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Ό Ψυχάρης δέν έ'χει δπαδον-, '.¡.άλιστα μέ το 
νόημα το κάπως έξευτιλιστικό «ον δόθηκε στη λέξη, 
«ώθβ Φορά «où τή μεταχειριζόμχστι  γιά v i φχνε-
ρώσουμε μιάν υποταγή σκλάβων άχοιραχτήριστων 
μπροστά σε κοτζαμπάσηδες, ήρώους του τιποτένιου, 
δούλους μαζί καί άφενταδες, προσκυνητές του ρου- 
σφετιοϋ, «où ξέρουνε μόνο νά κοιτάζουν ¿ΐωτικα καί 
v i γλυκοχχκϊδεύουνε τά a καλά καί συμφέροντα», 
κ«1. τίποτε πκραπάνου- ή μικροπολιτική μέ τά προ 
σωπικά ζητήματα καί ή μικροκαπχτσωσύνη μέ τά 
φερσίματα τ ’ άνειλικρί· ή άπλώ-.ουν σά χέρια τους 
γ ιά  νά τά κατεβάσουν ίσα μ* εκεί πού στέκονται 
«υτοί, καί τις ιδέες, όπου τις μυριστούνε, καί τάν- 
τικείμενα, οπου τά ΐΑχτιάσου·;· tí τα όνόχατ'' ι ι
άκόμη τά παρουσιάζουνε στυμένου; καρπούς καί <ε~ 
ραμένο·.·;, χωρίς το ζουμί του πρανν.χτ.κοδ. Βέβαια 
ο Ψυχάρης οπαδούς, *«0ώ; έχουν ο·[ -ιεμμα τάρχε; 
και των καφενείων οί φωσ-.ήρες, §έν έχει. Μα δώστε 
στ·») λέξη το νόηικα το πιο ευγενικό κκί το πιιο  εν 

al τήςτον ο* το vor μα μαι,ι τοΰ φωτισμένου λονου 
πίστη: τ ις  θρησκευτικές. Καί τότε ;ί-·όμη θάκου- 
βετε πρώτα, πρώτα τον ψ υ χ ά ρ η  νά σί:ς βοοντοοω- 
νήσγ, : «Έγόο δέν ε’χω οπαίους· τ' εί..·. ’ ενώ ; Οί 
όπκδοί γιά τήν Ίδίχ είνα . Κ' |γώ είμαι ό τκδός. 
Οπου σας προσκαλώ νά μ’ ακολουθήσετε, με καμιά 

βία, καί παντα μέ τήν Πειθώ, τύ ξέρετε πολύ 
καλά πώ; με τό χέρι μου δείχνω πρ-.ς κάποιο ση
μείο, παραπέρα άπό μένα, καί πιό ψηλά. Ζητώ του 
Ψυχάρη ; "Οχι. Ζήτω τής ’Ιδέας.» Όμως, βλέπει 
δεν τό βλέπει, θέλει δέν τό θέλει, ό Ψυχάρης, 
είναι μαζί σαν πρόδρομος, σά διαλητής, σά μυητής, 
σά ίιίάχος, σαν αρχηγός, σά σοφός, σά* ποιητής,
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σαν πλάστης. Δείχνει, δασκαλεύει, ν.ηρύχνει, γρά 
φ*ι. Γύρο του χορεύει άγάλια αγάλια, θέλοντας μπ 
θέλοντας, ένας κόσμος. Λίγοι, πολλοί, άάιάφορο. 
"Ολοι σέ άδιάκοπη κίνηση. Οί σημ'ερα λίγοι, «δριο 
πολλοί. Άφίνω τ;ώς καί δέκα μπορεί νά ζυγίζουνε 
μέ χίλιους. 'Ολόγυρά του λοιπόν κάποιοι φίλοι, 
εχτιμητές, κάποιοι μαθητές, κάποιοι θαμαστές, 
κάποιοι περίεργοι, κάποιοι χασομέρηδες. Ά πο τού
του; όλους βγαίνουν οί οπαδοί υ.«ζί καί τίίς άπρο- 
σοιπης ’Ιδέας, κ* εκείνου ποί* δίνει σάρν* τη ; ιδέας, 
καί εινο*ι τό πρόσωπο πού πλατύτερα τήν άντιπρο 
σωπεΰει. Ό ψυχάρης. Μά όπου Ίδέ - υπάρχει, θά 
ΰπάρχιρ καί άξιοπρεπεια, καί γνώμη, καί^λευτεριά 
καί ανθρωπισμός. Οί μαθητές, μπο-,εΐ καί κείνοι, 
μέ την άράδα, νά οιλονεικβνε μέ το δάσκαλο, νά. 
δασκαλεύουμε τό δάσκαλο, η νά ιομίζου.* πώ τόνε 
δασκαλεύουν, κι ό δάσκαλος ίσα ίσα τό δασκάλεμα 
τοΰτο νά το ίχν) τιμή του, καμάρι τ- υ. χαρά του. 
Πρώτα γ ια τ ί ό δάσκαλος τους μαθητάδες του τού; 
θέλει συζητητές κι αυτούς καί άντία-κχους μέ :ικέ'{η 
καί. μέ βουλή, καί μέ πείσμα, «ν αγαπάτε. Γιατί 
ό δάσκαλο; άιθρωπου; θέλει στόν κόσμο νά βγάλν·/], 
πάντα νά οωτάν καί ποτέ νά μην ησυχάζουν. Γιατί 
ό δάσκαλο; θά πάη γυρεύοντας ίσα ίσα νά δ(ίζγ; τή 
δύναμη τής γνώμης του, κχί τή δική του τή μα 
στωροσύνη, άγνάντια στους μαθη έ; του, μέ τή μέ 
θοδ’ όχ ι τή σκολσστική, μά μέ τή σω ιρατική, σά νά 
ποδαε. Καί δεν πρέπει νά ξεχνούμε πώς δέν έχου«* 
καί πολύ νά κάμουνε, στο ζήτημά μα;, τά ονόματα 
δάσκαλο; καί μαθητής, μέ τό κύριο νόημά τους' τό 
υ-εταχείρισο.ά του; εδώ πρέπει νά νοηθτ( πιο πολύ 
μεταφορικά. Πιστεύω πώς πολλο· άπό κείνους πού 
προσέχουνε τά  λόγια -του Ψυχάρη κ»-. πού κερδίζουν 
άτό κείνα, μπορεί σέ κάποιο κύκλο, νά λυγαριά 
ζωνται καί κείνοι δάσκαλοι, καί μέ τό παραπάνου· 
¡.■αθητές πού σέ πολλά πράματα προ· .ο; ύ δάσκα 
λο; άναννοιρίζει τή δχσκκλωσύνη τους. Αύ.ό τό 
μπορε ί έδώ το γράφω μόνο γιά τούς άλλους. "Οσο 
γιά τόν εαυτό ¡κου,πού μπορεί νά στάθηκα στο μετχ-* 
χείρισαα του στίχου δάσκαλο; κάπ:ίων ποιητών 
πού ήρθαν δστερ" άπό μέ, καί δίχως νά το θέλω 
καί δίχως να τό νοιόνθο). μήτ' ίγώ, μήτ’ έκείνοι, 
όχι πια μπορεί, μά κατηγορηυατικά ·:ό βίίαιώνω, 
έρχονται στιγμές πού λογαριάζω πώ; άκομα καί 
τι·)ρκ εί(υ.αι Χαί μαζί μαθητής ποιητών πιο πολύ 
νέων μου, καί τών άμούστακων άκόμ* Όρφέων τής 
■ςελευταίας ώρας.

Καί λοιπόν ό Ψυχάρης Ιχει καί δέν ε'χει 
οπαδούς. Δέν έχει άμα δώσουμε στή λέξη νόη
μα πού προϋποθέτει κάποιον κοντζαμπασισμο καί

κομματισμέ, πράματα πρόστυχα πού τά φτερά
τής ’Ιδέας υας είναι άνήμποι* νά τά, φορτω-
θοΟνε. Ε̂'χει οπαδούς, άν θυυηθοΟμ,ε πώς τήν 
ΐδέα δέν τήν τραβάνε μπροστά παρά οπαδοί καί 

πλάστες" δηλονότι άνθρωπο: πού οχι μόνο απόφαση 
παίρνουνε νά θυσιασίοΟνβ γιά τήν ’Ιδέα — .*φοΰ ιδέα 
είναι, δηλαδή ο.τι πιο σεβάσμ.ο καί πιο θείο έχει 
νά φιλόδοξήση ό άνθρωπος· ιδ ία, κι όχι θέση, όχι 
τσέπη· μά καί τή δύναμη νοιώθουν· τον καθχρώ- 
τστο -χέρα τής ιδέα; τούτης νά τόνε πυκνώσουνε
θαματουργά, δέν ξεροί πώς, κ·χί νά τόνε σαρκώσουνε
κ.αι νά τόνε στήσουνε είδωλο άπάνου σ ’ ίνα βράχο 
■■¿τιάνταχτο. *ϊνχει οπαδούς, όταν δέν ξεχνούμε πώς 
ό Ψυχάρης δέν είναι μόνο έπ·.στήμθνχ; μέ τή γνώμη 
τυυ τήν επικυρωμένη, πού δέν μπορεί κανείς νά τήν 
πολεμήση αποτελεσματικά, :tapà εφοδιασμένος αν 
είναι μέ όπλα σαν τά δικά του. καί πού νά ξερνί 
να τα μετχχμιριστίί, - όχι μόνο ·πι:τήμο·ας μέ τή  
γνώμη του, μά καί πλάστη; μέ το.λόγο του.

Ομως ο κ. Ξενόπουλος άλλοιώτ ικ* »Α 
τό ζήτημα. Δέν τό ψάχνε·, καί δέν πάει υ.έσα. ϊό  
γγίζει ξέδερμα, ταχυδαχτυλουργικά, καί περνι ,̂ 
θέλει νά μάς παραστήσ·»ι πώς κι ό Ψυχάρης τάχα  
ομολόγησε πώ; δέν έχει κανέναν άλλον οπαδό· παρά 
τόν Ί'ρμονα· καί πώς μέ τοϋιο πρέπει νά συμπερά- 
νουμε πώς ό λεγόμενος ψυχαρισμό; πάει πια, δέ λο · 
γαριαζεται σέ τίποτε, ξέπεσε, σά νά εϊταν αξία  
χρηματιστική, · καί κάτι χειρότερο, ---καί τώρα ό 
άμοιρος b ψυχάρης βλέποντας τήν αποτυχία σου,—  
πάνε χαυένα τά σκέδια καί οί λογαριασμοί του,— 
πρέπει, τό λιγώτερο, νά κρεμαστή. Τό σωστό είναι 
πώ; ό ψυχάρης, θέλησε νά δείξγ τοννο : μπορεί 
κανε ς νά είναι ποιητής τής ιδέα; καί τεχνίτης του 
ΰφου άπο τούς πιό πρωτότυπου;, μέ δύ··αμη γλωσ
σοπλαστική καί μέ φαντασία πρώτης, καί μολα
ταύτα τή γλ,ώσσα πού γεάοει νά τήν κρατί ΰτο- 
ταχτική του γοαμματικού κ,κιόνα, απόλυτα xal 
απρόσωπα, μέ όλη του τή λο ροτεχνική προσωπιχό- 
τητα, δούλος τής γραμματικής, ό κύριος τοϋ ίφους. 
Και όχι «μπορεί κανείς νά είναι ποιητής τέτοιος, 
καί μολαταύτα» κτλ. Τό σωστότερο, νά «ώΰμε : 
γ ιατί κανείς είναι ποιητής σάν τόν. Τΐραονα, γ ι' 
αυτό ακούει τά δασκαλέματκ νλωσσολόνου, σάν τοϋ 
Ψυχάρη Άφίνω πώς κι άν τό ζ*.τάσουμε το ζή
τημα άπό τήν όψη πού τό παίρνει ό κ. Ξενόπουλος 
Kt άν τό δεχτούμε πώ; ό ψυχάρης θέλει νά πή πώ; 
μονάκριβος οπαδός του είναι ό Έρμονας, καί τότε 
τό γεγονός είναι κι οσο δέν τύ φαντάζεται ό «. Εενο'- 
πουλος, χαραχτηριστικό. Εέρει πολύ καλά. ό κ. 
Εενόπουλος πώς b  Έρμονα; αύτός είναι ο κ. Πέ
τρος Βλαστός, ό ποιητής τής «Άργώ;» τής «Ζωής»
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*χί τοΟ Λ Ήσκιου τής Συκιάς», Οχι μονάχα 0 
ποιητής, μά κι ό κριτικός μκζί, πού σε κάποιο του 
χρονογράφημά βαλμένοι, κι άνίσο»; καλά θυμάμαι, 
στο «Νέο Άστυ#, τον άνακήρυξε, ώ; το μόνο κρι 
τικό μυαλό, άνάμεσχ σε όλους τούς άλλους έμάς, 
μπορεί πχσαλειμμένους άπό κριτικές σκέψες, μ* 
χριτικούς δχι. Ένχς τέτοιο; όπχδος θυμίζει, μ« 
'την άλήθεια, κάπως, μέ ολο τό δυσκολοταιριχστα 
τής άνχλογίας, τόν άρχχίο ποιητή, τον 'Αντίμαχο 
τον Κολοφώνιο, μέσα στην Αθήνα, πού όταν 
έχτελούσανε τά έογα του, του φεύγαν οί άκροατες 
του, άντιπαθώντας τον, καί μόνος ένας ακροατή; 
έστεκε καί τον χχαυγε· μα ό ενχς ίκεϊνο; είτανε ¿
Πλάτωνας. P lato  mihi unus instar est mi
lium . θά  θύμιζε, είπα, καί θά είπανε και μονά 
κριβο τό παράδειγμα τοΰτο, άρκετέ για νά δείξγι 
πόσο σημαντικά καί πόσο άποτελεσμχτιχχ είναι 
τά μαθήματα του Ψυχάρη. Μά δέν είναι ο Τρμο- 
νας μόνο Γ ιατί όμοια, η ανάλογα με τόν "[-ώμον« 
στέκεται y ορός άπό πεζογράφου; κ*ί ποιητές λο- 
γής στα χρόνια καί στις γνώμες, άπό λεβέντες μέ 
τό πρώτο χνυύδιασμ« τοϋ μουστακιού, ίσχ μέ ψχ 
ρότριχου; πατέοες. πιό άζιόλογα μπορεί νά είπω 
θοΟνε δηαδυί. Δώστε στη λέξη όχι μόνο το πιό ευ
γενικό, μα καί τό πιο πλατύ νόημα. Τι άλλο 
είναι ό ψυχαρισμός, παρά ό ίδιος ό δημοτικισμός, 
τό γράψιμο ης έθν κής μ ας γλώστα; για ολκ κα 
τονισμένος καί οργανωμένος, μεθοδικά μέ τό νί κα 
μέ τό σ'μ ν ; Ποιός άλλος από τ ον Ψυχάρη, μέ τή 
λαυ-πάδα τή ; επιστήμης, πρώτος έδωκε τό σύν
θημα, συστηματικά καί πέρα ώς πέρα γιά τό τέ 
τοιο μεταχειρισμα τής γλώσσας' Καί πώς μπορεί 
ποτέ νά ποϋμε πώς δεν ψυχαρίζει εκείνος πού πο 
λεμά να γρχψρ τη δημοτική τή γλώσσα κανονι
σμένη, σύμφωνα μέ τή μεγάλη καί γενικώτατη 
άρχή τούτη, όσο κι άν ήθελε μαλλών·/) στά καθί 
καστα για τό ένα ή για τό άλλο μέ τόν Ψυχάρη, 
γ ι ά  ίναν ήχ_ο, γιά μι* γραφή, γιά ένα μόριο, γιά 
μιά λεξη, οσο κι άν τύχγ νά μην άκολουθή πιστά, 
σέ λίγο; ακόμα κ νι σέ πολλά, τή γραμματική πού 
σοφά ó Ψυχάοη; έφχρμόζει, άπό καπρίτσιο ίσως, 
μπορεί κι άπό δείλιαομα, μπορεί κι άπό κάποιο 
λείψχνο σεβασμού προς του σκολειού τήν παοάδτση, 
μπορεί κι άπύ τή δύν:-·; η τή; συνήθειας, μπορεί 
κι άπό κάτι βραδυκίνητο πού έχει στο μυαλό του, 
μπορεί επί τέλους κι άπό μιά μελέτη τής γλώσσας 
πού τον έφερε, για κκποια πραματα, σέ συμπερά

