαιρέτισα, γ ιά  πώς τδκανα ξεπίτηδες ; Έ χ ω  άλλως τε μ ιά  τέτια  κακοδιάθεση άποφε, 
πού μά τήν άλήθια είμαι σάν άρρωστος. 'Ό λα  μοΰ φταίνε γύρω μου. Νά ο/.επεις τραοαω 
γραμμή γ ιά  τό σπίτι. Πάω νά κοιμηθώ γ ια τ ί άβριο πρέπει νά σηκωθω πολί πρω ί... Μα 
δέ μοΰ λες, έσύ τ ί γυρέβης έδ ώ ! ;

— Ε σ ένα  ! ,
— Ε μ ένα  ; Σέ καλό σου !. ’Ορίστε νάμαι ! Κ αί γέλασε φωναχτα φωναχτα σα να-

θελε νά διώξη τή  δυσαρέσκεια ποΰχε στήν ψυχή του. ^
—- Καλέ πού έααθες νά γελάς ετσι όμορφα ; ! Μή μοΰ δίνεις τό χερ ι σου ..  ̂Αφτο 

Ιλλειπε νά μας κάνης καί τόν ακατάδεχτο. Τοΰ άρπαξε μέ βία τό χέρ ι, τοϋ τδσφιςε στα 
δάχτυλά της κ’ έπειτα  τδβαλε κάτω άπό τό μπράτσο της. Κάνε μου τή  χάρη σε παρα
καλώ νά μέ πας ώς τό σπ ίτι, Έ λ α .. Κάποιος κύριος ε ίχε  τήν.. καλοσύνη^ άς ποΰμε, να 
μέ συνοδέψή μέ την π α ρ έ α  του άπό πάνου πού κατέβαινα. Αρκετά σιχαμενος^ κ.ι αφτος 
ν’ ή παρέα του. Ζητοΰσα μιάν άφορμή γ ιά  νά τούς ξεφορτωθώ καί νά ποϋ σά θεός λυ
τρωτής φάνηκες στό δρόμο μου. Ξέρης τί δύσκολα πού θά ξέμπλεχα ; κ είμαι τ ό σ ο  άσ
κημα ενα δυό μέρες τόρα. ’Α χ  δέν ξέρεις πόσο άσκημα... ' ,

— Χ α χ α  χ α  ! θάλλαξα  σήμερα φαίνεται άφοΰ γένηκα θεός . Χ ρειάζεται ο* κα. 
λ ίγη  ποικιλία. "Ολο διάβολος δέν τα ιρ ιάζει, πάει πολί, ε ;  τ ί λες καί σύ: Χ α χα  χα , και 
ξαναγέλασε φωναχτά, θέλοντας νά φανή χαρούμενος.

— Ουφ ! καημένε καί σύ μέ τά σαλά σου. πειραχτήρια. Έ γώ  σοΰ μιλω σοοαρα και 
σύ τό χ α β ά  σου, δλο άστεϊα.. Έ λ α  πάμε κι άφτα τοΰτο' τόρα, δέν έχω  σκοπό νά ,αναμ-

πλέξω μέ τούς χαλέδες άφτουνούς. Τόν εσμπρωξε καί κινήσανε μαζί γ ιά  τήν Ό μόνοια 
’Ή τανε καί καιρός γ ια τ ί φάνηκε στό βάθος ή παρέα νάρχεται σέ άναζήτησή της.

Κρατημένοι χέρι χέρ ι. σάν τά μικρά τά παιδιά  φτάξανε στήν Ό μόνοια καί μπήκανε 
στό^ ζαχαροπλαστείο του Μ περνίτσα. Πίσω τους ή παρέα τούς άκολουθοΰσε, έλπίζον- 
τας πώς θά ξενετάριζε γλήγορα. Μά σάν είδανε πώς ή Κ άκια, γ ιά  νά τούς ξεφορτωθή 
βέβαια, μπ^κε στό ζαχαροπλαστείο παράγγειλε καί πάστες, τό πήρανε άπόφαση πώς 
δέ θά ξανάρθη καί τήν άφήσανε ήσυχη.

— Δέν κάνεις τή  δουλιά'σου τήν πχλιοσκρόφα, τήν πα λ ιό ...—Ψ ιθυρίσανε σάν άπο- 
χαιρετιστήριο κοπλιμέντο, κι άπ ο μακ ρ ι θήκ αν ε .

Ό Γιώ ργος κ ’ ή Κάκια μόλις λεφτεοωθήκανε άπό τό μπελά τους, πλερώσανε τό γκαρ
σόνι καί κινήσανε γ ιά  τό σ,τίτι τής Κάκιας. Πήρανε τήν οδό τοΰ Θεμιστοκλέους καί στήν 
πρώτη, τήν πχροδο“ άριστερά στρίψανε. Περπατήσανε λίγο άκόμα καί σταματήσανε σ’ 
ενα καλούτσικο σπιτάκι μέ δυό πατωσιές. Ή  Κ άκια εβγαλε άπό τό άργυρό της τό τσαν- 
τάκι ενα κλειδί κι άνοιξε τήν όξώπορτα. 'Ύστερα τράβηξε άπό τό χέρι τό Γιώργο μέσα 
καί ξανάκλεισε.

Ά φ η σ έ  με καημένη δέ μπορώ νά μείνω άπόψε. βλέπης θέλω νά σηκωθώ πολί 
πρωΐ, γ ια τ ί άβριο εχω  μπόλικη δουλιά νά τελειώσω.

— Έ λ α  γ ιά  μιά μονάχα στιγμή, θ ά  σοΰ πώ κάτι δικό μου. πολί σοβαρό καί κα
τόπι φεβγεις.

'Η  φωνή της ήτανε τόσο θλιμμένη, τόσο παρακλητικιά , πού δέ μπόρεσε οΰτε μιά 
λέξη ένάντια στή θέλησή της νά πή.

Προχώρησε κείνη μπροστά στό σκοτινό τό διάδρομο τοΰ σπιτιοΰ κ ι άφτός σάν ά- 
θελά του τήν άκολούθησε. Φτάξανε μπρος στή σκάλα τήν άνεβήκανε σιγανά σιγανά, 
πατώντας στά νύχια τών ποδιώνε τους, καί στό δέφτερο τό πάτομα μπήκανε σέ μιά κά
μαρα.

Μόλις άνοίξανε τήν τζαμόπορτα μιά γλυκιά μυρωδιά τούς υποδέχτηκε.. Ή  βιολέτα 
πούτανε ή άγαπημένη της μυρωδιά κυριαρχούσε σ’δλη τήν κάμαρα,πού τό άργυρόχρωμο 
φως τοΰ φεγγαριού τηνέ φώτιζε χλω μά σά π4νθιμα. Τά λ ίγα  κ ι άπλά έπιπλά της, ήσαντε 
μ’ έπιμέλεια καί τάξη τοποθετημένα. Ή  κάμαρά της καλομαρτυροΰσε με τή> πρώτη τή 
ματιά γ ιά  τή νοικοκυροσύνη τής νοικατόρισας. Έ σ τρ ιψ ε  τό κουμπί τοΰ ήλεχτρικοΰ κ’ 
ή λάμψη του, άφάνισε τόν άργυρένιο γλυκόχρωμο τοΰ φεγγαριού φωτισμό. Πάνου στό 
τραπέζι της μ ά φιλόκαλη ασημένια θήκη φιλοξε^οΰσ’ ενα μπουκέτο πολίχρω μα λουλού
δια καί δίπλα στό κ ρ εβ ά τ ι, μέ τά  κάτασπρα τά  σεντόνια καί μέ τά  π ιτσ ι)έν ια  τά μαξι
λάρια, πάνου στό κομοδίνο εν άλλο ρηγωτό γιαλένιο άνθοδοχεΐο με τρ ία  δλόλεφκα έκα- 
τόφυλλα. Δυό τρία καλοδεμένα βιβλία, εικόνες καλλιτεχνικές κρεμασμένες στούς τοίχους 
καί γλάστρες- μπόλικες ^ουντουμένες, καταπράσινες στολίζανε τίς γωνιές καί τά  παρά
θυρα.

Έ δω κ ε μιά καρέκλα στό Γιώργο πού στεκότανε δρθιος μπρός στό παράθυρο κι 
άρχισε νά βγάζη τήν τουαλέτα της. Γ ιά λίγες στιγμές κανείς δέ μιλοΰσε, μονάχα τό ρο- 
λόγι καί τό φροΰ φροΰ πού κάνανε τά φορέματά της άκουγότανε.

—  θ έλε ις  νά σβήσω τό φως ; Εΐνε τόσο πιόμορφα μέ τό φεγγάρι. Κ αί χω ρίς νά 
περιμένη τή συγκατάθεσή του έστριψε τό κουμ*ί τού ήλεχτρικοΰ, καί τό χλωμό φεγγα
ράκι ξανακυριάρχησε στό δωμάτιο. Κ ατόπι πέρνοντας μιά καρέκλα πλησίασε στό παρά
θυρο καί κάθησε δίπλα στό Γιώργο.

