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ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ

-Ε χ ο ν ιε ; * ;  βάοιν >6 ιιολεμειίές εύ9ϋμονΐ)αφι«6ν Ιρνο* 
«οΰ κ . Δ. Λαμκίκη . Ά κ '  όσο βλίκο··με σιή« ’Α βήνο· κμ ο- 
βαίνομεν είς την παμοϋοαν έκδσοιν, άοοτελοϋμενην απ6 
σ εΐίά ν  όμοίοιν ·Αβηνοϊ»ών πεμιχμοφών τοϋ Ιδίοο π υη ιί«- 
<ρέο>ς, με ιήν πεοοίθησιν ότι ημοσφέίομεν είς το κοινόν 
μίαν ιιλημεστέρανήβογΒΒφικήν εικόνα τή ς’Αθηναικής ζω ής. 
Αιά τό κεοιγίίοημκόν κ ο ίέλ ο φ ίώ ς  σατυρικόν α ίιό  Ιςιγον του 
κ. Λαμκίκη ό διαπρεπής κριτικός καί εμβριθέστατος νεοελ
ληνιστής κ . Λ. Ρουσσέλ γράφιυν έκ.ενεστότην ό,αλοτικην 
κριτικήνείς ,ό ·Ι.ίδ Γα ·?λε·;ε πρό μικρό ·, μεταξύ άλλων πολ
λών καί τά Ιξή ς ; · Ή  έργασία αότή τοϋ κ. Α. Λαμπικη ο- 
ποτελουμένη από χρανογραφικάς περιγραφάς του τιϋν ο 
ποιων τινές έβημοσιεόθησον είς ΆΛηναϊκάς έφημερίβος, έ- 
βιαβάσθη όπλήοτοις, διότι οί ·Α θη.α ϊοι, οί δποϊοι αγα- 
ποΟν τήν πόλιν των, μ ί πολλήν εύχαρίστησιν διαβάζουν κάτι 
δ ι ’ αύτήν καί μόλιοια γραμμένο ιϊπό δόκιμον συ-ίγραφεα, 
όπως δ κ. Λαμπίκης ό όπ οϊος-τηρ ουμενω ν των χρονικών 
ά ν ο λ ο γ ιώ ν -ε ΐν ο ι δ ϊο υ ρ ή ς  τής νεωτέρας Έ λλαβ ος, μ  τήν 
διαφοράν ότι ό μέν μεγάλος Στυρής έγροήΐο τήν πατυραν 
του είς στίχους, ό δέ κ. Λαμπίκης είς πεζόν. 'Α ιλ  ο κ. 
Λ αμπίκης γράφει καί κατά τοϋτο διαφορετικά—ενφ στην 
ούοία δ μ α ιά ζ .ι -δ τ ι  άποφεύγει νά 9ί|η μέ τήν περιγραφικήν 
«ου σ ά τυ ρ α ν -ή  όποια άποτελεϊ συνάμα καί λαογραφικην 
έργαοίαν πολλοϋ λόγου άξίον. Ή  γλώσσα τοϋ κ. Λαμπικη 
* Ις  τήν σειράν αυτήν τής έργασίσς του—είναι μάλλον δη- 
μοσιογςοφ ίχή, άλλα πλουοία ε ΐ ;  λεξιλόγιον χαΐ ε ς  ̂ χο(#β 
κ τη ΐίΐσιιχό ; έκφβοοεις, κράγμα *ό ότοΐον άτιοδεικνυει «ην 
πολυγνωσίαν καί π ορα οιρηιικ όιηια  .του ουγγραφέως.



ο  X. Λομπίκης μάς πα^ουαιάζει με πΐϋΐέΐίιτν καί μέ δν- 
ναμιν οπανίαν τάς εικόνας του άπδ χάς σκηνάς της Άθι^- 
ναΐχής ζο>ής : τόν τΰΐχον τών κέντρων, τό χουλέρ ?Λχάλ 
-τής γειτον(άς, τος Σεπτεμβριανός μετοικεσίας, τάς διασκε* 
Μ σεις ατά μπάνια καί πλήθος άλλα· “Αν ή γλώσσα τοα 
«Ιναι μάλλον καθαρεύουσα τούτο οφείλεται είςντήν έπίδρα- 
σιν την όποιαν Ιχει ίιποσιή δ σογγςαφεύς από τήν κ).αοοι- 
χήν μόρφιοσίν του. ΕΙς κάθε στιγμήν, κατά τήν άνάγνωσιν 
του βιβλίου τούτου, από τά ανέκδοτα καί τούς ύποινιγμούς 
του φανερώιεται δ ?.ογοτέχνης πού εχει διαβάοη πολλά. 
Αυτό είναι έν όλίγαις γραμμαίς τό περί ού ό λόγο; έργον 
τού X. Δ. Λαμπίκη».

ι,ο υ ίδ  κουδδΕί.
«ΕΛτβ»—ΜοπιίρβΙΙίοΓ—|αηνΐβΓ 1931 

Μετά τά ανωτέρω λόγια τού σοφού κριτικού κ. Ρουσ- 
σέλ, έλάχιστα θά είχομεν νά ηροσθέσωμεν ώς άνάλνσιν τής 
άνά χεΐρας συμπληροιματιχής έκδόσεως.
Άθήναι, Μάρτιος 1932.

Ό  Εκδότης



ΕΡΩΤΙΚΟΙ ΜΠΟΜΟΜΜΕΣ
Ό  Αθηναϊκές δρίμος βοϋϊζβί—δπω; χάθε χρόνο 

—άπό τήν άνθρωποπλημμύρα *ού έξικίνηοι άπέ τά 
κέντρα χβΐ τής γειτονιές. Τό έρωτευμένο ζευγάρι γίνε
ται «σάρχα μία* άπότό στρίμωγμα τοΰ κόσμου.Όμορ· 
τάχος χαζεύει, ψάλλει καί τώρα τέ τρΡπάρι τής ήμέ- 
ρας καί δεχαρολογιϊ. Ό  ύπαίθριο; ίμπορο; ρητορεύει 
έμπρές ιίς άνδρόγυνον προσέγγισαν εις τήν μόστραν 
του, δτε αίφνης ή νεαρά κυρία κάνει Ινα ειρωνικόν 
μορφασμόν, τόν δποΓον ί πωλητής θά έξελάμβανεν ώς 
δυσφήμιαιν τών είδών του, άνέχείνη δέν συνεπλήρωνε 
τήν άχουοίαν αυτήν έχδήλωσίν της καί μέ δνα βαρύ 
δογγυτό ώδΙνος. Ό  σύζυγος ένθαρρύνοντάς την μέ τά 
λόγια τήν στηρίζει στήν άγκαλιά του...χαΙ...Άλλ’ ας 
τούς παραχολουθήσωμεν καλλίτερα.

Μετ’ όλίγον 2 να ταξί μεταφέρει τό άνδρόγυνον είς 
τό σπήτι του, δπου ή γειτόνισσες που τιύς είδαν 
γυρίζοντας έτσι γρήγορα κατάλαβαν τί συνίβαινε καί 
έτρεξαν νά ευχηθούν.

— Καλή λευτεριά... Να σάς ζήση τό άγγελούδι



που έρχκται σζ6ν χί^μα μί τό νέο χρόνο... θάρρος 
χυρία Μχρίχχ . Μήν άνηουχίΐτε, Κύρ Παντιλ^.·.

Ό  κύριος ϋαντελ^ς κ»1 ή κυρία Μαρίκα *ί* 
χαν πανδρίυθί) πρίν άκό λίγον καιρό. Ά ν  κβΐ έκιΐνος 
ιίχε ηβραομένα \ά 55 καί Ικβίνη 8έν ιίχ ι φθάβη.τά 
25 δμως ζοΟοχν οχ6 σπιτάκι τους άγαηημένοι καί εύ- 
τυχιΐς, ίπως φαινόνταν ατά μάτια τοΟ κόσμου.

Τ4 σπήιι τοΟ Παντελί) ήιαν σΙ μιά άκρινή συ
νοικία, μοναχικό, ώμορφο, μΐ αύΧή καΐ κ<)ηο καί 
κοντά σέ γείτονας καλούς. Μονάχα Ινας νοικάρης του 
ατό άπό κά^ω άπό τήν κρεββατοκάμχρά τους δωμά
τιο, κάποιος Κυρθανάση; μεσίτης σό δουλειές τού πο
δαριού ήταν σάν λιγάκι ένοχλητικός, μά δ φρόνιμος 
νοικοκύρης έδινε τόπο σχήν όργή, γιατί δέν ήταν άν
θρωπος τού καυγά. Ήταν πάντα συμβιβαστικός.

"Οσο καλές φαινόταν στά μάτια τής γειτοτιβς ή 
ήμέρες τοΟ άνδρόγυνου τόσο δύσκολες καί κακές ήταν 
ή νύχτες τους, άφοΟ έπερνοΟσε ό καιρός καί ή Μαρίκα. 
έκτός άπό τάλλα, δέν ένοιωθε στά σπλάχνα της κα
νένα προμήνυμα γιά τήν ένσάρκωσιν τδν όνείρων 
της. Τό πρώτο έξάμηνα μετά τό γάμο πέρασε μέ Ιλ- 
πίδες καί μέ δικαιολογίες. 2)έ κάποια στιγμή παρα
πόνων τής Μχρίκας 6 Ιΐαντελής θέλησε νά τήν άπο- 
στομώση <αΙ νά τή; κόψη τήν φόρα άπό τήν άρχή 
καί τής είπτ μέ ΰφος λιγάκι αύστηρό·

— Καλά καί άι̂ ια αυτά πού λές Μαρίκα μου. "Ας 
τό παραδεχτούμε, άν καί δέν έχης δίκηο, γιατί έγώ... 
είδες ; Αλλά μπορεί νά είσαι στείρα. Μπορεί νά 
είναι οικογενειακό σου.

— Τί οικογενειακό μου ;
— Νά, μπορεί νά ^ταν στβΖρα παί ι) μητέρα



ο ο υ  χ’ Ιχληρονέμηαις...
— Ή μητέρα ηο& μέ γέννησε ήταν στείρα ; : 
ΤοΟ ιΐηε χυττάζοντάς τον μέ Ινα βλέμμα μίσους, 

οΐχτου χαΐ π^ρ^φρονήσεως !
Τβτε β Παντελής Ιννοιωσε χαλ^ τ( είπε χαΐ Βέν 

τβ ξαναεΐπε...

— Δέν 6πάρχει χανένα φίρμαχο ; Διαβάζω σέ 
ρεχλάμες, ατίς έγημιρίδες, βτι κάτι...δπάρχουν...Ρώ

τησε μιά μέρα άπογοητευμένη ή νεαρά 
γυναίκα, ένφ τά μάτια της πετοΟσαν

, φωτιές.
—Τπάρχουν...Μαρ(χα μου. θά χυτ- 

τάζω... Καλά λές.
»< 1^·· ΙΜ  Τής είπε καθησυχαστιχά β Παντε- 

λής μ’ 2να σαρχαστιχδ χαμόγελο χαΐ'* 
δεύοντάς της τ6 στήθος.

Ή Ηαρίχα έννοοΟσε χανένα φάρμοχα τονωτιχδ 
γιά κείνον.

Ό  Παντελής άπδ τή στιγμή έχείνη έσχέφθη γιά 
χανένα φάρμακο ναρχωτιχδ γιά κείνη. Λαμπρά.

Τδ δεύτερο έξάμηνο, χαΐ μετά άχόμη, έπέρασε μέ 
άπογοητεύσεις χαΐ δάκρυα τής Μαρίχας χαΐ μέ ηαρή- 
γορα λόγια το5 Παντελή, δ δποίος γιά νά τήν ήσυ· 
χάζη κάποτε στίς νύχτες τών άγρυπνιών τους, τής 
{ρριχνε κρυφά μέσα στδ νερό χανένα δπνωτιχδ σκο
νάκι.

— Γιά σώπα Μαρίχα μου. Δέν μάς πήραν χαΐ τά 
γεράματα. “Εχουμε καιρό...Τής Ιλεγε συχνά.

— Μά... μέ τά λόγια, Παντελή μου; “Εργα δέν 
βλέπω. ΆπαντοΟσε έχείνη.



— Σιώπα 6ρέ παιδί μ̂ ιι, Μήν χ6 λές αϋτό. Δέν 
ίίνβ ίνάγκιρ νΑ μ5; ηίρ·^ χαμπάρι καΐ δ χόομος, δ 
ΧΛχός... .

— Ο^ύουύφ,.,Τά ίδια, Πανχιλάχη μου, τά ίδια. 
Παντελή} μου...

— “Ελα οχά συγκαλά σου παιδί μου I

Μιά Άπριλιάχικη βραδυά πού χά 5νθη χοΟ κήπου 
γίμιζαν μέ τή μεθυσχική μυριοδιά χους χό εύχυχι- 
ομε>«ο σπήχί, άμα Ιπεσαν σχδ κριββάη τό Ανδρόγυνο 
ή Μαρίκχ άρχισε πάλι χδ αιώνιο χροπάρι χφν παρα
πόνων χη; ίνανχίον χοΟ συζύγου...ώ; πού έστέγνωσε 
χδ στόμα της καί ίκαμε νά οηκωθή γιά νά πι·5 λίγο 
νερδ—μ’ αύτδ χούλάχισχον νά σδύσι̂  τό καϋμό χτ̂ ;.

— Μή σηκώνεσαι έσύ ^αρίκα μου. ΣΙοΟ φέρνω 
έγώ νεράκι...

Ττ)ί εΤπε μά τρυφερόχητα ό Παντελής καί Ιτρεξε 
άμέσως καί τής έφερε Ινα ποτήρι γερό, μέσα σιδ 
όποίον έρριξε κρυφά καί γρήγορα τρία σκονάκια 6ε· 
ρονάλ, πού πάντα τό είχε πρόχειρο....γιά τέτοιες πε
ριστάσεις.

ΚαΙ τέτοιες περιστάσεις είνε συχνές οέ έτσι Α
νάρμοστα ζεύγη ! Ίέτοιες Αγάπες έχει πολλές ή συ
ζυγική ζωή.

Αμα αέ λιγάκι έπήρε ό ύπνος τή Μαρίκα, σηκώ
νεται ό Παντελής, ντύνεται καΐ πάει στό πλαϊνό δω
μάτιο του πού τό είχε γιά γραφείο καί κύτταζε κάτι 
χαρτιά του γιά κάποια δπίθεσι του.

•Η βραδυά ήταν ήσυχη καΐ γλυκιιά καΐ ή συνοι
κία βυθισμένη σέ μιά ύποβλητική σιωπή καΐ σαν ά-



πόχοομο; τη; μ:.νά)(α ί̂ Μ■̂ 6xαν Ιν«ς έλα-
φρό; ψ(θ̂ ρ9ς πού Ιχανκ τύ άπκλύ άνοιξιίτικο άτράχι 
πκίζοντας μέ τρυφερά φυλλαράκια μέσα ατά κλα
διά. Μονάχα ό Παντελί); άγρυηνοΟαι—μαχρυά άπδ 
τό συζυγικά κρεβάτι— ικύβϊντας τό γερασμίνο του 
κεφάλι Ιπάνω ατό τραπέζι του γεμάτο μέ άνακατι- 
μίνχ χαρτιά, έφηι*ερίδες σημειώσεις, χαΐ λογαρια· 
σμούς. ΚαΙ άγρυπνώντας συλλογιζόταν δλες τΙς δου
λειές του καΐ δλα τά βάσανά του—χά δύστροπο νοικά
ρη του κάτω, τά έξοδα το9 σπητιοΟ καΐ πιό πολύ άπ’ 
δλα τά άτελείωτα παράπονα τί)ς Μαρίχας. Αδτή ή 
σκέψι ήταν ή πιά βασανιστικττ. Εκείνη νά Ηέλη άγά- 
πε:, άχ χι’ αύτά; νά τήν χυττάζη κουρασμένος. *Ε- 
χιίνη νά άναστενάζη χαΐ νά έλπίζη χι' έχεΐνος νά τά 
περιμένη δλα άπά τδ θεά κα! άτδ τά ύπνωτιχά. 'Η 
οκέψις αυτή—δπως χαΐ πολλές άλλες βροδυές τά Ιδιο 
—τάν έβασάνιζαν τώρα χαΐ τάν έχαναν νά Ηυμάται— 
χαΐ νά έκτιμά πόσο ήταν σωστή χαΐ άληθινή—ιήν 
παροιμία τήν παληά.

’Ή μιχράς-μιχράς παντρέψου 
ή τρανάς καλογερέψου

Είχε πανδρευθή μεγάλο;, άλλά νά έπαιρνε τού- 
λάχιστον χαμμιά γυναίκα δμοια του ! *Αλλ*αδτά έπρεπε 
νά τά είχε σχεφθή άπά κείνον τάν καιρό. ΠρΙν πέση 
στήν παγίδα τής γοητευτικής νεανικής έμορφιάς χαΐ 
γεινη μετά σκλάβος της καί τύραννός της μαζύ.Τώρα 
μονάχα νά τά σκέπτεται αύτά μπορούσε.

Τίποτε άλλο δέν μπορούσε νά χάμη. Καί φαινό
ταν πώς μπορούσε τόσο λιγώτερα, δσο άκριβφς πε
ρισσότερα άπαιτούσε ή Μζρίχα.

2έ μ;ά στιγμή νόμισε ηώ; άχουσε κάποιον



%ρ6χο οτήν χρ(ββαχοχά|λαρ3(, βάν χδτχοιο χρ[ζιμο ϊβ3 
χρβδβατιοΟ... Τέντωθ£ χό αύτΙ χαΐ Οβτβρ' άπ6 λίγ9 
π̂ λ̂  ξανάχου^β τρίξιμο. ΚαΙ πάλι μιτά...

ϋηχώνιται χαΐ πηγαίνβι σιγά-βιγά, φοβισμένος 
μήπιος Ιπαθι τίποτκ ή Μχρίχα άπ4 τδ δπνωτιχδ ποο 
τί)ς Ι5(β06. Τδ αίμα του πάγοβσβ άπδ τδ φδβο κ*1 
τά ηδϊια του ίιρ*μαν, Ψιθυρίζοντας σιγανά «δ 
θιδς Βοηθδς> άνοιξι άθδρυβα τήν πόρτα, χαΐ αίφνης 
άχουσε Ινα χαμηλόφωνο καΐ τραχύ

— -Αλτ.,Βρέ...
— Ποιός...παραχαλδ ; ; Ρωχά τρέμων.
— "Αλτ είπα! ΤοΟ ξανάπε ψιθυριστά ή Ιδια φωνή 

..."Α λτ...
Ό  Παντελής χύτταξε σαστισμένος.
ΚαΙ άμέσως μετά είδε ατδ φώ; τοΟ χαντηλιοΟ μιά 

γυαλισιερή χάνη πιστολιοΟ χατά τδ στήθος του χαΐ 
μιά γνωστή του μορφή άγριεμένη νά τδν χυττάζη χ«- 
τάμματα.

Ήταν δ νοίχάρη; του ό Κυρθανάσης.
— ...Συγγνώμην.. Συγγνώμην. Τοδ λέγει σιγανά ό 

Παντελής λαμβίνοντας αίφνης ψόχραιμον Οφος. Τί 
θέλεις έδώ τέτοια ώρα ; ΑΙ ;

— Μή βγάλη; μιλιά—τοΟ λέγει σιγανά δ έπισχέ- 
πτης τής συζυγική; χλίνης. Γιατί άλλοιώς έχάθηχις 
Κυρπαντελή. Δεν έχω δρεξι γιά φασαρίες...ΆχοΟς. 
Κάνε μου τόπο νά περάσω χαΐ τδ μυστιχδ Λ; μένη γιά 
λογαριασμό σου. Έγώ δέ θά πώ τίποτε.

— Πολύ χαλά. Πέρασε πήγαινε στδ χαλδ χαΐ 
αύριο... Ιχει δ θεός..

—"Αντε νά χαθής έού χαΐ δ θεός..
— Πολύ χαλά. Πολύ χαλά. Πήγαινε. Πήγαινε



τώρα βτδ χαλέ αιγά-σιγλ μήν ξυ«νή3:(]ς τή Μαρίχα 
χαΐ χλβΐββ ίξω τήν πόρτα καΐ α! ρ̂ιο·..

** *
'ΑφοΟ έτελείω3ί Ιτβι ή σκηνή δ Παντελής δίώρ- 

θωσε έλαφρί τά μαξιλίρ:α ποΟ ήσαν άνακατεμένα. 
ίσχέπασε μΐ νό σεντόνι τή γανβίχα του πού ήταν δ- 
λόγομνη χαΐ μετά ίγδύΒη χ»1 αύτός χ’ Ιπεαε χοντά 
της.

*Οτ«ν άρχισε να γλυχοχαράζη, ή Μαρίχα πσύ 
τήν άφηνε σιγά-σιγά ή νάρκη άπδ τδ βερσνάλ, χορ· 
τααμένη άπό δπνο χαΐ άπό δλα, ξύπνησε σάν άπδ 
γλυκό γοητευτικό δνειρο, άνοιξε τά μάτια της χα̂  
είπε τρυφερά στόν άνδρα της'

— Τί καλός πού ήσουν άπόψε Παντελή. Πόσο 
γλυκά Ιννοιωσα τήν τρυφερότητά σου χαΐ άς ήμουν 
καΐ βαρυχοιμιαμένη. Ά χ σάν σέ δνειρο σ’ Ιννοιωσα 
άπόψε... *Έτσι νά είσαι πάντα·

— "Ετσι. ΝαΙ Μαρίχα μου. Τής είπε έχείνος 
τρυφερά, άν χαΐ ήξερε πόσο θά μπορούσε νά τηρήση 
τήν 5πόσχεσ{ του ό χαϋμένος.

Πάντα δμως είχε τής έλπίδες του ατό θεό καί 
ατά δπνωτικά σκονάκια πού τής Ιδινε δταν ή αίσθή- 
σεις της τής έδιωχναν τόν Οπνο...χαΙ τούς έκαναν νά 
περνούν φαρμακωμένες καΐ χωρίς Ιλπίδις βραδυές— 
δαο εύτυχισμένες φάινόνταν ή ήμέρες τους στά μάτια 
τού κόσμου.

*
' « *

Είχαν περάσει άπό τή βραδυά—τήν άλησμόνητη 
βραδυά ίκείνη, ή 275 ήμέρες—τής Φυσιολογίας, τής 
Μαιευτικής καΐ τοΟΡωμαίχοΟΔικαίου^χαΙ ή τελευταία



αυμπληρωνόταν 2ταν τό ιύτυ)'ΐσμίνο άνβρδγυνο {χάνι 
τα ψώνια τοο μέοα στήν άνθρωποπλημμύρα τοΟΆΘη- 
ναϊκοΟ δρέμου τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάΐίς 
χαΐ άναγχάαθη νά γϋρ{σ·5 διαοτιχά οτό απήτι, τέτι...

Τά μχαίνυχνα μέ τ& ίμπα τοΟ νέου χρδνου ίφιρι 
9τόν χέομο ή Μαρ[χα—πρωτοχρονιάϊίχο έρωιιχό 
μποναμόί—ίνα χαριτωμένο άγοράχι.

*0 πρώτος πού ουνιχάρη τ4ν ιότυχισμένον πατέρα 
πρωί-πρωί χάτω άπ4 τήν αδλή, βλέποντάς τον ατδ 
παράθυρο, ήταν 6 νοιχάρης του ί...€λ*γάμ*νος», 6 
Κυρθονάοής.

— Νά μάς ζήο·5 4 διάδοχος, Κυρπαντιλή 11
— Εύχαριοτώ... ΚαΙ στά διχά σας.
ΤοΟ ιΓπε σοβαρά χαΐ πιρήφανα ό Παντιλής.

*• ·
—Δέν ξέρω γιατί Παντιλή δεν ιίσαι πάντα—ποτέ 

ήθιλα νά π6>—μαζύ μου ι6χάριστος δπως έχβίνη τή 
βραδυά. Αλλά τέλος πάντων 4 Θί4ς ίχουσι τΙς πα- 
ραχλήσιις μου.

Έ λιγι τήν άλλη μέρα ή Μχρίχα χαμαρώνοντας 
χ4 μπιμπέ της.

—“Ας ιίναι ιδλογημένο τ6 δνομά του—τή; άπαν- 
τοδσι ύ Παντελής— Π̂ρ4 παντός Ηαρίχα μου «Πί· 
στιυε χαΐ μή έρευνα».

—€ΐ1(στευι χαΐ μή έριύνα>.......

Δέν έρευνάτε, Ισως. Ηά πάντα θά θυμάσθε— ή χά
βε Μαρί<α—χάποιο γλυχό όνειρο χαΐ χάηοιον ά4ρι- 
οτον χαϋμ4. δταν μάλιστα, δπως στή Μαρίχα τοΟ Παν
τελή. μιά σάν γνώριμη φωνή σάς τραγούδι! ταχτιχά



χάτω 4ιι6 τ4 σπτ|τί α*ς·
θνμήοοϋ έχ«(νη τή βραδαά...

ΠατΙ 8λις Οδχβτε χάποια 6ρΛδι>ά...ΚαΙ μιά θίμηας 
άξίχαοτης αχιγμΐ̂ ς «ίναι σάν νά κ*ντά:[] τήν πονβμένη 
-χαρδιά μέ τ̂  ̂πικρά έκιΐνχ λδγια το3 Ντάντι.

Νοη ο έ  ηιαβ- ΐ̂οΓ (Ιοίοιε
ο1ΐ6 ΓίοοΓίΙαΓδί άεΐ ίειηρο ίβΗοβ
ηεΐΐ» ηιίδοπα.



«ΠΥΦΗ Κηΐ ΓΗΜΠΡΟΣ ’
Έ  όρχουμένη άρκούδα ίξίφνιο* τήν Αθηναϊκή 

γιιτονία, Οστερ’ άηδ χ6ολ χρόνια. Τό νιίφι τοΟ θια- 
οίρχου της έσήμανε προακλητήριον χαΐ τό Κοι- 

, νόν τής «πρεμιέρας» προαήλθι πρό
θυμον χαΐ περίεργον. 'Η γρηοΟλα 
θυμήθηκε τόν παληό της καιρό ποί»

I ήταν κοριτσάκι χαΐ χαμήλωνε τά 
' μάτια της άπό ντροπή, δταν 0 άρκου- 

διάρης ίλεγεν εις τήν χορεύτριά του: 
— *Έλα μωρέ, Μαριόλα μου κάμε 

«π&ς «Μοιμβεαι ι) νύφη  μέ 
γαμηρό».

Ή  μπεμπέχα ηοό είδε σήμερα 
γιά πρώτη φορά τήν άρχοΟδα, έρώ- 
τησε μέ περιέργεια

— Καλέ τί είναι, γιαγιά ;
— Είναι ή άρχοΟδα !
— ΤσαΙ τί χάνει ;
— Τρώει τά άταχτα παιδιά.
— Καλέ πές μου τί χάνει τσαί άσε τις σαχλαμά- 

ρες ! ..Έγώ θά ίδώ μόνη μου τί χάνει...Έγώ τσέρω...
Καί δταν δ άρχουδιάρης δίδει τό ίδιο παράγγελμα 

χαΐ ή μπεμπέχα βλέπει τήν άρχοΟδα νά άγχαλιάζη 
μέ ήδονιοτιχόν μηχυθμόν τόν χοντό—γιά νά χάμη τή 
νύφη μέ τό γαμπρό στό χρεββάτι—γυρίζει χαί λέει 
εις τόν θαυμάζοντα τό θέαμα πλαϊνόν συνομήλικά τη{*

— Αότό δέν είναι τίποτε βρέ χουτέ..·*£γώ τσέρω 
χαλλίτερα πώς χάνει ή νύφη μέ τό γαμπρό..2κ0ψ· 
νά σοΟ πώ στ’ αύτί...



το ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΆντΙ μνημβίων χαΐ μαυσωλβίων 
ΙπΙ τθΟ τάφοα μου χαφβνιΐον.

Ό  παλαιίς ποιητής αύτίδν τών στίχων, δέν έξέ- 
φρασε τήν άτομικήν του έπιθυμίαν μίνον, Συνέταξε 
καί τόν έμμετρον κωδίκελλον τής διαθήκης καί δλων 
τών Ελλήνων, δλων τών Ιποχών. Άλλ’ έπειδή δέν 
είνε άκίμη έξηκριβωμένον, άν καί είς τέν άλλον κδ- 
σμον μετά θάνατον είνε έξησφαλισμέναι αί απολαύ
σεις τών έθνικών μας... συνηθειών, δ "Έλλην Ιφρδν- 
τισε νά τάς χορτάοη άπδ τήν παρούσαν ζωήν, το- 
ποθετήσας τήν συνισταμένην δλων αύτών εις τδν κα- 
φενέ. Δι’ δπερ καί ή ιστορία τοΟ καφενείου είνε αυ
τή ή κοινωνική καί πολιτική ίστορία τής νεωτέρας 
Ελλάδος. ’Α,πδ τόν καιρό τού καφενείου τής «*ίί· 
ραίας Ελλάδος» καί τοΟ «Καφενείου τών Εύφρονούν- 
των», ώς τήν άκμήν τοΟ καφενείου τής Δεξαμενής 
καί τοΟ Καρατζά, ώς τά θορυβώδη φιλολογικά ήμε- 
ρονύκτια τοΟ «Νέου Κέντρου», ώς τήν φοιτητική 
πρέφα τοΟ «ΣοφοΟ Κοραή», ώ; τήν σημερινήν άνα- 
καίνισιν ...καί πάλιν καφενοποίησιν τοΟ «Γαμβέτα»...

Άπό τήν έποχή πού 6 Σουρής μας έκαμε τόν έμ-
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μβχρον χαρακτηρισμόν τοΟ καφενόβιου "Ελληνος: 
Στόν χοίφενέ &η’ Ιξα

β&ν μπέης ξαπλωμένος 
τοΰ ήλιου τις άχτίνβς 

άχόρταγα ρουφβ 
χα{ οτβν έφημ·ρ(βων

τ& νέα βϋθιομένσς 
χανέναν δέν χυττάζ»,

χχνέναν δέν φηφδ
ίως σήμερα, που ξαναγυρίζΟυμε όρμητικά στους πα- 
ληούς μας καφενειακούς ξρωτας, τά πράγματα βέν 
παρουσιάζουν καμμιά διαφορά—άν βγάλουμε άπό τή 
μέση Ινα σύντομο άντράκτ πού περιστασιολογικώς 
έμεσολάβησε.

"Οταν έπεσε ή πρώτη κανονιά τοΟ Βαλκανικού 
πολέμου, ό άντίκτυπός της 6πήρξε τρομερός μέσα ιίς 
τό άθηναϊκόν καφενεΐον καΐ ή πελατεία του ήροκώθη 
ιίς βαθμόν άπελπιστικόν. *0 φοιτητής, τό μαστορό
πουλο, ό φούρναρης, ό κάλφας τοΟ τσαγγάρικου, ό 
μαθητευόμενΰς φαναρτζής, βλοι οί άντιπρόσωποι τής 
άλκίμου γενεάς, παραιτήσαντες στή μέση τήν πρέφα 
τους, στίς δυό πόρτες τό τάβλι, στήν πρώτη χαρτω
σιά τήν κοντσίνα, στήν τρίτη φαλτσοστέκα τό μπιλ- 
λιάρδο, έσπευσαν είς τήν φωνήν τής πατρίδος. ΚαΙ 
4φισαν είς τήν θέσιν τους τόν συνταξιούχον, τόν άπό- 
μαχον τής ζωής, τόν άδήλωτον, δλους τούς κατ* άπό- 
λυτβν δικαίωμα τύπους τού καφενοβίου, 6 ίποίος...

Σέ μιά χαρέχλα -τδνα ποδιίρι του τιντώνχ, 
τό 4λλο αέ μι4ν Αλλη καΐ λίγο παρ·χ«1 
Αφήν·ι τό χαπέλλο του χαί Αρχινφ μέ τόνο 
τούς ύηουργοΟς ν4 6ρ1ζ^ χ«{ ΐήν ηολιτιχή.

Μετά έρχεται 6 όρυμαγδός καΐ 6 άνατρεπτιχός 
άνεμος τοΟ παγκοσμίου πολέμου, δ ίποίος τό έρή-
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μαζ* χυριολε ι̂τιχώς τό άθηναιχόν χαφενεΐον. Δηλαδή 
τόν «χαφενέ» ώς πολιτοχδ βαλένε, ώς χοινοβουλευτι 
χόν βή|ΐα, ώς χέντρβν ραντεβοΟ γιί παντός είδους 
δποθίσεις, ώς μεοιτιχδν γραφεΐον, ώς ά''αγν(ΐχτ:ήρ[ον, 
ώς φ(λολογιχήν Άχαδημίαν, ώς παράρτημα ξεθυμά- 
οματος των παραχουρδιομένων νεύρων, σύμφωνα με 
τους άλλους στίχους τοΟ ποίητοΟ :

2τόν χαφίτζΐ} ξιοηάνο),
φοιχς^ χ'Ιχβΐνος πα(ρνβι 

Αμέσως &νω-κΑτο
το3 χΑνω τόν μπουφέ, 

τέν βρίζω χαΐ μέ βρίζ·4
χόν Βέρνα χαί μέ Βέρνσι, 

χβΑ χέλος 9έν κληρώνω
ΒκχΑρα σχόν χαφέ.

Αύτό τό χαφενεΐον, τό πατροπαράδοτον χαφενεΐον, 
τό όποΖον έγαλουχηοε μέ τάς παραδόσεις του χαί 
έπότισε μέ τά νερά του τάς...ψυχάς των Ελλήνων, 
κατά διαδοχ?)ν γενεών, δπέοτη τόν τρομερόν χλονι· 
αμόν. Περί αύτο9 πρόκειται. Διότι τά χατ* ευφημι 
σμόν λεγόμενα χαφενεδάχια που Ιχουν...αίθουσαν 
μέν χαμμίαν σκοτεινήν τρύπαν ύπογείου ή μάνδρας, 
άποτελοΟνται δέ άπό...1να χαμινέττο, Ινα χαράμπα- 
μπα, δυό-τρία μπρίκια χαί πέντε δέκα φλυτζάνια τά 
έπολλαπλασίασε ή χαθαρώς χαφεποτιχή χαί φασχο· 
μηλοποτιχή άνάγχη τών Αθηνών. ΚαΙ δέν μπορεΖ 
φυσικά νά έχη κανείς παράπονα άπό τάς ύπηρεσίας 
τοΟ άνευ τραπεζών καφενείου. ΠοΟ νά πάτε, είς 
ποίον σημεΖον τής ηόλεως, είς ποΖον άπόμαχρον γρα- 
φεΖον πολυωρόφου μεγάρου, είς τό τσαγγάριχο τής 
μαχρυνής συνοικίας, είς τό λαβυρινθώδες έργοστάσιον, 
χαί θά βρεθήτε μακράν άπό τήν άχτΖνα τής δράσεως



του τρωγλοδύτου χαφετζή ;
Ή ύπόγειος δπδ τήν σχάλχν χρύπτη, τδ άπόμε- 

ρον σημεΐον τοΰ κορριντόρ, ή άχρησιμοΛΟίητη άπο· . 
θήχη, δέν Ιχουν φέβον είς τας Αθήνας νά χατοιχη- 
θοΟν μόνον άπδ ποντίκια. Τά Ιχει καταλάβει 6 χα- 
φετζής, δ όποϊος θά σδς φέρ·{) δπου καΐ νά πάτε τον 
βαρύ γλυκό σας καί τόν μέτριον καΐ τόν μέ όλίγη καΐ 
μέ κα'ι'μάκι.

Τον άνχίκτυπον τδ)ν...νεων ιδεών καΐ τών νέων 
τάσεων ύπέοτησαν οί χαφενέδες. Ό  κόσμος άφησε 
τήν καθιστική ζωή καί παίρνει τά δρη καΐ τους δρό
μους διά τήν άπόκτησιν τοΟ κέρδους, μέ τά έπάνω, 
μέ τά κάτω, μέ τά μέσα, μέ τά έξω καΐ ώς μόνον 
κέντρον άναψυχής χαΐ τονώσεως εύρήκε τά μπαρ— 
καΐ τδ μπαρ μάι, μετεφύτευσαν είς τδν τόπον μας αί 
λεγεώνες τών ξένων πού έπερασαν κατά τδν πόλε
μον άπ’ έδώ καΐ μάς Ιπέβαλαν α( έχ Ρωσσίας Ικπε- 
πτωκυΐαι μεγαλειότητες. Μπάρ, λοίίΐόν, ντάνσιγκ— 
ή Έλευθέρα πόλις τοΰ Ντάνσιγκ προσέφερε τδ ϊνομά 
της είς τά μοντέρνα όργιαστικά κέντρα, τά όποια 
έξετόπισαν τδ καφέ άμάν καί τούς ύπογείους παρ.>- 
δείσους τής Όμονοίας χαΐ τών 0δών ’Αθηνάς καί 
Αγίου Κωνσταντίνου. Άλλά...άλλά...

τοδ Έ λληνος 6 τράχηλος 
ζ’̂ γόν Οποφερκι.

Δέν ήτο δυνατόν νά -υποφέρουμε επί πολύ τάς εύ- 
ρωπαϊχάς άναλάτους συνήθειας χαΐ τάς άμερικανικός 
νευρικότητας καί, φυσικά, ξαναγυρίσαμε πλησίστιοι 
είς τού; παλαιούς μας έρωτας. ΠοΟ άλλου; Στδ καφέ- 
νεϊον. Τδ καφενείον. πού έδόξασε ή πολιτική, άλλα 
καί ή δημοτική ηοίηαις καΐ τδ λαϊκδ τραγοϋδι:



Άχούβχτβ τ£ ίγςν§ βχ»ίς Σπάρτης τα χ»ρ:ά, 
ηοί> ντύθηχι μι* νέα ή χζχοΰργα υτ4 ••ίρωπαϊχά. 
Πχ£ρν·ι τόν έργολάβο χαΓ πάβι ζχόν κζφζνέ, 
τόν χαφβτζίί διαxίίζΒ^ σουμάδα χι’ άργιλέ.

Πάλι λοίπ4ν 3x4 καφενεΐον. Είδατε; Νά. Έχτδς 
άπά χ4ν μερακλΐ) χοΟ ναργιλέ, ό φοιχηχής, 6 έμπορος 
ττ|ς συνοικίας, 4 τεχνίτης, 6 άποτυχών έν τψ μεταξύ 
είς τάς προσπάθειας του 1/ ττ} δδψ Σοφοκλέους, τδ 
μαστορόπουλο, 6 ψιλικατζί)ς, 6 άνθρωπος τών δποθέ- 
σεων τοΟ ποδαριού, 6 μεσίτης, 6 δικαστικός κλητήρας, 
ο μικροΟπάλληλος έξαναγύρισαν είς τό καφενείον καί 
έκρουσαν βιαστικά τό μάρμαρο ή τή λαμαρίνα τοΟ 
τραπεζιού.

—Χτύποοοος.. Έφθασε!
—Φέρε ένα γλυκύ βραστά καΐ...
—ΤοΟ λόγου του;
—Δέν θυμάσαι πιδς τόν έπινα; Βαρύ μέ όλίγη.Καί 

φέρε καί μιά κοντσίνα καθαρή.
Καί τό παιγνίδι άρχίζει... Αρχίζει άπ’ έκεϊ πού 

διεκόπη μέ τήν πρώτη κανονιά τότε...
— Πού έμείναμε;
—Παίζε ... ΣοΟ είχα πάρει τό δυό καλό. Τώρα 

παίρνω, για νάχουμε καλό ρώτημα...Τέσσερα καί τρία 
έφτά καί δυό έννιά κι’ δ άσσος δέκα..!

Παρ’ έχεί ξαναρχίζουν ο( δυό φίλοι τό διακοπέν 
σερί ατό μπιλλιάρδο.

—Μή βαράτε πικέδες γιατί θά σχίσετε τήν τσόχα! 
συνιστά ό καταστηματάρχης έντόνως.

•Ο φοιτητής συνεχίζει τάς διαχοπείσας μελετάς
του.

—Τί τά λες;



—ΚοΟπβς.
—[Ιάοο.
—Έγώ μπαίνω μέσα.
—Πάμε άμέ^τε;
Έν τψ μεταξύ άπύ τύ πλαϊνό .τραπέζι άντηχιΣ 

παγερέ έμοβροντία πολυβόλου. Δέν καταλαβαίνετε; 
Είναι τό τάβλι. ΚαΙ μήπως είνε Ινα; ΚαΙ τά πούλια 
χτυποΟν μέ μανία έπάνω ατό άνοιχτό ταμπλώ. Κράη, 
κραααραχράπ, κρρρρ...Τσάφ, τσάφ. .

—'Εάμε τήν πόρτα σου.
—Κράπ, κράπ, κρρρρρ...
ΚαΙ έν τφ μέσφ τής θορυβώδους μάχης, συνεχίζε

ται στό πάρα πέρα τραπέζι, ή Ιμποριχή συζήτησις, αί 
διαπραγματεύσεις διά τήν άγοραπωλησίαν οίχοπέδου 
ή αί διενέξεις μεταξύ οίχοπεδοφάγου χαΐ μεσίτου. Καί 
παρ’ έχεί, ό αίώνιος καφενόβιος ρωμηός, ό Ιδιος όπως 
χαΐ πρό 15 χαΐ πρό ΒΟ χαΐ πρό 40 έτών. κατά λάθος 
δι’ ένα βραχύ διάστημα έχτραπείς άπό τόν φυσικόν 
καφενειακόν προορισμόν του, άφοΟ χατέφαγε τΙς έφη- 
μερίδες.

Τή φίλη μκς Ε'^ρήπη 
μ ί ηέν τ· <ρααχ«λών·ι 
χι’ έπιίνα) στό τρβπόζι 
τό γρόθο τουχτυπφ, 
χάνεται ό χαφές τον, 
τά ροΟχα του λερώνει 
χι’ όσες βλαστήμιες ξέρει 
τΙς λέει χαΐ γελ^.

Άλλ’ αύτό δέν είναι τό χουλέρ λοχάλ τής άθηναϊ* 
χής συνοικίας μόνον. Δέν λαμβάνει χώραν ή χαφε- 
νειαχή άναγέννηοις είς τά άπόκεντρα μάλλον μέρη. 
Ή άναβίωσις τοΟ καφενείου έπέρχεται ραγδαία χαΙόρ*



μητιχή άπ6 τά χεντριχώτερα στ)μεΤα ττ̂ ς πέλεως, ώς 
μία άνάγκη φυσιχής άναπλτ]ρώσεως τοΟ άποτελεσθέν- 
τος χαιρόΟ μέ τά μεσολαβήσαντα πολεμικά γεγονότα 
χαΐ τούς άστάτους μεταπολεμικούς άνέμους τ·ί}ς 
ζωτ|ς μας.

Νά 0€Γαμβέττας». ΆφοΟ τό παλαιδ χαμηλό οίκη· 
μα κατεδοίίρίοοη· καΐ είς τήν θέσιν του άνηγέρθη 2να 
άπό τά πιδ μοντέρνι. ι̂έγαρα τών Άθηνί&ν,τό παλαιόν 
καφενεΐον, είς τό όποιον τφ καιρφ έκείνφ έαύχναζαν 
φοιτηταί, κατά πλειονότη ξ̂α Κύπριοι καί Μακεδόνες, 
μετετράπη εις κομψότατων, . •ζαχβ'ρύί'λαστεΐον μέ 
προκλητικήν βιομηχανίαν γλυκισμλιων ευρωπαϊκής, 
καί άνατολικής τεχνοτροπίας, μέ μπάρ λίαν έκμοντερ· 
νισμένον... Αλλά πόσον έβάσταξε ή μεταβολή αυτή— 
τήν όποιαν, μά τήν άλήθεια, ώς ειρωνικήν έδακτυ- 
λοδεικτοΟσεν ό Γλάδστων άπό τό κηπάριον τόΟ Πα
νεπιστημίου άπέναντι; *Από τά σΟκα δς τά σταφύλια·

Ό  «Γαμβέττας» ξανάγινε καφενεϊον. ΚαΙ μάλιστα 
όλίγον τι δημοσιογραφικοκαλλιτεχνικόν καφενεϊον— 
έκ διυτέρας γενεάς διάδοχος τού άειμνήστου «Νέου 
Κέντρου» καΐ πρόδρΡμος Ισως χανενός άθηναϊκοτεαρι- 
ζιάνικου καφέ ντέ λά Παί!

Σιγά-σιγά είς τό μεταξύ ένεκλιματίσθηααν είς τό 
περιβάλλον μας καί οί άδελφοί πρόσφυγες καΙ άφοΟ 
άποχατεστάθησαν, άρχισαν άποκαθιστώντες καί τό 
καφενεϊον—τό τέμενος αύτό τής άνατολικής μακαριό- 
τητός, τό τόσον έπικινδύνως... σεισθέν έχ θεμελίων 
κα«.ά τήν περίοδον τών άνωμάλων καιρών. Καί είς 
αύτό τό κεφάλαιον τής ζωής δέν θα έπέλθη ποτέ, 
μά ποτέ, καμμία διαφωνία μεταξύ γηγενών καί προ
σφύγων!



θέλετε χαΐ άλλο π(δ χαρακτηρίοτ^κδν φα̂ νόμενον 
σχετ:χ4ν μέ τήν άναβίωσιν τοΟ άθηνϊϊκοΟ καφενείου: 
Ρίξτε μια ματιά ατ4 ίοτοριχόν «Πανελλήνιον», τδ 
πάλαι πδτέ κοσμικόν Γδρυμα τοΟ ΙΙεριχάρου, άπδ τό 
όποίον έπέρασαν δλαι αί έξέχουσαι φυσιογνωμίαι τών 
Αθηνών, δλοι οί τύποι των ξενύχτηδυ^, άπό τδ Γου- 
6έλη ώς τδ Ζερβδ, άλλα καΐ ώ; τδν ΤσΙν-Τσών, πού 
είχε στήσει Ικεϊ μέσα τδ δρμητήριόν του, δλες ή διε
θνείς χι’ έντόπιες χοκχότες χαΐ προμηθεύτριες, άπδ 
τήν άθορόστομη Έλενίτ,ι^ ώς τή Φριαντά χαΐ δς 
τήν άλήστου μνήμ^;ιϋαμ<αντίνα...

’ Άλλα πρδς τΓ ή άνα^ρομή μ̂ ΐζ πρδ; τΙς παληές 
του δδξες; Τδ «Πανελλήνιον» Ιγινε σήμερα χαΐ αύτδ 
χαφενεϊον κατ’ ούδέν διαφέρον άπδ τδ χαφενεΤδν 
Μπανίχα ή άπδ τή «Λεύκα» ττ̂ ς Βάθης.

Αντί τής μουσικής τής άλησμόνητης δρχήστρβς 
του άντηχοΟν τώρα είς τδ «Πανελλήνιον» ή δμοβρον- 
τίες άπδ τά τάβλια. Καί άντί άπδ τδ άρωμα τής χοχ- 
χδτας, πού έπερνοΟσε διά τήν δέουσαν άνίχνευσιν, 
γεμίζει τήν άτμδσφαιρα έχει μέσα τδ άρωμα τοΟ 
χαίμαχλή καφέ.

Πόσο δίχηο είχε ό θρηνοπαθής έχείνος ποιητής, 
δ Λ, Παπαρρηγοπουλος, πού μάς έχληροδότησε τδ 
πανελληνίου ευχής παράγγελμα:

Άντί μνημ·1»ν χαΐ μαϋοολιΐιον 
ίπΐ τοΒ τάφου μου χαφκνιΐον 
ζητώ , ώ φίλοι, ν’ άν«γ«ρθί.
'Οτκν θζ πίνουν χχφέ ο! άλλοι 
γυμνόν χρχνίον θέ νά ηροβάλλ^ 
τό άρωμά του νά όοφρζνθ^ί



01 ΠΛΒΠΟΔΙΟΙ ΦΩΤΟΓΡ?\ΦΟΙ
βυμάσθε τόν πρώτον ιεραπόστολον τ^ς τόσον 

γνωστί)ς σήμερα φωτογραφικής αίρίσεως πού ένεφα- 
νίσθη εις τάς Αθήνας έδώ καΐ 25 περίπου χρόνια ; 
Ανακαλέσατε οί παλαιότεροι εις τήν μνήμν̂ ν σας τόν 
τύπον ΙκεΙνον, τόν μεταξύ ζητιάνου ή τρελλοΟ, 6 
όπβίος, μετά τδν πλανόδιον όδοντοϊατρόν καΐ τόν 
έπίσης πλανόδιον πανοραματατζήν, ένέσκηψε είς τάς 
Αθήνας καλών μέ κηρυγματικόν σθένος τούς Άθη 
ναίους νά λάβουν, Ινας-Ινας ή παρέες-παρέες, διά' 
μίαν στιγμήν, στάσιν προσοχής ένώπιον αύτοΟ καί 
τοΟ μυστηριώδους μηχανήματός του.

