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Β .

Π Ο Ι Ο  ΕΙ ΝΑΙ  Τ Ο Κ Α Θ Α Φ Τ Ο  Ζ Η Τ Η Μ Α

Ποιο λοιπόν είναι το ζήτημα, θαρρώ πώς τόχουμε 
τώρα ςηγημένο.

Θαρρώ μάλιστα πώς ίσα με σήμερις, αν και λείποονε 
πολλά στην έχτεσή μας, δε μ.ού έτυχε να παρουσιάσω τα 
πράματα στον αναγνώστη τόσο παστρικά και τόσο σύν
τομα !

Το επιχείρημα τής παραχώρησης είναι το στερνό 
που μάς το ξεσοφιστήκανε από τα μίζερα τα μυαλά τους.

Θα βρεθούμε σε θέση να κρίνουμε πια, να καταλάβου
με και τί αςίζουνε ατομικά οι καλοθελητάδες μας.

Αφίνω παράμερα και κατάμερα κάτι άλλα που τώρα 
τελεφταία πήγανε να ξεσκαλίσουνε, δηλαδή πώς ταλέν
το δεν έχω, πώς καλλιτέχνης καθόλου δεν είμαι και 
πώς μού λείπει το αίστημα το γλωσσικό το ρωμαίϊκο.

Ήθελα ωστόσο να ξαίρω ποιος τούς έμαθε να μιλού
νε για αίστημα ρωμαίϊκο γλωσσικό;

Δεν πειράζει. Έχω ταλέντο δεν έχω. έχω δεν έχω 
αίστημα γλωσσικό, είμαι δεν είμαι καλλιτέχνης, αδιά
φορο προς το ζήτημα. Ξαναγυρίζουμε τολοιπόν αμέσως 
σ' αφτόι.

★ ★ ★
Οι καλοθελητάδες μας είναι τριών ειδώνε.
α') μερικοί νέοι·
β') ο εκπαιδεφτικός ανεμόμυλος·
γ ')  ένας γλωσσολόγος ολλαντέζος, ο Εσσελίγγος.
Έναν ένανε θα τούς πιάσουμ.ε και σταθήτε.

★ ★ ★
Μ ερικοί νέοι.
Διαβάζω στην Εθνική Φωνή, Τρίτη, 30 τού Δε- 

κέβρη, 1924 (σελ. 3, στ. 1)'

«τό Ψυχάρικο ιδίωμα, πού ή αυστηρή ομοιομορφία του 
άπεδείχθη (από ποιους;) πεισματάρικη στενοκεφαλιά... 
Ευτυχώς οί νεώτεροι λογοτέχνες» κτλ.

Διαβάζω στο Λ έψτερο Τύπο, 25 τού Δεκέβρη, 
Πέμτη, 1924, σελ. 3, στ. 1-2·

«τά ακαλαίσθητα Ψυχαρικα «αλούπια (ωστόσο εγώ 
μήτε α-α μήτε κα-κα βάζω ποτές μου, από ακαλαιστη- 
σία β έβ α ια )... svro δλοι (ω -ο) οί νέοι (βάζουνε α-α, 
κα-κα, ο-ο καί οι-οι)■» κτλ.

★ ★ ★

Μη συχύζεστε. Μη ζαλίζεστε. Ιδού τί σημαίνουνε τα 
όμορφα λόγια.

Η καλαιστησία για τούς καλοθελητάδες μας είναι 
κάθε λάθος καθαρεβουσιάνικο. άξαφνα η καλαιΣ θησία .

Η ακαλαιστησία πάλε είναι η κανονική μας η Νεο
ελληνική. άξαφνα η ακαλαιστησία.

Με λόγια λιγοστά, έλλειψη από ταλέντο, από αίστη
μα γλωσσικό, από καλαιστησία. είναι ο κανόνας.

Και το κάτω κάτω τής γραφής;
Είναι το πιο νόστιμο.
Η τεμπελιά.
Εννοείται. Ά μα ο λόγος για κανόνα, γίνεται αμέ

σως λόγος για δουλειά. Μα τη δουλειά τη "βαριούνται, 
δεν μπορούν*.

Ώστε αχαμνά το είπε ο Ντάντες.
'Οχι «guarda e passa.»
Παρά' «Πέρνα, δίχως ματιά να ρίξης !»
Ή  σα θέλετε και στίχο- 

— Μ  arm  να μην τους ρίξης. Μ ήτε μιλιά. Και πέρνα.
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Ο ανεμόμυλος.
Τους τα ψέλνω αλλού. Τους τάψαλα μια σταλούλα y.at 

too απάνω.
Οor τους τα ψάλω και στην Αθήνα !
Βέβαια ! Σαν κατεβώ το καλοκαίρι και με φιλοξενή

σουνε στον όμιλό τους, να τούς κάμω καμιά ήσυχη και 
τρομερή διαλεξούλα.

★ ★★

Ο Εσσελίγγος.
Αφτός είναι φοδρ'άτος. Θέλει ώρα ώσπου μετρήσουμε 

το βιος του.
Κάπο ντόπερα.
Μαθητής μου κιόλας !
Δημοσιέφτηκε τώρα τελεφταία στο Παρίσι μια L itte -  

ra ture grecque moderne, μετάφραση ενός ολλαντέζικο/, 
πρωτότυπου τού Εσσελιγγου, καθηγητή στο Leiden, από 
την κ. Ν. Pernot, 1924.

Το αγόρασα και το διάβασα.
Βιαζόμουνε δηλαδή και διάβασα μονάχα όσα με αφε̂  

ρ θύσανε.
Αν είναι τάλλα σωστά όπως είναι η κρίση του για 

μένα και για τη δράση τη δική μου, αλίμονο στον ανα
γνώστη !

★ ★★
Μεταφράζω ή παραφράζω τα κυριώτερα.
Λέξη δε φυσώ για την κρίση του απάνω στα φιλολογι

κά μου τα έργα, όσο παινετικά κι αν είναι τα λόγια του.
Ο Εσσελίγγος από φιλολογία, καλαιστησία, τέχνη,

ταλέντο δε νιώθει νούλλα. Ξύλο μονάχο.
★ ★ ★

Ας κοιτάξουμε τα γλωσσολογικά του, αφού απάγγελ- 
μα έχει, λέει, τη γλωσσολογία.

Σελ. 113 —  εκεί που αρχίζει να μιλά για μένα -—  
μ.ε μνημονέβει μαζί με κεινούς που γράψανε την ελληνι
κή όξω από την Ελλάδα.

— ! «Ολοι τους, λέει, πρωταγωνιστάδες τής δημοτι
κής. Σίγουρο πώς η τάση τους αφτή προέρχεται απο τη 
διαμονή τους στην ξενιτειά. [πώς λοιπόν ο Κοραής δεν 
έγραψε τη δημοτική; Πώς δεν τη γράφει ο σιορ Γεννά
διος;]. Η καθημερινή πράξη δεν τους ανάγκαζε να πα- 
παραδεχτούνε πώς σε όλα τάλισβερίσια που έχουνε οι 
αθρώποι αναμεταξί τους, λοιπόν και στην ομιλία τους 
και στη γραφή τους, μερικές παραχώρησες είναι απα
ραίτητες.»

★ ★★

Ν ά σου τα φρέσκα φρέσκα κι ολόφρεσκα.
Στην Εβρώπη παραχώρηση τί θα πη, δεν μπόρεσα να 

το μάθω —  υποθέτω επειδή στην Εβρώπη κοινωνία δεν 
υπάρχει, άρα δεν υπάρχουνε παραχώρησες στο Παρίσι.

Στο Παρίσι, Έλληνες δεν έχει’ δεν έχει κοινωνία 
ελληνική' φαμελιά δεν έχει μήτε στο Παρίσι μήτε στη 
Μαρσίλια' δε με ανάθρεψε η φαμελιά μου' δεν είχα

θειους, θειές, αξαδέρφους, αξαδέρφες —  δεν είχα μια 
γιαγιά που το είπα ρηχά κιόλας στο Τ α ξ ίδ ι  μου  πώς 
ζούσε η γιαγιά μου στο· Παρίσι. . .

Μα τί συζήτηση έχει :μέ τόσο γιγαντένια ολλαντέζι- 
κα παραληρήματα;

★ ★ ★

Το έγκλημά μου τό μεγάλο στάθηκε, όπως κι αν εί
ναι, που μιλώ και γράφω τη γλώσσα μου. χωρίς να ζω 
στην Ελλάδα.

Ωραίο !
Αμε, ο ίδιος τί κάνει;
Στην Ελλάδα ζη ο Εσσελίγγος ή στην Ολλάντα;
Τότες πώς έχει περσότερο δικαίωμα να κρίνη παρά 

που εχω εγώ να μιλώ και να γράφω τη, μητρική μου τη 
γλώσσα;

Ο δύστυχος ! Και να είτανε στην Ελλάδα, κάθε κρί
ση θα τού είτανε απρόσιτη.

Ο Εσσελίγγος είναι από γεννησιμιό του κουφός !
Τί σάς έλεγα; Ινάπο ντόπερα.

★ ★★
Το χέρι μου βαρί, το ξαίρω, και βαρί το χτύπημά μου.
Μα τί έρχεται ο χριστιανός κι ανακατώνεται σε πρά

ματα που μήτε τα ξέτασε, όπως είτανε το χρέος του;
Πώς τάποφάσισε, πώς τόλμησε και κάνει μια επι

στημονική, φιλοσοφική βιογραφία μου, ολότελα τοΰ κε
φαλιού του;

«Ο Ψυχάρης, λέει (σ. 114), είναι γλωσσολόγος. Στά 
1888, είτανε μέλος τής τότες ακμάζουσας σχολής εκει- 
νώνε (θέλει να πη εκείνον , δηλαδή τοΰ Κ. Brugm ann), 
που τη γλωσσολογία την είχανε καταταγμένη μαζί με 
τις φυσικές επιστήμες· μνήσκανε τού λόγου τους προση
λωμένοι στη θεωρία που εξαίρεση δεν παραδέχεται στους 
νόμους τούς ηχολογικούς και που στην εξέλιξη τη γλωσ
σική αψηφιά το ρόλο τής θέλησης τής αθρώπινης>> κτλ.

Για τέτοια αιτία, βγήκα να διδάξω πώς ένα έθνος 
πολιτισμένο θέλει μια γραμματική κανονική.

★ ★ ★
Να τρομάξη κανείς με την ασυλλογισιά του δύστυχου 

τού Εσσελιγγου.
Από ποΰ το πήρε πώς εγώ ακολούθησα τη σωστή αρ

χή τού Brugmann αλλού παρά στην ιστορική την έρε- 
6να; Μήτε κατάλαβε τη σημασία τής θεωρίας τοΰ 
Brugmann.

Η θεωρία τού Brugmann τοΰ μακαρίτη σημαίνει, ά
ξαφνα, πώς το ξέρω  το δικό μας δεν μπορεί να προέρ
χεται από το έξενρον, κατόπι έξεύ ρ ω , ξενρο) και στο 
τέλος ξέρω · αδύνατο, για τον απλό το λόγο που β  (β  έ
χουμε στο ξ έβ ρ ω ),  με κατοπινό ρ, δεν έχει να ξεηχήση, 
asou νέβρο, έβρισα , έβρισκα, βρίοκω  λέμε πάντα, χω
ρίς να δυσκολέβεται κανένας.

Ποΰ παρατήρησε λοιπόν ο Εσσελίγγος πώς τέτοιους
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κανόνες εφάρμοσα στην ταχτοποίηση τής γραμματι
κής μου;

Εφάρμοσα τη μέθοδο στα ετυμολογικά μου, απαράλ
λαχτα όπως άριστα ο Φιλήντας ερμήνεψε το ξέρω  από 
Vj έξαίρω  που δυσκολία καμιά δε μάς προξενεί ούτε στα 
κανονικά του τα ηχολογικά, ούτε στο νόημα— βγά-Μ , 
όιαλ.έγω κάτι μέσα σε πολλά "/.at το μαθαίνω— λιγάκι 
σαν το ο'ιόα, ξαίρω , που σήμαινε πρώτα έχω  ειδωμένο
στα μάτια μου (από το είδα)).

★ ★ ★

Είναι αμίμητος ο γλωσσολόγος μας, όταν έρχεται 
και σήμερα, με ματιά φιλοσοφική, από τα ύψη τούΓκαου- 
ρ:ζαγκαρκύ στα Ιμαλάγια. να μάς ξεστομίζη ουράνιες 
αλήθειες και δόγματα οικουμενικά.

Τότες είναι δα που από τα θεία του τα χείλια κατρα
κυλούνε καταρράχτης οι αλύπητες ανοησίες. Το είδαμε 
για τούς Ρωμιούς που χρειάστηκε νάνεβούνε στην Ε
βρώπη, για να γράψουνε τα ρωμαίικα. Μα τί κουταμά
ρες είναι κείνες που μάζωξε. που θησάβρισε λες στην α
κόλουθη τη φρασούλα (σ. 115), πώς «εφάρμοσα τάχα 
μια γραμματική τόσο ταχτική που με κόπο μεγάλο θα 
μπορούσε κανείς να τη βρη σε καμιάν απόμακρη χωριο- 
λαλιά» ! ! !

Τρεχάτε, κι όλες οι αναλήθειες, όλες οι ανακρίβειες, 
όλες οι γλωσσολογικές αναποδιές και στραβωμάρες φω
λιάζουνε μέσα στάνόσια τα λόγια.

★ ★ ★
Εγώ χωριολαλιά δε γνωρίζω, εγώ δε γνωρίζω γλώσ

σα όπου να υπάρχουνε ακανόνιστοι κανόνες καθώς τούς 
στοχάζεται ο αστόχαστος Εσσελίγγος.

Στην Κοινή, παρακαλώ, λέμε ή δε λέμε, στα βιβλία 
μας γράφουμε ή δε γράφουμε λέω εγώ  ή εγώ  λέω;

Ά λλο τίποτα.
Ωστόσο είναι ακανόνιστα !
Αμέ;
Έπρεπε να το κανονίσουμε ή εγώ  λέγω  τ  εώ λέω— 

ή γ  παντού ανάμεσα σε δυο φωνήεντα ή γ  πουθενά.
Κι όμως το αφίνουμε, ακανόνιστα, εγώ  λέω— επειδή 

άλλος κανόνας, χωρίς εξαίρεση, είναι να υπάρχουνε σε 
κάθε γλώσσα, μα ντόπια, μα κοινή, εξαίρεσες πολλές.

Ποιες δηλαδή;
Εμάς η κουβέντα μας για εξαίρεσες ζωντανές, όχι 

καϋαρεβουοιάνικες.
Αφτό δεν κατάλαβε το ακανόνιστο μυαλό τού Εσσε- 

λίγγου.
★ ★★

Ο Εσσελίγγος που μιλά τόσο φρόνιμα για παραχώ
ρησες, δεν κατάλαβε και κάτι άλλο σημαντικό.

Το μέτρο !
Καθιερώνουμε το εγώ  λ.έω, παρμένο μας από την 

Κοινή, από την πανελλήνια τη συνήθεια.
Δε θα πη πώς θα πάρουμε στα γραφτά μας, όσα συνη-

θίζουνται δώθε κείθν
Δ ιαλέγουμε. Βλέπετε; Ως και καθαρεβουσιάνικα φι

λοξενούμε!^ Δεν είπα διαλέμε· διαλέγουμε  είπα.
Μα η κατάληξη — ουμε γνωστή μας από το γρά- 

<1 — ουμε και τα παρόμοια.
Λοιπόν είναι συμμορφωμένος δασκαλισμός. Τι όμως 

ονμμορηχυμένος και τί ασυμμόρφωτος, το ξεδιαλισα 
φαρδιά πλατιά στην Απολογία  μου— κι όχι στην Απο- 
λογιά  μου.

Μήτε χαμπαράκι ο Εσσελίγγος.
Και αραδιάζει για μένα και σε βάρος μου πράματα 

που ισοδυναμούνε με ψεφτιές.
★ ★ ★

Και ποΰ όλα να τα προφτάσω;
Μα θυμώνει κανείς στο τέλος τών τελώνε με τα 

τρελά, τά'δικα. τα μπόσικα τα κατηγορία τους.
Ταιριαχτά με τη γνώμη που μόρφωσε ο Εσσελίγγος 

για την αλάθεφτη γλώσσα ενός χωριού που δε βρίσκεται 
στην οικουμένη πουθενά, θάπρεπε να λέη το χωριό αφτό 

είτε ξοχή και ξοχικό  και ξω· 
είτε οξοχή  και οξοχικό  και όξω' 
είτε άξαφνα εξοχή  κ’ εξοχικό  κ" έξω.
Να μού βρη ποΰ τα είπα έτσι.
Α δεν τα βρη, θα είναι υποχρεωμένος από ηθική του 

υποχρέωση να το μολογήση μπροστά στην οικουμένη ο 
ίδιος πώς δεν ξαίρει τ ί  λέει,

ΕΠΕΙΔΗ εγώ έγραψα σ όλα τα βιβλία μου. σύφωνα 
με την κοινή συνήθεια, όξω, έξοχη  καί ξοχικό.