Τό άγεράκι ψυχρότερο τόρα εφερνε λίγο κρύο στή δροσιά τήν ποθητή τής Μαγιά- 
τικ ιας νύχτας. Ό  ουρανός κατακάθαρος, στολισμένος μέ τ ’ άπειρά του τά λαμπερά μαρ
γαριτάρια καί μέ τ ’ ολόγιομο τό φεγγάρι, πλημμύριζε δλη τή  γή  μέ τή  γλυκιά του τή 
χλωμάδα. ’Α ντίκρι «τό παραθυρό της ό δημόσιος ό κήπος, μέ τά  λίγα , μά μεγάλα, 
δέντρα του, παρουσίαζε κάτι το φαντασμαγορικό.Τό άργορόχρωμα φώς τοΰφεγγαριοΰ ε ι
σχωρώντας άνάμεσα ’πό τίς φυλλωσιές έκανε διάφορα σκήματα στή γή  πού νόμιζε κα-



νείς πώς κόσμος φωτινός καί κόσμος σκιερός παίζανε χαρούμενα παιχνίδια στό κάθε 
φύσημα τοΟ άγέρα. Τά δέντρα γέρνανε τά κλωνάρια τους κι αγκαλιαζόντανε σά ν’ άλλά- 
ζανε φιλιά. Καί τό μουρμούρισμα τ ·  φϋλλωνε Θαρρείς κ’ ήτανε τά λόγια τα γλυκά τής 
άγάπης ποΰ λέγανε μαζί μέ τά πουλιά, που μήν ύστερώντας στή γενική τή χαρά προσβέ- 
τανε τήν τέρψη τοϋ γλυκόλαλου τραγουδιοΟ τους.

Ό  Γι#ργος άκουμπισμένο^ μέ τούς άγκώνες του στό παράθυρο κυτοΟσε μισομαγε- 
μένος τΙς δμορφιές, πού σήμερα τοΟ φαινόντανε, πώς δέ μιάζανε μέ τΙς άλλες τΙς βρα
διές, πού τοϋ φαίνόντανε άγνώριστες πιο μαγικές. Βρίσκανε μιά τέτια στή/ ψυχή του 
άπήχηση, πού θαρρείς πώς σήμερα έξιδανικέφτηκε ή ψυχή του πρός τή μεγάλη τή 
μητέρα τόσο, ώστε νά νιόση οπωσδήποτε τούς απόκρυφους της παράδεισους. Έ τσ ι ά- 
φηρημένος, βυθισμένος στήν άπόλαψη τής δμορφιάς, δέν κατάλαβε τήν Κάκια σάν κά- 
θησε κοντά του. Εκείνη πάλε, σά νά αίστανότανε τήν Ικσταση τής ψυχής του,προσπα
θούσε καί τήν άναπνοή της άκόμα νά συγκράτηση. Έ σφ ιγγε στήν καρδιά της τό μεγάλο 
της τόν πόνο, μήν τολμώντας νά τού μιλήση, άν καί γνώριζε τήν μιγάλη του τήν καρδιά 
τή μεγάλη του τήν άγάπη ποδχε γιάφτή.’Ώ! πόσοήθελε νάκλάψη, πόσο ήθελε νά ξεσπά- 
ση θρηνώντας, ζωντανή άκόμα, τή δική της τή ζωή, πού τήν Ιβλεπε μέρα μέ τή μέρα νά 
χάνεται. ΝαΙ τή ζωή της πού σέ λίγο ίσως θάφεβγε /. θάφεβγε ναί, τδξερε καλά, για
τί ποτές ή προαίστηση τής ψυχής της δέν τηνέ γελούσε...Μονάχα τά μάτια της, τά πάν
τα κλαψιάρικα, τά μεγάλα κείνα τά μάτια, μονάχ’ άφτά δέ μποροΟσε νά συγκρατήση, 
πού σιωπηρά κλαίγανε τήν κακή της τή μοίρα, τό καταραμένο της τό ριζικό.

Τό φεγγαράκι, πού κάθε βράδι μαζί του μιλούσε καί κάποτε μάλιστα όλάκαιρες 
νύχτες, δταν έγκαταλειμένη κι’ απ’ άφτόνε άκόμα τό Μορφέα αγρυπνούσε έχοντάς το 
μοναχικό της σύντροφο, τό φεγγαράκι πού αίστανότανε τόν άποκρυφό της τόν .πόνο, 
τήν άγκάλιασε μέ τό θλιμμένο του τό φως, ζητώντας μέ τή θεϊκιά, τήν άμίλητή του, τή 
γλωσσά, πού μονάχα ή Κάκια τήν καταλάβαινε νά τηνέ παρηγόρηση νά τής πή, ποιάς 
ξέρει;! πώς ή χαρά κ’ ήέφτυχία κάπου άλλου κι δχι στόν κόσμο μας βρίσκουνται πώς δ 
θάνατος, πού στούς θνητούς φαίνεται φοβερός, άλλοι τονέ ΘεωροΟνε σάν τό μεγαλίτερο 
έβεργέτημα σάν τό μόνο άληθινό λυτρωμό. Κα! ποιός ξέρει πόσεςάλλες μεγάλες άλήθιες, 
πού έμεΐς ποτέ δέ θάν τής μάθουμε πού σέ μάς Ισως δέ θάνε προσιτές.

Έ τσ ι φωτισμένη άπό τό ουράνιο τό φως εμιαζε σά μιά χλωμή πεντάμορφη νεραΐδα, 
σάν Ινα μαβρόμαλλο αγγελούδι, πού γιά κατοικία του δέν τοϋ άξιζε ή καταραμένη μας 
ή γή.

Σ Α Λ Ο  Ν ΙΚ Η , 1 9 2 0  ( i ’yt'i συνέχεια)
——

Α . Δ ,  Π Α Π Α Δ Η Μ Α

ΕΝΑ ΚΡΥΟ, ΒΡΟΧΕΡΟ ΠΡΩΤ
Ό  Μ αθιός πέρναγε δίχως αμφιβολία τις τελευταίες δύσκολες μέρες τής ζωής του. 

Τόν καιρό τοΰτον ώρες ολόκληρες μηδενισμένος πειά από τά ύπουλα χτυπήματα τής α 
νίκητης αρρώστιας τοΰ στήθους, καθότανε πεσμένος στό βρωμερό κρεβάτι τής σοφίτας 
πού τοΰ είχε δώσει δυστροπώντας ό ξενοδόχος. Τό άδυνατισμένο κορμί του έμοιαζε μέ 
ίσκιο και ή θολή ματιά του αγριεμένη κοίταζε, σά νά μή μποροΰσε νά λυτρωθεί άπό 
τήν πικρή σκέψη, σά νά μήν είχε συναίστηση τ ί γινόταν γύρω του, άλλα σά νά κοίταζε 
μέσα του. Β ο Ολες κοκκινωπές εΐτανε άποτυπωμένος στό ωχρό προσοοπό του και τά  χεί
λια του ασπρίζανε σά μαδημένα.

Έ ν α ς  μουγγός στεναγμός σά μ ιά υπέρτατη έκληση γ ιά  τήν απολύτρωση πού εΐτανε 
μαζύ και μιά άφωνη διαμαρτυρία γιά  τή βαρειά, πρόσκαιρη 'ζωή, ακουόταν στή μακρυ- 
σμένη σοφίτα. ’Αλλ’ ό αντίλαλος έσβηνε πένθιμα κ ι’ ό Μ αθιός σηκωνόταν γιά  ν ’ «κο-

λουθήσει και σήμερα πάλι, δ'μοια σάν τις άλλες μέρες παραξενεμένος γ ιατί δέν είχε ξο- 
φλήσει άκόμα μέ ολ’ αυτά τό δρόμο ως τό μικρό εστιατόριο, νά περάσει στό συνοικια
κό καφενείο και νά γυρίσει ξανά άπό τή σκάλα τής υπηρεσίας, πού έτριζε στά πατήματά 
w u , στή σοφίτα τοϋ ξενοδοχείου. = Κ αμιάν ώρα θά  μέ βρούνε έδώ > συλλογιζόταν. 
Κ έμεινε βουβός τρομάζοντας κι ό ίδιος μέ τή νά φ οβ ιά  του αυτή μπροστά στό θά νατο ....

Κ άποιο ρολόι χτυπούσε μία ΰστερ’ άπό τά μεσάνυχτα.
Σάς περίμενα γ;ά  νά κλείσω, τοΰ εΐπεν 6 πορτιέρης, ενας κοντόχοντρος άνθρωπά- 

κος μέ μεγάλα κατεβαστά μουστάκια, μέ φρύδια, σμιχτά, καί μέ φωνή υποκριτική σο
βαρή, σάν άνθρωπος πού είχε στό κεφάλι του άπειρες φροντίδες.