σματ’ άνηθε τ ’ άπό κείνα του Ψυχάρη; Καί πώς 
δεν μπορεί οπαδός, άπό μιά μ^ριά, νά βαφτιστή 
εκείνος πού παρακολουθεί καί πού καταλαβαίνει, 
πού αναγνωρίζει καί πού σέβεται τή δουλειά τοϋ 
Ψυχάρη, άφοϋ τό ξέρουμε πολύ καλά πώς καί τό 
νάναγνωρίζγς κάτι καί νά τό προσέχγ,ς, είναι ση 
!Ακδι πο,.ς αύριο ή εσύ, ή σωστότερος άπό σένα, δ 
άπόγονός σου, θά τό γνοιαστή πιό θετικά καί 6ά 
τή βάλη σέ πράξη τήν ιδέα σου ; ’Οπαδός κι ό 
Καμπύσης, μέ τά πρώτα του έργα, πριν τόν παρα
στρατίσουνε σέ βοριανά σύγνεφα εωσφορικοί νίτσία- 
σμοί, όταν όνομάζη «άπόστολο τής ιδέας» τον Ψ υ
χάρη. Όπαδό; κι ό ΙΙάλλης οταν τήν άφιερώνη 
στόν Ψυχάρη τήν άριστουργηματική του Ίλιάδα, 
’Οπαδός κι ό Φωτιάδης όταν τάφιερώνη/στόν Ψυχάρη 
το σοφο βιβλίο του γιά τήν παιδευ τική μα; ’Αναγέν
νηση Οπαδός κι ό Έφταλ ώτης όταν τήν άφιερώνη 
τοΟ Ψυχάρη τήν Ιστορία του τής Ρωμιοσύνης, 
πάντα πολεμώντας νά τή γράφη, τή γλώσσα μας 
όσο πιό καιονικά, ξεχωριστά, καί πιό πολύ άπό άλ
λους, δηλονότι οσο πιό ψυχαρικά. 'Οπαδός κι δ Χόρν, 
σά μάς παρουσιάζεται κ’ έκεϊνος μέ τά πρωτογέννητα 
παιδιά τής δραματικής του φαντασίας άφιιοωμενα 
κ’ εχϊΐνα τοϋ Ψυχάρη1 μά που καί τό αφιέρωμα νά 
τοϋ έλειπε, πάντα όπαδςς θάποιιειε, γιατί ή γλώσσα 
του είναι ψυχαριχή μέ τό παραπανω, κι 3ς μή 
θελη νά τό ί«(κγνωρΐσϊ| δ κ. Ξ«ι ύπουλος. καθώς 
είναι στα μεταφραστικά του μ*σ  ιορέμα τα κ' ή 
γλώσσα τού κ, Ποριώτη, δημοτική, ψυχ κρική, 
μαλλιαρή, άμαλλιαγη, όπως θέλετε βαφτίστε τη, 
μέ τή. άδεια τού κ, Ξενόπουλου, πού τή βρίσκει, 
δημοσιογραφιχώτατα, μαλλιαρή, καί τίποτε άλλο(!) 
'Οπαδός όλος ύ «Νο μάς», καθώς ^ραφε-τα·, γενι- 
κώτατα, καί χαθώ; διευθύνεται άπό τόν κ.^Ταγκό- 
πουλο, φχνχ,ιχέ τής ιδ ία, καί γέρο μπασμένο στ. 
ψυχαριχό τό νόημα, καθώς φαίνεται μ.ίσα σ ά πο
λεμικά διάιΑατά του κχι σέ όλα του τα νοχφίαχτα.• * * »  ̂ Τι
'Οπαίος, κ ’ εγώ,, που έτσι, πέρα ώς περα κι άφύ- 
λαχτα ξεχύ-ω τόν ενθουσιασμό μου γιά τόν Ψυ 
χαρη, όσο κι δν από φυσική άκαματιά ή άπό τό 
σφράγισυ-α τής πρώτης μου ανατροφής δεν έφτασα 
.ά δώσω· στη γλώσσα μου, ψιλολογώντας τό κάθε 
τι, τή σ τ ρ ο γ γ υ λ ά δ α  τού άγνοϋ δημοτικισμού Καί 
μπορώ va πώ πώς φτάνουνε τά ονόματα τούτα πού 
εδώ χράδιχοα γιά νά δείξουνε καί στόν κ. Ξειό- 
πουλο καί σέ καθένα θωμά πού δέν πισιεύει καί 
σέ καθένα Μεφ.στοφελή άπκρνητή (γιά τού; άνόη

τους δέν αολνφροντιζω), πώς τά όνόματ,α τούτα 
είναι χαρχχτηριστιχά καί δηλωτικά πλήθους άλλων 
πίσω άπό κείνα, καί πόσς Ψυχαρης θά πή λεγεών. 
Καί υπάρχει, κοντά στ* ονόματα τούτα, κάποιος 
άλλος κύκλος, πιό στερρά πατώντας, καί σιμότερα 
στά νιάτα, χάτι πού λάμπει πιό πολύ άπό τοϋ μελ
λούμενου τό μχκρυσμένο άχτιδοβόλημα ή άπό τό 
φώς τοϋ τιορίνοϋ. Εκείνοι πού έρχονται όστερ’ άπό 
μάς, οί αυριανοί, τά παιδιά μας. Ώς πρός τό μετα- 
χείρισμα τής γλώσσας, ψυχαρικώτερα, βέβαια, κι 
άπό μάς. Αυτός είναι δ νόμος τού ξετυλιμού* έτσι 
φανερώνεται ή προκοπή. Ό γιός μου. δ ποιητής, 
είναι στής γλώσσας του τή γρααματική πολύ προ 
σεχτικώσερος άπό μέ · όχι μόνο στού; στίχους του, 
παρά καί στά πεζά του, δηλαδή στά γράμματα πού 
μου στέλνει, καί πού φυσικώτερο θά είτανε νά σκα- 
ρώνουνται πιό αφρόντιστα, καί κάπως σημαδεμένα, 
άπό τήν επιρροή τοϋ σκολειού, πού τοϋ στέκεται 
φ.εσκη άτόμα. Τιποτ’ άπ’αΰτά* ζηλεύω τήν τόλμη 
καί τήν άνεση τή ; γραφή; του πρός έμένα τή ; ψυ 
χαρικώτατης. Ο ψυχαρισμό; άρχιζε: καί μπαί ει 
στό αίμ.α τών παιδιώνε μας. Ιόύτύχημα. Στο τε 
λευταΤο φυλλάδιο τού και. ούριου περιοδικού «Σερά- 
πιον» πού άρχισε νά βγαίνιρ στην Άλε;άντρεια  
σ·.ντασμένο άπο νκου; ποιητές καί λογογράφους άξιο- 
σπούδαιιου; διαβαζω τά έξής τυπωμένα χωρίς 
όνομα, σά να ερμηνεύουνε τή γ.ώμη όλάκαιρης τής 
σύ.ταξηι; του πιριοΐικού τούτου1 άναφίρνοντάι στόν 
Ψυχάρη’ άφορμή τά «Ρόδα καί Μήλα» του δ Κ 
τόμος του, «"Οποιο θέμα κι άν καταπιανετ*.’. τό ξε · 
τάζει όρθά κοφτά δίχοος καμιά υστεροβουλία, σέ 
μιαν ευχάριστη πεζογραφία γραμμένη μέ τέχνη αλη
θινή, καί μερικά κομμάτια τού ύ ετερινοϋ του τόμου 
είναι ά.-.ισίοοργήματα πεζού λόγου.» !£’ έδώ άς μου 
δό)ση( τήν άδεια ό ποιητής Ρήγας Γκόλφης νά βάλω 
χαποια χχρχχετ,ρίσιικά κομμάτια άπό τό λεβέντικο 
γραμμα πού μοϋ όστειλε τ.ς προαλλες· δέν μπορώ 
νά το στριμώξω έδώ π,-ρα δλόκληρο, γιατί μιλε: γ.ό: 
μένα με λυρισμό που μέ κάνει νά ντρεπουεαΐ' μά ή 
γνώμη τού ποιητή μέ τή διπλή τή χάρη τού χρυ- 
σοσκαλισμένου στίχου του, τό ερωτικό πάθος, καί, 
τον κοινωνικό θυμό, σημαίνει καί πολύ, γιατί δε δί
νει μόνο φωνή στή σκέψη πολλών άπο· τή νεα γε.εά 
χρυσών παιδ'.έόν ί.Ι νοϋ καί μέ καρδιά πού δέν τούς

μα?■} κα ιετυχ’ ευκαιρία νά μιλήσουνε, μά γιο 
προφητεύει το φρόνημα ΐνός κόσμου μέσα σ’ ενα κύ- 
κλ.ο πολύ πιό πλατύ, πού δέν μπορούμε νά πούμε

ΠίνΤΡΟ:: ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Η ΚΟΥΛΙΑ ΤΑΚΡΟΙΙΟΤΑΜΟΓ
Στά νέα τροπή της σκέψης τη; απαντάει 

πάλι τή ματιά τοϋ Σ/.αλ τσογιούργου κι ασυναί
σθητα τοϋ χαμογελά,·:,. VI ά άρχ ζε να σούρουπών η 
καί ζήτημα είν’ άν εκείνος είδε τό. χαμόγελό της. 
Το δικό του όμως χαμόγελο -. ο βλέπει ή Κούλα 
κάτω άπ' τό φως τιϋ φαναριού πού καθεται. Τώρα 
ε’χει χάζι νά ξβχχαπίση ξαφνικά δ Σακαρέλος καί 
νά τόν τσαχώση με το χαμόγελο στα χείλια. Μπο 
oet κιόλα νά καθ:-.-' εκεί πουθενά κρυμίνος, ή νάχη 
βάλει κάποιον άλλον νά παραφυλάη, ΐΰτό-ς, γιά νά 
μή φανή ολημέρα σήμ*ρη, κάτι θά μυρίστηκε.

Νέα ταραχή καί τρόμος πιάνει τή φτωχή τήν 
Κούλα "Οσο περνάει ή ώρα, αρχίζει νά θυμάται

*) Ή  άρχή του σ:ο 320 φύλλο.

περσότεοο τό Μανθο της. Πού είναι καί δε φάνηκε 
όλημέρχ ; Κοντεύει νά τόν πεθυμήση. "Α; βγή τέλος 
μποοστά της, νά δή άπ’ τόν τρόπο του άν ίχη »ιιύ 
σει τίποτα, ή όλα είναι μοναχά δικές της υποψίες.