—Έδώ, κύριοι, φωτογραφία: τής στιγμής, μέ δε
καπέντε λεπτά ή μία ! Στή στιγμή Ικτελεσις καΐ πό 
ζα... Εμπρός, έδώ δλοι.

Έπέρασε άπό τήν όδδν Άθηνάς. Έσταμάτηαε 
πρό τοΰ Ταχυδρομείου δπου ή μαρίδα τοΟ Ικαμε τήν 
τιμητικωτέραν διαδή^ωσιν, δηως άργοτερα πέριξ τοΟ 
Βδελλοπούλου. Έκαμε μιά βόλτα δς τήν 0δόν *Αγίου 
Κωνσταντίνου, δπου τό διάβα τών επαρχιωτών πού 
έπήγαιναν ή έρχόνταν άπό ιούς σιδηροδρομικούς σταθ 
μούς. Αλλά, νά σου, παρουσιάζεται καΐ δεύτερος καί 
τρίτος. Τά δεσποινίδια είτε τοΰ Άρσακείου, είτε άπό



μοδιοτράδιχα τόν έχύτταζαν μέ περιέργεια χαΐ μέ 
τρόμο τότε τό φωτογραφικό φαχό καί, μάλιοτ», φακόν 
περιτρέχοντα τούς δρόμους, άπειλοΟντα νά... ίποκρυ 
οταλλώοι  ̂ είς πλάκα αίωνιότητος πάσαν νεγκλιζέ 
στάσιν, πάσαν... συνάνιησιν, πάντα μορφασμόν. Τά 
παιδιά πού έπήγαιναν στό σχολεΖο, οί λοΟστροι άπό 
τάς γωνίας τοΟ δρόμου, τό μπακαλόπαιδο άπό τήν 
πόρτα τοΟ μαγαζιού, τό δουλικό άπό τό μπαλκόνι, 
όλοι τόν παρακολουθούσαν βαδίζο\τα μέ τό κουτί 
ύπό μάλης χαΐ τόν τρίποδα έπ’ ώμου, μέ Ικπληξιν 
άλλά καί θαυμασμόν.

— Βγάνει φωτογραφίες στή στιγμή... Πόσο παίρ
νεις μπάρμπα;

—Δυό δεκάρες τή μία. Ελάτε, μαζευθήτε νά σάς 
βγάλωμία μάνι-μάνι...

ΆφοΟ έκλεινε ή συμφωνία καί περνούσαν 5-10 
λεπτά ή καί μισή ώρα, ή : οΐ άν δέν έλαμβάνετβ 
άνάγκη νά έπαναληφθ  ̂ή πόζα καΐ τό πείραμα λόγψ 
αποτυχίας τού πρώτου τραβήγματος, παρουσιάζετο 
είς τούς άνηλίκους πελάτας Ενα κομματάκι τενεκέ μέ 
μερικές σκούρες σκιές Επάνω, τό όποιον, τή έπιμόνφ 
άξιώσει τού φωτογράφου καί παρά τάς άμφιβολίας 
τών πελατών, παρίστα φωτογραφίαν τού όμίλου πού 
είχε ποζάρει. Τό άντίτιμον είχε προκαταβληθή.

Στήν Εποχή τής παρελθούσης γενεάς, δτανάκόμη 
ή μυστηριώδης Εφεύρεσίν τού Ντογκέρ, δέν είχεν Ε· 
ξελιχθή είς Επιδημικόν νόσημα, τά φωτογραφεία είς 
τάς Αθήνας ήσαν όλίγα, δποβλητιχής (εροτελεσιί- 
ας καταστήματα, τήν κλίμακα τών όποίων άνέβαιναν 
μέ πάλλουσαν καρδίαν καί οί τολμηρότεροι άπό τούς 
πελάτας.



ΚαΙ πολύ φυσιχά. *Η έπιτυχία τ<}ς φωτογραφίας 
Ιθεωρεϊτο είδος λαχείου...

Έποζάρατε μέ μουστάκι καί έβγαίνατε οπανδς 
σαν τό Σεμιτέλο. Άπεφάοιζε μεμνηστευμένη δε
σποινίς μέ τήν κόμην ττ}ς Άβρακώμης νά λάβη δειλήν 
στάσιν προσοχής έμπρός στό φακό, γιά νά στείλη τήν 
εικόνα της είς τόν καλόν της, καΐ έβγαινε μαδημένη 
σάν καρακάξα τον Αδγουατο ή σάν μοντέρνα κυρία 
τοΟ 1929.

Μέ τέτοια φωτογραφικά θαύματα... έδημοσιεύιτο 
είς τάς έφημερίδας ή φωτδγραφία τοΟ Ζυγομαλά καί 
έμοιαζε σάν τοΟ...Μυστριώτη...·Ή ή είκόνα τοΟ Λόν 
Ζουάν καΐ έμοιαζε σάν τό.,.Μίκη τδ Λάμπρο βπιος 
τδ έπιβεβαιώνει καί ό ποιητής:

11ά ιίχ ε  τέχο:α ώμορψιλ 
καΐ ·1χ· τέτοιο χάλι 
πού πιύ πολύ άμοΙαζ· 
τοδ Λάμπρου του Μιχάλη 

Κι* ίν τούτοις έσημιίωναν κάτωθι τί)ς βΙχόνος 
Ούτοζ ΙατΙν 6 Δόν Ζουάν 
6 αληθής καΙ μόνος.

Καί είς τά οικογενειακά Πάνθεα τδ πράγμα δέν 
ήταν πολύ διαφορετικόν.

Αντίκρυ ατό ζιυγάρι 
χαμογβλί μέ χάρι 
μ ι|^ Μ ·ρά γκαβή.

Τφ καιρψ έ κ ε ί ^ Β  μηχάνημα τοΟ πλανοδίου— 
τί παραστατική όν^Β^α έ ν σ τ α ν τ α ν έ  ! έκανε 
τά θαύματά του έπάνω είς ένα κομματάκι τσίγγο ή 
τενεκέ συνήθων διαστάσεων 4 έπΙ 8 μέ έπιχρισμχ 
άπό κολώδιον. έπΙ τοΟ όποιου, προοπίητον διά τοδ 
φωτογραφικοΟ φακοΟ τδ φΰ>ς...έχρωμάτιζε άποτυ-



πωτίκώς τήν μορφήν τοΟ φωτογραφουμένου άντιx6 -̂ 
μένου. Τό ίργον καΐ ή τέχνη αύχή ήααν πολύ άηλδ. 
Τό χουτί τής μηχανής ήτο συγχρίνως καί σκοτεινός 
θάλαμος κοί έργαστήριον. Ό φωτογράφος, άφοΟ ξα- 
νακουκουλονόταν μέ τό μαΟρο πανί ποό είχε τό μη
χάνημα γιά ούρα, δπως έσκεπαζίταν καί τή στιγμή 
πού σάς έπαιρνε τήν πόζα, άνακάτωνε μέ τά χέρια 
του κάτι μέσα οτό μηχάνημα καί μετά Ιβγαζε μέ 
προσοχή τό κομμάτι τοΟ τενεκέ που είχε τό είδωλό 
σας, τό περνούσε δυό-τρείς θωπείες μέ τή γλώσσα 
του, έφωδιασμένη μέ άφθονο σάλιο—αύτή ήτο ή άρ- 
χέγονη ιεροτελεστία τής έμφανίσεως—μετά, τό φυ
σούσε, μετά τό έσχούπιζε μέ τό μαντήλι του, τό 
ίκοίον συνήθως ήτο 6γρό είτε άπό συνάχι τό χει
μώνα, είτε άπό ίδρωτα τό* καλοκαίρι, τό κύτταζε 
μέ...μειδίαμα δπερτάτης ίκανοποιήσεως καΐ ένθου- 
σιασμοΰ καί σάς τό παρέδιδε :

— 'Ορίστε, κύριος...Τέλειο πρί'μμα...
— Μά έγώ είμαι ; ; ;
— 'Αμ’ ποιός είνε...
— Μά έδώ έπάνω στόν τενεκέ φαίνεται μιά γρα- 

τζουνιά...
— Α, φίλε μου, Έδώ πέρα καί πρωθυπουργός 

νά είσαι τενεκεδένιος θά βγής. Έτσι είνε. μή σού 
φαίνεται παράξενο.

— Μά ναί, άλλά δέν μπιηΗΡς νά τήν προοέξης 
τή φωτογραφία γιά νά βγή πι^ώμορωη ;

— Δέ σέ κάμαν ώμορφο ή μάννα σου καΐ ό πα
τέρας σου καί θά σέ κάμω Ιγώ ; ΈπΙ τέλους σάματι 
δίνεις τά χίλια τάλλαρα. Δυό δεκάρες δίνεις...“Αλλος, 
κύριοι, άλλος έδώ. μέ δυό δεκάρες φωτογραφία τής



ατιγμί);.
Μπορεί νά θυμόσαστε χήν περιγραφή χοΟ Σουρή 

περί τής είχόνος του :
Χαγό-ίΐ μι& πτ5Χ’·» 
μιλ μύτη ολν μβλτζα^α, 
μάτια ο4ν σαλιγκάρια···

Αλλά πϋΟ ξεύρετε ; Μπορεί χι’ δ ποιητής τοΟ 
«ΡωμηοΟ» νά ίχαμε τήν ,.Ιμμετρον προοωπογρα ί̂πν 
άντιχρύζων παρομοΕαν εικόνα.

Μπορεί νά θομόοαοτε τό οτίχο τοΟ Μαρτζώκη— 
γιά παρηγοριά οας :

Γυριύιο τήν εικόνα μου 
κ’ Ιγώ  V* λησμονήσω.

"Ολα μπορούσατε νά τά βάλετε στό νοΟ σας, άλλ 
δχι νά φέρετεσοβαράς άντιρρησεις εις τόν καλλιτέχνην. 
Δέν είχε κανένα σκοπόν μιά τέτοια προσπάθεια, διότι 
σάς έστρεφε τά νώτα, έπαιρνε έπ’ ώμου τό μηχάνημά 
του καΐ έπροχωροΟσε είς τόν δρόμον του, διαλαλών 
τάς άρετάς τής τέχνης του.

Τότε οί πλανόδιοι φωτογράφοι ήσαν πραγματικώς 
πλανόδιοι.

Άπό τοΟ 1914 ή 15, δίαν τόν τενεκέ μέ τό κολ- 
λώδιον άντικατέστησε τό κάρτ-ποστάλ μέ τό χρίσμα 
τής τζελατίνας, τό μηχάνημα τής στιγμιαίας φωτο- 
γραφήο8*ως καθώς καΐ τό έπάγγελμα έβελτιωθη.

Άπό κεκτημένην ταχύτητα πλέον λέγονται σή
μέρα πλανόδιοι. Ναι, τρέχουν άκόμη καΐ θά τρέχουν
μέχρι συντέλειας τοΟ αίώνος, οί φωτογράφοι τής οτιγ 
μής εις τάς έορτάς καΐ τάς πανηγύρεις μέ έπ’ ώμου 
τά μηχανήματα τους, ντυμένα μέ δλα τά δείγματα τών 
φωτογραφικών συμφορών που έχουν ύποστή οί κατά



κχίρούς πελάτα: των.Ναί, άρριβάρουν β?ς τό συνοικια
κόν καΐ έξοχικόν ταβιρνείον μαζί μέ τήν γοργονοφό* 
ρον λατέρνα. Να?, τρέχουν είς τού; στρατώνας καί 
συνεκστρατεύουν μαζί μέ τά συντάγματα πού όδεύουν 
διά τάς άσκήσεις τί)ς ψευδομάχη; καί κανονίζουν κα; 
αδτοί τό βτ̂ μα τους μέ τή σάλπιγγα.

—“Εν—δύο, Ιν, δυό.
Καί λαμβάνουν στάσιν προσοχί|ς, άποθέτοντες τό 

μηχάνημα μέ τό παράγγελμα :
— "Ανδρεεεες, άλτ!..
Κι’ αύτό είναι τό περίσσευμα άπό τούς 40Θ τέ

τοιους φωτογράφους πού ίχουν κατακλύσει τάς Αθή
νας.

Οί άλλοι οί άποστέργοντες τάς περιπλανήσεις 
ίχουν μονιμοποιηθίζ είς τά διάφορα πόστα. Είς τόν 
πολυπαθή Κήπον τοΟ Κλαυθμώνος, έξω άπό τήν 
Αστυνομίαν, έξω άπό τά Προξενεία, ίξω άπό τήν 
Δημαρχίαν, Ιξ« άπό τήν Νομαρχίαν. "Έξω άπό δλα 
τά Δημόσια Καταστήματα. Παντού, έκεϊ, δπου ό κό
σμος προσέρχεται δια τάς ύποθέσεις του καί τάς σχε
τικά; έκδόοεις πιστοποιητικών τά όποία, φυσικά, 
ίχουν άνάγκην έπικολλήσεως μιάς φωτογραφίας, οί 
φωτογράφοι τής στιγμής έγκαθίστανται καί μέ έδα- 
φικά δικαιώματα άνάπτοντες καί μάχας μεταξύ των 
διά νά... κερδίσουν τόν πελάτην. Τόν χωριχόν μέ 
πολύχρωμο ταγάρι, τό γαλατά πού θέλει τή φωτο 
γραφία γιά τήν άδεια τής έξασκήσεως τού έπαγγέλ 
μαχός του, τόν όποίον τοποθετεί είς τόν... φακό του 
μέ άριστοτεχνική σπρωξιά, τό δουλικό πού θέλει νά 
άντικαταστήση τό βιβλιάριό του, τόν κομψόν κύριον 
ό όποίος θέλει νά ταξιδεύσιί. τήν κοκόττα πού θέλει
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νά τακτοποίήσττ] τά Ιγ-̂ ραφα τ·ί|ς... δγίοΟς της 
ταύτότητος—δλον τόν χ03μ.ον ποίι Ιτ3ΐ ή άλλέως είναι 
δποχρεωμένος νά διέλθη χά Καυδιανά Δίκρανα τής 
φωτογραφικής άνάγκης—τάόποία παρα3τατικά συμβο 
λίζει ί  τρίπους τοΟ δπαιθρίου φωτογραφικοΟ μηχανή
ματος.

Εκτός τών έπικαίρων αότδν σημείων, ίχει κατα 
πατηθεΕ άπό τόν «πλανόδιον» φωτογράφον καΐ ο 
ίερός βράχος τής Άκροπόλεως, δπου συλλαμβάνουν οί 
δραστήριοι καλλιτέχναι ξένους καΐ έντοπίους Ιπισκέ- 
πτας. Τόν πρωτοετή φοιτητήν δ δκοΐος ώδήγησε 
ώς έκεϊ έπάνω τήν νεοαπόκτητον γκόμινα. Τό νεοδ- 
πανδρον ζευγάρι τό όποϊον ήλθε εις τάς Αθήνας για 
νά περάση τόν μήνα τοΟ μέλιτος. Τόν χαζόν περιη
γητήν ί  όποίος έξέχασε τό δικό του κοντάκ, άλλά 
καί τού; άπογόνους τθ0 καλαιδΟ άνατολίτικου άνδρο- 
γυνου πού ό κύριος πρό τοΟ άγάλματος τοΟ *Απόλ- 
λωνος.-ΛΑς άφήσωμεν δμως καλλίτερον τήν άνάκλησιν 
τής άναμνήσβως είς τόν ποιητήν.

Ανατολίτης δέ &χλοΟς &ηό τήν Κιρασσοΰντα 
μέ &ντ·ρι& τής πδλεως χαΐ δίχως φοΟντα 
βτήν &φ·λή κυρίαν τουμέ χΙρια οηχωμΑνα 
τά μίλη τοΟ Απόλλωνος τής Ιδιιχν’  Ινα—Ινα.

Άλ},ά σκέπτομαι, μήπως, αί περισσότεραι αύτο- 
κτονίαι άπό τοΟ βράχου τής Άκροπόλεως, έχουν έμ
μεσον αιτίαν τούς πλανοδίους φωτογράφους...Πόσοι 
καΐ πόσαι θά έφωτογραφήθησαν έκεϊ έπάνω τάχα 
κι’ δταν είδαν τή φάτσα τους στή φωτογραφία δέν θά 
κατελήφθησαν δπό άπελπισίας, άποφασίσαντες νά 
τερματίσουν έπί τόπου καί έν τφ άμα τόν μάταιον 
6ίόν τους ; ; !



ΕΡΕΙΠΙλ 0 ΙΚ0 ΓΕΜΕ1ΗΚΩΜ ΒΩΜΩΜ
Κυριαχή ηρωΐ. Ξένος, άποβφαζόμενος άπδ τον 

ήλίχτριχδν είς τό Μοναοτηράχι, προχωρεί βιαστιχος 
εις τήν όδόν Έφαίσιου, άλλά μετ’ όλίγα βήματα όπι- 
οθοχωρεί έχπληχτος, άπευθύνίον τδν λίγον, άρχαιο- 
«ρεπεί τφ τρά~φ. πρ6ς Άθηναίον, λαβόντα τήν πε· 
ριέργειαν νά τδν Ιρωτήοίζΐ διά τήν Ικπληξίν του.

Είναι σπουδαίος φιλέλλην,—όμιλων Ιναπαράδοξον 
είδος άρχαίας ... Ελληνικής, μετά φράσεων γαλλι
κών!,—Ιρχίμενος νά έπΐ3κεφθή·τό..,ύπέρ των άνα. 
3χαφβ)ν άπαλλοτριούμενον τμήμα των Αθηνών. Κατά 
σύμπτωσιν γίνομαι δ διερμηνεύς του.

— Ήρξαντο τοίνυν αί άνασκαφαί ή μήπως άγετε 
σήμερον έν Άθήναις τά Άπατούρια τών Υποδημά
των υμών !;;

ΚαΙ λέγων ταϋτα ο ξένος οοφίς, ίρριψεν 2να βλέμ
μα στα παπούτσια μου χαΐ χατίπιν ήρχιοε νά πα·



 ̂ 4ρατΓ/ρ·5 δλόϋζ -ίούς δίαβάτβς οτί κ6^^.
Κατάλαβα. Ό  άνύποπτος έπισχέπτης μχς, είοελ- 

θών είς τήν όδόν Ηφαίστου χαΐ ίδών άμφότερα τά 
πεζοδρόμια τΫ)ς όδοΟ, χαθ’ δλον τό μί)Χος χαΐ πλά
τος, σχεηασμέι^α άπδ μυριάδες δποδημάτων πάσης 
ήλιχίας χαί μόδας—άπέ τό στι|Βαλέττο (̂ έ τά λάστιχα 
που Ισυνηθίζετο χατά τήν έποχήν τής προσαρτήσεως 
τής Θεσσαλίας, 2ως τό λαμέ γοβάχι, άλλα χαΐ έως 
τό ΓΙελασγιχδ τσαροΟχι— δικαίως τά Ιχασε ό άνθρω
πος χαΐ έσάστισε.

Ένόμισεν δτι δλοι οί Αθηναίοι είχαν ξυπολυθή 
χαΐ είχαν παρατάξη τά παπούτσια τους, τίς οίδε διά 
τίνας θρησκευτικούς λόγους, είς τά κράσπεδα τοΰ 
δρόμου, δπως οί άρχαίοι τά παιδιά τους πρ6 τδν βω· 
μων χατά τήν έορτήν τών Άπατουρίων ! Πιθανόν 
όμως νά υπέθεσε καί δτι θά ήρχισαν, χωρίς νά πάρη 
εΤδησιν, αί άνασχαφαί χαΐ ήλθαν είς φώς δλα έχείνα 
τά σπουδαία άρχαιολογιχά εύρήματα.

Προχωρώ χαί όδηγώ συνάμα τόν ενδιαφερόμενον 
φιλέληνα διά μέσου τής 0δο0, διαγχωνίζων χαΐ διαγ· 
χωνιζόμενος.

—*ίίγα, λεπτόν ίχνος άρβύλης...
— Σιγά πηγαίνουμε, άλλά γιά νά μή χαθής μέσα 

εις τόν κόσμον χαί έχβρασθής είς τό πεζοδρόμιον» 
πιάσε με άπό τό σαχχάχι.

—Σαχχάχι; Πουλώ έδώ Ινα, μεγαλείο πράμμα ι 
Μέ διακόπτει μεσήλιξ μουσταχοφόρος Αθηναίος, πη 
δών έμπρός μας μέ ένα σάλτο άπό τό πεζοδρόμιον 
όπου ή έχθεσις τών δποδημάτων, χαί κρατών είς τήν 
προτεταμένην δεξιάν του πολυπαθές ίμάτιον, τό όποίον 
κάτι μοΟ δπενθύμισε άπό τό ταμπάρο τοΟ Τζαννή
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τοΟ Κριλώφ :
Ε'.ς τόν χ:^9· τοα άγχΑνα 
>{χβ τρυηήαβι τοΟ φταχοϋ 
Τζ«ννή τό χχν(·φόρι 
ά λλ* τό πρίγμα τό Τζβννί)
8έν τόν 43τ·νοχώρ·ι·

—τι είνε ; μέ Ιρωτδ 6 ξένος φιλέλλην. Μήπως 
ιΐνε ί  χιτών τοΟ Σωχράτους, ε6ρεθε1ς είς τάς κχτά 
τόν Άρειον Πάγον άνασχαφάς;

Δέν προφθάνω νά τοΟ δώοω τάς δεούοας πληρο 
φορίας, δτε χομψευόμενος χυριος, βηματίζων μεγα- 
λοπρεπώς μέτά χέρια σχΙς τσέπες τοΟ παλτοΟ, άνά* 
μέσα είς τό μυρμηχιών πλήθος, σταματά έμπρός μας 
χαΐ προβαίνει είς τήν έξής δήλωσιν :

—Πουλιέται Ινα χαινούργιο χοστοΟμι, ένα παλτό 
χαΐ ένα ζευγάρι παπούτσια.

—Μήπως ουτος—μ* έρωτά πάλιν ί  ξένος μου— 
άνεχάλυψε τήν σπειρόπωλιν, χατά τήν άρχαίαν άγο- 
ράν, ήν άναγέρει ό λεξιχογράφος Πολυβεύχης είς τό 
έβδομηχοστόν χεφάλαιον τού έβδόμου βιβλίου του χαΐ 
6 Ξενοφών εις τά Απομνημονεύματα ;

Προφθάνω μόνο νά τοΟ έξηγήσω δτι δ άνθρωπος 
έκείνος είνε κατ’ ευθείαν γραμμήν άπδγονος τ©ν Πα
τριάρχων Αβραάμ χαΐ *1σαάχ χαΐ διαπρεπές μέλος 
τής πολυκλάδου άθηναϊχής οίχογενείας των Γιουσου
ρούμ, οί όποιοι είνε οί μεγαλύτεροι ίδιοχτήται τής 
δδοΟ ΆδριανοΟ ! Διότι, άμέσως κατόπιν, μάς προσελ
κύει άμφοτέρων τήν άμέριστον προσοχήν ή έξής με
λοδραματική σκηνή : Πλησιάζων τόν περίεργον πω- 
λητήν έργατιχός μέ άσβεστωμένο λινό ααχχάχι, τό 
όποιον δυνατόν νά έχρησίμευσε χαΐ ώς σφουγγαρό
πανο, άρχίζει διαπραγματεύσεις, κλείνει τήν συμφω-
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νίαν καί.. Καί άμέσως 6 ίματιοπώλης Ικδύεται τά 
ροΟχα ποί» φορούσε—παλτό, χοστοΟμι. δλα αύτάπού 
διαλαλοΟσε προς πώλησιν—μένων μέ μοά άτόφια μπ̂  
τζάμα καί τά παραδίδει είς τόν άγοραστήν...

Άλλα τΐ νά πρωτοίδι] κανβίς εΖς τήν πυκνήν έκεί- 
νην Κυριακ τ̂^κΤ3V άνθρωποθάλασσαν, πού άρχίζε·. 
από τήν δδόν Ηφαίστου μέ τά κρηπιδώματα τών 
παπουτσιών πού συνελέγησαν άπό τά πέρατα τής 
άθηναί’κής συνοικίας, καί καταλήγει εις τόν παράτόν 
Αγιον Φίλιππον μυχόν—άς τόν άναφέρωμεν μέ το 

πεζόν, άλλα καί τόσον δημοφιλές, δνομά του «Πλα> 
τεϊα Δημοπρατηρίου»,—δπου έκβράζονται κάθε Κυ
ριακή δλα τά έρείπια τών Εφεστίων άθηναΐκών βω
μών !

“Οπισθεν τών συντεταγμένων γραμμών τών 6πο 
βημάτων σά; προσαγορεύουν αέ δουλικώτερόν δφος... 
Ποϊο: νομίζετε ; “Ολοι οί παλιατζήδες, πού σάς ξε- 
κουφαίνουν δλη τήν έβδομάδα άπό τά παράθυρά σας, 
πρωί, μεσημέρι, άπόγευμα, δειλινό, χαράμματα ;

— Παληά ροΟχα, παληαααααά παπούτσια άγοράζ! 
ΑύτοΙ οί ίδιοι, πού γιά μιά φορεσιά ροΟχα σάς 

προσφέρουν τρία τάλληρα—σημερινά, έννοείται—καί 
Ρ·ίλις καταδέχονται νά δώσουν άπάντησιν είς τήν 
προσκαλοϋσαν τήν έξοχότητά τους φτωχονοικοκυράν, 
πού τρέχει στήν πόρτα τής αύλής γιά νά τούς προ- 
φθάση, δταν περνοΟν.

“Ολο γνώριμες φυσιογνωμίες—φυσιογνωμίες προ
σώπων καί πραγμάτων,— παραδόξως συμπαθείς, είς 
τήν μοιραίαν έκείνην συνάντησιν.

Τό αιώνιο, παληό παλτό, πού άπηθανάτισε μέ 
στίχους του ό Γουζέλης :



3ί

.. πΑγιν> χρβμυβϋφλοοβα 
χι’ £λο89( μπ^ζε  ̂ ϋρα  
Πουνίντε, Όατρια, Γαρμπή,
Κόρφο χαΐ Λεβαντιίρα.

Φρεσχοοιδερωμένο τώρα χαΐ κρεμασμένο στον 
τοίχο τοΰ χλειστοΟ, λέγφ τί)ς Κυριαχτ ς̂ άργίας, χαλ- 
χουργείου, άναμένει τόν άγοραοϊήν. Όπως πλάϊ πε
ριμένει τδ Ιδιο χι’ 6 παλτ δ̂ς καθρέφτης μέ τήν όβ&λ 
γύψινη πλατεία κορνίζα, τή λουοτραρισμένη μέ τη 
χρϋοαλοιφή "Οπως πάρα κάτω ή παληά, προαιώνια 
κονοέλα τής γιαγιάς μας μέ τά δύο πόδια πού κατα
λήγουν εις κεφαλάς λεόντων. Όπως τδ παληδ κεχρι
μπαρένιο κομπολόι, πού έγύρισε καφενεία καί τα 
βέρνες καΐ πολιτικά σαλόνια. Όπως τδ μαρκούτσι 
τοΟ ναργιλέ, πού ποιδς ξέρει πόσα μεράκια Ικατάπιε 
στούς καιρούς τής δόξης του. Όπως τδ φτερδ τής 
χήνας, πού κάπΟτε παρίστανε τδν κονδυλοφόρο· 
"Οπως πάρα πέρα, μέσα σέ μια κόφα, σαν σάπια κη
πουρικά είδη, περιμένουν τούς άγοραστάς παληά χολ- 
λάρα 7 1)2 πόντους ύψος, μύλοι τοΟ καφέ, φυλλάδια 
παλαιού μυθιστορήματος, κουμπιά μανικετιών {ΐέ τΙς 
εικόνες τού "Οθωνος καί τής Αμαλίας, λάμες ξυρα
φιών, πού άνεσύρθησαν άπδ τδν βυθόν τής θαλάσσης, 
άπδ ναυάγιον πλοίου, κλειδιά, άλυσσίδες, μαχαιροπή* 
ρουνα καί ένα ξυλοκάνατο άπ’ Ικείνα, μέ τά δπβία 
έπιναν μιά φορά κι’ έναν καιρό τδ άμίλητο νερό τήν 
ήμερα τού Κλείδωνα.

Κειμήλια οικογενειακά θυσιασθέντα γιά Ινα κομ
μάτι μαύρο ψωμί είς τόν βωμδν τής άνάγκης κοί 
βρεγμένα μέ τδ ύστατον δάκρυ τού σκληρού άποχω- 
ριαμοΟ, παληοκαγχάγιες πού έμούχλιαζαν έπί χρόνια 
σέ κάποια ύγρή γωνιά τοβ υπογείου, παληά ρολόγια



τοΟ τοίχου πού δέν έπρόφθϊοβ τό έλατήριό τους 
νά σημάντ  ̂ τήν ώρα το5 δ̂ κοΟ τους θανάτου, κάδρα 
κάπο^ου πάτερ καΐ μάτερ φαμίλλιας, ύπολείμματα 
κάπο(ας παλι '̂ ί̂ 15ί6λ^οθήκης, μανδολίνα, κιθάρες, 
μπουζούκια, πού μιά φορά θά ακόρπισαν τήν παλ- 
μώδη... αρμονίαν τους πλάϊ στό 6αρέλ: τής παλ-^άς 
ταβέρνας ή κάτω άπό κάποια συνοικιακά παράθυρα, 
δίσκοι φωνογράφων, πού τώρα μένουν παρατεταγμέ- 
νοι στδ πεζοδρόμιον σάν τους δίσκους των ζητιάνων 
πού ζητούν τήν έλεηιοσύνην τών διαβατών,— δλ’ 
αυτά, παρατεταγμένα ώ; σωρός λαφύρων άπερχομέ 
νης Ρανδαλικής στρατιάς ή δίκην άνδραπόδων είς 
τήν άγοράν των δουλεμπόρων τής Τύρου—άναμνη 
στικά κειμήλια τοΟ παρελθόντος, διηγούμενα τό 
καθένα κι’ άπό μιά δική του ίστορία, Ιρείπια θλίβε 
ρά σήμερα, περιμένουν τή νέα τους τύχη. Ένψ οί 
σημερινοί τους κάτοχοι, οί ίδιοι πού τά μαζεύουν 
άπό τά σπίτια τής άθηναϊκής συνοικίας, σάν σκουπί
δια, διαλαλούν τώρα τά προτερήματα καί τήν τιμή 
τους....

— Διαλέγετε καί παίρνετε, μέ τή σειρά σας ένας- 
ένας! Βλέπε, κόσμε... ίΐράγμα μεγαλείο!

Καί ό κόσμος—6 κόσμο; τής άνάγκης καί τής 
περιεργείας— πλημμυρίζει τό δρόμο καί άνακατεύει 
μέ τό πόδι τούς σωρούς, καί σκύβει μέ ύπομονή καί 
διαλέγει κι’ αγοράζει καί περνφ καί ξαναγυρίζει καί 
παζαρεύει καί λογοφέρνει μέ τούς πωλητάς.

ΙΙιό πέρα, στό κέντρον τής πλατείας, τό παντο- 
δαπόν πλήθος συνωθεΤται γύρω άπό άλλα όγκωδέ- 
στερα άντικείμενα. Κομμά, έλθόντα.. ιΖς τήν Ε λ 
λάδα πρό τού Καποδιστρίου, κρεββάτια, εί; τά όποία,



μετά τήν λ'?̂ ξ̂ ν τοΟ Άγδνος, έχοιμήθησαν οί ήρΜϊ- 
χοΐ όπλαρχηγοί, οΐ όποιοι πρίν

ΚΙχαν τόν ουρανό οχ·ηή, 
τους βράχους γιά χρΒββάτι.

Τροχοί, άπό τά πρώτα αύτοχίνητα πού ήλθαν είς 
τάς Αθήνας. Πολυθρόνες, είς τΙς όποΤις έλιχνίζοντο 
αί ρευματιχαΙ μητέρες των πρώτων αύλιχών τοΟ Βα- 
σιλέως Γεωργίου τοΟ Α'. Τετζερέδες, είς τούς όποιους 
είχε φτιάση τό χαλβά της ή Κόρη τών Αθηνών 
όταν τήν έπεσκέφθη 6 Βύρων. Λίκνα, είς τά όποια 
ένανουρίσθηοαν οί πατόρες τών πάππων μας.

ΚαΙ γύρω άπδ τούς θησαυρούς αυτούς, γυαλισμέ
νους τώρα άπδ τδ φρέσκο βερνίκι τού πολύπειρου 
παληατζή, αυνωθεΐται ή οΐχογένεια άπδ τά Πετρά- 
λωνα, τδ νεόπανδρο ζευγάρι άπδ τά Σεκόλια' 0 πα
τήρ τής μνηστευμενης κόρης άπδ τδ Βατραχονήσι, ή 
μητέρα τού άρραβωνιασμένου άσττριτζή άπδ τά Ηυ- 
θαράδικα—διαπραγματευόμενοι χαΐ συζητοΟντες— 
άλλος διά νά συμπληρώση τδ νοικοκυριό του, άλλος 
γιά νά συμπληρώση τήν προίκα, ΚαΙ ό παλαιοντολόγος 
δι’ άνάλογα εύρήματα τής είδιχότητός του. Ένψ 6 
πλανόδιος λουκουματζής,—ούρων καΐ αυτός παρά τδν 
ταβλάν του μονότροχον πόδήλατον πρδς πώληοιν—ό 
κουλουράς, ό καραμελάς, 0 στραγαλατζής, ό οαλεηι- 
τζήί> έπιδεικνύων τδ άρχαιοπριπώς έπιβλητικδν σα· 
μοβάρι του, χαΐ δ πωλητής χαλβά-μελένιο, με άνά 
χείρας τδν άπαραίτητον κασμάν, προσφέρουν τά τερ
ψιλαρύγγια τους, είς τά κουρασμένα καΐ τσαλακωμένα 
πλήθη.

Ναί, άλλ* έν τφ μεταξύ, σκυμμένος κ’ έγώ είς 
τάς άνασχαφχς σωρού βιβλίων, κάτωθεν ένδς χάρρου



μέ χομμοβίνα χ«1 σομιέδες, λησμονώ τόν ύπό τήν 
ήγεσίαν μου ξένον. Εύτυχώς, ή άνησυχία μου δέν 
διήρχεσε πολύ I Μετά ήμίωρον τόν άνασύρω κάτωθεν 
παλαιοΟ ξυλίνΟυ χρεββατιοΟ, χρατοΟντα άπό τήν 
κούρασιν τή μέση του.

—τι ^ζήτε^ς έδώ, δ) λώστε ;
—ΜοΙ είπον δτι αΟτη έστίν ή κλίνη τοΰ Προ- 

χρούστου...’Αλλ’ ό τάλας Ιγώ, ου δύναμαι βαδίσαι έχ 
τοΟ χαμάτου...

Άλληλοβαοταζύμενοι, προχωροι3μεν πρές τήν έξο
δον τής πλατείας, δτε πωλητής, χρατων άνά χεΤρας 
αναπεπταμένους παπύρους διαλαλεΐ παραμυθητιχώς : 

—Μπλάστρια για τή μέση...
—τι πωλεί οδτος ;
*Ά, φίλτατέ μου. Πουλεΐ τό πολυτιμύτερον για τά 

χάλια μας έμπέρευμα. ^οΟ συνιστώ να τ6 προτίμησης 
XI* άπό τήν κλίνην τοΟ Προκρούστου χαΐ άπό τος 
έμβάδας τοΟ *Αλχιβιάδου...Έχτδς άν προτιμάς νά 
πάρουμε ένα ταξί.

— “Αν άβάν, ντύγχ...



ΤΗΛΕΦΩΜΙΚΒΙ ΣΥΜΕΠΠΟΗΣΕΙΣ

“Ημουν μόνος μου Ινα πρωί στχ γραφεία ττ)ς έφη 
μερίδας μας' ή ώρα δέν ήταν ώρα έργασίας χαΐ είχα 
δλον τδν καφδν νά συνεννοηθώ μ’ Ενα εύγενέστατον 
υπάλληλον των 1 . Τ. Τ. πούμας έπεσκέφθη για νά 
πληροφορηθ·5 άν είχομεν παράπονα άπό τήν τηλε 
φων(κήν ύπηοεσίαν: ΚαΙ ουνεννοήθημεν θαυμάοια, 
δ̂ ότ̂  άμφότεροι’εύριοκόμεθα εις τά ϊδ« άχρον τοΟ τη
λεφωνικού σύρματος. “Αλλως...

—“Εχετε νά διατυπώσετε τίποτε παράπ'ονα ;
—Πρώτα-πρώτα θά σάς ύπεδείκνυα κύριε έπιθεω 

ρητά νά άλλάξητε τήν δρθογραφίαν τοΟ τίτλου τή: 
υπηρεσίας σας, ή δποία είναι τηλεφονική κα'. δχι τη
λεφωνική.

Πρός άπόδειξιν έλάτε νά πειραματισθώμεν μαζύΐ 
Παρακολουθείτε ;

— Παρακολουθώ :
—Γκρίγκ, γκρίγκ. γκρρρρ...

— Κτυπήστε άχδμη μ'ά φορά, κύριε δημόσιό· 
γ^άφε.

— Κτυπώ...
— Λέν άπαντά τδ Κέντρον.
— Μμ... *Ακούω κάποιον ύπόκωφον ρόχθον, σίν 

καταρράκτην ποταμού, σάν μχκρυνήν θύελλαν ..
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— Αί, ποιός ξεύρε:, θά άπαντήοι .̂ "Ιοως νά...
— "Α, σιωπή. Άπαντί .̂
Μετά τόν ρόχθον ξεχωρίζει μιά έςεία γυναιχεία 

κραυγή γεμάτη άγανάκτησι. Άφοΰ παρέρχονται μερι 
κά δευτερόλεπτα, άκούω εΟκρινώ; κο̂ Ι τά λόγια:—Μά 
τΐ Ιπαθες, κύριε καΐ κουδουνίζεις τόση ώρα ;

— ΙΙλησιάσατε ε?ς τό άκουστικόν καί σείς, κύριε 
έπιθεωρητά, για να παρακολουθήσετε...

— Μάλιστα. Έγινε.
—Συγγνώμην δεσποινίς άν σάς άνησύχησα. Μή

πως ξεύρετε τΐ άριθμόν έχει τό ίίαρθεναγωγεϊον 
δείνα;

' —Εξακόσια έξη.
—Δέ ζητώ Νοσοκομείον Συγγροΰ. Ζητώ τό Σχο- 

λείβν....
— Ναί, ναί' έξακόσια Ιξη είναΐ' πάρτε το.
—Νγκρίγκ, γκρίγκκκκρρρ.
—Γρριγκ, γκριγγ.
— Εμπρός, Δέ μου λέτε σάς παρακαλώ έδώσατε 

άπολυτήριι^ν είς τήν Δεσπ..
—Δεν ξεύρουμε. Ρωτήστε στή Στρατολογία. Έδώ 

είναι Φρουραρχείον.
—Διακόπτομεν. Περνά όλίγη ώρα καΐ ζητοΟμεν 

τήν γραμμήν ένός ίατροΟ.
—Ό  γιατρός τί ώρα έρχεται;
—Τόν κακό σας τόν καιρό... Δέν μάς χρειάζεται 

ίατρική έπιθεώρησις· Είμεθα έν τάξει...
—Μα τί είνε αυτού ;
— Έδώ είνε ή πανσιόν τάδε, καί μή μάς ένο 

χλί|τε..
—"Ας πάρουμε τήν 'Ιεράν Σύνοδον, κύριε Ιπ-



διά νά έπιχαλϊοθώμεν τήν εύλογίαν χτ]ί·
—Γχρίγχ... γχρίγχ.·
—Άλλό, άλλό...
—Μητρδπολιν, παραχαλί&, άριθμός έξ-ζν-ια έν· 

νέα (69).
—Πάρεχβ.
—Γχρίγχ.. γχρίγχ.
—Εμπρός.
—Μηχρόπολις; παραχαλώ;
—Ό  χύριος Μητρόπουλος άπουοιάζει..
—Μεροί..
—τι λέτε, χύριε έπιθεωρητά ;
— Αϊ. λάθος !
—Ά ς ζητήαωμεν γραμμή Κηφισιάς. Νά ίδοΟμε.
—Εμπρός.., ΤΙ είναι έχεί ;
'Η άπάντησις δμως δέν μάς δίδεται άμέσιος. Στήν 

άρχήν άχουεται πάλιν 2νας ύπόχωφος ρόγχος. *0 έπι* 
θεωρητής προσπαθεί νά μέ πείση δτι είνε ή 6θή τοΟ 
μηχανήματος, τό όποΐον μπορεί νά Ιχη χαΐ χαμμιά 
βλάβη. Άλλ’ έν τφ μεταξύ ξεχωρίζει χαταχάθαρα τ6 
■ραγοΟδι φωνογράφου

Αμέσως δμως άμα τελειώνει ό δίσχος έρω* 
χάμε :

— Κηφισιά έχεί;
—Έδώ, χυριε, είνε Γλυφάδα.
ΚαΙ άν δέν ήθέλαμε νά τό πιστέψουμε, μάς τδ 

έπεβεβαίωσαν φαιδρά γυναιχεία χάχανα χ^  γέλια σάν 
προερχόμενα άπό γαργαλητό,’ .Χσφαλώς χάποιογχρούπ 
χοριτσιών έτυχε νά είνε μαζεμένο στήν άχρη τής 
σάλ·ά-μανζέ, δπου είνε τό τηλέφωνο τών λουτρών 
χαΐ διεσχέδαζε μέ τό γκραμμοφών.



—Δέν ίΐνε χατάοτασις αδτή, χύριβ έπιθεωρητά. 
Μέ Ιΐίΐασαν τά νεΟρα μου. θά ζητήαω τδν χύριον 
“Γπουργόν τί̂ ς Συγχοινωνίας. Νά, ζητώ γραμμή ά· 
μέοως...

Νά—σκέπτομαι—τΐ θά π·5 δταν φοβοΟντα: ή
τηλεφωνήτριες. "Αμα έζήτηοα τδν *Γπουργόν, μο5 
Ιδωααν γραμμή άμέοως.

—Κύριε Τπουργέ...
—Ποιός;
— Έδώ ό δείνα, άριθμδς τηλεφώνου τάδε. Παρα

καλώ νά σπεύσετε.
— ΠοΟ ;
—Σάς είπα. ΚαΙ... μδνον μέ μιά πυρχαί'ά θά 

μποροΟαε νά χαταστραφ^ αύτό τδ χέντρον τών..-
— Πυρχα'ίά, είπατε; Σπεύδομεν.
—Μά τί είνε αύτοΟ παρακαλώ;
—Έδώ εΙ.»ε Πνροαβεσιιχός Λόχος. *Η άντλία 

φθάνει.
Παρατώ τό άχουοτιχδν καί στρεφόμενος πρός τδν 

δυστυχή έπιθεωρητήν, δέν ίχω νά τοΟ πώ άλλο τί
ποτε παρά νά τόν προτρέψω νά φυγή.

—Φιλτατε, ή άποοτολή σας Ιληξεν, άν δέν άπα- 
τώμαι. Τώρα τό καλό πού σάς θέλω είνε νά τοΟ δώ
στε δρόμο γιατί, καθώς άχούσατε, καταφθάνει ή πυ 
ροσβεστική άντλία καί δέν άνακατεύομαι...
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Δέν έχουν χχΐ πολύ σπουξαίαν διαφοράν άπΙ τού; 
χοινού; ζητιάνους πού γυρίζουν μέ τή φυοαρμάνιχα, 
μέ τή λύρα, μέ τού; άναοτβναγμού; χαΐ μέ τά ά^ερα- 
πεύτω; δακρυρροοΟντα μάτια. Οί όοιώτεροι, μάλιοτα, 
οί ασύδοτοι καΐ άπύ τύν θεδν χαΐ άπό τού; άνθρώ* 
που;, δέν διαφέρουν ούτε χατά τήν έξοΜεριχήν καρά- 
στασ:ν. Λεν μά; παρουσιάζουν μέν γιά νά μά; συγχι- 
νήσουν τύ πίδι τοΟ λεπρού τής Άδστη;, άλλά μά; 
Επιδεικνύουν τα χδχχαλα άπδ τά μέλη άλλων προχε- 
χοιμημένων συνανθρώπων μας. Ούτε ματαιοπονούν 
σάν τδν άοχαίον χυνιχδν Διογένην, 6 ίποΤος έπαιρνε 
τα δίσκο χαΐ τδν έτεινε μέ κλαψιάρικα λίγια έμπρός 
εις τά άγάλματα, έτσι γιά νά έξχαχήται είς τάς άπο- 
γβητεύσει; τοϋ έπαγγέλματο; τόΟ ζητιάνου. Προχω
ρούν εις τδν σχοπδν τους μέ άλλο θάρρος χαΐ έχοντες 
βοήθειαν τδ δπλον τού τιμίου χαΐ ζωοποιού σταυρού, 
ώ; χα· τήν άχειροποίητον εικόνα τή; βεομήτορο;— 
άχειροποίητον, φυσικά, άφοΟ είναι προϊόν λιθογραφι
κή; βιομηχανίας.



Παρακολουθήστε, χωρίς καμμίαν θρησκευτικήν 
προκατάληψιν, τον ταπεινόν άντιπροσωπον τοΐ3 θεοΰ 
καΐ μιμητήν τής μοναστικής ζωής του όσιου Παχω· 
μίου, δραπετεύσαντα άπό τό μακρυνδ μοναστήρι κβΐ 
καταφθάνοντα ε?ν τάς Αθήνας μέ άποστολήν νά ένι- 
σχύση τήν κλονιζομένην πίστιν μας !

Τό ράσο του, τό ίδιο ράσο τών Βυζαντινών καλό· 
γηρών έπί έποχής τής αύτοκρατε'ρας θεοδώρας, άπο 
τελεί Ινα ρακώδη μανδύαν, ώς νά τόν ίτραβοΟσαν δλα 
τά τσοπανόσκυλλα πδύ συναντούσε οχό δρόμο του 
περνώντας'λόγγουςκαί βουνά.Τά παπούτσια του θά είναι 
άσφαλώςάπΟφίρια τοΟ Περιπλανωμένου Ιουδαίου, άπό 
τά όποϊα προβάλλουν βερνικωμένα μέ λάσπες καΐ μέ 
άφθονο πένθος όνύχων οί άγιοι δάχϊυλοίτου,—ο( όποίοι 
ποιός ξεύρει άν μίαν ήμέραν δέν θαυματουργούν κι’αδ- 
τοί σάν τά άγια θαυματουργά λείψανα πού περισώζον
ται είς τά κουιιά. Τά μαλλιά του καί τά γένειά του! 
πηχτά άπό τή λίγδα πού άφθίνως παράγει ή μέλ- 
λουσα... άγια κάρα του, άποτελούν παρθένον λόχμην 
εις τήν όποιαν δια̂ ιοΰν άνέτως δλα τάεϊδη των οίμο- 
θρέπτων ζωϋφίων. Ή δλη Ιμφάνισίς του καί τό Οφος 
τβυ δίδουν τόν τύπον τού καταδιωκομένοο ληστοφυγο· 
οίκου. Ή άπαγγελία τοϋ εύχολογίου του όμοιάζει 
πρός άπαρίθμησιν άπειλών.

Καί δμως τό δν αύτό πού περιάγει άνά τάς συνοι
κίας κάπΟια θαυματουργή είχόνα χαΐ τά κουτιά μέ 
τά όστά ή κάποιαν άγίαν κάραν, είσελχύνει μέ δλον 
τό θράσος πού τοϋ δίδει τό ίερόν του σχήμα μέσα εις 
τής μάνδρες καί τής αυλές, είς τά δπόγεια καί τά μέ
γαρα τών πλουσίων.

Φθάνει μέχρι τού χοιτώνος τής κυρίας πρός τήν



δποίαν δίδε: μερ(χά δείγματα των μελλουσών ήδονών 
τοΟ Παραδε(3ου. ΔεχαρολογεΣ άπό βλον τόν γυναοχδ- 
χοσμον χαΐ συναγωνίζεται τήν χαρτορρίχτρα, τήν χα- 
φετζοΟ χαί τήν τσιγγάνα.

Όρίστε. Μπαίνει μΐ προφυλάξεις εις τήν αυλήν 
χαΐ πρό τοΟ όμίλου τιδν σταυροχοπουμένων γυναιχών 
άνασηχώνει τώ ράσο του χαΐ παρουσιάζει, ώς μήλα 
τδν Εσπερίδων,—ζεΟγος νεχροχεφαλών. Μίαν μεγά· 
λ ψ  καΐ μίαν μιχράν—προφανίος χρανίον μιχροΟ παι- 
διοΟ. Προτβίνων τήν μεγάλην νεχροχεφαλήν, χαλεΐ 
τούς πιστούς πρδς άαπασμάν καί δεκαρολογίαν.

— Ελάτε εύλογημένες μου νά προσκυνήσετε τήν 
κεφαλήν τοΟ 'Αγίου Ίωάννου τοΟ ΒαπτιστοΟ...

—Καί ή άλλη ή μικρή κεφαλή τίνος άγίου είναι;
— ΤοΟ ίδιου, τοΟ *Αγίου Ίωάννου δταν ήταν μι

κρός... Αλλά πίστευε άπλώς εύλογημένη μου καί μή 
έρευνα, παρά μόνον μέσα στ6 κομπόδεμά σου...