—  Καληνύχτα, πρόφερεν ό Μ αθιός.
— Καληνύχτα σας, καληνύχτα σας.
Πάτησε τό πρώτο σκαλί.
— Ν ά σας δώσα> σπίρτα «τό φω ς απάνω εινε σβηστό ;
Ό  Μ αθιός τά πήρε ευχαριστώντας. ’Α κούονταν τά  βήματα καί τών δύο νά σβήνου

νε στήν άπέραντην ησυχία τοΰ σπιτιού. Τό αδύνατο φως ενός κεριού φώτισε τό ωχρό 
πρόσωπό του καί τή νυσταγμένη μορφή τοϋ πορτιέρη.

—  Ν ά σάς συνοδέψω ώς απάνω. "Αμα περάσουνε οι δώδεκα μού φεύγει ό ύπνος, 
ξαναεΐπεν δ πορτιέρης. Έ να  τραβημένο μουγκριτό ακούστηκε πίσω άπό ενα κίτρινο 
ξέθωρο παραβάν τοΰ πρώτου πατώματος.

—  Τό βαπόρι ποϋ μάς έφερε πολλούς στρατιώτες απόψε.. Ε ίνα ι ομως περαστικό ;
Ο ί σκιές τους μεγαλώνανε άπό τό φως τοϋ κεριοΰ, έπειτα τά  πρόσωπά τους φ ανή

κανε στο μεγάλο καθρέφτη τής τραπεζαρίας, σάν ενα θλιβερό, κρύο πέρασμα. Σ τή  μ ι
κρή σκάλα πού ανέβαινε ιός τή σοφίτα δ πορτιέρη; στάθηκε.

— Ε ίμ α ι ενάντιος στήν τόλμη... δέν έ'χω καμμιά εμπιστοσύνη στις γλήγορες άπό- 
φασες, είπε σά νά συνέχιζε μ ιά  κουβέντα ποωτήτερη.

—  Ν αί ε ϊν’ άλήθεια, απάντησε βαρετά δ Μ αθιός.
’Ακούστηκε δ χτύπος ενός ρολογιού πνιχτός σά λ \ εΐτανε κρατημένο τό ελατήριό 

του καί ξέφυγε μέ δυσκολία.
— Ε λ ά τε  δά τόρα θ ά  μοΰ πήτε οτι ή ανατροφή δέν παίζει ρόλο σ’ αυτό. Ε ΐνε  κύ

ριέ μου, ή έμφυτη εκείνη περιφάνεια» πού δέν μπορεί νά τήν κακκίσει ουτε τό πειό 
Ιξευτελιστικό επάγγελμα. Νά γιατί δέν έχω καμμιά έπιστοσύνη στην τό λ μ η . Ν ά γ ιατί μ 
δλη μου τή» μόρφωση καί τήν ανεξαρτησία δουλεύω εδώ. Κ αί χωρίς νά περιμένη απάν
τηση πρόστεσε :

— Καληνύχτα., καληνύχτα σας.
'Ο  Μ αθιός έκλεισε τήν πόρτα μ ’ ελαφρό γέλοιο στά χείλια, γ ιά  τό ξεθωριασμένο 

ιδανικό τοΰ πορτιέρη. Ά κουστήκανε τά  βήματά του νά σβύνουνε στό διάδρομο. "Ε πει
τα τό τρίξιμο τοΰ κλειδιού, πού στριφογύρισε.

Κάποιο σταχτερό συγνεφιασμένο δειλ·*νό τού φθινόπω ρου, πού είχε περπατήσει 
πολύ στό πάρκο, γύριζε μέσ’ άπό τά λίγα σπίτια  τής νεοχπσμενης σ υνο ικ ία ς .’Από τίς 
άνεβασμένες κουρτίνες τώ ν παραθυριών τόν κοίταζαν χαρωπά νεανικά πρόσωπα, σά νά 
τού άνιστοροΰσαν πόσο εύθυμη, πόσο μεθυστική ήταν ή ζωή : Σέ μιά μισάνοιχτη πόρτα 
ακούσε μ ιά δυνατή κοριτσίστικη φωνή καί τήν ένοιωσε σάν ατέλειωτο χάδι μέσα του. 
Έ π ε ιτ α  είδε τό κορίτσι στήν πόρτα άπέξω, στό μικρό πεϋκο κοντά, πού τά κλαδιά του 
έγερναν άπό τό σιγανό άνεμο. Ο ί τρεμαμένες βλεφαρίδες ξάνοιγαν δύο φεγγοβόλα μά
τια  καί στό κΰμα τώ ν μαλλιών έτρεμε κάποιο λαμπύρισμα. Πέρασε τόσο κοντά της ώστε 
είδε τίς γαλάζιες φλέβες στ’ απλωμένα χέρια, πού κράτηγαν τον αδύνατο κορμό τοϋ πεύ ,



κου. Τήν ίδ ια  στιγμή άνοιξεν ή πόρτα. Μιά γυναίκα φώναζε τ ’ δνομα τοΰ κοριτσιού, 
άλλα μόλις είδε το Μ αθιό στάθηκε άφοονη. "Ε πειτα  γέλασε καί πήγε κοντά.

—  Πόσος καιρός πέρασε !...
Ό  Μ αθιός τής έ'δωκε το χέρι.
— ’Α λήθεια πολΰς !...
— Π οΰ κάθεστε τώρα ;
Ε ίπ ε  τ ’ ό'νομα τοΰ ξενοδοχείου.
— Το σπίτι εΐνε δικό μας τοΰ ειπε ΰστερ’ άπό λίγο., Ά ν  θέλατε.. Σ τή ν  αυλή εινε 

διομάτια άδια άκόμα... Σ τή  σβησμένη μορφή τοϋ Μ αθιοΰ φεγγοβόλησ’ ενα γέλοιο. 
Α λή θ εια , να ί θ ά  μπορούσε νά βρεθή άξαφνα μέσα στό χυμό τής ζωής, εδώ πού δ αέρας 
ήταν αλαφρός καί δροσερά ξένοιαστα γελοία σπάζονταν γΰρω του.

Έ φ υγε σά μεθησμένος άπο δυνατό παληό κρασί.
— Μ ιά μέρα— δυο μας παραγγέλνετε πρ ιν έρθετε τοϋ φώναξε η γυναίκα καθώς 

έφευγε.

Α ΰτή ήταν ή τελευταία αναλαμπή στή ζωή τοϋ Μ αθιοΰ. Ύ σ τερ ’ άπό λίγες μέρες 
ενα κρύο πρω ΐ τοΰ Νοέβριου, πού ό κατσουφιασμένος κρεμαστός ουρανός μαύριζε τόνε 
βρήκανε δίχως πνοή στό βρωμερό κρεβάτι τής σοφίτας του.

Δυο μέρες δέν είχε φάει τίποτα κ ι3 ό πορτιέρης πού μπήκε μουρμουρίζοντας μέ τό 
φροντισμένο καί υποκριτικά σπουδαίο ΰφος του : — Μά σείς βαλθήκατε νά ξεκάνετε τόν 
εαυτό σας— παραξενεύτηκε μέ τήν χλωμάδα τοΰ προσώπου.... ’Έ π ειτα  κατέβηκε καί ά- 
νάφερε στή ξενοδόχα :

—  Ό  Μ αθιός μάς άφησε χρόνους..
— Ά π ό  τή  σκάλα τής υπηρεσίας νά τόν κατεβάσετε κάτω χωρίς νά πάρει είδηση 

•κανείς, άπάντησε μέ θυμόν ό ξενοδόχος.
Ύ σ τερ ’ άπό λίγο τέσσερις άνθρω ποι κατέβαζαν σ’ ενα σεντόνι χωρίς νά φαίνεται, 

τό πτώ μα τοΰ Μ αθιοΰ άπό τή σκάλα τής υπηρεσίας. Τά σκαλιά τρίζανε κάτω άπό τά 
πατήματά τους σάν τό ανθρώπινο φορτίο νά βάραινε ολοένα.

— Τέσσαρις άνθρω ποι γιά νά καταβάσετε τ’ άπλυτα. Τ ί κακομοιριά., φώναξε ή 
γυναίκα τοϋ ξενοδόχου άμα τούς εΐδε, στηρίζοντας τά χέρια της στίς πλαδαρές σάρκες τής 
μέβης.

Ά π ό  εν’ απότομο τίναγμα τό σεντόνι τραβήχτηκε καί τό ωχρό πρόσωπο τοΰ π εθα 
μένου πρόβαλε μέ τό ίδ ιο  πικρό γέλοιο τής εγκαρτέρησης, ποΰ ανθούσε πάντα  στ’ άσ
πρα χείλια του.

Δυνατή βροντή άκολουθησε μιά φωτεινή αλυσίδα, πού γράφηκε στό μολυβένιον 
ουρανό κ ι’ έπειτα τρίξιμο τώ ν τζαμιών. Ή  βροχή ερχότανε δυνατή καί γρήγορη. Ή  
γυναίκα τοϋ ξενοδόχου γΰρησε τό πρόσωπο μορφάζοντας.—

Ά ΰ ’ήνα.