Κι ο Ά χ ιλ ίχς Σκαλτσογιώργος δέν τό κουνάει 
ά π ’ τό κάθισμα του. Άρχισαν νά μαζώνωνται κι 
άλλοι συνάδερφοί του κ' Ιχαμαν συντροφιά "Ηρθε 
κι ο Μαολής, τσακίρωμένος κατυ τή συνήθεια του 
Ό Μανθ-.ς δέν παρουσιάζεται μονάχα Έ  Κού'ια 
σηκώθηκε απ' τό σκοτει ό παράθυρο καί βγήκε ¿ήω 
στό μπαλκόνι καί κοίταξε ενα γύρο Πουθενά. Τί 
έπαθε ; Πώς χάθηκε μιά μέρα δλ'άκερη ; 'Οχι 
άλ ο ! Κατυβηκε στήν αυλόπορτα· ό Θόδωρος Μα 
βλής τήν είδε, Ή Κονλκ άνησυ/ε: σταλήθεια για 
το Σακαρελο της· τής ερχεται νά χαμη νόημα τοϋ 
Μι,βλή ναρθή νά τόν ρωτήση. Μά δέ μπορεί· αν τοϋ 
κάμη, θά τή δή κι δ ξέν ς δ λοχίας. Μπήκε μέσα 
πάλι καί γύρεψε τήν Παναγιούλα νά τ.ή στείλη στό 
Φωτυύλα Τυλιγάδα νά ρωτήση μήν ξέρει εκείνο; 
τίποτα, άλλα δέν τήν Ιβρη.κε· τήν είχε άλλου στελ 
μένη ή Φρόσω. .

’Απάνω κεί γυρνάει ή Μαριώ από τόν περίπατό 
της καί φέρνει τέ χαμπέρι. Ό Μάιθυς Σακαρέλος 
μέ τό Γιανακό Καρδάρα είναι στό μπουντρούμι. Τά -

καμαν θάλασσα ψές τή νίχτα στό χαφεαμάν, με
θυσμένοι χαθώ; πήγαν. Γύρεψαν άπ' τά βιολιά νά 
τού; παίξουνε τη Μαριωρή, "Αλλη παρέα όμως είχε 
διατάξει πρωτήτερα άλλο τρ κ γο ύδ .  κ' οί ύπαξιοε-- 
ματικοί σάν άκουσαν νά πάρουν τά βιολιά άλλο 
τραγούδι, σηκώθηκαν καί θέλησαν νά κατεβάσουν 
τή χ ,ρεύτρα άπ’ τό πάλχ,ο. ΟΕ β.ολιτζιδε; κάτι θέ
λησαν νά πούν κι δ Σακα.έλος κι ό Καρδάρας τούς 
τσάκισαν στό ;Λο* δ κκφεντζής μπήκε στή μέση 
μά τον ίδειραν κι αυτόν καί φόρα τά σοαθι* δέν 
άφισαν γερό καθ.έφτη, κομάτιασαν π-τ/ρια, σήκω
σαν τον κόσμο σ:ό ποδάρι· επρεπε νάρθη τό περί
πολο νά τούς συχάση. Ό  διοικητή; τους προφυλά 
κι«*· κχκη τήν εχ-ο̂ νε· καλά νά παθουν.

Ή Μαριώ χότή τή. στιγμή έχδ.κ.ούνταν μονο 
μιά; όλα τά μίσή ·ης, τήν Κούλα, τό Γιανχκύ 
Καρδάρα καί τό Σακαρελο. Γιατί καί τούτον δέν 
είχε μάτια ιά τόν δή· ρίχτηκε πριν στην Κούλα, 
αυτή τήν πειιφιονεσε. Με καθένα της λόγο τώρα 
νόμιζε πόός ξέσκιζε τήν καρδιά τής αδερφής τη;.

Μά ή Κουλά σά ιάνασανε με τό χαμπέρι. "Ετσι 
ε ; Αυτά τή ; κάνει ή αφεντιά του τις νυχτιές ; 
Γυρνάει στις καφεαμά Ίσες. Ά π ' αυτή γυρεύει μο
ναχά νά μή σηκώση μάτι σ' άλλον άνθρωπο. Σά
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'άκόμα «ώς ήρθε, μά πού όλοένα έρχεται. SMè συγ
κίνηση διάβασα—γράφει 6 Ρήγας Γκόλφης— τό 
άρθρο σας -  «Δυό Λόγια» A —ατό σημερνό <ιΝουμά». 
Ό χι γιατί ίι Ψυχάρη; στάθηκε σάν κατηγορούμι- 
νος, μήτε γ ιατί γράφτηκε τίποτε καινούριο καί ου
σιαστικά άπό μέρος τώ δημοσιογράφω μας. Mà fera 
ϊσαέπειδή ξαναμχσηθήκανε τα Γδια, έπρεπε πάλε 
νά βροντοφωναχτ·^ ή αλήθεια για τό Μεγάλο συγ
γραφέα επιστήμονα. 'Η πολεμική τού επιπόλαιου 
τόπου μας έτσι πού γίνεται τώρα τελευταία, καθώς 
και πάντα, πολεμική 8εν είναι. Είναι τοϋ ταπ=.ινοΟ 
φτόνου καί τής κοντοφθαλμιά; το περπάτημα... Ό  
Ψυχάρης, σίγουρο βέβαια ‘ πώς μια μέρα θά λα
τρευτή στον τόπο μας βπως τοϋ αξίζει καί του πρέ 
•πει. Αυτό ομως δέν έμποδίζει νά είναι άναξιο καί 
τής έπιστήμης καί τής αλήθειας καί τής ψυχής καί 
τής πίστης, ή σημερινή βουβαμάρα πού άκλ.ουθάει 
υστέρα άπο κάθε χτύπημα— δυνατό ή κούφιο,άδιά 
φορο — άπο μέρος έκείνωνε Γσα Γσα πού δ Ψυχάρης 
φώτισε κι οδήγησε προς τό δρόμο τον αληθινό. Τί 
θά εΓτανε σήμερα ,ή φιλολογία μας, ή ποίηση και 
ή πρόζα, ή Τέχνη γενικά του λόγου στην Ε λλάδα, 
3. δέν υπήρχε δ Ψ.,χάρης ; "Οποιος τό ουλλογιστή 
καλοσυνείδητα θά τρομάξη. . Στον τόπο μας πού 
τόνε φρώει καί τόνε θλίβει γύρα κάθε ψευτιά γιά 
τό φάνταγμα, γιά τό άρπαγμα, γιά το ρουσφίτι, 
γιά  τή νοικοκυροσύνη τής τσέπης καί τοϋ μυαλοϋ 
είστε σεϊς,.,γιά τα δίκια τής πλατείας ’Ιδέας» 
κτλ. κτλ. Καί πώς νά μήν αναγαλλιάσει ή ψυχή 
μου σάν ξανοίγω άνάμεσ’ άπό τον όχλο τής σημερ 
νής γυναίκας, πού κάτου άπο τά κουκλίστικα τά  
νάζια της κι άπό τά φανταχτερά της τά στολίδια 
σκορπίζει γύρο της, αιώνια ΓΙαντώρα, μέσ’ άπό τό 
πιθάρι της, βλες τίς σκλαβιές, όλες τις συκοφαντίες, 
κι Ελες τις τυραννίες, σάν ξανοίγω μιά πα,δούλα, 
καθώς μαθαίνω, σάν τήν.άγνωρίστή μου τή Μυριέλλα 
νά γράφτρ τή γλώσσα μας έτσι όρθά κ ’ έτσι φλο
γερά καθώς δείχνει καί τό γράμμα πρός εκείνη τού 
Ψυχάρη τό χαιρέτιστικό ; Καί πώς νά μή·; περη- 
φανεύουμαι γιά τήν πρόοδο τής ’Ιδέας, όταν Ιξαφνα 
προβάλλει, πάντα νέος μέσα στούς πιο νέους, ενας 
πλούσια δημιουργός τεχνίτης ό πρώτος .μεγάλος 
“Ελληνας μουσικές τού καιρού πού σιμώνει, ο Μα
νώλης Καλομοίρης, σφιχτανταμώνοντας τά δυό με 
γάλα ιδανικά, τό γλωσσικό καί τό καλλιτεχνικό, 
σε αχώριστο ταίριασμα, μέ τονομα τοϋ Ψυχάρη σίό 
αρμονικό τό στόμα του ;

θελη τώρα άς έ'ρθη νά τή ς π ή κανένα λόγο. Μά 
πού ναρθή, που νάβγη απ’ τό μπουτρούμι. Ποιος 
ξέρει ώς πότε θά κκθήση μ.έσα !

«0* μπούνε φυλακή πολύ : » ρώτησε τή Μαριώ.
(ι ΙΙολύ λέει! θάν τς πάν στ’ Ά νάπλι, μ,ήν πε 

ράσ’νε κιόλ’ ά π ’ τό στρατοδικείο», είπε ή- στερνή 
γ ιά  νά τρομάξη περσότερο τήν άδερφή τη ς .

Κ ’ ή Κοόλα αλήθεια τρόμαξε γιά μι:» στιγμή. 
Τό κάστρο τ ’ Άναπλιοϋ, τό στρατοδικείο, ταχε 
άκούσει σάν κάτι φοβερά καί τρομερά. Μια λύπη 
πέρασ; μέ; τήν ψυχή της, σά συλλο /ίστηκε πώς ό
κακομοίρη; Μάνθος τγς θά πάθη xat θά ράνη, πώς
είναι μάλιστα στή φυλακή. Όσο καί νάναι προχτές 
τό βράδυ καθονταν στά γόνατά του στην άκροπο 
ταμιά.

«Οί παλιομπεκρούλιακε; εκεί ήβραν νά κάμ’νε 
τόν παλικαρά στς βιολιτζιδες* τ ’ γυφτο Τσάφου τό- 
πρησαν τό μέτκο* τόσπασαν τ ’ κακομοίρ’ καί τό 
β ιολ ί» , μουρμ ύρισε ή Μαριώ άγαναχτισμένη κι άνέ 
βηκε τή σκάλα.

Ή Κούλα άκούμπησε στόν τοίχο σκεφτική. Λεν 
ξερ ε &ν έπρεπε νά λυπηθή ή νά χαρή. Ό  Μάνθος 
ακ αρέλος πέρναγε στό νού της μιά σάν ένοχο; καί 
ιά  σά θύμα. Γ ιατί θύμα ; Δέν τόξερε. "Ηθελε νά

Ό κ. Εενόπουλος άνάμεσα στά έργα πού κατα
γίνεται νά συνθέση μάς σημειώνει καί μιά «'Ιστορία 
τή ; νέας ελληνικής λογοτεχνίας», νομίζω. Συγγρα 
φίας, σάν τόν κ. Ξενόπουλο, βμοια προικισμένος μέ 
τά  δώρα τής κριτικής καί τής δημιουργική; φαντα
σίας, είναι, βέβαια, προορισμένος, καλήτερ’ απο 
καθε άλλο, γιά τή δουλειά τοϋ ιστοριογράφου. Φτά
νει νά μήν ξεχν^ πώς ό τεχνίτη; ιστορικός, πιο 
πολύ άπό τόν έπικό ποιητή, πρέπει νά προσπκθή 
σοβαρά νά χρησιμοποιώ τό εγώ του στό γαληνό 
αντικειμενικό ξεσκαλισμα καί ξεδιάλεμα· των Εποιωνε 
ζητημάτων άπάνου στά θετικά καί στά πραματικα, 
καί όχι, φορώντας, δέν ξέρω ποιάς δημοσιογραφικής 
ρητορική; παγοπέδιλα, νά γλιστρά στ* κρύσταλλ 
άπάνου των ιδεών, πολειιστής παγοδρόμος, γιά  
δική του διασκέδαση καί πιο πολύ δέν ξέρω τίνος 
όχλου γύρο του. Τό φωτεινό τό νοΰ τοϋ φίλου μου 
κ. · Ξενόπουλου τόν κόβουνε χάσματα σκοταδερά· 
κι άλλοίμονο άν μίλήσν; γιά τά κάθε λυγης Πρό
σωπα και τάντικείμενα τής ιστορίας του μέ τον 
τρόπο πού συνηθίζει νά μιλά γιά κάποια καθέκαστα 
στό γλωσσικό μας άπάνου τό ζήτημα, καί γιά τό 
έργο τοϋ Ψυχάρη πού έντελέστερ’ άπό κάθε άλλο 
χαραχτηρίζει τό'ζωντάνεμα τής δημοτικής ιδέας, ό 

δημοτικιστής μολαταϋτα κ. Εενόπουλος.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΑΠΘ 'ΝΑ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ

Π ήγαινα μ ό ν ο ;, ΐρ η μ ο ; .  στον ποταμού τήν άκρη . 
Κ ίτρ ιν ο  μ ο ΐα κ ίο  σέρνονταν στα δέντρα τα ξερά ,
Ψ υχρό τάγέρ ι φύσαγε ά π ’ τής ο τερ ι8 ; τα μ ά κ ρ η  

Κ α ί ζάρωνε τα κουρασμένα τα νερά .

Γ ύρω , τρ ιγύρω  απλώνονταν ή νέκρα κ ’ ή γα λή νη ...
Μόνο εφτανε και ξέαπαγε ατήν κρύα  τή μ ο να ξ ιά , 
Μ άταιο το γλέντι τοϋ λαού κ α ί τ ή ;  ζ ω ή ; ή δ ίνη  

Κ α ι πλούσ ιο  γέλοιο γ υ να ικ δ ; κ ’ ενό ; π α ιδ ιο ύ  κ ρ α ξ ιά .

Π ήγαινα μ όνο ;, έ ρ ημ ο ; εγώ κ ' ο ί στοχασμο ί μ ο υ ,
Μέ τά π οδάρ ια  ακονιστά , σκυφ τή  τήν κεφαλή ,
Μ ονάχα μ ' άχαλού&αγε κ ’ ερχότανε μ α ζ ί μ ου  

ϋΕνα χαμένο , ανήσυχο κ ι α να ιμ ικ ό  σ κυλ ί.· .

Γενεύη, ί9 0 9
ΑΕΑΝΤΡΟΣ Κ . ΠΑΛΑΜΑΣ

χαρή, μά κ’ ήθελε, κόντευε μάλιστα νά κλάψη. 
“Ετριψε τά μάτια της γιά νά τής έρθουν δάκρυα κ’ 
έφερε κιόλα εκεί τήν άκρη τής ποδιάς της γιά νά 
τά σκουπίση. Καί την ένιωσε στά δάχτυλά της 
νοτισμένη δίχως νά προσέξη καί νά ξέρη, άν βρά- 
, ηκε άπό δάκρυα, ή ήταν ακόμα όγρή «π* τό πλύ
σιμο πρω ήτερα.