Δέν έχμεταλλεύεται, χάριντή; πίστεως, μόνον τάς 
νεκροχεφαλάς ένός καί τοΟ αύτοΰ άγίου. Εμπορεύεται 
τό Τίμιον Ξύλον, τό όποιον άφθονε! σ’δλα τά έλληνικά 
δάση, έστω καί χαρβουνοποιημένα άπό τάς πυρχαϊάς. 
άκόμα καί ξύλο άπό τήν κλίμακα πού είδε στόν ύ 
πνον του ό Ιακώβ. Επίσης εικόνες δλων τών τεχνο
τροπιών, κομβολόγια άπό κουκούτσια έληάς, εύχάς 
καί κάποτε-κάποτε έξηγεΤκαί δνειρα. Καί κάνει χΊξο  
μολογήσεις. Άλλα γιατί νά μήν κάμη ; Είναι καλλί
τερος 6 κοσμικός παπάς τοΟ παλαιού τραγουδιού, 6 
Παπαμανώλης πού διαλέγεται μέ τήν έξομολογουμέ- 
νην του ;

— Τό φιλί ϋ ν  είναι κρίμα. Ε ίνα ι... ρόλος φυοιχός
'Ας κι* έγ »  94 βέ φίλήοο κοόμαι χαΐ πνευματικός.
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— Κι* τό μάθϊ δ Λιοχδτης καΐ οοδ χόψ ι χ4 μ«λλ(ά;
— Πάμβ α’ ίλ λ η  ουνοιχίκ κι’ &ρχιν£μ( τ4 φ:λ»ιί.

Είνα( καλλίτβροι οί παπάδ6ς τοΟ νεκροταφείου, 
πού δταν πάτε νά έπΐ3κεφθτ]τ6 τούς τάφους τών 
προσφ λ̂ών σας, έξορμοΟν σαν μανδρόσκυλλα γιά νά 
τούς άναθίσετε νά έκφωνήσουν κλαυθμηριστούς λό
γους γιά λίγες γαζέττες ;

Ή παλαιά παράδοσις πού ήθελε τόν κληρικόν ώς 
παρήγορον άγγελον, ένέπνευσεν άναλόγως καί τόν 
συμπαθή ποιητήν τοΟ γνωστού τραγουδιού :

— Παπί μι4 κόρη άγάκησ»· 
π αχκϊ τ( οολλογΧααι;

— “Αν τήν άγοίχηαβς κολϋ» 
συχα>ρ·μ4νος νΑβαι.

Ή σημερινή έποχή δμω; τούς ρασοφόρους τούς βρί
σκει άλλοιώτικους.

Καί τήν παλαιάν παράδοσιν τού σχετικού τραγου
διού τήν παρέλαβε ή έπιθεώρησις πού τούς έδωσε καί 
κατάλαβαν...

— Βχκά μι4 κδρη άγάκησα καΐ τί)ς ίκήρα δ«ν«ικΑ*
Π α η£ τ( βυλλογ£β<χι ; ;

— *Αν δά μοΚ δόσης τΑ μιαά 
συχηρκμενος νΧσαι.

Καί μέσα σ*δλ* αυτά τό ρασοφόρον δν τό πλανώμε- 
νον μέ τό φορτίον τών νεκροκεφαλών καΐ τά εύχο- 
λόγια, σας λέγει σοβαρώς : ^

Π(στ«σ· καΐ μή ίρβΰνχ...



ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΡΕΣΤΩΡΟΗ
Κάμετε τή (ίάλτα σας εις τά άναγεννώμενα άθη 

ναϊχΒ Καρτιέ Λατέν καΐ έπισκεφθτ5τε τα μέ τή σει
ρά τους. Δοκιμάσατε τήν κουζίνα τους, ’^τακουοτή» 
^ατε εις τάς συνομιλίας τών τροφίμων τους. Προσέ
ξατε τά νέα άπό τήν πί̂ τρίδα τοΟ καθενδς. Άνεχθήτε 
τήν πλάϊ σας διεξαγομένην ίεροτελεστίαν τοΟ θορυ
βώδους καί αιριστιχοΟ γλυψίματος τοΟ κοκκάλου. "Α. 
πολαύαατε τδ ντεμοντέ άρωμα τής βιολέττας, τής 
πομπέϊας που χρησιμοποιεί ό πρωτόφερτος φοιτητής, 
δ άγνοών άκδμη τδ έμερδντ χαΐ τδ μίλλ·φλέρ—ένω 
δέν άγνοεί τά μίλλ-φλέρτ μέ τήν γειτονοπούλαν, διά 
τήν δποίαν δμιλεΐ μέ θαυμασμδν είς τήν παρέαν του. 
Ακούσατε δσας θέλετε πληροφορίας περί των καθη 
γητών τοΟ Πανεπιστημίου, περί τών καπνών καί τών 
σταφιδαμπέλων... βά ζήσετε μερικές εύχάριστες ώρες 
μέσα στήν καρδιά τής έλληνικής έπαρχίας πού έχει 
μεταφερθή είς τήν πρωτεύουσαν, ή τήν πρωτεύουσαν 
πού ευρίσκεται είς τήν έπαρχίαν. ΚαΙ θά τΙς ζήσετε 
μέ άρκετήν άνεσιν, άφοΟ θά έχετε βλα τά κομφόρ. 
Τά φοιτητικά ρεστωράν, τά σημερινά, παρουσιάζονται 

πρδς τδ πνεύμα καί τάς άπαιτήσεις 
τής έποχής. Τά τραπέζια τοποθετημένα λοξά καΐ μέ 
...σκέρτσο. Ντεκορασιδν πανώ ή τοιχογραφικές, είς 
άντικατάστασιν τών παλαιών λιθογραφιών μέ τΙς κρι- 
σαρόπροκες πού παρίστανον τήν αρπαγήν τής ώραίας



Έ>ένης, χήν άνΛχήρυξιν τοΟ Συντάγμχτοί, τόν Μα
ραθωνοδρόμον Λουην χαΐ τούς άθλους τού Κουταλ-α- 
νοΰ. Εισαγωγή δδζου. Κατάλογο; πλούσιο; ε?ς φρα
σεολογίαν ώς προγράμματα κινηματογράφων. "Ολ’ 
*ύτά, βέβαια, σόίς χάμνουν νά αμφιβάλλετε άν εό- 
ρισχεσΒε εις το κέντρον τής πόλεως ή είς τήν συνο:- 
χίαν. Μόνον τό Ιμψσχον περιβάλλον σάς επαναφέρει 
εις τό ιστορικόν ξενοδοχείον Ξύδη ποΟ τό άπηθανά- 
τισε χαΐ ή ΜοΟσα τοΟ Σουρή:

Τό ξ·νο8οχ(ΐο Ξΰ2η 
δ’>ό στό λάδι, τρεις ατό ξύδι.

. ΚαΙ σάς έπαναφέρει κατ’ εύθείαν χωρίς κανένα 
διάμεσον νοερόν σταθμόν.

ΙΙλάϊ στό μοντέρνο φρούτο, τήν μπανάνα— τήν 
άγνωστη Ιως τά χθές είς τό άθηναϊχλ τραπέζι
—εύρίσκεται τό μικρό τεφτεράκι, τό γεμάτο λίγδα 
καΐ καβαλιοτικούς αριθμούς, τό όποίον Ιχει καί τώρα, 
δπως καί άλλοτε, άντικαταστήση τό χαρτονόμισμα είς 
τάς μεταξύ φοιτητοΟ-πελάτου καί ξενοδόχου οίκονομι- 
χάς σνναλλαγάς. ίΐλάϊ είς τόν περαστικόν, τόν έκτα
κτον πελάτην, πού δίδει μιά παραγγελία στό μοντερ- 
νίζον κατά τήν περιβολήν γκαρσόνι, άλλο γκαρσόνι 
δίνει ά\λη παραγγελία εις τόν φοιτητήν πού έτοπο- 
θετήθη είς τό γειτονικό τραπέζι :

—Μέ οικονομία, γιατί ό λογαριασμός έχει άνεβή 
πολύ καί ή Ιξόφλησις άργεΤ.

—Α!, φέρε μου ϊνα ψαρόζουμο, μ:ά σαλάτα χαι 
ολίγο ψωμί..

Καί ίσο νά προσχομιαθ )̂ τό παραγγελθέν γεΟμα 
ό φοιτητή; πηγαίνε: είς τόν μπάγκο ίπου είναι τό 
σύρμα μέ τήν άλληλογραφίαν καί έρευνα μήπως |χε[

4



χαμμίχν έπ;οτολήν...’Αλλ’ έπιστρέφεί χαΐ χωρίς έπ(- 
ατολήν άλλά χαΐ χωρίς δρεξιν καΙ κάθεται ατό τρα
πέζι του, ένφ το γκαροόν; έξακολουθεΐ νά τοΟ ψιθυ 
ρίζη συστάοεις ή παοάπονχ ή άπειλάς ..

Αλλά δέν μπορείτε νά άκουοετε ουνέχειαν ττ,; 
περί διαίτης συνομιλίας, διότι τό γκαρσόνι καλείτα. 
έπίτακτικώς εις τό άλλο γειτονικόν τραπέζι χαΐ δέχε
ται τήν έξής παραγγελίαν :

—Γιάννη. Μή φέρης τό σημειωματάριο άπόψε 
βά σέ πληρωσωϋ!

—θά έξοφλήσης τό λογαριασμό ; ΚαΙ γιατί δέ 
θέλεις τό τεφτέρι ;

—Βρέ αδελφέ, τί Ιφαγα άπόψε ;
—Μμμμμ...Δεκαοχτώ καΐ σαράντα.
—'ΰραία. φέρε μου τριανταέξη καΐ έξήντα, τά 

ρέστα άπό Ινα πενηντάρικο.
— Πάρε! ΚαΙ τό πενηντάρικο ποΟ είναι ;
—θά στό χρωστάω, Ισένα, προσωπικώς |
Έν τφ μεταξύ είσβάλλει θορυβωδώς δμιλος μον- 

τερνιζόντων νέων καΐ κατευθύνεται είς ώρισμένον τρα
πέζι.

— Καλησπέρα, καλώς* τα παιδιά! προσφωνεί ό 
καταστηματάρχης Ιξερχόμενος πρδς προϋπάντησιν 
άπό τό όχυρόν τοΰ μπάγκου.

Καί δ χαιρετισμός άνταπο δίδεται μέ έγχαρδιότητα 
καί ή παρέα στρώνεται στή θέσι της, δπως ή άλλη 
πάρα πέρα στή δική της. Ά λλ’ Ικεϊ είναι δλοι ατό 
σπίτι τους. ΤΙ ζητεί ό ξένος πελάτης που έπιασε άνε 
ρώτητα τήν ξένη θέσι—καί τόν κυττάζει μέ παρά
ξενο βλέμμα καΐ τό γκαρσόνι καί ή πελατεία.

Ό  μπάγκος είναι καί όλίγον οικογενειακός μπου



φές. Ιδέστε. Ό  £νας Ιχε: άφήίΐς έκεϊ τδ μIϊουκαλάκ  ̂
μέ τό κρασί πού τοΟ Ιμεενε άπό τό μεσημερ( ή άπο 
τήν προηγούμενη—άσφαλισμένο, σίγουρο, καλύτερα 
άπά τό σπίτι του. Ό  άλλος 2χει τό φιαλίδιον μέ τΙς 
ορεκτικέ; σταγόνες, τό οποίον προσκομίζει 6 6πάλ- 
ληλος εί, χόν ?διοκτήτ/3ν του, μαζί καί μέ τήν ίδιαι· 
τέρα πετσέτα του μέσα στό βοαχιόλι της. “Ο άλλος 
έχει άρήση τά βιβλία του. Ό  άλλος έχει φυλαγμέ 
νους τούς γιακάδες του πού έπί}ρε άπό τό σιδηρωτή- 
ριον. Καί δλοι μαζί—8λνι οί άμπονέ — έχουν καταθέ 
3̂ 3 έκεί τα βιβλιάρια τοΟ βερεσέ—τα όποϊα κυκλο^ο 
ροΟν άντί χαρτονομισμάτων. 'Ο ξενοδόχος πιστώνει 
τόν καθένα σύμφωνα μέτίς πληροφορίες πού έχει γιά 
τήν οικονομική του κατάστασιν, άλλα καί τήν άτο- 
μικήντουφερεγγυότητα. Καί έχει πελατεία κατά πλε: 
ονότητα άπό πατριίδτες του. Τό κάθε φοιτητικόν ρεστω 
ράν, τό όποίον θά άναζητήσετε έντός ή εις τό χίντερ 
λαντοΟ άθηναϊκοΟ Καρτιέ Λατέν, άποτελεί καί μίαν ά 
ποικίαν έπαρχίας. Ή Φθιώτις, ή Κορινθία, αί Κυκλά
δες, ή Κρήτη, ή Μεσσηνία, ή Ηλεία, ή Εύβοια, ή 
Θεσσαλία, ή "Ηπειρος, τά Επτάνησα, τά Δωδεκά * 
νησα, ή Μεγαρίς, ή Λακωνία, έχουν ή κάθε μία 
έπάνω·κάτω καί τό φοιτητικόν της ρεστωράν, είς τό 
όποίον συχνάζουν κατά κανόνα δλοι οί μέλλοντες 
έπιστήμονες καί πολιτικοί τους. Αλλά λόγφ συιιφοι· 
χητιχής φιλίας, λόγφ γειτνιάσεως μέ τά δωμάτιά τους 
γίνονται πελάται καί άλλων μερών φοιτηταί.

—Ιΐοδθε είσαι, Κυρ-Νίκο, ρωτφ άμα καλογνωρι- 
σθήό Μεσαήνιος ξενοδόχος τόν πελάτην του φοιτητήν.

—Άπό τά Καλάβρυτα !
"Α, Αστε., είμαστε λοιπόν πατριώτες. Κοντά εί-



μαστέ. Άλλα κι’ εμένα ό παπούλης μου ήταν άπ’ τά 
Καλάβρυτα. ΚαΙ τοΟ λόγου σου, Κυργιώργο ;

—Άπό τήν Κάρυστο.
— Μωρ’ τΐ λές! Άπό τήν Κάρυστο ; Άπό κεϊ εί

ναι μια δεύτερη ξαδέλφη τής πρώτης γυναίκας μου. 
'£2ραίο μέρος. Έγώ μάλιστα για τό μαγαζί ψωνίζω 
δλο Καρυστινά δαμαλάκια. Μιά φορά πατριώτες ε ί 
μαστε.

— ’Ίίτσι άνοίγετα: ή καρδιά τοίΰ ξενοδόχου καί 
ό λογαριασμός ε!ς τό τεφτεράκι τοΟ φοιτητοΟ. Καί 
καμμιά φορά τό βράδυ, άμα περάσηή ώρα καΐ άπο- 
μείνουν οί οίκειότεροι—μεταξύ τους δλοι—δεν παρα- 
λείπεται τό σιγανό έπιδόρπιον τραγουδάκι, μέ τό 
όποϊον άναπολοΟνται οΕ καϋμοί τής Ιπαρχίας.

ΙΙιό έκεϊ, στήν παράμερη γωνιά του καταστήμκ 
τος, διακρίνετε κάποτε καί τήν οίκογενειακήν έστίαν. 
Ό  φοιτητής έδέχθη άπό τήν έπαρχίαν τήν έπίσκεψ’.ν 
τών γονέων καί τού; Ιφερε νά γευματίσουν μαζί του 
εις τό ρεστωράν—καί για νά έξοφλήσουν καΐ τόν λο
γαριασμόν, δι’δπερ καί 6 ξενοδόχος είναι περιποιητι- 
κώτατος, διαχυτικώτος, μελιστάλακτος.

'Ο πάτερ φαμίλλιας, φορών καινουργές κοστούμι— 
άποτελοΰν τήν τελευταίαν κρεασιόν τοΟ φραγκορά · 
φτη του χωριοΟ του— έχει καταλάβη ένάμισυ κάθισμα 
καί άφοΰ κατέβασε διπλή μερίδα γιουβέτσι, ήδη κκ· 
ταγίνεται είς τό καθάρισμα τών δοντιών του μέ το 
πηροϋνι καΐ κάθε τόσο φέρει σάν θωπευτικά τό χέρι 
στήν κοιλιακήν του χώραν.

— Τί έχει , καλέ πατέρα ; Κόψ μο σ’ έπιασε μή 
πως άπό τό φαΐ;

—“Οχι, παιδάκι μου ! *Έχω τό συνήθειο άπό τό



βλοϊμένο τ ί  σελάχι χ’ 8λο Ικεϊ πηγαίνει τδ χέρι μου.
Η μητέρα μόλις άκουμπώντας στήν άκρη τοΟ κα

θίσματος, Ιχει τδ βλέμμα της καρφωμένο έκάνω στ  ̂
πιάτο καί ουβεμίαν φράσιν βιακινδυνευει είς τδ κο
σμικόν έκεινο περιβάλλον καΐ ούβεμίαν άλλην κίνησιν 
κάμνει παρά νά στρίβη μέ τά δάχτυλά της τΙς φουν- 
τίτσες άπδ τδ πράσινο κλαδωτό τσεμπέρι της.

*0 δέ υίός, διά νά κατάπληξη τού; γονείς του 
καί νά κερδίση άνεπιφυλάκτως τήν εμπιστοσύνην καί 
τδ χαρτζιλίκι τους, εύρίσκει κάποιαν εύκαιρίαν γιά νά 
έπιδείξη τάς πανεπιστημιακά; του προόδους καί άνοί- 
γει δμιλίαν μέ κάποιον συμφοιτητήν του καθήμενον 
μέ τήν παρέαν του είς τδ άλλο άκρον τοΟ καταστή
ματος :

—ΙΙδς πήγε σήμερα τδ φροντιστήριο στδν καθη
γητή του Άστικοΰ ;

—Ρές νουλίους !
—Έγώ έπήγα μανιφεχμάν, μέ τά ί/τερντίκτα.

Ιντερντίκτουμ Ρ έτ σ ι νε ντε .
—Ρετσινέντε. Μιλεϊτε γιά τδ ρετσινάτο στδ Πα

νεπιστήμιο ; ψιθμρίζει ή μητέρα.
— ϋιίΛχα σύ, καλέ. Ρετσινέντε ποσσεσιόνις. Περί 

διατηρήσεως τής Νομής!
— Αμ’ έφέτος δέν έχουμε νομή γιά τά ζά, παιδά· 

ίΐι μουί Παρεμβαίνει μέ παράπονο δ πατέρας πού 
άρπαξε τδ αότί του γνώριμή του λέξιν καΐ κατόπιν 
ρευεται θορυβωδώς.

*0 ξενοδόχος προβλέπων άμεσον τήν έξόφλησιν 
τών όφειλομένων, σπεύδει πρδς τδν ευτυχή πατέρα 
καί τοΟ άπευθύνει θερμά συγχαρητήρια διά τδν 
υίόν του.



Φωστήρας είναι ό γυιός σου έ χυρ ΝΤχος άπ* 
έδθ), Μχαρμπαναστάση. Να σοΟ ζήσι .̂

—ΦιιαριστοΟμε χι’ δ,τι ηιθυμεϊτε.
—θα γίνυ τρανός άνθρωπος χαΐ χαλάλι τά έξο· 

Ζά σου θά είνε ξεφτέρι μεθαύριο στήν πολιτιχή.
— Ό  θιός νά δώστ̂ , ψιθυρίζει δειλά ή μητέρα 

του, ένφ άπό τά μάτια της χυλά έπάνω είς τό πιάτο 
μέ τά άποφάγια ένα χονδρό δάχρυ άπό συγχίνησιν 
καΐ χαράν.

ϋί άλλοι φοιτηταί άδιαφοροΟντες πρός τήν φχιδράν 
οίχογενειακήν σχηνήν—που δέν τούς είναι χαΐ σπανία 
—συζητόδν γιά τά διχά τους. Είναι τώρα χα1τό2ώ· 
μα τ©ν φοιτητριών πού δίνει χάποια μοντέρνα άτρα- 
ξιόν οτό σύγχρονο φοιτητικόν ρεοτωράν. Είναι φοι- 
τήτριαι τής όδοντιατριχής πού άντί νά θεραπεύουν 
δημιουργοΟν πονόδοντον ατούς συντρώγοντας χαΐ συν- 
τρωγομένους συμφοιτητάς των. Είναι φοιτήτριαι τής 
χημείας, τής όποιας τά παρασκευάσματα τά Ιχουν 
μέσα ατό άνοιχτό τοαντάχι τους έπάνω στό τραπέζι 
γιά τό άπαραίτητον μαχιγιάρισμα. Είναι θερα
παινίδες τοΟ ΆοχληπιοΟ είδικευόμεναι είς τήν 
καρδιολογίαν. Είναι χαρρεδάκια άνοιχτά, είναι 
ματιές σκανδαλιάρες, είναι πείσματα καί άντιζη- 
λίες, είναι έπιθέσε:ς καΐ άμυναι, είναι καΐ γι’ αύτές 
ί̂ ερεσέδια καΐ στίς Ιρωτικές έκδηλώσεις καί στό λο
γαριασμό τοϋ Καταστήματος, μέσα είς τό όποιον έ
χουν στήση χΓ αύτές τό παράρτημα, καί ποιός ξεύ- 
ρει κανείς άν δχι είς τόν προθάλαμον τής οίχογενεια- 
κής των έστίας Εκτός άπό τά σχόλια γιά τήν οίκο 
γενειακήν σκηνην θά συζητηθοΟν καί τά έρωιικά νέα 
τής Σχολής χαΐ τής παρέας των. θά γίνη λόγος γιά



'χ χοροδιδασχαλεΐχ, εις χά 6π&ΐα φθ(χ  ̂ή <2ρρην χαΐ 
Ίήλεια νεότης. θά γίντ̂  χριτιχή γιά τά Σπόρ. θάΙξό- 
αχισθοΟν τά ζητήματα τής ήμέρας. Χωρίς βμως βλ’ 

αύτά νά άλλάξδυν χαΐ πολύ τόν τύπο το3 συντηρητ-, 
'-οΟ ή όνειροπόλου Έλληνος οποκδαστοΟ. Νάτο; 
'κεί άχόμη δ φοιτητής 6 άνεπίδεχτος κοινωνικής έξε- 
/.ίξεως καΐ δ νοοταλγών τδ χωριδ του χαΐ δνειροπο- 
λών νά δράοη ΙχεΙ ώς ίατρδς ή φαρμακοποιός. Νά 
δ μέλλων τόπος τοϋ μικροπολιτικοί) πού έξαοκείται 
άπδ τώρα εις τάς ψευδολογίας μετά τών συνομιλητών 
του. Νά δ προαλειφδμενος δια τδ ύπαλληλικδν στά- 
διον χαΐ άπδ τώρα μελετών ε!ς τάς έφημερίδας τάς 
προκηρύξεις τών διαγωνισμών. Νά δ τύπος τοΟ φοι· 
τητοΟ πού άπ’ τδ πρώτο φεγγάρι άφωμοιώθη πρδς τδ 
περιβάλλον τής πρωτευούσης καί άπουσιάζει συχνά 
άπδ τδ φοιτητικδν ρεστωράν γιά νά περάση δλίγες 
ώρες στά κοσμικά κέντρα. Είναι δλοι οί άντιπρδσω- 
ιτοι τής αόριανής κοινωνίας «τής Ελλάδος δλης 
κλέος».

ΈκεΤ μέσα εις τδ φοιτητικδν ρεστωράν Ικτρέφε- 
ται ή γενεά τοδ μέλλοντος. ΈκεΙ μέσα εισέβαλε 
δειλά τδ έπαρχιωτδπουλο τής καλής οικογένειας καί 
άπ* έκεί ώνειροπδλησε Ινδοξα στάδια φιλολογικής ή 
κοσμικής δράσεως, διά νά συντριβή μίαν ήμέραν είς 
τδν σκληρδν άγώνα τής ζωής. Έ κεί μέσα άλλοι γλύ
φουν τδ χόκκαλο τής λειψής μερίδος τοΟ φαγητού 
καΐ ίσως νά είναι αύτοί πού αδριον θά γλύφουν τδ 
κδχχαλο τής Εξουσίας.



πανηγυρίζουμε ατά παλΐ3ά ; Ή  νϋ πούμε καλλί
τερα δη δΙ·ν έκάμαμε άπ’ τ ί  παλϊ)ά οδιε ϊνα 6·;)μ« ;

Δέν άκοΟιε δνα σοκάκι πάρα-πέρα, πού ή «ρω 
ΐιανηκή. παρέα τραγουϊεΕ 5π4 τί γλυκύ σελγνίφω; 
προχωρτιμίνου φθινοπώρου τό τραγούδι, μέ τό όποΕον 
έθρήνησε τίν πόνον του δ ποια,τής πρό 00 Ιτών ;

Χαρά τ!)ς πρώτης μο-υ ζωής φβγγώρι άγαπημίνρ, 
σύ ί ί ϊ  πον.ίς, ίγώ  π ,νώ  γ ,α τ ί  φηλ4 ο,όν ούρα,ό 

ίιχβαίνβις λοπημίνο ;

αέν σά; σταματά τήν 1νθύμτ)σι, εις κάποταν > .η . 

σμονημένην σελίδα συλλογή; παλήών τραγουδ ών ί  

άλλή παρέα, πού έσιάθή κάτω άπδ Ινα γειτονικό σας 
παράθυρο καί τραγουδεΕ παθητικά καί άκομπανιά- 
ρουν δυδ κτθάρες ; ΙΙο:ό τραγοΟδ: ; Μά πού νά θυ 
μηθή κάνε ς δλο -ό παλαιόν θλιβερόν άπογα.ρε- 
τιστήρ ί̂ν :

Φβόγω πηγαίνω ίχ $  6^*{αν 
μέ θρηνωϊίαν τό π«πρωμένονάχολου9ό).

Είνα. άπό τά τραγούδτα, μέ τά όποΕα έκαναν



ντεχλαρα-ΐίόν άαουρέζ σϊής προμάμμες μας οί 
-έοίοί συνομήλικες το5 Ραγκαβτ).

Ελάτε δμως καλλίτερα νά περίπλανι^Ηώμεν λίγες 
^ραδυές κατά τα μεσάνυχτα οτής Αθηναϊκές γειτο 
νιές. Ελάτε νά χωθοίλμε μέσα στα στενά σοκάκια 
τής Πλάκας κα! τοϋ ϊ)*υρρή δπου άκόμη κυκλοφορεί 
-ο καβουράκι τ6 άτδφισ καΐ τό τζόγε καί ρεφραι 
νάρεται μέ άχ-6άχ τό

Σ έ ήγάπων τέ βΐχον θβχν μου.
Ελάτε μέ πιό Ιλευθερία στή συνοικία Νεαπί- 

λεως δπου 6 Μέγας Πάν τής νυκτερινής καντάδας 
δέν άπέθανε άκόμη, καί ίσως δέν θά πεθάνη ποτέ, 
δσο θά όπάρχουν καρδιές πού θά πΰνοΟν. άέν άπε- 
θανε. Απλώς είχε πτοηθή έδώ καί λίγα χρόνια, πριν 
από τής πολεμικές κα! μεταπολεμικές φασαρίες, δπως 
ήταν πτοημένοι κα! οί τροβαδούροι τής έποχής, άλ
λος γιατί είχε δοσοληψίες μέ τό στρατό, χαΐ άλλος 
γιατί είχε δοσοληψίες σέ κερδοσκοπικές Ιπιχειρή 
38ΐς. "Οταν δμω; δλ* αυτά «καπνός ήσαν καί διελύ- 
θησαν». ή γενεά μας έσυνέχισε τ ν̂ δρόμον πού τής 
είχεν άνοίξ-η ή προηγούμενη, καί στόν όποιον είχε 
κίμη τά πρώτα της βήματα καί ή ίδια καί έψιθυρίσθη 
πρώτα ώς όρεκτικόν γιά τό ξύπνημα τών παληών 
πόθων τό μελοδραματικόν δίστιχον:

Σΰ «οΰ πίταξΒζ σ τ *  6φ»}
“  Φ'^χή.—ώ φνχή έρβΐδομίνη.

Γστερα, έξεχρεμάσθη ή κ.θάρα άπότόν τοίχο τής 
ταβέρνας, χοΟ φοιτητικού δωματίου, τού μικρομάγα- 

ο̂α, δπου,δπότόν χιτώνα τής άράχνης, άνεπαύετο από 
καιρό πάντοτε έν αναμονή Έξεσκονίσθη άπαλά μέσα 
καί έξω, καί πάντα, μέ προσοχή μήν ξεκολλ^ση ή



4ναμνη3τιχή έτιχέχτα τοΟ παλαιοΟ όργανοποιείου 
χαΐ μή φύγουν άπάχή θέοή τους τά σκεβρωμένο χλει- 
3ιά της, έχορδίαθη μέ συγχίνησιν, έδοχιμάσθη, μβνη 

■ ΐτήν ^ρχή, μέ τβ μονδολίνο κατόπιν κοί τδ βράδυ.. 
Τό βράδυ μέ τή σιγαλιά, δταν άραίωσαν οΐ διαβά
τες τοΟ δρόμου άνασυνεχροτήθη ή διαλελυ- 
μένη παλαιά παρέα, χαΐ δειλά στήν άρχή, ?μέ θάρρος 
μετά, μέ χέφι κατόπιν έσυνέχισε τό τραγοΟδ; της- 
3πως τό είχαν άρχίση τότε, έχεΕνα τά χρόνια: 

Τραγοϋβίίατ* ώραΤα μοι» πουλίχια τραγοϋίηοτ», 
τραγοι»8ί)οϊ· χ«λαϊδί)στ« ιόν ωραίο οος σκοπό.

ΚαΙ άφοΟ συνοδεύει τά πουλάκια νά τραγουδήσουν 
τόν ώραίο τους σκοπό, τό ίδιο δπως χαΐ στους πα
λιούς ρωμαντιχους καιρούς, θυμάται ή παρέα γιά μια 
στιγμή καΐ τήν κανταδογεννήτρα Επτάνησο χαΐ εύ
χεται μέ μελωδικούς στεναγμούς;

.  Νά χαμηλώναν τά βουνά 
Νάβλ·π· τό Λ·βάντ·
Νάβλιπε τήν Κιφαλλονιά 
ΚαΙ τό χρυσό τό Τζάντ».

Οταν, μέσα σέ μιά διακοπή τοΰ τραγουδιού στή 
νυκτερινή γαλήνη, τθ ώρολόγιον τή; Μητροπό?εως 
άχούειαι άπό μαχρυά σημαίνον μεσάνυχτα, ή παρέα 
αναμέλπει τό έγερτήριον πρός τήν ληομονηθεΤσαν 
είςτάς άγχάλας τού έραστοΟ νέαν.

ϊύπνα. ξύκνα διότι θά μάς ποΟν· 
πώς «1μ»στ« βλη τή  νύχτα μαζί.

ΚαΙ δταν σβύνει ή τε/ευταίακορώνα μέ τό ξεψύ
χισμα τοΟ σόλ, παίρνει κατόπιν ή παρέα τήν «Πετα- 
λοΰδα  ̂ τοΟ Κόκκινου που άναστατώνει τή γειτονιά: 

Μιά πττχλοδδα νίμουνα 
Νά πότχγα σιμά σου,
Στά χιίλη σσυ π ’ ανθίζουν·
Στά  δυό τριαντάφυλλά σου.



ΚαΙ βαδίζει άργά-άργά, σταματά χάθε τόσο 
χαΐ πάλι προχωρεί πρός τά άκραία κράσπεδα τί)ς 
συνοικίας, γιά νά άφήσ·̂  έλεύθιρη τή φωνή νά ψάλ·̂  
τούς καϋμοϋς μέσα στήν άπέμερτ] σιγαλιά, έν φ κά
που έκεϊ στδ διάβα της, κάποιο παράθυρο μισανοί- 
γεται, κάποιο κεφάλι προβάλλει, κάποια σιλουέττα 
διαγράφεται στήν μπαλκονόπορτα, κάποιος χειρο
κροτεί τό παθητικό ρεφραίν έπάνω άπό κάποια τα
ράτσα, κάποιος κρυφός άναστεναγμός συνοδεύει τό 
άκομπανιαμέντο.

Καί σαν ξαναχουρδισθή ή κιθάρα στό λά-μινόρε 
καί τό μ ϊ  τοΟ μανδολίνου θά βοΐζη άπό τό τρέμουλο„ 
καί τά δάχτυλα θά χτυποΟν νευρικά έπάνω στά τά
στα, νά, τότε ξύπνημα παληών συμπαθών άναμνή 
σεων μέ τό :

Είναι στιγμές πού δ δύστυχος 
τριλλαΝομαι γιά σένα 
χαΐ γέρνοντας στδν ώμο σου 
αισθάνομαι πώς ζώ.
ΕΙν* στιγμές πού Ακίνητος 
μέ μάτια δαχρυσμένα 
γιά μιά ματιά οου βάβινα 
χαΐ χδσμο χ’ ούρανδ.

Μά καί τί δέν θάδιναν γιά νά τό άκοΟν κάτω άπό 
τά παράθυρά τους : καί ή κόρη που άγρυπνά μέ τοΟ 
ξυπνητού τά δνειρα στό κρεββάτι, κείνος πόύ ξενυ- 
κτά σκυμμένος στά χαρτιά καί τά βιβλία του καί ό 
άρρωστος πού στριφογυρίζει τό κεφάλι μέ άνησυχία 
έπάνω στό προσκέφαλο, κι’ ό άπογοητευμένος έρα· 
ατής κι’ ό βαρυεστημένος σύζυγος, καί 6 αίώνιος αι
σθηματικός νοσταλγός, άκούοντας μόνον τους κτύπους 
τής καρδιάς του οτής νύχτας τή σιωπή;

Τό τραγούδι αυτό τού Μαρτζώκη πού τό έτόνι-



σεν ό Πολυκράττ,ς, είναι Ινα άπο χά πι4 σκ{Λχαθτ5 
χρχγίύϊια χών νεωχέρων άγνώ ι̂ων ουνεχι^χών Χ5θ 
Στρουμπουλή κϊΐ τοΰ ΙΙορ:ρυροπούλου, κι’έκείνων πού 
5έν έννοοΰιαν άθηναϊκήν καντάοα χωρίς τραγούδια 
τοΟ Ξύντχ, τοΰ Καρέρτ;, χοΟ Σαμάρα τοΟ Ξανθοπού- 
λου καί χοΰ Ροδίου καΐ χοΟ Μακρί) καΐ τοΰ Τσακα- 
σιάνου 5πως κχΐ άλλων παλαιοτέρων ποΟ έξυπνοΰοαν 
σέ μακρυνότερους καιρούς τάς ήχούς ττ)ς Αθηναϊκής 
συνοικίας μέ τό... νεκροτράγουδο' τοΰ ΚατακουζηνοΟ 

Είνχ'. 6 τ ίφ ο ; οίκος β'ρήνη; άικραςία; είναι σκηνή, 
λήξις τελ εί*  πάαης 65όνης, πχΰσις φροντίδων παντοτε-.νή.

Αν δλα τα τραγούδια αυτά ήσαν γνωστά, 
δμως δέν ήσαν γνωστά καί τών δημιουργών τους τά 
ονίματα, παρά λίγων ποΟ τά τραγουδοϋσαν καί μίνοι.

Ποιος ήταν—καί τί τ4ν Ιμελε τον τραγουδιστή 
τοΰ ΆθηναϊκοΟ δρόμου;—6 ποιητήςκαί συνθέτν̂ ς τοΰ 
άλλου, παθητικού τραγουδιού που συγχινούσε τήν πε- 
ρασμένην γενεά μέρες καί νύχτες:

Κι’ ίλθ4 στον τάφο μου 
επάνω καί πίς μου άκδ- 
καί π ί ;  μου ακόμη σ’ άγαπβ

Αλλά μήπως ήξευραν καί τον ποιητήν τοΰ «είναι 
στιγμές πού ό δύστυχος»; Ό Μαρτζώκης πού έδώ κι’ 
είκοσι χρόνια είχε στήσει τήν πρώτη του φιλολογική 
Ακαδημία είς τό περίφημον καφενεϊον Καρατζά στή 

γωνιά τών έοώνΣόλωνος καί’Ανδρ. Λόντου. Ινα βράδυ 
πού δκουσε κάποια παρέα, πού κατέβαινε σιγά-σιγά 
το μεγάλο δρόμο, τραγουδώντας τό τραγούδι του, 
έβγήκε καί πλησίασε τούς τρριγουδιστάς καί τούς έρώ- 
τησείν ήξαιραν τόν ποιητήνγιά νά Βοκιμάση σκλη- 
ράν άπογοήτευσιν δταν έπληροφορήθη άλλα άντ’ άλ
λων χαΐδτι ή δημοτικότης του. δέν είχε βγή έςω άπά



τούς ατενούς φιλολογικούς κύκλους.
Ό  πιο ευτυχής, ’ιπερακοντίοΜς και τήν ξόξαν τού 

ΙΙχπαρρηγοπούλου μέ τύν Φανόν τθΟ Κοιμητηρίου 
όπήρξεν ό Ιίορφυρόπουλος 4 ίποϊτς είχε κατακτήστ, 
τήν ψυχή τού Κοινού μέ τό άκίμη τραγουδούμενον χα: 
σήμερα στεναχτιχόν του άσμα.

ΠρΙν ή ψυχή μου άνββή 
οτούς ουρανούς ίπάνο), 
δοχάτην χάριν σου ζητώ 
ώ , £φες ν’ άποθοίνω 
οχήν χραιρβρή αγκάλη σου

Ήταν ί  ποιητής, 6 συνΰέτης καΐ περιπαθή; 
τραγουδιστής του ό ίδιος. Καί κάτι άλλο άχόμη: 
'() ’Ορφεύς τής νυχτερινής καντάδας! Ή άνεκδοτολο 
γία αναφέρει δτ̂  κάποια^φορά, πού 6 Πορφυρίπουλο; 
άκκολουθούμενος άπδ τήν παρέα του τραγουδεϊ χΓ 
άκομπανιάρει μέ τήν κιθάρα του αυτό τό τρα 
γούδι του, καΐ αφήνει τΛ ρωμαντιχέν του πόνο νά 
ςεχυθή μέ τό τραγουδιστό παράπονο καί τόν χαϋμό 
του τόν έμπιστεύεται στήν νυχτερικήν ήσυχίαν τή; 
αθηναϊκής συνοικίας, δ χωροφύλαξ ό Ιπιφορτισμένο; 
τήν τήρησιν τής τάξεως πού άκουει άπό τήν γωνίαν 
τού δρόμου, κινείται με κάπως βιαστικά στήν άρχή μέ 
δισταχτικά κατόπιν βί ματα πρός τήν τραγουδούσαν πα 
ρέα διά νά έπιβάλη τήν σΐ'ήν.Πλησιάζει, δταν τό τρα
γούδι τελειώνει. Συγχινημένος άπό τήν γοητευτική·, 
μελωδίαν του τραγουδιστού καΐ ξεχνών δλες τής διατα 
γέ; των άνωτέρων, άναφωνεϊ καί αυτός μέ παθητικόν 
τόνον φωνής:

—Τραγουδήστε το άλλη μιά φ'̂ ρά, βρέ παιδιά, 
άς πάμε δ·λοι μέσα!!

Τπάρχιι κι’ ά/.λο ακόμη.



“Οΐλν άπέθανε ®θ:σιχ6ς 6 Πόρφυρόπουλος εις 
τάς ΙΙάτρΛς καΐ ή κηδεία του έπερνοΟσε κάτω άπδ 
τδ οπίτι μ’.ά; Θαυμα3τρίας του, ένφ ή αυνοδευουσα 
μουοίχή άνέκρουε τδ «ΠρΙν ή ψυχή μου άναβή ατούς 
ούρανού; έπάνω», δλων τα βλέμματα έστράφηααν εις 
τδν έξώατην δπου μιά σπαρακτςκή γυναικεία κραυγή 
άνεστάτωσε τήν πένθιμον ύποβλητικότητα τή; πομ
πής. Μετά τήν κραυγήν Ιιχηχολούθησε μια λιποθυ 
μία—καί μετ’ δλίγον καιρόν χαΐ Ινα διαζυγιον. Έ  
παλαιά φίλη τοΟ Ιίορφυροποΰλου κατά τήν συγκινητι 
κήνέκείνην ατιγμήν, δέν ήμπδρεαε νά κρύψη τό αί
σθημά της πρδς τδν παθητικόν τραγουδιστήν, πραγμα 
τδ δποίον διά τήν έποχήν έκείνην άπετέλει κοινωνι 
κόν οκάνδαλον, μή δυνάμενον νά γίνη άνεκτδν άηί 
τδν σύζυγόν τη; !

“Αν δέν ύπάρχουν σήμερα Ιίορφυρόπουλοι κα' 
Στρουμπούληδες. ’Άν δέν λιποθυμούν γυναίκες έρω 
τευμένες, άν ό χωροφύλαξ... Αλλά καΐ χωρίς τήν προ. 
τροπήν τού χωροφύλακας ή νυκτερινή καντάδα συνε 
χίζεταί είς τήν άθηναϊκήν συνοικίαν, τδ ίδιο, δπω: 
καΐ τότε, άπλώς έπηρεασμένη είς τήν ποικιλίαν άπδ 
τδ πνεύμα τής έποχής.

Άν κοντά στδ τραγούδι άπό τδ μελόδραμα προσ
καλούνται ή κυράδες νά πάρουν 

ρχζαχιά ατχφΰλια 
άπό τ’ άμπόλι,

Άν άγάλια-άγάλιϊ γίνβτ*; 
χι’ ή άγοϋρ(9χ μέλι

'Αν ζητούνται θορυβωδώς
I έξν]ντιχ όμολογίες 

γιά νά μή γίνουν φασκρί·;
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δμως, άκούονται, άλλοτβ τετραφωνίες χαί άλλοτε 
σέ παθητικές μονωδίες οί στεναγμοί τοΟ «Τσοπανό
πουλου» πού

θλςμμένο μίρα νύχτα ατό βο’̂ νό 
έχφράζει τήν έλπίβα του πρός τή βοσχοπούλα Χρύσω 
λέγοντας της:

"Αχ τόν πόνο τίίς καρόιδς 
μόνο σύ τον άγροικ&ς.

Λεν ξαναζη θεωρητιχά, λοιπόν, ή νυχτερινή χαν 
τάδα. Απλώς συνεχίζεται χαί μέ νέα μοτίβχ καί χαμ 
μια φορά άχομπανιάρεται άπ’ τά ραντιοφών, τούς φω
νογράφους ή τά κλάξον τών αυτοκινήτων. Ή κιθάρα 
είναι ή ίδια, οί χαΰμοί οί ίδιοι, τά χάλια τών συνοι 
χιαχών δρόμων τά ίδια χαΐ 6 φωτισμός ό ίδιος καί 
τώρα, όπως μέ τά νυσταλέα παλαιά φαναράχια. Γι' 
αύτό χαΐ τραγουδεϊται παθητικά ή πάντοτε συνεχιζο 
μένη έπίκληοις πρός τήν φωτίζουσαν σελήνην:

Χ(κρ& τής πρώτης μου ζοής, 
φΒγγ^ρι άγαπημένσ...



ΣΤΟΠ ΕΘΜΙΚΟ ΚΗΠΟ
Ορίστε. Εφτά παρά τέταρτο τό πρωί χαΐ τ4 

φλύαρο τι ί̂τζίχς έχει τελειώοη τό πρελούντιο τού 
τραγουδιού χαΐ Ιχει μπ·̂  στό χύριον μέρος τ-ί)̂  συναυ- 
ιας. ϋ{ φίλοι τί̂ ς μουσιχτ)ς αύτί)ς, τί)ς χλωρίδος, τοΟ 

νεμβασμοδ, τί̂ ς έρωτικ'ί}  ̂ περιπέτειας άπό νωρίς χαί 
ΊύτοΙ πιάνουν τά παγχάχια του πάρκου 2να-2νο μέ τή 
>ιιρά, δσο γρήγορα δέν πιάνονται τά καθίσματα τών 
θεάτρων ούτε οτΙς πιό ευτυχείς...παραστάσεις. Πιένα 
"ρώτης.

Τό ποίημα τού Μιλβοά γιά τό πέσιμο τών φύλλων 
νφίσ ιαται τό όίχτρίτερο τσαλάκωμα. *0 σχετικός στίχος 
■:ο0 Άρνώλ σβήνεται καί αυτός άπό τό σάρωθρον τού 
καθαριστοΟ. Τά φύλλα τίδν πυκνών δένδρων, τών θά
μνων. άπό τά παρτέρια, τών κληματίδων καί τών 
κισσών που άγχαλιάζουν τά κλαδιά τοΟ πλατάνου καΐ 
τόν πριονισμένον κορμό τής φοινικιάς, πέφτουν σάν



άρχιά καλοκαιρινή βροχή έπάνω ατα βρομαλάκιχ τοΟ 
πάρκου χαίτά στριφογυρίζει σαν πληγωμένες πεταλοΟ- 
δεςτ6άπαλ&άεράκι. Μαζεύονται μέ τή σχοΟπα καΐ φορ
τώνονται στό κάρρό τής χαθαριέτητίς γιά νά άφήσουν 
τδ έδαφος καθαρό γιά τούς πρωινούς περιπατητάς καΐ 
γιά τους θρήνους των ποιητών...Οί έργάται τοΟ κήπόϋ 
μέ τούς σωλήνες πού σκορπίζουν μακρυά τό νερό 
από τούς πίδακας καΐ άπό τά βυτία, ραντίζουν μέ 
τεχνητή δροσιά τή σκονισμένη βλάστησι καΐ τούς 
δρομίσκους, Ινφ τά κοτσίφια, μόνιμοι κάτοικοι τοΟ 
πάρκου, πετοΟν μέσα στά πυκνά φυλλώματα, κόβον
τας άπότομα μέ τΙς πλαταγιστικές κραυγές τους τή 
μονότονη μουσική τών τζιτζικιών.

Ένας μπέμπης μέ μιά παιδούλα βουτούν τά χε
ράκια τους στό κρυστάλλινο νερό τού μικρού χαλικό- 
σπάρτου αυλακιού, πού μουρμουρίζει σιγανά-σιγανά 
καΐ ή γρηά νταντά τους, πάρα πέρα 5πό τό παγκάκι, 
σιγοτραγουδεί τό παλαιό παιδικό τραγούδι πού έμά- 
θαινε στό σχολείο στά νειάτα της. ΧΙ άκτυαλιτέ !

Τρέχα φίλεργο ρυάκι τρέχα, πήγαινε ταχί.
'Ο θεός τήν όργασία 6 θεός τήν ίΰλογεί.

Ό  φλογερός Αυγουστιάτικος ήλιος, 6 όποίος έν 
μέσφ όμιχλώδους θερμής άνταυγείας είχε προδάλη 
άπέ τήν ράχιν τού Υμηττού, έχει τώρα άνεβή ψηλά, 
Ιχει περάση τό πυκνό παραπέτασμα άπό τις χαμηλές 
φυλλωσιές καί ρίχνει τά πυρά του λοξά, άνάμεσα άπό 
κάθε άραίωμα τών δένδρων.

Σέ λίγη ώρα άχόμη δέν βρίσκεται πουθενά παγ
κάκι άδειο έντελώς. Κάπου, βέβαια, θά εύρετε μιά



έλεύθερη γωνιά, θά σάς κάμΐ3 θεσι νά καδήστε στήν 
άκρη τοΟ πάγκου του τό έρωτευμένο ζευγάρι. Αλλά, 
βέβαια, μέ δυσφορία.

Προτιμήστε λοιπόν νά καθίστε στό παγκάκι πού 
κάθεται δ άπόμαχος ττ]ς ζωής καΐ διαβάζει ψιθυρι
στά την τελευταία σελίδα τής έφημερίδος. Καθήστε 
καί σχολιάστε τά νέα τής ήμέρας καί παρατηρήτε. 
Παρακολουθήστε τδν άλλον κδσμο που σπεύδει στα 
ραντεβού του ή στό έρωτικό κυνήγι του ατά παγκάκια, 
ατούς δρομίσκους, οτίς άνοιχτές πλατεΐτσες μέ τό κα- 
ταπράσινο γκαζόν, κάτω άπό τήν στυγνήν προτομήν 
τοΟ Βαλαωρίτη, είς τήν μορφήν τοΟ όποιου ό «καλλι- 
τέχνης» είχε τήν έμπνευσιν νά δώση μελαγχολίαν ά* 
τυχήσαντος μικροαστού, κοντά στόν μικρόν πίδακα 
μέ τή χάλκινη...άμαζόνα. Ρίχνετε, δμως, ματιές δια
κριτικές, γρήγορες. ΙΙρό παντός μήνΙνοχλήτε τόν κό
σμον τών πρωινών έπισκεπτών πού λίγη ώρα έχουν 
καιρό νά άπολαύσουν τήν πρασινάδα έκεί μέσα.