Φ Ω Τ Ο Υ  Α Υ Γ Η

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
Σταμάτησε κι άπίθεσε τήν πέννα στά λάκωμα τοΰ καλαμαριού. Τώρα σκεβότανε—σκεβότανε 

νά πλάσσει μέ τό νοΰ του ενα όμορφο τελειωμό πού μέ τίς φανταχταρές του τίς λέξες καί τή γερή 
του τήν έννοια νά κάμει στό διαβαστή τοϋ άρθρου του αύτουνοΰ μιά μεγάλη πολί μεγάλη εντύπω
ση. ’Ή θελε μέ τό «οθρο του αύτό ν’ αγγίξει καί τίς πιό αδιάφορες ψυχές. Ή θελε τοΰ κάθε αν
θρώπου νά γκρεμίζει τόν πέπλο της αδιαφορίας πού τονέ μποδίζει νά βλέπει καθ αρά-άλη Οι νά . 
"Ηθελε καθένανε νά τονέ σύρει άψηλά πολί αψηλά στά μενεξεδένια περιβόλια τής γερής—τής αλη
θινής σκέψης, κι άπό κεΐ ό καθένας μοναχός του νά δει τίς λογιώ-λογιών άσκήμιεβ τής σημερινής

κοινωνίας— νά δει τά θέμελα της τό ψέμμα καί τήν αδικία, νά άίστανΟεΐ τή μούχλα της. Νά 
γι αύτό γύρευε νά γράψει καλό τελειωμό γι αύτό σταμάτησε τό γράψιμο.

"Εν’ αδύναμο χτύπημα στήν πόρτα τής κάμαράς του, τοίίκάνε τό πρόσωπό του, τ ’ άστενικό 
μέ τά λεφτά κι ευγενικά χαραχτηριστικά, νά λάβει λογιώ-λογιώνε χρωματισμούς. * Ποιο; νάνε 
πάλι ;» ψιθύρισε. Σκέπασε τά χειρόγραφά του μέ μιά φημερίδα, σηκώθηκε κι άνοιξε. "Ενα παιδί 
ίσα μέ δάιδεκα χρόνων στεκότανε στήν πόρτα. "Ητανε ντυμένο μέ κάτι παληόρουχα—δύσκολο νά 
καταλάβεις τόν πρώτο τους χριοματισμό—χιλιομπάλωτα π’ άφίνανε σέ πολλά μέρη νά φαίνεται τό 
χαλκιωμένο άπό τόν ήλιο κι άγέρα δέρμα του. Τά πόδια του ολόγυμνα καί πιότερο χαλκιωμένα 
σχεδό μαύρα, Στά μάτια του τά μεγάλα καί στό μικρό τ’ ολοστρόγγυλο πρόσωπό του μιά ντροπή 
φανερωνότανε. Τόν κοίταξε καλά-καλά. Στήν αρχή θύμωσε κ ’ έκανε νά κλείσει τήν πόρτα. "Υστερις 
όμιος έννιωσε μιά συμπάθεια κι έβγαλε άπό τήν τσέπη τοΰ γελεκιού του όσες δεκάρες είχε. Καί δί
νοντας της.

— Πάρε αύτές—τούπε—καί σύ κουρέλι τής. . ,
— Δέν είμαι ζητιάνος. Δουλεύω .. . Είμαι λοΰστρος. . . τ5 άπάντησε.
'Η  φωνή του μαρτύραγε πώς μέσα του έννιωσε μεγάλο πόνο. Πόνεσε γιατί τονέ πήρε γιά ζη

τιάνο μιά καί δέν ήτανε. Μιά κ’ Ιδρώνει γιά νά βγάλει τό ψωμάκι του. Θέλησε νά τονέ βρίσει μά ... 
Σκέφτηκε πώς τά ρούχα πού φόραγε, εΐνε ζητιάνου ρούχα. Κ’ έβαλε τά δυνατά του γιά νά συγκρο
τήσει μέσα του τό θυμό. Τό βλέμμα του άλλαξε. Τά μάτια του τά μεγάλα τ’ όλόμαυρ * δειχνόντανε 
μάτια δολοφόνου Ιίαί μέ φωνή αδύναμη σά νά πνιγότανε στό θυμό του—τονέ ροίτησε"

— Είσαι ό κ. Φωτιάδης ;
— Ναί.
— Πάρε αύτό. Καί τοϋ έδωσε ένα γραμματάκι. κατόπι μέ βήμα γοργό σχεδό τρεχάτο κατέβη- 

κε τή σκάλα κ’ έφυγε.
ΆλήΟια τώρα κατάλαβε πόσο μεγάλο κακό τουκανε πέρνονίάς τονε γιά ζητιάνο. Θέλησε νά 

τρέξει νά τό φτάσει καί νά τοΰ ζητήσει συγγνώμή, μ ϊ  κείνο είχε πιά πολύ άπομακρυθεΐ. Φώναξε. 
Δυνάμωσε όσο μπόρεσε τή φωνή του. ’Εκείνο δέ γύρισε. Μά είμαι ένας... καί τάβαλε μέ τόν εαυτό 
του. "Εννιωθε μέσα του μιά περιφρόνηση γ*ά τό άτομό του. «Ό χ ι, δέν έπρεπε νά τοΰ φερθώ έτσι. 
’Έπρεπε τουλάχιστο νά τοΰ ζητοΰσα συγγνώμη» ψιθύρισε, κ’ ησύχασε λίγο σάν υποσχέθηκε στόν 
εαυτό του πώς αν ποτέ; του τ ’ άπάνταχε στό δρόμο νά τοΰ ζητήσει πολλές φορές συγνώμη. Ύ στε- 
ρις έρρίξε μιά ματιά στό γραμματάκι πού τό γύριζε καί τό ξαναγύριζ3 στά χέρια του μέ τα στραγ
γισμένα του τά δάχτυλα καί πού μόλις τώρα τώχε προσέξει. Τό γράψιμο αύτό τόβλεπε γιά πρώτη 
του φορά « Ά π ό  ποιο νάνε ;» σκέφτηκε. ’Έσκισε τό φάκε?.“ο καί διάβασε' «Κύριε. Σέ περιμένω 
απόψε ώρα 7 -1 0  στό καφενείο πού βρισκόσαστε ψές τίς ίδιες ώρες. Μέ μεγάλη έχτίμηση. Ρόζα  
Στυλίδου.»

Τό πρόσωπό του στήν αρχή κοκκίνησε σά ρόδι κατόπι σιγά-σιγά άρχίνησε νά λαβαίνει τό 
χρώμα τοΰ λεμονιού ύστερα πάλι έρύθιασε καί τελευταία πήρε τό χρώμα τού μισοριμασμένου μή
λου. Ά ρχεψ ε νά κάνει γύρους μέ νευρικό βάδισμα. «Τί μέ θέλει αυτή ψιθύρισε—αΰτή κ ό ρ η  κα- 
τομμυριούχου τί θέλει άπό μένανε ; Γιατί μέ ζητά ; Τι θ κ ά ν ε ι  αΰτή μ’ έμένανε ; ’Έπειτα ό κό
σμος πού θά μέ δει ; Εΐνε τά λόγια τοΏ κόσμου σάν τού; άταχτους -χτύπους άπό καμπά ες ποΰ σέ 
κουφένουνε... Δέν πάγω ! » Σώπασε. ’Έκανε λίγους άκόμα γύρους κι έκατσε. Έ βγαλε τό ρολόγι 
του. Εΐτανε έξήμιση. Σηκώθηκε «Θά πάγω ! Πρέπει νά πάγιο. Κάτι μεγάλο πολί μεγάλο θά συμ
βαίνει. Καί γιατί νά μήν πάγω ; Γιά τόν κόσμο ; —κουφάρια. Γιά τ’ άρθρο ; τό τελέβω σάν ξα- 
ναγυρίσω.

Φόρεσε τό σακάκι του. πήρε τό καπέλλο, τό φόρεσε, σιάχτηκε λίγο μηρός στόν κρθρέφτη 
καί ξεκίνησε. Σέ λίγο έφτασε στό καφενείο. Ά π λ » σ ε  τό βλέμμα του ζερβά-δεξιά ψάχνοντας ανά
μεσα στό πλήθος νά τηνέ βρει. Τίποτα. «Θάνε νωρίς άκόμα» - σκέφτηκε καί διευθόνθηκε σ’ ένα 
τραπέζι πού βρισκότανε άδειανό πέρα βαθειά στό τέρμα τοΰ καφενείου. Ό  κόσμος έκεΐ εΐτανε 
αραιός. Δέν είχε πλησιάσει άκόμα καί ξάφνου σταμάτησε. Τήν είχε δει. 'Ολομόναχη καθόταν πέρα 
βαθειά στή γωνιά μπρός άπ ενα ξύλινο τραπέζι κοντά σ’ ένα χοντρό κορμό μιας πυκνόφυλλης ακα
κίας, Τό βλέμμα της πλανιώντανε στούς διαβάτες τοΰ δρόμου. Ά ρχισε νά τρέμει. Τό θάρρος του 
αγάλι’ αγάλια ένιωθε νά τοϋ ξεφεύγει. Χλώμιασε. «Τί έπαθα ; Γιατί είμαι έτσι ; Οΰτε στ άντίκρυ- 
σμα τή; φυλακής δέ τόπαθα αύτό. Ιίαί τόρα ; Συμάζωξε όσο μπόρεγε πιότερη δύναμη καί προχώ
ρησε μέ προσπαθητικό σταθερό βήμα. Τόρα βρισκότανε σχεδό κοντά της. Βλέποντάς τηνε νά φο
ράει άπλό τσιτένιο ρούχο χωρίς διαμαντικά δίχως χρυσαφικά ξανασταμάτησε. Ε κείνη  μέ τό βλέμμα 
πάντα στούς διαβάτες τοΰ δρόμου σκεφθότανε. «Κάτι μεγάλο πολί μεγάλο, ίσα μέ τό μάκρος τής 
θάλασσας, θά ξετυλιχτεί έδώ». Ψιθύρισε. Αύτό τοΰδοσε δύναμη καί προχώρησε. Δυό βήματ’ άκόμα 
καί θάτανε δίπλα της. Μά νά πού τώρα μόλις τόν άντελήφτηκε. Σηκώθηκε μέ μιας καί πήγε σιμά 
του λέγοντας' «Σ’ ευχαριστώ». Κάτσανε κατόπι στό ίδιο τό τραπέζι. Ό  ενας θωροΰσε τόν άλλονε. 
Καί γιά πολλή ώρα ή συγκίνηση τούς έπνιγε τή λαλιά.