■ Κακοικοίρη Μάνθο, κακοαοίρη Μάνθο !» έκλαιε 
ό στοχασμός της καί στύλ .,νε τό μάτι κούφια στό 
μισοσκότ.δο.

«Κακομοίρη Μάνθο», σ·* νάνασιέναξε κι ό γκιώ 
νης α π ’ τά δέντρα, σά νά μουρμούρισε καί τάγε 
ράκι τοϋ βραδιού* είχε βρέξει στά βουνά ψηλα τό 
δειλινό κ ’ έρχονταν κρυ· δερ. απ’ τίς ράχες Ψιλό 
άνατρίχιασμα γαργάλισε τό ραχοκόκαλο τή ; Κυύ 
λας καί οί ζόρκοι άστρνγαλπ κάτω απ ’ τό νοτι 
σμένο ιιεσοφόρι της μυρμήγκιασαν,

«Πιάνει καλοκαίρι·), ήρθε χωρίς νά τό θελήση 
στή θύμησή τη ; ό στερεμένος λόγος τάγαπητικοϋ 
κι άφρισε άξαφνα άπ’ οργή.

«Γιά τίς χορεντρες καί τίς καφεαμάνισες περ- 
σεύουν ! “Ας κάτση τώρα φυλακή !»

Χαμόγελο άγριο άστραψε στήν δψη της.
Μά ό γκιώνης έσκουξε ξανά ά π ’ τά δέντρα, ή
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Δώδεκα χρό'ΐχ πήγαινε ό Γιάνο; στό βοϋτος· 
μικρό παιδί σάν είτανε, δλοι θαμάζανε τίς βαυτη - 
σιές του· βουτούσε, κ ’ έκανε τόσην ώρα στά βάθια 
τής θάλασσας, πουλεγες, γιά έσκασε, γιά ψάρι τον 
κατάπιε- καί ξάφνου, νά 5 Ι'ίάνος γελαστός, ξεβου- 
τοϋσε εξήντα οργιές πέρα καί σπαρταρούσε στά γέ
λια μέ τήν τρομάρα σου. Και τώρα, πού λεβέντης 
σωστές δώδεκα χρόνια πήγαινε στό βοϋτος, καθε 
άνοιξη οί καπετανέοι κοιτάζανε πυιός νά πρωτοπαρει 
το ΓιάΌ μαζί του, γιατί οί βουτησιές του είτανε 
γιά δυό νομάτους· βουτοϋσε κ ’ έφερνε άπανω τά  
σφουγγάρια, οχι μέ τό καλάθι, μέ τό σακκί. Γ ι’ 
αύτό καί παραπανω μερδικό έπαιρνε, κι ά-άμεσα 
σ’ όλα τά παληκάρια τοϋ νησιού ξεχώιιζε, γιά πιό 
τής φελιάς καί πιο ζηλεμένος. Καθε χρόνο σά γ ύ 
ριζε, τό μ,ερδικό του είτανε πιό μεγάλο άπ’ ολων 
τών συντρόφων του, καί σ’ εννιά χρόνια τά κατά- 
φερεν ό Γιάνο; καί μάζεψε λεφτά ώς πού νά κάνει 
προικιά τής μυνακρτβης άδερφής του, καί νά τής 
δώσει καραβοκύρη. Δέκα μερις γλεντήσανε τούς γ ά 
μου; τής άδερφής τοϋ Γιανου, κι ό Γιάνο; πιό κα
λύτερα κι ά π ’ τό γαμπρό κι άπό τή νύφη, καμά
ρωσε τίς χαρές καί τά ξεφαντώματα, πού γενήκανε 
όλα άπό τήν αξιοσύνη του στό βοϋτος.

Μάννα δέν είχε’ εΓτανε ορφανός άπό γονιούς, καί 
σάν έπάντρεψε τήν άδεριρή του, άρχισε νά μαζεβει 
λεφτά καί γιά τον εαυτό του. ΆγαποΒσε κι αυτές 
μιαν ορφανή, τήν Άλεμ.νκό, φτωχό μά άπ ’ τά πιό 
καλά κι ά π ’ τά πιό νοικοκυρεμένα κορίτσια τού νη- 
σιοϋ. Τά δυό υστερνά χρόνια έπειτα άπό τήν παν- 
τριά τής αδερφής του πήγανε ολα ευνοϊκά, κι άπ’ 
τό βοϋτος b Γιανος πήρε καλό μερτικό, καί κάτι 

χτηματά-,ια πούχε αγορασμένα, δώσανε καλό 
μαξούλι, ώς πού εΓτανε κσμωμένα τά προικιά τής 
Καλή; του, και πήγαινε γιά υστερνή χρονιά στό 
βοϋτος ό Γιάνος, νά οικονομήσει τά έξοδα τοϋ γά
μου, γιά νά μή ξοδευιοΰν* τά έτοιμα, καί έπειτα 
σάν παντρεβόιτανε, θά καθόντανε πια στό νησί ν ’ 
άποζήσει άπ’ τά χτήματάκια του, καί πρώτα ό 
θεός, &ν πήγαινε καί καμιά χρονιά στο βοϋτος θά 
πήγαινε συντροφιά μέ καπετάνιο κι όχι σκέτος βου- 
τϊίχτήί· "* 'Χι 1ϊ(*)ί τ όν έυελε έκείνονε τό βοϋτος

Μαριώ ιστορούσε παραπέρα στό πηγάδι σέ μιά γ ε ι- 
τόνισα, πού είχ’ έ’ρθη γ,ά νερό, τά νυχτερινά άθλα 
τού Καρδάρα καί τού Σακαρέλου κ ’ ή ψυχή τή; 
Κούλας μαλάκωσε, χωρίς νά τό θελήση πάλι, Ή 
μορφή τού βαλτινοϋ λοχία περασ,-: μπροστά της τώρα 
μαρτυρική, κατατρεγμένη. Τόν στοχάστηκε κλει- 
σμέ'Ο' στή φυλακή κα; τόν φαντάστηκε νά τον πα
γαίνουν σιδερόδετο στ' ’Λνκπ.'.ι. Η χαιρε,κακία τής 
άδερφής, πού τήν ί-,ουε νά ξεχειλίζη, τής πέρασε 
τώρα μαχαίρι στή> καρδιά. Ναβγαινε ό Μάνθος 
αύτή τή στιγμή μπ,οστα της, να τόν ξαγνάντιζε 
Χ,αΙ πάλι έλίύτερον αντίκρυ στό βελούχι κι &; πέρ
ναγε ξυπόλυτη ολον τό δρόμο τής ζωή; της.

ο Μάνθο μου, Μά θο μου, γλυκέ μου Μανθο!» 
ά.αστέναξε άπ’ τά βαθη τής καρδι ς της καί γέ
μισαν δάκιι« τά μάτια της.

Μά εκεί που έπιασε ’¡ράλι τήν ποδιά νά τά  
σκουπίση, άξαφνα στό δρόμο ακούστηκε το ίδιο γέ 
λιο πού τήν έκαμε πριν τό γιόμα νά πεταχτή ά*' 
τόν καναπέ άπάνω στ:ν όντά.

Κ ’ ή Κούλα χύμησε πρός τήν αυλόπορτα.

*

* Ψ
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γιά πώς φοβόντανε γιά τή ζωή του εκείνος πιο 
πολύ φοβόντανε τή στεριά, ή θάλασσα τόν γνώριζε 
καλύτερα άπ' τά φύκια καί τά πετράδια πού με- 
ρονυχτίς άλαφροχαϊδέβει στα βύθια της* τΙς |πιό 
γλυχές στιγμές της ζωής του μαζΕ της τίς πέρασε· 
κοιμούντανε κ ’ έτρωγε στην κουβέρτα της χαγγά · 
βας, μιά πήχη άπάνω άπό τή θάλασσα· άμα δέν 
είχε δουλιά, έφτιανε μέ το φλόκο μιά φρεσκάδα στην 
πλώρη να μή τόν καίει 6 καυτερές ήλιος τής Βεγ- 
γάζας κ ’ έπαιρνε μιά φυλλάδα καί ιοντοδιαβαζε νά 
περνάει ή ώρα καί καμιά φοοά σάν απάνω στη δου- 
λιά  τούρχόντανε στην ενθύμηση ή Άλεμινιώ, γιά ή 
πατρ ίδα, ουτε τέ συλλογιόντανε πώς θά βουτήσει. 
Μέ την Ινθύμηση τής Άλεμινιώ ; καί τής πατρίδας 
έπαιρνε τέ λιθάρι στά χέρια χαΐ βουτοΰσε καί 
καθώς τό λιθάρι τέν έσερνε στά βύθια, ή θάλασσα 
δλο καί πιό κρύα τόν Ιδρόσιζε καί τον άλαφροχάϊ - 
δεβε, κι 4 Γιάνος κατέβαινε στά λαγχάδια της, 
στίς απλωσιές, στά χωράφια της πουναι γεμάτα 
σφουγγάρια, κοράλια, μαργαριτάρια, χοχύλια, φύ
κια, θαλασσόδεντρα, γιούσουρο καί λογής λογής πε
τράδια ζωτικά, καί ξεχνοϋσεν ό Γιάνος πώς είναι 
στά βόθια τής θάλασσας, κχί συλλογιζόντανε τήν 
Άλεμινιώ, τήν πατρίδα, καί δός του και μάζεβε 
με το σφουγγαρολόγο σφουγγάρια. Οί σύντροφοι του 
άπάνω τρομάζανε. Γιά έσχασε, γιά ψάρι τέν κατά 
πιε, λέγανε, μά ξάφνου νά 4 Γιάνος γελαστές ξε 
βουτοΟσε με τό καλάθι γεμάτο καί οπο ρταροϋσε στά 
γέλια μέ τήν τρομάρα τους. Γι' αύτό δχι πώς δέ θά 
πήγαινε στο βοΰτος βουτηχτής γ ιατί φοβότανε γιά 
τή  ζωή του, μά λογάριαζε μιά καί θά παν τρεφτεί, 
νά μή γίνεται α ιτία  νά καρδιοπιάνεται χκ: νά λιγο- 
ψυχιάζει ή Καλή του μέ τήν άναλογή του. Γ ιατί 
ίσο κα: νά πεις, γυναίκα είναι καί πάντα σά νη- 
σιώτισα, πού πολλά είδε κα! πολλά ίκουε, θά πη
γαίνει 4 νοΰς της και σ τ ’ ανάποδα καί θά στενοχω
ριέται. Τήν ύπεραγαποϋσε καί ήθελε σά θά τήν πά- ί 
ρει νά τηνέ προσέχει σ' όλα της τά θελήματα καί 
τίς λαχτάρες μή στάξει καί μή βρεξει, κ ’ έτσι, 
σάν πού λέγαμε, πήγαινε γιά ύστερη χοονιά στο βοϋ 
τος 4 Γιάνος νά οικονομήσει τά ε’ξοδα τού γάμου νά 
μή ξοδευτοονε τά έτοιμα. Είταν αγιασμένα τά νερά 
σάν έφυγε κι όλοι θυμόντανε, καί πιο πολύ άπ* 
ίλους ή καλή του, τ ί γλεντια έκανε, τ ί τραγούδια 
είπε καί πόσο χαρούμενος είτανε πρίν νά φύγει. 
Σάν έφτασαν στή Βεγγαζα έστειλε γραφή καί 
έπειτα άπό δυο μήνες κι άλλη έγραφε πώς είτανε

Ή ταν Κυριακή τήν άλλη μέρα κ' ή Κούλα 
είχε τήν ευκαιρία νά στολι-τή. Μά κε! πού πήρε 
νά ντυθή είδε περσότερο άεέ καθάλλη φορά τή φτώ 
χια στά στολίδια τη;.. Ή καρδιά της πλημύρισε 
άπέ άγανάχτηση στόν άγαπητικό της.

Τήρα κχί φιούμπ*. τήρα βελουδάκι, γίνηκχν ρι ■ 
τ ίδ ια - άφίνω δκ ούτε μιά ταντέλκ, ούτε μιά καο 
φίτσούλα γιά τήν τυαχηλιά. Τα γοβάκια -μοναχά 
είναι καινούρια κι αύτα ταγόρασβ άπομόνη της, ά π ' 
τά  ξενοπλεξίμχτά της.

Καί σήμερα το στόλισ-. α χρειάζονταν περσότερο 
άπο καθε φορά. Ή Κούλα έμαθε πρωί πρωί άπ’ 
τον Τυλιγαδα ποιος ήταν ό λοχίας μέ τή φερμελη 
τήν κεντιστή ιδιότροπα κα! μέ τέ ξάστερο τό γέ
λιο. Άρχοντόπουλο άπ ’ τά μέρη τής Ύπατης κα> 
μετατέθηκε στέ τάγμα, Κ' έτσι έπσψχν καί τά 
στερνά χλονίσυατα πού τής βχσάνιζχν τήν χχρδι* 
ολη-ύχτα. ΓΙοιός τοϋ φταίει τού κύρ Μάνθου της ; 
ΙΙ'.ιός τοϋ είπε νά κυνηγάει τίς καφεαμάνισες ; *Λς 
κάθεται τώρα στή φυλακή.