Νά η γλώσσα τοΰ χωριού που δε βρίσκεται πουθενά. 
Μαζί της νά σου και κατσηποδιές που στην οικουμένη 
πουθενά δε βρίσκουνται.

★ ★★
Ήθελαι τώρα και κάτι άλλο, να μάς πη δηλαδή πα

στρικά. τι γυρέβει ο Μπρουχμάνος στην υπόθεση τη δι
κή μας;

Μπρουχμάνοι μού φαίνεται πώς είναι οι Αθηναίοι κ’ οι 
Αθηναιίσσες που τα όργανά τους τα στοματήσια, ν με 
κατοπινούς ξακολουθητικούς δε σηκώνουνε.

Μπρουχμάνος, αδαμαντένιος κιόλας, το ακρόγλωσσό 
μας, που με κατοπινούς ξακολουθητικούς δε θέλει, καλά 
και σώνει, να κολληθή στον ουρανίσκο.

Κάθε φορά που προσπαθά η σιόρα Καθαρέβουσα να 
μάς καθίση με το ζόρι στον ουρανίσκο μας το ν, το κρα
τούμε λίγη ώρα— το κρατούμε δηλαδή μισό —  και γλή- 
γορα τού δίνουμε δρόμο —- ενώ ακατάπαφτα πολεμά στα 
σκολειά η Καθαρέβουσα και πάλε. να μάς το καρφώση 
στον ουρανίσκο το ανωφέλεφτο ν της.

Και τέτοιας σκοτώτρας μάς γυρέβει ο αγλωσσολόγη- 
τος ο αφιλοσόφητος Ολλαντέζος να κάνουμε παραχώ- 
ρηση !

Δεν ντρέπεται;
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Ο φίλος είναι ν.χι σοφ’.στής— ή , ’ τκει κι αντιφάσκει, 
δίχως να το πάρη ο νους του. 'Ci

Είμαστε, λέει, ριζοσπαστικοί δημοτικιστά. ς, επειδή 
και ζούμε στην Εδρώπη.

Στην ακόλουθη σελίδα ξεχασε πώς το είπε και παρα- 
τηρά πώς δεν είμαστε οι πρώτοι— όχι ! εκείνος θα εί
ναι !— που γράψαμε την απόλυτη δημοτική.

«Ce n ’ etait pas la premiere oeuvre en prose (το 
Τ α ξίδ ι μου δηλαδή) qui employat exelusivement la 
langue du peuple.»

«Δεν είτανε το πρώτο έργο (το Τ α ξίδ ι μου) που με
ταχειριζότανε αποκλειστικά τη γλώσσα τοΰ λαού».

Ιναι βάζει τα ονόματα του Βηλαρά και τοΰ Σολωμοΰ 
— ξεχνώντας ένα δραματογράφο τοΰ 1840 περίπου, νο
μίζω, που κι ο ίδιος δε θυμούμαι τονομά του.

Καλά. Λε ζήσανε όμως αφτοί στην Εβρώπη. Στην 
Ελλάδα ζούσανε. Στην Ελλάδα ζούσανε και τα δημοτι
κά- τραγούδια ή σα θέλει πρόζα, στην Ελλάδα ζούσανε
ακόμη και τα δημοτικά παραμύθια.

★ ★ ★

Κουφός, όπως είπαμε, μα και στραβός.
Στην ιστορία δεν προσέχει. Προσέχει στην απροσεξιά 

του και τρέχει.
Πώς δεν ανάφερε τό Κρητικό Θέατρο τοΰ δέκατου 

έβδομου αιώνα, το Ρωτόκριτο  τοΰ δέκατου έχτου, τη 
Θνοία τον Αβραάμ  τοΰ 1535;

Πώς είναι γραμμένα σε στίχους;
Μα ό Βηλαράς κι ο Σολωμός για πεζογράφοι δεν 

περνούνε. Περνούνε για ποιητάδες.
Πεζά έχει κάπου κάπου και το Κρητικό το Θέατρο, 

σε κάτι του Ιντερμέδια .
Δε θα πη αφτό πώς το Κ ρητικό το Θέατρο— μ’ όλη 

του την απόλυτη δημοτική (βλέπε τα Essais  μου, II 
(1889) ,  σ. 286: «le premier texte ecrit en langue 
moderne», κ. τή 6 . 61, 1)· δε θα πη πώς ο Βηλαράς 
κι ο Σολωμός μορφώσανε την πρόζα τη νεοελληνική.

Αφτό ίσια ίσια στάθηκε η δουλειά μάς.
★ ★ ★

Γυρέβει να μάς χαμηλώση ο Εσσελίγγος και μάς 
υψώνει.

Δείχνει πώς μπασιμπουζούκηδες δεν είμαστε.
Δε φτειάσαμε γλώσσα τοΰ κεφαλιού μας. Ξακολου- 

θήσαμε·. Φανήκαμε, γιατί το ήθελε η χρονολογική εξέ
λιξή μας, γιατί το ήθελε, μαζί με την ιστορία, το ήθελε 
η λογική, να φανούμε.

Συνεχίσαμε προγόνους που είχανε άριστη θέληση, που 
μέθοδο κι αντίληψη δεν είχανε. Σταθήκαμε το κορύφω
μα το κλασσικό ενός πόθου γενναίου.

★ ★ ★ .
Κάποιος συμπέθερος τον Ε σσελίγγον.
Για τον Εσσελίγγο, σώνει.
Αφού είναι και κουφός, ποϋ να μάς ακαύση; :

Μα. είναι κάποιος άλλος πον έχει αφτιά, μεγάλα μά
λιστα. και που τα μισά θα τα δάνισε τοΰ συμπεθέρου.

Πρέπει τάφτάκια του νάκούσουνε μερικά λόγια, λίγα 
σήμερα, μπόλικα1, φτάνει να τοΰ αρέση. άλλη φορά. 1

Ο κ. Pernot μπορεί βουνό να στοιδάζη τις χωριατιές, 
τις αχαριστίες, τα κακά τα φερσίματα, τις υποκρισίες- 
μπορεί να ξακολουθά να χτυπά κάθε χρόνο φράγκα έξη 
χιλιάδες από την Ελληνική την Κυβέρνηση για μια έ
δρα που πλερώθηκε από την Ελλάδα στη Γαλλία ενάν
τιο μου —  χωρίς νάπαψε ίσια με τώρα τέτοιο σκάνταλο" 
μπορεί ό Pernot νάλλάξη γνώμη με τον αέρα που φυσά, 
για τα γλωσσικά και για τη γλώσσα- μπορεί να γεμίζη 
τη Σορμπόννα με κινηματογραφικές αφιλολόγητες φι
λολογίες. Μπορεί, σαν τοΰ καπνίση και πάλε, να κατα- 
δικαστή από κανένα στρατοδικείο.

Εμένα δε με νοιάζει, δε με κόβει, δε μοΰ μέλει. 
Επειδή καταλάβατε τί τρέχει. Μεταφράστηκε ο Εσσε
λίγγος από τα ολλαντέζικα στα γαλλικά, για να διη ο 
κόσμος με τί τρόπο, ήσυχα κι αμερόληφτα, μεγάλοι σο
φοί καταδικάζουνε τις υπερβολές  τοΰ Ψυχάρη— κ’ έτσι 
να δικαιολογηθή ο Pernot που η μόνη του υπερβολή δεν 
είναι άλλο παρά η αμυαλωσύνη του.

Λοιπόν, ας το παρακάμη και σ" αφτό. σα θέλει.
★ ★ ★

Έ να μονάχα δε θέλω και δεν επιτρέπω, νάρχεται από 
λόγους προσωπικούς, από συφεροντολογικούς·λόγους; να 
μοΰ χαλνά το γλωσσικό μας ζήτημα που είναι δικό μου 
και δικό μας, νάγγίξη την Ιδέα ένα παλιόπαιδο— και θα 
δείξω, άμα χρειαστή, πόσο είναι η ονομασία σωστή.

Να κάτση φρόνιμα, ειδεμή όλα τα βγάζω στη μέση 
και τον κάνω παρτσάδια.

Γ ' .  

ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ

Αφτές τοΰς λείπουν», για τούτο δε νιώθουνε όσοι ως 
τώρα, στο πανόραμα που ξετυλίξαμε, περάσανε μπρο
στά μας.

Ποιές είναι οι γενικές ιδέες που εννοούμε, Θα το 
δ ιούμε αμέσως.

★ ★ ★

Πρώτα πρώτα-να ξαίρουμε πώς έθνος χωρίς ενότη
τα γραμματικής δεν μπορεί να σταθή.

Το ζήτημα το σπουδαίο το είχα μελετήσει σ’ ένα μου 
άρθρο μ,εγάλο. Το πρότεινα στην Α ργοί τής Αλεξάν- 
τρειας. Δε μοΰ αποκριθήκανε. -Νόμισα πώς είχε σ:αμα-

1) Τό άρθρο μου Γ ι α  τ ο ν  Κ .  Μ .  Μ ιχ α η λ ίδ η  και τη  
φ ιλ α ι ν ά δ α  τ ο υ  τ η  Μ ιγ τ ή  σ τ ο  Ν ο υ μ ά  τού Σεφ τέβρη— Δ ε
κέβρη 1924, δόθηκε α χ ό  κάποιο Β . Φρέρη στον Ταγκο- 
ποι·λο και από τον Τα.κόπουλο δη ιοσιέφτηκ-, χωρίς να 
μου δώσουνε είδηση μήτε ο ένας μήτε ο άλλος. Και είχα 
κάμποσους λόγοι ς για να ταναβάλώ το άρ&^ο. θ α  τα δη 
γηθώ με τα καθέκαστα που είναι σπουδαία για τα  φιλο
λογικά μος τα ήΐΐη.
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τήσει το Περιοδικό. Τδδωσα τοΰ Νουμά. Μήτε φωνή μήτε 
ακρόαση. Ποιος ξαίρει τί το κάμανε. Ίδρωνε για το 
ρωμαίικο. να μην είναι άξιοι ούτε στα χερογραφα σου 
να δώσουνε προσοχή.

Μοΰ είχε κοστίσει κάμποσο κόπο. Κρίμας που χάθη
κε. Αντίγραφο δεν κράτησα και κουτσά στραβά σάς ση- 
μειώνω εδώ τα κυριωτερα.

Η διγλωσσία τοΰ Βέλγιου— φλαμαντέζικα μαζι με 
γαλλικά— έγινε δράμα σωστό και φοβούνται μήπως κα- 
ταλήξη σε διεθνία.

II τριγλωσσία η ελβετική—γαλλικά, γερμανικά, ι
ταλικά—  έκανε την Ελβετία κράτος, ουδέτερο και κά
πως άεθνο. Μήτε στρατό μήτε διπλωματία τής περιω- 
πής μπορεί νάποχτήση που είναι τα δυο χέρια ενός .έ
θνους. .

Το τρανότερο παράδειγμα, είναι κείνο τής αρχαίας 
μας τής Ελλάδας που με τις διάφορες ντοπιολαλιές 
της— αττικά, δωρικά, ιωνικά, για να μην αναφέρουμε 
τις ίντοντοπιολαλιές, βοιωτικά. κρητικά, χιώτικα1, θεσ- 
σαλικά κι άλλα χίλια—-δεν το κατώρθωσε να γίνη 
;θνος.

Εμείς κοντέβαμε ν απολάβουμε γλώσσα κοινή, πανελ
λήνια— τη Νεοελληνική μας. Οχι ! Έπρεπε να μάς τα 
χαλάση όλα η Καθαρέβουσα κι ο συχωρεμένος— όχι ! ο 
ασυχώρητος ο Κοραής.

Όπως αγαπάτε, καλαμαράδες. Να το κατέχετε ό- 
υ,ως πώς με το σύστημά σας ποτές της η Ελλαδα δε θα 
γίνη Έθνος.

★ ★ ★

Δέφτερη αρχή. Πρέπει να ξαίρετε πώς έθνος πολι
τισμένο, έθνος τής προκοπής δεν υπάρχει δίχως πρόζα 
φιλολογική, ζωντανή πρόζα εννοείται.

Το ξήγησαι και τούτο σ’ ένα μου άρθρο δημοσιεμένο 
στην Κρήτη και σε διάφορά μου άρθρα γαλλικά, το ξη- 
γώ και στον τόμο μ.ου E rnest Renan' Jugem ents ct 
souvenirs, 1925, στο τέλος.

II φιλολογική πρόζα είναι η πρόζα, η σφιχτοδεμένη 
πρόταση με πρόταση, που ξετυλίγεται και πάει, σα λογι
κό φανέρωμα μιας σκέψης ή μιας περιγραφής- ασυνέδε- 
τη πρόζα η πρόζα τής Αφρικής και τής Ασίας, η πρόζα 
η παραταχτική.

Η Ασία και ηι Αφρική θα πούνε άξαφνα- Μ πήκα οτην 
κάμαρα, τον είδα  και κοιμότανε.

Η Εδρώπη θα πη- «Ό τα ν  μπήκα οτην κάμαρα, τον 
είδα που κοιμότανε.»

Το πιστέβετε; II μικρούτσικη. ασήμαντη, όπως νομί
ζει κανείς, διαφορά, χαραχτηρίζει πολιτισμένους κι α
πολίτιστους.

Όπου βλέπουμε πρόζα σφιχτοδεμένη, βλέπουμε και 
πολιτεία, δηλαδή ναό, σκολειό, δημαρχείο.

Παράξενο διόλου- ταίρι ταίρι πάνε η οργάνωση στην 
πολιτεία  και στη διάνοια.

Εκεί όπου- βλέπουμε ασυνέδετη πρόζα, πολιτεία  δε 
βλέπουμε, βλέπουμε νομάδες λο.-/;; , σαν τοΰς Άραβες—  
και τοΰς Τούρκους.

Ακόμ,η πιο καλά- επιστήμη δε βλέπουμε στους λαούς 
που δεν ξαίρουνε την πρόζα μας. Τοΰς λείπει μ’ άλλα1
λόγια η οργάνωση τής διάνοιας.

★ ★★

Έγραψα την ακόλουθη φράση, αρχή αρχή στα Δνο  
Α δέρ φ ια  μου, ( ΙΌ 1Π— 1911):

«Με τί καρδιοχτύπι τα θυμούμαι τα χρόνια εκείνα τα 
χρυσά, όπου ο αδερφούλης μου και γώ, καθισμένοι στην 
καρεγλίτσα μας ο ένας κοντά στον άλλονε, παιδάκια 
εννιά χρονώ και τα δυο μας, ακούγαμε το δάσκαλο μας, 
το σιορ Ηλία, που μάς διάβαζε, μεταφράζοντας δηλαδή 
και κόβοντας κάμποσα δώθε κείθε, τοΰ Όμηρου την I- 
λιάδα, τοΰ Αχιλλέα το θυμό, την ομορφιά τής Ελένης.»

Πρόζα σφιχτοδεμένη.
Αφτή μου η φρασούλα είναι το μόνο που έκαμα για 

την Ελλάδα.
★ ★ ★

Ο Εσσελίγγος ποΰ να τα βάλη τέτοια πράματα με το 
νου του;

Παρατηρήστε κ’ ένα περίεργο.
Στιχουργώ σε ότι γλώσσα θέλετε.
Ρωμαίϊκα μοΰ είναι αδύνατο. Με* κόπο ένα στίχο δω 

και κει.
Βλέπετε τί δύναμη που την έχει ένας νόμος ιστορικός, 

μια ιστορική ανάγκη;
Ο προορισμός μου η Πρόζα. Πρόζα ήθελε /αι το Ε

θνος.
★ ★★

Τρίτη αρχή. Πρέπει να συλλογιστούμε πώς υπάρχου
νε τα παιδιά.

Τα παιδιά μας !
Είναι χαμένα.
Χαμένη μια μια κάθε τους υπαρξούλα, όσο δεν το 

κάμουμε απόφαση γερή να καθιερώσουμε γραμματική 
μια και κανονισμένη.

★ ★ ★

Παίζουμε ή ενεργούμε;
Ό λη μας η φιλολογία, η πρόζα μας όλη, παιχνίδι, α 

δε συλλογιστούμε το σκολειό και το παιδί, πάει να πη το 
Έθνος.

Μπροστά σε τόσο ιερά, τόσο υποχρεωτικά συφέρα μας, 
πώς νάρχεται κανείς να μάς αντιτάξη επιχειρήματα μι
κρά και μικροσοφίες;

Ωστόσο, κυρίες σεβαστές μου και αγαπητές, τώρα τε- 
λεφταία είχανε να μοΰ πούνε πώς γι αφτές η γλώσσα 
δεν είναι οκοπός, είναι μέοο.