— Ποιές σκέψες σοΰ φέρνει ή στάση μου. Τονέ ρώτησε ΰστερις άπό άρκετής ώρας σιωπή.
Τής είπε πώς πολλά φαντάστηκε καί πώς δυσκολεύεται ποιά νά πρωτοπιστέψει. Κατόπι μι

λήσανε γιά τίς άσκήμιες τής ζωής. Τής μίλησε γιά τίς εργασίες πού γίνουνται γιά τό συντριμό των.
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— Θάνε καί γυναίκες ;
— Καί γιατί όχι !
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C » f i - Κ ^ ν Τ r  χ τ ']- απ°  τίς,διαλε^ ές - θά βαδίσω στά πιό στενά καί δύσβατα μ Π π ά τ ια  τ ,ν  
r J S l i  Γ Ι &  υσ·“*-* καΛ®ά τραγουδήσουμε «πό κεϊ τή Μ εγ ά λ η % Γ 4 ν ο * ξ Ϊ  Ω
) ια ενα rni/? V ' e - εσΦι| ε l·18 Λοθο καί δειλά-δειλά τής απίθωσε στά ροδένια τηα τά νεί-
τ ο Ι Χ ο ν ΐ -  “U ° E I ? S ^  “ηζ •-ας-  N<V  Λ0ύ 0ά ^  ενώνει.?. Νά τ Μ φ α ν α
μου». Καί κείνη μέ Ytoudrn τΑν^Υ^***1* •*ow··,2υνβί 0<Ρ*Φ τι|ϊ ζωής μου, συντρόφισα στά έργα 
ΐιου ή - 1 ψ /. 1 τι|ς σ'υνκιν']α>! ψνθυρισε μισοσβυσμένα' «Καί σύ ό αντοα.
«Νά « α ύ ό ω  μ ο υ Τ ^ Γ % “ ς4ίλη σ β! ***“ '  Κα1 «^ β οντα ;

ΣΑΛΟΝΙΚΗ, Σεπτέβρη? 1922.

..ΧΡ. Β. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΨΗ STON ΤΟΠΟ MAS
νεια S i ^ “ Xi 6£ta’ xt’ ά? τέ ΧωΡ1ς ν* θέλουμε νά ρίξουμε κάτω τήν έθνική μας περιφά- 
νεια πρέπεΐ νά το παραδεχτούμε, πώς ή Ε λλάδα εϊνα: πειά πίσω σήμερα άπ’ δλα 4
S t * ®  ®τόν πολιτισμό καί σ φ  κοινωνική έξέλιξη τοΟ κόσμου πολύ, ποιό πίσω 
κι απ του, γε-τονους μας του; Σέροους καί τούς Βουλγάρους. Κανένας, ώ- σήμερα

* ; | Τ λ τ Τ  · f  ψ αλουϊ  κχ1 «ϊχ*νβ τή φιλοδοξία νά διοικήσουνε τόν τόπο
^ ^ ; , ^ ^ νν ο Γ  ΓΓ1ατ'·’συμ° α φτί  τό * ?ά^ Χ κα1 ά? 0’3 τΨ  άρώστειαΜροΟσαν όλο: μικρό πράγμα ν’ ασχοληθούνε άφτοί τόσο μεγάλοι 

σ ρω ^. γ.ά το μικρό κοσμο καί γιά τή μόρφωσή του άφοΰ εΐνανε α’ άλλα ’'«τ / , .« ΤΛ 
σοοαροτερα ν ασχοληθούνε. Ή  Εθνική αποκατάσταση :ούς ' Ιτοωγε δλο τόν ?αιοό 
Προσπαθούσαν ποτε μέ τόν ενα καί πότε μέ τόν άλλο ίσνυοό v i  S  πετόίουνε κα! 
μ^νο στ.ς δικές τους δυνάμεις.δέ θελήσανί νά βασίστοΟν* ποτές.

Η έκπαίδεψη τίς περισσότερες φορές άφινόντανε στά χέρια κανενός καθηγητή ή 
δικηγορου, γεννημένου καί ζυμομένου μέ τό σχολαστικισμό, μακροά ά π ’ τ!ς λαϊκές μά- 
stc. άπ την ψυχή τους, άπ’ τά αίστηματά τους κι’ άπ’ xlc άνάγκες τους. "Ολο του τό 
έκπαιδεφτικο πρόγραμμα ήτανε νά μάθουν τά παιδιά άν άφτή ή λέξη γράφεται μέ ες r  
με η  η με ι καί τ! τόνο θά βάζανε στήν παραλίγουσα ή στήν πρό παραλίγουσα. Πώς 
σα μορφωθή ο λαός πώς θά άποχτήση συνείδηση δέν τούς ένδιέφερε. Ά φτό ήτανε μ-- 
κρο πραγμα καί δέφτερης σημασίας. Καί έ'νας πού πήγαινε κα! τέλειωνε Οστερ’ άπά δώ- 
δεκα^ολακερα χρόνια τό γυμνάσιο, οπωσδήποτε, γιατί κι’ άφτό πολλοί θά μοΰ τό διαμφ;- 
σοιτησουνε, μποροΟσε νά συντάςη Ινα γράμμα ή μιάν άναφορά στή γλώσσα του. Αφτή 
εΐτανε ολη ή προσπάθεια του σκολείου. Ά μ α  τό κατάφερνε άφτό κι’ άμα κατάφερνε 
μα λίστα νά μάθη κα! Ινα η δύο στίχους άπ’ τόν Ό μηρο κι’ άπ’ τόν Βιργίλιο άπόξω. 
τελείωνε ολο τόν προορισμό του. 'Ο Γυμνασιάρχης μέ ήσυχη τήν συνείδησή του σ’ έδη- 
νε το απολυτήριο, άδιάφορο άν μπήκες μικρό παιδάκι στό σκολειό κι5 Ιφεβγες άντοας 
με μουστακια χωρίς νά μπορής βγαίνοντας στήν κοινωνία νά πιάσης μιάν' όποιαδήποτε 
δουλειά για νά ,ήσης τόν έαφτό σου. Ά μ α  δέν είχες λεφτά γιά νά τελείωσης τό Γυ
μνάσιο καθοσουνα ύποχρεωτικά Ιξη στρογγυλά χρόνια στό Δημοτικό. Στά ίξη άφτά 

^αθαενες πόσα είνα: τά αρθρα, ποιες λέξεις θέλουνε δασεία καί ποιες ψιλή^πό- 
τε 5ά^ουμε περισπομένη κα! πότε βξεία ή βαρεία, πότε ενα δίχρονο είναι μακρό ή βρα- 
χ ί, μάθαινες τρεις κλίσεις με δέκα πέντε χιλιάδες έξαιρέσεις. πόσες συζυγίες ρημάτων 
έχουμε κα! πόσες χιλιάδες ανώμαλα ρήματα, καί τό μόνο ποΰ δέ μάθαινες ήτανε νά 
Ρ 0̂  5δ° λ ψ ις πάνω στό ΧαΡτ· Π ά ν« πής κείνο ποΰ σκέφτεσαι ή νά καταλάδης 
οιαοα^οντας κάτι^ποϋ Ινας άλλος έγραψε. ’Επίσης τά σκολειό αποτελειώνει τό Ιργο τής 
αμόρφωτης οικογένειας κα! κοινωνίας στό ζήτημα τής πρόληψης. Τό παιδί άκούει κ ι’ 
απτό στόμα τοΰ δασκάλου πώς υπάρχουνε άγγελοι κα! διάβολοι καί παράδεισοι καί 
κόλασες και τά πιστέοετ γιατί έ'χει τήν πεποίθηση πώς ό δάσκαλος τά ξέρέι δλα καί 
οεν παραδέχεται καμμιά γνώμη όποιουδήποτε πού ε!νε ένάντια με τή γνώμη πού είπε ό 
δάσκαλός του. Αήτί νά μόρφωση δηλαδή τό σκολειό τόν άνθρωπο τόν αποστραβώνει 
πέρα γιά πέρα σέρ;οντάς τονε μέσα στίς προλήψεις.