Οί λεβεντες ά π ’ τέ κάστρο παρατάχτηκαν 
άσπροβολώντας στά τραπέζια τοϋ βελουχιού τάπό 
γιόμα κ ’ οί όμορφες ά π ’ τούς μαχαλάδες έλαβαν τή 
θέση τους στά μπαλκόνι καί στά παράθυρα τής

καλά καί πώς εκείνη τή χρονιά το βοΰτος πήγαινε 
πιο καλύτερα άπ’ ίλες τΙς χρονιές. Νά τοιμαζόσα- 
στε γιά τή χαρά, έγραφε, κ’ έστειλε καί λεφτά νά 
πάρουνε ένα γουρουνόπουλο νά τέ θρέψουν γιά τίς 
καλές ήμερες. Περασεν έτσι τό καλοκαίρι τέ καψέ 
κ’ έφερε τίς δροσιές τ ' Αύγουστου καί τοϋ ΣταυροΟ. 
Ζύγωνε τ* Ά η  Νικόλαου καί μιά-μιά οί καγγάβες 
γυρίζανε κ’ έδένανε τίς πρυμάτσες στο μωλο τού νη
σιού. 'Ερχόντανε πίσω καπετανέοι κχ1. βουτηχτάδες 
ά π ’ τ4 βοΰτος, καί γέμιζε νησιώτες τέ νησί. Ά ν 
τρες καί παιδιά τά σπίτια καί λεβέντες τά μιχρά 
χαφενεδάχια πού πουλάνε καί πιοτό. Κι άντηχού 
σανε τή  νύχτα στούς πρίν ερημικούς δρόμους τοϋ νη
σιού τ ’ άράπικα τραγούδια πού μαθαίνανε στή Βεγ 
γάζα τά παιδιά, μαζί μέ τά παλιά κι άξέχαστα 
νησιώτικα τραγούδια. Είναι πάντα τής νιότης ν’ 
αγαπάει κομάτι το ξενύχτι καί το γλέντι τής αυ
γής. ΠοΟ καί πού ?τι φτάνανε τά καΐκια, άκουγόν- 
τανε χάί καμιά συμφορά' πάντα, ότο καί νά μήν 
είναι, πέθχνε κανένα παιδί στο νοσοκομείο στη Βεγ 
γάζα γ'ά στο Τούνεζι, γιά ψάρι τέν έτρωγε* πάντα, 
όσο καί νά μήν είναι, τύχαινε μιά συφορά. Μά το 
κακό πομένει πάντα στο σπιστικό πού πέφτει καί 
οί άλλοι ποδχουνε γλεντια καί χαρές λένε ενα «θεό; 
σχωρέστονε» καί κοιτάνε τή  χάρος τους.

Είτανε όλα τά καΐκια φτασμένα στο νησί, καί 
μόνο το καΐκι τοϋ Καπτάν Μηνά πουχε μαζί του 
τδ Γιάιο, δεν είχε φανεί άκόμα. Κατέβαινε κάθε 
πουρνό ή Ά λεμινιώ  στέ μώλο καί ρωτούσε. — Σή 
μερα αύριο, όπου κι &ν είναι, θά φανεί, τής λέγανε, 
δέν είναι δέκα πέντε μέρ*ς πού είδαμε στή Βεγ 
γάζα τέ καΐκι· διάρμιζε τίς αρματωσιές του γιά 
φευγιό. Τέ πολύ πολύ γιατί είτανε καλοσύνη φέτα- 
νά καθίσανε μιά βδομάδα παραπάνω στό βοΰτος, 
γ ια τί όσο καί νά πεις, φέτος δ Γιάνος θά κάνει 
ταμάχι γιά παραπάνω μιά, καί τού χρόνου δέ θά 
ξαναπάει, -  τής λέγανε καί πονηρογεΐούσανε σά νά 
τή συχαιρόντανε γιά τίς καλοροιζικές πού θά τής 
έρχόντανε.

’Ανήμερα τ ’ Ά η  Σάββα θαμπόφεγγε άκόμα 4 
αυγερινός, ότι άγνάντεψε μακρυά στο πέλαγο μιά 
καγγαβα. Ά λ λ η  δέ θάτχνε παρά τοϋ καπτάν 
Μηνά, πούχε μαζί το Γιάνο. "Ολη τή νύχτα ή Ά λε-  
μενιώ δέν έκλεισε μάτι· έβλεπε στ’ όνειρό της το 
Γιάνο άσπροντυμένο καί παραόμορφο σάν άγγελο* 
τέτοια όνείρατα δέ ξεδιαλύνόυνε καλά, μά όπου 
πάει ή νύχτα, άς πάει καί τόνειρο. Γ ι’ αύτό, σάν

κούλιας. Ή Μαριώ είχε άσφαλισμένον τέν πιλοχία 
της καί πήγε σε χάπια βαφτίσια μές τήν πόλη, ή 
Φρόσω τέ ίδιο κάπου νά συλυπηθή κ’ ή Κούλα 
έμεινε κυρίαρχη στην χούλια. Ό βχλνινές λοχίχς 
κάθεται στή φυλακή κι 4 Άχιλέας Σκαλτσογιώρ- 
γος βασιλεύει στό βελούχι.

Ό  Φωτούλας Τυλιγάδας δέν έδοσε στήν Κούλα 
ψεύτικες πληροφορίες. Ό  νεόφερτο; λεβέντης κατά  
γο»ταν άπ ’ τά μέρη πού είπε κι δ πατέρας του 
ήταν ένας άπο τούς πολλούς νοικοκυρέους καί κο- 
ματάρχες των χωριών πάρεδρος' συνάμα στό δικό 
του. Έστειλε, τό γυιό του στο στρατό γιά τέ μακρύ 
σπαθί κ ’ είχε τά μέσα τόσα γιά νά τοϋ τό συ- 
γουρέψη κ ’ είχε χωράφια καί μετρητά στόν τόκό 
γιά νά τοϋ στέλνη νά καλοπερνάη, νά ντένεται, νά 
φαίνεται καί νά δολώνη μαύρα μάτια. Άσφαλίσμέ 
νσς πώς τή σκοτούρα γιά τό μέλλον του τήν k SÍ 
πάρει άπάνω του 4 πατέρας, δ λοχίας Σκαλτσο- 
γιώργος τόκαμε δουλειά του νά κατακτάη καρδιές. 
*Η πατρίδα του τον προίκιωσε μέ γερή κορμοστκ- 

,σιά, μέ λεβεντιά καί μ' ομορφάδα, ή φύση μέ καλή 
φο>νή, ή φαμιλιά του μ’ όνομα καί χαρτζιλίκι μπό
λικο καί τδ έργο του δέν απαντάει εμπόδια με 
γάλα. "Ολα τά κάστρα πέφτουν μπρός του, όλες

είδε ή Άλεμενιώ τό καΐκι τοϋ καπτάν Μηνά, τά · 
ξέχασεν όλα καί τούς καρδιοσωμούς καί τήν ύπο- 
μονή καί τόνειρο, κ ’ Ιτρεξε στέ μώλο καί περίμενε. 
Κι άλλες ν.ησιώτισες ποόχαν παιδιά κι άντρα στέ 
βοΰτος μαζί μέ τέν καπτάν Μηνά, περίμεναν στο 
μώλο παστριχοντυμένες καί χαρούμενες. «Καλώς τά  
δέχεσαι, Αλεμινώ, τής λέγανε Μέ τό καλό νά 
τέν δεχτείς καί νά τόν άπολάψεις.» Κοκκίνιζιν ή 
Άλεμινιώ χαί δίπλωνεν ή τ»4’ **1 Τό καΐκι
τοϋ καπτάν Μηνά όλο ένα ζύγωνε. "Οσο πού τά  
λέμε ζύγωσε, φουντάρισε, καί πήρε τίς πρυμάτσες 
στο μώλο.

Μαντήλια άνεμιζόντανε άπό τήν στεριά, κι 
άλλα μαντήλια χαιρετούσαν άπό τέ καΐκι. Μιά 
μιά νησιώτισα άναγιώαιζε, τόν δικό της. Τά παιδιά  
τά μικρά σαλτούσανε χαοούμενα κρατώντας νίς μαν- 
νάδες τους ά π ’ τίς ποδιές, καί μόνο ή Άλεμινιώ  
δέν είχεν άκόμα γελάσει γιατί 4 Γιάνος δε φαινόν
τανε πουθενά* θκναι κάτω στ’ άμπάρι, συλλογί
στηκε, μέ τόν καπτάν Μηνά γ ια τί χ' έχεΐιος δέ 
φαινόντανε πουθενά. Σέ λίγο, σά βάλανε σκαλωσιά 
στό καΐκι άπέ τέ μώλο, όλες οί νησιώτισες είτανε 
μέσα καί δέν άκουε; «λλο παρά φιλ'-ά κι άναφνλ- 
λητά χαράς. Μπήκε κ ’ ή Άλεμινιώ μά σαν τρεμά- 
μενη, γ ιατί ό Γιάνος δέ φαινόντανε πουθενά Ίσα  
στήν πρύμη τράβηξε. Ό  καπετάν Μη άς ότι ερ
χόντανε, μά τό πρόσωπό του εΤχε μιάν όψη πού 
τής Ά λεμ ινιώ ; τά γόνατα λύθηκαν. Ά ς  τα , μή 
τά μελετάς, Άλεμινιώ μου, πρόλαβεν ό καπτάν 
Μηνάς. Κχκοτυχιά οέτος1 όσο καλότυχο π ίγε  τό 
βοΰτος, τόσο κακότυχο τό ταξίδι. Πήγαμε φέτος 
κ ’ εγώ κι δ Γιάνος γιά καλύτερη πούληση καί δώ ■ 
σαμε τέ μερδικό μας τοϋ εμπόρου στην Άλεξάντρ*. 
Καλοπουλήσαμε, δόξα σοι ό Θεός, πήραμε καί τόν 
παρά κ ’ ίσια παννιά γιά τήν πατρίδα, Μωρέ τ ί 
χαρά πού τήν είχε 4 Γιάνος! Παρακαλοϋσε τούς 
άγέρηδες νά φυσάνε νάρθο>με μιάν ώρα άρχήτερα. 
Μά κείνοι ποϋ νά φυσήσουνε ! Τρία μερόνυχτα ξεροί 
μές στό κανάλι τής Άλεξάντρας. Τήν άλλη νύχτα 
ξάφνου, στόν ϋπνο άπάνω, διπλαρώνει τήν καγγαβα 
μιά σκαμπαβιά μέ τριάντα Άλιτζερίνους· πέφτουνε 
μέσα... Μωρέ τί θεριά* σά δέ μάς πετσοκόψανε, 
πάλι καλά. Νά μή σ' τα πολυλογώ, μάς πήρανε 
ο,τι κι αν είχαμε. Άπό παρά, οί σύντροφοι άπό 
δώ, γλ.υτώσανε γ ιατί δέν είχανε πουλημένα'. Ό  
καημός τοϋ Γιάνου δέ λέγεται. Μέ δάκρυα στά μά
τια  μέ παρεκάλεσε νά τόν βγάλω στή Ρόδο, νά

οί πόρτες τού ανοίγονται μέ πρώτο χτύπημα. Γ ιατί 
ξέρει ό Άχιλεας που χτυπάει. Οί κατακτήσεις του 
είν' αριθμητέ,* παν τοϋ όπου πέρασε σκό.τισε θύματα 
τριγύρω του. Καί τάλλο εύζωνικό τάγμα, άπόπου 
έρχεται τώρα, το παράτησε γ ιατί ό τόπος πού είχ ’ 
εδρα του δέν πρόσφερνε ΐδαφος πλατύ γιά τά  κυ
νήγια του* δ,τι είχε δροσερό κι άφράτο τό /ωριό 
κοντά στά σύνορα, πού έδρευε τέ τάγμα, 4 λοχίας 
Σκαλτσογιώργος τέ μύρισε, τό μαλαφάρισε, τοϋ 
πήρε τόν άθέρα κ ’ ΐδώθε πάνε οί άλλοι Χώρια ά π ’ 
αυτό, εδώ στό κάστρο τάκροπόταμου είχε περσότε- 
ρες ΐλπίδες νά προταθή ύποψήφιος γιά τή σκολή κι 
ό γερο Σκαλτσογιώργος σάν τάιουσε, ετρεξε νά ε κ 
πλήρωσή μέ τό βουλευτή του τήν επιθυμία τοϋ 
γυιοΟ. Κι ό γυιό; ήρθε στάλήθεια διψκσμένος στήν 
πόλη κοντά στόν ποταμό.

Γιά μιά ψυχή σάν τ ’ Ά χιλέα Σκαλτσογιώρ- 
γου, πού ζή μόνο γιά τήν άγάπη, ήταν φυσικέ νά- 
λαφικστή προχτές τή νύχτα στό τραπέζι, σάν 
ακούσε πώς 4 έπιλοχίας Καραφωτιάς ξεκλέφτηκε 
άπ ’το πλάϊ του γιά τά φιλί. Ή Κούλα, πού τήν είχε 
δει τηπόγιομα στήν κούλια, τοϋ κέντησε τήν όρεξη.. 
Καί πρώτη τού δουλειά τήν άλλη μέρα ήταν νάρθή 
νά μυριστή καλλίτεοκ τό μέρος πού δίνει τά φιλιώ
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πάρει τά μάτια του νά δουλέψει, νά ¡χαζέψει πα- 
ρχδες, νίρθει νά σέ πάρει. Τοχε γιά ντροπή νάρθει 
χωρίς λεφτά" νά, μουδωσε καί γραφή νά σοϋ δώσω.

Τή; Άλεμινιως τά μάτια λάμψανε σά νά φώ
τισε έλπίδα άσβυστη Πήρε τη γραφή του καλού 
της καί χαρούμενη — «Νάναι καλά, Παναγιά μου», 
είπε, «κι δταν είναι τό θέλημά σου &ς έρθει.»— 
«Ευχαριστώ, καπετάν Μηνά», είπε" καί βγήκε γε
λαστή μαζί μέ τΙς άλλες νησιώτισε; άπό την καγ 
γώβα, μέ θάρρος κ' έγχαρτέρηση πόχουνε μονάχα 
στά νησιά.