Τί σημαίνει τέτοια διάκριση, αν έχη δηλαδή καμιά 
σημασία;

Υποθέτω να σημαίνη πώς γραμματική, κανόνες,
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γλωσσολογία είναι ψύλλοι στάχερα. Δεν είναι σκοπός.
Είνα: μέοο. Οι ουράνιες ιδέες, τα γενναία τα αιτήμα

τα. η φιλοσοφία, η φιλολογία, η ποίηση, να η σπουδαία, 
η μόνη μας δουλειά. Πρόσεχε λοιπόν εσύ στις οξείες κα: 
στις βαρείες σου. Εμείς προσέχουμε στη σκέψη μας. Στο 
λογισμό μας ! Τί πειράζει πώς γράφουμε; Πειράζει τί 
λέμε.

★ ★ ★

Είναι η παλιά, η κόντικη αντίληψη τής γραμματικής.
Ποιο είναι το δόκιμο  και ποιο δεν είναι;
Βέβαιο πώς α-; τα πάρη κανείς από τέτοιο μάτι τα 

πράματα., μεγαλή,τερη. εγκληματικώτερη μποσικάδα 
5εν υπάρχει από τη γραμματική.

Μα σήμερις ανακαλύψαμε, ακόμη και στον καιρό τού 
Κόντου. το είχανε ανακαλύψει πώς το ίδιο είναι γραμ
ματική και φιλοσοφία;.

Μάλιστα περσότερο' τέχνη, καλαιστησία, φιλολογία, 
ποίηση, εθνισμός και ΗΘΙΚΗ, όλα η γραμματική τά- 
χει μέσα της. στην ουσία της.

Δε φαντάζεται κανείς έθνος στην Εβρωπη. όπου η 
εφαρμογή τού γραμματικού κανόνα, όπως σε μας. να 
περνά για έλλειψη καλαιστησίας ή ταλέντου.

Δε φαντάζεται κανείς έθνος στην Εδρώπη όπου ο καλ
λιτέχνης. προτού καθίση στο γραφείο του και πιάση την 
πέννα του, θα βγάλή απόφαση πώς η γραμματική να 
πάη κατά διαόλου.

Δεν έχει μέσο και ο εν έχει σκοπό.
Σκοπός και μέσο. μέσο και σκοπός είναι συνάμα η 

γραμματική.
★ ★ ★

ΙΤροτοΰ καταπιαστώ τη δύσκολη τη δουλειά να γρά
φω ρωμαίϊκα. φρόντισα να κάμω μια γραμματική που να 
στεκη. Από τα 1 888. άλλαξα μερικά, διώρθωσα μερικά, 
λίγα όμως και πάντα προς το καλήτερο, προς το κα- 
νονικώτερο. δηλαδή προς το εφκολώτερο. Την ακο
λουθώ πιστά, την ακολουθούνε κι άλλοι. Δεν πιστέδω, 
αφτ: ν;: μη μάς άφησε να βάλουμε στα γραφτά μας ό
σες ιδέες, όσα αιστήματα εκφράσανε ως . τώρα οι Μι- 
X‘0i —  μπορεί μάλιστα περσότερες και περσότερα.

θρούβαλα θα γινόντανε όλα τα επιχειρήματα που α- 
ραδικσαμε. Οα νικούσαμε πέρα για πέρα. θα σώζαμε το 
Εθνος, α δεν είτανε το φοβερό μας εκείνο το σκαρί το 

αναρχικό !
★ ★ ★

Αε φταίμε καθαιρτό εμείς.
Φταίνε τα τοπογραψ ικά  μας. Η γεωγραφία μας 

φταίει. Αλήθεια που εμείς διαλέξαμε τον τόπο μας.
Είναι αξιοσημείωτο — · και δε σημειώθηκε ως τώρα 

—  πώς οταν οι πρώτοι Έλληνες μαζί με τούς άλλους 
λαούς τής ασιανοεβρωπαίικης φυλής, κατεβήκανε από 
τη μυστηριώδικη την Ασία και χ.θήκανε στην Εδρώπη.

αμέσως οι Έλληνες τ αποφασίσανε νάποκαταστηθούνε 
σε στεριά λιγοστή και σε νησιά πάμπολλα.

Τί όμως πιο αναρχικό από ένα νησί;
Ανεξάρτητο πράμα το νησί, απομονωμένο και που στα 

στήθια τού νησιώτη γεννά την ανεξαρτησία, την ατομι
κότητα, την αναρχία.

Τόσο μακριά πήγε η αγάπη τους για τάναρχικά τους 
τα νησιά, που ως και τη στεριά, φτάνει να είχε ακρωτή
ριο. για νησί την περνούσανε, όπως μάς το μαρτυρούνε 
τα διάφορα τοχώνυμά τους. η Λλωπεκόννησο, η Π ελο
πόννησο, η Χερσόνησο κτλ.

Για μένα. τα περσότερα κακά τού Ελληνισμού, τάφε- 
ρε ο νησιωτιομός.

★ ★ ★

Έχουμε ωστόσο μια παρηγοριά.
Την πρώτη απόπειρα ενός ελληνικού εθνισμού τη 

χρωστούμε τού Μεγ. Αλέξαντρου.
Τη δέφτερη. την τελειωτική, τού Κωσταντίνου τού 

Μεγάλου.
Ρωμαίος σίδερο τού λόγου του, ρωμ,αιος αφτοκράτο- 

Ρ·'?— ■/-αι πήτε μου, ονειρέβεστε ζεβγάρωμα πιο τέλειο 
από την Ιδέα την ελληνική με τη ρώμη τής Ρώμας;

★ ★ ★

Ποιος μάς έμαθε οργάνωση καλήτερις από τον Κω- 
σταντίνο ;

Συλλογιστήτε τώρα και το ακόλουθο.
Το άγιο το Κίνημα τού Είκοσι Ένα δε βγήκε από την 

αναρχία την πατροπαράδοτή μας.
Βγήκε από τού Κωσταντίνου τη δύναμη τη μοναρχι

κή, ενωμένη με το ρωμαίϊκο το κουράγιο, με το ρωμαίι- 
κο τον πατριωτισμό.

Επειδή τα δυο χρειάζουνται. ο πατριωτισμός και η 
μοναρχία — είτε με μονάρχη αληθινό είτε με Πρόεδρο 
Δημοκρατίας.

Η αρχή δεν αλλάζει.
★ ★ ★

Αρχή. οργάνωση, μοναρχία και το ζήτημα τής κανο
νικής γραμματικής.

La grnmnmire qui salt regenfer jusqu'uux 
m is, λέει ο Μολιέρος.

Νά λαός, όπου καθιερώθηκε τέτοιο ρητό !
Αρκετά νόστμο που οι βασιλικοί σήμερα, οι δικοί μας. 

είναι αντιδημοτικιστάδες, βέβαια επειδή παίρνουνε για 
παραδοση την Καθαρέβουσα, ενώ ξεναντίας έκοψε η 
Καθαρέβουσα κάθε παράδοση. Ιναι το δείξαμε πιο α
πάνω.

Ας σημειώσουμε ωστόσο πώς ό Κωσταντίνος (ο Μ.ι- 
κ,ίός) μιλούσε περίφημα τη δ η μ ο τικ ή ,  σα βέρος δημοτι
κιστής που είτανε, και τη μιλήσαμε συχνά μαζί.

Δημοτικιστής άλλος κι ο Αλέξαντρος ο καημένος— 
ο φίλος μου ! Μεγάλος αφτός κι ακούτε με.

Τί δε μάς κατάστρεψε μια μαϊμού !
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Δημοτικιστής κι ο Βενιζέλος —  δίχως όμως να κα
τάλαβε το ζήτημα όπως το είχε τόντις καταλάβει μ·α 
μέρα ο Τρικούπης σε διάστημα ενός. τέταρτου τής ώ
ρας. Τί νους και τί αμεροληψία !

★ ★ ★

Θα καταλάβουνε λίγο λίγο άλλοι πολλοί.
Ας έχουμε λοιπόν καλή ελπίδα. Και να μη Οαρ/.ήτε. 

χρυσά μου παιδιά, πώς έχω κανένα παράπονο προσωπι- 
κό για μένα.

Λ Ιού παραχωρήσατε, μού χαρίσατε αναμεταξί σας, ε- 
βαρεστηθήκατε να μού φιλοδωρήσετε μια θέση που δε 
βλέπω να την έχη κανένας σε ανατολή και δύση.

Με προκηρύξατε γλωσσοπλάστη, όλοι σας, φίλοι κ’ 
εχτροί" οπαδοί κι αντίπαλοι με ονομάζετε αρχηγό. Ποΰ
υπάρχει αντίστοιχη δόξα σε όλη την Εδρώπη, ακόμη
και σε όλη την Αμερική;

Αλήθεια που σε καν έναν από τούς τόπους αφτούς
γλωσσοδημ ιουργία δε χρειάζεται και είμαστε τόντις
πολί πίσω απ’ όλους τούς λαούς.

Ό πως κι αν είναι, αν πρόκειται για το άτομό μου, εί
μαι ολότελα ικανοποιημένος, που λέτε. Το άτομό μου 
δεν παραπονιέται, δε φωνάζει.

Φωνάζει μ:σα μον, παραπονιέται η φροντίδα, η έννοια
τής Ελλάδας, η αγάπη που σάς έχω εσάς όλους, ο ρω-
μαίϊκός μου ο πατριωτισμός.

★ ★ ★

Να σάς πω και το κάτω κάτω;
Τί τα θέ/,ετε: Δεν έχω πάντα μεγάλες ελπίδες.
Στάθηκα ίσως απλός Φιλοποιμένας. Και για τη φή

μη παρά δε δίνω.
Β :βαιος πώς η φιλολογία μας η σημερνή δε θα πε- 

ράση. Θάπομείνουνε ασφαλισμένα κάμποσα ονόματα, που 
η λήθη δε θα τα πιάση. Θάπομείνουνε σιγουραρισμένες 
πεντέξη αθανασίες. Μα τί μπόσικα πράματα είναι αφτά, 
που μόνο για τάτομα έχουνε κάποια ελεεινή, ελάχιστη 
σημασία. Σημαίνει το έθνος και το έθνος είναι πολί πολί 
πίσω. Τόχει σκλαβωμένο η Καραρέδουσα. Ωστόσο η 
δράση μας εμάς σκοπό δεν είχε τη δόξα- σκοπός της το 
Έθνος. Το Έθνος πρέπει να ζήση.

★ ★ ★ V

Λοιπόν ιδού τί στοχάστηκα.
Σε καμιά δεκαριά χρόνια, τελειωμένο, ξεπαστρεμέ

νο το ζήτημα, η Ελλάδα γλυτωμένη, το έθνος πια έθνος 
σιοστό.

Φτάνε; να βρεθή ένας παραλής. Τί τα θέλετε που και 
ο παράς δύναμη στον κόσμο;

Κατεβάζει ο παραλής μας ένα μιλλιούνι φράγκα, 
δηλαδή τρία μιλλίούνια δραχμές.

Έ νας άξιος άθρωπος, με πεποίθηση και δραστηριό
τητα θα ιδρύση μια φημερίδα πανελλήνια, που ο τίτλος 
της δεν μπορεί να είναι παρά Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.

Γραμμένη από άκρη σε άκρη στην ακέρια δημοτική.

Εκεί όπου ξετρυπώνει άξαφνα κανένα καθαρεβουσιά- 
νικο ανήθικο, κανένα τις  αξιώ σεις, Αανένα τον προ
βλήματος, κανένα επόπτης, τού κόβεις αλύπητα το 
δρόμο το δικό του —  και τονέ βάζεις στο δικό σου, που 
είναι ο καλός.

Πρέπει νάλλάξης αντίληψη. Ο καθαρείουσιάνος το 
πτ σου το περνά για μαργαριτάρι. ; .

Εσύ να τού το περνάς για ντροπή του. Κάφκημα δεν 
είναι, μια και είναι λάθος.

Και τα λάθια έχει χρέος ο καθένας να τα διορθώνη.
Μα τα διορθώματα δε μάς φτάνουνε.
Θα μ.άς χρειαστή μια ρεκλάμα τρομάρα. Στα χωριά, 

στις χώρες, στα σκολειά, στα δικαστήρια, στα υπουρ
γεία. σε όλο πέρα πέρα το ρωμαίϊκο, ρεκλάμα.

Και, παρακαλούμε, σπουδαία πλερωμή στούς συντά-
χτες, μην ξεχνώντας τον αρχισυντάχτη.

★ ★★

θ α  διήτε γλήγορα πώς θα πιάση.
Έτυχε μερικές φορές να μιλήσω με καθαρεδουσιά- 

νους που μού ξεφουρνίζανε φοβερές καΟαρέβουσες.
Σε κάθε κνδερνήσεω ς  που μού λέγανε, τούς απαν

τούσα μ’ ένα σκέττο ξεκομμένο κυβέρνησης. Δεν τολ
μούσανε πια, το λέγανε κι αφτοί σαν και μένα.

Η κουβέντα είναι μια μίμηση τού ενός από τον άλλο- 
νε. Πρέπει όμως πάντα κανείς να μιμιέται το καλό—  
και το χρήσιμο.

Τώρα τελεφταία, στην ανάκριση τη γαλλική για την 
απόπειρα φόνου από μέρος τού χωροφύλακα Βερικάκη 
που είχε τραβήξει τρεις κουμπουριές απάνω στον κ. 
Παπαλεξόπουλο. το ναφτικό ακόλουθο τής ελληνικής 
Πρεσβείας, μπροστά στον Παπαλεξόπσυλο και το Βερι
κάκη —  εγώ λειτουργούσα για διερμηνέας —  έβγαινε 
στη μέση κάθε τόσο η λέξη ο παϋών.

Πώς να πω τέτοιο τέρας; Μήτε σωστό μήτε χρήσι
μο. Μήτε αρχαίο μήτε ρωμαίϊκο. Κατάληξη — ον τής 
ενικής ονομαστικής τού αρσενικού, πού βλέπεις; Που
θενά. Για τούτο και το κάμαμε κανονικά ο παιΚς. Ο 
παϋός είναι και γιατρός.

Έτσι. το είπα. Έτσι κατάντησε να το πη κι ο Βερι- 
κάκης, όσο κι αν καθαρεβουσιάνος από προτίμηση.

Πεποίθηση και πίστη, νά τα όπλα τάληθινά.
Όταν το ξαίρει κανείς πώς έχει δίκιο, ασκέρια δεν

τον κάνουνε να πάη πίσω. Θα πάη πάντα ομπρός.
★ ★ ★

Με τη φημερίδα, με την προπαγάντα, θα βάλετε στο 
χέρι σας τις εκλογές.

Οι βουλεφτάδες σας ψηφίζουνε τότες την κατάργηση 
τής καθαρέβουσας παντού και παντού όπου διδάχνεται, 
όπου γράφεται, όπου μιλιέται.

θ α  παραδίνουνται μονάχα η Νεοελληνική και στις α
νώτερες τάξε.ς η αρχαία, η Μητέρα, η Παλαιοελλη- 
νική.
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Κα; νά σας; το ζήτημα λυμένο.
★ ★★

Αφτά εγώ, παιδάκια μου. δε θα τα διω στα μάτια ;joo 
κα: 8ε Οα τάκούσω στάφτιά μ.ου.

Ιο·ως να μη με θυμάστε κιόλας σε κείνη την εποχή 
τη μακάρια.

θα  σας θυμούμαι γω στον τάφο μου μέσα τον ελληνι

κό, 0άνατριχιάζω που όλος Έργο κ: όλος Ιδέ.-.. στάΟη- 
κα χρήσιμος στην Ελλάδα.

ΨΥΧΑΡΗΣ

Ινεριακη. 1 Παρασκ,εβη, 6 του Μαρτη' ξαναγραμ
μένο από την Παρασκεδή 6 ως το σαββάτο 1 4 τοΰ Μάρ
τη. 1925.

Ω Δ Η  Σ Τ Ο Ν  Ψ Υ Χ Α Ρ Η

Γην Ανταρσία, πολλοί έχουν κινημένη, 
μα τό δικό σου κίνημα άνασταίνει 
τήν πηγή τΐ]ς ζωής, πού είναι θρεμένη 
μέ την αιιονια Ποίηση, δοξασμένη.

Τρικύμισε ή πνοή σου τό λιμάνι, 
κ εαρινή ήρθε ή αύρα ν’ άνασάνη 
τό πνέμα ενός λάοΰ, πον είχε μαράνει 
του Σοφού παραστράτημα κα! πλάνη.

Στή χώρα ποΰ θρηνούσε τό συντρίμι 
μας έφερες τή λύρα σου επιστήμη, 

•ζευγάρωσες τό σήμερα στή μνήμη, 
δρόμο άνοιξες πλατή τό στενορΰμι.

Ω Δάσκαλέ μας, πόσα σοΰ χρωστούμε ! 
Φως μάς κερνάς τή δόξα νά χαροΰμε, 
στής ψυχής τά βαθιά ιερά νά μπούμε, 
με φτερά τον αιθέρα νά διαβοΰμε.