Νά μιά νοικοκυρεμένη δεσποινίς μέ χρόνια έπάνω 
άπό τά 2 ί  καί μέ φόρεμα κάτω άπό τό γόνατο, κα
θισμένη ατό παγκάκι καί κεντώντας κάποιο έργό- 
χειρο. Τό βλέμμα της προσηλωμένο στή δουλειά. 4έν 
τό άφήνει νά ξεκουραστή παρά έπάνω κατά τΙς κορ
φές τών δένδρων. Στήν όριζόντιον διεύθυνσιν δέν τό 
κατευθύνει καθόλου. Δέν δπάρχει γι’ αύτήν άλλος κό
σμος έκεΤ πέρα. Τπάρχει μόνον στή σκέψι της καί 
στήν ψυχή της ό ιδανικός νυμφίος, διά τόν όποίον 
προορίζεται καί τό έργόχειρον! Στό άπέναντι παγκά
κι έρχεται καί κάθεται μεσήλιξ κύριος, ό όποίος δυ
νατόν νά είναι δπάλληλος, δυνατόν δμως καί όλίγον 
μοντέρνος παντοπώλης, ίίετάει μέ κρότο στό κάθισμα
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τ ί  ψχθάχι του, άνοιγε: μιά έφημερίδα άλλά.,.δέν χα- 
ιορθώνε: νά προαελκύση τήν προσοχήν τής χαμηλό· 
6λεπούσης. Δι’ δπεο χαΐ μετ’ όλίγον άρχίζει νά σιγο- 
τραγουδή;

Βαρέθηκα καλέ μάννα, μαντήλια νά κβντώ 
καΙ 0ά χά παρατήσω νά πάω νά παντρβιιτβ.

Άλλα καΐ τότε εΣς μάτην. Διπλώνει τήν έφημε 
ρίδχ του βιαστικά, βήχει δυνατά—τόσο ποΟ τά τζιτζί· 
χια τοΟ πλαϊνού δένδρου διακόπτουν γιά μερικά δευ. 
τερόλεπτα τό τραγούδι τους—παίρνει τό ψαθακι του 
ατό χέρι καΐ ίδεύ« σιγά-σιγά πρός άλλον πάγκον 
δπου κάθεται μόνη μιά χαριτωμένη δεσποινίς πετα’ 
λουδίτσα. ή όποια, μόλις έφθασε, Ιτοποθετήθη άπέ- 
ναντι, στό δρομίσκο τής πρός τό Ζάππειον εισόδου,' 
έβγαλε τό καπελάκι της, έσήχωσε τή φούστα της γιά 
νά παίρνη καλι|ιερα τέν άέρα της καί κατόπιν ήνοιξε 
τό τσαντάκι τη; κα’ άρχισε τή ζωγραφική ρεστωρα- 
σιόν τοΰ προσώπου της. Μόλις είχε πλησιάση 6 αυ- 
τομετατιθέμενος καταχτητής καΐ ήχοιμάζετο νά τοποθε- 
τήση τόν έαυτόν του πλάϊ στό δεσποινίδιον, νά σου 6 
άναμενόμενος φίλος της, 0 όποϊος τρέχει3κοντά της 
λαχανιασμένος γιατί θά είχε άργήση στό; ραντεβού 
του. Τήν άγκαλιάζει καί προσπαθεί νά τήν φιλήση 
στα χείλη. Άλλ’ Ικείνη άνθίσταται έκ φόβου μήπως 
τής χαλάση τή ζωγραφική τού ρούζ-ΣΙξ καΐ ΙπΙ τέ
λους τήν φιλεί στή μασχάλη. Μεθ’ δ...

—Τάχη, τί ώρα είνε; ρωτά ή δεσποινίς κυχτα- 
ζουσα καί τό δικό της μπρασελέ.

—Εννέα παρά...
—Καί καθόμαστε άκόμη ; ΕΙνε ώρα γραφείου.
Καί ο! δύο νέοι, άφήνοντες σύξυλον τόν καρδιοκυ



νηγόν χο6 ΈβνιχοΟ Κήπου, τρέχουν φλυαροΟντες πρ4ς 
τήν έξοδον. Άλλα τδ Γδ;ο κάνουν σιγά-σιγά χαΐ άλλα 
ζευγάρια. Άλλοι νέοι, άλλες νέες, που θά έπήγαν 
εκεί γιά τδ ραντεβού—τό όποιον δέν έπραγματοποι- 
ήθη. Έξεπληρώθη ή δέν έξεπληρώθη τό έρωτιχόν 
καθήκον, έμειναν ή δέν έμειναν ευχαριστημένοι άπ  ̂
τήν συνάντησιν, ή ώρα τής έξόδου Ιφθασε, άν καΐ 
χωρίς νά τό καταλάβουν. Καί φεύγουν Υΐά νά άφή· 
σουν είς τα παγκάκια τούς χασομέρηδες καΐ τά μωρά.
Ενα μικροΟλι μέ μποΟκλες κατσαρές πλησιάζει στή 

μικρή λιμνίτσα, μέσα στό πρασινισμένο νερό τής ό
ποιας γυαλοκοπούν ένα μπουλούκι χρυσόψαρα, καΐ 
φωνάζει τρελλά:

—Φρόϋλαϊν φρόϋλαϊν... Ζέε, ζέε, φίς, Νΐχτ φίς.;
Καί πριν ή Γερμανίς νταντά του, ή καθι

σμένη σ ένοΛ πάγκο, πλάϊ μέ μεσήλικα ξυρισμένον 
χαράσσοντα μέ τό μπαστούνι σχήματα γεωμετρικά είς 
τό χώμα, άποφ-ασίση νά σηκωθή, ό μικρός αρπάζει 
μία πέτρα καί τή ρίχνει έπάνω στά ψάρια. Τό νερό 
ά'·αταράσσεται. Τά ψάρια κρύβονται στό βούρκο τού 
βυθού καί ένα μικρό σύννεφο κουνούπια σηκώνεται 
άπό τήν έπιφάνεια καί άνακατεύεται μέ τό σύννεφο 
τής σκόνης πού σηκώνει ό σκουπιδιάρης μαζεύοντας 
στό κοφίνι τά πεσμένα φύλλα. Ένψ, άλλα φύλλα, μι 
κρά. μεγάλα, μαραμένα, ξερά δλο καί πέφτουν σιγά 
σιγά άπ’ τά δένδρα—έτσι, λές έπίτηδες, γιά νά κά
μουν τόν καθυστερημένον μποέμ που κάθεται σ’ ένα 
άπόμερο παγκάκι μόνος του, μέ τις όνειροπολήσεις 
του καί τήν τεμπελιά του, νιΓ άπαγγείλη μέ μιαν έν 
τελώς περιττή μελαγχολία τους μεταφρασμένους στί
χους τού Άρνώλ:



'Άηό χδ χλχ31 &ρπΐ(γμίνο
φτωχό φόλλο μχρο̂ ιένο
πσά τρ «6£ ς , πο5 π $ ς , χαϋμένο ;

Σάν νά μή βλέπ·  ̂ πού πηγαίνβ: κατ’ ευθείαν στό 
καλάθι τοΟ καθαριοτοΟ, 6 όποίος τ6 τααλακώνειχειρό- 
τερα άπ4 τδν Άρνώλ καΐ τόν Μιλβοά...

Καί δέν Ι^θαοεν άκόμη τό φθινόπιψρον για να 
έπιατρατευθ·5 κα’- δ Μυβοέ καϊ ί  Λαμαρτϊνος καΐ δ 
διχδς μας δ Παπαρρηγόπο«λος μέ τοΰ Κοιμητηρίου 
τδν «Φανόν», τόν ίποίον θά κράτη ό (ΐποέμ ποιητής 
έμπρός είς τά κυκλοφορόΟντα είς τόν Εθνικόν Κήπον 
έρωτευμένα ζευγάρια...



Η Σ Υ Χ Ι Α
Η λέξις έχάθη χαΐ άπό, τά λεξικά σημασιαχώς 

χαΐ άπό την πραγματιχίτηχα. ΚαΙ έκολλήθη ώς ταμ- 
πέλλα τών Κλινικών μηδέ τών φρενολογιχών Ιξαι* 
ρουμένων.

ΙΙοΟ θέλετε νά τήν εδρετε; ΕΖς τό οτίμιον τοΰ 
κλάξον τών αύτοχινήτων, εις τήν γειτονικήν οας μάν
δραν δπου λειτουργεί βαρελοποιείον,ή στήν σφυρίχτρκ 
τοδ γαλατά 6 δποίος, προηγούμενος τοΟ συναδέλφου 
του πωλητοΟ νεροΟ μέ τΙς στάμνες καΐ μέ τό βαρέλι, 
σάς παριστάνει τόν κορυδαλλόν πρίν άπό τό γλυκο- 
χάραμμα. *Άν είναι καΐ καλοκαίρι, μάλιστα, όπότε έ
χετε καί τά έντομα χάρις είς τά όποϊα έφευρέθησαν 
και έντομοχτόνα,δέν θά τήν εΰρετε έστω χαΐ άν χάσετε 
χάριν αυτής τήν ακοήν σας.

Πάτε τό μεσημέρι στό σπίτι σας καί οί τενεκέδες 
τών οκουπιδιών είναι «κόμη παρατεταγμένοι στή 
γραμμή εμπρός στίς πόρτες. Τά σχυλλιά χαΐ ή γάτε; 
που προστατεύει ή Ζωόφιλος Εταιρεία καταγίνονται 
είς άναοκαφάς ίη  αύτών. Σκορπίζουν μερικά καΐ στό 
δρόμο διά νά μετάσχουν τής πανδαισίας καί ή μυίγες, 
ή όποιες, δταν πλησιάσετε, σηκώνονται μπουλοΟκι σάν 
τά κοράκια στό ψοφίμι καί πετοΟν πάρα πέρα είς άλ
λην κυψέλην οκουπιδιών, δπου έχει συναψθή δεινός 
σκυλλοκαυγάς—ί  όποιος τερματίζεται διά προσωρινής



άνακωχτ ς̂ κατά τάς 2 1)2. δποτε άποφασίζετε νά κοι 
μηθητε λιγάκί. Άλλα ποίός σας είπε νά εχετε τόσον 
εύηαθή νεΰρα ώστε νά σας άνησσχ-ζ ό γείτονάς σας 
έ δποίος κάνει δοκιμές σΐδ νέο δίσκο τού φωνογράφον 
πού άγόρασε; Γιατί νά άκοΟτε τήν έπανάστασιν πού 
Ιχει κάμη τό γειτονόπουλό σας ζηιώντας τό ήμερή- 
σιον χαρτζιλίκι του άπό τή μάννα του ; Άλλ’ 
είπαμε είναι, καλοκαίρι καί Ιχετε τά παράθυρά 
σας άνοιχτά. Σάς πειράζει λοιπόν ό πλανόδιος πα- 
γωτατζ·?)ς πού διαλαλεί τό δροσερόν έμπόρευμά του 
μέ στίχους γεμάτους παθητικότητα;

Τί σάς φταίει δ άνθρωπος: Πότε θέλετε νά που- 
λά·5 τό προϊόν του; Τόν Γεννάρη; Λέν είναι σύμφω
νος μαζύ σας ό άλλος κόσμος. Νά, πού μόλις άκοΰνε 
τή μελωδική φωνή του πώς πετιοΟνται τά δουλικά 
άπό τΙς πόρτες καΐ τά παιδιά άπέ τΙς αυλές μέ άλα- 
λαγμούς χαράς. Σάς ένοχλοΟν τά λουστράκια πού 
παίζουν βώλους στό πεζοδρόμιο καί μαλώνουν σαν 
χρηματομεσίτες καί φωνάζουν καί δέρνονται; ’Ίσως 
θά μπορούσατε νά άπαλλαγήτε άπ’ αυτά άν τούς 
έρρίχνατε ενα κανάτι νερό! Αλλά πού νά βρεθή

Έν τφ μεταξύ δμως τό μεσημέρι έπερασε καί 
πρέπει νά πάτε στή δουλειά σας.

Τό βράδυ έγυρίσατε. Καί θέλετε νά κοιμηθήτε; ;!
Αλλά μόλις έχετε κλείση τά μάτια σας καί νά: 

Συναυλία τις οδς φθάνει 
άρμονία γλυχυτάτη.

Ένομίσατε οτήν άρχή 8τι είναι μακρυνό τραγούδι 
νυκτερινών τροβαδούρων συνοδεία κιθάρας— μανδολί- 
•νου; Γράψετε λάθος. Είναι τό σμήνος τών κουνουπιών



ποϋ π€ρ^ίπτατxί δπέρ τήν κεφαλήν σας καΐ σάς ψάλ
λει έν άτβλειώτφ συνεχεία τό 6ομ6ώ5ες χερουίικέ 
τσΰ Δαγχείου.

Καταβάλλετε προσπάθειαν για νά πάρετε Ιναν 
ΰπνο, άλλα μόλις περάστ̂  λίγη ώρα τά κοκόρια άλ- 
λης γειτονικής αυλής, καΐ τής παραπέρα ταράτσας, 
παίζοντας πάντοτε τόν ρόλον των πτερωτών ώρολο- 
γιων το5 Μυρζέ, σημαίνουν δμαδικώς έγερτήριον. Τό 
ίδιο κάνει καί ό μπεμπέκος τοΰ κάτω πατώματος, 
τό ίδιο καΐ ή πεθερά τοΟ άπό πάνω ή όποια θρηνο
λογεί διά τούς ρευματισμούς της. Πηγαίνετε καΐ ρίχ
νετε ένα στρώμα καΐ ενα μαξιλάρι στό μπαλκόνι γιά 
νά κοιμηθήτε κ’ έσείς δπως και ή άντικρυνή σας 
κυρία πού Ιχει άπλώση στά κάγκελα Ινα διαφανές 
τοΰλι γιά νά μή βλέπουν, ή γιά νά βλέπουν πιό 
ποιητικά ρετουσαρισμενην τήν γυμνότητα της.

Μόλις τόν παίρνετε λιγάκι άνειρευεσθε—τί ώραία! 
—5τι εύρίσκεσθε παρά τούς καταρράχτας τού Νια- 
γαρα καί άκούτε τα νερά πού τρέχουν έπάνω στα 
βράχια. Τά άκοΟτε τόσο ζωηρά, τόσο δυνατά πού σάς 
ξυπνούν τρομαγμένους. “Ονειρον! Δέν ήταν Νιαγάρας. 
Απλώς ή παρέα πού έκουτσόπινε άπδ νωρίς στη 

γειτονική ταβέρνα, έξήλθε σύσσωμος άπό τδ τέμενος 
τού Βάκχου καί παραταχθείσα είς τδ π εζ ο δ ρ ό μ ιο ν  

άνακουφίζεται κρουνηδδν άπδ τάς δγράς έκκρίσεις 
πού έπροκάλεσεν ή άφθονη ρετσίνα.

Βρέ παιδιά δέν πάτε πάρα πέρα ; Δέν δπάρ' 
χει κανένας πόλισμαν ;...

Κνας δξύς ήχος κατά πρώτον καί ένας παρατε- 
ταμένος βαρύτονος κατόπι^ σάς δίδουν τήν άποστο- 
μωτικήν άπάντησιν...



Δέν πρέχεί νά κοψηθήτε καχάχιν δμως !! Διόx̂  
xρέπε  ̂ νΔ παρακολουθήσετε τήν έντονον συνομολίαν 
δύο νυκτερ̂ ν(ϊιν διαβατδν οί όποιοι έσταμάτησαν έκεί 
κοντά καΐ άρχισαν τήν φαγωμάρα γιά τά νιτερέσα 
τους, καΐ μιά κριτική για τό έργον πού είδαν ατό 
θέατρο. ΆφοΟ ή διαφορά έξωμαλύνθη καί ή παρέα 
άπεμακρυνθη, βαρύνει τά βλέφαρά σας ό ΰπνος... 
Αλλά να πάρ  ̂ ή δργή, κάποιος έπισκέπτης ήλθε 
καΐ σάς κτυπ̂  ̂ τήν πόρτα, δυνατά, έπιμόνως, έκνευ- 
ριστικώς.

— Ποιδς είνε ;
— Λάθος κύριε. ’Ήθιλα νά χτυπήσω τήν πλαϊνή 

πόρτα γιατί έξέχασα ιό κλειδί μου.
ΈπΙ τέλους άποσύρεσθε πάλι μέσα, παίρνετε δύο 

βερονάλ καί... Άλλ’ άπό δρθρου βαθέος μέ τοΟ γα 
λατα τό λάλημα παριστάνοντος έν προκειμένφ τόν κο
ρυδαλλόν, άρχίζουν αί μουσικαί τής ήμερας. Ο κου
λουράς,® έφημεριδοπώλης, 6 μάστορας τοΟ γειτονικού 
σα, ξυλουργείου, ό σκουπιδιάρης μέ τίς κωδωνοκρου
σίες του χαΐ ΙχΙ τέλους ή δρχήστρα τού μανάβη και 
τού γα’Λάρου του ό όποίος

Βλεκ·ι νλ ΚΒρν̂  γαϊβοδρι βηλυκό 
κ*1 γκάρισμ ’ «Γ̂ χινδ κ* Ικ·Τνος ξαφνικά.

Φυλάξετε τήν δρεξίν σας για νά κοιμηθήτε τό 
μεσημέρι... "Οπως καΐ χθες. "Οπως κάθε μεσημέρι.



το  ΜΟΝΙΠΠΟ
Τί)ς 4μάξης οοιι τόν δρόμον, 
άγαθΙ μου, φίλ* χράτβι.

Μπορεί νά θελτ] νά συμμορφωθ-ζ 6 άμαξας πρός 
τήν έμμετρον έπιθυμίαν τοϋ παλαιοΰ ποιητοΰ. Αλλά 
δέν τέν άφήνει 6 άνεμος τί)ς Ιποχΐ^ς. Τπακοΰει είς 
άλλην παραχελευστικήν προτροπήν :

Άμβξδ μου, τράβα 
νά πάμβ ατά Ταταολα.

2ίίγουρα μόνον γοά τά ΤαταΟλα είναι πλέον δ 
αμαξάς, μετά τήν Ικπτ(ι)3ίν του άπό τήν υψηλήν του 
θέσιν. ΚαΙ Εοως μόνον έχεϊ μπορεί νά έχη θέ- 
σιν τό μόν̂ ππον μετά τήν 2ξω3ΐν του άπό τάς Α θή
νας. Έξωοιν έριατικήν καί άμετάκλητον. Αλήθεια. 
Δέν Ιχάθη μόνον τά μόνιππον. Έχάθη καΐ ή σχε- 
τ^̂ ή ποιηοις—ή πο^ησις τδν ουμπαθών παλα^ών 
πραγμάτων. Εχάθη καί ή άλησμόνητη φράοις τοϋ 
άοτυνομικοΟ δελτίου, ή ίποία ΙκοσμοΟσε τάς πλέον



ένδιαφερούίας έσωxερ^xάς είδήοεος των παλαβών αθη
ναϊκών έφημερίδων :

«"Αμαξα, άπέ ρυτηρος Ιλαύνουσα, διεμελιοεν...,. 
χτλ.» Άλλ’ έπτ λ̂θεν 6 βενζινοκίνητος τροχός καΐ διε- 
μέλνΟΕ καΐ τήν εΓδησιν χαΐ άπέστειλε χαΐ τό αμάξι 
ζΐς τό Μουσεϊον. "Αν άχόμη βλέττετε χανένα μόνιπ- 
πον μέ έπιβάτην, μήν έκπλαγητε χαΐ πολύ. Είναι οί 
δλίγοι άχόμη Αθηναίοι, οΕ όποΣο: ούραγοΟν μέ απελ
πιστικήν συντηρητιχότητα τό παρελθόν, τό άπομα- 
χρυνόμενον μέ τό μόνιππον... 2̂έ λίγον καιρό άχόμη 
καί αδτοί θά παυσουν νά μάς έμποδΕζουν τό βιαστι
κόν διάβα μέσα στους άθηναϊχούς δρόμους. Αν τώρα 
ή σύγχρονη θεατρική έπιθεώρησις ξαναθυμηθηχε τό 
άμάξι για νά τό εΕρωνευθή χαΕ νά όμοιοχαταληχτήοη 
τό άμαξα τρ ά β α  μ έ τ ά ...  Τ α τ α Ο λ α  χαΐ αυτό 
δέν είναι παρά μία φαιδρώς άποδοχιμαστιχή ίαχή 
πρός τόν άπερχόμενον ήττημένόν.

Καί νά θυμάται κανείς δτι πρό όλίγων μόλις ετών 
6 τροχός τοΟ μονίππου ήτο δ κινητήριος τροχός τής 
ζωής μας ! Γιά τις ευκολίες, γιά τήν ταχύτητα, για 
τήν άνεσιν, γιά τήν Ιπίδειξιν, γιά δλα δ τροχός τής 
άμάξης. Ή Όμόνοια ήταν νύχτα καί ήμερα περιχα
ρακωμένη μέ συρματοπλέγματα ή μέ καφάσια. Οί 
διαβάται άλλοιώς δέν μπορούσαν νά περάσουν παρά 
κάτω από τίς κοιλιές των άλόγων. Έ ξω  άπό τό «Πα
νελλήνιον», είς τήν δδέν Άθηνάς, είς τό Μοναστη
ράκι, εις τό Σύνταγμα, είς τήν δδόν Ακαδημίας, 
παντού, είς δλα τά κεντρικά καί άπδχεντρα μέρη τής 
πόλεως, ύπήρχον οΕ ύπαίθριοι σταθμοί τών αμαξών, 
δπόθεν δ άμαξας, παρακολουθών μέ τό βλέμμα τους 
διαβάτες, τΟϋς έκάλει διά νά τούς προσφέρη τάς με-
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ταφορικας του 'ιπηρεσίας :
—Αμάξι, χύρ«ς
θυμδσθε τούς λασπωμένους τροχούς μέ τΙς λασπω

μένες άκτΤνες, μέ τό ραγισμένο κεφαλάρι, μέ τά εξω
τερικό σιδεροστέφανο ξεκαρφωμένο ή μέ τό καουτσούκ 
κομματιασμένο, μέ τ!ς μπαλωμένες άπά λινάτσα κα- 
πότες, τΙς σπασμένες σούστες τΙς δεμένες μέ σύρματα 
ή μέ σπάγγους. θυμάσθε, τά κουτσά άλογα μέ τούς 
Ιπιδέσμους στά πόδια πού έκλωτσούσαν ξέψ-χα τ0 
χώμα ή τήν άσφαλτον τού δρόμου. Τά θυμάσθε ; τό 
χειμώνα μέ τή βροχή ή μέ τό ξεροβόρι τυλιγμένα μέ 
μιά παλίζιοκουβέρτα ή κανένα τσΰυβάλι, και τό καλο
καίρι μέ τήν κωνοειδή ψάθα τους στό κεφάλι τρέ
χοντα λαχανιαστά εΖς τούς άθηναϊκούς δρόμους μέσα 
στό τρομερό λιοπύρι, θυμάσθε τόν άμαξάν μέ τόν 
ύψι̂ λόν του πίλον καθήμενβν σοβαροπρεπώς έπΙ τού 
ύψήλοΟ θώκου του, καί—ώς άλλον Ιίοσειδώνα μέ τήν 
τρίαιναν !—κρατούντα δρθιον τό μακρύ μαστίγιον, 
διά τού όποιου έκτυποϋοε καΐκάποτε-κάποτε μερικές 
σιράκες είς τόν άέρα, Ιτσι γιά νά κάνι̂  τή ρεκλάμα 
του ή γιά νά δπενθυμίζι στούς διαβάτες τήν παρου-

— 'Αμάξι, κύριος: ;
Ή ταρίφα ήταν πενήντα λεπτά γιά μιά κούρσα 

έντόςτού κέντρου τής πόλεως. 'Ομόνοια-όδός Φιλελλή
νων, Σύνταγμα- Μοναστηράκι, Πλατεία Κάνιγγος 
Πλατεία Κυριάκού ,.Άλλά άμα ήταν σάν λίγο πάρα 
πέοα ή κούρσα, μιά πάροδος πιό λοξά, αΐ τότε θά ζη
τούσε δ άμαξάς κάτι πάρα πάνω.

—Πόσο θέλεις, άμαξά, γιά νά μας π ^  στή Γαρ- 
γαρέττα;



— Βρε ίδελφέ, Ιμπα μέσα νά πάμε τώρα χι’ δ,τ: 
θέλεις δώσε... Ντέε...

Καί δταν έφθάνατε είς τό τέρμα τί)ς διαδρομί)ς. 
σας έβγάζατβ χαΐ Ιδίνατε στδν αμαξά άρχετά πάρα 
πάνω άπδ τδ χανονισμένο άγώϊ...

— Τί είν’ αύτά που μοϋ δίνεις, ρέ Χριστιανέ μου ; 
Για ζητιάνο μέ π·ί)ρες; σάς έρωτοΟσε δϊ}θεν έχπλη· 
χτος πετώντας σας χατάμουτρα τά λεπτά.

Δέν έπρδφθασαν νά τεθοΟν άχριβείς ταρίφες γιά 
δλες τις διαδρομές, διότι τότε άρχιβε νά γίνεται λόγος 
γιά τήν τοποθέτηοιν ταξιμέτρων είς τά αμάξια προς 
άποφυγήν διαφωνίαν περί τάς άποστάσεις χαΐ τά; 
π>ηρωμάς! Αλλά χι’ αύτά δέν έπρόφθασαν νά τοπο- 
θετηθοΟν εις τά άμάξια, διότι, χατά τήν στιγμήν τής 
έχπολιτιστιχής αυτής προσπάθεια; ήχούσθη άπό μα
κράν κατ’ άρχάς τδ κλάξον τοΟ αύτοκινήτου. Κατό 
πιν πληοιεστερα. Κατόπιν έφθασαν τά πρώτα Φίατ 
καί παρεμέριααν τό μόνιππον καί ό σωφέρ χαθήρεσε 
τδν αμαξά άπύ τήν ύψηλήν του θέσιν. Κατόπιν ήλθον 
ή Μερσεντές, ή ’Ώβερλαν, ή Μπερλιέ, τά Σεβρολέ, τα 
Ώμπέρν, ή Ντότσε, ή Καντιλλάκ χαΐ τέλος τδ σμή
νος των Φόρντ.

Ό  αμαξάς τότε εύρέθη εις δίλημμα : ή νά παρα- 
τήση τό χαμουτσί καί νά πιάση τδ τιμόνι ή, άντί δλων 
αυτών τών,φασαριών νά προτίμηση τήν έφ’ άπαξ άπο- 
ζημίωσιν καί νά ήσυχάση χαΐ αυτός χαί ή πιάτσα. Οί 
γεροντότεροι έπροτίμησαν τδ τελευταίον, τραπέντες κα
τόπιν είς άλ>α Ιπαγγέλματα, "Έγιναν ασπριτζήδες, 
παλιατζήδες, μανάβηδες ή παντοπώλαι είς τάς συνοι
κίας. Οί νεώτεροι έπροτίμησαν τδ βολάν. Έγιναν σω-
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φέρ. Χαί, έγιναν σωφέρ, άλλα παρέμειναν αμαξάδες. 
’Όχι διότι μας τό λέει τό έπιθεωρησιαχόν τραγουδάκι 
καθ’ δ έ νεότευκτος σωφέρ παραπονεΐται δτι τό αυ
τοκίνητο

........Άφηνιάζβ;
καί σ’ Ινα γιαπί ιόν μπάζΒΐ,

άλλα διότι καθημερινώς άκουομεν νά άπευθύνεται είς 
κάθε άδέξιον σωφέρ ή τρομερά... προσαγόρευσις άπό 
τούς όμοτέχνόυς του:

—Τράβα δεξιώτερα, φρενάρησε. ρέ αμαξά!
'Αμαξάς. Αλήθεια, ίίαρέμεινε αυτός άμαξας 

φέρων ώς υβριν καΐ ώς ειρωνείαν τόν τίτλον, άλλ’ έν 
τφ μεταξύ ή παλαιά δόξα το5 μονίππου τοΟ φεύγον- 
τος όλοταχώς άπό την πιάτσα, Ιτσαλακώθη κατά τόν 
οίκτρότερον τρόπον.

Τό κινούμενον αύτό τροχοφόρον Ιρείπιον, τό άχρη
στον διά τήν κίνησιν τών συγχρόνων Αθηναίων, 6πε· 
βιβάσθη είς τήν κατηγορίαν τών άχθοφορικών μεταφο
ρικών μέσων. Έ  Πλατεία ΊεροΟ Λόχου άποτελεϊ τό 
μοναδικόν ήδη ύπαίθριον... Μουσείον τών άπομει- 
νάντων μονίππων Ή  παλαιά σκάφη γιά τό πότισμα 
τών άλόγων, υπάρχει άκόμη Ιξω άπό τό καφενεδάκι 
πρός τήν άρχήν τής όδοΰ Πραξιτέλους. Αλλά τό νε
ρό της κοντεύει νά πιάση πρασινάδες άπό τήν... άκι· 
νησίαν. Ό  κουβάς μένει καί αύτός στεγνός. 'Ι’ό σανο- 
πωλεΐον Ιπαθε καί αύτό φριχτά κεσάτια. Το μόνιπ- 
πον πού άλλοτε μετέφερε Ιπιδεικτικώς τόν μοντέρνον 
κύριον τής παλαιά; έποχής είς τούς κεντρικούς άθη- 
ναϊκούς δρόμους μέ τό ρυθμικόν χροτάλισμα τών πε
τάλων είς τήν άσφαλτον. Τό μόνιπηον που περιέφερε 
τήν διασκεδάζουσαν παρέαν ήμερες καί νύχτες μέ 
βιολιά καί μέ σαντούρια άπό τά κέντρα είς τά έσχατα



χράσπεδα τί)ς αθηναϊκής συνοικίας ϊά άδιάκοπα 
χελεύσματα τών εύθυμούντων Ιποχουμένων:

—Βάρα στράκες άμαξα!
Τ ρ μόνιππον πού άπετέλε: κινητή βιτοίνα για τή; 

γάμπες τών παλαιών κοκοτών Τδ μόνιππον πού με
τέφερε τούς συγγενείς καί φίλους τοΟ κάθε μακαρίτη, 
τόν όποίον συνώδευαν είς τήν τελευταίαν του κατοι
κίαν. Τό ιιόνιππον, περί τδν τροχόν τοΟ όποιου Ικι- 
νείτο δλη... ή άθηναϊκή ζωή τοΟ περασμένου καιροΟ, 
— σήμερα, χρησιμοποιείται μόνον για τήν μεταφοράν 
έπίπλων. Ή πιάτσα του είναι εις τήν Πλατείαν 'Ιεροΰ 
Λόχου—πιάτσα μέ δυο-τρία μόνιππα μονάχα !— καί 
ή άχτίς τής έξερευνητικής του δράσεως για άγώϊ 
είς τήν όδόν Αγίου Μάρκου, ίδόν Μιλτιάδου, έδόν 
Εύαγγελιστρίας καΐ τα τριγύρω, δπου πωλοΟνται 
χρεββάτια καί στρώματα. Οί μελλόνυμφοι, τά πεθε
ρικά, ή νοικοκυροΰλες, οί φοιτηταί, 6 δπάλληλος πού 
μετατίθεται είς τάς Αθήνας καί θέλει νά κάμ^ το 
νοικοκυριό τόυ: Νά οί πελαται τοΟ σημερινοί μο- 
νίππου.

Τό παίρνουν Ιξω από τό χρεββατάδιχο, τό φορ
τώνουν μέ τό κρεβδάτι, τοποθετούν τό στρώμα στό 
κάθισμα τοΰ άμαξα, δένουν τό οωμιέ πίσω άπδ τήν 
χαπότα, παίρνουν στά χέρια τόν χαθρέπτη—τό με
ταβάλλουν είς άποκρηάτικο άρμα—χαΐ όδεύουν οίκαδε 
Ιν θλιβερά... πομπή καί παρατάξει.

— Βάρα, άμαξα!
Καί 4 άμαξας βαράει μέ τό ξεφτιαμένο χαμουτσί 

τό κουρασμένο άλογο χαΐ τό μόνιππον άπομαχρύνεται 
σιγά-σιγά μέσα άπό τις Συμπληγάδες τών αύτοχινή- 
τϋν πού διασταυρώνονται άπειλητιχώς τριγύρω τβυ...



Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Φ λ Γ Ο Ι
Όλίγην δημοσίαν γί)ν χι’ αυτός ν& χαταχτήοη 
χι’ Ε’ΐθϋς πασσάλους ·υσ·β·Ις τριγύρ» της νά στήση.

ΚαΙ τό διεννοήθη χαί τό έξετέλβαεν χυΐό χατχ 
τήν συνταγήν τοΟ παλα'.οΟ ποιηχοΟ μας 6 πρώτο; 
οίχοπεδοφάγος μας, χωρίς νά διαβάσ-ζ τάς σχετιχά; 
περί ίδιοχτησίας θεωρίας τοΟ Ρουσσώ. Τδ ίχαμε 
άπλ&ς διδτ̂  εύρήχε τήν περίοτασιν «άντιστάσεως μή 
αδιης».

Τδ έπάγγελμα τοΟ οίχοπεδοφάγου είς τήν νεωτέ* 
ραν Ελλάδα ήρχιαεν άναπτυααόμενον εύθυς ώ; ίπνευ- 
σεν ή αδρα τής έλευθερίας.

Ήσαν τότε έν άφθονία αί έθνεχαΐ γαΐαι είς παν 
σημεϊον τής χώρας. Δι’ αυτών έπρο^xοδοτήθησαν αί 
οΣχογένείαι των άγωνιστών, δι’ αυτών άπεζημιώθτ}- 
σαν οί Ιχβληθέντες άπό τόν στρατόν πολεμιοταί τής 
Έπαναστάσεως, δ:’ αυτών άποχατεστάθηοαν καΐ ΐΧ 
Βαυαροί...ΚαΙ δσαι γαία: άπέμειναν έγιναν λεία τοΟ 
πρώτου καταλαβόντος—Ινα είδος ρές νουλίους !

2ύν τφ χρόνω συνεπήχθησαν χαΐ οί πρώτοι άθέ- 
μιτοι συνεταιρισμοί τών οίχοπεδοφάγων—χωρίς έπί- 
σημον καταστατικόν βεβαια~τά μέλη τών όποιων θά 
έπρεπε νά άναζητήση κανείς γύρω άπό τόν έκτελε- 
στήν τών σχεδίων του μπράβου καί είς τάς τάξεις τών 
πολιτευομένων χαί είς τάς τάξεις τών υπαλλήλων



δλων τ©ν κλάδων καί μεταξύ τών ήγουμένων καί των 
καλογήρων τών μοναστηριών.

*0 δικαστής, δ άατυνόμος δ συμβολαιογράφος... 
Αλλά μά; τά είπε καΐ 6 ποιητής τού «ΡωμηοΟ»: 

...τι διχαστής χαλές
κρυφά, χρυφά έοφύριζ· βτ’ αύτί μου άφιλβς :
Όλίγην δημοσίαν γήν χ’ έγώ νά χαταχτήσ» 
χ' ούβύς πασσάλους •·}σκββΐς τριγύρω της νά στήσω.
Κ* ίχιΐνος διά τά λ·πτά (6 διχαστής) θά λάβη 

|τήν φροντίδα,
άρχ(ΐ νά Ιχη χαΐ αύτός τήν αγαθήν μ«ρ1δα.

*Ιδού λοιπόν πώς άρχιζαν τά κόλπα. Ό  δικαστής 
ήταν μιλημένος, «Ιξηγημένος» δπως [λέμε παραστα- 
τικώτερα σήμερον. £ίς τόν καταπατούμενον χώρον, 
δημόσιον ή μοναστηριακόν ή ιδιωτικόν, έγίνοντο 
προσωρινά μέτρα, πρός διατήρησιν τού στάτους κβό. 
Νά τό πρώτον βήμα τής κατακτήσεως. “Έτερον σπου- 
δαίον προστατευτικόν μέσον τής οΟτω έπιμόχθως 
κτηθείσης ιδιοκτησίας ήτο καί είνε ή μαγκούρα. Το 
κυριώτερον.

Ό  οίκοπεδβφάγος είνε κατά τύπους μεσίτης, έμ
πορος τοΟ ποδαριού καί. κτηματίας. Κατ’ούσίαν βμως 
είνε όλίγον τι πολιτευόμενος—καί μάλιστα παράγων. 
Είς τάς διαδηλώσεις τοΟ παλαιού καιρού, (όργανωτής 
καί έπΙ κεφαλής τού όχλου. Όλίγον τραμπούκος 
τών παλαιών χαρτοπαιγνίων—αύτός άτομικώς ή δι’ 
άντιπροσώπων του. Μέ τούς άστυνόμουςφίλος—άρκαν- 
τάσης, καθώς καί μέ τούς έξ Ιπαγγέλματος ψευδο- 
μάρτυρας, τούς όποιους στρατολογεί είς κάθε περί- 
στασιν. Μέ τους δικηγόρους; Άλλ’ είνε καί ό Ιδιος 
νομομαθής. Τους τύπους τής διαδικασίας τούς ξεύρει 
σάν τό Πάτερ ήμών. Τάς προθεσμίας καί τάς περί-



πτώσεις των Ινδίχων μέσων έπίσης. Τά κενά τί̂ ς νο
μοθεσίας μχς. άνάμεσα άπ6 τά όποία περνφ ή κάθε 
«μχτσ2ράγκα>, τά ξεύρε'. καλύτερα άπό δ,τι τά ποντί
κια τΙς τρύπες των ντο'αλαπιών τί)ς κουζίνας. Εις χί 
Ρωμαϊκόν Δίκαιον ; Είνε ζωντανόν Έγχειρίδιον. Έ - 
ξάβιβλος τοΟ Άρμι^οπούλου. Τιπούκειτος, Κόρπου; 
Γιούρις Τσιδίλις, Ντιγκρέστα, παλαιά καΐ νέα ίκδοσι; 
τών Βασιλικών... Ντέρμπουργκ. Βιντσάϊντ, Κρασσάς. 
Μομφερράτος, Καλλιγάς, Κώλερ, Γούναρης, Δημη 
τρακόπουλος, Μόμσεν , «Τά έπικείμενα τοΐ, ύηοκειμέ 
νοις>, όρθώς  ̂άντιστρόφως, τάπιπιλίζεισάν καραμέλες 
ΚαΙτά έφαρμόζει. Διά νυχτός στρατολογών ύποπτον 
ουνεργείον άνεγείρει έπΙ τοΟ φαινομενικώς άδεσπότου 
άγροϋ ή οίκοπέδου πλινθόκτιστον οίκίακον, όπότε κο
πιάστε νά τοΟ κάμετε ίξωσιν !.,. Τήν μαγγοΟρα τι 
τήν έχ ει; Δέν φθάνει ή μαγγοΟρα, είς τήν ίσχύν τής 
όηοίας στηριζόμενος στρίβει άπειλητικώς τόν άρειμά 
νιον μύστακα ; "Εχουμε καί τήν κουμποΟρα, έχουμε 
καΐ τήν παρέα των συνεργατών, ή όποία δύναται νά 
προσέλθι  ̂ είς τό Δικαστήριον καινά βεβαιώσΐζ). "Εβαλε 
6 οίκοπεδοφάγος μας στό μάτι τά καλό χωράφι είς 
τάς παρυφάς των Αθηνών τό όποϊον θά χωρίση και 
θά ποϋλήση είς οίκόπεδα : Τό καταλαμβάνει—έδώ 
χρειάζεται μόνον τό άνιμους ντονάντι—καί διά συμβο· 
λαιογραφικής πράξεως τυπικωτάτης τό πωλεΐ είς τόν 
φίλον του ! Μεθ’ ήμέρας 15 δ φίλος τό πουλεΐ δι' 
άλλης συμβολαιογραφικής πράξεω; είς άλλον φίλον, 
πληρώνων καΐ τόν φόρον δπερτιμήματος «παραιτού 
μένος τής «περί ύπερόγκου βλάβη; άγωγής». Νά οί τί
τλοι του!

ΠοΙος είναι δ πραγματικός καθ’ δλους τούς τύπβυ.



ίδιοχτήτη;; ΙΙοΐος Ιχε: την νομήν χα’ χυριίτηχα; 
Ποϊος τό Εντερντίχτουμ ρεχίνέντε ποοσεβίάν4ς; Ποιος 
έχει τήν ρέΐ’ βιντικάτοίο; ΙΙοΙος 2χει χ4 ίμΐϊοοοιμπι- 
λιουμ νούλ* άμπλ{γχάτο4ο; ΙΙοΙος Ιχεί τήν χβερέλα 
νουλ;τάτις τεσταμεντι ίνοφιταιόζα;

Τόν σογκεντροΟντα δλ’ *ύτχ τχ δικαιώματα χαΐ 
6λ* τά παραγγέλματα των ίσχοοαοών χαΐ μή Ζοχυου- 
ο̂ών διατάξεων τοΟ ΡωμαϊχοΟ Λικαίου. δέν θα τόν ζη
τήσετε παρά μόνον εΖς χνς τάξεις των έξ έπαγγέλμα- 
τβς οΖχοπεδοφάγων. Μόνον αυτοί Ιχουν πάντοτε έν 

, τάξει τού; τΖτλ·̂ ι>ς των Μόνον αυτοί δύνανται χαΐ διά 
( τής μαγγούρας χαΐ διά τών χόλπων χαΐ διά τών μέ

σων νά προστατεύσουν τήν ιδιοκτησίαν των. Ιδιο- 
 ̂ χτησίαν των, μάλιστα, τήν όποιαν άπέκτησαν δι άλ· 

ίληλοδιαδόχων άγοραπωλησιών, διά διαθήκης, διά με- 
Ιπαβφάσεως, οι’ άγοράς καί πλειστηριασμοΟ. διά μι 
Ι^ ώ σεω ς καί έκμισθώσεως κατόπιν έγχυροτάτων ουμ- 
Γ  ̂ ολαιογρα ι̂κών πράξεων. Καί ιδιοκτησίαν βπουδαίαν: 
 ̂*€Κχόπεδα δρφανών χαΐ χηρών άπροστατεύτων, γαία, 
Γ^ονών χαταπχτηθείσας καί μεταβιβαβθείσας διά συα 

^ολαίου, μάνδρες τών συνοικιών περί τών όποιων ύ·

ίπάρχει κάποια κληρονομική άμφισβήτησις μεταξύ 
τών κληρονόμων τοΟ άληθοΟς ιδιοκτήτου. Τί τά θέ
λετε, τό 1)4 τών έν Άθήναις ιδιοκτησιών προέρχεται 
άπό κατακτήσει; οΖκοπεδοφαγίας. Καί δσον ή πόλι; 

ιέπεκτείνεται καί πυκνοϋνται αί έξοχιχαΙ συνοικίαι, το 
^σχρίπτουμ καί νδν σκρίπτουμ δίκαιον τών οΖκοπεδο- 

ν̂άγων θά λαμβάνη τήν πλέον πανηγυρικήν κύρωσι / 
τε·β έμπραγμάτου δικαίου, όπότε ..“Οπότε...όρίστε νά 
τ ^ ς  έκτοπίσετε. “Ορίστε νά τούς έξώσετε άπό νήν επε- 
^βϋ·σίαν· των, όρίστε νά τούς έγείρετε άγωγήν περί



άποζημιώ^εως, δρίστ* νά έπικαλεσθΐ}τ* τδν Άκοϋί- 
λ̂ ον Νδμον, χοΐ νά ζητήσετε τήν κρατικήν έπέμβα- 
σιν ιτρός καρεμπόδισιν τήζ δράσεώς των πρδς Γδρυσιν 
καΙ συλλόγων. ΚαΙ γιατ(, άφοΟ ίχουμε τόσους συλλδ· 
γους καΐ τόσα άχρηστα σωματεία, νά μή ίχουμε καί 
τάν σύλλογον τών Οίκοπεδοφάγων, μέ πλήρη κατα
στατικόν καΐ μέ σφραγίδα φέρουσαν ώς συμβολον τον 
Βριάρεω κα̂  λάβαρον διά τάς τελετάς μέ τήν είκδνα | 
ίσως τών Παλαιών Αθηναϊκών Π οδα^ άδω ν  καταλ ] 
λήλων διά Η αταηατήσεις, Τί τό παράδοξον γιά δλ' I 
αύτά;
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ΣΤΗΠ ΟΔΟη ΤΗΣ ΠλΠΣΟΦΟΥ ΘΕΟΣ
Βέβαια. ΚαΙ χωρίς νά έτυχε κανείς αυτοπροσώ

πως είς τ^ς μεγαλειώδεις ’Αγγλιχάς ή Ρωσσιχάς τε
λετές χχΐ παρελάσεις μέ τάς πομπώδεις των έπιση- 
μότητας, θά έχ̂  ̂πάντα μιαν κάπόιαν ίδέαν γι’ αυτές 
άπό τάς σχετικάς λιθογραφιχάς εικόνας. ΑΙφνη; διά 
τήν άνάρρησιν εις τόν Αγγλικόν θρόνον τοΟ Έδοα- 
άρδου, τήν μετάβασιν τοΟ Τσάρου είς τήν Δούμαν, 
τάς δεξιώσεις τοΟ Κρέμλιν, τάς τελετάς τόΟ Β«>ύ- 
κιγχαμ—μέ τής σειρές τών μεγαλοπρεπών Κοζάκων 
καί Σκωτσέζων μέ τήν άκαμπτον καί αύστηράν πα 
ρουσίασιν δπλων καί υψηλών λογχών, πού μπορεί 

|νά παριστάνουν καί Μακεδονικάς σαρίσσας.,.’Αν θέ
λετε καί συμπλήρωμα, μπορείτε νά θυμηθήτε τάς 
μεσαιωνιζούσας λιτανείας τοΟ Αγίου Σπυρίδφνος 
στήν Κέρκυρα μέ τό κινούμενον δάσος άπό τής τόρ- 
τσες. Καί τότε, έτσι διατεθειμένοι, καί ποιούμενοι τό 
σημεϊον τού σταυρού είσερχεσθε είς τήν δδόν τής



ιχανσέφου ββάς. Προχωρείτε αιγά καΐ σοβαροπρεπώς 
χβιρετώντις, δπως οί παλαιοί Τσάροι δεξιά καΐ άρι- 
οτερά,δποκλινόμενοι καί λικνιζόμενοι έκόντες άκοντες.

Προσοχή ! Εδρίσκεοθε εις τό κέντρον τής ίδίβς 
επισήμου παρατάξεως. Οί άσπριτζήδες μέ τής βοΟρ- 
χσες καί τα πινέλα έπί τοΟ πανυψήλδυ κονταριοΙ» 
παρατεταγμένοι δεξιά καΐ ίριστερά είς τά άνεσκαμ· 
μένα πεζοδρόμια, σείουν τά δψηλά ταΟτα σύμβολα τβδ 
έπαγγέλματές των, παίρνουν στάσιν προσοχής, κρο- 
το6ν παρά πόδα τόν κενό τενεκέ τοΟ άσβέσττ} κβΐ 
σδς προσαγορεύουν ώς τελετάρχαι. Άλλα δέν προ- 
φθάνετε νά κατατοπισθήτε διότι σάς ξαφνίζει άποτόμεες 
μία μεγαλόφωνος προσαγόρευσις. Τάς φράσεις δέν 
■εάς ξεχωρίζετε. Τήν έκλαμβάνετε μέσα ατήν ώραία 
σας Ιλλουζιόν, ώς ευλαβικόν χαιρετισμόν, κάτι άνά- 
λογον πρός τό "Αβε Τσαϊζαρ ή τό «εις πολλά ίτΐ) 
Λέσποτα», άκολουΒούμενον άπό διαδοχικούς καΐ ίβΟ' 
χρόνους ήχους σαλπίγγων αί όποια δλο καί πλησιά
ζουν.... ένφ ή γή σείεται υπό τούς πόδας σας, τί με* 
γαλεΐον! Παρ’ δλην τήν άρμόζουσαν σοβαρότητα πού 
εις τήν περίστασιν σάς έπιβάλΡνει τό πρωτόκολλον τής 
έΒιμοτυπίας, στρέφετε όλίγον δημοκρατικφ τφ τρόπψ 
διά νά άνταποδώσετε τόν χαιρετισμόν των... καί αϊφ* 
νης άντικρύζετε έμπρός είς τά μάτια σας τεντωμένα 
σάν άνοιχτή βεντάλια τά πέντε δάκτυλα όζώδους χει- 
ρός ! Τι συρπρίζ ! Είναιόσωφέρ τού αύτοκινήτου 
τοΟ λεωφορείου πού έκτελεϊ τήν συγκοινωνίαν Όμο- 
νοίας-ΙΙετραλώνων διά μέσου όδοφρα'μάτων, όρυγμά- 
των καί άνασχαφών.