Δώδεκα χρόνια πήγαινεν ό Γιάνος στό βοϊιτος, 
καί τώρα πού είτανε νά παντρεφτεΤ κακοτυχιά. 
«Έ χει ό Θεές» άναλογίστηκε «μέ τό καλό νά γυ
ρίσει, Παναγιά ριου, καί νά ¡/.η ξεστρατίσει ό νοϋς 
του άπ' τό νησί, έχει στην ξενητιά πού γυρίζει», 
ψιθύριζε ή ’Αλεμινιώ ¡/.ίσα της, καί τραβούσε «το 
φτωχικό της. ΕΓνε άκούτει πώς στην ξενητιά εχει 
κάτι γαλανε'ς, ξανθές κυράϊες, πού ξεμυαλίζουν τούς
νησιώτες καί ξεχνούνε το νησί...............

Σ μύρνη , Ό χτώβρης 1908.
ΝΙΚΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΛΙΟΣ

1897-1909
ΣΤΟ ¿ χ α λ ο χ ο  τ ω ν  ς ε ρ β ω ν

Τη μύτη σον, μω ρή Φρσγγιά, 
πολύ την παραξήλωσες !
* Απάνω της, μωρέ πα ιδ ιά .

¿μπρος οί διαδήλωσες !

Γιά σας, παλ ιο ί μας σύμμαχο ι, 
των Σέρβων παλλικάρια !
Ά λλον στ’ άμπέαα , τά σπαρτά, 
τάγκάϋ ια , τά λιθάρια. .. 
πολλά ’χοννε τά κρίματα !

Σ τ ί ϊ  τόσες σας ήρω ϊκές, με τάξη, υποχώρησες,
Οά γίνουν δλα ϋρύματα  !

Γ ιά σου, πα ιδ ί τον βοσιλ ια , ώ  δόξα , καλώς ¿όρισες !  
Στεϊλ ’ δπο τώρα μ ια  τρανή στονς Φράγγονς παντα-

[χονσα ,
πώ ς στόλισες τό στέμμα  σου μέ μ ια  γερή πατούσα !

Γ. ΑΒΑΖΟΣ

τη νύχτα. Πώς τό τραγούδι του είχε δολώσει κά- 
πιον εκεί γύρω δεν τό φαντάστηκε, &ν κ ’ ήταν απ’ 
αύτά συνηθισμένος" μόλις όμω; άντίκρυσε την 
Κούλα στο μπαλκόνι, βεβαιώθηκε γ ι’ αυτό κι άπό 
την πρώτη της ματιά κι άπό τό κρύψιμό της καί 
τό μεταβγάλσιμό της ήξερε πια μέ τ ί μέρος λόγου 
είχε νά κώμη. Καί τέλος τό κάθισμά της στο πα
ράθυρο τάπόβραδο τον έπεισε δλότελα. «Σάν τον 
μπούφο τό π’λ ί» , συλλογίστηκε όταν σηκώθηκε απ’ 
τό κάθισμά του. Ή ταχτική του ήταν καταστρω- 
μένη πιά.

Τήν Κυριακή πρωί οΐίτε πέρασε άπό τα βελούχι" 
τάπόγιομα τρθε καί χάθισε μέ δυό άλλους·'συναδέρ- 
φους του αδιάφορος καί σοβαρός* κι &ν ίρριχνε κα
μιά ματιά στην κούλια, φρόντιζε νά φαίνετ’ ή μα ■ 
τ ιά  πώς πέφτει έκεί τυχαία, όπως έπεφτε καί 
στούς άνθρώπους πού κάθονταν τριγύρω του στάλλα 
τραπέζια, ή σ’ .¿κείνους πού περνούσαν ά π ’ το 
δρόμο. Οΐ ματιές αυτές τον βεβαίωσαν πώς ή Κούλα 
δεν ήταν ή πιό όμορφη μέσα στίς άλλες; ώς τόσο, 
άφοΰ πρώτη αύτή επεσε στό δίχτυ, δεν έπρεπε νά 
τήν περιφρόνηση, φτάνει νά τού Ιδινε δ Θεός ζωή 
γ ιά  κάμποσες βδομάδες καί θάρχονταν ή άράδχ κι 
άλλης. Άφού κάθισε κάτι λιγότερο άπό ώρα έκεί,

Ο “flOYJVLRX,,
Β Γ Α ΙΝ Ε Ι ϊςΑ Ο Η  Κ Ε Ρ ΙΑ Κ ;Η

ΣΥΝΤΡΟΜΗ ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ 
Γ ι ά  τ ή ν , ' Λ θ ή ν α  Α ρ. 8 .—  Γ ε ά  τ Ι ς  Έ « ο  β χ έ ι ς  i f .

Γ ι ά  τ ό  Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό  ψ ρ .  % ρ . ί ο .

Γ ιά r ig  επ αρχ ίες  δτχόμαατε  κ α ί τρ ιμ η νες(£  δ ρ . τή ν  i g t  
μ η ν ία )  ανντρομές.

Κ ανέναg δε γράφ ετα ι α νντρομητής  δ δ'ε σ τε ίλ ε ι pmgavmk 
τή α νντρομ ή  τον.

10 λεφτά xb φύλλο άερρτά 10
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ. Στά, κιόόκ-ια (Σύνταγμα, 'Ομόνοια 

Έ8ν. Τράηεζα Ύ π. Οικονομικών,Σταθμός Τροχιό
δρομο ν  (’Ακαδημία),Βουλή, Σταθμός ύπόγειου Σιδε- 
ρόδρημόυ 'Ομόνοια), δτθ βιβλιοπωλεία «Έόιίας» Γ. 
Κολάρου καί Σακέτου (άντέκρυ ότή ΒουλΛ).

Στ-hv Κέρκυρα, Πάτρα καί Βόλο, ότό Πραχτο 
ροϊα των ’Εφημερίδων.

Στά Χανιά (Κρήτη) άτό Πραχτορ. ’Εφημερίδων 
στον κ. Άληκιώτη).

Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Α Κ Ι Α
Ο ί  Άμλέτοι—Φάραα καί γ ια τί;  —  Πολιτικό 

ΰεατρο — Ό  Ά λιεψ ...τής καΰ'αρενοναας—  
'Η  γλώοοα και οί εργάτες— ‘I I  προδοσία 
τον Φραγκονδη.

ΥΠΑΡΧΕΙ ?} δεν υπάρχε ι ;  ΛΤά, ή απ ορ ία  πού  ο ί Άμ- 
λέτοι τον Ά δ η ν α ίϊκ ο υ  τύπου μ ια  βδομάδα άλάκα ιρη  τώ ρα  
πονοκεφαλ ιάζουνε νά Χύοοννε, ' Υπάρχε ι γ ιά  δεν υπάρχει ή 
«Π ανελλήνιοι Έ δν ικ ή  Ό ργάνω σ ιςε , δηλ, κάπ ιο  μ υσ τ ικ ό  κα ί 
καταχτόνιο  σω ματείο , άλα Έ δ ν ικ ή  'Ε τα ιρ ία  π ού  βγάζει μ α 
ν ιφ έστα  τ ρ ιμ α χ τ ικ ά  κβί φοβερίζει πώ ς δ ά  ρήξε ι δρό νον t  καί 
δ ά  τ ινάξε ι στόν άέρα  Β ουλές'καί δ ά ν  τά  φέρει δ  λ ’ άνω κάτου  
γιά νά μας  Λ ρ γ α νώ ά ε ι ·,

Μ ερικές εφημερ ίδες τρομάξανε , &λλες γελάσανε, μερ ικές  
πάλ ι δ ε ίξα ν : π α ί.ηκαρ ιά  κάπω ς Τ αρταρΙν ικη . άφ ον ό  όχτρος 
ε ΐτανε κρν/ιένος — κα ί στό τέλος δλες πανουχάτου ανφ ω νή - 
σανε πώ ς οντε γιά μ πα μ π ού λα  καν π ρόκε ιτα ι, μ ά  γιά χ ο ν - 
τροςϋάρσα, πού μ ερ ικ ο ί αστείο ι τήν κάμανε γ ιά  νά τρομάξουν 
τάχα τόν κόσμο κ α ί να γελάσουν επειτα  ατήν καμπούρα  τον.

Κ ’ έτσι τό π α ρα μ ύ δ ι τέλιωσε κ α ί κ αδή σαμ ε  μ ε ΐς  καλά  
κα ί κείνο ι καλύτερα.

i t

ΩΣΙΌΣΟ χ! άν ίλ ·φ ι\ ά  γ ιά  «·άρσα~πρόκειΤΛΐ, ϊέ ν  μττο- 
ρεΓ ή «ράρσα αύτή νά περάσει &λωσδιόλου άσκολίαστη. Κάτι 
φυσικά Οά τρί/ ε ι,  λένε ρ&ρικοί, γιά νά γ ίνε ι «ύτή ή φάρσα, 
και το  κάτι αύσό, σώνιι λίγο νά κοιτάςονμε γύρω μας nal 
μέσα μ α ς ,ίΐ αμέσως βάν τό βρούμε.

πήρε τούς συντρόφους του καί φύγαν. Ήξερε πώς 
τά μαρτίνια θέτρεχαν κοντά.

Καί δε γελάστηκε. Ή Κο-λα δέ μπορούσε νά 
συχάση στό μπαλκόνι μέ τήν άδιαφορία τού νεό
φερτου λοχία. Ή  μιλιά τής κόπηκε στά χείλη μαζί 
με τό χρώμα στά μάγουλα Οί φιλενάδες της θαρ
ρούσαν πώς είναι λυπημένη γιά τό φυλακωμένο: 
άγαπητικό κι άρχισαν νά τήν πειράζουν. Φυσικό, 
όχι στά κορίτσια μόνο, μά καί σέ κάθε άνθρωπο νά 
παίρνη γιά μικροδουλιά στόν άλλον έκείνο πού, Sv 
τό είχε πώθει αυτός, θά τό θαρρούσε φοβερό. Μά ή 
Κόύλ* δέν προσέχει τά πειράγματα. Δέ μπορεί νά 
καταλώβη, νά έξηγήση τον τρόπο τού λοχία. Τό 
παιγνίδι πού είχε παίζει αύτή πολλές φορε; σε άλ 
λους, τώρα δέν τό φαντάζεται πώς μπορεί νά τής 
παιχτή κ* έκείνης. Κι όταν είδε τό Σκαλτσογιώργο 
νά σηκώνεται νά φεύγη άδιάφορα, ή σκάση της κ ’ ή 
άπελπισία έφτασαν στήν ηορφή τους. Καί κατώφυγε 
γιά παρηγοριά στή θύμηση τοϋ Σακαρέλου της. 
*Αν ήταν λεύτερος, ποιος ξέρει σέ ποιό άπόμερο θά 
κάθονταν στήν άγκαλιά του, ίσως θά τής έφερνε 
σήμερα κι ó, u τής είχε τάξει. Μά εκεί πού εϊν’ 
έ'.είνος δέ μιτορεΐ νά τον βρή, τό μόνο πού μπορεί 
είναι νά πάη κοντά στό Σκαλτσογιώργο.

‘ Οσοι βρ.'σχουνται μ ίνα  στά πράματχ θά ξέρουν καλύ
τερα άπό μας πώς με τό δρόμο πού τώρα τελευταία πή
ρανε διάφορα ζητήματα εξωτερικά καί εσωτερικά καί μέ τήν 
οίκονομική κρίση πού άρχινήσαμε νά ιή ν  αίστανόμαστε, 
ποιός λίγο ποιος πολύ, ίίλοι μας, χάπιο χαχό άρχίνησε νά 
χρυφοόράζει καί δεν μπορεί παρά νά ξεσπάσει αργά ή γλή- 
γορα.

Ή  διαδήλωση τής περασμένης Τετρίδης, όσο χοματική 
χρωματιά κι αν ε ίχ ε , άπόδειξε πώς ό λαός ίό  χρειάζεται καί 
πολλά παρακάλια γ:ά νάφίσει τό Λαζαρόνιχο ραχάτι του* 
οί συντεχνίες πού διαμαρτυρηθήκανε γιά τήν ελεεινή μας 
κατάσταση, κάτι γενναιότερο μπορούνε νά κάνουν αύριο 
orav τό μαχαίρι φτάσει στό χίκχαλο, πού κοντεύει χιόλας 
νά φτάσει* καί τό Ά ντιγεωργιανδ χόμμα, οσο κι αν άχόμα 
σκεπάζεται ή ύπαρξή του άπό χάπια μυστηριώδιχη αχνάδα, 
πάντα κάτι χαχό προμηνάει.

'Ό λ’ αύτά λοιπόν πού 8ίν είναι καί τόσο αστεία , 8σο 
χαμώνουνταί πώς τά παίρνουνε μερικοί, θά γεννήσανε, 
θαρρούμε, καί τή  φάρσα τή; ΙΙανελ. ’Εθνικής οργάνωσης. 
Αηλ. λέμε πώς τή  φάρσα θά τήν- κάμανε κείνοι πουχουν 
πιό κοντινό συφέρο νάποδείξουνε στό λαό πώς ολ’ αύτά 
είναι αστεία, άφοϋ νά, αστεία είναι άκόμα κι αύτή ή φο
βέρα πώς τοιμάζεται κάπιο κίνημα επαναστατικό άπό κάπια 
φανταστική μυστική εταιρία—ή κί άπό κάπιον κολοκυθο- 
κίφαλο.