Αγάπη κα! θυσία, ιδέας λαχτάρα, 
τοΰ ασταμάτητου αγώνα τήν αντάρα, 
στή σκλαβιά τήν Παράδοση κατάρα 
με τη μελωδική σκορπάς κιθάρα.

Τό νου κα! τήν καρδιά, δικά μας κάνεις· 
μέ τό δικέλι ορθό τριβόλια βγάνεις, 
τή χέρσα γίς μέ τάνθια νά γλυκάνης 
και μ Αηδονολαλιές νά τή μοιράνης.

Ο ποθος σου ιερός, άγνό τό χέρι 
πού νέα μιά πίστη νά θερμάνΐ] ξαίρει. 
Στήν αχάριστη γνώμη, στ’ άγριοκαίρι 
φτερουγιζει ή λαλιά σου περιστέρι.

Τόν ταπεινό πονεϊς στ’ αθώα του πάθη, 
τή γυναίκα ανασέρνεις απ’ τά βάθη, 
τής αμαρτίας θωρεϊς τό μαΰρο αγκάθι 
μέ τή γαλήνια μοίρα πού τό πλάθει.

Ποσο ίσιο τό τρανό παράδειγμά σου, 
και ποιο σκοτάδι εδιαλυσες. στοχάσου !
Π ρώτος καί μοΑ’ος· δλοι ολόγυρά σου 
(ιέ τό κρασί μεθούμε τής χαράς σου.

Στό μέτωπό σου ή νέα σου αττική Ηοτάνη 
με λογισμούς πλεχτό, ξαίρει νά ύφάνη 
κατι και πιό πολύ ·ϊπό ενα στεφάνι· 
φιλί κα! φως άπό τό μεσουράνι.

ΡΗΓ ΑΣ  Ι ΚΟΛΦΗΣ

Τ Ο  κ R I Μ Α

Στοΰ σπιτιού μου τή γωνιά τήν κρυφή 
κάπιο κρίμα μέγα είναι θαμένο.—  
Περιμέλ'ω τή βραδιά πού θά ρθεΐ 
νάν τό πώ ξαφνικά σ’ ένα ξένο,

Νάν τό πώ τό μεγάλο μυστικό 
δίχως νά σαλέψουνε τά χείλη.—
Θά βρεθούμε μονάχοι εμείς οί διό 
μπρος στήν ίδια γωνιά σά διό φίλοι.

Καί θάν’ δλα φτωχικά καί βουβά 
σάν τό ρέπιο σπίτι πού μέ κλείνει—  
μ ένα φώς ασημένιο άπ’ τή ματιά 
τό καντήλι ποΰ θά μάς αφήνει.

Και σιμά στήν ανάμνηση ξανά 
της παλιάς αμαρτίας τοΰ παποΰ μου 
θα σέ σφίξω, καλε μου, σιγανά 
σ’ ενα άναφτερούγισμα τοΰ νοΰ μου.

Α Π .  Ν .  Μ Α Γ Γ Α Ν Α Ρ Η Σ
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ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΚΡΑΤΩ... ΤΟ Τ Σ Ι Μ Ε Ν Τ Ο
Μέσα μου κρατώ κρυμένο 
σά σπιρί μαργαριτάρι 
φυλαχτό μου βλογημένο, 
τήν άπλότη καί ιή χάρη.

Τοΰ παλιού καιρού λουλούδι 
σά νεράκι μέσ’ στή χλόη. 
καί τ’ άπλό του τό τραγούδι 
τώχω πλάσει.— Μοιρολόι.—

Ξωτικός, παρθένος κόσμος· 
τό χωριό καί το γιορτάσι 
τό βαγιόκλωνο κι ό δυόσμος 
τό καθάριο εικονοστάσι.

Μιά καθημερινή, μιά σκόλη, 
στό χωράφι καί στό γΰρο.
Τής ζωής τό μοσκοβόλι, 
τής αγάπης τ’ άγιο μύρο.

Στοΰ σπιτιού τό γωνολίθι 
μιά γιαγιούλα μέ τάγγόνια, 
ζωντανό τό παραμύθι, 
πού άπό χρόνια πάει σέ χρόνια.

Κ ’ οι βουνοπλαγιές κ’ οί κάμποι 
τοΰ γιαλού τά οροσολόγια
τού λαοΰ ή ψυχή πού λάμπει 
στά. σοφά, σταράτα λόγια. '

Ολα εντός μου ταιριασμένα 
μέ μι' αγάπη τάχα: κλείσει.
Σέ μιά πίστη άγκαλιασμένα, 
πού ήρθε πιά καιρός ν’ ανθίσει.
Κι ο,τι πεϊ κι ο,τι πασκίσει, 
σάν παλιάς καμπάνας ήχος, 
η καρδιά κι άν τραγουδήσει, 
κλάμα γίνεται κι ό.στίχος,

( Απο «την τταλιά πτράια του χιοριοϋ*)
Α Θ .  Γ .  Κ Υ Ρ Ι Α Ζ Η Σ

^ s s s s s a o o a s s s s s f e
Ο Χ Τ Α - Τ ΙΧΑ

Κ ιώς στό βασίλειο τών αγνών, Γλυκιά σέ ξαναβρήκα, 
Τά μάτια σου κατρέφτιζαν άμ τήν καρδιά σου κάτι· 
Καί στάλαξε γιά νά γεφτώ τήν άρρητή του γλύκα 
Πού στοργικά τήν πλήθαινεν ή ώρα ή κροκάτη.

Κι ήρτεν ή πάναγνη ντροπή, τό λόγο σου νά πνίξει 
Τό πρόσχαρο χαμόγελο σιγά νάπομαράνει.
Καί πριν τόν ώριοστάλαχτό του θάνατο ξανοίξει 
Μέ τάλικα ροδόφυλλα σά μάννα τώχε ράνει !. . .

192.3 I ΑΡΓ.  Κ Μ Α Ν Ι Ω Τ Β Σ

J ή δύναμη τοΰ σίδερου μές στήν ψυχή μου κλείνω, 
σα γκαρδιακά μοΰ δένεται καί τό σφιχταγκαλιάζω, 
χαθως βαθειά στά σπλάχνα μου χορεύεται καί κείνο 
κι δλοι αρμονιζονται οί παλμοί, σάν καίω, σάν ξε-

[ παγιάζο).

Ά πό τά τότες πού στό Λήντς μοΰπ, ό Ά σπντιν «Τά:
[ σ’ άφίνω

γιά νά σκεφτοΰν τό τί μπορείς καί πώς σέ λογαριάζω*, 
σπίτια, γιοφύρια καί μπαράζ, δρόμους, καράβια δίνω... 
Μοΰ είναι παιγνίδια μιας στιγμής κι’ όμως καιρούς

αλλάζω.

Σ ολα τά χρήσιμα βοηθώ τ’ ανθρώπου εγώ τή γέννα 
κα!— πιό πολΰ— καί στ’ άχρηστα τής δίνω τή χαρά. 
Χυτά στήνονται αγάλματα ζεστόγλυκα μ’ εμένα 
κι όχι όπως τά μαρμάρινα, κατάκρυα, παγερά.

Κι άν δε με ξερουν οί δειλοί κ’ οί γέροι, τί μέ μέλει : 
Μοΰ φτάνει πού ξεψύχισε μπροστά μου μιά Πεντέλη !

( Δ ε κ έ β ρ η ς  τ ο ν  1 9 2 4 )  ΦΩΤΟΣ ΓΙΰΦΥΛΛΗΣ

dS iS SS B O G B SSSSSk

M IA EPEBWA ^ΦΙΑΟΛΟΓΙΚΒ
Είχαμε άναφερει στο περασμένο μας φύλλο πώς Θά ε

ξετάζαμε τό έργο μερικών λογίω μας. 3— 4. κάβε μήνα.
Σκεφτήκαμε πως τοΰτο θά είναι πολΰ δύσκολο. γιατί 

λόγιοι νέο; οπως τοΰς κ.κ. II. Χάρη. Κλ. Παράσχο. Φ. 
Πολίτη και Φαλτάιτς (πρώτους ποΰ σημειώναμε) ϊέ 
μας έχουνε δόσει οριστικά σημεία μιας εργασίας τους 
γιά νά τοΰς κρίνουμε.

Γι άφτό σκεφτήκαμε κάτι καλήτερο παίρνοντας πα
ράδειγμα μιά τελεφταία έκδοση ενός βιβλίου ποΰ λάβα
με: Nos Eerivains defiiiis par aux-memes.— Μιά έ- 
ρεβνα ποΰ τήν άνάλαβε ό κ. Gaston Picard, βάζοντας 
διάφορες ερώτησες σ ο'λους τοΰς λογιους τής Γαλ
λίας.. -1 άφτή τήν ερεβνα έχουνε άπαντήσει 96 λό
γιοι.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟΓΣ ΛΟΓΙΟΥΣ 
ΜΑΣ. ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ. ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝ
ΤΗΣΟΥΝΕ ΣΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  
ΜΑΣ.

Τις διάφορες αυτές άπάντησες Οά τίς μαζέψουμε σ’ 
ενα βιβλίο ποΰ θά έκδόσουμε γιά νά μείνει έτσι σάν ενα 
ιστορικό στή φιλολογία μας, γνώρισμα τώ λογίω μας.

1 ) Πώς δημιουργοΰνται τά βιβλία σας ; Μεταχει
ρίζεστε γιά τό καθένα πάντα τήν ίδια μέθοδο ; Συ
νηθίζεται νά δουλέβετε πάνω σέ σχέδιο ή άκολουθάτε 
τη φαντασία σας ; ΕΙ χαρά γιά ή λύπη σάς έμπνέει 
περισσότερο ; Συνειθίζετε νά ξαναδιορθώνετε ;
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2 I Γιά ποιους γράφετε ; Έ χετε Ιδιαίτερο αναγνω
στικό κοινό ; Κα'ι ποιο είναι ; Ποια είναι ή Ιδέα 
σας, κάδε συγραφέας πρέπει νά γράφει γιά ορισμέ
νο κόσμο ή γιά δσους διαβάζουν.

3) Εϊσαστε έφχαριστημένος άπό τό έργο σας ίσαμε 
σήμερα ; Τί έχετε έκδόσει ίσαμε σήμερα ; Τί ετοι
μάζετε ; ΓΙοιά άπό τά βιβλίο: σας δέ σάς αρέσουνε 
σήμερα. Ποιό αγαπάτε περισσότερο ;

41 ’Έχετε σχηματίσει καμιά ιδιαίτερη γνώμη γιά 
τό γλωσσικό μάς ; Γλώσσα και τέχνη έχουνε σκεση 
γιά σάς ; Κατά τή γνώμη σας ποιος άπό τούς λογίους

μας παλιούς ή νέους μεταχειρίζεται καλήτερα τή Νεο
ελληνική μας γλώσσα ;

θά  στείλονμε κα: ιδιαίτερα γράμματα στους λογίους 
μας, μα έ;τειδή κολλών τή σύσταση δέν τή ξαίρουμε κα
λά, καί μ-ο'ϊ! νά -αρα-έσε: κανένα γράμμα, τούς τταρα- 
χαλουμε ν' απαντήσουνε στις άπάνω ερώτησες το γλη- 
γορέτερο:

«Φιλολογικά Τετράδια»
Γ:ά τή Φιλολογική Έρεδνα

Στοά Φέξη, 73, ’ Αθήνα.

Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Α Ι Ο Υ

Ο ΑΓΓΕΛΟΚΡΟΤΣΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΑΒΙΩΝ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Ό  «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» εϊτανε καράβι Σπετσιώτικο, 
μπάρκο μπέστια μέ τέσσερα άλμπουρα κ' έβανε φορτίο 
τρεις χιλιάδες τόνους.

Ά πό τήν πλώρη, ώσαμε τήν πρύμη, ολη του ή κορ
μοστασιά μιλοίσεν άπό μοναχή της, πόσο μερακλής 
στή διατήρησή του εϊτανε ό καπετάνιος κα! νοικοκύ
ρης του, ό καπτά-Γιάννης ό Γκάκης. Οί μπογιές του 
παντού φρέσκες και πλυμένε; άναδίνανε τήν εύωδι \  
τής πάστρας και τά μπρούντζα του παντού γυαλιστε
ρά κατρεφτίζανε τις όμορφιές του· οί άρματωσιές κα
τραμωμένες, οι φελούκες ρεμετζαρισμένες κ’ εφοδια
σμένες στήν εντέλεια, τά πανιά του λευκότατα σάν 
καινουργιοπλυμένα άβαλτα νυφικά προικιά, και δέν 
είχε μιά" γωνιά τό καράβι, άπό τό πόμολο στό μπα
στούνι, ώσαμε τό μπρούντζινο θυλήκωμα τής παρκέτας, 
πού νά μή μιλοΰσεν άπό μοναχή της πόσο φρόντιζε γιά 
ι ί; διατήρηση τοΰ « Αρχάγγελου» ό καπετάνιος κι Α 
φέντης του ό καπτά-Γιάννης ό Γκάκης. Εκείνο τό 
ταξίδι εϊτανε φορτωμένο άπό τή Βραζιλία γιά τό 
Τριέστι· εϊτανε δεκαπέντε μέρες ποΰ σαλπάρισε άπό 
το Ρίο, και τώρα βολτετζάριζε προσπαθώντας ν' ανη
φόρι σει γιά νά βρει τά κατάλληλα ρέματα πού θά τοϋ 
εύκολύνανε τό ταξίδι πρός τήν Ευρώπη. Μέ όλα τά 
πανιά του ανοιχτά άρμενίζοντας, σκαμπανέβαζε ρυθ
μικά καί λεβέντικα άπάνω στ’ άπλόχωρα κύματα τοΰ 
Ωκεανού και μόνο στό τελευταίο κατάρτι είχε χαμη

λωμένη τήν κόντρα μπούμα γιά νά διακρίνουνται κα
θαρά τά τέσσερα συνιάλα πού είχε ισαρισμένα. Τά συ- 
νιάλα σύφωνα μέ τό διεθνή κώδικα σημειώνανε : «Γυ- 
ρεύω τό γληγορότερο γιατρό έχω άρρωστο βαριά τόν 
καπετάνιο». Ό  καπτά-Γιώργης ό δεύτερος, γυναικά- 
δερφος τού καπετάνιου, κρατούσε όρθιος κοντά στήν 
τιμονιέρα τό κομάντο τών άρμενων και άπό λίγο σέ

λίγο μέ τή βίστα λόγκα στά μάτια έψαχνε προσεχτικά 
τό πέλαγο ελπίζοντας νά παρουσιαστεί στόν ορίζοντα 
ή βοήθεια πού άπελπιστικά γυρεύανε άνεμοδέρνοντας 
ορμητικά τά συνιάλα.

Οί ναύτες, σάν \Γά αίστανόντανε τό κακό ποΰ βάραι
νε cro πλοίο, άμίλητοι κα! πρόθυμοι οδηγούσανε τίς 
μανούβρες καθένας στή θέση του, νομίζοντας πώς έ
τσι εΰκολύνανε τή βοήθεια νάρθεΐ. "Οταν πλακώνει, 
όπου κι αν είναι, συφορά, καθένας άθελά του προσπα
θεί κάτι νά κάνει, σά νά αϊστάνεται πώς μέ τήν προ- 
ι)υμία ξαλαφρώνει τό κακό. Πίσω, κάτω στήν πρύμη 
ή κάμαρα τοΰ καπετάνιου βυθισμένη στή σιωπή' άπά- 
νω στό τραπέζι στή μέση άνάκατα βαλμένα μπουκα- 
λάκιο: διάφορα, τό ένα ξύδι, δυο τρία μέ Λγιασμοΰς 
κι άλλα μέ διάφορα νησιωτικά γιατροσόφια. Ή  καπε
τάνισα, λε 6 ε ν τ οκ αμωμ έ νη μεστή γυναίκα τριάντα χρο- 
νώ, μέ ολη τήν ρωμαίΐκη ευγενική κι άδρή ομορφιά, α
μίλητη κι αχνή μέσα στή Σπετσιώτικη μαντηλωσιά 
της φύλαε ακίνητη σάν άγαλμα. Σέ μιά κοκέτα στό 
βάθος εν' άγόρι τέσσερω χρονώ κοιμάται, και σέ μιά 
φαρδιά διπλή κοκέτα κοιμάται σέ βύθος ό καπτά- 
Γιάννης ό Γκάκης, θαλασσινός γίγαντας σαρανταδυό 
χρονώ ομορφάνθρωπος. Σαρανταοχτώ ώρες περάσανε 
πού τοΰ κατέβηκε— Π αναγία μου φύλαγε— μιά σκέ- 
,τα<νη στήν καρδιά δυνατή, πού λίγο θέ νάμνησκε ξε
ρός, μά τώρα, ό'σο καί νά ξαναπήρε άπάνω του, κι 
όσο νά ξαναζωήρεψε τό αίμα στις φλέβες του, ώστόσο 
άπό κανενός τήν καρδιά δέ λιγόστεψα ό φόβος νά μην 
τοΰ κατέβει δεύτερη, κα'ι χασουν τόν καπετάνιο.