Τώρα άκοΟτε άπό κοντά τά λόγια τοΟ χαιρετισμού:
—Ρέ κούτσουρο, δέν κάνεις στή μπαντα;
Σπεύδετε νά συμμορφωθήτε πρός τήν εύγενεστά-
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την αδτήν προοαγορεατιχήν υπέδειξ(ν, χάνετε άποτέ- 
μω; άρ(στερά, 8τε αίαθάνεσθε |είς τδ πρόσωπδν σας 
τήν έπαφήν μαλαχοΟ χαταπλάσματσς άναδίδοντος 
πολλήν μυρωδιάν χοχχινοπίπερου χαΐ όλίγην τοιαύ- 
την χρέατος, χανέλλας, βχδρδου χαΐ χαουτσούχ.

Μή μιλ·ί}τεγιά τό πάθημά σας, δτι έξωχιίλατε έπΙ 
ήμιΟπαιθρίου προοφυγιχοΟ χαταστήματος χί̂ ς δδοΟ : 
Κάμετε τάχα πώς Ιπήγατε νά ψωνίσετε., βπως έχαμα 
χ’ Ιγώ ε&ρεθείς είς αύτήν τήν περιπέτειαν.

*0 χαταστηματάρχης έχ των νέων συμπολιτών, 
τών άναφομοιώτων μέ μάς άχέμη είς τά 1928, άλλ’ 
άσφαλώς προωρισμένος νά άποτελέση αδριον παρά
γοντα προδδΡυ, διαλαλεΐ τδ έμπέρευμά του μέ τδνον 
γλϋχύν ώς νά άπαγγέλλη τραγούδια άπδ τδ Γχιουλιστάν 
τοΟ Σααδή.

— Εϊ παστουρμάν 6άρ ΧαλΙσ ΚαϊσερΙ Καπούργα 
σίρτ σεχέρ πάρεμτβάρ...

— Πδοο έχ ει; Διαχινδυνεύω μιαν έρώτησιν έτσι 
γιά νά βγω εύσχήμως άπδ τήν δύσχολον θέοιν τής 
πτώοεώς μου μέσα είς τδ στενδν συγχρότημα των ξύ
λινων προσφυγιχών τειχών, πού έδημιούργησεν ή δυ
στυχία τών συμπαθών συμπολιτών.

— Γιούς γχρούς. ΜοΟ άπαντά.
— Γιους γχρούς; Δέν χατάλαβα !
— Ντέν χατάλαβε μπρέ τζάνουμ ; Ξένο είσαι ;
— Ά π’ έδώ άπ* τήν Αθήνα !
— Μμμ...Δέ σέ λέω έγώ, ξένο είσαι ; ;
Έν τφ μεταξύ μ’ άφήνει χαί πιάνει κουβέντα μέ 

έτερον συμπολίτην, μίλις φθάσαντα άπδ τδν πολύ* 
παθή Συνοικισμόν.

— Καλημέρα χέμσερι.
— Νάσηλ σίν.



Μπράκ άλαχίν σεβέρσιν χεσάτ βάρ έχμέκ 
παρασί ταιχάμαγιορ

— Ντουαουμέ μπέν χατίιρ χαντέρ Αλλάχ !
Οοο νά ηερχα'  ̂ ή ούρά τφν αύτοχινήχων, δαο νά 

παρκμερίσουν τά δόρατα τών άσιτριτζήδων, στέκομαι 
μεταξύ δύο παραγγών, τών ίποίων ή μέν μία έχει 
πρός πώλησιν παστουρμάν καί ξοριστικέ; μηχανές, 
ή δέ άλλη βούρτσες, έτοιμα Ισάρρουχα πλυμένα καί 
άπλυτα, μπανάνες, καρύδια, πλεκτές παντόφλες χαΐ 
γυαλικά. Απότομες τριγμδς κυλιομένου βαρούλκου 
χρησιμοποιουμένου δια τήν διάτρησιν τδν σπλάγχνων 

τρομάζει καΐ ρίπτει είς τό χαταφύγιόν μου 
έτερον συμπολίτην,δ δποϊος.χάρις εϊς τήν’Ανατολικήν 
πολυγλωσσίαν του, προσφέρεται μετ’ δλίγον νά μοΟ 
έξηγήση δσα άκοΟμε—δσα μάς άφήνουν οί θόρυβοι 
νά άχοΟμε.

■Ο καταστηματάρχης τοΟ ξυλίνου καταστήματος 
μέ τά έτοιμα ένδύματα, τδν παστουρμάν, τό μοσχο- 
λίβανο καί τις παντόφλες προσαγορεύει μέ έπαγγελ- 
ματιχήν άβροτητα προσερχομένους γνωρίμους του.

— Χδς χελντίν έί βαλά άλεί πασάμ !
— Τι λέει, φίλτ-ιτε ;

Σσσστ...Νά I Καλώς ήλθατε πασάδες μου κΓ 
δ θεός μαζί σας.

— Σέ φά μπουλντούκ (καλώς σέ βρήκαμε).
Νέχαμπέρ; Νάσιλ γκετσινιόρσουνους Συνοικισμό;

(ΤΙ χαμπαρια; Πώς περνάτε στδ Συνοικισμό;)
—Φουκαραλίκ. μασχαραλίκ. Σιχτίρ έτ τζάνουμ. 

Ρουζγκιάρ πατζιρεΟ άλτί. Υπουργείο μπάμπε δρ- 
ντά μπασίν κιτσιάν χαμπέρι γιόκ μπίν τοκούζ γιούζ 
γιρμί σεκίζ σενέ. (”Ας τα. Συμφορά καί κακομοι
ριά. Μάς πήρε δ αέρας τά παράθυρα. Μά τδ 'Γπουρ-



γείο οτά χίλιϋ έννηακό^^α εϊχοοι όχτώ δεν ίχει χαμ 
πάμι δπως λέε( χ(* ή πχροιμίχ),

— ΑΙ. Τπουργόςτσδχ γοασά! Άποζημίωσιν άλντίν:
—Τίόχ σουκ̂ ο6ρ άλνχίν σΐζ μπίρ σεί. Σού μπόκ 

χιατλή ταδχ μί δλχρ. ΜπΙρ έοχ( παλτό σατίορουμ.
— Μπούλ μεάρ παρά !
Τό μέρος τοΟτο ττ)ς συνομιλίας, όχι δυσκολονότ;· 

τον, μένει άνερμήνευτον διίτι, δοθέντος χαιροΟ, έξορμώ 
έκεΤθεν πρός συνέχισιν ττ)ς έπιχινδύνου πορείας μου.

Αίφνης πάρα πέρα «συναυλία τις μέ φθάνει άρ· 
μονία γλυχυτάτη χεφαλάς... κεφαλών βλέπω, βλέπω 
οίκημα... θορύβου* χ-ζ βοήθεια ττ)ς άναμνήσεως το8 
παληοΟ ποιήματος.

Τό οίκημα αυτό τοΟ έπιουσίου^θορύβου τό όποίον 
είς τήν πεζήν γλώσσαν λέγεται Αγορά, είς τήν πραγ
ματικότητα είναι τό πλέον Ινδιαφέρον Ώδιίον φω
νητικής χαΐ όργανιχής μουσικής. Παρελήφθη είς τάς 
Αθήνας φορτίον μέ Ρωσσιχά λαυράκια ύπενθυμίζοντα 
τάς μικράς Φαλαίνας τής Ζωολογίας—έξεβράσθη 
Καρχαρίας, Ιφθασε δελφίνι μέσα στις χαασέλες μέ τόν 
πάγο : Γιατί νά βασανίζεσθε για είριτήρια τών άλ
λων Ωδείων ή τοΐ3 μελοδράματος ή τών όπερεττών 
καΐ τών Επιθεωρήσεων ; Γιατί νά άναζητήσετε διά 
τοΟ αίθέρος μέ τό ραντιοφών τήν όπερα τής Βιέννης, 
τή Σκάλα τοΟ Μιλάνου ή τό Σαν Κάρλο τής Νεαηό 
λεως! Είσπνεύσατε τόναίθέρα ώ; πρ νφυλακτικόν κατά 
τών όδικών άρωμάτων καί μεταβήτε δι’ δλα αύτά είς 
τήν Αγοράν. ΤρεΙς-τέσσαρες όμάδες Κορυβάντων 
χρησιμοποιούντων τούς μπάγους τών ψαράδων ώς 
πάλκο μέ μυθικάς βυκάνας, μέ όργανα όρχήστρας 
σαλτιμπάγγων, μέ τύμπανα κατεστραμμένα όσον καί 
τά άκουστικά τύμπανα του έκεΐ συνωθουμένου κόσμου
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Ιχ περάτων τής *Αθηναϊχής ουνοιχίας, σδς άνα- 
χρούόυν τά ηιό μοντέρνα μουοιχά xομμίτ^α χαΐ τά 
ένθουοιωδέστερα έμβατήρια έμβατήρ(α.·. τής πελα
τείας είς τ6 ΤαμεΙον τοΟ χαταατήματος.

τ ι  χαλλιτέραν ψυχαγωγίαν θέλετε ; Άλλ* ίγώ 0 
βιαοτιχός διαβάτης, μή έχων καιρδν για μουθί*«4 
άπολαύσεις, προχωρΟ). Προχωρώ χαί αίφνης εΟρί- 
οχΡμαι ηρ6 τοΟ Κρατήρος τοδ Βεζοιιβίου, χωρίς νέ 
έχω έμπρό; μου τδν γραφικόν Κόλπον τής Νεαπό- 
λεως δπως δταν μιά φορά άνερριχήθην πράγματι ώς 
έχει έπάνω. Είχα όμως πλάι μου είς τό βάθος τής 
χαράδρας άντί τής φεροβία Βεζουβ:άννα τά χάρρα 
τά μεταφέροντα τά χώματα χάριν τοΟ μέλλοντος 
Μετρώ τών Αθηνών.

Μετά άγωνιώδη άλματοδρόμίαν χαΐ διαγκωνιατιχήν 
πάλην, φθάνω είς τόν πρό τοΟ Βαρβαχείου χώρον 
δποο άπό τό ένα μέρος δψοΟνται οί χάρτινοι θησαυ
ροί τών μανάβηδων χι' άπό τό άλλο 6 ουνοιχισμός 
τών Βεσπεσιανών καΐ πλησίον τό χανδάχι μέ τά 
άπορρίμματα άπό τά παρακείμενα κοτέτσια.

Πάρα πέρα έπΙ μόλις—άνάμεσα άπό τόν κόσμον 
—δ'.αχρινομένου τροχοφόρου, σοβαρός άνήρ, μεσήλιξ, 
μέ τεραστίαν τανάλιαν παλλομένην είς τό χέρι, δια
λέγεται κάπως Ιμβοιθώς πρός τά γύρω του συνωθού- 
μενα πλήθη τών περιέργων.

— θά είναι—σκέπτομαι καΐ λέγω μόνος μου— 
θά είναι δ κλασσικές δδοντοϊατρός, ό πολιοΟχος τής 
δδοΟ ταύτης...Νά που διατηρεί παρ’ δλην τήν νέαν 
άνθρωποπλήμμυραν έκεΐ τήν θέσιν του άχλόνητος, 
άμετάβλητος. Ώ ς πρός τό νέον σχήμα τής τανάλιας 
του ; Αί, αυτό φυσικά θά έίελειοποιήθη γιά νά μπο- 
ρή νά συλλάβη τόν κάθε τραπεζίτη !



ΚαΙ 2τσι σχβπτόμενος πλησιάζω χαΐ ιΟρίσχομαι 
«Ιφνης άπέναντι είς τόν Μπόγια ό όποίος πουλεί χά 
σχυλιά πού εΓχε μαζέψη εις χήν τροχοφόρον χλοΟββ 
του άπδ τής γειχονιές...λάθος λοιπόν.

Πάρα κάτω ή μαρίδα τΟΟ δρόμου Ιχει μαζευί^ 
γύρω άπό Ινα γυάλινο κλουβί έμπρός είς τό όποΐον 
Γσταται σοβαρός άάν τόν άνδριάντα τοΟ Τριχούπη, 
Ινας πόλισμαν—δ έντεταλμένος τήν ρυθμισιν τής 
χινήσεως !

— Είναι κύριε πόλισμαν τό κλουβί μέ τά έξημε* 
ρωμένα παλαιά ποντίκια, πού έβγαζαν τά χαρτιά 
ιύχες;

—Τύχη ; Τύχη δέν ύπάρχει σήμερα. ΕΙ/αι φο· 
ρητή μόστοα μέ τυρόπητες, μέ μπουρέκ χανούμ, του
λούμπα, γιαγλί ΣΙεράϊ έχμέκ.

— ίίεριλαμβάνετε αύτή ή όρολογία εις τούς κανο
νισμούς τής ύπηρεσίας σας;

Άλλα δέν κατορθώνω νά άκούσω τήν άπάντησιν 
διότι όξείς κωδωνισμοί άπό χαμηλήν θύραν τοΟ άνα- 
σκαπτομένου άντικρυνοΟ πεζοδρομίου μέ πληρο- 
γοροΟν... δτι δέν «έπεσε χαμαί δαίδαλος αύλά> 
τοΟ ύπογείου θεάτρου τής τρικεφάλου Γοργόνας καί 
τοΟ θεριοΟ τής Άμέρικας. Ό  κόσμος συνωθεΐται, για 
ν’ άγοράοη πιλιέττο. Άλλα χΓ Ιδώ λάθος; Είναι λο· 
ταρτζής ό όποίος έβράχνιασε διαχηρύττων «λίγα βά
ζετε πολλά παίρνετε.....  Άλλος, κύριος, νά φύγη ό
ξένος....*

*0 ξένος ; Ά λ’ δχί, φίλε μου, δέν είσαι σύ ό ξέ
νος έδώ πέρα. Είμαι έγώ ό Αθηναίος πού φαίνεται 
δτι έχασα τόν δρόμο!., «Τίνας χώρας άφίγμεθα ή 
τίνων άνδρών πόλιν».



Πόλιν τήν Ούλιν;
Είς τήν χίλιν γχαχρίις θ& γενοΕίν χολλές 

Κωνσταντ'.νόκλ*
Μέ δοκδπτβί φιλδμου3ον χαμίνι.
Βλέπω δτι δχι μόνον εί; τήν ΙΙόλιν άλλά καΐ έδδ 

γίνονται φαοαρίες χχΐ άπομχχρύνομαι.
Προχωρδ άνχμεσχ άιτό πζράγγβς ψιλικών, ίμχ- 

τισμοΟ, τυριών, κοχορέττ., σωρών άπό πατάτες χαΐ 
κάπου έχει συναντώ όμιλον βρακοφόρων χωρικών τής 
Αττικής. Διαπραγματεύονται τήν άγοράν προικφου 
καθρέφτη άνηρτημένου έξω άπό Ινα ξυλουργείον καΐ 
ό όποιος παρουσιάζει θαυμζσίως άνεστραμμένην δλην 
τήν κίνηοιν τοΟ δρόμου καί τήν κεφαλήν τής μανδη· 
λοφοροόσης χωρικής μέ τά φλωριά στό μέτωπον ή 
όποια σάν ψηλαφεί τήν παρουσιάζει ώς κεφαλήν τή; 
Μεδούσης. Πλησιάζω καί τούς άπευθύνω τόν λόγον 
ζητών τοπογραφικάς πληροφορίας.

— Δέν είν’ έδώ νομίζω ή όδό; Άθηνάς; Δέν είναι 
τό Μοναστηράκι, αί;

— Γσέ ντότο θούας ρέ; Μου άπαντοΟν μέ έκπληξι.
— Μα καί έδώ θάλασσα στή; πληροφορίες ;
Έπί τέλους φθάνω στό Μοναστηράκι δταν συ

ναυλία άπό 5λες τής καμπάνες τών Αθηνών μέ πλη
ροφορεί δτι ή ώρα είναι δώδεκα μεσημέρι. Μέση 
μέρι ! Κ’ έγώ για νά περάσω βιαστικός κατά μήκος 
τήν όδόν *Αθηνάς έξεκίνησα άπό τήν Όμόνοιαν έν 
μέσφ έπισήμου παρατάξεως είς τας 7 1)2 τό πρωί... 
*Αθηναμ?ς τσόκ γιασά!



ο ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ
ΚαΙ γυρίζει τόσο έπιχίνδυνα, δσο 6 τροχός του αύ· 

τοχινήτου. Μιά φορά χ’ 2ναν χαιρό πού 0 δίοχος τοΟ ζη
τιάνου χι’ ό δίοχος τοΟ φωνογράφου ήσαν τό Ιδιο 
μέσα δεχαρολογίας, ή χονσερβαρισμένη μουαιχή 
δέν. ήτο καΐ τόσον έπιχΐνδυνη. Σήμερα ό φωνογράφος 
είναι τελειοποιημένον πολυβόλον πού βάλλει θεριστι- 
χως είς ίνα άπέραντον τομέα.

Βαδίζετε άμέριμνος χαΐ αίφνης άπό Ινα άμπρί 
χεντριχοΟ δρόμου τό στόμιυν τί]ς χοάνης σάς δίνει 
κατακέφαλα μέ τό

Όοο γορίζ’ ή οφβίρα 
χαί ατίς ταβέρν·ς βρΙαχβται χρασί...

Άλλα χωρίς νά έχετε πι̂ ζ κρασί, σάς φαίνεται πώς 
γυρίζει ή σφαίρα άπό τήν... μουσιχ#] ζαλάδα πού 
σάς κατέλαβε.

Ταχύνετε τό 6τ)μα σας για νά περάσετε τήν μου- 
οιχοπρόσβλητη ζώνη καί άπό μιά βιτρίνα Καταστή 
ματος Κηλεπιδέσμων σάς τρομάζει κάποιος δποβλητι- 
χός βορβορισμός... Μπρρρρ... δέν είναι δημόσιον άπο- 
χωρητήριον πλήρες πελατείας. Είναι φωνογράφος



^χήν λρχή ΧοΟ δίοχου.
Λίγα βήματα πάρα πέρα, άλλη μουο x̂ή έμοβρον 

τί* σάς πληροφορεί δτι:
—',.,'βραία «οδνβ ή Λ«ιβα9ιά 
χονχ4 οτό ρέμμχ·ρέμμ», η&·* τΑ χορίτοι» γΛ ν·ρό 
* ’ Ερχονται φιλημένα.

"Όπχρ, απουδαΐον μέν γεγονός γιά τή Λειβαδιά, 
— κορίταια φιλημένα— άλλ’ δχι χαΐ διά τάς Αθήνας !

Καί σάν άπομαχρυνθήτε γιά τά άπόχενχρα στ, 
μεία τής πόλειβς, μήπ'ι)ς θά ξεφύγετε τους μουσιχού; 
μάδροος πού ξεχύνονται χατ’ έπάνω σας; Πώς θά ξε 
σχάση ή οίχογένεια ή διαβιοΟσα είς τό υπόγειον τη ς ; 
Πώς θα έγίνετο χανονιχα ή Ιεροτελεστία μέσα στή 
γχαρσονιέρα χωρίζ φωνογράφο. Έ χεΙ μάλιστα είσήλ- 
θεν 6 φωνογράφος ώπλισμένος μέ τόν άπαραίτητον δι- 
σχο τοΟ 2ύρτη,ό όποίος μπαίνει μάνι-μάνι μέχρις δτου 
ξεχουρδίζεται τό έλατήριον χαΐ τότε άρχίζει ό θρή 
νος τής πολυτρόπως διαφθαρείσης χόρης τοΟ Ίεφθάε 
χλαιβύσης χάριν ψυχικής όδύνης—ίδίως ψυχικής όδύ 
νης τών άνυπόπτων διαβατών, τήν άπολεοθείσαν 
παρθενίαν της ;

"Αχ μ<ορέ τΐ μνοτήριο 
ηο&ναι τό έλατήριο.

Τόσο μυστήριο πού νά μή τολμάτε ούτε στό Νε
κροταφείο εύρισχόμενοι να θυμηθήτε τό τετράστιχο 
τοΟ ΣολωμοΟ.

—Ηχννα μου οκ:οίζομαι κολϋ 
μή πιβαμΐνοι 6γοδν·
—Χώη* καιβί μο« κι’ οί ν·κροΙ 
Τήν Λΐάηα το»; χρχτοϋν·.

Άλλ* άν χρατοΟνε χι’ έχεί—ο( πενθοΟντες συγγε- 
νεΐς—ιείάκα φωνογράφου μέ τό σχετικό μοιρολόΐ', 
πβιός θά έμποδίση αυτή τήν Ιξέλιξι ; ΑφοΟ χα-
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νείς δέ  ̂ έμπίδοσε τήν π/άχ* φωνογράφί,υ χήν 
περιστρεφομένην χαΐ εις τά σαλόνς χαΐ εις τό φερε- 
τροποιείον καΐ εις χό μανάβικο καΐ χό σεμνδν Κοο 
^ϊον νά άχολθϋθήσ·5 χργ,μαχιοχηριαχάς δια·
χΐ4^*'’3«̂ ί ■'ήί λίρας. Νά αίφνης πλάχα χί)ς Βαλέν 
χοιαί, πού μάς άλάλιασε μέ τό ξέρασμα χΫ)ς μουσιχί); 
φθογγολογίας χης άπδ χδ χάθε παράθυρον, σήμερα πού 
ιιαχήντησε ντεμονχέ. ποολιέχαι χαΐ δέν πουλιέχα: 
40 δραχμές 2αχω χαΐ γιά χ4 Καπανδρίχι έσχιο χαί 
γιά τούς Σοφάδες.

Ηιά πλάχα τής;
ϋχο6ρχ ντούρα, ντούρα ντούρα
Στραβοχάνα χαΐ χαμηούρα

πού είναι τής μόδας,μπορεί νά τήν πληρώσετε έπάνω 
οτδ μεράχι σας χαΐ δύο χατοστάρικα χαΐ τρία. Καί 
νά πήτε χι’ εύχαρισχώ.

Ανάλογα άνεβοχατεβάσματα γίνονται είς δλες 
■ΰς άλλες πλάχες. “Ανευ διακυμάνσεων μένουν ή τι- 
μέι, γιά τΙςπλάχες τών €Καλάνδων»,τοΟ «Επιταφίου 
^ήνου>, τοΟ «Χριστός Άνέστη» χαΐ των λόγων τοΟ 
Βδελοπουλου. Ή νότες που μάς πλήττουν δμως άπ’ δ
λες τής πλάκες έχουν τό ίδιο βεληνεκές. ΚαΙ τό 
Τδιο περίπου άποτέλεσμα γιά τά νεΟρα μας, γιά τήν 
προδιάθεσιν τής κουφαμάρας μας χαΐ τής παραφροσύ- 
νης μας. Και τό φαινόμενον δέν είναι δύσκολο νά τό 
διαχρίνη κανείς είς χό διάστημα πού έμεσολάβησε άπό 
τήν έποχή πού μάς ήλθε ή έφεύρεσις αύτή τού *Έ 
δισσον, μέ τήν χονσερβαρισμένην μουσικήν πού άπε- 
λαμβάνομεν μέ τά χοχχάλινα άχουστιχά ώς σήμερα 
δπότε έπάνω στδ δίσκο της περιστρέφεται μέ μανία·/ 
όλόχληρος ή Οίχουμένη.



ΡΟΜΒΙΑ
*Οπ«ι)ς αυτή διαοτρββλώντι τά τραγούδια ώστε ν& 

τήν βαρκθοΟμτ κ(ά, έτοι έμείς διαστρεβλώσαμε τό 
δνομά της. Τήν Ικάμαμε Ρομβία κατ’ αύθαιρέτ»ς ' έλ- 
ληνοποιημένην προφοράν—άπδ Πόμπια πού είναι τό 
δνομα καί 6 τίτλος τοΟ παρά τό ϋιεμβντε έργοστα- 
σίου κατασκευής μουσικών όργάνων. Τά Ιταλικά 
αύτά έργοστάοια άφοΟ πρό χρόνων πολλών μάς ίστει- 
λαν τά πρώτα παλαιά έπιτραπίζια δργανέττα μέ τή 
χαρτονίνια πλάκα τοΟ μουσικού κομματιού γιά τά 
σαλόνια τής έποχής έκείνης, κατόπιν μάς έστειλαν 
καΐ τή Ρομβία γιά νά... Ναπολιτανοποιήση όλίγον τι 
τόν Άβηναϊκόν δρόμον— πράγμα που έπέτυχεν άξιβ- 
(Ιαυμάστως.

"Οταν, πρό τριάντα έτών έπάνω-κάτω ένεφανίοθη 
ή πρώτη Ρομβία είς τούς Αθηναϊκούς δρόμους κι’ 
άνέμιξε μέ ^ής φωνές τού χαρβουνιάρη, μέ τό σού 
σουρο τοΟ γυναικοκαυγά χαΐ μέ τό τραγουδιστό λαχα 
νολόγιον τοΟ μανάβη καΐ τούς στεναγμούς τής Τρα· 
βιάτας, τά πτερόεντα έπεα τοΟ Ριγολέττου καί τάς 
συγκινήσεις του Μεφιστόφελε, οί άντιπρόσωποι τής 
συνοικίας τήν ύπεδέχθησαν μέ δσην εύλάβειαν 6ά 
έδέχοντο μέ τό πιάνο του ο̂ ήν αυλήν τους τόν 
ίδιον τό Βέρντι ή τό Μασσενέ. Αύλόπορτες άνοιξαν 
δειλά. Πιτσιρίκια διέκοψαν τούς κλαυθμηρισμούς χαΐ
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έσ ;κωα»ν τά πεσμένα πβνϊαλίνιά ίΟυς, έρρούφτ,ξβν 
τή μύξα τους καί Ιλιβον στάσιν χαύνου προσοχτ)ς. 
Γρίλλες έτριξαν αιγά-σιγά. Κεφάλαια νεανιχά, γερον
τικά άροενιχβν καί θηλυκών, νεγκλιζέ ή περιποιημένα 
έιχρόβαλαν μέ περιέργεια, μέ εύχάριστη έκπληξι.

—Τί είναι;
—Τδ νέο ίργανο !
—Πώς τό λένε ;
—Γράφει έπάνω. ΚαΙ έγραφε πράγματι ίταλιστί : 

Ντίττα ΙΙέμπια Νοβάρα...
—Μά γράφει ιταλικά.
— ....Ρομβία τδ λένε πιστεύω...
— “Α, ναΐ Ρομβία ! Τδ διαβάζω τώρα.
ΚαΙ δταν ή... θυμοειδής κραυγή τοΟ μελοδραμα- 

τιχοΟ ήρωος έπανελάμβανε τήν άπειλήν : 
θά ίβγό νά ΒφορμήοΜ 

τούς χκχούς νά τιμωρήοω

ό δέ Ριγολέτος έσονάριζε τήν άντιφεμινιοχικήν 
διαχήρυξιν.

Ντόνα I μΰμπιλι
τδ πιατάκι τοΟ δργανοπαίκτου είχε γεμίσει 

άπδ δλας τάς ύποδιαιρέσεις τών χάλκινων καί τών 
νικέλινων κερμάτων.

'Η ένίοχυσις αύτή πρδς τδ νεοφανές δργαΑον ένε- 
θάρρυνε τούς έπιχειοηματίσς αύτοΟ τοΟ είδους—τών 
όποιων τα δνόματα διαιώνισε καί ή ίστορία. *Ηααν 
ό Γιάννης ό Τσιώνης άπδ τοΟ Ψυρρή, 6 Πέτρος 6 
Άντωνάκης άπδ τδ Βοτανικό, ό Κώστας ό 2κάρπας 
άπδ τήν ΚολοκυθοΟ καΐ ό Βασίλης ό ]^εγχούνης άπό 
....τδν Παληδ Στρατώνα. Χάρις εις τού; έπιχειρημα- 
χίας έκείνους—ήδη μακαρίτας καί μετά συμπαθείας

7



μνίΐμονευ&μένους άπό τούς διαδ(5χους των-μέοα σ’ 
(δλίγα 2τη δλη ή Αθήνα άντηχοΟσε άπί τούς στενα
γμούς τής Ρομβίας.

ΜετΑ τήν Εύρωπαϊχήν μουσικήν καΐ τ4 ντόπιο 
τραγούδι. Τό πρώτο κομμάτι πού άνέχρουσεν ή Ρομβία 
ήταν τό :

Στή οτβριά && χό ψάρι.
Καλό ώς σκοπός—μέ πατριωτικήν υπόθεσιν μά

λιστα—άλλα δχι καί πολύ σύμφωνον πρός τά πρά
γματα. Διότι έν Άθήναις ιό ψάρι ζή έπΙ δεκαπενθή
μερον στή στεριά καί πουλιέται καί γιά φρέσκο τής 
άρας.

Κατόπιν έπήρε τά τραγούδια τΛν Έπιθεωρή. 
σεων καί πρώτα-πρώτα των Παναθηναίων μέ τούς 
πρώτους διοάξαντας.

ϊό  Ινα βράδυ έχειρΟκροτοΟσεν ό κόσμος είς τό 
θέατρον τής Ν. 2κηνής τήν Μελπομένην Κολυβά ώ; 
Τυφλήν Δικαιοσύνην.

Μέ χήν ζυγαριά σηαομένη 
μέ τά βάρη έλλιπή

καί τήν μεθεπομένην τό τραγουδάκι περιεφέρετο... 
διά τής Ρομβίας Ιως τάς άπωτέρας Ισχατιάς τής 
πόλεως.

Μετά τριήμερον άκίμη είχε γείν  ̂ μουοιχή χοι 
νοκτημοσύνη σύμπαντος τού Κοινού.

"Οταν χατόπιν τό άνέχρουεν ή Ρομβία, ίλοι ο! 
άντ'.πρίαωποι τί)ς γειτονιάς τό τραγουδοΟααν οάν νά 
ίχχναν πρόδα τζενεράλε : Καί ό ξυπόλοτος πιτοιρί- 
χος χαί ή γιαγιά πού ίχάθιςτο άχίνητί) μέ τήν πολυ
θρόνα της ατό μπαλχίνι, χαί ή νοιχοχυρά πού έβαζε 
ξϋλα στή φωτιά γιά τή μπουγάδα χαί τά μάτια της



Ιχλαιγαν άπό τ4ν κζΐϊνό κ:’ ήταν Χί’ αύτή τυφλή σάν 
τήν 'Διχαίοαύνην, χι’ ί  φούρναρης κρατώντας προτε
ταμένο ίξο) τό φουρνόξυλο χαΐ ό φαρμακοποιός που 
έχβπανοΟσε τήν σ;ναμικήν είς τό ίγδίον του—ϊλοι. 
ΚαΙ άπό παντού έπεφταν άφθονες ή δεκάρες εις τό 
πιατάκι τού χουτοοΟ είσπράχτορος τού όργανοπαιχτη. 
Τό παχουλό χέοι τής κυρίας παρεμέριζε τό μπέζ 
στόρ τού παραθύρου Ινα τροφαντό χορμ; Ιοκυβε μέ
χρι σκανδαλώδους έπιδείξεως των στρογγυλοτήτων 
τβΟ στήθους, χαΐ μέ δεκάρα τού Γεωργίου Α' έκρο- 
τοΟσε είς τό πεζοδρόμιον. καί έκυλούσε είς τά νερά 
τού ρείθρου—δπό τάς εύχάς καΐ τάς εδχαριστίας τού 
είσπράχτορος !

—Ρομβία, Ρομβία! Ήκούετο άλλη γυναικεία 
φωνή άπό τό αντικρινό παράθυρο. Παίξε κανένα 
τραγούδι.

Καί άμέσως άρχιζαν δλες ή έπιθεωρησιακίς νου 
βωτέ.

Άπό τά 1907 ή 1908 Ιως πρό όλίγων Ιτών μό 
λι; δπήρ ε̂ν ή ^ποχή πού έμεσουρανοΰ^εν ή Ρομβία 
Έμπήκε μέσα είς τήν ψυχή μας, ηύνόησε καΐ ηύλό 
γησε τό συνοικιακόν είδύλλιον, συνώδευσε μέ τούς 
μουσικούς ήχους τη» κρυφούς παλμούς νεανικών χαρ 
διών καΐ συμμετέσχε κατόπιν καί τών πολιτικών πε 
ριπετειών, άλλοτε όργιάζΟυσα καί άλλοτε σιγωσα κα 
έξαφανιζομένη.

Ή Ρομβία είναι έκείνη πού Ικαμε τήν ζωηροτέ 
ραν προπαγάνδαν ύπέρ τού ΚωνσταντινισμοΟ, άνα 
κρούουσα μέ θορυβώδες μπρίο

Τοδ Άητοβ τό Γϋΐό
έμπίός άπί χάβε πίρτχ, μχϊχζωΟ, χχμοχέλλα;



μάνδρις, )) μεγάρου. Καί είναι ή ίδια ποΟ ώργίατε 
μέ :

Τό Γϋΐά τοΟ Φηλορ·!τη 
πάλ( ατά ίδια μέρη.
Ή Ρομβία είναι ίχείντ) πού έπλήρωοε ιά απα- 

ομένα γ[ά 8λα τά άνωτίρω χι’ έτιμωρήβη,.,.είπί δυο. 
μενείϊ χαεά τού χαθεστώτος»—είχε τού ίνδς 
χαθεαχίύτοζ, είτε τού άλλου—καί ίούρθτ] ύπδ τού( 
γιουχαϊσμούς 5) τδν βαυμασμύν τού πλήθους εις τ4 
Άστυνομιχύν Τμήμα, εις τδ Φρουραρχείον, εις τδ 
Σώμα Στρατού, εις τήν Άναπλτςρίβματιχήν Διοίχησιν 
— τή συνοδεία χωροφύλαχος ή στραιιωτιχοΟ άπο- 
σπάοματος, μέ έφ’ δπλου λόγχην.

Ό  Ρομ6^ατζής είνε έκεΐνος πού έδέχθη τό κατά
βρεγμα άπό τό παράθυρο ή άπύ τό μπαλκόνι ώς δια- 
ταράασων τήν ήσυχίαν. Άλλ’ είναι καί ό ίδιος πού 
έχειροκροτήθη εις άλλας στιγμάς, άπό τό ίδιο παρά
θυρο, καί έμπΐςαριαθη τό γύρισμα τού νωδού κυλίν
δρου τού όργάνου του Εως δτου....·Εως δτου ένέακη- 
ψεν ή Επιδημία τών φωνογράφων γιά νά Ιόψη στή 
μέση κα’ τής Ρομβίας τό τραγούδι καί τού οίκτρού 
Επιχειρηματίου της τά εισοδήματα.



Τλ ΚΟΡΙΤΣΙΗ
Νά τά κάρουμε άπ6 πίσω : Άπδ το ρο5ΐε - Γ6 

δίΒηΙβ κάνοντας άρχή: Μα αύτδ έχασβ τΙς παληές του 
δόζ«ς.

θά τριφθί)τε βέβαια καΐ τώρα έπάνω στήν ξεγου 
λιστή βλουζίτσα τΫ|ς κατ’ έξαίρεσιν 5ειλ·ί}ς μαθήτριας 
τοΟ Ωδείου ή δποία έχει μείνει μετεξεταστέα τδσ̂ ν 
είς τά μουσικά δσον καΐ είς τά έρωτικά μαθήματα 
καΐ μέ τρέμουααν ι̂ αρδίαν προφέρει τ6 δνομά της ε!; 
6πάλληλον :

—Τι δνομα είπε ή δεσποινίς :
— Μμ. Μαραμμένος Τάκινθος, παρακαλώ.
Αλλά θά σάς ξενυχιάση μέ τό σπιροΟνι του ί  νεο- 

σύλλεκτ-ς ίππέας,καί θά σάς ραντίση στδ πρδσωπον μέ 
δρόσον σιέλου νωδή ήδιδασκάλισσα ξένων γλωσσών ή 
όποια χάρις είς τήν ίλλειψιν δδόντων Ιχει θαυμαοίαν 
προφοράν διά κάθε γλώσσαν, έν τούτοις διά τόν ίδιον 
λόγον Ιχει καΐ Ιλλειψιν πελατείας καΐ τήν κυνηγά διά 
ΙΟϋ ρ Ο δ Ιβ * Γ 6 8 ίίΙΙΐ ΐ€ .

ΆλλοΟ λοιπόν τά σημερινά κορί-ίΐα. Καλλίτερο



€ΐνα; Ινα μαχρββοΟτι μέσα ατά χοριτσοχύματα κού 
ξεχυνονταί χΐ μεσημέρι ίμα χτυπήσουν δώδεκα καΐ 
τό βράδυ, πρώτα-πρώτα άπέ τά Μοδιστράδικα κι' 
άπδ τα Μαγαζιά. Κοριτσάπουλα πραγματικά ζεττετα* 
ρούδια, κοπέλλες μεστωμένες, νταρντάνες μέ καμπυλό
τητες προκλητικές, χαμηλοβλεποΟσες, σεμνοπρεπείς κα̂  
λιγομίλητες, φλύαρα διαβολοθήλυκα μέ μάτια παιγνι* 
διάρικα γεμάτα λαχτάρα καΐ σκάνδαλον, γκριζέττες, 
μιντινέττες, βασανάκια—δλα τά νούμερα γιά δλα τά 
γούστα μέσα στό μπουκλοΟκιτά έχετε έμπρός σας.ΚαΙ 
μπορείτε νά σπρώχνεσθε χαϊδευτικά έπάνω σέ 
στήθια σφιχτά ποΟ άκόμη δέν τά έταπείνωσε ή λάγνη 
ίωπεία κα’ τρέμουν στό άχουμπημά σας καΐ σάς μετα
δίδουν τήν τρεμούλα, καΐ σέ καμπυλότητες πού σάς 
άποκρούουν μέ έλαστικότητα δταν πέσετε έπάνω τους 
πιεστικά ένψ σάς γαργαλίζει τήν δρεξι ή μυρωδιά 
κορμιού καί παρφύμ.

Κάμετε γρήγορα γιατί σέ λιγάκι χάνετε τήν έπ- 
αφήν μέ τό γκρουπ πού άνακατευθήκατε καθώς καί 
έκεΐνο πού προηγείται μέ χάχανα καί θορυβώδη λα
κριντί, καθώς καί μ’ έκεϊνο πού έζεβράσθη άπό τήν 
άλλη γωνιά τοΟ δρόμου, άμα 6 πόλισμαν σταμάτησε 
τόν ροΟν των αύτοκινήτων.’Όοον προχωρούν δλο καί 
άραιώνουν, δλο καί λιγοστεύουν, "Άλλες άπΟ τΙς κο· 
πέλλες πού. τά συγκροτούσαν τραβούν τώρα άπο- 
χαιρετώντας τή συντροφιά καί παίρνουν μελαγχολικά 
τδ δρόμο για τδ τραμ ή τδ αύτοχίνητο 
τής μακρυνής της συνοικίας, δπου θά βρββν 
πατέρα σκνίπα στδ μεράκι, μητέρα γλωσσο- 
κοπάνα, σκάφη μέ μπουγαδόνερα, μούχλα υπογείου, 
άδελφδ—άχ Παναγία φύλαγε—θερίο περί γιά τήν



τιμή ή, βίσπράχτορα 8λων τών ψιλΛν μέχρι τελευ
ταίας δεκάρας. Άλλες οιγοβαδίζουν για νά δώσουν 
καιρό νά τής πειράξγ) ό διαβάτης—διαβάτης άγνω
στος σήμερα, φίλος αδριο, Ιραστής μεθαύριο. ΚαΙ 
άλλες ή πιό συγχρονισμένες κόβουν πάρα πέρα μέ 
τό φίλο πού τής περιμένει, άναλόγως τού χρόνου 
τών σχέσεων τους—μέ λαχτάρα, μέ χαρά, μέ τρ..φε 
ρότητα, μέθυμό. Μέτό φίλοΐ Είναι φοιτητής πο> κά
νει τό κοσμικό του φροντηστήριο είς τό Πανεπιστή
μιο τής Πιάτσας. Είναι βοηθός χοροδιδασκαλείου· 
ύποστηρίζων δτι 6 χορός τοΟ Ήοαία καΐ ό χορ^ί 
Τσάρλεστον είναι Ινα καΐ τό αύτό πράγμα. 
Είναι γερόντοπαλλήκαρα μέ τό κουτί τής σατυρί 
νης στήν τσέπη, Είναι 6 έτοιμαζόμενος διά τό βάρε
μα τής μπάζας έμπβροϋπάλληλος. Είνα & άεριτζής 
τής όδοΟ Σοφοκλέους πηγαίνων στό ραντεβού μέ τά 
έπάνω καί φεύγων μέ 'τά κάτω. Είναι πάντα ό αίω- 
νίως κσμψευόμενος άεργος, 6 Εκμεταλλευτής τής γυνα- 
κειας σαρκός πού τήν κατακτά μέ τήν μυστικοπαθή 
σοβαρότητα, μέ τό μεγαλοπρεπές ψέμμα μέ τόν άπί- 
στευτον δρκον διά νά τήν Ινεχυριάση κατόπιν είς τήν 
πανσιόν, ή γιά νά τήν άφήση μετά είς Ινα γνώριμον 
δρόμο γιά πάρα πέρα. Αύτός είναι ό φίλος.

Θέλετε νά παρακολουθήσετε καί πάρα πέρα τό 
ζευγάρι πού πήρε τό ταξί καί Ιφθασε στό άκραίβν 
Κέντρον πού παρέχει ιδωμάτια δι' οίκογενείας;» Τό 
σεπαρέ τους έχει κλειδαρότρυπα τήν όποια άν θέλετε 
τήν μετατρέπεται είς φακόν πανοράματος μέ διεγερτι- 
κάς εικόνας.

Ίδέστε τήν δεσποινίδα πού τόσο σεμνά Ιβάδιζε 
στ· δρόμο,πού τόσο λιγομίλητη ήταν μέσα στήν παρέα



βταν έβγήκε άκ4 τό κατάστημα ! Μέ πόση χζρι τώρα 
άνασηκώνει τώ φόρεμά της ! Μέσα σ’ 8λη τή 
λάγνη έξαψι τΫ)ς Ιπίκλινείου πάλης πώς προ
σέχει μή χαλάση τδ χτένισμά της. μή ζαρώ 
οη τδ ταγιέρ της καί πρδ παντδς πόσα μέσα δέχε
ται νά μεταχβφισθ·3 σπαρη ε?ς φύσει χαΐ θέσει
άγονον άγρόν—καΐ νά μή δημιουργήση συνεπείας—0 
χαρπδςτοΟ έρωτος!

Καί στδ άλλο πλαϊνά δωμάτιον δι’ οικογένειας; 
Μπά ; Νά ή «εμνή κυρία τής γειτονιάς τδ δπό 
δείγμα τής άρετής.

Δέν είναι βέβαια μέ τδν σύζυγόν της. Θά είχε 
μέ αύτδν τόσον έρωτικδν μένος ώστε νά κυλισθή 
στδν καναπέ τοΟ σεπαρέ, νά άνατρέψη έξ άπροσε- 
ξίας τά ποτήρια μέ τδ λικέρ άπδ τδ τραπέζι καΐ πρδ 
παντδς νά ξεχάση άπδ τή βία της ξεκλείδωτη τήν 
πόρτα ;

Μήπως παρακολουθώντας τής σκανδαλιστικές κβΐ 
τής άποκαλυπτικές λεπτομέρειες στήν τελευταία πράξι 
τής έρωτικής σκηνής μέσα στδ σεπαρέ έχάσαμε τάς 
έντυπώσιις άπδ τήν δπαίθριον παρακολούθησιν τών 
κοριτσιών; Άλί.’ έχουμε κα>ρδ ακόμη. Λίγη ώρα μετά 
τά Μοδιστράδικα τδ βράδυ σκολοΰν ο( Τράπεζες καί 
τά Γραφεία καί άλλος κοριτσόκοσμος, άριστοκρατι- 
κώτερος, προχλητικώτβρος. διαβολικώτερος έξορμά 
άπδ τήν Γραφειακήν φυλακήν του, είς τήν έλευθε· 
ρίαν τοΟ δρόμου, γιά νά ξεκινήση γιά τδ έρωτικδ 
σπόρ, γιά τδν περίπατο. Τά πλήκτρα τής γραφομη
χανής, ή ποδιά μέ τάς «μακράς χειρίδας», τά καρ
μπόν, τά τιμολόγια, τά «λαμβάν^εν τήν τιμήν* νά ά- 
ναφίρϊμε· εύσιβάστως ίφήνοντα: μέτα είς τδ μ'.υοα·



μαδένιο χάλυμμα, ®2ς ΐήν γχαρδαρόμπα, β̂ ς τ4ν κα
ναπέ χαΐ μετατρέπονται τώρα βίς κρότους τακουνιοΟ 
μέ τούς όπυίου; ρυθμίζεται τό λικνιστικό βάδισμα 
τ&Ο ββργολυγιστοΰ κορμιοΟ, εις έπίδειζιν στρογγυ- 
λοτήτων στήθους, .λαιμού, μπράτσων, εΐ: κραγιόν 
αυτοπροσωπογραφιών, είς λογαριασμούς για τά 
ήμερήσια έξοδα αισθηματικών άναγκών κα?«πού είναΐ 
τό παιδί μου», γιατί «δέ φάνηκε τό κορίτσι μου.»

Τά πεζοδρόμια έκεΐ απ’ έξω αυτές τΙς ώρες που 
ξεχύνεται 6 κοριτσόκοσμος δεν παραλλάσαουν άπό 
πλάτ-φόρμ σισηροδρομικοΟ σταθμού τήν ώρα πού 
έρχεται τό τραίνο, καΐ τά πλήθη τοΟ κόσμου περιμέ
νουν τούς δικούς τους. Περιμένει καΐ ο νεαρός τό κο
ρίτσι του πού βγαίνει άπό τό Γραφείο, καΐ μόλις τόν 
διακρίνει μέσα ατό πλήθος τρέχει κατ έπανω του 
καΐ ζυγώνοντας τό κεφάλι στό στήθος του άφήνει 
ίνα παραπονιάρικον στεναγμόν. Αλλά καί τό κορίτσι 
πού έφυγε βιαστικό άπό τό δικό του Γραφείο καί τρέ
χει έχεί περιμένει τό παιδί της ν̂ά βγή άπό τό 
δικό τουγραφείο ξεφυτρώνοντας μέσα άπό γκρούπ 
άλλων κοριτσιών. “Ενα δυνατό σφίξιμο τού χεριού, ίνα 
ειρωνικό βλέμμα, δύο λόγια κρυφά καί χαμμιά φορά 
χαΐ λίγη λογομαχία άπεσφραγίζουν τήν σκηνήν τής 
συναντήσεως.

— Κι’ έγώ ψεύταρε σέ περίμενα τόση ώρα έδώ 
άπ’ έξω. Έπέθανα στήν όρθοστασία.

—*Ελα δά. Δέν θάμεινες καί παραπονεμένη άπό 
τά κομπλιμέντα πού θάκουσες άπ’ τους διαβάτες. Ε ί
σαι μιά τρέλλα άηόψε. Καί τόν "Αγιον Αντώνιον 
τόν στέλνης κατ’ ευθείαν εις τήν κόλαση. ..

— »*Έλχ δώ κοντί βρέ μόρταρε νά σοΟ διορθώσω



τή γραββάτα του ποΟ σαν xομποσχοίν^. Μή
στήντραβοΟσε xαμα^ά ; ΑΙ';

—Ταξί !
ΚαΙ τό πεζοδρόμιο άδειάζε: σιγά— οιγά. Πρώτες 

φεύγουν ή άσχημες πού κατά κανόνα παρουσιάζουν 
μίαν ύποδειγματιχήν σωφροσύνην χαΐ ή δειλές πού 
άκίμη δδεύουν μόνες για την οίχογενειαχήν στέγην, 
θά φθάσουν δμως ιίς χήν πόρτα τοΟ σπητιοΟ τους 
έντελώς μόνες, Ινχελώς ήρεμες, ήσυχες : ΚαΙ άν φθά
σουν μιά, δύο, τρείς φορές δέ φθάνουν έτσι τάχα πάν
τοτε ; Λέν θά τής άκολουθήση Ινα βήμα ρυθμικέ 
σύμφωνα μέ τό δικό τους—χάνοντας στό έπάνω πεζο- 
δρόμιον πρίμο-σιγόντο ;—ένα οφυριγματάκι, Ινας
άναστεναγμός, δύο λόγια έξυμνητικά γιά τΙς γάμπες, 
για τΙς καμπυλότητες, γιά τά κουνήματα καΐ γιά βλες 
τής φανερές καΐ τής άπόκρυφες χάρες— ποΟ δλ’ αδτά 
μπορεί νά μεταφρασθοΟν ώς πανηγυρική άναγνώρισις 
προσόντων καλλονής διά τήν κατάκτησιν τοΟ τί
τλου τής Μίς ; Κι’ άν μένουν άκόμη κάπως συντη- 
ρηρητικές θά άφήσουν—άν τό έπισχέπτονται άκόμη 
—τό ροδΙε ΓβδΙαηΙε γιά τούς μαραμμένους 'Γακίν- 
θους, τούς φαντάρους καί τάς νωδάς διδασκαλίσσας 
ξένων γλωσσών, θά είναι κι’ αύτές αύριο τρυφερά 
ήμίση ζευγαριών σάν αύτά, τά παραπάνω, τά πα
ρακάτω πού ξεκινούν άπό τήν πόρτα τού Γραφείου, 
άπό τήν γωνιά τοΟ πεζοδρομίου, γιά τόν Κινήματα, 
γράφον, γιά τό Χοροδιδασκαλείον, γιά τό είδικόν— 
ύπάρχουν είδικά !—Ζαχαροπλαστείον τών έρωτικών 
ραντεβού δπου διακανονίζονται καΐ αί έρωτιχαΙ δοσο* 
ληψίαι καί τά σχέδια γιά τήν όργάνωσιν τής έχδρο' 
μής καΐ γ:ά τό ματς τού μοντέρνου σπόρ καΐ—τό χα-



Χς,χαϊρι— γιά τά μπάνια βπου θά γίνουν φαντεζί 
νούμερα γυμνικής έπιδείξεως.