’Αφτή λίγο πολύ είνε ή δράση τώ σκολειώνε μας ώς σήμερα. Καμμιά ίδιαίτερη 
προσπαθεια γιά τήν πραχτική μόρφωση τοΰ κόσμου,|τή μόρφωση πού θά τοΰ χρησιμέψη 
στη ^ωη του. Ολοι ορησκουνται πρόθυμοι νά πάρουνε άπό τό λαό άφτον δτι έχει κι 
οτι δεν Ιχει, μά κανένας καμμιά φορά δέν σκέφτηκε καί γιά το συμφέρο τοΰ λαοΰ 
άφτοΰ, πού στά κάτω-κάτω είνε κα! τά συφέρο τού κράτους.

Ας μήν άσχοληθοΰμε δμως μονάχα μέ τίς έπικρίσεις. Το σκολειό μας είνε πολύ 
όπισθοδρομικό και γιά νά μπόρεση νά άνταποκριθή στίς σημερινές άνάγκες τής κοινω
νίας καί νά μεγαλώση την Ιθνική παραγωγή καί νά μόρφωση πραγματικά τόν κόσμο. 
Χ ρ«αζεται ριζική μεταρυθμιση πρώτα στή γλώσσα τοΰ καί υστέρα στό σύστημά του.

Στό σκολειό μπαίνοντας τό παιδ! σκοπό εχει νά μάθη πρώτα-πρώτα τή γλώσσα 
του, δηλαδή νά διαβάτη κα! νά γράφη νά διατυπώνη τίς σκέψεις του πάνω σ’ Ινα κομ- 
ματι^χαρτί με τά συνθηματικά άφτά σχηματάκια ποΰ τά λέμε γράμματα, θαρρώ πώς 
δέν εχει καμμιά σημμασία δταν κανένας θέληση νά γράψη π .χ . τή λέξη ά θ ρ ω π ο ς, 
Sy θά τή γράψη με ο  ή μέ ω . Οί φθόγγοι θά ποΰνε τό ίδιο καί θέλοντας καί μή κεί
νος πού θα τό διαβαση θά τό διαβάση ά θ ρ ω π ο ς δπως καί άν τό γράψης. Μερικοί 
θά με ποΰνε πώς  ̂υπάρχουνε λέξεις πού έχουνε δύο καί τρεις σημασίες δταν θά γρα
φτούνε ετσι ή αλλοιώς. Εχτός τοΰ δτι ό λαός έλυσε τά ζήτημα ά^τό κι Ιμαθε νά ξε- 
χωρίι,η τα πρα^ματα /,ωρίς τήν ορθογραφία τους ονομάζοντας τό χοίρο — γουροΰνι γιά  
νά ^τόν ξεχωρίζη άπό τό χήρο καί τή χείρα-χέρι γιά νά καταλαβαίνη τή χήρα, έχουμε 
άκομα να ρωτήσουμε άφτούς πού θά θελήσουνε νά μάς κάνουνε τήν έρώτηση αφτή. πώς 
δταν μιλάει κανένας γιά μιά λέξη διφορούμενη καταλαβαίνουνε τί θέλει νά πή  ; Ά π ό  
τή σημασία οέοαια τής δλης φράσης. Τό ίδιο θά γίνη καί μέ τό γραφτό λόγο. Ά π ά  τή



σημασία θα καταλαβεις τί ήθελε να αεί 6 συγγραφέας. Ά ν  δέ συναντήσει κανένας τή 
λεξη  ̂μοναχή άς τήν πάρη οπως θέλει, θάνε έντελώς λέφτερος. ’Αλλά; κι άν στα πα- 
ραπανιο εχουνενα πούνε κάτι, τί εχουνε νά πούνε γιά τά πνεοματα καί για τούς τόν- 
νους; Νήπως άλλα^ουνε κι αυτά τή σημασία τής λίξης ; Λέν πιστέβουμε. 'Η όρθογρα- 
φία σήμερα δεν εχει κανένα πραχτικό σκοπό. Ά λλη φορά, τόν παληό καιρύ, μπορεί 
νά ειχε γιατί οί παληοί Ελληνες άλλοιώς προφέρνανε τά διάφορα ο-ω, ε-αι και, ι-η  
ν -ε ι-ο ι-ν ι .  Εμείς δμως σήμερα πού τά μαθαίνουμε κάνουμε ενα κόπο παραπανήσιο 
μια σπαταλη χρόνου πού μπορούσαμε να τονε χρησιμοποιήσουμε άλλού πραχτηκότερα 
καί ωφιλημοτερχ. Το παιδί μπαίνοντας στό σκολειό πρέπει νά μή βρίσκεται σέ ξένο 
περιοά/νο αλλά μεσα στό δικό του τόν χύκλο τών σκέψεων καί των γνώσεων, Λέν πρέ
πει Λά τό απογοητεύουμε απ τήν πρώτη τί] στιγμή σέρνοντας το σε άγνωστα πράγματα 
και μαθαίνοντας το νά λεει τή μητέρα «μήτηρ» καί τόν πατέρα «πατήρ». Γι αύτό. τό 
ι,ητημα τ?]ς ^λωσσαο, εινε αρκετα σπουδαίο. Πρέπει ν’ άφήσοι>με στή μπάντα τήν 
παληά τί] γλώσσα ποΰ δσο ωμορφη κι άν εΐνε, είνε πεθαμένη, καί νά πάρουμε τή 
^ωντανί] τή γλωσσά πού μιλάει τό παιδί στό σπίτι του καί στόν κύκλο τών γνωστών 
του. Επίσης δεν πρεπει νά χάνει το παιοι τον καιρό του γιά νά μάθει ενα σωρό ο-ε 
καί t. Είνε άρκετό ενα άπό άφτά γιά νά τόν έςυπηρετήσει. ΙΙολύ έξυπνα ενα μικρό 
παιδ:κι ρώτησε μιά φορά τή δασκάλα του δταν ύστερ’ άπό τό ?; θέλησε νά τά μάθει 
τό ί Αφτό παιδια μου εινε ι >> είπε η οασκίλα δείχνοντας-τό t «Κυρία χτες μάς 
είπε, .ενα άλλο t » « Εκείνο ήταν ητα» άποκρίθηκε ή δασκάλα καί τό μικρό μέ άφέ- 
λεια^ -αναρωτησε «Γιατί κυρία τα ι είνε δυό ;» Τό κεφάλι τού μικρού δέν μπορούσε νά 
χωρεσει γιατί είχαμε δυο συνθηματικά σχήματα γιά νά ποϋμε τό ίδιο πράγμα. ’Από 

τόννους θαροΰμε άρκετή μιάν οςεια γιά νά δώσει τόν τόννο. Ινεΐνο δμως ποΰ είνε 
όλότελα^ αστείο είνε δτι χάνουμε ώρες ολάκερες γιά νά μάθουμε ποιές λέξεις θέλουνε 
ψιλή καί ποιές δασεία.

Πρώτα λοιπόν απ όλα πρεπει νά μεταρρυθμιστεί ή γλώσσα. Νά έφαρμοστεΐ ή 
Γραμματική τ^ς δημοτικής γλωσσάς στά ονόματα καί στά ρήματα καί νά καταργηθεΤ 
ο λοτΛ χ  ή ορθογραφία. Ετσι θαρρούμε πως περνούμε αρκετόν καιρό καί θαρρούμε πώς 
τά τ=.7σαρα πρώτα χρόνιο, θά είνε ίκανα γιά νά μάθουνε τά παιδιά τή γλώσσα τους αρ
κετά καλά ώστε νά μπορούνε νά έκφράζουνται καλά-καλά καί νά γράφουνε σ’ άφτή 
γιατί δέ θά χάνουνται μέσα στήν ορθογραφία καί τίς έξαιρέσεις τής καί δέ θά /ουνε'τί
ποτα^ άλλο νά μάθουνε παρά μόνο πώς θά διατυπώσουνε κείνο πού σκέφτουνταΓκαί πώς 
θα πλουτίσουνε τό μυαλό τους από γνώσεις. Έ χτος άπό τή Γραμματική καί τήν ορθό- 
γραφία εΐνε «ι άλλα μαθήματα πού τρώνε άδικα κάμποσες άπό τίς πολύτιμες ώρες'τοϋ 
περίεργου μαθητοΰ δπως π .χ . ή διδασκαλία στά δημοτικά τής ίεράς ίστοοία;. ’Εχτός 
τοΰδτιέκεΐ μαθαίνει πράγματα άντεπιστημονικά μαθα!νε;καίπράγματαποΟδχ'ι μόνο πού δέ 
θά^τοϋ χρησιμέψουνε πότες μά πού θά τονέ βλάψουνε γιατί ή ψυχή τών μικρών εχει 
μιά ροπή. σάν τήν Ανθρωπότητα τών πρώτων χρόνων, ν’ ακούει μ’ απληστία δτι τό 
οπερφυσικό, νά τό πιστέβει καί νά γίνεται έτσι προληπτική. Τ ό δτι ή πρόληψη είνε 
πολύ κακό πράγμα στόν άνθρωπο δέν μπορεί κανένας νά τό διαμφισοητήσε: γιατί καλ
λιεργεί τό φόβο τοΰ παιδιού στό κάθε τι καί τό περιμαζέβει μή άφινοντας νά Ιξελι/τεΐ 
κανονικά τό άτομικό του έγώ. Κ ’ Ι5ω θά μοϋ πούνε πολλοί πώς είμαι άΊεος καί πώς 
θελω νά βγάλω κάθε θρησκεφτικό συναίστημα άπό τήν ψυχή τών παιδιώνε. ’Ό χι. μπο- 
pti πολυ-πολύ καλά νά υποχρεωθεί ό οασκαλος νά μαζέβει τά παιδάκια τή Κυριακή τό 
πρωί καί μ’ ενα μικρό τετραβάγγελο στό χέρι γραμμένο στή γλώσσα πού θά τήν κατα
λαβαίνουνε νά τούς αναπτύσσει τίς μεγάλες έκεΤνες αλήθειες πού δίδαξε ό Χριστός καί 
να προσπαθεί τις μεγα/.ες αφτες αλήθειες νά τίς κάνουνε χτήμα οί μικρές ψυχές κι 
ετσι να γίνουνε καί χτήμα τού λαοΰ. Ετσι σιγά-σιγά θά λείψει άπό τόν τόπο μας ή 
πρόληψη καί ή μοιρολατρία πού μας κάνουνε ανθρώπους χωρίς θέληση καί χωρίς δύ
ναμη ένεργειας περιμένοντας από τά θεό τής 'Ελλάδος, δπως τονέ λέμε, νά μάς ρίξει τό