Στό εικονοστάσι ό Ά η  Νικόλας άφέντης θαλασσο- 
κράτης ολόχρυσος λαμποκοπάει ανάμεσα σ’ άλ.λα μι
κρότερα εικονίσματα· τό καντήλι λαμποκοπάει κι αύτο 
κινούμενο ρυθμικά μέ τό σκαμπανέβασμα δλου τοΰ
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πλοίου. Ξάφνου ό καπετάνιος άνάγυρε.
—  Μαριγώ. . . έκανε αδύνατα.
—  Γιάννη μου. . . τινάχτηκε ή καπετάνισα ολοπρό

θυμη μέ μάτια λαμπερά πού δείχνανε άντρίκια ενέρ
γεια σέ σώμα και σέ ψυχή.

—■ Τό παιδί πού είναι Μαριγώ ;
—  Τδβαλα καί πλάγιασε, Γιάννη μου, ξαγρύπνιισε 

τό καϋμένο ψές βράδι καί τδβαλα νά ησυχάσει.
—  Καλά έκαν;ς, άναψ’ ενα φώς, Μαριγώ, νά φω

τίσει, νά σέ βλέπω καλά' τί ώρα νάνοι ;
—  Κοντεύει σούρουπο, μά νά μή σέ βλάψει τό φώς, 

ησύχασε καλήτερα καπετάνιο νά διαφεντεφτεΐ τό ζ ν κ -  
μα σου άπό τό βύθος πού σέ τυράγνησε.

—  ’Ό χι άναψ’ ένα φώς, θέλω νά σέ βλέπω καλό?, 
γιατί έχω νά σοΰ μιλήσω.

- -  Ορισμός σου, οπως θέλεις. . . καί κινήθηκε ν' 
άνάψει ςκυς νά φωτιστεί ή κάμαρα πού μόλις έφεγγε 
σύθαμπα άπό τούς στρογγυλούς φεγγίτες τοΰ πλοίου.

—  Δέν έπηρε βέβαια χαμπάρι άκόμα τά συνιάλα 
μας κανένα ποστάλε ; ρώτησεν ό άρρωστος.

—  Οχι, θέλουμε άκόμα σαράντα μίλλια νά πέσου
με άπάνω στή ρότα τους, δέ βοήθησε καί σήμερα ό 
καιρός, 'Ά η Νικόλα μου η χάρη σου, έκανε γυρίζον
τας ή καπετάνισα,πρός χά εικονίσματα.

—  Ούτε θά βοηθήσει, στο πλάτος πού αρμενίζουμε· 
τά Κέλτεμια βαστάνε πολύ, έτσι θά σιγανοπηγαίνουμ,ε 
κ έγώ θά σβύσω, αί. . . Μαριγώ μου, έλα κοντά μου, 
άρχισε μέ μιά προσπάθεια δυνατώτερη, νά Λέει ό 
καπτά-Γιάννης, έλα κοντά μ.ου νά σού μιλήσω τά λό
για καί τις διάτες τοϋ αποχαιρετισμού.

—  Ο Χ( ιστός καί ή Παναγία μαζί σου, καπετάνιο, 
τί απελπ.-εσαι ; κουράγιο, κοίταξε νά ησυχάσεις νά 
διαφεντεφτεΐ τό πνέμα σου καί τό κορμί, άσετα, μά
τια μου, τά λόγια τά γυναίκια,

—  Αέν είναι γυναίκια λόγια, Μαριγώ, άντρίκια λό
για είναι που σοΰ μιλώ, στό βύθος' τού ΰπνου ταρα- 
χτηκα άπό τά οράματα τά λαχταριστά τής γνώμης 
μου, καί σάν ά’/οιξα τά μάτια μ' άγγελόκρουσεν ολο
φάνερη ή στερνή μου ώρα στόν άπάνω κόσμο κ έπειτα 
τό καταλαβαίνω πώς θά πεθάνω, γιατί τώρα αϊστάνου- 
μαι μιά δύναμη καινούργια μέσα μου, είναι ή δύναμη 
τοϋ Θανατά, έλα κοντά μου κι ακούσε τή διάτα καί 
τό κομάντο' ή καπετάνισα δάκριζε σιγά. —  Καπετάν ί
σα ! . .  . έκανε βροντοφωνότερα, κλαίς ; 'Εσύ κλαίς, 
που είσαι η ελπίδα μου ; εσύ πού θά διαφεντέψεις 
τό έχει μας καί θά καπετανέψεις τό καράβι ; Αέ>:ι 
χρόνια σέ ταξιδεύω μαζί μου, καπετάνισα, μόνο καί 
μόνο γιά νά σέ μάθω νά μην κλαίς. Σκούπισε τά μά
τια της ή Μαριγώ κ’ έπειτα μέ φωνή πειθαρχική στε
ρεή κι άδάκρυτην είπε:

—  'Όρισε δ τι ορίζεις καπετάνιο μου.
—  Γειά σου, ξακολούθησε ευχαριστημένος ό άρρω

στος, Μαριγώ μου, τόν «Αρχάγγελο», τό παιδί μας 
και τά μάτια σου. Ό  άδελφός σου, ό καλός μου φίλος 
ό καπτά-Γιώργης, θά είναι καπετάνιος στά χαρτιά, 
εσύ δμως θάσαι σέ δλα καπετάνισα. Μή μακραίνεις 
ποτές καί μή λείψεις παραπάνω άπό είκοσιτέσσερις ώ
ρες μέσα άπό τό καράβι. Σοΰ τό παραδίνω καινούργιο, 
παλαμισμένο, φρεσκομπογιατισμένο. ολοκάθαρο. παρ- 
ίί ενικό, λαχτάρα καί μεράκι σωστό πρίμα πλώρα σέ 
άρματωσιές, σέ άρμενα, σέ ξόμπλιο. 'Όρκο βαρή σοΰ 
κανω καπετάνισα καί μην τόν καταφρονέσεις, έτσι, 
και καλήτερα φρόντιζε και γνοιάζου τόν « Αρχάγγελο» 
γιατί ή ψυχή μου πού θ’ απλωθεί στά πέλαγα, θά βα- 
ρανει καί θά χυθεί Λ «μια φριχτή νά τονέ καταπιεί, 
άν νιώσει πέος άπραγος λερός κι άνέγνοιαστος, γιά 
ταςιδευει στις μικροθάλασσες ντροπιασμένος, γιά κοί- 
τεται σέ λερό λιμάνι. Μαριγώ τό καράβι λεβέντικο νά 
τό βαστάξεις, νά μπαίνει σαμαρωμένο στά μακρυνά 
ξένα λιμάνια καί περήφανο στις Σπέτσες, στό Γαλα- 
ςειδι, στήν Πάτρα, στη Σύρα, στόν Πειραιά, στήν 
Π ολη και να λένε: «Χαρά στόν «’Αρχάγγελο» τοΰ
καπτά-Γιάννη τοΰ Γκάκη».

Ο καπετάνιος κοντοστάθηκε νά ξανασάνει, ή κα
πετάνισα ξεροκατάπινε μέ κόπο χωρίς νά χαλάσει ή 
όψη της πάντα ακούοντας μέ μάτια λαμπερά καί ενερ
γητικά, τό καράβι σάλευε ρυθμικά. Σέ λίγο ό καπετά
νιος ξακολούθησε :

—  Μαριγώ, τό παιδί μας, τό μοναχοπαίδι μας, τό 
Θωμά. Τό ανανοοΰμαι και βαραίνει ή ψυχή μου, πό
σες φορές λογάριασα νάν τό άναστήσω μέ τά χέρια 
μου, νάν τό μάθω νά κυβερνάει τά καράβια, ν’ αγα
πάει τη θάλασσα, ν ’ αναγνωρίζει τά λιμάνια, νά δια
βάζει τί) Χάρτα, νά κουμπασάρει τούς καιρούς, νά με
τράει τόν Ηλιο μέ τήν παλέστρα, νά μάθει τά ρεγου- 
λαμέντα τώ λιμανιών της, νά τόνε δώ νά σαλπάρει, νά 
τον παρακολουθήσω νά τραβερσάρει μέ φουρτούνα 
καί νά τόν καμαρώσα) στο φοΰντο καί στό ρεμέντζο. 
Ποιος θε νά μάθει τό παιδί άπό ουνιάλα ; ποιός άπό 
νόμο καναλιού ; ποιός θά τοϋ δείξει τίς ξέρες ; μέ 
ποιόνα θά πρωτοαγναντέψει τά φανάρια, τά καραβο
φάναρα, τούς φάρους ; ποιός θά τοΰ μιλήσει γιά 
σκαντάλιο ; γιά το ρέμα τό βαθί ; γιά τήν άπιστη 
αμμουδιά ; καί ποιός θά τ’ οδηγήσει ν ’ άλαργέβει 
άπό τόν μπάγκο τόν μπαμπέση ; Καί ποιός, Μαριγώ 
μου, θάν τοΰ μάθει τά νιτερέσα* τοΰ καραβιού, γιά 
ναύλο, γιά σταλιές, γιά αϋαρία γιά ναυτοδάνειο, ποιός 
θά τόν οδηγήσει στούς λογαριασμούς καί θά τοΰ δεί
ξει πώς μοιράζουνται μερίδια ; Απέραντη πού είναι 
ή τέχνη μας, τόση. πού δέ 0 ι τή χωρέσει ποτές ό νοϋς 
τ’ άθρώπου. ’Έλεγα πού λες. πώς θά γέραζα, ν’ ά- 
ςαίνει τό παιδί καί ν' αρχίσω άπό τίς μικροδουλιές 
της κουβέρτας, ώσαμε τίς ξωτικές μανούβρες στις 
τραβερσάδες τής άνοιχτής θάλασσας, νά τοϋ μαθαίνω
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δλα τά ψιλολόγια τής ναυτοσύνης, νά μάθει νά κάνε; 
καρνδόκομπους στά σκοινιά, νά κάνει καδελίτσες στού" 
κάβους, νά πλέκει μέ ξαντό κανάβι μπουκιές γιά τό 
κρασί κα! τις προμήθειες, νά τοΰ δυναμώσω τά μπρά
τσα στήν Έ για  μόλα τοΰ ρεμέντζου, νά τονε μάθω νά 
κόβει τό μάτι του στή μανούβρα τοΰ τιμονιού, νά μά
θει νά ράβει καί νά μπαλώνει τά πανιά, νά φκειάνει 
μέ καραβόπανο κουβάδες, νά τονέ δώ νά σκαρφαλώ
σει στό πόμολο τοΰ μεσιανού άλμπουρου, κα! νά αι- 
στανθώ τά μάτια του νά γεμίσουνε μέ τήν απεραντο
σύνη τοΰ πελάου. Πόσες φορές λογάριασα νά α’ισταν- 
θώ στό παιδί ξανανιωμένο τόν 'Εαυτό μου, νά κυβερ
νά τόν «’Αρχάγγελο».

—  Καπετάνιο, κουράζεσαι καί ξαστενείς.
—· ’Ό χι, Μαριγώ, όχι, δέν κουράζομαι, δυναμώνω 

καί ξαναζώ νά λέω τις έγνοιες τής θάλασσας, ακουσέ 
με. Καλή μου, κ’ έτσ ώς τήν κλαίω τήν έρμη μου ζωή 
πού χάνεται λεγετήνα σάν παραμύθι τοΰ παιδιού νά 
γίνουνε δρακόντοι τά λόγια, νά τοΰ στερεώσουνε τήν 
■ψυχή στή θάλασσα καί νά γίνει άξιος τοΰ Πατέρα  
του κλερονόμος. μέ δλη λαχτάρα καί τή δύναμή 
μου, έτσι ώς τον έσπειρα.

Νά τοΰ πεις γιά τό άσπρο τοΰ Βοριά; γά τούς 
κύκλους τοΰ φεγγαριού, γιά τις Π ήχες. τά τρία αστέ
ρια. νά τοΰ πείς γιά μπόι νάτσα πού δέν ταξειδεύεται 
καί νά. τοΰ παραστήσεις τις φουρτούνες πού άριιενί- 
ζουμε ξυλάρμενοι- μάθε τον τήν Πεντάλφα, νά τηνέ 
κάνει μέ μαχαίρι μαυρομάνικο, νά διαλύνει τά Δαιμό
νια πού τριγυρίζουνε Σίφουνες νά καταπιούνε τά πλε
ούμενα.

Όδήγησέ του τό ξόρκι τό μεγάλο, λουλούδια 
άπό τόν ’Επιτάφιο καί λαμπάδα μέ θυμίαμα άπό τόν 
'Ά γιο Τάφο. Απάνω στήν κουβέρτα θά φέρνει τόν 
Ά η  Νικόλα Αφέντη Θαλασσοκράτη, θ ’ ανάψει τό 
κερί μέσα σέ φανάρι κ’ ένας ΠαρθέλΌς μέσ’ απ’ τό 
καράβι θά πάρει τή Ρομφαία, θά σχηματίσει τήν 
πεντάλφα, θά κάνει αγέρινο σταυρό στον αιθέρα κι ά- 
γοΰ πει :

—  « Ιησούς Χριστός Νικά κι δλα τά κακά σκορπά» 
θά χτυπήσει στά στήθια καί θά καρφώσει τό Δαιμό
νιο. Ά ν  είναι Παρθένος πού κάνει τό ξόρκι, αδύνατο 
νά μή λυθεί και νά μή σκορπίσει ό Σίφουνας, ας εί
ναι κι άπό τό φοβερώτερο Δαιμόνιο, Τό παιδί νά πι
στεύει καί νά ένεργεΐ.

Κάθε χρόνο νά μην αστοχεί τό λάδι καί τό κερί νά 
πέμπει στή Μεγαλόχαρη στήν Τήνο καί νά στέλνει τις 
ορισμένες προσφορές γιά τις. ψυχές τών θαλασσοπνιγ- 
μένων του.

—  Ολα ώς τά λές καπετάνιο τά λόγια σου, αλυ
σίδες διπλοδεμένες μέ ιή Χάρη τοΰ Θεοΰ θά τά φυ
λάξω, μά Γιάννη μου ήσύχασε. . . άξαφνα τό καράβι 
πήδηξε πιό θαρετά κι δλα τά κινητά έπιπλα τής καμ

πίνας παραμερίσανε, τά  εικονίσματα στή θέση τους 
τρίξανε.

— Ό χι δέν ήσυχάζω, θέλω νά σ’ άφήσω σέ όλα 
διάτα. Κατέβασέ μου τή Μεγαλόχαρη. Μαριγώ, καί 
τον "Αγιο θέλω νά τ’ά να σπαστώ. Ή  καπετάνισα α
κλόνητη έ'φερε τά εικονίσματα, γύρισε πλαγιαστά ό 
καπετάνιος, έκανε τό σταυρό του, γιά λίγα /.εφτά προ
σευχήθηκε μέσα στό νοΰ του καί ν ’ άνασπάστηκε- δυό 
δάκοι α χοντρά κυλίσανε άπό τά μάτια του πού γενή- 
καν έπειτα σά μικρά ποταμάκια καί σιγανοτρέχανε- ώς 
τόσο μέ φωνή στέρεη κι άκλαυτη ξακολούθησε :

—  Τώρα εσένα νά μιλήσω, Μαριγώ μου, δώδεκα 
χρόνια σ’ έχω στήν αγκαλιά μου κι ανάμεσα σέ φιλιά 
καί σέ χάδια, σοΰ άνιστόρησα τις λαχτάρες, τούς πό
νους, δλο τό Είναι μου. Από τά πιό μικρά ώσαμε τά 
τιό μεγάλα μυστικά τής Τέχνης μου καί τής Ζωής 
μου, τά έμαθες μέ φιλιά άπό τά χείλια μου καί τά έ- 
ΐϊίυσες άπό τούς παλμούς τής καρδιάς μου, γένηκες 
πιά ’Εσύ— ’Εγώ, καί ξαίρεις καί νιώθεις τό κάθε τι. 
οά θά κλείσω τά μάτια μου, δέ θά πεθάνω, γιατί θ’ 
άφήσω στή θέση μου ’Εσένα πού είσαι δτι κ’ ’Εγώ. 
Μόνο σημάδι πού σκοντάφτει τό όμοούσιό μας είναι 
πώς είσαι γυναίκα καί είμαι άντρας, είσαι καί νέα', 
κ·/ημένη Μαριγώ, διψά ακόμα τό κορμί σου άπό χά
δια κι άπό φιλιά κ’ εγώ ·> άντρας σά θά σβύσω θά σοΰ 
λείψουν- σταύρωσε τούς κόρφους σου, Μαριγώ, νά 
μερώσει τό αίμα σου, καί σταύρωσε τήν κοιλιά καί τόν 
αφαλό σου νά ξορκιστεί ό Πειρασμός ποΰ τυραγνάει 
καί άνάβει τις σάρκες, σταυρώσου άλάκαιρη καί μή 
λερώσεις οΰτε τά σεντόνια μου μηδέ τ’ όνομά μου, ε
σένα αφήνω νά είσαι στόν κόσμο ό καπτά-Γιάννης ό 
Γκάκης.