Νά άφήαουμε χί> έρημωθέν άπό τόν κοριτσόκοσμον 
πεζοδρόμιον καΐ χαιροΟ έπιτρέποντος νά περάσουμε 
άπ’ τδ ύπαίθριον αεπαρέ οτά Πευκάκια δπου λθγί)ς- 
Χογί)ς ζευγάρια χάνουν τ4ν περιπαχί τους καΐ ... 
επάνω ατά λίγα χάρτα διαλέγουν τό έρωτικό τους 
κρεββάτι καί μετά διακρίνονται τά ίχνη γονάτων καΐ 
βρίσκεται κανένα μανδύλι ή καμμιά έφημερίδα που 
έπαιζε χόν ρολον σενδονιοΟ; Αλλα τδν άπλι&ς περίερ
γον, τδν διακριτικήν διαβάτην τόν έπρίλαβαν οί Ιρω· 
τικοί έχβιααταί, οί «άπαιτηταί» χασομέρηδες καμμιά 
φορά μάλιστα 6πό ψεύτικη στολήν χωροφύλακας, οί 
όποίοι σπεύδουν κατ* εύθείαν καΐ τούς χαλοϋν δλα 
τα γοΟστα εις τήν μάλλον κρίσιμον στιγμήν.

— Ρέ σείς ! Ποιύ είναι τδ κορίτσι ; ΙΙδ ς τδ λένε ;
— Σά; παραχαλούμε...
— Τίποτε! "Η ψιλά ή κάτι...άλλο...Ή στδ Τμήμα!
Τό πάθημα δμως έγινε μάθημα άφοΟ έπληρώθη

σέ δίδακτρα άκριβά. Κι’ έτσι τά έρωτικά ζευγάρια πού 
κάνουν τδν περίπατδ τους όργανώνονται σέ καραβα- 
νια, ένα είδος νηοπομπών. Σκορπίζονται μέσα στο 
δασάκι καί ξαπλώνονται μέ τήν ήουχία τους *Όταν 
έμφανισθή δ ένοχλητικδς άγνωστος μέ τούς γνωστού; 
σκοπούς, ένα σφύριγμα, μιά συνθηματική φωνή συ- 
ναγείρη άπδ τά γύρω κρησφύγετα τους Ιοωτικούς 
συμμάχους καί...

— Τί τρέχει ρέ φίλε ; Αί ;
__Τίποτε, τίποτε, λάθος. Κάναμε λάθος.
Νά τά πορακολουθήσωμε άκόμη τά κορίτσια ; 

\λλλ« πάει πολύ.



ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΝ
Δέν βίνβ άτιαρ*ίτη·*®ί προϋαόθβσις νά δποπέσβτε 

«ίς κανένα πταίσμα γιά νά τιμωρηθ·ί|τε μέ ήμερήσια 
βάσανα. Τήν ποινήν αύτήν χαΐ του; συναφιί; προ 
πηλαχισμούς θά τούς δποστήτ* βπως δήποτε βταν ή 
τύχη τό φέρ^ νά φθάσετε είςτήν Καζάρμα τοΟ Είρη- 
νοδιχείου δφ* 'οίανδήποτε ίδιάτητα. ΕΕτε ώς διάδιχος 
είτε ώ; μάρτυς, είτε χαΐ ώς έπισχέπτης άχίμη.

Πρό έτών βταν αί Άθήναι είχον πληθυσμόν 100 
χιλ. χατοίχων δπήρχον τό Είρηνοδιχείον— Πταίσμα- 
τοδιχβίον Βορείου χαΐ τό τής Νοτίου πλευράς. Σή
μερα έμεινε ϊνα: Τόν χειμώνα είναι πάντοτε βορείου 
—πλευράς χαΐ τό χαλοχαίρι μεσημβρινής. Είς αδτό 
θά χατευθυνθήτε γιά δ,τι χαΐ άν σάς συμβή. Πριν 
διασκελίσετε τό πεζοδρόμιον τής όδοΟ Εύπόλιβος άρ- 
χίζουν οί χάριν το5 γοήτρου τής Δικαιοσύνης έντυ- 
πωσιαχαί προδιαθέσεις. Άπό τό ένα μέρος παρά τή  ̂
θύραν τής εισόδου μεγαλοπρεπές χαΐ έπιβλητιχόν φε- 
ρετροποιεϊον. Στέφανοι χαΐ σταυροί χαΐ μώβ χορδέλ- 
λες καί μαύρα τούλια εδρίσχονται άνηρτημένα είς τή*' 
εύρύχωρον πύλην τοΟ χατασττ^ματος. Φέρετρα μέ 
τήν τιμήν των σέ μιά ταμπελίτσα τό χαθένα φιγου- 
ράρουν εί; τήν β:τρίνα. Λαμπάδες πάρα μέσα, χρέπια



βαρειλ στά ράφ:α, χαΐ άπ’ Ιξω έπ^βλτ)τιxή νβ- 
χροφέρος άχαμένουοα. συμπληρώνει χόν διάχοαμον. 
Άηό τό άλλο μέρος ΓραφεΙον Έχχενώσεως Βόθρων. 
Τά βενζινοχίνηχα βυτία του σταθμεύουν χαΐ αύτά 
έχει χαΐ ή ύποβλητιχή άηόπνοιά των σάς παραχο-̂  
λουθεί είσερχομένους.

Έ  πολύβοος ΚλΙμαξ του τήν όποιαν χάνεις Ία^ 
χώβ δέν ώνειρεύθη χαΐ χανείς Δάντης δέν έφαντά. 
αθη για νά περιγράψ*:;] χαΐ χανεΙς Μπαίχλεν γιάνά ζω. 
γραφΙοΊΟ φωτίζεται άπό τά πυχνώς άραχνοσχέπαστα 
παράθυρα τοΟ φωταγωγοΟ πού 65 έπουν πρός τά γει 
τονειχά κεραμίδια, έπΙ τών όποίων δέν είνε μόνον 
απλωμένα λείψανα ίματισμοΟ, πακέττα τσιγάρων, χά_ 
ποτέ χαμμιά ψόφια γάτα καί φέϋβολάν άπό διχόγρα 
φα. Άπό ΙχεΙ άναθρώσχει, ώς άπό κάποιον άόρατον̂  
ήφαίστεΐον, χαΐ άραιός καπνός άπό τήν κουζίναν τού 
κάτωθεν στεγαζομένου οινομαγειρείου.

Τά κάγκελα τριζοβολοΰν. Ίδρωμένα χέρια δγραί- 
νουν είς κάθε στιγμήν τήν γυαλιστερήν €χουπαστή» 
των καί τήν καθιστούν γλοιώδη... Ροχάλες έπΙ τών 
σκαλοπατιών κάμουν δλισθηράν τήν άνάβασιν και 
έπια πτερόεντα, ώς βόμβος «άδινάων μελισσάων» 
άπό δικόνομικάς φράσεις καί άντεγκλήσεις καί κατά- 
ρες καί έηικλήσεις πρός τό παντοδύναμον θεΐον σάς 
πρβκαλοΟν τήν πρώτην σκοτοδίνην καί σαστισμάραν..

“Ετσι φθάνετε στό πρώτον πάτωμα τοΟ μεγάρου 
τοΟ Ιΐταισματοδικείου. Πριν συνέλθετε άπό τήν 
συμφόρησιν τών πρώτων έντυπώσεων, τα- 
ςειδεύετε πρός στιγμήν μέ τήν φαντασίαν σας είς 
τούς προϊστορικούς τής Ελλάδος χρόνους καΐ σχέ* 
πτεσθε βτι 0 Δαίδαλος πού έφιλοτέχνησε τόν θρυλι·̂

1θ9



■χέν Λαβύρινθον δέν ίτο χαθόλου μυθιχέν πρόσωπον· 
ϋ{ μηχανικοί πού Ιχτισαν χαΐ Ικαμαν τήν διαίρεσιν 
τοΟ οίκήαατος δποο έζακολΟυθεί είζ χά 1929 νά ατιγά. 
ζεται τό Πταισματοδικεϊον Αθηνών θά ήοαν καχ’ 
εύθεΐαν γραμμήν άπόγονοι τοΟ άειμνήσχου έκείνου 
άρχιτέκχονο;.

Μεθ' 8 σάς πλήττει τήν άκοήν Ινας όρυμαγδά; 
βιαλυομένου συλλαλητηρίου καί σάς προσελκύει τήν 
προσοχήν πρός τήν χαώδη κεντρικήν αίθουσαν 
τών συνεδριάσεων Δέν μπορείτε νά ξεχω 
ρίσετε καλά καλά άν είνε έκεΐ μέσα κατάστρωμά 
παλαιού υπερωκεανείου μέ τάν θλιβερόν δχλον τών 
μεταναστών τής τρίτης θέσεως ή άν είνε προαύλιβν 

στρατώνος είς ήμέρας γενικής έπιστρατεύσεως τής 
Χώρας! Διίτι 6 συρφετός είναι ό ίδιος.

Τά πατώματα παρουσιάζουν καΐ νέας άναοκαφάς, 
παρομοίας πρός έκείνας τών άθηναικών δρόμων, ϊά  
ταβάνια χαΐ οί τοίχοι Ιχουν τέτοια ξεφτίσματα πού 
άποτελοΰν τά παραδοξότερα γεωγραφικά σχήματα· 
Ιό  μόνον καλόν που προκύπτει άπ’ αύτήτή γεωγρα 
φία, είνε δτι άμα μπήτε έκεΐ μέσα γιά δεύτερη φορά 
προσανατολίζεαθε πρός τά γραφεία ποΟ ζητείτε άπά 
τά σχήματα... Νά έμπρός στήν πόρτα τοΟ σκοτεινού 
γραφείου τοϋ α' άνακριτοΟ τμήματος δπάρχει ένα ξε. 
φτισμα τοΟ τοίχου πού μοιάζει σάν τήν *Αφρική. Τό 
4ον παρόμοιον γραφεϊον εύρίσκεται είς τό άκρον τής 
Ασίας. *0 γραμματεύς τοΟ Ιπ’ αύτοφόρψ, ό όποιο- 
εισπράττει καΐ τά πρόστιμα, εύρίσκεται παρά τό 
άκρωτήριον τής Καλής Έλπίδος.

“Ετσι προχωρείτε καΐ οί έμπειροι τής σχετικής 
τοπογραφίας σάς όδηγοΟν.



Έδ©  καί λίγα χρόν^α είχα 2δ·ί; κ̂ ’ Ιγώ είς την 
Νεάπολιν τΰυς τελευταίουί θλιβερούς τύπους τοΟ 
δΟΓΪν&ηο ριιΙϊΗοο έμπρδς οτό οίχτρό τραπέζι μέ το 
οίχτρότερο καλαμάρι χαΐ τήν πέννα τά λίγα χαρτια 
προσφέροντας δπηρεσίας στδν άγράμμοτο λαόν πού 
είχε άνάγχη για μια άναφορά για Ινα γράμμα για 
μιά άντρέοσα χαί τούς θυμήθηκα τώρα μπαίνοντας 
οτό Είρηνοδικεΐον. Άλλα τί χρειάζεται ή περιγραφή 
παλαιού δημοσίου Γραφέως τής Νεαπόλεως δταν τδν 
τύπον αύτδν τόν Ιχει δλος 6 κόσμος είς τά 1929 έμ- 
πρός είς τό ΓραφεΙον τού Είρηνοδιχείου Άθηνίδν, 
τό όποϊον χαί θαυμάζετε ήρωικώς άνθιστάμενον είς 
άμπώτιδας καί πλημμυρίδας πού τό άπειλοΟν μέ τά 
άνθρωποκύματα; θαυμάσατε μέ πόσην.... εύλάβειαν 
συνωθείται πρό αύτοΟ τό πλήθος ! Οί θαρραλεώτεροι, 
οί πεπειραμένοι, οί δικομανείς όρύονται! Κλαίουν οί 
αντιπρόσωποι τού ώραίου φύλου. Άντεγκαλοΰνται·— 
έξωδίκως πάντοτε—οί άνυπόμονοι Απειλούν νά άνα· 
τρέψουν τόν Είρηνοδικειακον τρίπαδα άλλο: καί νά 
καταπατήσουν ώς άδέσποτον οίκόπεδον τήν έκ’ αύτοΟ 
Καινήν Διαθήκην τήν τοσαΟτα ραπίσματα ΐιφισταμέ- 
νην άπά τας παλάμας τών έπ’ αυτής δρκιίίομένιυν ! 
Τό κοτί τό θελετε κοκοτί :—τής άπατιομένης δα- 
κτυλώ συμίγνυται μ4 τό σλοάνς τής συνοδευούσής 
αύτήν γιαγιάς σας. Τό κομψό τόκ τής φρεσκοκουρεμ- 
μίνης κυρίας προστρίδεται μέ τό φακιόλι τής πλύ 
οτρας. Ή τεζαριστή μεταξωτή κάλτσα όφίσταται 
μαρτυρικώς τήν έπαφήν μέ τό ταγάρι τοΟ χωρικοΟ. 
Τό όριριάν τής μοδιοτροΰλας άνακατεόεται μέ τό 
οκόρδο πού έκολάτσιοε πρω'.-πρωί ό κτίστης. Τά μα- 
κιγιαριαμένα χείλη ίρχο 'ται διά μίαν στιγμήν είς



άκούοιον σ^γχρ«1'.ομόν μέ ιά μ'ίυστάχια γηραιοΟ 
έργολίβου οίχοβομ'3ν. Έ  ξυνίλα τοΟ {δρωμένου χαρ- 
ραγωγέως χαλύητβται άπό τήν χνίοοαν τών τηγανι- 
ζομένων ψαριών είς τδ γειτονιχδν μαγειρείον. ΚαΙ 
υπεράνω πάντων χαΐ πασών των προσερχομένων έχει 
Γνα διατυπώσουν ένώπιον τοΟ άντιπροσώπου τοΟ Νό
μου παν δ,τι Ιχαστος χατά διάνοιαν έχει Ινα συν
εχές, άτελείωτο σύννεφο πυχνοΟ χαπνοΟ άπ’ τά 
τσιγάρα χαΐ του; όδρατμούς των χνώτων, μεταβάλ
λει εις θαμπές σιλουέττες σκιών τοΟ 'Αδου τδ 
παντοδαπδν πλί)θος, διά νά άρχίσι  ̂ άπ* αύτήν 
τήν ύποβλητιχδτητα ή ουνε5ρ(ασις.Ένψ ή όχλοβοή 
έξαχολουθεΐ νά μαίνεται άπεράνω τής σοφής κεφαλής 
τού Είρηνοδίχου χαΐ ένφ άπδ άλλας παρχχειμένας αί
θουσας φθάνει βουερός ό άντίλαλος οίμωγής χαί «ύχω- 
λής όλλύντων χαΐ χαΐ όλλυμένων. Αρχίζει κατόπιν 
ή έχφώνησις τών όνομάτων τών διαδίχων ώς τελευ
ταία πράξις τής φάρσας.

— Ιορδάνης Ίορδανόγλου!
— Μπουρντάϊμ έφέντιμ!
Δέν λές η αρώ ν  άδελφέ;

— Εύριδίχη Μαραβαλοπούλου.
— Παρών.
— Παρούσα χυρά μου λέγε. Αί; Ή  άγωγή σου 

παρεγράφη.
Ή διαγωγή μου; Είπατε κύριε Έρνεδίκη. Σάς πε- 

ριχαλώ πολύ....
— Παρεγράφη χυρά μου. Συμπληρώνει έπεξηγη- 

ματιχώς δ δικηγόρος τόΟ άντιδίχου. Παρεγράφη. Εί- 
σθε γιά τδ ράφι.



Αλλος. Μμμμ... "Αδωνις Ναρκίοιάδης.
— Πβρών χύριβ Πρόεδρε!
—  Οχ[ Πρόεδρε, ΕΕρηνοδίκβ.
Αλλ* 6  ποίϊ^χής δ̂ ά νά κολαχεύοι  ̂τήν φιλοδοξίαν 

τοβ ΕΕρηνοδίχοϋ μένει άσυμμόρφωχος πρός τήν σ6· 
σταοιν.

—Μάλιστα Κύριε Πρόεδρε ...
— Λοιπόν ΙγκαλεΙτε τόν διευθυντήν τής έφημερΕ- 

ος Α διότι έδημοσίευσε ποιήματα σας χωρίς νά οΛζ 
πλήρωσή ;

 ̂ Πρ<5βδρε. Μέ έπλήρωσε χωρίς νά-
τα δήμοοιεύσ^ !

Ό  Είρηνοδίχ,,ς Ιγ,,ρίμ,νος ,είνκ τήν χ,Γρα  
«ρίς ι4ν ποιριστάμενον άντίδιχον τοΟ πο»)τίΟ διά νά. 
τ V συγχαρή. Αλλά τό αίφνιδίως έπιπεσδν χΟμα τοΟ 
ίδημονοονχος δχλον δωλ6.< τήν συνεδρί««, χ ,ί  οΕ. 
λ.™ υργο1τήςθέμ,δο5εδρ£ε,χ„ντ«ε!ί τήν τρέμον- 
Μν χλΕμαχχ συμφυρέμενοι μέ χά πλήβ,, των δωδ£-

χωροφυλάχων χαί τΩν ίξ 
ίπαγγίλματος ψευδβμαρτύρων.
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άχούοιον σ̂ γχρβ>τ̂ ομόν μέ τά μουστάχια γηραιοί 
έργολίβου οίχοδομ'^ν. Ή ξυνίλα τοΟ (δρωμένου χαρ - 
ρβγωγέως χαλύπΐίτα: άπό τήν χνίασβν τών χϊ̂ γανι- 
ζομένων ψαριών β(ς χό γειχονιχόν μαγειρείον. ΚχΙ 
υκερίνω πάνχων χαΐ παθών χών προοερχομένων εχεΐ 
Γνα διαχυπώοουν ένώπιον χοΟ άνχιηροσώκου χοΟ Νέ· 
μου η&ν β,χι έχαοχος χαχά διάνοιαν έχει ένα συν
εχές, άχελείωχο σύννεφο πυχνοΟ χαπνοΟ άπ’ χά 
χοιγάρα χαΐ χούς 6δραχμούς χών χνώχων, μεχαβάλ- 
λει είς θαμπές σιλουέχχες οχιών χοΟ “Άδου χά 
παντοδαπάν πλί)θος, διά νά άρχ(σΐ5 άπ* αάτήν 
χήν ΰποδληχιχόχηχα ή ουνεδρίασις.Ένφ ή άχλοβοή 
έξαχολουθεΐ νά μαίνεχαι άπεράνω χ^ς σοφίας χεφαλ-!]ς 
χοΰ Ε(ρηνοδ(χου χαΐ ένφ άπά άλλας παραχειμένας αί
θουσας φθάνει βουερός 6 άνχίλαλος οίμωγτ)ς χαΐ *ύχω· 
λί)ς άλλύνχιον καΐ χαΐ άλλυμένων. Αρχίζει χαχόπιν 
ή έχφώνησις χών άνομάχων χών διαδίχων ώς χελευ- 
ταία πράξις χής φάροας.

—Ιορδάνης Ίορδανόγλου!
Μπουρνχάϊμ Ιφένχιμ!

Δέν λές παρών άδελφέ;

—Εύριδ(χη Μαραβαλοπούλου.
— Παριον.
—ΠαροΟοα χυρά μου λέγε. ΑΙ; Ή άγωγή οοι> 

παρεγράφη.
Ή διαγωγή μου; Εϋπαχε χύριε Έρνεδίχη. Σάς πε· 

ριχαλώ πολύ....
— Ιίαρεγράφη χυρά μου. Συμπληρώνει έπεξηγη* 

μαχιχώς 6 δικηγόρος χΰΟ άνχιδίχου. ϋαρεγράφη. ΕΙ- 
σθε γιά χό ράφι.



—Άλλος. Μμμμ... Άδωνις Ναρκιοιάδης.
—Π«ρών κύριε Πρέεδρε!
— "Οχι Πρόεδρε, Είρηνοδίκα.
Άλλ* δ ποιητής διά νά κολακεύση τήν φιλοδοξίαν 

τοβ Είρηνοδίκου μένει άαυμμόρφωτος πρός τήν αύ- 
σταοιν.

—Μάλιστα Κύριε Πρόεδρε ...
—Αοιηδν έγκαλιΐτε τόν διευθυντήν τής έφημερί- 

δος Α διότι έδημοσίευσε ποιήματα σας χωρίς νά σάς 
πληρώση ;

—“Οχι, κύριε Πρόεδρε. Μέ έπλήρωσε χωρίς νά 
τά δημοσιεύση (

Ό  Είρηνοδίκης έγειρόμενος τείνει τήν χεϊρα 
πρδς τόν παριστάμενον άντίδικον τού ποιητοΟ διά νά- 
τόν συγχαρή. ’Λλλά τό αίφνιδίως έπιπεσόν κΟμα τοΟ 
άδημονοΟντος δχλου διαλύει τήν συνεδρίασιν καί οί· 
λειτουργοί τής θέμιδος εύρίσκονται ε!ς τήν τρέμου- 
σαν κλίμακα συμφυρόμενοι μέ τά πλήθη των διαδί- 
κων, τών δικηγόρων, τίδν χωροφυλάκων καί των έξ 
Επαγγέλματος ψευδομαρτύρων.



1« ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
θλ  τήν άναζηχήσετβ, μά δέν θά χήν εδριχε τχβρά 

μάνον ΕΪς χούζ Ήμεροδείχχας. ΚαΙ μάλιστα ίχι πολύ 
σωστήν μετά τάς ήμερολογιαχάς μεταβολάς Έχάθτ) 
χαΕ ή πρώτη Σεπτεμβρίου, δπως έχάθησαν χαΐ χά 
φανάρια τοΟ γχαζιοΟ χαΐ τά βΙς-ά-βί. Ή οχετιχή μέ 
τήν πρώχην Σεπτεμβρίου παλαιά φιλολογία, έμμετρος 
χαΐ είς πρόζαν χαΐ είς θεατρικά έργα, έλησμονήθη 
τελευταία, άντιχοιτασταθείαα άπό τήν φιλολογίαν 
τών διαταγμάτων τοΟ Ένοιχιοστασίου χαΐ τδν σχετι
κών έρμηνευτιχώνΈγχυχλίων, τάς όποιας διαβάζει τό 
Αθηναϊκόν κοινόν μέ βσηνμανίαν δέν έδιάβαζαν ούτε 
οί Ισπανοί τοΟ 17ου αίώνος τόν Δδν Κιχώτη τοΟ Κερ· 
βάντες !

Κάποιος βασιλεύς Ισπανίας—καθώς άναφέρει ή 
άνεκδοτολογία—καθήμενος μίαν ήμέραν είς τόν έξώ- 
οτην τοΟ άνακτόρου του, είδε κάτω είς τόν δρόμον 
Ινα πολίτην, ό όποίος Ιδιάβαζε κάποιο βιβλίον καΐ 
έγελοΟσε. Γιά νά βεβαιωθή είς έκεΐνο ποΟ δπέθεσεν, 
ίφώναξεν ένα αύλικόν του καΐ τόν διέταξε :

—Πήγαινε νά ίδής τΐ βιβλίο διαβάζει αύτός ποΰ 
είναι ξεκαρδισμένος στά γέλοια. 'Γποθέτω δχι θά δια
βάζω τόν Δόν Κιχώτην.



Ι Ι 5

Μετ’ Ολίγον έγύρισεν δ αύλικδς χαΐ έβεβαίωβε 
τόν βασιλέα δτι πράγματι δ Ίσπανδς έκεϊνος έδιάβαζε 
τδ περιλάλητον ίργον τοΟ Κερβάντες !

Έδ<& χαί μεριχά χρόνια ζΐς τάς Αθήνας, άν 
2δήτε στδ δρόμο, στδ χαφκνεΐον, στδ τράμ, στδ λου· 
οτρατζίδιχο, ΆθηναΙον νά διαβάζ·̂  μέ προσοχή, μέ 
μορφασμούς, μέ άνήσυχο βλέμμα χάποιο μέρος τσα- 
λαχωμένης έφι^μερίδος ή χάποιο φυλλάδιο, δέν έ
χετε νά σχεφθήτε παρά δ,τι χαΐ 0 παλαιός Ισπανό; 
βασιλεύς : Θά διαβάζ'  ̂ χάποιο μέρος, χάποια παρά
γραφον ποΟ ε^διχΟς τόν ένδιαφέρει άπό τό Αιάταγμα 
τοΟ Ένοιχιοστασίου—πάντα κατά νέαν βελτιωμένων 
έχδοσιν. ΚαΙ τδ διαβάζουν δλοι μέ τήν ίδιαν έμβρί- 
βειαν: δ Πρόεδρος το6 Άρείου Πάγου, δ γενικός 
γραμματεύς τοΟ 'Γπουργείου τής Δικαιοσύνης, δ 
Σεβασμιώτατβς Μητροπολίτης, δ καθηγητής τής 
Λατινικής φιλολογίας, ό παντοπώλης, ή ματρώνα, ί  
χαφετζής, 0 φοιτητής, δ γιατρός, ή πλύστρα, δ άπί- 
στρατος ύπαξιωματιχός, δ μανάβης, δ δικηγόρος, δ 
χ^ωροφύλαξ, δ μεσίτης χαί ό καθένας βγάζει τή δική 
του έρμηνεία. ΚαΙ δλοι, ένας-Ινας χωριστά, μένουν 
ίχανοποιημένοι σάν τους άναγνώστας τοΟ Δδν Κι- 
χώτη. Άφότου οί Αθηναίοι καθηλώθησαν είς τήν 
κατοικίαν πού εδρέθη δ καθένας, σάν τούς άπολιθω- 
θέντας κατοίκους τής άρχαίας Πομπηίας δταν τήν 
έσκέπασεν ή λάβα τοΟ Βεζούβιού, δέν ήμποροΟσε 
παρά νά άναπτυχθή καΐ νέον φιλολογικόν είδος σχε
τικόν μέ τήν κατοικίαν καί τούς πατρώους θεούς, 
παραμέρισαν κάθε άλλο είδος λόγου καί κάθε συζή- 
τησιν σχετικήν μέ τήν... άναμνησεολογίαν...

Τήν θυμάσθε οί παλαιότεροι, οίδλίγον ρωμαντι-



\
χίζοντες νοσταλγοί τοΟ παρελθίντος, τήν μεγάλην 
άθηναΤκήν ήμέραν τ<)ς γενικί|ς άναβτατώβεως, ποΰ 
Ιξεθεμελιώνετο ή οικογενειακή Έοτ(α καί οΙΈφίατιοι 
''εοΙ μαζί μέ τά έπιπλα καΐ τΙς οκάφες καΙ τά μπου- 

οοκέφίνα έκαρροδρομοΟοαν &πό τό Ινα ίχρον 
τήί πόλεω; εις τ6 άλλο, Άπ6 τή Γαργαρέττα είς 
Κολωνάκι, άπ* τοΟ Λεβίδη εις τά Πετράλωνα, άπό 
τδ Γεράνι ε?ς τά Έξάρχεια, άλλά καΐ άπδ τήν πλα
τείαν Κάνιγγος πάλιν είς τά τριγύρω τής πλατείας 
Κάνιγγος—Ιτσι γιά τδ χαλδ τοΟ χρόνου.

θυμάοθε τήν άλλόκοτον έκείνην Πομπήν τ&ν 
νεωτέρων Παναθηναίων—κατά τμήματα, άλλα έδώ 
καΐ άλλα έκεί διασχίζοντα τούς άθηναικούς δρόμου; 
μέ τά πολύφδρτα "Αρματα—τήν όποιαν μόνον διά 
τής μνήμης διααώζομεν, διότι ή άναπαραστατική 
της είκών δίν διεσώθη εις χαμμίαν ζωοφόρον καί δέν 
έφιλοτεχνήθη άπδ κανένα ζωγράφον καΐ δέν κατε· 
τέθη εις κανένα Μουοείον.

Τά πρίότα Αύγουοτιάτικα σύγνεφα πού διέτρεχαν 
Ιδώ-έκεί τδν Άττικδν ούρανδν άμα έπερνοΟσαν ή 
«Δρύμες», έδιναν τδ πρώτο σινιάλο τής άπάρσεως διά 
τήν άθηνα'ίκήν οικογένειαν. Μά ήταν φτηνδ τδ σπίτι 
ποΰ κατοικούσε, ήταν έλεεινδ καί κακορρίζικο, ήταν 
κεντρικό ή άπόκεντρο, είχε αύλή μέ άνηλίκους δια
βόλους ή ήταν ήσυχο σάν γωνιά τοΟ νεκροταφείου, 
δ,τι καί άν ήταν έπρεπε νά άλλαγή σάν τδ ροΟχο πού 
έφορέθηκε πολύ. "Επρεπε να άλλαγή άν δχι άπδ 
άνάγκη, τούλάχιστον άπδ σνομπισμόν.

— 'ΩραΙο είναι αύτδ τδ σπίτι, κυρία Εύτέρπη μου, 
ήσυχο, καθαρό, φτηνό. Εξήντα πέντε δραχμές τδ 
μήνα τέσσαρα δωμάτια, κουζίνα καί πλυσταριό ίδιαί-



τερο. Αλλά ϋ  νά γίνΐ[;; Τήν πρώτη Σεπτεμβρίου πρέ
πει νά τί άλλάξιβμε. Δέν ζεύρουμε πώς θά περάσουμε 
ατό νέο ποδ έπιάβαμε. Άλλ’ άς είμαστε χαλά τοΟ 
χρόνου.

— ΑΙ, άς είναι δγεία, Ελένη μου. Εμείς είμαστε 
στενοχωρημένοι ποδ θά μείνουμε στά ίβια χαΐ στα 
ίδια. *Ας τα ποδ λές.

Τά.... χρηματιστήρια - σταθμοί τών χάρρων, ποδ 
ήσαν είς όκτώ-δέχα σημεία τής πόλεως. χατά τάς 
τελευταίας ήμέρας τοδ Αύγουστου, έδέχοντο χατά δι
μοιρίας τούς... μεταναστεύοντας οίχογενειάρχας. Α( 
συμφωνίαι διεξήγοντο έπΙ τή βάσει ώρισμένης ταρί* 
7*ς χαΐ ή όργάνωσις τής πομπής ήρχιζεν άπό τήν 
έτομένην

Κρεββάτια, στρώματα, έπί τών όποιων έχαναν τήν 
άχουσίαν άεροθεραπείαν τους οί χορέοι, σχάφες, φανά
ρια, τραπέζια, πολλά τών όποίων δφίσταντο άχρωτη - 
ριασμόν των ποδιών τους χατά τό ταξείδιον, γραφεία 
μέ ξεμασελιασμένα συρτάρια, άπό τά όποια Ιζεχύ 
νοντο άπόρρητα έπιστολών* χλοδβες μέ τά παυλεριχά, 
ναρέχλες τρυπητές δεμένες μέ σπάγγους χαί μέ 
σύρματα, χουρελοδδες ριγμένες άπό πάνω—πλήρες 
δειγματολόγιονΠαληατζίδιχου, χομφά χαΐ άχομφα έ 
πιπλα σαλονιοδ, χάρυνοι μπουφέδες μέ χάσχοντα 
ντουλάπια, χλουβιά μέ καναρίνια συνεχρότουν 
μαζύ δλα τά ίντέρνα χόρπορις τής άποδημούσης 
πάτριάς... ΚαΙ Ιπάνω είς τήν κορυφήν τοδ σωροδ 
έχάθητο σοβαρόν σάν τό άγαλμα τοδ Βουδδα, 
τό δουλικό μέ τόν μπέμπη στήν άγκαλιά. Κοντά 
στόν χαρροτσέρη χαθισμένη ή πεθερά μέ Οφος σκυ
θρωπόν ώδηγοδσε τήν άραμπαδένιαν σχεδίαν,^πότε



βυθιζομένην ί!ς τις λιχοΟβις τοΟ ϊρίμου, π ίχί τρα· 
χίρουαϊν μέ τά γχίδουράχια τβν σταφυλάδ»ν, τά 
δποΐα ίχπληχχϊ χαί χρομαγμένα έπροαφωνοΟσαν μέ 
άνααχκναγμους χήν μεχανχαχιόουβαν οίχογβνβιαχί]ν 
έοχίαν. Ένφ 4 πχλαιδς οίχογ.νιιαχδς χαθρέφχης μέ 
χήν χραοί) χορνίζ» έπερίμεν! εις χ4 πεζοδρέμιο χίν 
δεΰιερον δρόμον χοΟ χάρροο, γώ νά γυαλίζωνχχι ίν 
χφ μεχαξύ χά ίΧΧα άναμένονχχ μέλη χτ]ς οίχογενεί»; 
χαί οί διαβίχαι χαί νόι χδν δγραίνη χ[χσιλισχά 4 
Αδέσποτος σιςάλος.

Τφ χαιρφ έχείνφ χαχά χήν πρώχην Σεπχεμ6ρΙοι> 
♦χινησις μεγίοχη χο!ς -Αθηναίοις έγένεχοα, δπως χαί 
έπί Πελοπ.ννηοιαχοα πολέμου, όμοιάζουοα χήν βι6λι- 
χήν έξοδον χών Ισραηλίχών. Καί χρονογραφήμαχα 
λυρεχά έγράφονχο ιί; χ4ς έφημερίδας χαί οχίχοι χα- 
χεσχεοάξονχο χαί έργα σχεχιχί έπαΐζονχο εις χά θέα- 
χρα ώί ποα ήρθε χό Ένοιχιοοχάσιον χαί άνχιχαχέ- 
σχηοε χήν πρωχοοεπχεμδριανήν φιλολογίαν χαί έχόλ- 
ληοε χούς Αθηναίους δπου... έχααχος εδρέθη σάν χά 
στρ€{δςζ στό βράχο.



01 ΚλΣΤΗΜΗΔΕΣ
Δέν έπήραιβ χαμπάρ  ̂ δτι ίφθασ* τδ φθινίπωρον; 

ΠρΙν Δχδμη ή φρέαχη μουστιά άρωματ(σΐ8 τδ πεζο
δρόμιο τδν’ΑθηναϊχοΟ μπαχάλιχου, 
μια φωνή μελοδραματικως γλυχειά 
σδς ειδοποιεί δτιεδρίακεοθε είς τάς 
τροπάς τοΟ χειμερινοΟ ήλιοαταοίου. 

—Ζεεεοτααοά καάστανααααα!... 
*Απδ ποΟ έξώρμησε δ παραστρα- 

τημένος τσοπάνης, 0 φορτωμένος 
μέ τδ καλάθι καΐ μέ τδ γιουρντί 
άναρριχτά στδν ώμο ; θέλετε νά 

μάθετε ; *Ορίοτε νά τδν παρακολουθήσωμε άπδ τδ 
όρμητήριόν του εις δλην τήν σταδιοδρομίαν του.

Ή  παρά τά Έξάρχεια, παρά τά Πετράλωνα. 
παρά τδ Κολωνάκι, παρά τδ ΜεταξουργιΤον εύρύ- 
χώρες τρώγλες ή παληαποθήκες άπδτελοΟν δμοΟ κα
τοικίαν καΐ έργαστήριον τών Αθηναίων καστα
νάδων. ΚοιμοΟνται, τρώνε, πίνουν, γλεντοΟν χαΐ πα 
ρασκευάζουν καΐ τδ έδώδιμον έμπόρευμά τους έκεΐ 
μέσα! Γύρω-γύρω στρωμένες τράγινες κουβέρτες άπο- 
τελοΟν τά γιατάκια τους, στή σειρά κοντά ή μιά 
στήν άλλη δπως ατούς παληούς θαλάμους τών ατρα-



τώνων εΐζ καιρούς έπιστραχιύσβως. ΚαΙ αέ μια άχρη 
κοντά σ’ Ινα παράθυρο ή σΙ πόρτα ποΟ νά χρησιμεύω 
καΙώς καπνοδόχος εδρίσκεχαι ή... κοινή Ιστία-τρο- 
χροδοτουμένη μΙ ξερά κούτσουρα καθ’ δλην τήν νύκτα 
-είς τήν όποιαν βράζονται τά κάστανα ή καβουρδί
ζονται τά στραγάλια ή παρασκευάζεται τό σαλέπι 
πρίν μπή στό σαμοβάρι διά νά περιαχθή είς τά κέν
τρα τής πόλεως. Καί ένψ βράζει τό καζάνι μέ τά κά
στανα, μέσα είς τό κοχλάζον θολό νερό βουτιοΟνται μέ 
τή σειρά ένα - Ινα τά γιλέκα καί τά σακκάκια καί 
ή κάπες τών νοικοκυραίων γιά νά ζεματισθοΟν οί ψεί
ρες. Οί άλλοι ξαπλωμένοι στά γιατάκια τους τρα
γουδούν ή μοιρολογούν τά ααραχατσαναίίκα τραγού
δια τους :

Σιιοδνται δέντρα 
Ζιι&Ονται ΖχχαροΟλα μ’
1·Εθ0νται καΐ τά κλαριά 
Σ ί ι έ τ α ι κ 'ή  ΖαχαροΟλα 

ΖκχαροΒλα μ ’
Μέ τά ξανθά μαλλιά.

Παίρνουν τούς δύο στίχους οί μισοί. Μετά, πάρα 
κάτω συνεχίζουν οί άλλοι.

Έ τσι περνούν ή νύχτες τού φθινοπώρου καί τού 
χειμώνος. ΚαΙ πρίν άκόμη ξημερώσω καλά-καλά ξε
χύνονται στήν πόλιν, άλλος μέτό καλάθι μέ τά ζεστά 
κάστανα, άλλος μέ ιό μπρίκι μέ τό σαλέπι, άλλος μέ 
τό έκτυφλωτικώς καπνίζον... βαποράκι μέ τά στρα
γάλια, άλλος παίρνει τή φουφού καί τό κασέλι καί 
πηγαίνει νά πιάση τά πόστα στίς γωνιές τών δρό
μων γιά νά πουλήση μέχρι νυκτός ψημένα κάστανα. 
Καί άμα γυρίσουν στό γρέκι δπου οταυλίζονται δπως 
τά γιδοπρόβατα πού φύλαγαν αχό χωριό τους, π έ



φτουν ξεροί στόν δπνο καΐ στίς δύο άπό τά μεσάνυ
χτα ξυπνοΟν χαί άρχίζουν :

Κι* £ναψ· τή  φ»τι& 
κκΐ οβϋΐΒ τ ό  λαχνάρι.
Σήχα> Λημήτρα μ*

XI* Αλλαξ·
ΕαΙ βάλ· -ϊά χαλά βου 
Νά πίμβ πίρα οτ’ "Αγραφα 
Φηλά βτό  Καρηβνΐίσι.

*'£τσ  ̂ πέρνα 6 χεομ&ναζ. Χδ xαλοχαερ  ̂ ποΟ είναι 
γιά τδ είδος του σαιζδν·μδρτ, τδ δ χαστανίς
ή άποδημών ή μετερχδμενος τδν πολυτεχνίτην. ΚαΙ 
δταν μυρίση ή μουστιά, πρίν άχέμη φανοΟν τά 
πρώτα σύγνεφα στδν Άττιχδν ούρανδ, έμφανίζεται 
είς τούς Άθηναι'χούς δρδμους 6 καστανάς περιφέρων 
τδ άχνίζον καλάθι του μΙ τά :

*>->Ζεστααααά, χάααστανάαααχα.



ο Π λ Γ Ω Τ η Τ Ζ Η Σ
ΕΓναι δ άντίπους τοΟ Καοτανβί χαΐ άπδ τήν ιδ̂ α 

ράταα. ΚαΙ ο{ δυδ άποτελοΟν τά άλάνθαστα ζωντανά 
ώρολδγια τδν φθινοπωρινών χαΐ των έαρινδν Τροπών 
τοΟ ΆττιχοΟ ήλίου. Μπορεί νά μαίνεται δ Μάρτης 
μέ τά μπουρίνια του. Μπορεί τό ΆοτεροσχοπεΤον νά 
α&ς πληροφορώ περί έπιχειμίνων άντιχυχλώνων. θ έ
λοντας χαΐ μή δμω; θά παραδεχθί)τε ίτι δ χειμώνας 
έπέρασεν δριστιχώς. Σάς τδ διαλαλεί μέ τήν τραγου
διστή φωνή του δ παγωτατζής ποΟ ένεφιανίοθη ατούς 
Άθηναίχούς δρίμους μέ τά πρώτα χελιδδνια.

Κρύο παγοτόοςο 
Ε ρύ · χαΐ 8ροσιβτιχοοοοό

Τά λίγα αυρτά αδτά λδγια άποτελοΟν τδ σύνθη
μα, εις τδ δποϊον σχιρτά ή άθηναϊχή συνοιχία.

Τά δημοτιχά χαΐ τά έλληνιχά σχολεία άμφοτέρων 
τών φύλων άναστατώνονται. “Αν τδ Ιρρινον αύτδ... 
άνθρωπολάλημα άχουσθή χατά τήν διάρχειαν τής 
διδασχαλίας, τδ μάθημα έθαλάσσωσε. Οί Ιξεταζδμενοι 
μαθηταί Ιξησφάλισαν τδ μηδέν. Ένας βομβώδης ψί
θυρος άναστατώνει χήν τάξιν χαΐ αί άπαντήσεις δί
δονται άναχατεμένες σάν τά πούλια χαλασμένης παρ
τίδας στδ τάβλι. *Η μαθητιχή προσοχή είνε προση*



λωμένη πρός τέν χρότον ιών τροχών τί|ς παγωχοφδ- 
ρου άμάξης.

"Αν βίνε δ̂ άλ€^μμα, τίτβ άχωλύτοϊί τά μιχτά τάγ
ματα τ·ί)ς άνηλίχου γβνεΛς όρμοΟν «ρδς τδν δρόμον̂  
χαΐ πολιορχοΟν μέ θόρυβον χαΐ χοροπηδήματα τδν 
φιλόμουσον πωλητήν.

Τά ζυμαρένια χωνάx^α, τά δποΐα ιΐνί χαΐ αυτά 
έδώδιμα, γεμίζονται μέ τή σπάτουλα άπδ τδ ψυχρδν 
πηχτόν χατασχευασμα χαΐ παραδίδονται εις τούς άγορα- 
στάς, οί όποΤοι άφοίΐ τά χυττάξουν χαλά πρώτα, άφο5 
τά χαμαρώοουν, άφοΟ τά ύψώοουν ώς χύπελλον χαμ- 
πανίτου δι’ ίχφώνηβιν προπόσεως, μετά τά άρχίζουν 
εϊς τδ γλύψιμο. Καί δσο τό πβριεχόμενον έλαττοΟται, 
τόσο χώνουν πιδ μέσα τή γλώσσα, τόσο τά ρουφοΟν· 
ώς ποΟ οτό τίλος ροκανίζουν χαΐ τδ περιέχον, τδ δ- 
ποίον γκριτζανίζει στα δόντια τους άπδ τή σκόνη 
πθΟ Ιχει μαζέψει.

"Αλλοτε, σέ καιρούς πιδ ρωμαντιχούς, ό παγωτα- 
τζής τών Αθηνών, 0 άχούραστος διαλαλητής τής ά- 
νοίξεως έτραγουδοΟσε παθητικά κάτω βίς τά παράθυ
ρα. Σήμερα άποστηθίζιι στιχάχια άπδ Επιθεωρήσεις 
ή καλλίτερα κατασκευάζει τά δικά του ρεαλιστιχώ- 
τατα άσματα.

ΚαΙ βάλε μαβτοροί» 
γέμιο» ιό χονάχι

Τδφτιβν· ή γχόμενά μου 
μός ατήν κάμαρά μοο 
'ΰραΐο ηαγα'τόοοοο 
Κρ5ο χα( δροβτιχόοοο

Τδ χαρροτσάχι του, τρίτροχο ή τετράτροχο, φρε- 
σχομπογιατισμένο πάντα, μέ τά έθνιχά μας χρώματα 
συνήθως, άλλοτε μέ μιά μικρή τέντα άπδ πάνω, δπεν-



6υμ(ζουσαν τά παλα^ά άθτ^ναΐχά β(ζ·ά·β(, 2λλοτβ εί; 
οχ'ί]μα χαταδρομιχοΟ-~δ ουνηθέβτερος τύπος είνε τδ 
βωρηχτδν «Άβέρωφ»— άλλοτε ε!ς σχ1)μ* τορπιλλιχΰΰ 
ή 6ποβρυχ(ου, ε1ν« άρματωμένο ώ; τά μπούνια. Πρ&· 
τα-πρ&τα μέ τά λεβητοοτάαια μέ τύ κίτρινο τενεχε* 
βένιο καπάκι, μέβα εις τά δποΐα εύρίσχεται τύ πα
γωτό. Κατόπιν γύρω-γύρω κουταλάκια, ποτηράκια, 
χαρτάκια κόκκινα καί πράαινα, έπάνω είς τά όποια 
είνι έναποτεθειμένα εις άφθονον ποβότητα τά ζυμαρέ· 
νια χωνάκια. *ϋ τροχός κυλιέται μέ στριγγους άπό τήν 
άλαδωαιά κλαυθμηριομούς άνά τούς άθηναί'κούς όρό* 
ριους καί ό άβπροφορεμένος έφοπλιβτής μέ τήν ποδιά 
καί μέ τό οκοΟφο άπαγγέλλει δλο τό έπιθεωρηοιακό 
ρεπερτοάρ γιά τήν διαφήμιοιν τοΟ είδους του.

Καί νά οάς πΰ τήν άλήθεια, |είς αύτό τό χεφά* 
λαιον ό πλανόδιος πωλητής τδν άθηναϊκών δρόμων 
Ιχει πολύ έξευρωπαΥσθή, δπερτερήσας καί τούς συ
ναδέλφους του παγωτοπώλας τής Ιταλίας. Εις τάς 
άρχάς τού περυοινοΟ καλοκαιριού εδριοχόμενος είς 
τό Αίντο τής Βενετίας, Ιθαύμααα είς τήν παραλίαν 
τής διεθνούς έκείνης λουτροπόλεως τδν ίδιον τύπον 
τοΟ πλανοδίου παγωτατζή μέ τό ίδιο χαρροτσάκι του, 
|ΐέ τό Ιδιο περιεχόμενον, άλλά μέ μόνην τήν διαφοράν 
δτι δέν εύρήκα τόν περιφερόμενον καταστηματάρχην 
τόσον ωδικόν, δσον τούς δικούς μας. Έρκεϊτο είς 
μίαν άπλήν είδοποίησιν:

—Τζελάταααα, τζελάταααα.
Ένω έδώ μέ τό μελωδικόν άσματολόγιόν του 

σάς ξεσηκώνει άπό τά τρίσβαθα τής αύλής. Τό 
δουλικό έξαποστέλλεται μέ τό ποτήρι καί μ’ 
Ενα τάλληρο γιά νά τό γεμίση άπό τήν παγεράν άμ-



βροβίαν τοΟ τραγουδιστοΟ, ό όποιος έχβίνην τήν στι
γμήν σοβαριύεται, άπομαχρύνει τόν ξυπόλυτον παι- 
διχόχοσμον ηοΟ πολιορχεί τό 2ρμα του χαΐ ξεροχα- 
ταπίνων ΙπΙ τ^ θέα τοΟ ίφράτου δουλιχόΟ, τράγου  ̂
δάει μέ άναστεναγμους:

θ< λω  ξικουλιίββ 
Μιί Οοιίλα χροιχίοο».

"Αλλος τύπος παγωτοπώλη, ό φερων έπ’ ώμου τδ· 
εμπόρευμα ! Είναι, νά είποΟμε, ή όρειβατιχή μοίρα 
αύτός. Έ π ’ ώμου Ινα ξύλο μαχρύ οάν άγχλίτσα λε
βέντη τβέλιγχα ε!ς άχριβή όριζόντιον, χαΐ άπό τό Ινα 
μέρος χαίτό άλλο χρεμασμένοι δυόχουβάδες ρυθμιχώς 
χατά τό βάδισμάτου ταλαντευόμενοι. Μέσα είς αύτούς 
περιέχεται δύο είδών γιάτσο, βπερ χαί διαλαλεΐ τρα
γουδιστά, πωλών μέ μίαν δραχμήν μόνον—δπως μέ 
μια πεντάρα άλλοτε—τραγούδια χαΐ είδη ζαχαροπλατ 
στιχής άμφότερα δροσερώτατα.