μάνα γιά νά φάμε καί πού πιστέβοντας στούς διάφορους Άγαθάγγελους ή Κοσμάδες 
ζοΰμε χωρίς νά καταβάλουμε καμμιά προσπάθεια γιά τό μέλλον μας. "Ενα μάθημα άκό
μα πού θέλει ριζική μεταρρύθμιση είνε ή 'Ιστορία. Το μάθημα άφτό πρέπει νά λείψει 
άπό τίς τρεις πρώτες τάξεις τού σκολειού καί νά διδάσκεται άπό κεΐ καί πάνω δχι ή 
ίστορία τών πολέμων άλλά ή ίστορία τής κοινωνικής έξέλιξης τοΰ κόσμου, τά διάφορα 
κοινωνικά συστήματα πού έπικρατήσανε ώς σήμερα καί ή ιστορία τών έφεβρέσεων καί 
τοΰ πολιτισμού.

"Οταν διαρρυθμιστούνε ετσι τά μαθήματα σέ τέσσαρα χρόνια θά μπορούνε τά παι
διά νά ξέρουνε καλά τή γλώσσα τους, νά τήν καταλαβαίνουνε διαβάζοντάςτηνε καίνά τή 
γράφουνε. "Οσον αφορά κείνους πού θά θέλουνε νά σπουδάσουνε ανώτερα μαθήματα 
άφτοί θά πάνε στό Γυμνάσιο, πού θάνε χωρισμένο κι άφτό σέ κλασσικό πού θά μαθαί
νουνε τούς παληούς "Ελληνας καί Λατίνους ποιητάδες, καί σέ πραχτικό ποϋ θά μαθαί
νουνε τά μαθήματα πού θά τούς χρειαστοΰνε γιά νά παρακολουθήσουνε τήν έπιστήμη 
τους. Ό σ ο ι δέ δέ θ’ ακολουθήσουνε άνώτερες σπουδές θά ύποχρεωθοΰνε νά πάνε δυό χρό
νια, γιά νά συμπληρώσουνε τά έξη σ’ ένα πραχτικό σκολειό μαθαίνοντας μιά τέχνη. 
^]τά χωριά τά δυό άφτά χρόνια θά διατεθοΰνε γιά νά μάθουνε τά παιδιά τή γεωργία 
Ιπιστημονικά καί πρό πάντων τό είδος έκεϊνο πού περισσότερο ακμάζει στό χωριό κι 
άπό τό όποιο ζή καί δτι μπορεί νά παραγάγει ή γίς τους έστω καί άν δέν καλλιεργή
θηκε γιά τό νέο τούτο ώς τά τώρα. Τά μαθήματα άφτά θά γίνουνται άπό ειδικούς 
κ’ ετσι τά παιδιά θά μορφώνουνται πραχτικά καί βγαίνοντας άπ το σκολείο θά μπορούνε 
νά δουλέψουν* καί γιά τήν κοινωνία καί γιά τό ψωμί τους καί δέ θά γυρίζουνε στούς 
δρόμους από δώ κι άπό κεΐ ώς πού ν’ άποφασίσουνε νά κάνουνε μιά δουλειά προτοΰ γί
νουνε τυχοδιώχτες.

’Έτσι μονάχα, άμα τό σκολειό αφήσει τό σκολαστικισμό καί θελήσει πραγματικά 
νά φέρει ένα πραχτικό αποτέλεσμα μορφώνοντας τό άτομο πραχτικά γιά νά μπορέσει 
καί τόν έαφτό του νά ωφελήσει καί τήν κοινωνία, θά μπορέσουνε νά έκπολιτιστοϋνε 
κ’ οί Έ λληνες καί νά δημιουργηθούνε χαραχτήρες ικανοί νά δώσουνε μιά σταθερή κα- 
τέφτυνση σ’ δλο τό έθνος. Μονάχα έτσι άμα μορφωθούνε οί έργάτες καί οί αγρότες θά 
καταλάβουνε πώς δέν έχουνε μονάχα δποχρεώσεις οτό κράτος άφτό στό νά πληρώνουνε 
φόρους, μά πώς έχουνε καί δικαιώματα καί τότε βάζοντας'τόν κάθε κατεργάρη στή 
θέση του θά μπορέσει καί τό πολίτεβμα νά λειτουργήσει κανονικά καί ή κοινωνία μας 
νά έξαγνίστέΐ. ΣΑΛΟΝΙΚΗ, Όχτώβρης 1922

-------Μί— —SB.—. 

i |  ΝΕΟΕΛΛΪίΝIΚΗ ΦIΛΟΑΟΓΙΚ Η Ζ«Η § §
[Κάθε κ α ιν ο ύ ρ γ ια  εκ δοόη  τιβν λ α β α ίν ο ν ι ιε  τ η ν  άναγγέ2*ουιΐ8 κ α ί τ ίιν  κ ρ ίν ο ΐί |ΐε .]

Στό φύλλο 766 τοΰ Νουμά τού Σεπτέβρη δημοσιέβεται όλάκαιρο τό Ζ τής ’Οδύσσειας 
τοΰ Ομηρου μεταφρασμένο άπ’ πιάνε νομίζετε ; Ά π ό  τον Άργύρη τόν Έφταλιώτη, τόν παλαί
μαχο, τό βοηθό τοΰ Ψυχάρη μας. Δέν έχω σκοπό νά μιλήσω γιά τήν αξία του. ό γίγαντας τής νεο
ελληνικής μας φιλολογίας όΨυχάρης ποϋ λέει πώς ό Άργύρης εΐνε στή δήγηση βασιλιάς δέ λέει κα
μιάν υπερβολής Μέ τίς λίγες τούτες γραμμές μου θέλω νά σημειώσω γιά τούς αναγνώστες τω «Μακεδ. 
Γραμμάτωνε τό μεγάλο φιλολογικό γεγονός, πού θά κάνη σίγουρα σταθμό φιλολογικό ή δημοσίεψη 
όλης τής ’Οδύσσειας πού δπως μάς λέει ό κ. Ταγκόπουλος καταπιάστηκε κ’έχει έτοιμη 6 διαλεχτός 
τής ρωμιοσύνης δάσκαλος. Είχαμε τήν Ή λιάδα καί τήν ’Οδύσσεια τοϋ Πολυλα, πολί καλή, μά 
γραμμένη στή γλώσσα^ τού ΓΙολυλαίϊκου συστήματος, καί νά μιά μέρα, πού δ Πάλλης ό ’Αλέξαν- 
τρος,^ένας κι αφτος από τά τρία πρωτοπαλίκαρα τοΰ Ψυχάρη, μαθητής του μά καί δάσκαλος όπως 
κι ό Έφταλιώτης, οπως κι ό Παλαμάς, «μάς έφερε τ’ αθάνατο νερό —ταξιδεφτής άπ’ τήν πηγή τοϋ 
Ομήρου» στήν καθάρια τή Δημοτική. Γιά τήν ’Οδύσσεια ήσαμε σήμερα δέν είχαμε άλλη παρά τού 

Πολυλά πού μας ήτανε μονάκριβη, ώς πού προχτές είδαμε τό Ζ κι ακούσαμε «ώ ς πολί γλήγορα 9ά 
τήν έχουμε όλάκαιρη.