Αύτό τό σταύρωμα θέλω άπό σένα γιά νά διαβαί
νει όλόασπρο, τιμημένο καί περήφανο τό καράβι, τα
ξιδεύοντας παντού τό όνομα, τά έργατα, τις γνώμες 
καί τή Γενιά μου.

Είδεμή βαριόμοιρη άνίσως καί μού καταφρονέσεις 
καί ξαστοχήσεις τόν «Αρχάγγελο» νά ρέψει σέ μικρο- 
τάξιδα άπραγος λερός άξαρμάτωτος, καί ρεμπελέψει 
τό παιδί καγίνει ή ντροπής μου καί σύ παθιάρα γυρέ
ψεις τή ζωή πού σοΰ μένει νά τήν περάσεις σέ και
νούργια άγάπη, σάν μιά μικρογυναικούλα, άντίς σταυ
ρωμένη Άφέντρα καπετάνισα, τότες θά γίνει υ «Α ρ 
χάγγελος» στοιχειό πανέμορφο πλεούμενο νά ζεΐ μόνο 
στά φρένα καί στις καρδιές ιών θαλασσινών κατά πού 
τοΰ άξιζε νά ζεΐ καί στοιχειό κακής ώρας δραμα πού 
θά άγγελοκρούει τά καράβια καί θάν τό βλέπουν οί 
θαλασσοδαρμένοι ναυαγοί πάντα σάν τούς μέλλεται 
γιά στερνή φο;ά ν’ άγνσντέψουν τόν άπάνω κόσμο. 
Μαριγώ, ποτέ σου νά μή δειλιάσεις άκλόνητη καί στε
ρεή νά κυβερνάς, κι άν έρθει ώρα πού άθελά σου, εξ 
αιτίας θεϊκής γιά νά γείνουνε τά γραφτά, ξεπέσει ό
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« Αρχάγγελος», για το παιδί, ο ίσκιος μου ό πολυόμμα- 
τος θά οδηγήσει τό καράβι ο' αγαθό λιμάνι. Τά στερ
νά τούτα λόγια ο καπετάνιος τ’ αράδιασε μέ κάποιον 
άγώνα, κ η καπετάνισα άνατριχι όζοντα; σύγκορμη 
άπό τό βάρος τόλμησε:

—  Τί τετοιοβάνεις μέ τό Α-ού σου, Γιάννη μου, έ- 
μεΐς άκόμα ζωή έχομεν όμπρός μας καί μέ τό θέλημα 
τοΰ Θεοΰ ό ίσκιος σου πάντα στή ρότα τήν καλή καί 
σ’ άγαθό λιμάνι όδηγάει τά έργα, τις γνώμες σου καί 
νό καράβι, μά παρακουοόστηκες, αφέντη μου, καί θά 
σέ βλάψει.

- Ο ίσκιος μου ; ναι- μά φιλαόσουνα μή φύγεις 
απ' τόν ίσκιο μου καί χαθεί, καί σά χαθεί ποΰ θά πάς 
νά διαφεντέψεις τό είναι σου άπό τή λάβα τήν κοφτε
ί*1'] τ,|? κοινής γνώμης. Κάθε κλερονόμιά, κάθε γνώμη, 
ίίσο τηνέ κρατάς στην καρδιά κι όλο γιά δαύτηνε πα
σκίζεις μέ πίστη καί μέ άγάπη πάει καλά, δύναμη καί 
λαμπράδα τηνέ ζώνει, περιβλεφτος γίνεται ό δρόμος 
της καί συ της παληκαριάς, σου άφέντης κράζεις κι 
άλλους νά σ' άκλουθήσουν, ειδεμή καί γίνεις άπιστος 
καί μιάν αδύνατη στιγμή ξαστοχήσεις τόν πόθο σο >, 
κι άς είναι και γιά μιά στιγμή φωλιάσει στήν ψυχή 
σου κάτι ταπεινοτερο, τότες χάθηκαν δλα, ρέβει ή λαχ- 
ταρα, γκρεμίζεται η κλερονομιά, χάλασε ή γνώμη, 
στοιχιωνει και γκρεμοβολάει συθέμελο κυνηγώντας 
άλλα φρένιχ νά στεριώσει, κι δσο δέ βρίσκει τά φρένα 
που γυρευει, γίνεται ό βραχνάς τών ποδοπλανταγμέ- 
νων, ετσι είναι, Μαριγώ μου, καί τά καράβια λαχτά- 
ρες κλερονομιές, γνώμες πού ζοΰνε περισσότερο στά 
φρένα στοιχιωμένα, κυνηγώντας τά πλεούμενα, παρά 
στη θάλασσα γι αύτό φιλαόσουνα μή φύγεις άπό τόν 
ίσκιο μου καί στοιχιώσει ό «Αρχάγγελος».

Αυτά τά λόγια ό καπετάνιος τά είπε μέ δροσερή 
γαλήνη κι άταραξία, ή καπετάνισα δέν άντιμίλησε γιά 
νά μην τον κουράσει μέ τήν ομιλία παρά έγυρε ταπει
νά τό κεφάλι μέ σχήμα υπομονής σά νά δέχτηκε δλα 
τα λόγια κατάκαρδα, ό καπετάνιος μέ τά μάτια παρα
κολούθησε δλη αύτή τή σιωπηλή υποταγή καί μέ τρε- 
μάμενη φωνή :

Ελα κοντά μου, τής έκανε, τηνέ πήρε στά μπρά
τσα του πού είχαν άκόμα δλη τή δύναμη ενός κοινού 
άντρα καί :

—  Μαριγώ μου κακομοίρα—τής είπε άγκαλιάζον- 
τάς την και κοιτώντας την επίμονα στά μάτια, κ’ οί 
δυο μονάχοι τους παραδοθήκανε γιά λίγα λεφτά σέ 
φιλία, τα πρόσωπά τους θερμοβραχήκανε δακρισμένα 
καί σά χωριστήκανε ό καπετάνιος πλαγιάζοντας πάλε 
στήν κοκέτα ψιθύρισε μονάχος τον: —  ’Άμοιρη Μα
ριγώ . . .

Περασανε σαράντα ώρες, ο καπετάνιος είχε συνέρ- 
θει καλήτερα, ή καπετάνισα αναθάρρησε, κ’ οί ναύ

τες ζωηρέψανε, ό καπτά-Γιώργης κρατώντας τό κο
μάντο τών αρμένων, άρχεψε κάτι νά ελπίζει- ώστόσο 
τά συνιάλα τά είχε αφημένα άνάλαχτα στό τελευταίο 
κατάρτι ν ανεμοδέρνουν-: ζητώντας βοήθεια. Ό
«Αρχάγγελος» είχε καβατζάρει τά. ρέματα κι άρμέ- 
νΐν,ε απανο.) στή ρότα που τραβάνε ταξιδεύοντας τα 
ποστάλια. Γώρα ό καπτά-Γιώργης ξέταζε μέ περισ
σότερη προσοχή κ ελπίδα τόν ορίζοντα- ή άδερφή 
του μιά στιγμή πού ήσύχαζεν ό καπετάνιος έβγήκε 
στην κουβέρτα νά διεΐ τόν άδερφό της.

—  Π ώ ς είναι ; τήν άρώτησε.
Καλήτερα, δλο καί πιό ήσυχος φαίνεται- τώρα 

κοιμάται πάλι, τί λες, I ιώργη, θά τή γλυτώσει ; νά 
μην τοΰ έρθει. Π αναγιά μου, άλλη σκέπαση.

καίριο κ εγώ, έκανε συλλογισμένος ό άδερφός 
της, άν δέν τοΰ έρθει άλλη φορά, ελπίζω ν’ άνταμώ- 
σουμε καί κανένα ποστάλε νάρθεΐ νά τονέ διεΐ κανέ
νας γιατρός, ίσως τοΰ δώσει κανένα ρεμέντιο καί δού
με καλητέρεψη, τώρα λές όλο κ ησυχάζει, αϊ ;

Noti, γιατί μαρωτάς έτσι ύποφτα, μήπως είναι 
κακό σημάδι πού είναι, ήσυχος ;

Α ! μπά, κανείς δε ν' ξαίρει τί είναι κακό σημά- 
οι, πρώτα ό Θεος ας ελπίζουμε περαστικά.

Αμήν, Χριστέ μου, πάω πάλε κάτω, Γιώργη, έ
κανε ή καπετάνισα κι άπές άγναντέβοντας τόν Ωκεα
νό, δέ βλέπεις άτυχία νά μήν ανταμώσουμε κανένα 
πλοίο. Τράβηξε στό ταμπούκιο, ό καπτά-Γιώργης τήν 
ακλουθησε μέ τό μάτι του ώσαμε νά κατεβεϊ, κι άπές 
μέσα του άνανοήθηκε. —  Δυστυχισμένη, θαρρώ πώς 
εχει την καλητερωσύνη τοΰ θανάτου, αύτή ή καλητε- 
ρωσύνη καί ή ησυχία πού τόν έπιασε δέ μοΰ φαίνεται 
καλό.

Ο « Αρχάγγελος» ταξίδευε κείνη τήν ήμερα πο/.ύ 
γαλήνια, είχε πάψει τό σκαμπανέβασμα, τά κύματα ει- 
τανε στρωτά, ο άγέρας ά/.αφρής καί φρέσκος, γεμί
ζανε τά πανιά του, καί γέρνοντας άλαφρά στή μάσκα 
ιου άρμένι,ε γλήγορος, λεβέντης κι άξιος, έτσι δπως 
έζοΰσε στήν ψυχή τοΰ καπετάνιου του- ή σκιά του α
δρή άπλίονότανε άπάνω σ-.χ κύματα καί γλυστροΰσε 
από τό ενα κύμα στό άλλο, ένώ δλη του ή κορμοστασιά 
και.ρεφτι^ότανε στά βαθιά, άναδίνοντας άλλη μιά φο
ρά τήν ομορφιά του, πού ολοένα έσκιζε τή θάλασσα, 
άφίνοντας πίσω της άρφανεμένα τά νερά πού τήν κα- 
τρεφτισαν, να στριφογυρίζουνε κλαψιάρικα στό αύ- 
λάκι, που φλοίσβιζε βοηχτά πίσω άπό τό τιμόνι του,, 
καί ξεψυχούσε άλάργα άγναντέβοντάς τον, μιά γιά 
παντα. Ετσι, πολλά όμορφα πράματα ταξειδεύουνε 
μια φορα μέσα στα κύματα τού νου μας, κι άπές άρ- 
φανευουν οί λογισμοί μας μή μπορώντας ,καί μην ελ
πίζοντας νά ξανακατρεφτίοουν τήν ομορφιά, πού περ
νά σα σκιά καραβιού, απάνω στό απέραντο Ωκεανό.
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Ό  «’Αρχάγγελος» μέ τό μαοκάρισμα έ'τριζε, οι σταυ- 
ρωσιές του βογγούσανε άπό τό βάρος τοΰ φρέσκου ά- 
γέρα, και το πλοΤο προχωρούσε ολοένα γληγορότερα.

Ό  καπτά-Γιώ,ργης στήν τιμονιέρα σάν ξαφνισμί- 
νος άπό κάποια συλλογή τινάχτηκε, εκανε μερικά βή
ματα απάνω κάτω, άπέ στάθηκε, κοίταξε γύρω γύρω.

( Σ υ ν έ χ ε ια ) .  .

Ν Ε Α  Β Ι Β ΛΙ Α
ΒΒΛ . ΦΡΕΡΗ  : « Γ ι ά ν ν η ς  Σ ϊ  S ϊ  ώ G κ α ί  

ά λ  λ α δ ι η γ ή μ α τ α » ,  —  ’Εκδότη? Νικόλαος Ά -  
λικιώτης, 'Ηράκλειον. Τιμή δραχ. 12 .50 . —  "Αν lx$ty.3 
κανείς άπό τίς αλλεπάλληλες εκδόσεις διηγηματικών συλ
λογώ ν, θάπρεπε νά συμπεράνει οτι στην έποχ_ή μας το 
διήγημα είναι τό λογοτεχνικό είδος ποΰ άκμάζει στόν τό
πο μας. Καί άκριβώς τίς ήμερες αύτές διάβαζα ενα κρι
τικό σημείωμα του "Αλκή θρύλου, στό όποιο δίνεται μιά 
σύντομη εξήγηση αύτοΰ τοΰ φαινομένου. Ό  'Ά λκη ς Θρύ
λος ε /ε ι  τή γνώμη οτί ή εποχή μας είναι άντιλυρική, α
κατάλληλη γιά τό τραγούδι στήν κυριολεχτικη εννοιά του. 
Πιθανόν. Αύτό όμως ασφαλώς δέ μπορούμε νά τό πάρουμε 
γιά επιχείρημα καί νά πούμε ότι σήμερα είναι ευκολώτερο 
νά γίνει κανείς καλός διηγηματογράφος άπό άλλοτε. ’Α ν
τίστροφη άπόδειςη είναι δτι καί τόν καιρό πού ή εποχή  
δέν είταν άντιλυρική,— έδ.Τ> καί δέκα, είκοσι χρόνια,—  
γράφτηκαν τόσα άσκημα τραγούδια, γιά τά όποια ή καλα1- 
στησία. τών «νέων» φρίττει, δίνει κα! γίνονται αφορμή σε 
τόσους διαπληχτισμούς μέ τοΰς «παλιούς». Βγω νομίζω οτί 
γιά τούς περισσότερους ή διηγηματογραφική εμφάνιση εί
ναι ζήτημα μόδας καί εκδοτικής επιτυχίας 'ίσως.— το πε
ζογράφημα πουλιέται πάντα εύκολώτερ’ άπό τό στίχο,— - 
χωρίς ν’ άποκλείεται ότι ή έπ ο /ή  μας είναι! άληθινά κα
τάλληλη γιά  τόν πεζό λ ό /ο  καί γιά τή σύν&εση γενικά, α
φού σάν μεταπολεμική εποχή είναι κορεσμένη άπό διανοη
τικότητα καί περισυλλογή.

Ό  κ. Βελ. Φρέρης χωρίς αμφιβολία είναι ένας άπό τούς 
νέους λογοτέχνες μας, πο.> άρχισε νά γράφει διηγήματα, 
άφοΰ βεβαιώθηκε πρώτα ότ: τό διήγημα εϊτανε τό ε ί δ ο ς  
μέ τό όποιο 0ά διατύπωνε καλήτερα τίς σκέψεις του. Γιατί 
ό κ. Φρέρης είναι προπάντων άνθρωπος πού σκέπτεται, 
πού έχει ανησυχίες καί προσπαθεί μέ τά μέσα τής Τ έχνης  
νά τούς δώσει τήν έκφραστικώτερη καί διαρκέστερη μορ
φή. Τό τελευταίο βιβλίο του «Γιάννης Σαβαώθ» είναι α
κριβώς μιά άναζήτηση, ενα ερωτηματικό. Ό  Γιάννης Σα- 
βαώθ, ό άνθρωπος μέ τόν όπ>οίο άσ/ολεΐται ό κ. Φρέρης στό 
βιβλίο του αυτό, είναι ό άνθρωπος ό άδικημένος άπό τη 
Φύση στήν όψη, άλλά καί στή σκέψη, ένα είδος ηλιθίου μέ 
άφόρητη άσκήμια καί συμπαθητική άνοησία. Μά; τόν πα
ρουσιάζει έργάτη σ’ ενα λατομείο, κυριεμένο άπό έναν ά- 
ταίριαστο έρωτα,—-ερωτεύεται τήν τηλεφωνήτρα τών γρα
φείων τοΰ λατομείου,— καί κυκλωμένο πότε άπό τήν άναι- 
στησία καί τή σκληρότητα τών άνθρώπων, πού τόν μετα
χειρίζονται μέσο γιά  διασκέδαση, καί πότε άπό τή συμπό
νια καί τήν παρηγοριά. Ό  κ. Φρέρης περνάει τόν ήρωά 
του άπό πολλές διακυμάνσεις δυστυχίας, τόν παρακολουθεί 
ως τό φρενοκομείο καί προσπαθεί νά μας συγκινήσει μέ 
τίς ατυχίες του. Μά όταν τελειώσουμε τήν άνάγνωση τοΰ 
βιβλίου, ρωτάμε τόν εαυτό μας : τί είναι αυτός ό Γιάννης 
Σαβαώθ ; "Ενας πιεζόμενος άνθρωπος άπό τίς σημερινές 
κοινωνικές συνθήκες,— όπως θέλει νά τον παρουσιάσει με

τρόπο ό συγγραφέας βάζοντας εντελώς άκαιρα στό στόμα 
δυό επαναστατικές φράσεις,— ή μιά ρομαντική στιγμή που 
απλώθηκε σέ ολόκληρη ιστορία ; Κ ’ ένώ θάπρεπε να 
συμβαίνει τό πρώτο,— μάς είναι γνωστές οί έπαναστατικες 
ιδέες τν3 κ. Φρέρη άπό τό πρώτο βιβλίο του τά «Πρωτο- 
βρόχ α»,— συναντούμε τή δεύτερη περίπτωση κατά έναν 
τρόπο πού μάς κάνει νάποροΰμε. 'Ο Γιάννης Σαβαώθ έχ.ει 
βέβαια διάφορα άλλα προτερήματα. Ή  άφήγησή του είναι 
στρωτή, ή φράση του αρκετά δουλεμένη (εκτός απο το 
διάλογο πού είναι σχεδόν άποτυχ_ημένος σ’ όλα τα σημεία), 
οί περιγραφές του πολλές φορές ζωηρότατες και ή άρχιτε- 
κτυνική του μέ προσοχή σχεδιασμένη. ’Αλλα ή κεντρική 
ιδέα δέν είναι πενιχρή, ρομαντική, έντελώς ασυγχρόνιστη.