*

ΑΝ δμιος δέν είναι τόσο αστεία τά πράματα, ίσο θέ
λουνε νά μάς τά παραστήσουν ; *λν χάπια φουρτούνα κρύ
βεται χάτου άπό τή  γαληνεμένη λιμνοθάλασσα ; *Αν ή 
άπογοήτεψη γιά  όλου; και γιά όλα απλώθηκε π ΐά  γιά χαλά 
στήν ψυχή του λαοί ; Μέ φάρσες πολέμιου-,τα.ι όλ’ αύτά ;

Φυσικά, όχι. Χρειάζεται χάπια έργασία οοβαρή καί 
γενναία, πού νά γεννήαει τήν καταντίπ χαμένη σήμερα 
εμπιστοσύνη του λ«οϋ στή Βουλή του, στήν Κυβέρνησή 
του, στό Βασιλέα του. Τ έτ ιϊ εργασία δέ γ ίνετα ι σήμερα, 
ούτε πάλι βλέπουμε κανένα φωτεινό σημάδι στό συγνεφια- 
σμένο και κατάμαυρο ουρανό μας πώς αύτή ή εργασία θά 
γ ίνει αύριο. Κ’ έτσι φοβούμαστε πώς θά γ ίνε ι κάτι ανάποδο 
άπό κείνα πού γίνουνται στά θέατρα* άρχίνήσαμε δηλ. μέ 
φάρσες καί δά τελιώσουμε μέ τραγωδίες.

*

ΑΠΟ τήν σ’ Ακρόπολην τής Τοίτης ξεσηκώνουμε τούτο 
τό χαριτωμένο καί χαραχτηριστικό παραγραφίκι :

«Καθώς έξελέγχον τ οι και ταξινομούνται τά δελτία τής 
τελευταίας ¿υπογραφής, σχετικώς μέ τ ί  επαγγέλματα, εξα
κολουθούν νά βρίσκωνται κάθε μέρος πλήθη μαργαριτών.

Χθες εύρίθησαν τά ακόλουθα περίεργα επαγγέλματα :
— Ιχθυοθσρευτής (έκείιος φαίνεται που λέμε κακοχυ- 

δαίατί : Ψαράς I)
—  Ά λ ιέ ψ  (άλλος φόνος τής καθιρευοΰσης έδώ !)
— Μυλωθροποιός (πού φ τιάνει, φα ίνετα ι., μυλωνάδες 1)
—- Ο ικιακά; άνάγκας. ( ’Επάγγελμα κ ι’ αυτό 1)

| — Στιλβοποιός ( ; λοϋστρος, φαίνεται, ίσως).

« Έ , δέν πάμε λ ίρ  κ χ τ ’ τήν ποτχμιά», πρό 
tsivs άδιάφορχ στίς φιλ,ενάδε; τη ; ΰστερ’ άτό λίγη 
ώρκ, xjlx e i 'h  χιό; οί ύτχξ-.ωμχτικοί ίν .χ μ χ τ  έκείθε.

Δυϊ άπό τΙς φιλενάδες της, πού ή- καρδιά τους 
πάει μαζί με τούς συντρόφους τοϋ Ά χιλέχ  Σ καλ- 
τσογιώργου, σηκώθηκχν αμέσως με τήν πρόταση 
τής Κούλας. Οί δυο άλλες ομω; εφεραν αντίρρηση, 
τύ βρήχχν πώς είνκ; νωρίς άκόμχ. Οί δικοί τους 
φίλοι εϊχχν κάμει πρωτήτερα κατά τήν ττόλη <*1 
τούς κκρτερούσχν νά γυρίσουν.

Οί άλλες δυό κ’ ή Κούλχ τρεις ίπίμενχν κχί ή 
μειοψηφία άνχγκάστηκε νχ υποχώρηση.

«Σάν τόν μπούφο τό π ’λ ί» , ξχνώπε & Σκχλτσο- 
γιώργος μεσχ του, όταν τίς είδε.

Ή  άκροποταμιά ήταν ενχς έρημος περίπατος 
άνάμεσχ άπ’ τόν ποταμό κί ά π ’ τό κάστρο* ά.ρχι- 
νούσε ά π ’ τόν τουρκομκχκλά κ ’ έβγαινε στά τσχ- 
πχτσούκικχ - όπως έλεγαν στον τόπο δυό τρεις 
ντουζίνες στιτοκάλυβχ σκόρπια στα ριζά μιάς ρά
χης κι άποκεί όξω στά περβόλια καί στάμπίλια  
πέρα, ανεβαίνοντας κορδελωτά σε ράχες χαμηλές, 
άλλου ίλιοφύτευτες, άλλοϋ σπαρμένες άγρια σχίνα 
καί σμυρτιές καί λιγαριές. Κάτω περνούσε τό πο
τάμι άσημωπή μουντή κορδέλα κάπου πλατιά, κά·
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Κ’ Ιπ ε ιτ«  λ ίμ ε  Βτι στήν Ά μεριχήν άπαντώντα ι τ έ  κ ε- 
ρϋργότερα επαγγέλμ ατα .»

*

ΜΑΟΑΜΒ χαί τούτο π α δ/et χάπια συγγένεια μέ το 
παραπάνου. Το περασμένο Σαβάτο ποίι χατεβήχαν* π ά λ 1 
σ τ ίν  Πειραιά μερικοί εταίροι τής «Κοινωνιολογικής 'Ε τα ι
ρίας» καί μιλήσανε στό εργατικό κέντρο, ζύγωσε τούς ρή
τορες. δταν τελιιί σανε, δ πρόεδρος κάπιου έργατικου συλ
λόγου χαί τού; ε ίπ ε  :

—  Όμορφα, πολύ ϊμορφα τά ε ίπατε, μά οί εργάτες 8ε 
νιώσανε λέξη γ ια τί τά είπατε πολύ βαθιά 1

Κείνοι πού διευτυνουν τήν «κ  οινωνιολογική Ε τα ιρ ία » 
εΤναι αρκετά ϊξυπνοι άθρώποι για νά νιώσουν τή ¡1x0ιά ση 
μασια ποίχουν αύτά τά λόγια.

★

ΑΠΟ τόν «Ταχυδρόμο» τή : Ά/εξάντρειας μαθαίνουμε 
πώς πρίδωσε το έθνος δ φίλο; χ. Γ . Φραγχουδης, ποΰβγαζε 
άλλοτε τή  «Μεταρρύθμιση» εδώ χαΐ πού τώρα χάνε; τ'ο δι
κηγόρο στήν Ά λεξαντρεια .

’Ακούστε λοιπόν τί έκαμε 4 τρομερός αΰτδ; Φρχγχού 
δης. Μίλησε σέ κάποιο φιλολογικό σύλλογο χεί χάτοο χαί 
ε ίπ ε  :

lo v j Εις τάς φλέβας μας δεν ρέει άρχαΐον ελληνικόν 
αίμα καί δέν εϊνε δυνατόν νά ρίτ„ διότι ύπέστημεν τοσαύ 
τας έπιδρομάς καί τοσαύτας επιμιξίας, 'Υπάρχει αίμα ν εο 
ελληνικόν' άρα μιχτόν.

2ον) 'Ü  καθαρεύούοα εϊνε γλώσσα σχολαστική τήν 
όποιαν δεν έννοεΓ 4 λαός, ένω ή δημώδης εϊνε ή γλώσσα ή 
πάλλουσα έν τή κσρδίφ τού Έ θνους καί ήν ήαπάσθν, 4 εΰ 
λογημένος Ψυχάρης.

3σν) 'Η  Ψυχαριχή γλώσσα έλαβε μεγάλας διαστάσεις 
καί κατέρριψε τ4 τέρας τών άττιχ ιστών έπι κεφαλής τοΰ 
όποιου ϊστατσ 6 Κόντος.

4ον) 'Ο Ψυχάρης άνεχηρύχίίη ήδη ευεργέτης, τό δέ 
"Εθνος 0ά τοΰ στήσγ, 4σονούπ«> ανδριάντα.

5ον} Ό  Παλαμδς, 4 Πάλλης, 4 Έ φταλιώτης καί 4 Ψ υ 
χάρης εϊνε άνθρωποι άξίας καί λόγιοι, (Τρομερό αυτό 11)

δον) Οόδέν Ιργον άζιον λόγου έγράφη εις τήν καθχ- 
ρεύουσαν άπ4 τ ή ; πτώσεως τής Κων)τ:ό?.ει»ς. Πάντα δέ 
ίσ α  εγρίφησαν εϊνε εις τήν Ψ υχαριχήν γλώσσαν, ήτις έγα. 
λούχησε το Έθνος εν ήμέραι; δουλείας, Εϊνε άριστουργή 
ματα.

7ον] ’Ανιαρά καί ε^αχλά καθιστά 4 μανδύας τής καθα- 
ρευούσης τά ϊργα μερικών συγγραφέων. Κτλ. κτλ.

Α ύτά κι άλλα παρόμοια εγκλήματα του τρομεροί Φραγ- 
κούδη καταγγέλνουνται μέ πατριωτική άγανάχτηση στον 

«Ταχυδρόμο» τής Ά λεξάντρειας κι απορούμε πώς ή Έ λλ . 

Κυβέρνηση δέ διάταξε άχόμα νά κρεμαστεί 6 κατάπτυστος 
αύτδς προδοτης I

που στενή μές τόν πλατύ λευκό χαλιά, άντίπ?οά 
του άπλώ-ο-ταν ο πράσινος και φουντωμένος κάμπος 
καί στο μάκρος οί γαλανές αράδες τών βουνών. Ο 
περίπατο; ιχύτ'.ς ήταν παρατημένος σ ' Ενα ζευγάρι 
νεοοούς ποιητικού; τοΰ τόπου, στούς δάσκαλου; καί 
στά κορίτσια, πού βγαίνουν τή γιορτή ξεσκούφωτα 
καί τήν καθημερνή το β.άδυ βράδυ οπως δουλεύουν 
ολημέρα σπίτι τους Η αριστοκρατία δ:ν Εβγαινε 
σ' αύτό το μέρος" εΓχε κρατήσει για λογαριασμό 
της Ενα γούπατο στήν πόλη μέσα, «ου τόνόμασαν 
πλατεία καί γύρω γύρω Εχτισαν τά μέγαρά του; 
οί νεόπλουτοι ε'μποροι καί τοκίστάδες. Ά λλο ι ίσκιοι 
φραγκοφορεμίνοι σπάνια περνούσαν άπ’ τήν ακροπο
ταμιά, έξνν &ν πήγαινε κανκς γιατρός στά κτή
ματά του. ΕΓχε άπυμείνιι άουλ.ο αποκλειστικό τών 
ΰπαξιωματνκών τοΰ κάστρου καί τή ; κάτω τάξης 
ά π ’ τήν πόλη κοντά στον ποταμό.

Στό Σκαλτσογιώργο, συνηθισμένο νά μήν περιο
ρίζεται στά κάτω στρώματα μονάχα, δεν Εκαμε 
καλή εντύπωση ή έρημιά. Ή φύση γύρω μιά χαρά, 
μά ό κατακτητής δεν κίνησε άπ ’ τήν άλλη άκρη 
τών συνόρων νάρθη Εδώ πέρα για ρεμβασμούς στήν 
έξοχή. Πεντέξη βόλτες στό χαλιά καί δυο τρία συ- 
ναπαντήματα μέ τίς όμορφε; άπό τήν κούλια κι

ΚΑΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ !
Είχα τήν άτυχία νά γράψω Ενα άρθρο στή δη

μοτική καί νά τυπωθή σέ δυό άπό τά περασμένα 
φύλλα τοΟ «Νουμά». Μιανού φίλου μου τάρεσε, 
φαί εται, κ ’ Εγραψε τοΰ πατέρα του νά τό διαβάση 
κι αυτός. Δυό πράματα δεν υποψιαζόμουνα ποτέ 
μου : πρώτα πώς τόνομα δημοτικιστής συνοδεύεται 
αΰτοϋ κάτω μέ τέτοια αισθήματα μίσους κι άπο 
στροφής' Επειτα πώς θά βαφτιζόμουνα δολοφόνος ! 
εγώ που ούτε μιά μύγα δεν πείραξα στή ζωή μου. 
Είναι χρόνια που-λείπω άπό τήν Ελλάδα καί ή εύ- 
ρωπαίικη συμπερικυκλωσιά, <y¡ou μπορεί ό καθένας 
νά πΐί έλεύτερα τή γνώμη του, χωρίς νά φοοόίται 
νά βριστή και νά θεωρηθή βουρλισμένος, όταν Εχη 
κντίθετη μέ τους άλλους ιδέα, μ ’ έκαμε νά π ι
στέψω πώς τό ίδιο συμβαίνει καί στήν πατρίδα μου- 
’Επίσης νόμιζα πώς άπό τό 1888 ή δημοτική Ε 
κάμε δρόμο καί πώ; ό κόσμος δέν ξαφνίζεται άμκ 
διαβάζει άρθρα σ’ αύτήνε. Χρειάζεται, φαίνεται, 
άκόμα πολλή δουλειά γιά τά δίαλυθή ή πρόληψη 
πού γέννησε ή δημοσιγραφία γύρω στόνομα δημοτικι 
στής καί τώρα τελευταία σ.ό ανούσιο καί στάνόητο 
τόνομα μαλλιαρό;. Δίνω μερικά αποσπάσματα τής 
απάντησης τοΰ πατέρα πρό; τό γιό. Είναι πολύ 
χαραχτηριστικά. Ό χι βέβαια γιά κεΐ.α πού λένε, 
άπλή άπήχηση, μά γιατί δείχνουνε μι πόση έ π ι- 
πολαιότη σχηματίζεται ή κοινή γνώμη, χάρη στήν 
επίδραση τών άθηνκίϊκων λαχανόφυλλων — όπως 
πολύ πιτυχημένα χαραχτήρισε 6 Ψυχάρη; τίς άθη- 
ναίϊκες εφημερίδες— καί χάρη στίς πατριωτικές πα 
παρδέλες μερικών μωρόσοφων δασκάλωνε. θ α  επιθυ
μούσα νά δημοσιεψω δλάκαιρο τό γράμμα, μά περι
έχει υπαινιγμούς γιά κάποια σεβαστά πρόσωπα καί 
δεν επιθυμώ νά έαθέσω κανένανε

Παρακαλώ μοναχά τούς δημοτικιστάδες κάθε 
πόλης τής 'Ελλάδας νά όργανώνουνε διάλεξες, έκεϊ 
που μπορούνε, καί νά ίξηγουνε στό γραμματισμένο 
κοινό, τ ί θά πή δημοτικιστής καί ποιος ό σκοπός 
τοΰ κόμματος, γιά νά ξέργι δ κόσμος διαβάζοντας 
τίς εφημερίδες τί νά πάρη καί τί νά ρίξγι Στήν 
πόλη, πού γράφοντας Εχω ύπ’ όψη, είναι τουλάχι
στο δεκαπέντε κι άπό τούς καλήτερους — άν καί στό 
γράμμα πού δημοσιεύω δ αριθμός τους περιορίζεται.