I ιά νά δώσουμε μιάν ιδέα στούς φίλους μας άναδημοσιέβουμε τά λόγια ποΰ δ Όδυσσέας
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λέγει στή Ναυσικά σάν τής πρωτοφανερώθηκε μεσ’ άπό τά κλαδιά ποΰτανε κρυμένος.
Προσπέφτω σου, ώ βασίλισσα, θνητή γιά αθάνατη είσαι.
Ά ν  είσαι άπ τίς αθάνατες πού κατοικούν τά ουράνια, 
παρόμοια μέ τήν Ά ρτεμη , τοΰ μέγα Δία τήν κόρη. 
στήν δψη καί στ’ ανάστημα καί στή μορφιά σέ κρίνω.
Ά ν  είσαι πάλε άπλή θνητή τοΰ κόσμου κατοικήτρα 
καλότυχοι κι ό κύρης σου κ’ ή βλογιμένη ή μάνα 
καλότυχα τ’ αδέρφια σου, πού πάντα στήν ψυχή τους 
περίσσιας γίνεσαι αφορμή χαράς, καί καμαρώνουν 
τέτοιο βλαστάρι σά θιορούν μεσ’ στούς χορούς νά μπαίνη.
Μά άκόμα πιό καλότυχος άπ όλους είν εκείνος, 
πού βγή στά δώρα νικητής, καί νύφη του σέ πάρη.
Τί σάν καί σένα άλλο θνητό τά μάτια μου δέν είδαν, 
άντρα ή γυναίκα. Θαμασμός μέ πιάνει σά θωρώσε.
Τέτοια στή Δήλο μιά φορά, πρός τό βωμό τοϋ Άπόλλου,
Νεοβλάσταρη είδα φοινικιά μέ χάρη νά φουντώνη.
Τί κι άπό κείθε πέρασα μέ λαό πολύ μαζί μου, 
παίρνοντας δρόμο πού ήτανε γραφτό νά μέ παθιάση.
Καί καθώς τότε σάστισα τή φοινικιά σάν είδα, 
τί τέτοιο άπό τή γίς δεντρί ποτές δέ βλάστηκε άλλο, 
τόρα κ’ εσένα, ώ κορασιά, θαμάζω, καί σαστίζω, 
κι οσο άν πονώ, τά γόνατα φοβάμαι νά σ’ αγγίξω.
Είκοσι μέρες ώς τά χτές στά μαΰρα εϊμουν « λ ά γ η ,
πού  ̂άνεμοι κι άγρια κύματα μέ σέρνουν ολοένα
Α π ’ τό νησί τής (όγυγιάς. Κ’ έδώ μέ ρίχνει ή μοΐρα
να πάθω κι άλλα τί θαρρώ δέν έπαψαν άκόμα,
μονε οί θεοί κι άλλες πολλές φουρτούνες μοϋ τοιμάζουν.
Σπλαχνίσου με, ώ βασίλισσα, πού εσένα πρώτη βλέπω, 
κατόπι μύρια βάσανα, κι άλλο άνθρωπο κανένα, 
άπ’ όσους κατοικούν αυτόν τόν τόπο, δέ γνωρίζω.
Τή χώρα δείξε μου, καί δός λουρί σκουτιοΰ νά βάλω 
άν εχης ρουχοτύλιγμα μαζί σου έδώ φερμένο.
Κ’ εσέ'.α οί θεοί νά δώσουνε όσα ζητάει ή ψυχή σου 
Αντρα, καί σπίτι, καί καλή καρδιά άναμεταξί σας. 

δημοτικών τραγονδιών Δημ. Κοντογιάννη έπι&εωρητον δημοτικών Σχολείω ν. 
Εν άξιό/,ογο βιβλιαράκι γιά όλους μας καί πιότερο γιά τούς δασκάλους πού περιέχει μιά καλή 

συλλογή παραδόσεων λαϊκών καί πού ό κ. Κοντογιάννης έχοντας πηγή τό έργο τοϋ μεγάλου μας 
επιστήμονα τοΰ μακαρίτη τοϋ Πολίτη, τοϋ δημιουργού τής λαογραφίας μας, τής τόσο σημαντικής 
επιστήμης καί δυστυχούς τόσο παραπεταμένης σέ μάς, διάλεξε καί προσφέρει στούς δασκάλους τούς 
συνεργάτες του και σ’ όλους πού νιόθουνε τά καλά, τή μεγάλη αξία'τής λαογραφίας. Μ’ ένα πρόλο
γο καλογραμμένο, στηριγμένο πάνω σέ παιδαγωγικές βάσες δίνει μιάν ιδέα τής λαογραφίας, τών 
ωφέλιμων γνώσεων πού προσφέρει σέ όλους μας άπό τό μικρό τό παιδί ώς τόν έ*ιστήμονα.

- 2τ ιΙν ®·λάδα δυστυχώς ή λαογραφία βρίσκεται άκόμα στά σπάργανά της. Εΐνε άλήθια πώς 
το κολοσαίο εργο τοϋ άείμνηστου Πολίτη βρήκε πολλούς οπαδούς καί κάποια εργασία σημαντική 
γίνεται πού μας κάνει νά ελπίζουμε μάλιστα πώς πολί γλήγορα θά γίνει κ’ έδρα. στό Πανεπιστήμιο, 
μά τοϋτο δέν αρκεί. Ή  λαογραφία μα; πρέπει νά γίνει χτήμα όλωνώνε μας καί πρώτα-πρώτα τώ 
οιδασκαλωνε. πού πρέπει μέ λύπη μας νά τ’ ομολογήσουμε* πώς δχι μονάχα στούς περισσότερους 
δέν εινε χτήμα, πώς οχι μονάχα δεν κατεννοήΟη ή άξία της, μά καί πώς περιφρονιέτοι άπό άφτούς 
σάν κατι το καταστρεφτικό σάν κάτι πού σκοτώνει τήν παιδεία ενώ συβαίνει τό Αντίθετο, ανυψώ
νει τήν παιδεία και καταστρεφει το σκολαστικισμό. Πρέπει νά μάθουμε, και νάμαστε περίφανοι 
γιαφτο, πώς ό πλούτος καί ή άξία τής λαογραφίας μας ούτε συγκρίνεται μέ τήν άξία τών άλλων 
εθνωνε. μάλιστα όπως αναγράφει ό Ροΐδης στίς κριτικές του μελέτες «οί άνώννμον ψάλται τοϋ 
Ολυμπου εΐνε ομηρικώτεροι, κατά τήν γνώμην συγχρόνων τινων κριτικών, τών τραβαδούρων τής 

Δύσεως, κ ετσι απομένει σέ μάς ή δοξα, ’Ομηρικά, χρόνια, καί ό τάφος χρόνια άριιατωλών, τής 
κλασικής επικής ποιήσεως».

Συστήνω ντας τό καλό τούτο βιβλιαράκι στούς φίλους κι Αναγνώστες τφ Μ. Γραμ. δέ νομίζω  
περιττό νά πώ πώς ή Μακεδονία εΐνε όλότελα. μπορεί νά πή κανείς, άνεξερέβνητη λαογραφικά 
καί πώς τά Μ. I ραμ. μέ μεγάλη χαρά θά φιλοξενούνε κάθε καλή εργασία πού θά γενότανε πάνου 
στα δημοτικά τά ̂ τραγουδια^στά ήθη κ' έθιμα, όλης τής 'Ελλάδας καί «ατά προτίμηση τής Μακε
δονίας μας. Ας εχουμε υπ όψη μας τά λόγια τοί Πολίτη «Ούδ’ ό φόβος έπαναλήψεως γνωστών 
η προεκδεδομένιον εμποδίζει τήν δημοσίευσιν. Ό  εΰσυνειδήτως έργασθείς καί αμέσως παρά τοϋ 
λαοϋ παραλαβών τήν ύλην άς εΐνε βέβαιος ότι οπωσδήποτε νέον τι καί άξιο ν λόγου θά συνειοφέρη.»

Ρ . X .
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(ό οπ ο ίος  εΐναι και ό έφευρέτης τοο).

"Ωστε προσέχετε όταν ά γορά ζετε  Ofigo Τορνά-- 

βου μτϊ παραλείπετε νά ξητίνΤέ τη  μάρκαν Κ α τβ ά ·  

ρου , διά# νά εϊσβε βέβαιοι δτι π ίνετε  πραγματικώς  

Ο ύ ζο  Τ υ ρ ν ά β ο υ .  ,
■ ' Τό ο ύ ζ ο .  Κ α τ ό ά ρ ο υ  πρέπει νά γνω ρίζετε είνε  

βρασμένο και περασμένο άπό τ ό  Η ύ ζά ν ι δύο φορές,

ά πεσ τα γμ ένον  δέ κατά τοιοΟ τον τρόπον ώστε δλαι 

αί βλαβεραι οόσίαι νά μ ένο υ ν  εί^ τό  ^j^ggLyi.

Έδώ ακριβώς είνε και τό  μυατικΛ^ου δια τό
ν %ϊΖΓ

οποίον προα ιμάται άκό δλους  τό »

υ ζ ο  Κ  α τ σ ά ρ ο υ.