Κ ’ επαναλαμβάνουμε ότι ό «Γιάννης Σαβαώθ» μάς ε
κ αν ε νάπορήσουμε, γιατί μόλις εδώ καί λίγον καιρό διαβά
σαμε στό περιοδικό «Νέα Σκέψη» ένα διήγημα τού κ. Φρε- 
ρη μέ τόν τίτλον «’Αδέσποτα Σκυλιά», πού μάς έκανε νά 
χαροΰμε γιά τήν εξέλιξη τοΰ νέου διηγηματογράφου. Ί 
«’Αδέσποτα σκυλιά» είναι διήγημα ώμοΰ ρεαλισμού, αλλα 
γεμάτο άλήθεια κ’ έπ’βλητικότητα. Κ' εμείς πού έχουμε 
παρακολουθήσει τήν εργασία τού κ. Φρέρη με πολλή προ
σοχή κ’ ενδιαφέρον νομίζουμε οτι ή όρεξη κ’ οί δυνάμεις 
του κλίναν περισσότερο στ’ «’Αδέσποτα Σκυλιά» παρα στο 
«Γιάννη Σα6αώθ».

κ  χ  κ
Γ ΙΑ Ν Ν Η  Λ. Μ Ο Υ ΡΕ Λ Α Ο Υ  : « Ο ι  δ υ ό  τ  ε λ ά-

λ ι σ σ ε ς ». —  ’Έκδοση περιοδικού «Νεοελληνικό Αιήγη- 
μα», Η ράκλειον Κρήτης. —  "Οταν ό άν άγνωστης κλείσει 
τό βιβλίο τοΰ κ. Μουρέλλου ή πρώτη παρατήρηση πού θά 
κάνει είναι ότι έπεκοινώνησε μ.’ ένα συγγραφέα πού ή πα
ρουσιάζει τήν έργασία του χρονολογικά άταχτοποίητη ή 
προσπαθεί ακόμα νά βρει τον εαυτό του. Τό βιβλίο τού κ. 
Μουρέλλου άποτελειται άπό τρία διηγήματα: τίς «Λυο 
τολάλιοσες», τό «Βάντζε» καί τό «Τεσιλίμ». Στο πρώτο ε
ξετάζει τόν πόθο τοΰ πλούτου, τή μανία πού κυριεύει τον 
άνθρωπο, νά γίνει πλούσιος καί τό σημείο ώς τό όποιο 
μπορεί νά τόν σπρώξει νά φτάσει, πού κάποτε είναι αυτο 
τό έγκλημα. Οί «Δυό τελάλισσες» είναι μιά κοινή ίστορί 
μέ πολλή ήδογραφική φλυαρία καί ασήμαντο ψυχολογικο 
ένδιαφέρο. ’Ακόμα, τήν διέπει μιά έντελώς διαφορετική 
έμπνευση άπό τά δυό άλλα διηγήματα πού ακολουθούνε.

Ό  «Βάντζε». τό δεύτερο κα! καλήτερο διήγημα τής συλ
λογής, παρουσιάζει τόν άνθρωπο άπό τή βάρβαρη, τήν τα
πεινή όψη του, πού σέ ορισμένες περιστάσεις είναι κοινό 
χαρακτηριστικό ολων τών φυλών καί τών πολιτισμών. Ό  
Βάντζε είναι τό πρώτο παιδί πού έκανε μια έλληνοπουλα  
μ ’ ένα βούλγαρο άξιωματ'.κό πού την άφησε ύστερ’ απο 
τήν ελληνική προέλαση καί τό δεύτερο παιδί πού έκανε 
άργότερα μ ’ έναν έλληνα αξιωματικό. Ή  πλοκή τών γε- 
γο ότων καί ή διαγραφή τών ψυχικών καταστάσεων είναι 
τόσο επιτυχημένη, ώστε αιστανόμαστε την άνάγκη να ρω
τηθούμε κατά τί διαφέρει ό έλληνας άπό τό βούλγαρο ά- 
ξιωματικό, ό έλληνας γενικά άπό τό βούλγαρο, ό εχθρός 
μας άπό μάς τούς ίδιους ; Τό ερωτηματικό πού τοποθετεί 
ό κ. Μουρέλλος στό τέλος αύτοΰ τοΰ διηγήματος είναι γό
νιμό κ’ έντελώς άβίαστο. Ό  «Βάντζε» είναι διήγημα μέ 
πλοκή προσεχτικά κανονισμένη καί σύνολο άσφαλισμένο 
άπό παντοΰ.

Καί τό «Τεσιλίμ» επίσης έχε: ένα καυστικά ειρωνικό 
φόντο, πού θά έδινε στό διήγημα μιαν άριστουργηματική 
τελειότητα, άν εϊτανε τεχνικώ τερα εκμεταλλευμένο. «Τ ε
σιλίμ» είναι ή λέξη στήν όποία είχε ολη τήν ώρα τό νοΰ
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του ένας άνιχνευτής δεκανέας πού έχασε τό δρόμο του κ' 
έπεσε στό έχθρικό στρατόπεδό, ή λέξη δηλαδή μέ τήν ο
ποία θά παραδινόταν στον έχθρό χωρίς ορούς. Ό  δεκανέας 
αύτος ύστερ' άπο σειρά ολόκληρη α ύ τ  ο ε ξ ε υ τ  ε λ ι σ μ ώ ν, όταν 
κατορθώνει πιά νά γυρίσει στο έξορμητήριό τ:·υ θεωρείται 
άνθρωπος ριψοκίνδυνος, ήρωας.

Τελειώνοντας θά ήθελα νά παρατηρήσω. οτι τά διηγη- 
μ,ατα τοΰ κ. Μουρέλλου θά κέρδιζαν πολύ, άν είτανε α- 
πηλλαγμένα άπό τό ιδιωματικό λεξιλόγιο καί τόν ή θ ο γ χ -  
φικό φόρτο, πού σημειώσαμε κυρίως στό πρώτο διήγημα  
τής συλλογής.

ΠΕΤΡΟΣ X  ΙΡ. ΙΣ
★ ★ ★

Α Λ Κ Η Σ  Θ ΡΥ Λ Ο Σ . —  Μοΰ δόσανε νά διαβάσω δυό βι
βλιαράκια : ΣΟ ΛΩ Μ Ο Σ τό ένα. Κ Ω Σ Τ Η Σ  IIΑ Λ AM Λ Σ 
τό άλλο.— 'Ομιλίες πού δόθηκαν τήν άνοιξη τοΰ 1923 b.r.j 
τήν κυρία 'Ελένη Νεγροπόντη ( Ά λ κ η ς  Θ ρύλος).— Τά  
διάβασα μέ μεγάλη διάθεση, μά καί μέ μεγάλη περιέργεια  
έτσι μπαίνοντας άλάκαιρη μέσα στις σκέψεις τής ΛΑΚ1ΙΣ  
Θ ΡΥ Λ Ο Σ , y ατί είναι τόσες πολλές οί ψεφτοδιανοούμενες 
bllS bleus δώ πέρα στήν 'Ελλάδα !

Βέβαια κριτική δέ χωρεί πάνω σέ μιά κριτική άνάλυση, 
τό πολύ-πολύ μιά σωστή τ: λαθεμένη παρατήρηση, τό ύ
περβολικό χάδεμα ή καί /τύπημα νά ξεχωρίσεις.

Μά γιά τό ΣΟ ΛΩΜ Ο , γιά τόν Π Α Λ Α Μ Α , μιά ομιλία 
οσο καί κριτική, περσότερο άναλυτική τή θέλω, μά καί 
πρέπει νά είναι.— Τέτοιες είναι κ ’ οί όμιλίες τής Α Λ Κ Η Σ  
Θ ΡΥ Λ Ο Σ .— Μπορώ νά ομολογήσω πώς πολλές φορές στα- 
μ,άτηστ, νά σκεφτώ, νά κάνω μιά άντιπαράσταση, καί βρήΓ 
κα, μελέτησα μέσα σ’ άφτες τίς όμ.ιλίες όχι πιά τό Σολω- 
μ-ό, όχι τόν Ηαλάμά, μά τόν ομιλητή, άφτή τήν ίδια τήν 
Α Λ Κ Η Σ  Θ ΡΥ Λ Ο Σ .—-"Ενα ξέχωρο μυαλό πολύ πηγμένο, 
σταθερό άπό μιά πραγματική κι όχι έπιπόλαιη μελέτη !

Κ αλά μπασμένη καί στά ιστορικά τής γλώσσας μας, 
προσπαθεί μέ κάθε τρόπο νά φτάσει— λέω νά φτάσει, για
τί τρεμουλιάζει άκόμα σέ μερικά-— είπα νά φτάσει στήν ά- 
ληθινή απόδοση τής γραμμένης Νεοελληνικής.

Θα μπορούσε πολλά χαρίσματα νά ξετυλίξει στήν πρόζα 
ή κυρία Νεγροπόντη, φαντάζομαι. ’Έ χουμ ε μεγάλη άνάγ
κη άπό ρομάντσο, άπό διήγημα πού δέν έχουμε, ύστεροΰ- 
με πολύ. Τή συμβουλέβουμε νά καταπιαστεί. Κ. Λ.

ΑΠΟ ΤΟ Θ ΕΑΤΡΟ
[ Τήν παρακάτω κριτική είτανε νά τή γράψει ό κ. Λ. Σ. 

Δεβάρης, ο άρχισυντάχτης τής «Βραδυνήςν, επειδή ομως 
τούτυχε το απρόοπτο :οΰ ταξιδιοΰ του στή Αεφκάδα, ό 
φίλος κ. Ά ρνταχάλης μάς έγραψε κάπως βιαστικά τά  
παρακάτω. ]
Το μήνα που πέρασε δοθήκανε τάκόλουθα θεατρικά 

έργα.—
Η Α. Μ. ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ τού κ. Μπαστιά στο Θέα

τρο τής Κοτοπούλης,
Ο ΣΕΝΤΖΑΣ τού κ. Χορν, στο Κεντρικό και το 
ΔΑΚΤΓΛΟΓΡΑΦΟΣ ΖΗΤΕΙ ΘΕΣΙΝ τού κ. Μω- 

ραϊτίνη στο Αλάμπρα.
Η Α. Μ. ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ

Ρωτάμαση και ρωτούμε τον κ. Μπαστιά, γιατί το- 
γραψε α^τό το ξεχαρβάλωμα και για ποιόνε. . . Δίχως 
αρχή και τέλος, ούτε άκρη ούτε μέση.— Σαχλά καλαμ

πούρια, άγριες ανοστιές, τεχνητά γαργαλισματα και το 
κοριώτερο δίχως θέμα.

Πηρε τυπους, καλά, αφού δεν έβρισκε θέμ,α, να τους 
μπάσει, γιατί δεν έφκιανε επιθεώρηση;

Ούτε να μακρολογήσουμε αξίζει τον κόπο.
Μια εφκή δίνουμε στον Ινο Μπαστιά. εκείνη που ίοοτε 

κι ο ίδιος στον εαφτό του.— Είναι κι αφτός από τους 
V-θυς, σατυρισε τους νέους στο θέατρο, μα έπεσε ο ίδιος 
στη σάτυρα μ! αφτό που έγραψε.

Δεν πρέπει να λέει πάντα κανείς μεγάλο λόγο.
Ο ΣΕΝΤΖΑΣ
(> κ. Χορν πηρε στα γερα φορα. Θέλησε να παρουσιάσει 
εργο με νόημα, με βαθι νόημα, με πολλές μισοκρ.μένες 
ιδέες, θέλησε να παίξει με την αλληγορία.

Μα χρειαζότανε και κάτι για τούς πολλούς.—
Οι πολλοί οεν είναι τοσο τολμηροί, να ξετρυπώνουν τα 
μυστήρια μιας φιλοσοφίας ή τα διπλά νοήματα. Και 
το γαρνίρησε και με έφθημες σκηνές.— Πολύ νόστιμες 
μα την αλήθεια !

Είτανε και δραματικό... κουμπούρα, ηρωισμός, ναι 
και τούτα και κείνα.

Σαίξ-ηρ !
Κρίμα, νομίσαμε πώς πάει. ένας νέος παραφέρΟηκε. 

οεν ςαιρει τι λεει. μα κ ενας παλιός, ένας δοκιμασμέ
νος θεατρικός συγραφέας:

Καημένε Μπαστιά. δεν περιμενες να παιχτεί πρώτα 
το έργο τού κ. Χόρν, για νάχεις θέμα να φκιάσεις τη 
σάτυρά σου;

ΔΑΚΤΓΛΟΓΡΑΦΟΣ ΖΗΤΕΙ ΘΕΣΙΝ
Πά-νε 20 μέρες που το Θέατρο τού Κου Αργυιοπού- 

λοο παίζει αράδα το έργο αφτό τού κ. Μωραϊτίνη κι ο 
κόσμος δεν το χορταίνει.

Είναι το μόνο έργο τής εποχής ίσαμε σήμερα από τα 
οικα μας και ςενα που άρεσε τόσο πολί και φαίνεται να 
βάζει σε ανυπομονησία και τον κ. Δεβάρη.

Οπως τομολογησε κι ο Κος Μωραϊτίνης δεν έχει 
αν ίωση να κριθεί λογοτεχνικά το έργο του.— Έγραψε 
ενα εργο να εφχαριστήσει τον κόσμο, να τον κάνει να 
διασκεδάσει, και το πέτυχε.— Εκείνη η πρώτη πράξη 
jr. ροχη κωμωδία, το γυρίζει σε φαρσίτσα. φέρνει έναν 
κρμπο στο τέλος, βάζει κάτι υπερβολές, κάτι τραγικά, 
μα το σύνολο του άρεσε ι, δια,σκεδάζει, συναρπάζει τον κό
σμο, έρχεται, ξανάρχεται να το ξαναδεί —

Δ ϊ μπορούμε να πούμε πώς ο Κος Αργυρόπουλος δε 
στάθηκε ο πιο τυχερός τής εποχής. Μα φαίνεται πώς 
εχει και καποια εκλεχτικότητα που τον διακρίνει.

ΛΓΤ. Λ Ρ Ν Γ Α Χ Λ λ ΠΣ
★ ★ ★

Ο ΙΙΡΙΓΚΗΠΑΣ ΤΩΝ ΔΟΛΛΑΡ1ΩΝ
Ο θίασος τ Αργυροπούλου ετοιμάζει νάνεβάσει σέ 

λίγες μέρες ένα έργο τοΰ Κου Δεβάρη.
Πριν άκόμη παρακολουθήσομε τις πρόβες τοϋ νέου

Λ
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άφτοΰ έργου, είμαστ® βέβαιοι πώς ένας τυγροΐφέας σάν 
τον Κο Δεβάρη. τότο πολΰ θετικός στις σκεψες το-a, 
στήν κρίση του καί στήν καθημερινή παραγωγική του 
εργασία, βέβαια δεν μπορούσε παρά νά είτανε καί σίγου
ρος γιά το έργο ποΰ εμπιστευότανε στον καλό θίασο τ 
Αργυρόπουλου.

Μιά κομεντί ραφινάτη, έξυπνη, γιομάτη ίιο  ιά. ολο 
πλοκή και δράση, μέ διάλογους μετρημένους κα! ελκυ
στικούς.

Μιά σάτυρα όμορφοταιριασμένη πάνω στήν καθημερι
νή αριστοκρατική ένασχόληση τών νεόπλουτων.

Επεισόδια χαριτωμένα, έξυπνα καί προπάντων δυ
νατή απόδοση τόπων χαρακτηριστικών.