"Ετσι περνάει τήν σαιζόν του άπό τό Μάρτη ώς 
τόν Όχτώβρη, δ φιλόμουσος παγωτατζής τίδν Αθη
ναϊκών δρόμων, σχορπίζων χατεσπιλωμένης λευχό 
τητοςχιονώδη άμβροσίαν χαΐ πριονίζων μέ τήν χλαυθ- 
μηριστή φωνή χρυ τήν ήαυχίαν τής πυρωμένης γε> 
τονιάς, δπως χάνη τό τζιτζίχι έπάνω στα κλαδιά.



λΠΟΚΡΗΗΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Αοιηόν, £ρχ€ται τ6 Κρυώ}^ον. ΚκΙ άμέοΜς ένέ* 

οχηψκ χαΐ 6 άνεμοστρέβίλος μέ ζάς ηολυχρύμους έρ- 
μαφροε(τους φιγοΟρβς ηοΟ Ιντεμπουτάριοαν περ:ατρε- 
φέμεναι βργιωδώς εΙς τά σταυροδρέμικ τΑν Αθηναϊ
κών συνοικιών. Ένα 6πό|5ραχνο σφύριγμα κατ’ άρ- 
χάς, κτύποι ταμπούρλου κατόπιν μδς ξαναβιδοποίη- 
σαν περί τί]; Ιμφανίσεως τών άπογόνων τοΟ θέσπι- 
δος καΐ τοΟ Θεοδοσίου είς τά παράθυρά μας χαΐ πά
λιν. Έ τσι ή γειτονιά έσηχώθη στδ πόδι. Τά παρά
θυρα, τά μπαλκόνια, ή πόρτες, τό πεζοδρόμιον Ιγι- 
ναν δλα θεωρεία καΐ έγέμισαν θεατάς καΐ άπό τό... 
ύπερώον τί}ς ταράτσας άνεφώνησε μέ χαρά τό φιλο- 
θεάμον δεσποινίδιον.

—Τό Γαϊτανάκι, τό Γαϊτανάκι.
— ΚαΙ τοΟ χρόνου ! Άντεφώνησε ό Κάπο ντί 

μπάντα χαΐ άμέσως ή κλαπαδόρα... άνεστέναξε μέ 
μανίαν κάποιον άσυνάρτητον σκοπόν.

Τό Γαϊτανάκι 1



"Αν άνατρέξωμιν βίς τήν ίστορικήν του καταγω
γήν θά τό εδρωμιν ώςΒενεταοάνικη πηδηχτή κανδρίλ- 
λία ποΟ πλέκει καΐ ξεπλέκει γύρω άπό τ6 κοντάρι τά 
πολύχρωμα κορδίνια ; τά γαϊτανάκια. *Άν άνιι^η 
τήβωμεν τό ίρμητήριόν του ε?ς τήν’Αθηναι'κήν συνοι· 
κΙαν.,.Μά γιατί νά ψάχνουμε κοντά στις μάνδρες τ&ν 
καστανάδων ή ατά γραφεία τοδ ΜικροΟ ΡωμηοΟ καί 
τοΟ Περιδρύμου; *Έρχεται μένο του καΐ μάς βρίσκει. 
ΚαΙ ένψ οΐ άρλεχΐνοι χαΐ οΐ πιερρέτοι καΐ α! κυρίαι 
καΐ «ί φύσει καί θέσει δεσποινίδες μέ τήν πολύχρω- 
μον ρκχοσυλλογήν των περιστρέφονται γύρω άπό τδν 
'ΐόν στύλον, δ Παλιάτσος άνταλλάσσων μοΟτζες καΐ 
χαρπαζές μέ τήν.,.κινουμένην γαλαρίαν τοΟ κοινοΟ 
τείνει διά τήν δεκαρολογίαν πρδς πάσαν χατεύθυνσιν 
τδ χαρτονένιο καπέλλο του χαΐ τδ ντέφι.

Κατόπιν λογχίζει τήν άρμονίαν τής μουσικής μέ 
τά ποδοβολητά δξύς σφυριγμός. Ή παράστασις 
διακόπτεται,'τδ κοντάρι τίθεται έπ’ ώμου, τά θεωρεία 
τοΟ πεζοδρομίου άδειάζουν καΐ ό θίασος μεταφέρει 
σ' άλλο σταυροδρόμι τήν δράσιν του. Καί καμμιά φορά 
καταλήγει καί εις κανένα προσφυγιχόν συνοικισμόν, 
δπου... τά δρια τής ύποδοχής συγχέονται μέ τά δρια 
τής πρόγκας.

—ΊβΙ τοΓκουδουνάτοι, τσί κρύοι. ’ΙβίτσΙγλύ· 
τσιδοι...

Αλλά καί άν άδειασε τό σταυροδρόμι σας άπό 
το Γαϊτανάκι πάλιν δέν θά μείνετε παραπονεμένοι 
άπό θεάματα. Νά σέ λίγο οί πομπές τών Προσκυνη
τών τής Μέκκας, τούς όποιους πάλιν ή γειτονιά δ- 
ποδέχεται μέ άναφωνήσεις θαυμασμού καΐ άγάπης.

— *Ώ!, ώ1 ώ! *Η Γκαμήλα... Χόρεψε μωρή...



Καί χορίύει χαΐ χοροπηδί μί τό λιναταένιο ο6- 
μά της ααΐ χαμμ:ά φορά άπό τήν τρύπια χοιλιά της 
πού παριστάνειέν προχειμένψ τάν Δούρειον—ή γαΐ'- 
ίούριον—Γππον ξεπροβάλλει Ινα χέρι χαί είοπράττε·· 
λαθραίως χανένα πορτοχάλλι άπύ τβ μανάβιχο πρ6 
τοΟ όποιου περν? ιξ πομπή.

Ά ν δέν μένετε ίχανοποιημένοι μέ τήν Γχαμήλα, 
ρίξτε τόν όβολόν σας είς τδ όρχοΰμενον Άλογάχι τό 
άχολουθούμενον άπί ζεύγος νεονύμφων Σαραχατσα- 
ναίων. Ή , γιά νά μήν χάνετε χόπο,δύστε δ,τι προαι- 
ρείσθε είς τόν Ξυλοπόδαρον, ό όποίος διααχελίζει τό 
πλάτος τοΟ δρόμου διά μιάς, άχουμπά τόν ώμο του 
είς τό παραθύρι τού δευτέρου πατώματος χαί βάζει 
μέσα στήν χάμαρά σας τό χέρι του... Αλλά χαλά θά 
χάνετε νά τόν προσέχετε, γιατί μπορεί νά σουφρώση 
δ,τι εβρει άδιαφορών πρός τό σμήνος τών άλάνηδιεν 
ποΟ χοροπηδούν χάτω στά πόδια του χαί τού φω
νάζουν :

—Ρέ μπάρμπα. Τί χαιρός φυσάει αύτοΟ άπάνω;



Σ Τ Ο  Κ Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ο
Ηαβχαρ(ί9(ς χαί πολΤται 
ατίς χολώνβς βρ·θΐ|τ£.

ΣτΙς Κολώνες !
Πολύ γρήγορα 5μως δ χ&ρος τδν στύλων τοΟ 

“Ολυμπίου Διάς χατέατη άνεπαρχής διά νά περιλάβι  ̂
συμπαντα τάν Άθηναϊκάν λαόν—τάν όποιον μία μυ- 
στυριώδης φυγόκεντρος δύναμις Ιχσφενδονίζει πράς 
τάς έξοχάς όμοΟ μέ τά μουσικά όργανα, τΙς λαγάνες, 
τούς ταραμάδες καΐ τά μαρουλόφυλλα, άμα ξημερώσι  ̂
ή Καθαροδευτέρα.

“Αφήστε λοιπόν στή σημερινή Ιποχή τήν πλα
τείαν τί&ν ϋτύλων όπου οΕ περί τάν Κρίτσαν Λιδωρι- 
κιώτες κλωτσοπατοΰν χορευτά τάν ίερόν χδρον. Α 
φήστε τά Φάληρα καί τήν Κηφισσιά μέ τήν άριστο- 
κρατία τους. Περάστε γρήγορα άπά τά Πατήσια. Πα
ραλείψατε τήν έπίσκεψίν σας είς τά Χαλάνδρι καΐ 
τραβήξτε είς τούς γύρω άπά τήν “Αχρόπολιν λόφους 
δπου γλεντφ ή Ελληνική Επαρχία. ΚαΙ νά άμέ- 
οως πίσω άπά τής πλάστιγγες ποΟ ζυγίζουν τά κοι
λιακόν τους βάρος οΕ Λούκουλοι τής “Αποκρηάς, καί 
πάρα πέρα άπά τά *Π ανώ βαμα  *Α μαίίηκέν», όμι
λος τέκνων τής εύάνδρου Κρήτης πώς διασκεδάζει



μέ τόν πηδηχτόν τί)ς πατρίδος του καΐ μέ τό κλαυθ- 
μηριοτό τραγοΟδι.

Έψί$ τό βροίδυ οιόνιζ· 
πέραο' άφ* τό απίτι της 
£χουί την πον γόντζιζ· 
χαί λάλουν μή χαχόν τη ;.

Ίδοό δύο βήματα πάρα πέρα παρέα άπό Χιώτες, 
οί δποίοι άφ’ οδ τήν έτυλώσασιν μέ τά σαρακοβτ;ανά 
π(&ς έχουν έπιδοθή υπό τού; ήχους κλαρίνου βτόν 
χορόν καΐ οτό τραγοΟδ;.

Κάτω στο γιαλό χοντή 
ΝβραντζοΟλα φουντατή.

Να έχει οί ΧιφνοΙ 6πό όηήνεμον βράχον χορεύον* 
τις Ενα είδος Ιΐυρρίχιον, συνοδεία στεναζούσης γχάΐ'- 
δας.

Νά πάρα κάτω παρέα άπό Πηλ;ορεΙτες τράγου* 
δοΟσα μέ νοσταλγίαν τό ;

Τρία παιδιά,
Τρία παιδιά Βολιώτιχα 
μάς χλέφαν τήν Άνοόλα 
Άνούλα μας γλυχ·ιά ...

Νά στήν άλλη πλαγιά πού χορεύεται 6 χασάπικος. 
ΚαΙ λόγφ τοΟ δτι οί συγκροτοΟντες*τόν χορόν *Αθη· 
ναΐοι χρεοπωλαι προμηθεύονται σφάγια έχ Χερβίας 
μάς πληροφορούν είς μελωδικούς ίάμβους άκουομένους 
σαν χτυπήματα στό μασάτι δτι :

Τό κορίτσι Σέρβικα 
τό λέν· ντουρνεράχι

Μεθ' δ ή γειτονική τους παρέα των ψαράδων ά 
παντδ μέ τό δικό της Επαγγελματικό τραγούδι · 

Δυό ψαράκια μελανούρια...
Γειά σου άγάπη μου καινούργια

ΚαΙ τό νταούλι κρούεται ρυθμικδς δπως είς τούς 
χορόύς τΰνΔερβίσηδων καί 6 ζουρνάς τού Άκαρνάνος



χλαυθμηρίζβι κάποιους Αόριστους ειδυλλιακούς χαϋ· 
μοΰς χαΐ̂ τό κλαρίνο θυμίζει παλαιά γλέντια τοΟ Καφέ 
άμάν. «Κάθε τόπος χαΐ ζακόνι κάθε μαχαλάς καΐ τάξη. 
“Εθιμα, συνήθειες, τραγούδια, χορούς, βλα τά Ιχουν 
μεταφέρει έχεϊ οί έχ περάτων τής Χώρας ΙΙανέλλη- 
νες, Αδελφωμένοι είς τό ύπαίθριον τών Κουλούμων 
ξεφάντωμα, έκιΓ παρά τήν σκιάν τής Άκροπόλεως 
καΐ τών άλλων Αρχαίων μνημείων. Ιπάνω εις τούς 
γραφικούς λόφους μέ θέαν πρός τήν γαλανήν άπε- 
ραντωσύνην τοΟ ΣαρωνικοΟ. "Ετσι Ιχουμε έμπρός μας 
δλη τήν Ελλάδα: Από τήν Πόλι ώς τήν Κρήτη, Από 
τή Σμύρνη ώς τδ Αργυρόκαστρο, Από τή :

Ρόδο τή Ροδοπούλα 
πού Φράγκο^ άγβΐπ'ηβ· 
μιά Ριομηοηούλα,

ώς τήν Κέρκυρα, ώς τή Φλώρινα καΐ παρά *πέρα 
άχόμη, δπου Ιχει παιδιά της ή Ελλάς.

Τι είναι τά Αθηναϊκά Κούλουμα ; Είναι Αναβίω* 
σις τών Αρχαίων Άνθεστηρίων ; ' Είναι συνέχεια τών 
Παναθηναίων ; Είναι λείψανα τής όργιώδους Διονυ
σιακής λατρείας ; Άλλ* αύτά άς τά ξεμπλέξουν οί Αρ
χαιολόγοι. Σ έμάς σήμερα Αρκεί ή άπόλαυσις μέ τά 
δπαίθριο ξεφάντωμα συσσώμου τής Ελληνικής έπαρ- 
χίας στά γραφικώτατα κράσπεδα τών Αθηνών.
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ΣλΒΒητοκΥΡίηκο
Τδ σφυρί—δχι ώς ίδεολογιχδν σύμβολον— δ χ*- 

σμ^ς, δ χονδυλοφδρος, ή πί)χυ, τδ τσαγκαρδσουβλο, 
χδ ροκάνι, δλα̂ είς άναχωχήν χδ ίίαββχχόβραδβ «δντας 
δ ήλιος βυθίσ·̂  χαΐ χδ σούρουπο άκλουθήσ·3>. Μόνον 
χδ ψαλλίδι τοΟ χουρέως συνεχίζει χήν φλύαρον δρά- 
σιν του ώς άκομπανιαμέντο είς χήν άνχάραν τής πδ- 
λεως.

Έ  Άγορα άγει τά έβδομαδιαϊα της €Έκατόμ- 
ββια»: 2τούς δρόμους άγονται Παλίλια χαΐ άρμαχο- 
δρομίαι. ϊδ  χαρτζιλίκι τής έβδομάδος μεταβάλλεται 
είς άγώγι,|ρεχσίνα, μπύρα, φυσχίχια, ούζο καί νόχβς...

—Αί ρέ Παναγιά μου, χι’ άς φέξτ̂ . Άχδύεται μιά 
άπεγνωσμένη φωνή άπδ τδ αυτοκίνητο, τδ φορτωμένο 
άνθρώπους καΐ μουσικά δργανα, δταν προχωρήση ή 
νύχτα χαΐ τδ πιοτό.

ΈπΙ τέλους κάποτε θά φέξη χαΐ θά ξημερώση 
ή Αθηναϊκή Κυριακή άργία. Αί χείρες τοΟ χτίστη 
αί άργοΟσαι άπδ τδ μυστρί έργάζονται είς χήν ράχιν 
τής συζύγου. Ή παρέα ή προσχεδιάσασα χήν Κυρια- 
χάτιχην έχδρομήν θά φύγη πρωί-πρωί γιά τήν έξοχή 
μέ κεφτέδες, κοντάχ καί γραμμόφωνα. *Η συντηρητι
κή πολυμελής οικογένεια θά γευματίση οίκοι καί τ*



άπίγευμα θά έπιχειρήση στο̂ χ̂ δόν Ιξοδον πράς τά Ιγ- 
γύς έξοχ^xά χέντρα. *Η νβολα(α θά σπεύσ·ϊ| κατά κ6* 
ματαπράς τά γήπεδα τών Μάτς,.,είς τά όπο;α...Άλλά 
δοά τήν περ^γραφήν τής άθλητ^xής κινήσεως Ιχετε νά 
διαβάσετε τά δέοντα οτής είδιχές στήλες των Ιφημερί- 
δων καΐ τών περιοδικών— μηδέ των θεολογιχών Ιξαι 
ρουμένων— τής δποϊες γράφουν είδιχοΐ συντάχταί 
Ιπαγγελλόμενοι τους8φιλάθλους μέν εις τά δημοσιογρα
φικά γραφεία τού; δημοσιογράφους δέ εις τάάθλητιχά 
γήπεδα.

ΚαΙ δταν βραδυάση, ή Ιπάνοδος τοΟ διασκορπι- 
σΙέντος πλήθους ε?ς τάς οικίας του άρχίζει μέ τδν Ιδιο 
τρόπο ποϋ γίνεται ή έπάνοδος τών νεοσυλλέκτων 
είς τούς στρατώνας κατά τό έσπερινόν προσκλητή* 
ριον... Τά τράμ τρέχουν μέ άγχομαχητό χαΐ τριζο- 
βολοΟν... μέ φωνήν σφαζομένων χοίρων, εις τήν κάθε 
στροφή, καθώς προχωρούν βαρειά, κατάφορτα κόσμο, 
προσκολλημένον άκόμη καί στις σκάλες καί στού; 
προφυλακτήρες. Ή μερακωμένη παρέα πού πεζοπο 
ρεϊ... Άλλ* έν τώ μεταξύ έπέρχεται διακοπή τού ήλε- 
χτρικοΟ ρεύματος καί ή πόλις βυθίζεται είς τό σκότος. 
Τά τράμ άκιίητΟΟν, άγοντα καΐ αύτά τάς στιγμάς τής 
ίεράς άκινησίας, κατά τά καθιερωθέντα άγγλικά 
έθιμα είς άνάμνησιν τών πεαόντων πολεμιστών. Ό 
κόσμος έκσπά είς ζωηράς φωνάς καί|κατόπιν είς ψιθύ
ρους σάν τ6 μπουλούκι τής μύγες τό καλοκαίρι άμα 
κλείνετε τά παντζούρια καί μείνουν μέσα στό δωμά- 
τιον.

Καί δταν έπί τέλους άργά τό βράδυ Ιπανέλθη ή 
δεινοπαθήσασα οικογένεια είς τήν έστίαν της, έπανα- 
λαμβάνονται όλίγον τι αί σκηναΙ τής πρωίας. Άνα·



πόληοις τοΟ προγράμματος ττ)ς βοασχεδάσεως, αχόλια, 
διαπληχτιομοί, τρυφερότητες.

— Καλά περάσαμε, βρέ Θεώνη μου, μόνον ποΟ 
μέ χάλασαν έχεΐνα τά μεζεδάχια—γχρρρ-

—Νά μή σώσω νά ξαναβγώ μαζί σου, γρουσούζη. 
Καί τή Δευτέρα τό πρωί, ποΟ λήγει ή άναχωχή 

τής πέννας, τής ράσπας, τής γραφομηχανής, Ινα ά· 
χατανίχητο μαχμβυρλίχι χυριαρχεΐ παντοΟ, πρός χύ- 
ρωσιν τοΟ αίωνίου φυσιχοΟ νόμου <ή γαλήνη μετά 
τήν τρικυμίαν>.



Π*μ« Χΐ’ <μ·Ις νά ηοίρβμ» 
μή χάνουμβ χαιρί...·

—Συγγνώμην, χ6ρ(ε πόλιομαν. Έδ® δέν ήταν 
β;6λιοπωλ*ϊον ώς προχθές;

—Μέ τή σειρά σας, χΰριε. Μέ τή σειρά σας.
—Μά Ιγώ ρωτώ, δέν σδς ζητώ νά μέ βάλετε στή 

σειρά.
— ΑΕ, δέ βλέπετε;
—Δέν βλέπω, κύριε πδλισμαν. Δέν βλέπω άλλο 

τίποτε έμπρδς είς τήν πδρτα παρά Ινα άπέρθητον 
παραβάν άπό κιβώτια καΐ σανίδες... καΐ κόσμο.

—"Ωχ, ώχ, ώωωωώχ... Τδ χέρι μου...
—Κύριε πόλιαμαν...
—Δέν είναι τίποτε, κύριε. Έστραγγουληθη τδ 

χέρι κάποιου πού μπήκε μέσα είς τδ πλήθος. Ποιδς 
τοΟ είπε νά βιάζεται:

Έν τφ μεταξύ μια γρηοΟλα, σέρνοντας Ινα φο·



ϊ3β

φιομένο, χαχεχτικό καΐ μελαγχολικό παιδάκι, μέ 
πλησιάζει καΐ μοΟ δίδει πρός άνάγνωσιν 2να χαρτί 
όμοιάζον κατά τό τσαλάκωμα μέ τά έντάλματα 
πού έβγαζαν άπό τήν έαωτερική τους τσέπη οί πα
λαιοί χωροφύλακες.

—Τι βιβλία γράφει, έδώ κύριε: Διάβασέ μου.
— Τά βιβλία αυτά είναι γιά τό παιδάκι βλα ;
—ΝαΙ μαθές! Γιά τό παιδάκι. ΜοΟ τάγραψε 6 

δάσκαλος.
—Τά βιβλία έγραψε 6 δάσκαλος, κυρά μδυ;
—Έδώ αύτό τό χαρτί, καλέ!
—“Α [ Γιατί καΐ τά βιβλία καΐ τΙς σημειώσεις, 

βλα τά γράφουν οί δασκάλοι. Λοιπόν. "Ακούε... 
Αλλά καλύτερα άς μποΟμε μέσα στό βιβιοπωλεΤον. 
Είναι φίλος μου ό βιβλιοπώλης καΐ θά μας δώση 
προθύμως κάθε πληροφορίαν.

Διαλαθών τήν προσοχήν τοΟ πίλισμαν κατορθώνω 
νά διασπάσω τον πρό τής θυρας άνθρώπινον δγκονι 
νά άνατρέψω Ινα κιβώτιον, νά δπερπηδήοω τό 
όδόφραγμα καΐ νά είσέλθω είς τό κατάστημα συνο- 
δευόμενος άπό τάς άράς τοΟ παραγκωνισθέντος πλή
θους πού περιμένει νά είσέλθη μέ τά σημειώματα είς 
τό χέρι.

—ΑΙ, κύριε. "Αλλοι έχουν σειρά... "Ω, ώ....
—Μή βιάζεοθε ..Δέν είναι Δημοτικές Βεσπασια 

νές, άπό όσες άπέμειναν άπό τό γκρέμισμα, γιά νά 
έπείγεσθε τόσο πολύ...

—Βάστα, τζάνουμ, βάστα.
Μάς ζαφνίζει δλους μιά αίφνιδία κραυγή καί άμέ- 

σως έπακολουθεΐ ένας Ιλαφρός κρότος τσουβαλιοΟ 
άδειάζοντος άπό παληόξυλα καί χαρτιά... Κάτι πα-



ρέμοιον συνέβαινε. Ραγιδς γονβύς φέρων ζαλιά τό δε
μάτι τδν διδακτικών βιβλίων που έπρομηθεύθη διά 
τήν άνατροφήν των άπογβνων του, δποατάς σύγκρου- 
•σιν μέ Ιτερον ουνάνθρωπον όφιοτάμενον καί αύτάν 
τήν Ζδίαν καταδίκην, εΟρίσκεται πρηνής ίπί τοΟ πε
ζοδρομίου, ένω τό δέμα μέ τού; πνευματικού; θηοαυ 
ρούς βκορπίζεται έδώ κι’ έκεϊμέ'άπελπιατικόν θρόΐομα 
καί τρίξιμο τών φύλλων του. Εξώφυλλα χρωματιστά 
οάν παληές άποκρηάτικες μάοχε; μέ χαλκομανίες 
πού παρίσταναν οκηνάς οικογενειακής ευτυχίας—μέ 
τήν άπαραίτητη γιαγιά είς τό μέσον διηγουμένην τά 
περιεχόμενα τοΟ βιβλίου—σελίδες μέ παιδικά ποιήμα
τα είς τύπους χωλιάμβων, άλλες σελίδες μέ σκίτσα 
παριστάνοντα προαύλιον σχολείου, άλλες μέ κολοβω 
μένα κείμενα σπουδαίων συγγραφέων—γραμματικαί, 
αναγνωστικά, άλφαβητάρια, γεωμετρίαι, γιωγραφίαι, 
συντακτικά, φυσικαί, ζωολογίαι μέ σιλουέττες τοΟ ζω- 
ϊκοΟ βασιλείου, τόμοι χαρτόδετοι καΐ τόμοι ύπενθυμί- 
ζοντες—έξωτερικώς—τά έργα τής ληστρικής φιλολο
γίας, δλα κατάκεινται δπό τούς πόδας τοδ συνωθου- 
μένου πλήθους, είς τάν βόμβον το5 όποιου προστίθεν- 
τα, καί τοΟ άτυχούς οικογενειάρχου αί οίμωγαί.

— Μέ ήσυχία κυρίαι καΐ κύριοι, μέ ήσυχ... ώχ, 
ώχ !

—Μέ τή σειρά σας, κύριοι! Αναφωνεί ό πόλι- 
σμαν αύστηρώς.

'Ως τόσο χάνω κατά τήν είσοδον τό καπέλλο μου 
χαΐ καθώς εύρίσκομαι ξεσκούφωτος μέσα είς τό κο- 
σμοπλημμύριστον βιβλιοπωλεΐον έκλαμβάνομαι, φαίνε
ται, για ύπάλληλος. Μιά ώραία χήρα μέ τήν άνεμι 
ζομένην πλερέζαν τής όποιας καλύπτονται δύο πελά-
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ται (οτάμβνοι 6 μέν έχ δεξιών,  ̂ 3έ έξ'εύωνύμων, μ  ̂
πλ·»ίσιάζει μέ Ινα γλυχύτατον μειδίαμα {χανάν νά Ιρ- 
μηνευθ^ ώς υπόσχεσις τών γοητευτιχωτέρων γλυκα
σμών τσΟ Παραδείαου χαΐ μοΟ ζητεί πληροφορίας έπΙ 
τ-ζ βάσει ττ]ς οημειώσεως πού Ιχει δπ’ δψει της. Πρδς 
στιγμήν μέ παραμερίζει ή παρέμβασις τοΟ ύπαλλήλου, 
μετά τοΟ όποιου ή ώραία πελάτις άρχίζει τάς έρωτα- 
ποχρίσεις. Ό  καταστηματάρχης ποΟ άλλοτε μέ έτρέλ- 
λαινε στή λίμα, τώρα καταγίνεται εις τδ νά άδειάσ·̂  
τό συρτάρι τοΟ μπάγκου του|άπό τδν φόρτον τών χαρ
τονομισμάτων πού Ιμαζευθησαν μέσα εί; τριών ώρών 
πώλησιν. Τάλληρα, δεκάρικα, πενηντάρια, έβδομην* 
ταπεντάρια, κατοστάρικα, τά μαζεύει δλα καΐ τά κά
νει μπάλες μέσα οτή φούχτα του καΐ τά στοιβάζει 
βιαστικά μέσα οέ μιά σακούλα.

—Πώς πάει τό νταραβέρι, Κυργιάννη ; Τόν έρω- 
τ^ νεοεισελθών φίλος του τυπογράφος.

—Τίποτε, τίποτε 1 Κεσσάτια φίλε μου. Κεσσάτια» 
ΤοΟ άπαντά μέ γρήγορα-γρήγορα λόγια ό ατυχών κα
τά τήν σαιζόν τών Διδακτικών βιβλίων ειδικός βιβλιο
πώλης, ό όποϊος Ισπευδε έκείνη τή στιγμή νά κρύψυ 
τό γροΟπο μέ τές μπαγγανότες μέσα σέ Ινα ντουλάπι 
τοΟ μπάγκου του.

*Η άνυπομονοΟσα καΐ πάντοτε βιαστική χήρ* 
έχει προχωρήσει είς τάς μετά τοΟ δπαλλήλου συζη
τήσεις της, πρός μεγάλην δυσφορίαν τών άναμενόν- 
των πληβείων.

—Παρακαλώ έχετε άναγνωστικόν διά τήν δεκά- 
την Τετάρτην τάξιν τοΟ ΔημοτιχοΟ ;

—θά ήί)ελα νά μάς πήτε. κυρία μου, καΐ τόν τί
τλον του χαΐ τό όνομα τοΟ συγγραφέως. Διότι ύπάρ*



χουν πολλά. Έχτός άπό τά έ6$ομί)ντα δύο άνηγνω- 
στιχά, τάς τριανταεπτά γρχμματιχάς, τάς είχοα;έξη 
γεωμετρίας, τά σαράντα έφτά Νεοελληνιχά χαΐ τής 
άλλες τόσες ίστορίες πού Ινεχρίθησαν έφέτος, ισχύουν 
άχόμη χαί τά παλαοά έγχεχρ(μένα, άλλα τόσα κατά 
τόν άριθμόν χαί περισσότερα.

—Λοιπόν δ τίτλος «Τά πράσινα άλογα χαΐ τά 
κίτρινα φύλλα», άναγνωστικόν διά τήν δεχάτην τε· 
χάρτην τάξιν τοΟ ήμιπλήρους... δημοτικού σχολείου 
ύπό Άγραμματίδου, Άμελητάχη, Λοβιτουροπούλου, 
Ψαλλιδιστή χαΐ Ρουοφετόγλου. Αύτά είνε τά δνόμαχα 
τίόν συγγραφέων.

— Μάλιστα. Δραχμάς τριανταοχτώ χαΐ έξήντα 
πέντε. "Αλλο ;

—«Τά Κόκχινα μήλα καί ή δριμες μπουρνέλλες», 
άναγνωστικόν.

—Ποίου συγγραφέως ; Γιατί ίχουν γράψει πολ
λοί γιά τίς «ωριμεςΤμπουρνέλλες» καί δλα ένεχρίθησαν 
καί Ιχουν είσαχθή είς τά σχολεία.

—Είναι : 3χολαοτικοπούλου, Κρεμανταλά, Ά - 
ναλφαβητίδη, Έκδοτικίδου, Τυπογραφοπούλου καί 
Ψαλλιδιστή.

—Μάλιστα. Άλλα δέν τό Ιχουμε. Αδτό τό βιβλίο 
τό Ιχει μονοπώλιον τό Βιβλιοπωλείον Τάδε. Έ8& 
παραπάνω, θά ίδήτε άπ’ Ιξω είς τήν μισοκλεισμένη 
πόρτα παρατεταγμένα δλα τά μέλη τοΟ Συλλόγου τδν 
Πολυτέκνων καί μίαν διμοιρίαν πολυβόλων διά τήν 
τήρησιν τής τάξεως. Ε κ εί μέσα θά τό ζητήσετε.

Αποφασίζω νά άκολουθήσω τήν ώραίαν πελάτιδα, 
μέ τήν όποίαν άρχίοαμε έν τφ μεταξύ μίαν χαλή̂  ̂
γνωριμίαν, καί είς τό δποδειχνυόμενον κατάστημα,



τό όποιον 2ως πρό όλίγων ήμερδν τδ ήξεορα γ̂ ά 
Βιβλιοπωλείο χαΐ σήμερα τδ βλέπω μεταβεβλημένον 
εις άναστατωμένην άποθήχην, όπου διεξάγεται ή ά- 
γριωτέρα «πάλη τών τάξεων», τής χοινωνίας χαΐ τοΟ 
σχολείοιι !

Ή νεολαία άσεβεί πρδς τδ γήρας, ή μέση ήλιχία 
άποτελεί τά ζωηρότερα άνθρωποχύματα τής συγχεν- 
τρώσεως, τδ άσθενέ; φΟλον χάνει χαΐ τδν στοιχειώδη 
Ιπποτισμδν έχ μέρους τ&ν άνδρών. Μετά τήν 
όπέρβασιν τών θυροφραγμάτων άνοίγεται τδ πορτο
φόλι, τδ τσαντάχι, τδ κομπόδεμα χαΐ βγαίνουν ση 
μειώσεις χαΐ χαρτονομίσματα, διά νά έξέλθη τσαλα- 
χωμένος άπδ τήν πάλην χαΐ φορτωμένος μέ τοδς 
χάρτινους θησαυρούς ποΟ τού έπιβάλλει ή φοβερή 
σαιζόν τού διδαχτιχού βιβλίου, δ μοιραίος άγοραστής.

"Οταν κατορθώνουμε νά ξεμπλέξουμε άπδ τδν 
συμπιεζόμενον δχλον, παραχαλδ τδν άλλον Ιχεί πό- 
λιομαν νά μάς έπιτρέψη νά περάσουμε. Ά λλ' αυτός 
άμείλιχτος είς τδ χαθήχον μάς έπαναφέρει είς τήν 
τάξιν.

— Συγγνώμην, χύριε. θά πάτε χάτω οτήν *Ομό- 
νοιαν γιά νά πάρετε σειρά. "Εχουμε αύστηρά δια
ταγή. Βλέπετε τά βιβλιοπωλεία είνε λίγα. Δέν 
έπαρχούν.



ΠΥΚΤΕΡΙΠΕΣ ΠΤΙΡΟΞΙΟΜ
Ή π(ατέλλα μέ τΙς γαρίδε;, το διοκάκ; μέ τχ 

μ6γδαλα, τό πανέρι μέ τά θαλασσινά, ή μόστρα μέ 
τΙς γραβάτες, τό χαλαθάκι μέ τά κοφτερά...φυστίκια, 
τδ βιολί τοΟ Μαρίνου—δμοΟ μέ τδ Μπόνα σέρα του 
κάΙ τδ γράτσιε τάντε του— ή κιθάρα καΐ τδ μονδο* 
λίνο τών διεθνών άληιών, δ φωνογράφος, τά σπίρτα 
τοΟ κατ’ έπάγγελμα άναπήρου μέ τά δεκανίκια του. 
τδ μαΟρο φακιόλι ττ)ς γρτ]άς °Άρπυιας πού ζητιανεύει 
τήν έλεημοσύνη σας γρυλλίζουσα έπάνω άπδ τδ,πιάτο 
τοΟ φαγητού σας, ή ΰποπτες παραδεισιακές δποσχέ- 
σεις ττ)ς μυστηριώδους μεσήλικος πού σάς πλησιάζει 
μέ χαμόγελα καΐ μέ προφυλάξεις, τά άνθη τ·ης πρώην 
κοχκότας αεταβληθείσης είς ζητιάναν, είς πόσα έκ
τακτα έξοδα μιταφράζοντα παρακαλώ; ΕίναιΙξωάπδ 
τδ πούρ μπουάρ τοΟ γκαρσονιού τού ρεστωράν πού θά 
δειπνήσετε, έξω άπδ τδν φόρον πολυτελείας γιά τό 
λιγδίζον γραμμωτό τραπεζομάνδυλο τής μπυρας, έξω 
άπδ τδν φόρον Δημοσίων θεαμάτων. Αύτές ή άττρα- 
ξιδν φορολογούνται όχι κρατικώς άλλά ίδιωτικώς. Γι’ 
αύτδ πολύ καλά θά χάνετε νά τά λογαριάζετε έν 
τών προτέρων δλ’ αυτά. Γιατί άλλοιώς κινδυνεύετε 
νά ξετιναχθήτε μέχρι δεκάρας καί νά μήν έχετε μετά 
τδ δείπνο οδτε γιά τδ ταξί, οδτε τά τραμβαγιάτικα γιά 
νά γυρίσετε στό σπήτι σας. Καί τότεθά βγήτε μέ τδ 
δίσκο σείς γιά νά τά μαζέψετε.



ΣΤΑ ΜΠΑΝΙΑ
Έναν πβρίπατο, παρακαλώ, άπό τό Νέον Φάλη 

-ρον ώ; τήν Γλυφάδα ; Δέν θά βάς κουράαι̂  δ περί
πατος, άφοΟ θά προηγηθ·9 σ’ αυτό, τό μέτρημα τών 
έντυπώοεων. Καί νά ;

Άπό ζτό παληό κιδαχι πλησίον στήν έξέδρα 
μίά κοσμ^κ‘ή παρέα άπό νέους χωρίς καπέλλα καΐ 
άπό δεσποινίδες χωρίς διόλου έσώρρουχα δπως 
προδίδει τό άεράκι πού παίζει μέ τά φορέματά 
τους καΐ άποκαλύπτει ώς τΙς πιό μυστικές λεπτο
μέρειες τά θαύματα τί)ς κρέμ ντεπυλατουάρ, δια
σκεδάζει αίσθητιχώς μέ τά λουστράκια τοΟ σταθμού, 
τά δποία παριστάνουν Γορτυνίους Τρίτωνας μέσα σέ 
μια πιθαμή νερό έμπρός στήν άμμουδιά.

Τά μαλλάκια τους στάζουν. ^Τά χεράκια τους 
χρησιμοποιούνται ώ; φύλλα συκής γιά νά κρύψουν 
τήν γυμνέτητά τους. Μέ τά χείλη τεντωμένα, σάν 
τόν €μικρόν Πάνα» τού Γυζη, φυσούν χλημητριστά 
γιά νά άποτινάξουν τήν ύγρή άλμύρα πού ε̂ίναι γε 
μάτα καί...

*£να....ώ ω ω ω ω ω... άκουεται άπό τήν χο 
αμιχή παρέα καί οί μικροί πέφτόυν πρηνηδδν γιά νά 
κρύψουν τή γύμια τους. Μέ τό άλλο χύμα σηκώνον
ται. Μέ τό άλλο ξαναπέφτουν... ’Δλλ’ άς άφήσουμε 
πό θέαμα στήν κοσμική παρέα.



—ϋοΟ είπα μωρή,,. Πτρρρρρ.., Δ(ά&λος τ6ν πα
τέρα σου, δτιμο ζωντανά θά . σπαστές τά παρ- 
μάχοα ΣοΟ είπα γδύσου δπως σ’ ίχαμε ή μάννα σου 
χαΐ πάρε τά πα̂ δί στήν άγχαλιά... Σχάσε άτιμοζών- 
τανο... Σάματι δέν έπεριδρέμιασες Ιναν ντουρβά χρι- 
θάρι... Μωρή μέ τά φουστάνο χαί μέ τό βρχχί θά χά- 
μτ5]ς προχοπή..,

Ή μπαΐν - μί τ̂ αύτή φρασεολογία άνήχει είς *Α 
θηναϊον,^χαρραγωγέα ίδ(θχτήΓΤ3ν τειρατρόχου άραμπά 
χωλαίνοντος Γππου, σεμντ̂ ς συζύγου, πασχούοης άπά 
έχτ(χήν ύδροφοβίαν χαΐ δύο τέχνων, ά άπΡΐος (ώδήγη- 
σε δλ’ αύτά ^μαζύ είς τήν Φαληρίχήν παραλίαν χά- 
ριν λουτριχ- ς̂ διασχεδάσεως.

Μιά  ̂Γερμανίδα γχουβερνάντα μέ μαγιό γε
μάτο σχισμάς — σάν σχασμένη φλούδα ρόιδου γύρω 
άπο τό χορμί της που τό τσιτώνει—Ιχει γδύσει δυό - 
τρεΤς πιτσιρίχους χαΐ τούς προτρέπει είς τήν γλώσσαν 
τοΟ Γχαϊτε, νάβουτήξουν μέ θάρρος μέσα οτά γαλανά 
νερά των Τζιτζιφιών:

—Λός Ινς Βάίσερ...λός.
Είς τό βάθος πέρα τού χόλπου μένει άγχυροβολη- 

μένον Άμεριχανιχόν ύπερωχεάνειον χομίσαν φορτίον 
άπδ μεριχούς τόννους άρχαιοφίλων περιηγητών. Ή 
ΓερμανΙς γχουβερνάντα προχωρεί ώς τό γόνατο στη 
θάλασσα, γυρίζει μέ νωχελσ] χλίσιν^τά ευρύτατα νώτα 
της πρός τήν σημαίαν τοΟ πλοίου χαί σχύβει μέ άνοι- 
χτή τήν άγκαλιά προς τήν άμμουδιά γιά νά δηοδεχθή 
Έούς μικρούς της. Καί χαθώς γέρνει άφίνει νά χρε-



μασθοΟν έξω άπό τό ντεκολτέ τοΟ μάγοό της 56ο τρε- 
μουλιαοτά τέπ^α μέ βαθυκόκκινες μιτίταες έπΙ τών 
όποόων άπλώνει τά χεράκια του χα( πιάνει δυνατά ά 
πι6 τολμηρός για τή βουτιά μπεμπέκος.

—Ντάν κέρλς ντάν χάρτ...
Διαμαρτύρεται ή ροδοκόκκινη ΤευτωνΙς για τΐ* 

τολμηρές χειρονομίες τοΟ μικροΟ.

Κατά τάς έκβολάς τ*ί)ς Λεωφόρου ΣυγγροΟ ένφ πα
ραμερίζετε ατό πέρασμα τοΟ τροχιοφόρου θωρηκτοΟ 
πού έκτελεΐ τήν συγκοινωνίαν Ακαδημίας—"Εντεν, 
αίφνης Ινα άβρδ γυναικείο χεράκι σάς άφήνει αίαν 
φευγαλέαν θωπείαν στό πρόοωπον καΐ'στήν δσφρησι 
τή μυρωδιά τσιγάρου, σαρκός καί όριγκάν. Μή έκ- 
πλήτεσθε άλλά φυλαχθείτε. Μαζί μέ τή θωπεία τού 
άβροΟ χεριοΟ μπορεί νά δεχθείτε καί τή θωπεία τού 
τροχού.

Είναι ή άριστόκράτιδες σωφερίνες, πού πηγαίνουν 
μέ τά αύτοκίνητα καί τούς φίλους στα μπάνια γδυμέ- 
νεςπρίν καθήσουνοτά βολάν. ΓδυμένεςΙντελώς. Ανά
μεσα άπό τό χυτό ^τους, τέ ήλιοψημένο χέρι πού τά 
τεντώνουν έξω για νά ειδοποιήσουν γιά τή στροφή 
πούθά κάμουν καί άφίνουν Ιτσι τήν τρυφερή χλόη τή; 
μασχάλης νά τήν χαίδεύη δ άέρας πού σχίζει μέ δρ- 
μή τδ ώτδ καί τόν δλόγυμνο τράχηλο δέν μεσολαβεί 
άλλο ρούχο παρά μιά λεπτή κορδελίτσα πού κρατεί 
τό διαφανές σουτιέν τού δποίου τό περιεχόμενον χο
ροπηδά στήν κάθε λακοΟβα πού χτυπά 6 τροχός, 
κι* έτσι κάνει νά άνακατώνωνται τά κοντοκομμένα 
μαλλάκια καί νά τρέμη τό τσιγάρο πού μένει σφιγ' 
μένο μέσα σχά δυό φρεσκοβαμμένα χείλη. *Ένα άν-



δριχί, xαμμ^ά φορά χαΐ δμοφύλου... συντρόφου 
χέρο τούς χρατβΐ τή μέση άκαΧί, ένα χΕφίλι γέρ
νει γλυχά πίνω στόν γυμνό τους ώμο, χ ' ένα φίλάχι 
τούς γαργαλδ πιπιλιστά τό λαιμό. Κι’ άν μείνη 
καιρός άπό «ή βωβή αύτή αισθητική συνεννόηση άν - 
ταλλάσσοντα; χαΐ δυό τρυφερά λογάχια χαΐ μετά 
άχομπανιάρονται μέ Ινζ χαχανιστό γέλοιο πρίμο—σε- 
γόντο.ΚαΙ ό τροχός γυρίζει.Πλύ βιτ άνχόρ μόν άνζ τερ- 
ρίμπλ, ποΟ τρέχεις χαίπετ^ς μέ ζευγαρωμένα τά φτερά 
τής... φαντασίας χαΐ τά φτερά τοΟ αύτοκινήτου. Πλύ 
βίτ. Καί διαμέλισέ μας βλους!

*
* *

2τής μπανιέρες τοΟ Παλαιού Φαλήρου τάγμα Γυ- 
μνεχρατών παρακολουθεί μέ περίεργα βλέμματα στ’ 
ανοιχτά ένα σμήνος κινούμενες σημαδούρες. Ό  έλα- 
φρός μπάτης δλο τής κοντοζυγώνει οτήν παραλία χ:’ 
όσο ή άπόστασις συντομεύει τόσο πιό χαθαρά διαγρά
φονται ή γραμμές τους, ώς πού μια όμαδιχή... προγ- 
χώδης άναφώνησις δίδει τ0 σημείον τής άναγνωρί- 
σεως τού... φαινομένου. Ή  πρώτη σημαδούρα είναι 
γνωστή παρά τήν Βάθην ματρώνα ή δποία έπιπλέει ώς 
ναυαρχίς τού έλαφρού τριγύρω της στολίσκου άπό τά 
εκλεκτότερα κορίτσια τής Πανσιόν της... Αλλά σάν 
πολλή ώρα έμείναμε έδώ. Μία βόλτα στή Γλυφάδα 
θά μάς δώση τήν χαλλιτέραν περίληψιν βλων τ&ν 
παρομοίων έντυπώσεων τών σκόρπιων έδώ χ' έχει.

Γλυφάδα. Στήν άρχαιότητα—δέν ξεύρω άπό ηοιό 
χ γ̂ο !—είχε τήν όνομασίαν πού θά τής έχρειάζετο, 
κυρίως σήμερα. ΜΛοΙ Λ1ξ9»ψί$·ς. Δηλαδή πα-
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ραλίαι δπου έηωλοΟντο γίδες. (Ή λέξις είναι σύνθε
τη άπά τά οϊ5 χαΐ ώνοδμαι). Βέβαια καΐ σήμερα 
τό Ιμψυχον χαΐ μή χοσλέρ λοχάλ τής τοποθεσίας δέν 
είναι διαφορετικόν. Ά λλί τό όνομα Γλυφαδα τό 
Ιπήρε άπό εδχρησχον ρήμα δηλοΟν συνήθη χρήσιμο 
ποίησιν των ώνουμένων είς ένεργητιχήν, μέσην χαΐ 
παθητικήν φωνήν ! Αυτή είναι ή αΟθεντίχή έρμη- 
νεία καί όχι ή άλλη ή αύθαίρετος, έχ τοΟ ότι τάχα 
γΐύφ ονχαί άπό έπιθυμίαν ο( θεώμενοι τάς όρεχτιχάς 
γυμνότητας Ιως δτου λάβουν τδ βάπτισμα τής ψυχρο
λουσίας στή ζεστή άμμουδιά ή προχωρήσουν είς τό 
πραγματικό πέλαγος τής εύτυχίας, ή όποία θά έπι- 
σφραγισθή μέ τόν ρωμαντιχά τρυφερόν διάλογον:

—Καλέ πατώνεις ;
—Καλέ πιάνεις φύκια :
Κάθεσθε χαθ* δλους τους κανόνας τοΟ γυμνοχρα- 

τισμοΟ κάτω άπό τήν άπέραντη τέντα, στήν άμμουδιά, 
πλάϊ στόν ώραΤον συνοικισμόν άπό τής καμπίνες χαΐ 
παρακολουθείτε όλη τήν κοσμική Αθήνα στής παρε
λάσεις καΐ στής βουτιές της. θά είχατε τήν διάθεσιν 
νά σχολιάσετε τήΐμιχρή παρέα ποΰ μέ τά βραχυκανα 
μαγιό Ιχει προχωρήσει μέσα οτό νερό λίγο ίπάνω 
άπό τό στραγάλι καί έσταμάτησε καί συζητεί. “Αλλοι 
διαβάζουν έφημερίδα, άλλοι μέ τήν φωτογραφική μη
χανή προσπαθοΟν νά άποθανατίσουν τήν στάσιν 
τοΟ ζεύγους ποΟ έτράβηξε μέ τή σχεδία ατά ά- 
νοιχτά, άλλ’ αίφνης σβς τραβοβν οί κοσμικές ένα- 
οχολήσεις. Τό γυμνό σας χέρι καθώς κάθεσθε στό 
τραπεζάκι μέ τό ούζο σας καί τό κουνάτε άφηρημένα 
έφάπτεται όλο καί πιό αίαθητά μέ τό γυμνό ώραίο 
πόδι γειτονικής σας δεσποινίδος ή όποία έτσι, δλο
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χαΐ μέ μβγαλωμένη νευρεκίτητα, σφίγγ*  ̂ ατά χέρ:α 
της τόν τελβυταΐον τόμον τοΟ Ντεκομπρά. Έ  ώμο
πλάτη της γνωστής σας κυρίας μέ τήν.. μπρούτζίνη 
άπό τόν ήλιο γυμνή έπιφάνειά της ο4ς μπαίνεο έμ- 
■πρός σάν παραβάν, σάν νά θέλη νά οδς κρύψη τό 
γλυκυ μυστήριον τοΟ φλέρτ ηβΟ ουντελείται στό άλλο 
τραπέζι μεταξύ μι4ς ’Ώκεανίδος τών Δελφικ&ν έορ- 
τβν καΐ ένάς πρωταθλητοΟ το5 πυρρίχιου είς τ4 Γδιον 
χοσμικοαρχαιολογικόν δραμα ποΟ άρχισε παρά τήν 
Κασταλίαν πηγήν (ή γραφή τή; πρώτης συλλαβή; 
τής τελευταίας λέξεως είναι διφορούμενη).

Μια, γηραιά τώοα πιά, κυρία, γνωστός τύπο; 
τής παλαιό τ έ ρ α ς  έποχής, ποΟ έδρασε εις δλας τά ; 
φιλανθρωπικές έορτάς, καθώς καί , εις · τούς χο
ρούς των Ανακτόρων, έχει άναλάβει ύπδ τήν προ 
οτασίαν της γυμνόν ζεΟγος ποΟ παίζει βόλεϋ στην 
αμμουδιά. Παρακολουθεί μέ τό φάς-ά-μαίν δλας τάς 
κινήσεις τών προστατευομένων της καί βταν βρίσκη 
δτι τό παιγνίδι έπροχώρησε άρχετά τούς άναχαλεΐ 
είς τήντάξιν.