Ό  «ΙΙρίγκηπας τών Δολλαρίων» φαίνεται πώς Οά 
έχει τό ρεκόρ τής φετεινής έσοδιάς.— Βέβαια δέ θέλου
με νά κάνουμε σύγκριση μέ τά ίσαμε τώρα παιγμένα, 
οχι, μά έλπίζαυμε πώς Οά παρουσιαστούνε καί καλά.—

Π Ρ Ι Ο Ν Ι Σ Τ Η Σ
★ ★ ★

Θ ΊΑ Σ Ο Σ  Τ Ω Ν  Ν Ε Ω Ν . —  Δέν είναι μιά έπιχεί 
ρηση άφτή ποϋ δ'.οργάνωσε ό κ. Κωστής Βελμΰρας, στό 
θέατρο τού Ζαππείου, είναι κάτι παραπάνω: ή άνάόει- 
ξη ταλέντου καλλιτεχνικού που κρύβουνε μέσα τους τό
σοι καί τόσοι νέοι.— Κα! φάνηκε με τήν πρώτη παρά
σταση που δόθηκε. «‘Αγάπη, τό Χρυσό Βιβλίο» τού "Α- 
λέξη Τολστόη. πόσο καλά καθένας άπόδοσε τό ρόλο του. 
II Κα Βορδώνη-—Βελμύρα καί ό Κος Ανδρ. Ιΐαντό- 

πουλος μάς* δείξανε αληθινά πώς είναι καλλιτέχνες 
καί οχι ήΟοποιοι.— Νιώσανε καλά τό ρόλο που άνάλαδε 
καθένας τους καί -τόν άποδόσανε μέ τέχνη σ ολες τ!ς 
λεπτομέρειες του.—

Τό ’ίδιο παίξανε πολΰ καλά καί ή Κα X. ΙΙαντοπού- 
λου, ό Κος Μουσούρης καί ή Δδα Άραδανή.— Τί νά 
πούμε γιά τον Κο Κ. Μπούμπη: Αμίμητος.

ΤΙ μετάφραση τού έργου είχε γίνει άπό τή Δδα ΆΟ. 
Σαραντίδη.— Μπορούσαμε νά γελαστούμε δτ: εϊτανε
Ρούσσικο τό έργο. τέτοια απόδοση όμορφη γίνηκε ιτό 
'Ελληνικό, πού φαινότανε πώς μόνο ή Δδα Σαραντίδη 
μπορούσε νά μάς τή δόσει.

Ό  θίασος τών Νέων Οά μάς δόσει καί τή «Φαρμα
κωμένη» (τού Φώτου Γιοφύλλη. τήν «Κοκαΐνη» τού ’ Ισ. 
’Άρι, καί τους «Άστεγους» τού Ινου Άντ. Χατζηαπο- 
στόλη.—

Χ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ο Υ Λ Ε Σ
—  Πριονίζουνται στ- άλήθεια τ’ άφτιά τού αρχισυν

τάκτη τού «Ταχυδρόμου».--Τόν κόβει καί τόν θερίζει 
σάν ξεσκεπάζεται ή αγραμματοσύνη κ’ ή άοριστία του 
σέ κάθε ελληνικό, καί περσότερο σ’ άφτό τό γλωσσικό !

Ό  τσαρλατανισμός τής δημοσιογραφικής του πένας 
δέ βρίσκει τίποτα τό ψέφτικο, τό άβάσιμο γιά νά χτυπή
σει καί ξεσπά σέ είρωνίες ! Ά ς  κρύψει τήν ειρωνία γιά

τά γραψίματά του ξαναδιαβάζοντάς τα.—
— Λοιπόν ό Τυχάρης έρχεται τήν Τετάρτη ^4 

τού Γιούνη στήν Ελλάδα, μέ το «Pierre Loti». Θά 
μείνει κάμποσο στήν Ελλάδα, έπειτα Οά πάει στήν Κρή
τη. Κύπρο, Γιάννενα. Τσιρίγο. “Εββοια. Σάμο, Χίο. Μυ
τιλήνη καί Αλεξάντρεια.— ’Έρχεται αέ ιδιαίτερη άπο- 
στολή τού υπουργείου τής δημοσίας έκπαίδεψης. γιά δυό 
σ/.οπούς: α: γιά νά βοηθήση στό συγύρισμα τις βιβλιο
θήκης του (έχει τάξει τού υπουργείου ή Ελληνική ΙΙρε- 
σβεία πώς οι νέοι τής γαλλικής σκολής 0αχούνε ιδιαί
τερα δικαιώματα νά έργ'άζουνται στή βιβλιοθήκη ά- 
φτή).— β νά κάμ,η διάλεξες. Θά μιλήση γιά τ' ακό
λουθα θέματα, πού τά διάλεξε ό ίδιος:

llistoire du pliiliiollenism e en France (le 
pliiliiollenisme· polili;|iie le p liilhellenisiue  
lif.terailt') δυο διάλεξες.

Li ή grands p liillie len es de France.
Le m iracle grec. 
Un diner en ville an-tem ps de Socrate.
Κι άλλες διάλεξες έλληνικά.—
•— Θέλουμε νά έφκηθούμ,ε πώς μ" άφτή τήν έφκαιρία 

τού έρχομού τού 'Γυχάρη στήν Ελλάδα. άποφασ:στεϊ νά 
μονιάσουνε οί γλωσσολόγοι καί λόγιοι καί φκιάνοντας 
το πραγματικό πιά Εθνικό Συνέδριο συζητήσουνε τίς 
διαφορές τους στο γλωσσικό ζήτημα.—

—  ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ πρέ
πει το δίχως άλλο νά προμηθεφτούνε τό βιβλίο τοΰ'Έλ- 
βετοϋ παιδαγωγού OERTL.1 : Η Α ΡΧ Η  ΤΗΣ ΕΡΓΑ
ΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΛΕΙΟ. Τό βιβλίο ά
φτό μεταφρασμένο άπό τόν παιδαγωγό Κο I. ΙΟΡΔΑ- 
Ν ίΔΙI δίνει μιά καθαρή καί πραχτική απάντηση στά 
προβλήματα τού σύχρον:υ δημοτικού σκολειού, τού σκο
λειού τής εργασίας.— Στέλνοντας το αντίτιμο Δρ. 20.—  
στον Κο I. Ιορδανίδη, Λομβαρδού 34. Αθήνα, τό λα
βαίνετε συστημένο.—

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Άθήνάι, 12 Μ«ΐου 1920.

Φίλοι Κύριοι,
Ευχαριστώ θερμώς τά «Φιλολογικά Τετράδια» διά 

τήν τιμήν μιας άναδημοσιεύσεως παλαιού μου φιλολο
γικού αμαρτήματος— «Θ.ί.νατοι·»— καταχωρηθέντος εις 
τό φύλλο ν σας νπ  άρι 9·. 2 τοΰ μηνός Μαΐου.

Θά επεθύμουν έν τούτοις νά εϊχετε προβλέψει νά 
υποσημειώσετε τήν εποχήν τής πρώτης δημοσιεύσεις 
τοΰ έν λόγω πεζοΰ ποιήματος. Διότι εκτοτε— ευτυχώς 
ή άτυχώς— δέν ασχολούμαι μέ τήν ποίησιν και τήν λο
γοτεχνίαν, ώς γνωστόν, ίσως διότι δταν ήσχολούμην 
μέ αύτάς ήμουν νέος, ενώ σήμερον φεΰ ! δέν είμαι 
πλέον.

Ελπίζω οτι θά εχετε τήν καλωσύνην νά δηιιοσιεύ- 
σετε τήν παροΰσάν μου.

0.  ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α
ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

NO S ECRIVAINSDEFINIS PAR EUX - ΜΕ- 
MES— Enquete m enee par Gaston Picard. Έ κ 
δοση Henry Goulet, 5, Bue Lemencier, Paris 17e. 
Frs. 6.50. 

TYPESSES— Roman distingue— τ οΰ Κ αθηγητή  
κ. Γιάννη Ψ υχάρη, έκδοση «Aux Editions du Monde 
Nouveau», 42, Bd Raspail, Paris. Frs. 7.

Μ Α ΤΩ Μ ΕΝ Α  Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Α — Σόλβιού. Έ κδοση  
Γ. Βασιλείου, οδός Σταδίου.

Η Α ΡΧ Η  Τ Η Σ  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  Σ Τ Ο  ΔΗ Μ Ο ΤΙΚ Ο  Σ Χ Ο 
Λ Ε ΙΟ .— τοϋ παιδαγωγού Oertli. Μετάφραση άπό τό Γερ
μανικό τοΰ παιδαγωγού κ. i .  ’Ιορδανίδη. ’Έκδοση τής Φι
λοσοφικής καί Π αιδαγωγικής Βιβλιοθήκης, Λομβαρδού 34, 
’Αθήνα. Δρ. 20.

Κ ΡΥ Π Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α  Α Β Α Κ ΙΑ — Ν . Α . Ποριώτη. 'Έ κ
δοση Μ. Ζηκάκη. Δρ. 25.

Α Π ’ Σ Σ Α  Ε ΙΠ Α — Τάσου Γαλδέμη, Σέρρες. Δρ. 10.

Η Π ΡΟ ΣΦ ΥΓΟ Π Ο ΥΛΑ;— Τυμφρηστού. ’Έκδοση «Έ ρ
μης», ’Αριστείδη 6. Δρ. 15.

Α Ν Α Τ Ο Λ Η  Κ Α Ι ΙΣ Λ Α Μ — Ισ τορικές ομιλίες X . Α. 
Νομικού. Έ κδοση «Γράμματα», Σταά Φέξη 73. Δρ. 25.

Ε Γ Χ Ε ΙΡ ΙΔ ΙΟ — ’Επίκτητου. Μετάφραση Α . Καμπάνη. 
Έ κδοση «Γράμματα», Στοά Φέξη 73. Δρ. δ.

ΤΟ Τ Α ΙΡ Ι ΙΙΟ Υ  Α Μ Α Ρ Τ Η Σ Ε — Σίτσας Καραϊσκάκη. 
"Εκδ. «Γράμματα», Στοά Φέξη 73 . Δρ. 15.

Η Ρ Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ — Γ. Κ-.τρόπουλου. Έ κ δ . «Γράμματα.), 
Στοά Φέξη 73. Δρ. 10.

Ε Λ Ε Ο Ν Ο Ρ Α — B iir g e r .  Μετάφραση II. Γνευτοΰ. Έ κ δ .  
«Γράμματα», Στοά Φέξη 73. Δρ. 6.

Η Φ ΙΛ Ο ΣΟ Φ ΙΑ  TO Y  HENRI BERGSON—Ε ύαγγ. 
Παπανούτσου. Έ κ δ . «Γράμματα/.. Στοά Φέξη 73, ’Αθήνα. 
Δρ. 8.

Χ ΙΚ Α Γ ΙΑ Τ — ’Αράπικες ιστορίες— Κωστή Τσαγκαράδα. 
Έ κδοση «Γράμματα», Στοά Φέξη 73 , ’Αθήνα. Δρ. 20.

Τό 6“ τής «LA REVUE NOUVELLE- 2. Rue Du- 
frenoy, Paris (16e),  Συντρ. Xpov. Frs. 4 0 . Διέφτ. 
Y. MANUEL-LELIS v Μ ηνιάτικο).

To 4° τοΰ περιοδικού «ΦΑΡΟΣ», Rue Sidi Metwalli, 
30,  ’Αλεξάντρεια. Διέφτ. Α. Σ υγκελάκη, Σ τ. Πάργα, Ά π .  
Λ εοντή.—  Συντρ. Χρον. Σ ελ. 12. (Μ ηνιάτικο).

Το 4° τοϋ περιοδικού «ΔΙΑ Ν Ο Η ΣΗ », Γαμβέττα 14 α. 
’Αθήνα. Διέφτ. Κ. Κ λώνη καί Δ . Π  τσάκη. Συντρ. Χρον. 
Δρ. 25. (Μ ηνιάτικο).

Το 3° (Χρονιάς Ε ' )  τοΰ περιοδικού «Κ ύΡΚ Υ Ρ Α ·Ι·Κ Η  
ΑΝ Θ Ο Λ Ο Γ ΙΑ », Κέρκυρα. Διέφτ. Είρ. Α. Δεντρινοΰ. 
Συντρ. Χρον. Δρ. 30.  (Δίυ.ηνο).

Τδ 19° (Χρ. Β ')  τού περιοδικού «Ο Α Γ Ω Ν Α Σ  Τ Η Σ  
Γ Υ Ν Α ΙΚ Α Σ ». Διέφτ. Έ λ . Νεγροπόντη, Ό θω νος 12, ’Α
θήνα. Συντρ. Χρον. Δρ. 25. (Μ ηνιάτικο).

Τδ 30° τού περιοδικοΰ «LIBRE». Διέφτ. Prof. Louis 
Roussel, Faculte des lettres, M ontpellier (He- 
rau lt), τό φύλλο Frs. O.SO.

T o  138° τού  περιοδικού « M A A L E S H » .  Διέφτ. Κίμ. 
Μ αραγγού, 9, Cherif Pasha, ’Αλεξάντρεια. Συντρ. 
Χρον. Σ ελ . 5.

Οι διαγωνισμοί βέβαια ούτε μονοπώλιο είναι, οϋτε κανέ
νας τίτλος ίδιοχτησίας γιά  τήν άνακάλυψή τους.

Νομίσαμε λοιπον, πως δσο περισσότερο κεντρώνεται ή 
φ ΛΟτιμια τοσο και περισσότερο καλδ μπορούμε νά κάμουμε 
στην 'Ελληνική διανόηση.

Μαζί μ άλλους διαγωνισμούς ποΰ βρίσκονται παρακάτω, 
έχουμε καί τδ Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο  ΤΟ Υ ΡΟ Μ Α Ν Τ Σ Ο Υ , 
έδώ.

Δίνουμε ρραβείο γιά τό καλήτερο πού θά διαλέξη ή κρι
τική επιτροπή Δρ. 3 ,000 . Το Ρομάντσο θά φροντίσουμε νά  
το εκδωσουμε έμεις, κι άπό τό λογαριασμό άφού άφαιρε- 
θοΰνε τα έξοδα τής έκδοσης, ό συγραφέας θά έχει καί τά 
50 ο/ο άκόμη κέρδος του.
Λοιπόν ό συγγραφέας πέρνει τίς 3,000 μ^ρός /.«ί κ,άθε * 
εζαμηνο το 50 ο)ο ττανω στα καθαρά */,έρ5η γιά τά β'.βλία 
που πουληθήκανε.

Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η  Ε Π ΙΤ ΡΟ Π 1Ι : Γιάννης Ψ υχάρης στο Π α
ρίσι, Α ργυρής Διαμαντή; στό Κάιρο καί Ρήγας Γκόλψης 
στήν ’Αθήνα.

Μακριά ό ένα; άπό τόν άλλο δέν θά έπιρρεαστεί ή γνώ
μη τοΰ ένό; άπό τόν άλλο.

Θέμα : Δέ βάζουμε περιορισμούς.
Γλώσσα : ’Ορθόδοξη Ν εοελληνική, σχήαα β6, σελίδες

130— 160.
Διορία : νΙσαμε τήν 1η τοΰ Νοέβοη θά δεχόμαστε χ ε -  

ρόγραφα : Κάθε χερόγραφο θά υπογράφουν μ ’ ένα ψεφτό
νομα. Το ίδιο ψεφτόνομα θάχει άπόξω κ’ ένα φακελάκι καί 
μέσα θάχει κλειστό τό πραγματικό ονομα, καί σύσταση.

Κάθε χερόγραφο πρέπει νά συνοδέβεται μέ Δρ. 50 γιά  
τα έςοδα, τα ταχυδρομικά κλπ. τής Κριτικής ’Επιτροπής.

Πληροφορίες περισσότερες στά Γραφεϊά μας.

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  μετάφρασης ά πό  τό άρχαΐο  
στό νέο.

ΠΕ Ρ Ι  ΠΑΙΑΩΝ ΑΓΩΓΗΣ τοϋ ΙΙλονζάρχου
Δίνουμε διορία ίσαμε τί; 6 Ά βγούστου, σ’ οσους θέλουνε 

νά μεταφράσουνε σέ γλώσσα καθάρια δημοτική τό άπάνω  
ββλιαράκι.

Ή  καλήτερη μτάφραση ϋά πάρει γιά βραβείο Δρ. 1000 .
Κριτική επιτροπή θά διοριστή ένας γλωσσολόγος κ ’ ένας 

λόγιος καθτ,γητής.
Σημειώνουμε πώς κάθε μετάφραση πρέπει νά συνοδέ- 

βεται καί μέ 20 00.
©ά υπογράφεται μ ’ ένα ψεφτόνομα κ ·ί μέσα σέ ιδιαίτερο 

φακελάκι τό πραγματικό όνομα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
'II ζωή μας είναι γεμάτη μέ τόσα όμορφα άνέκδοτα ά- 

στεία ή και σοβαρά. Κάθε μήνα λοιπόν θά βραβέβουμε 
5— 10 τά καλήτερα κ’ έτσι στό τέλος τού χρόνου θά βγά
νουμε ένα βιβλιαράκι άπό 100— 150 σελίδες.

'Όλοι μπορούνε νά μάς στείλουνε. Φτάνει νά είναι ό- 
μορφογραμμένα σέ δημοτική γλώσσα καί νά έχουνε κάποιο 
ένδιαφέρο. Κάθε άνέκδοτο που θά έγκρινεται θά παίρνει 20  
δραχμές.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ρ0ΜΑΝΤΣ0Υ