— Άν άβάν ντόγκ ! μέζ άνφάν...
Άλλ’ έρχεται τό γκαρσόνι, πού έχει δουλέψει ε?ς 

δλα τά άριστοκρατικά κέντρα τ©ν Αθηνών χαΐ 
σας προσφέρει τής καλλίτερες άττραξιόν μέ τής άζή- 
τητες πληροφορίες.

—Αυτή ή χονδρή μέ τή ζαπωνέ όμπρέλλα Χ'-Ί 
τό κυανόλευκο μαγιό πού πηδάει μέσα στό νερό είχε 
τόν Τραπεζίτη Τάδε πού είχε πρίν τήν κόρη το μ 
Δεϊνα πού παίζει τώρα στό θέατρο. Τώρα συζή μ’ 
Ιναν ύπάλληλο τής “Εταιρείας Λιπασμάτων... χαΐ

— Καί βέβαια! μέ τέτοιο πάχος ποΟ έχει φυσικόν



Μ*

*ιν«  ̂ νά άνήχτ8*οχήν Έτκφι{αν Λ ι π α σ μ ά τ ω ν  1
— Α6ι4; Ιχεϊ δ χαριτωμένος χαζός ποό ιρέχεε 

πίσω άκό χείνη τή στέχα πού χάνει τό λουτρό της...
— Για δές πώς πετιοΰνται τά σάλια τ·υ χαθώς 

μιλά...
— Φυσιχά πετιοΟνται. "Γοτερ* άπό τόσες ζεστές χ«· 

λόπητες ποΟ Ιχει φάει δέν τοΟ Ιχει μείνει δόντι !
Σάς ξαφνίζει τό στκμάτημα ένός μιχροΟ χομψοΟ 

αότοχινήτου έμπρός στό τραπέζι σας. Κατεβαίνει ένα 
χαριτωμένο βηλυχό ζευγάρι. Έ  μιά ήταν αωφερίνα 
χαΐ ή άλλη έπιβάτις καθισμένη χοντά της καΐ άγχα· 
λιάζοντάς την τρυφερά. Βγάζουν έχεί ΙπΙ τόπου τά 
φορέματα τους, τά τοποθετοΟν μέσα στό αυτοκίνητό- 
τους χαΐ μένουν μέ τό ώραίο του; μαγιό ποΟ τό φό
ρεσαν άπό πρίν, γιά έσώρρουχο.

— ΚαΙ τΐ πάνε νά κάμουν στήν καμπίνα τους πεΟ 
τραβοΟν έχεί βιαστικά ; Γιά νά φορέσουν ϋσως τή 
λαστιχένια σκούφια τους ;

—Μμμμ. Αύτέ; είνε ή Τάδε καί ή Τάδε. Μέ 
παρά καί μέ βίλλες καί μ’ δλα τά μεγαλεία ! ΖοΟν 
ή μιά γιά τήν άλλη. “Ανδρες δέν θέλουν νά ίδοΟν. 
Μάλιστα αύτή ποΟ ώοηγοΟοε τό αυτοκίνητο ήταν 
χανδρεμένη. Χώρισε χαΐ ζεϊ Ιτοι παντοΟ: στά κοσμι
κά κέντρα καί μέ γενναία τύχη στά Καζίνα. Λέγουν 
δτι στό Καζίνο ή τάδε είναι κράχτρα... Έ χ ει πάλι 
στό τραπέζι ποΟ κάθεται έχείνη ή παρέα χαΐ στ^ 
φόντο τσαλαβουτά στά νερά έχείνη ή φάλαινα είναι 
 ̂ δπουργός τάδε... Τόν βλέπετε πώ; κάθεται μέ τήν 

παρέα του σοβαρός σάν νά είναι στό *Γπουργ:κό 
Συμβούλιο ; Αύτός άμα βραδυάσιι έρχεται έδώ μέ τή 
διαλεκτή συντροφιά του... Άλλ’ άν δέν ήταν κι* αύ·



"ϊδς δ χαλδς κδομος ή Γλυφάδα θά π̂ θα̂ ν̂  καΐ θά 
μαράζωνε άπ’ τά χεσαάτια.

Αύτή ή χαροτωμένη μιχροΟλα ποΟ στέλνει φιλά- 
-χια γιά χαιρετισμό σέ χείνον μέ τά γυαλιά ποΟ βγαί
νει μέ τό μαΟρο λουτριχδ άπδ τή θάλασσα είναι χδρη 
■τοΟ χρηματιστή... χι’ άη4 πέρσι ζωντοχήρα. Αδτός 
δ χύριοζ μέ τήν χυρία ποΟ συνοδεύουν παντα έδδ 
ατά μπάνια τής χδρες τους νά τής έπιβλέπουν γιά νά 
μήν έξωχείλουν ατά ρηχά··- είναι...

—Περιττά είνε φίλε μου. Τούς ξεύρω. Είμαι χι 
ίγώ Αθηναίος. *Όσο χι’ άν έμεγάλωσε ή Αθήνα 
πάντα ο£ τ ύ π ο ι  της ξεχωρίζουν χαΐ δέν μπορούν νά 
■χρυφθοΟν ούτε μέσα στή θάλασσα. ΚαΙ χεϊ μέσα χα- 
■νένα μάτι θά μάς άναγνωρίσι χαΐ κάποια γνώριμη 
■φωνή θά μάς ξαφνίση σχήν πιδ άκαχάλληλη σχιγμή.

— Καλέ παχώνεις ;



ο ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗΣ
Ή φωνή ΐου είναί πάντχ τό άπαραίτητο άλά~.̂  

'{ΐά τή ζωή μ»ς. "Οταν πβράοουν τά μεσάνυχτα κι’ δ 
ρόλος τοϋ χαρτιοίί άρχίζει νά περιστρέφεται εις τδ 
πίεστήριον, άπ’ έκ ίνη 
*:ήν &ρα άρχ{ζει χαΐ δ 
ρ<$̂ ος τοΟ έφημεριδο 
πώλη δ δποίος ξυπνά 
ιίς τό μακρυνδ του άδυ
τον μέ τδν χρδτον τοΟ 
,; υπογραφ:κοΰ μηχανή · 
ματος που τδν άχούει μέ 
τηλεπαθειαχήν δποβλη- 
■;ΐχδτητα οτό δνειρο του 
• ετιέται χαΐ τρέχεο.Τρέ- 
> εο για νά είναι ,μέ τδ 
V άραμμα παρών παντοΟ.̂
«;ους σταθμούς, στής 
π-.άτσες, στα μεγάλα πρωινά περάσματα τοΟ κόσμου. 
'Γρέχει γιά νά σάς ρίξη τήν ΙφημερΙδα κάτω άπδ 
τήν πόρτα σας. Τρέχει να διαλαλήση τά μυστικά 
τής γειτονιάς, τοΟ άστυνομιχοΟ δελτίου, τοΟ τηλεγρά
φου, τοΟ τηλεφώνου, των έρτζιανών κυμάτων» 
:οΟτά φιλολογοποιοΟμε βιομηχανιχώς ή (τά βιομη· 

χανοποιοδμε φιλολογικώς Ιμείς— οΣ ουνεργάται του ! 
—οΣ δημοσιογράφοι, χαΐ τού; κολλούμε καΐ τδν ,πιδ 
χτυπητό τίτλο, έπιστημονιχά ύπολογισμένο γιά τή* 
άνάλογη φθογγολσγική εύχολία τής διαλαλήσεως.



— Έφημερίιδίεεες. *Όλα χά νέα, Ή δπουργική 
μεταρρόθμιοίς, τ6 ένοοχοοστάοιον, τό σκάνδαλον, ·ή 
αύτοκτον(ααα...

ΜαραθωνοδρομεΙ βτοδς συνοΕκιακοδς τομείς κα: 
κραυγάζει μέ έρρινον βυζαντινίζουοαν μελωδικδτητο ► 
τήν όποιαν Απολαμβάνει καΐ ό Ιδιος βάζοντας τδ χέρι 
πλάι στδ στόμα του γιά νά κανονίζια τόν ήχ-·-. 
Μπαίνει στό καφενείο χαμηλώνοντας τή φωνή γιά νά 
μή ταράξη τά νεΟρα τών μαχμουρλήδων καΐ σάν ξα 
ναβγεί Ιξω τό ξαναπαίρνει πρίμο. Μπαίνει στή Σάλλα 
τδν μπιλλιάρδων δπου ή φίλαθλος νεϋλαία ξεμουδιά 
ζει μέ τήν πρωινήν οτεκομαχίαν. Σκαρφαλώνει στδ 
:ράμ. 3αφνίζει τό δουλικό ποΟ σκουπίζει τό πεζοδρό
μιο. μέ τήν κραυγαστική Αναγγελία τής σκαρωθείσης 
είδήσεως περί τραγικής αυτοκτονίας... Παραδέρνει, 
λαχανιάζει κι Ιτσι περνβ τό πρωίνό του.

3εκουράζεται λίγες ώρες τό μεσημέρι γιά νά άρ- 
χίση τής ίδιες διαδρομές, τής ίδιίς προσφωνήσεις, 
διακηρύξεις καί δηλώσεις, μέ τήν ϊκδοσι τών 
Απογευματινών έφημερίδων ώς τό βράδυ. Καί τότς 
νά κουρνιάζει ί'νωρίς καί κοιμάται, μέ τό καλλίτερο 
ναρκωτικό—τήν κούραση γιά νά ξυπνήση μετά τά με
σάνυχτα, μέ τόν κρότο τοΟ πιεστηρίου ποΟ Ακούει 
στό δνειρό του γιά νά τρέξη πάλι Απ* τό Πρακτορείον 
ώς τής γειτονειές καΐτούς σταθμούς. "Ετσι μέ τό ίδιο 
ώράριον δλη του τή ζωή. Άπδ παιδάκι μικρό 
καί Αδιάπλαστο άκόμη ποΟ έρχεται Από τό χωριό του 
—τό πιό πολύ Από τά χωριά τής Γορτυνίας — ώς τά 
γεράματά του, πού μόλις σέρνει τά βήματά του, στούς 
’Αθηναίκούς δρόμους καί μέ φωνή Αδύνατη πιά, τρε- 
μάμενη, διαλαλεί τά;....μερίδας τής πνευματικής μας



τροφί]ς.
—Ιίμερίβεειες...
Είν’ άλήθεια 8τι άπδ μερικά χρίνι* τώρα αυναγω- 

νίζεται τόν έφημεριδοπώλη τδ κιδαχι—καΐ τοΟ Ιχε*. 
κόψει μερικά φύλλα καί τόν Ιχει προσπεράβει 
ατό δρόμο—αυτόν τόν τύπο τοΟ δρομέως—ό άνάπη· 
ρος περιπτεροϋχος. Βέβαια. Στις ήρεμες περιοτάαει; 
πιθανόν νά ο5; ένοχλ̂ ζ δ φωνακλάς, δ άναχρονιοτι· 
κός τύπος τοΟ έφημεριδοπώλη. Πιθανόν νά βολεύεοθε 
καλλίτερα μέ τό κιόοκι διαβάζοντας έκεΐ τής πρώτες 
οελίδες τών απλωμένων έφημερίδων καΐ θαυμάζον* 
τκς τΙς εικόνες τών περιοδικών.

Όταν δμως ή άπό^ήμερών «σο6ο0ι3α>κυβερνητική 
κρίαις έκραγή, δταν οί Κομιτατζήδες είοβάλουν εις 
τό έλληνικόν έδαφος, δταν βυθιαθή τό ύποβρύχιαν 
κατά τήν έκτέλεοιν άοχήοεων έντός ταΟ λιμένος. 
δταν ή αύτοκτονία, ή ληστεία, τό άριστοκρα'τικόν 
σκάνδαλον συνταράξουν τήν κοινωνικήν άτμοσφαίραν 
καΐ χάριν ή έξ αίτιας αύτών έκδοθή τό παράρτημα, 
αΐ τότε δέν θά πάτε στό κιόσκι νά ψωνίσετε τήν έφη 
μερίδα μέ δσην ήρεμίαν θά έψωνίζατε τΙς καραμέλ- 
λες. Θά κυνηγήσετε κχτά πόδας τόν έφημεριδοηώ- 
λην ό δποΖος κυριαρχεί μέ τή φωνή του καί τΙς άν- 
τάρες μέσα σ’ δλον τόν άλλον θόρυβον τής πόλεως.

— Τό Παράρτημαααα.
Ή φωνή του ή τραγουδιστή καΐ ή λέξις ή Ιδια 

κλείνουν κάτι άπό τά βαθύτερα θέλγητρα τής άθη 
νβικής ζωής που μάς ξυπνούν τούς άτταβιστικβύς 
πόθους γιά τήν φυλλεφαγίαν μας.



01 ΠΕΡΙΗΓΗΤΉ
Οί περιηγηταί. Ά/ θέλετε τούς λέτε χ»1 λόρδους. 

Τό ϊδ[ο χάνει. "Οπως ό Εγγλέζος γράφει «γουτα- 
πέρχα> χλΙ προφέρει «χαουτσούχ» ίτοι χ έμεΐς . 
Λέμε : περιηγητάς χαΐ ΙννοοΟμε: «λόρδους» Καί 
χάρις είς τήν τελευταίαν τους αύτήν ιδιότητα τούς 
πέφτουμε ατά χοντά μέ έπιχεφαλίΐς τά Ιπαγγελμ*· 
τιχά παράσιτα χαΐ μέ ούραγούς τούς περιέργους.

"Οταν τό δπερωχεάνειον ή ή θαλαμηγός ή τό ναυ
λωμένο ποστάλε ξεφορτώσουν είς τήν φαληριχήν πα
ραλίαν τό μπουλοΟχ: τών Ιχ περάτων τοΟ χόσμβυ 
θαυμαστί&ν χαΐ θαυμαστριών τοΟ άρχαίου έλληνιχοϋ 
κάλλους—όρατοΟ μόνον διά τών χορταριασμένων 
χαΐ άλλως πως γαρνιρισμένων Ιρειπίων, τά σμήνη 
τβν περιηγητοσιτίστων έπαγγελματιών έχουν έν τω 
άμα κολλήσει έπάνω τους σάν άλογόμυιγες ;$ίς τά 6ό- 
σχοντα ύποζύγια,

Τρέχουν χατά καραβάνια τά αύτοχίνητα το5 του
ριστικού πρακτορείου, περνούν μέσα- οέ σύγνεφα σκό
νης άπ’ τό Ινα σημεΖο τής πόλης είς τό άλλο, άλλα 
δπου χι’ άν σταματήσουν πάλι έμπρός στούς λόρδους 
οί άφιλοχερδεΖ; Ιμποροι χαΐ οΕ πρόθυμοι όδηγοί — 
πανταχοΟ παρόντες.

— ΜουσιοΟ, μουσιού. Ρέ μουσιού·
—Σινιόρε, έ σινιόρε, τού λόγου σου.



—Μίστερ, μίσιερ, μ:λ6ρδε, μαντάμ, (3ΐνιόρα, 
λαίδη...

Οί δμιλοι των «λόρδων* χατέρχονται άπό τά αδ- 
τοκίνητα, κατανέμονται εί; μικρού; σχηματισμούς σάν 
αγύμναστοι νεοσύλλεκτοι καί προχωρούν είς τά διάφορα 
σημεία τοΟ άξιοθεάτοσ άρχαίοσ χώρου ύπό τήν λάλον 
δδηγίαν τών τσιτσερόνε. Κούκοι, ρεπούμπλικες, έσάρ- 
πες,μύτες ύπερήφανες καί μύτες νεύουσαι πρός τά κά- 
τω.μάτια γαλανά ξεπλυμένου χρώματος καί μάτια λαμ* 
πυρίζοντα πίσω άπότάς διόπτρας,μαλλιά σάν δειγματο- 
λόγιον πειραματισμού τών έπ’ αυτών έπιδράσεων τού 
όξυζενέ, ύποδήματα ύπενθυμίζοντα τά χαρτονένια έπΙ 
τών προθηκών μρντελλα δποδηματοποιίας. μεγέθους 
καί σχήματος μικρά; άτμομηχανής, γάμπες διά τήν 
άτροφίαν τών όποιων Ιχει ύποστή θλίψιν... καΐ οίκ- 
τράν ρίκνωσιν ή κάλτσα χαΐ γάμπες παριστάνουσαι 
κοιλίας έγκυμονουοών, ήλιχια πού λέγεται άνοιξις τή: 
ζωής καΐ ήλικία συμβολίζουσα τό θλιβερώτερον φθ:· 
νόπωρον, λαιμοί γιά άτέλειωτα φιλήματα καΐ λαιμοί 
γιά τήν άγχόνην, μπράτσα σάν κονδυλοφόροι άπό κα
ψαλισμένο μπαμπού καΐ μπράτσα-φρατζόλες καί μαζί 
καΐ άναμΙξ ιμάντες καί θήκες φωτογραφικών μηχα* 
νών καί λορνιόν καί τηλεσκόπια καί τόμοι όδηγών 
καί φύλλα γεωγραφικών χαρτών καί νωδά στόματα 
χάσκοντα. ^θλα όμού, ώς ούνολον, ώς άθροισμα λε 
πτομερειών καί ώς έννοια έκφράζονται μέ τήν λέξιν 
ϋεριηγηταί ή ίδιωνύμως παρ’ ήμίν Λ όρδοι, γύρω 
άπό τούς όποιους τρέχει καΐ συνωθεϊται ό έσμός τών 
έμπόρων.

Τήν πρώτην θέαν είς τά πωλούμινα άντικείμενα 
κατέχουν ζεύγη, παιδικών κατά τό πλεΐστον, τσάρου-
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χοών, Ιίαως γιά νά υπενθυμίζουν εις μ x̂ρογραφ(αν, ζωήν 
τοΟ ΙλληνιχοΟ βουνοΟ καί συμβολικά όλίγην ληστείαν. 
Μετά έρχονται τά κεντητά ταγάρια, μέσα στά δποΐα 
φανταζόμεθα βτι περικλείεται ζηλοτύπως δλο τί 
άγνβ χουλέρ-λοκάλ τής ιστορικής ηατρίβος μας. Τά 
ταγάρια α&τά φτιασμένα άπό καραβόπανο κα! μέ 
ντεκορασιόν κεντημένα φύλλα άγνώστων βένβρων καί 
αγκάθια κατ* έξοχήν προσφιλή είς τά γνωστά δπο- 
μονητικά τετράποοα, μέ κορδόνια φέροντα τά έθνικά 
μας χρώματα, μέ φοΟντες κατάλληλες καί γιά φέσι 
καί γιά κομπολόΙ', τά έχουν άνηρτημένα στό λαιμό 
τους καί στά χέρια τους οί πωληταί καί τρέχουν μαι- 
νόμενοι πλησίον τίδν λόρδων, έκθέτοντες τήν άξίαν 
τους είς δλας — καί είς καμμίαν — τάς γλώσσας το5 
κόσμου.

— Τσαντάκια έγχώρια, φίνο πράμμα, Μιλόρδε.
*ΑκολοϋθοΟν καί οί άλλοι. Ό  ένας πουλεϊ πράσι

νες γυάλινες χάνδρες άπ’ έκείνες άκριβώς πού φοροΟν 
γιά γιορντάνια στά άλογά τους οί σουστιέρηδες τής 
Αγοράς. Ό  άλλος γύψινα άγάλματα — άλλα πα- 
ριστάνοντα τόν Ερμή καί άλλα τόν Βάγνερ, άλλα 
τήν Αφροδίτη τής' Μήλου καί άλλα τόν Ναπολέοντα. 
Καί τό άρχαιόφιλον διεθνές πλήθος, άπαθές ώς νά 
μή συμβαίνη τριγύρω του τίποτε, προχωρεί. *0 φλεγ
ματικός λόρδος παραμερίζει μέ τό πόδι τόν σκ·ρδο· 
μύριστον πωλητήν χώματος τής Αττικής μέσα 
οέ χωνάκια. 'Η λαίδη βάζει έμπρός στά μάτια της 
τό Μπέντεκαιρ γιά νά μή βλέπη τόν έμπορον του
λούμπας, γλύφοντα τά δάχτυλά του—καί δμως πέ
φτει Ιπάνω είς τόν ξυπόλυτον μικρόν πού κρατεί ατά 
χέρια του ένα μάτσο ξερά χαμόκλαδα καί τά πουλεϊ
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γιά μενεξέδες. *0 ίλλος χλείνει χή μύτη του γιά νά 
ιΤΕαθ-ζ καΐ παρατηρήση μέ προσοχή τούς πολυπιτσίλί- 
στους σπονδύλους τούς κειμένους ίν σίτου, ένδ ό 
φλύαρος τσιτσερόνε τόν πληροφορεί δτι σέ ταμ έταί 
λέ πλού γκράν ντέ λ’ άντικιτέ, έ λέ πλού μανιφίκ! 
Κι* ΙκεΤνοι άκούουν. Επιδοκιμάζουν ! Κινούν τό κε
φάλι. Προτείνουν τή φωτογραφική μηχανή. *Ή καΐ 
κρώζουν άπροσδιορίστου έννοίας λέξεις καί φράσεις 
μασσημένες, ή μαναχός του 6 καθένας ή στόν σύν
τροφόν του, έπάνω κάτω σάν τούς νυκτοκόραχας ποδ 
έχουν χάσει τόν έναέριο δρόμο τους χαΐ σκορπίζον
ται άπ’ τό μπουλούκι·

—Γιίεεςςς.
—Γκρρούρρ, γκρούρρρρ.
—Ντέρ Παουζάνιας.
—“Ενιθινγκ Ιλ ς ;
—’ΰλ ράΕχ.
—Αή κέβμεν.
—“Ω. ώ, ώ...
—Βετρούβιος...
—Γιεεεές.
—Δή Ρρίτζ Ίλιασος.
—*Ωω. Δή Ιπήριεντ...
—Γρρρρ. Σήσικνες.
Προχωρούν μετά καί σπουδάζουν μαζύ μέ τάς 

κλασσικός άρχαιότητις καί τά σύγχρονα άξιοΙέατα 
τήε Ελληνικής πρωτευούσης.

Αίφνης μετά μακράν περιπλάνησιν είς τό έσω- 
τερικόν τής πόλεως φθάνουν είς τόν Κήπον τού Αρ
χαιολογικού Μουσείου καί τρικλίζοντας άπό τή ζαλά
δα, άποφασίζουν νά έρωτήσουν τόν όδηγόν.



—7ί ούν ώνερ ; ΑΓ τε λ ί π α ρ α Ι χαΐ ίοστέφανβί 
Ά8ΐ)νβι γέμοοοίν πα̂ άνων καΐ στεναγμών είς δλα; 
τάς συνοικίας ;

— "Α δχί! Είναι οί μονσικοΐ ήχοι άπό τά ώδεία 
μας. ΚάΙε άθηναϊκή^υνβικία δπεχρεώθη τελευταία 
νά... φιλόξενή καΙ νά ανέχεται δύο τούλάχισταν 
Μδεία.

— Ώ ,  Λ .
...Τώδείον έπί κρανίον έχετε 
έπειδή τοδστρακον παροίχεται!

— Πώς είπετε περικαλώ;;
—Ρρρρ.
Φθάνουν Ιξω άπό τόΤαχυδρομεΙον γιά'τήν άγοράν 

χάρτ ποστάλ κ’ αίφνης μέ τήν δσφρησιν πληροφο
ρούνται οί έμβριθείς έπισκέπται μας τήν έκεϊ κοντά 
δπαρξιν άρχαιολογικοΟ χώρου.

—Δέρ-άρ-χίαρ άντί...
— Ιίδου. ΝτΙ ΓκάΙ’τ νχές νδτ σέη σώ.
Ιίαί, μπορεί να μή τδ έλεγε 6 Όδηγδς, δποια 

δήποτε Ικδοσις τοΟ Μπέντεκαιρ άλλά τδ έλεγεν ή 
μύτη. Βρώμα Ισον άρχαιολογικδς χώρος. Έτσι τδ 
ξέρ ο·»ν οί ξένοι μας.

Επί τέλους παρά τάς διαφιονίας δίπέντεκαιρ χαί 
μύτης φθάνουν έίς τήν Αγοράν,— δπδβεν προήρχετο 
τδ άρχαιολογικδν... άρωμα I

— Άντίκιτας... Νδου.
— Άμ τΐ κυττάς, έδώ άπ’ τήν άκρη ; Παρεμβαίνει 

πωλητής ταγαριών. Νά μπής μέσα νά ίδής...
—Χάλ... Χάλ-Χαντράλ.
— Χάλι, χάλι... Τδ Σαντράλ είναι πάρα πέρα.
Κ ς άλλα σημεία τής πόλεως σπουδάζουν οί φι-
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λοπερ{8ργο  ̂ ξένβι χήν νεωχέραν έτΐίγραφιχήν χήν 
χαλλιεργουμένην εις χά μάρμαρα καΐ ατίς λαμαρίνες 
ιών προχείρων άναxουφ^σxηρίων. Κάχω άπό ίνα νε 
xρώ3^μον χαΐ πλάϊ οχήν άγγελίαν διαπρεποΟς σιφυ- 
λιδολόγου διαβάζουν χάς δλίγον δυσεξηγήτους δι’ αΟ 
τβΟς Γανυμηδείους ίπιγραφάς, ή όποΐες 6πεν- 
βυμίζουν χάς έρωχιχάς έπιγραφάς χών έχαιρ&ν είς 
χούς άρχαίους Κήπους χής Αφροδίτης είς Αλεξάν
δρειαν. Ρανχεβοΰ δλιγόλογα, σχήματα, ρητά, άνα- 
οτεναγμοί, έξομολογήσεις καί... βρώμα άρχαιολογιχοΟ 
χώρου—άλλα χάρις είς αδχήν τρέπονται είς φυγήν 
οί ξένοι μας πρίν προφθάσουν ευτυχώς νά μελετήσουν 
χήν ουρηχηριακήν μας φιλολογίαν καί νά έξηγήσουν 
χοίΐις έχφωνουμένους λογους χών δπαιθρίων ρητόρων 
χαΐ χύπων;χής ζωήςμας]χών χυχλοφορούνχων πανχοΙί.

Μετά σειράν ένχόνων διδαχχιχών έχπλήξεων ίδού 
χό κορύφωμα χοΟ θαυμασμοΟ παρά χό τέρμα τής ό· 
δοΟ Πειραιώς.

— Άνχίχες Κεράμιχος;
—Ρέ—σπεύδει μέ φιλοφροσύνην ό θαρραλεώχερος 

χών έχεί έμποριχών παρασίτων άποχεινόμενος σχόν 
συνάδελφό του. Ρέ πές τους νά καταλάβουνε χά 
βάσανα έσύ πού ξέρεις χή γλώσσα τους. ΝαΙ ρέ πα
τριώτες ούΐ, γιές. Έδώ είναι ό Κεραμικός, μά χώρα 
τόνε λένε Άγιαχριάδα. Πάρα πέρα είναι καί χό Αα- 
χανοπάζαρο μέ άρχαιόχηχες βσες θέτε. Πάρα κάχω 
είναι χό Γκάζι πού είχε μιά φορά χά χορίχσα. Πές 
το σύ ρέ φίλε νά χό καταλάβουνε καί κάμε τους καί 
νόημα νχεεεέ !

—Κατάλαβες πατριώτη ;
—“Ααααα νχόνχ νόου...



—Κατάλαβε σοΟ λέε̂  ρέ. Κατάλαβε. Ξηγήοοϋ 
■περί άρχαίοϋς... τώρα.

Τι τά θέλετε. “Ετυχε ααΐ είς έμέ νά παίξω τόν 
ρίλον τοΟ.περιηγητοΟ—ή... ξαίρω κ’ έγώ, τοΰ λόρδου, 
δύο φορές, πρό χρόνων, μαζύ μέ άλλους 150—200 
συμπολίτας εί, δλην τήν Χερσόνησον τών Άπεννίνων 
μέχρι τών Ελβετικών "Αλπεων. Τήν... παράστ ασιν 
*ι>τήν είχεν όργανώσει ό «Όδοιπορικδς Σύνδεσμος» ό 
δποίος άφοΟ ’άπδ χρόνια κατεμέτρησε βήμα πρός 
βήμα δλα τά βουνά, τής άκρογιαλιές, τά λειβάδια και 
τά βράχια τής 'Κλλάδος καΐ άφοΟ χάρις είς δλ’ αδτά 

έγινε ΠολιοΟχος τοΟ Σωματείου τών Τσαγγαράδων 
καΐ μέγας ευεργέτης τής συντεχνίας τών Μπαλωμα- 
τήδων άπεφάσισε νά στείλη κ’ έμάς έξω τών όρίων 
τής χώρος μέ τόν σκοπόν νά παραστήσωμε τούς 
λόρδους. ΚαΙ τούς παραστήσαμε, μά τήν άλήθεια, 
γίνα. Τόσο πού νά μάς θαυμάζουν οί τσιτσερόνε μας 
καΙ νά μάς τρέμουν τά έπαγγελματικά παράσιτα.

— Μάς έπλησίαζαν σεμνές Έλβετίδες καΐ /Ιταλί
δες τών "Αλπεων Ιπάνω στό Μοτταρρόνε γιά νά 
μάς προσφέρουν κάρτες καΐ άλλα φθηνά σουβενΙ - 
καθώς καΐ χαμόγελα γλυκά κι’ έμεΐς έν τφ άμα τού; 
έκλείναμε τό μάτι... μέ σημασίαν, ή τούς άφίναμε 
μιάν έλληνοπρεπή θωπείαν είς τό μπράτσο.

—Περμέσσο...
Έδιπλάρωνε κοντά μας δ Ιταλός συνάδελφος τού 

δικοΰ μας τοαρουχοπώλη γιά νά πουλήση σ’ έμάς 
τούς Τουρίστι τά έμπορεύματά του καί έπελάγωνε 
-στής διαπραγματεύσεις.

—Σινιόρε, κάτρο λίρε τούτο Ρικόρντο ντί Ρώμα.
—Πάψε ρέ πατριώτη... "Αν είσαι αύ Ίταλιάνο
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— ΚαπΙτο Ίταλοάνο ;
- Σ ί . . .

—3ίξι χαΐ ξ«ρ4. "Αν είοαι ού *Ιταλίάνο, είμαοτε 
χι’ Ιμεϊς Ρωμτ]θί. ’Αθηναίο .̂..

— Γχρέτσι ρέ I Γχρίτοι...
—*Ω ώ & ώ Γκρέτσο... μπίνο! Φραιτέλλ̂ .
—Φραττέλλι βέβαια ! *Άμ τΐ παίζουμε ; Γιά λόρ- 

Ιούς μ5ς πίκρες.
—"Ω ώ, νό, νέ...
Καί έτοι αί διαπραγματεύσεις άλλαζαν... μοτίβο 

XI* έπαιρναν, μέ χά νοήματα τό πιό πολύ, τδν χύνο 
τής ειλικρίνειας πού βιέπει δύο όμοιους ...

ΠοΟ νά μάς ξεφορτώσουν έδώ τέτοια, σάν έμάς< 
ξεφτέρια τά τουριατιχά ύπεροιχεάνεια ! Μάς ξεφορτώ* 
νουν άηλώς θαυμαστάς χ&ν άρχαιοτήτιον. ΚαΙ έν& 
έμείς άπό τό ένα μέρος τούς προσαγορεύουμε λόρδους. 
Ιχείνοι μεταφράζουν διαισθητιχώς, οτή γλώσσα τους, 
τά παληά μας αυτοθαυμαστιχά γιά τόν τόπο μας λόγια- 

"Ώ Αθήνα πρώτη χώρα



Η Π Λ Α Σ Ι Ε
— ΔΙν ιΐμαι έβώ γιά κ«νίναν άπολΰχως! “Ακου- 

ο«ς ;
— Μάλ̂ 9Τα(, κύριε.

Ή πύρχατοΟ ίδκχ'.τίρου Γραφείου
κλείνει μέ ίρμή — μέ αύοχηρόχητα! 
—'Ο κ. Διευθυνχής κάθεται πλάι 
ατό γραφεΐύ του καί πριν άρχίοι̂  
τό ξεφύλλιομα των χαρτιί&ν του ά· 
φήνει τδ νοΟ του νά τρέχΐ{| στίς δ- 
κοθέβείζ τ^ς ήμέρας — μονότονες 
καί άνιαρές, οάν τά παράπονα των 
όανειατών, οάν τις τρυφερές διαχύ- 
οεις τ̂ \ς ξεθυμασμένης ουζύγου... 
"Ολο τά ϊδια !

Δέν περνά ώρα πολλή καί ένα 
έλαφρό, δειλό, άτολμο κτύπημα ατήν 
πόρτα τόν ξαφνίζει.

— Ποιοοοός : ;
— Κύριε... Σάς Γητ...
— Δέν είπα πώ; δέν μπορώ. . βρέ;
— Σάς ζητεί κύριε μία δεοποινίς πλααιέ .. γιά 

σπουδαίαν δπίθεοιν κύριε...
Άπαντά μέ σιγανή φωνή, άλλ’ έπίμονα ί  πονη

ρότατος γκρούμ τού γραφείου, άνοίγοντας λιγάκι καί
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τήν πίρτα.
— Μ6ι δέν κίπα ; Δέν ...
— Κύριεκι... Μήν βίοθ* χακ6ς, σέ μιά στιγμή 

τιλιιών(ΐ, έγώ χάνω γρήγορα...
Διαν.ίπτιι μιλ χαριτωμένη φων(τσ« ·χ»1 οι γ̂χΡ '̂ 

νως άηδ τ6 πλάϊ το5 δπαλλήλοιι, παραμιρίζοντάς τον 
Ιλαφρά, προβάλλει Ινα ξανθδ χεφαλάκι...

Δυδ γαλανά μάτια παιγνιδιάριχα γεμάτα σκάνδαλο 
καΐ τσαχπινιά μισοκλείνουν πονηρά, σάν κουρασμένα 
άπδ τό άπίτομο φώς, σάν δείχνοντα κάποιον ήδονι* 
χ4ν προσατενισμόν ιΐς &ποδλητιχδν μυστήριον. Χείλη 
φρεσχοβαμμένα διαστέλλονται ε!ς ένα προχλητικδν 
μειδίαμα. "Ενα έπίχρυσο δοντάκι πού στίλβει μέ τδ 
μειδίαμα ίσως φανερώνει τδ πρώιμο φάγωμα άπηγο· 
ρευμένων καρπών στους κήπους τής ήδονής.

Ή συνέχεια μέ τά λίγα λίγια τής έρωτήσεως : Τί 
θέλετε παρακαλώ;; γίνονται άφορμή νά συμπληρωθούν 
γρήγορα-γρήγορα ή χαριτωμένες κινήσεις τής πλα
στικής είκδνος πού ένέακηψεν έκεί ύπδ τήν ϊδιδτητ» 
τής ηλασιέ.

— Κύριε Διευθυντά, μιά στιγμή νά σάς άπασχο- 
λήοω χαΐ θά σάς έζηγήσω.

ΚαΙ πρίν έκεϊνος δώση χαμμιάν άπάντησιν, ή 
μικρή, ή οβελτοκίνητη πλαοιέ εύρίσχεται κοντά του. 
ΆφοΟ έκλεισε πίσω της τήν πδρτα, πλησιάζει κοντά 

► στδ γραφεϊδ του, άφήνει τδ χαρτοφύλακά τηί 
έτοιμάζεται νά καθήση.

— Λυπούμαι πολύ χαριτωμένη δεσποινίς πο3 
δέν... Μά είσθε τίσο χαριτωμένη—τής λέγει μετά καί 
διορθώνοντας τδ μονδκλ τήν θαυμάζει μέ έριυνητικέί 
ματιές άπδ πάνω ώς κάτω.



— Μέ συγχωρ€ίχι χύριι... Τ( οίκ πού είοθε... ΤΙ 
εύγενής !... Μέ σογχωρεΐτε, ειμα  ̂ πλχοιέ του Έχδο* 
τίχοΟ ΟΓχου «Αίσθηματοπούλου» χαΐ ένύς μεγάλου 
ΐπηκοΟ Μπιμπλώ... είμχι έπ^οης πλxσ^έ χκΐ μιας 
μεγάλης Άοφαλιοτιχης Εταιρείας... “Άν θέλετε νά 
άα-ραλίοετε τή ζωή οας, άν χαΐ είοθε τίοο νέος άχό- 
μη !... Τ03ο χαριτωμένος... Είμαι πλασιέ δι’ 8λα. 
*Αλλ* άς άρχίοουμε άπ’ τύν τιμοκατάλογον τδν βι
βλίων. Νά σάς δείξω.

— Τί κρίμα νά Ιρχεοθε ώραία δεσποινίς τώρα μ’ 
αύτήν τήν δεινήν χρίσιν. Καί δέν Ιχουμε...

—  "Αχ, χύριε... ΜήμοΟ άρνείσθε...
— Δέν άρνοΟμαι δεσποινίς...
— Μή μοΟ άρνείσθε. *Έχω χόυρασθή πολύ γιά 

νά κατορθώσω νά σάς εύρω μβνον σας. Τρέχω ξεύρετε 
άπό τήν άλλη άκρη... Καί νά, μέ τόση ψύχρα οήμερα 
χαΐ ή μασχάλες μου είνε ίδρωμένες... Γιά χυττάξετε 
...Καί βγάζοντας τδ παλτό της καί μετά καί κάτι 
άλλο τοΟ κάνει τήν έπίδειξι—ίνψ έχείνο; τήν κυττά- 
ζει άφωνος—καί τοΟ προσθέτει, οάν παίρνει μιά πλα
στική πόζα έμπρός του.

— Δέχομαι μέ δόσεις. "Αλλως τε αύτό είνε τδ 
σύστημά μου. Δέχομαι δπως θέλετε σείς, θέλετε άπδ 
έμπρδς τήν πληρωμήν, θέλετε. ."Οπως σάς άρέοει 
δέχομαι. Νά. Διαβάστε τδν Τιμοκατάλογον. Τδέτε. 
Προσέξετε χαλά. Αντιπροσωπεύω τά έκλεκτώτερα 
έργα. Άπδ τάς τιμάς αύτάς άν θέλετε έμπρδς 
τήν πληρωμήν θά σάς κάμω μεγάλας έκπτώσεις. Γιά 
^άς Ιννοεϊται.

·—...Τδ έννοδ δεσποινίς...Καθήστε...έδώ λιγάκι... 
Καθ...
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—*Άχ χύρΓΚ.,.’Λαχαίχ... Αδτή ή οχληρή ζωή... 
Κυττάξιτ* αυΐ& τό δβΐγμα τοΟ μπιμπλώ τΐ ώραΐβς 
γρχμμές έχκι χζΐ γράφει έπάνω. «Σ^ς περιμένω» 
*Άς διαδάοω χαΐ τ4ν Τιμοκατάλογον τδν άλλων έρ
γων... Ιδού —3 ρΓοροδ — Ινα Ιργον πού δέν πρέπει 
νά λείψη άπδ χαμμίαν άπολύτως οικογένειαν ; <Γα- 
μαοοΟτρα». "Αλλο. <Ί1έτε χαΐ πώς άπατώνται οί Σύ
ζυγοι».

—  ...«Οι Σύζυγοι, δεσποινίς... ΔιατΙ πύτε άπα- 
τφνται α ΐ  Σύζυγοι δέν χρειάζεται κανένα βιβλίον νά 
τ4 μάθουμε... “Οταν μιά τέτοια χαριτωμένη οάν |σεΤς 
μηή οτή μέοη .,δχι μένον άπατάχαι ή σύζυγος, άλλα 
καί χωρίζεται...

— Συγγνώμην κύριε... προχωρείτί πολύ... Μή μέ 
διακόπτετε. Νά σας διαβάσω καΐ τούς άλλους τίτλους 
κοινωφιλεστάτων β.βλίων.

«Αί άπολαύσεις τής ζωής είς πέντε ή καί όλιγώ 
τέρα μαθήματα».

— Μάλιστα,..Χρησιμώτατον, Έγγράψατέ με συν
δρομητήν διά πέντε σώματα σάν αύτό...νά·..

— Μή μ άγγίξετε κύριε... Νά... καί άλλο «Τά 
μυστήρια τοΟ μοντέρνου έρωτος».

— Λ»μπρά, «[ναι (ργον νομίζω τοΟ Άριστοτίλοος 
μιταφραοθίν ^η  ̂ νοίις Παϊίρας τΐ){ ’Εχχλτ)ιι[(α{.

—Βλίηω ίτ ι Ιχ«τ« χαΐ βαθοτάτην μίρ^ωσιν χύριε. 
Μπράβο ... ΓνωρΙζιτι βλους τούς χλααιχούς ουγγρα- 
φιϊς χαί ίλα τά οποοβαΐα Ιργα. Δέν πρέπιι λοιπίν νά 
λίίψουν άπό τί) βιβλιοβνιχτ) σας ... Ί5ού χαί ίλλα 
χρήσιμα ίργα μέ χάποιον άνώιιρον σχοπβν,

«Ή ιστορία τοΟ παρά χατά χαΐ 6πέρ φύσιν έρω
τος χατά τήν άρχοιίτ>)τα, τίν μισαίωνα χαί τήν σύγ
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χρονον Ιηοχήν παρά τ* τοί{ κοομιχοΤς χαΐ τοϊς Ιν 
μοναοτηρ(&(;>.

Είνα  ̂ 8ργον τ6 όποϊον άφωρίοθη 
— *Αντιθέτω; χύριε ... Κρίμα ατήν μίρφωοίν σας. 

Τό ίργον τβΟτο άποτελεΐται άπδ ίρανίσματα άπό χ4ν 
Άρισχοφάνην, χ6ν Πλάχωνα, χδν Λοϋx^αν4ν, χ6ν Βί- 
χάχιον, ? τήν Παλαιάν Δίαθήχην, χάν Άρεχίνον, χ6ν 
Σουεχώνιον, χαΐ

—Άαα μάλιστα. “Αλλα;
—Έχχ4ς άπί αδχά χά χρήβιΐ*» χοινωφελί] 

βιβλία 2χω χύριε... Μέ συγχωρείχε χύρ»ε χαΐ μεριχά 
Σ όπ ιν  πσυ δέν είναι Ισως γιά σάς—δ όποιος θαρρώ 
είσθε διχηγόρος. Αλλά χίλος πάνχων, άς σάς δια
βάσω χόν σχεχιχόν χαχάλογον. Μπορεί νά χά θέλεχε 
νά χά χαρίσετε είς χήν χορίαν σας ή οέ χαμμιά φιλη- 
ναδίτσα, ΑΙ ; Νά λοιπόν αδτά χά σίχιν :

«Οί Νέοι Πανδέχχαι», Λεξιχόν Νομιχΐ)ς», «'Όλη 
ή λΙειρά χί)ς Θέμίδος»,«Τό Κόρπους γιούρις χσιβίλις», 
«Ιίοινιχή Διχονομία», «Τραπεζιτική Λογιοχιχή». «Λε- 
ξιχδν Βοτανικής»... Α6χό σάς χάνει. ’̂ Εχω έπίσης 
χύριε χαΐ χό «Μεγάλο Μυοχιχό τής Ευτυχίας», χό 
όποΐον. Άλλ’ αύχό θά χό διαβάσετε μέ προσοχήν μό
νος σας. Δέν είναι άσεμνον οάν χά παραπάνω βιβλία 
τής σειράς χών Πανδεχχών. Είναι νά...

— Μή...Άλλοτε, άλλοτε χύριεεεε.,.Άχ...Άλλοτε, 
2χό μεταξύ δ τόνος τής φωνής της χαμηλώνει 

δλίγον μυσχηριωδώς. Μετ’ όλίγον άχόμη ή συνομιλία 
σταματά ένχελώς. Κατόπιν άχχόεχαι Ινας ψίθυρος. 
Περνούν λίγα λεπτά τής ώρας μεταξύ ψ.θύρου χαΐ σι
ωπής χαΐ κατόπιν Ιπαναλαμβάνεχαι ή διαχοπιίσα πιι·



στιχωτάχη ρητορική τής θΐΛκτικής βιοπαλαιοτρίαζ.
— Νά, βλέπετι, κύριε, προοπαθώνά πλασάρω δ,τι 

ώραΐον ίχω. Κ»1 είμαι κχΐ πολϋ συγκαταβατική.
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Μετ’ δλΕγον ή δεσπ'ΐινίς πλασιέ ξαναζωγραφίσασα 
τά ώραϊα της χείλη, διορθώσασα τδ παρεκτραπέν 
σουτιέν της έξέρχεται άπδ τό δι’ άλλους άπροσπέλα- 
στον γραφιΐον, φέρουσχ είς τδν χαρτοφύλακα τώρα 
έγγράφους έντολάς δι’ άγοράν βιβλίων καΤ μπιμπλώ 
καί είς τήν ψ^χήν έλπίδας μεγαλειτέρου πλασαρίσμα
τος δι’ δ,τι έχει έκλεκτδν καί είς τόν άρτι κατακτη- 
θέντα κύριον καΐ είς άλλους πού Ιχει στδ νοΟ της κα. 
πρδς τού; όηοίους τρέχει. ..τρέχει βιαστικά διά νά κρο{ 
λάβη τδν ουναγωνισμδν άηό τάς πληθυνομέ/ας μιμη· 
τρίας καΐ συναδέλφους της. Καί τρέχει πάντα καΐ προ
λαμβάνει μέ βήμα γοργδ, μέ μειδίαμα πονηρδ,'μέ. 
ματιές παιγνιδιάρες. Παραβιάζει άπαγορευτικάς δια- 
ταγάς. Είοβάλλει είς τδ άδυτον τών γραφείων καιά 
τάς πλέον άχαταλλήλους ώρας καΐ εδρίσκει παντού, 
παντού προθύμους πελάτας. ΚαΙ προσφέρει τιμές καί 
άγάηες κλέφτικες καί θελκτικές.

— Εύχαρίοτως δεσποινίς.. Γιά σάς...Νά σάς δώσω 
τρεις δδσεις άπ’ έμπρδς.,.ΚαΙ έλάτε μεθαύριο λιγάκι 
κρυφά... Ξέρετε, καλλίτερα άπδ τήν πίσω πδρτα. Κα
ταλάβατε :

"Ετσι δ θηλυχδς πλασιέ έμπήκε μέσα στή ζωή 
μας δρμητικά, τήν κατάκτησε μέ θελκτικήν εύκολίαν 
καΐ μά; έπέβαλε τήν θέλησιν της.

— Νά σάς φέρω μερικά σώματα βιβλίων ;
— "Ο χι! Είναι άρκετά τά σώματα σάν τδ δικά 

οαςι δεσποινίς.



Κ«Ι άφοΟ ή ΆτθΙς πλαοιέ Ιδημιούργηοιν Ιδιαιτέ
ραν έπαγι'ελματιχήν τάξιν, αδριον Ιοως θά χάμΐ3 
2υλλίγους έπαγγιλματικούς της χαΐ Σωματεία καΐ 
Συνομοσπονδίαν χατά τδ πνεΟμα τοΟ ΚολλεχτιβίαμοΟ. 
ΚαΙ Ισως μεθαόριον ή δργάνωίις τ^ς Συντεχνίας συ- 
οτήση είδιχάν Γραρείον διά τήν ταχείαν διεχπεραίω- 
οιν των μοιραίων διαζυγίων πού θά προχύψοαν μέ τήν 
δράσιν τής χομψής πλασιεδίτσας μέσα στδ γραφιίον 
είς τΙς οίκογένειες.

Ό  δύστροπος Τραπεζίτης, 4 αύστηρδς ύπουργί' 
χ4ς τμηματάρχης, 4 πολυμέριμνος έπιχειρηματίας χαΐ 
αυτός 4 χύριος δαουργός—4 χαθένας άπί τού; 4λιγο- 
θώρητους χοινωνιχού; τύπους—4 καταχτώμενος άπδ 
τήν θελκτικήν πλασιέ, — δχ: άπό δλες— δταν τώρα 
θά κλειδώνεται στό Γραφείο του γιά νά άπομονωθή 
χαΐ νά έργαοθή ήσυχα, θά έξηγή κάπως καλλίτερα είς 
τούς κλητήρας τάς άπαγορευτικά; διαταγάς,

—Λέν είμαι έδώ σήμερα γιά κανέναν άπολυτως !! 
"Ακόυσες ;

— Μάλιστα...
— Εκτός...
— Εκτός άν ειδοποιήσουν άπό τό Τπουργεϊον :
— ’Όχι...μωρέ... Εκτός 3̂ ν έλθη έκείνη ή ξαν- 

θοΟλα πλασιεδίτσα. Κατάλαβες:
— Μάλιστα...
Καί χλειδωνίμενοο είς τό άδυτον του Γραφείου 

του θα περιμένη τήν γνώριμη πιά πλασιέ καί μαζύ 
μ αυτή καΐ τή γοητευτική στιγμή πού χαρίζο.ίν 
έτσι ή κλέφτικες Αθηναϊκές Αγάπες.
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