Γ ιατί νά μή συνασπίζωνται νά ιδρύσουν ενα 
σύλλογο καί νά φωτίσουνε τό άμχθο κοινό, που 
Εχει τόση καί τόση άνάγκη νάνοιχτούνε τά μάτια  
του ;

άρχισε νά βαριέται. Τάλλα κορίτσια, πού σιργιά 
νιζαν εκεί, δέν άξιζαν ούτε τό κοίταμα. Ευτυχώς 
κατέβηκαν κι άλλοι συνάδΐριροι άπ ’ τό κάστρο κι δ 
Σκαλτσογιώργο; βρήκε σύντροφο νάφίση τήν παρέα 
του καί νά φέ:η ξανά τό βήμα του στήν πόλη. 
Αύτό άπαιτούσε άλλωστε κ’ ή ταχτική.

Καί τούτη πέτυχε. Το β-άδυ, δταν ό Σκαλ 
τσογεώργος γύριζε στό στρατώνα γιά τό προσκλη 
τήριο, ή Κούλα στέκονταν μονάχη στην αυλόπορτα 
τής κούλιας καί τόν περίμενε.

Τήν άλλη Κυριακή ή φιούμπα καί τό βέλου 
δάκι ήταν όλοκαίνουργα στά μαλλιά, τής ίίούλας 
καί σταύτίά της Ελαμπαν οί χρυσέ; βεργέτες. >;ες 
τήν κασέλα είχε άκόμα τις ταντέιες, πού λαχτά  
ριζε καιρό ή καρδιά της καί δυό ζευγάρια κάλτσες, 
χώρια άπό κείνο πού φορούσε.

«Σκύλα- άμελη" θά σέ σκοτώσ’ ό Σακκρέλος 
άμα βγή άπ' τ  φυλακή», τής είπε ή Μαριώ, δταν 
τήν είδε στολισμένη άξαφνα.

Ή Κούλα γέλασε. *
« Ά ν  δέ μέ σκοτώσης σύ πρωτίτερα ά π ’ τή ζή-

Εΐμαι βέβαιο; πώς άν άκόμα ύπάρχη μιά τέτοια 
χοντρή καί χυδαία πρόληψη, τούτο οφείλεται, άπό 
μιά μεριά, στήν άδράνε.α καί τήν άδιαφορία πολλών 
δηυ,οτικιστάδωνε. Λοιπόν δουλειά, άγάπη γιά τόν 
άγώνα καί καρ.ιά χασομέρια σ’ Εναν τόσο ιερό 
σκοπό Γιατί δσο περισσότερο φροντίσουμε νά σκορ
πίσουμε τήν ανήκουστη πρόληψη πού Εσπειρε ή δη
μοσιογραφία γύρω στονομά μας, τόσο γληγορώτερ* 
θά λυθή τά ζήτημα Μά 'ώ δέν πρόκειται νά πώ 
πράματα, πού τάπανε άλλ-.ι καλήτερά μου. Πρό
κειται άπλώς για ενα ντοκουμέντο, πολύτιμο γιά 
κείνονε πού μέλλει νά γράψν) τά ιστορικά τή ; γλώσ
σας μας.

*
* *

«Κ αθ’ χ  γράφεις μετέβην εις τό κατάστημα 
τοΰ ψ .  καί ήγόρασα τό φύλλον τών Μαλλιαρών 
«Νουμάς», πού Εγραψεν ό Γ, Αι εντυπώσεις μου 
καί τών εΰπαιδεύτων εδώ φίλων καθηγητών [άκο- 
λουθούνε τά ονόματα μερικών πού, άπό τήν τάξη 
του σκολαοΰ τους καί καφενείο, άλλο τίποτα δέν 
ξέρουνε] υπήρξαν δυσάρεστοι, τάσφ μάλλον, δσψ κα- 
τεδικάσθησαν [άπό κάποιο δασκάλικο στόμα θάρ - 
παξε αυτή τή φράστ] οί όλίγιστοι εκείνοι οί άρε 
σκόμενοι εις τήν'γλώσσαν «πετράνθρωπος»[!!;;] ού 
μόνον ύπό τής όλομελείας τών καθηγητών πανεπι
στημίου [SIC 1], άλλα καί δλων τών άσχολουμένων 
εις τά γράμματα. Οί Οπαδοί εδώ είναι 6 δημοδιδά
σκαλος X. κα; ό Π., οί όποιοι άρίνουν τά κωμικά 
μαλλιά [θά τοΰ χρειάζονταν? αύτή ή χαριτολογία, 
ΰποθέτω, γιά νά δικιολογήστ) τόνομκ μαλ)Λαρος\ 
πρός διάκρι σιν τών άλλων καί καμμιά δεκαριά εις 
’Αθήνας. ’Απορώ δέ πώς μ.οϋ Εγραψες δτι είναι ώ- 
ραΐον άρθρον, άφοϋ Εκαμε χειριστήν έντύπωσιν εις 
τού; ένταΰθα καθηγητικούς κύκλους. Ώ ; δέ μοΰ 
Ελεγαν πολλοί, έν ψ εδει νά θεραπεύηται [τάχ_α 
νάναι άρρωστη ;] ή θεία γλώσσα τών προγόνων μας, 
έπιδιώκουν μέ άηίεστάτας φράσεις καί λέ;ε·.ς πρω- 
τοτύπους(Ι) νά σχηματίσουν γλώτσαν άολ&φονονντες 
τήν μητέρα τών γλωσσών. Απορώ, έπαναιαμβάνω, 
πώς μοΰ Εγραψε; ότι τό άρθρον σοϋ ήρεσεν έν φ  έμό 
χθησε; νά κατάρτισής εις τήν αθάνατον γλώσσαν - 
[δάσκαλε, δάσκαλε πώς φαίνεσαι παντού 1] τών φι -

(I )  Τήν Ϊδΐϊ άκριβο"; φράση ά κ ο υ ΐϊ εδώ καί μιά Βδο
μάδα άπό στόμχ μ ιϊνο ϊ δασκάλου. Ό τα ν τον! προκάλεσα 
νά μοΰ φέρη π χ ρ α ίε ιή μ ιτ ϊ δίν ήξερε τί νά πή.

λει* σου», τής άποκρίθηχε άπομέσα της.
ι ?3τε τή ζήλεια τής Μαριώς, ούτε τό Σακα- 

ρελο λογάιιαζε ή Κούλα τώρα. Ή ταν μεθυσμένη 
μέ τόν καινούριο εραστή κ’ ή καρδια της ήθελε νά 
χαίοκται μονάχη. Σάν έβγη ό Σακχρέλος ο,τι θέλη 
άς γένη, άς χχλάση ό κόσμος, H Κούλα γνιαζε- 
ται πιότερο πώ; νά μή χαλάση τό χατή,ρι τ ’ Αχι - 
λεα τη ; σέ τίποτα, όπως δέν τής χαλάη κ’ εκείνος 
σ ’ ο,τι τού γυρεύει.

Αυτές οΐ μέρες ήτκν οί όμορφότερες σ:ή ζωή 
τής μικρής κόρης τον Θώμου Κρανιά. "Ο.τι γύρευε 
κκιρο τό βρήκε, κ* ή καρδιά της άλάλαζε κρυφά 
μέ τό ζήλ,εμα τής αδερφής της. Ό  Σκαλτσογιώρ 
γος ήταν ό πρώτος κι ό καλλίτερος στή λεβεντιά 
τοΰ κάστρου, ή φορεσιά; ό άιρας του, τό φέρσιμό 
του τού; εβκζε όλου; κάτω στό βελούχι "Ολες οί 
φιλενάδες επιδοκίμασαν τό διάλεγμα κ' Εβλεπαν μέ 
φτόνο τά στολίσματα τής Κούλας. ’Εννοείται πώς 
άπ’ τά πρώτα τους ρωτήματα ήταν καί γιά τό 
σκοπό τοΰ νέου φίλου, μά γ ι’ αυτόν σά νά μή

Ϊνιάζονταν πολύ κ* ή ϊδια ή Κούλα. Γιά τήν ωρα 
έν έβλεπε άλλο άπό τή νίκη τής στιγμής κ ’ ή 

δόξα, πώς κατάκτησε τόν πρώτο, τόν καλλίτερο, 
τής Εφτανε. Μέ τό Σακχρέλα έβαζε τά δυνατά της
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λοσόφων μας, ήν άκολουθούσι καί εκμανθάνουσιν οί 
μεγαλείτεροι άνδρες τών γραμμάτων τής Ευρώπης. 
Φαίνεται σέ πχρέσυρ*ν ό Γ. παί Ιπαθε άπό τήν άσθέ 
νειαν τώνΜχλλιαρών καί εύχομαι νά ίατρευθή ταχέως 
[σπολλάτη|. Μακρυά άπό'τόν Γ. διότι είναι κολλη 
τιχή άρρώστεια. Η μαμμά βοϋ συνιστφ τά ίδια χχ:, 
δλοι έδώ οί καλοί μας φίλοι καί άγαπώντες μας. ο

*

♦ Ψ

.Κάθε σκόλιο μοϋ φαίνεται περιττό. Τά πράματα 
μιλοϋνε μοναχά τους. Ό άγαθός πατέρας συμβου 
λεύει τό παιδί του νά μ ’ άποφεύγη, σαν οί Όβραΐοι 
του; λεπρούς, γιά τόν άπλούστατο λόγο πώς είμαι 
δημοτικιστής. Βέβαια, τέτοια βαθιοστόχαστη σκέψη 
δέ θά φύτρωσε μοναχή της στό κεφάλι του. Κάποιοι, 
τρανός δάσκαλος θά τή φύσησε. Σχέφτηκα νά τοϋ 
γράψω· μά ε'πειτα είπα : τί φελοϋν οί γραφές ; 
"Ισως τονέ ψυχοπονεθή κανένας συμπατριώτης του 
καί τοϋ εξηγήση πώς ούτε νά σκοτώσουμε ννσγχ  
στήκαμε ποτέ, οΰτε γιά δέσιμο είμαστε. Μά δέ 
φταίει αυτός ό δύστυχος· φταιν* οί δασκάλοι οί συ 
χοφάντες. ’Αλήθεια, θέλανε σκότωμα αΰτοί οί δκ 
σκάλοι.

ΕίΙΙΙΧ- ν ίνββ , Φλεβάρη; 1909.
Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
Τό άατεροσκέπσσμα 
της νύχτας που προβάλλει 
τής ημέρας δείχνοντας 
τά χαμένα κάλλη,

τό φωτοπερίχνμα  
τον φεγγαριού nob  δείχνει 
τοϋ χαμένου ίρω τα  
τά χαμένα ϊ'χνη'

μέσα στά πεφκόφνλλα 
τον μπάτη  τό παιχνίδια  
πδμορφώς χνϊδέβοννε 
και κορμοπλεςίδια'

ατό ννχτοβααίλεμα 
τον αηδονιού ή σφυρίχτρα 
ή άνοιξογένητη 
κα ί ή πονοπνίχτρα'

δλον τόν καιρό νά μέιη ευχαριστημένη. Δε μπορούσε 
ποτέ νά κρύψη μέσα της κάπια κρυφή ταπείνωση, 
όταν γύρευε περίσταση νά πά;η ένα φιλί κλεφτό 
άπ’ τόν ξάδερφο Καραφωτιά. Και τώρα θριάμβευε 
καί μπρές σέ τούτον δέν τόν είχε άνάγκη πια, δέν
είχε άνάγκη άκόμα νά τρέμη άπά τήν αδερφή, νά
αισθάνεται όληώρα τήν υπεροχή της. 'Απεναντίας 
έχείνη τώρα αναγνώριζε το νίχη-μά της α π ’ τήν
Κούλα. Ή περφάνια της δέν τήν αφινε νά τό φχ-
νερώση καί λόγια έμπαιχτιχά είχε μοναχά γιά τό 
νεόφερτο λοχία. Χζρνέ μου τον πισλιά, σά νάναι 
καραγκούνικα* τί κρεμάει τό ζουνάρι, τέ σκιά μάς 
κάνει ; Τά μαλλιά τά  κόβει πόλκα, σάν τοϋ π α 
λιού καιρού· τά μάτια του είναι σάν κωλοφωτιές, 
τά χείλια του κρεμασμένα σάν αράπικα, τό κορμί 
του βουτσί καί τά παρόμοια. Βρήκε άκόμα πώς 
βάφει καί τό μουστάκι- μέ καραμπογιά κι άνακά- 
λυψε πώς τρώει καί τά νύχια του. Μά ή Κούλα δέ 
σκοτίζεται,, δέν άπαντάει1 ξέρει γ ια τ ί τά λέει ή 
άδερφή της. Τήν πραγματική της γνώμη γιά τέν 
καινούριο άγατητικΟ τή δείχνει πιό καθάρια ό λό
γος πού τής λέει καί τής Εζνζλέει : «Δέ θά σέ
πάρη, κακομοίρα !»

«"Οσο θά σέ πάρη καί σένα ό πιλοχίας σου»,

καί τά ροδοκάντυλα 
rot» δειλινού nob  άνάφτει 
ah πανώριο βασιλιά  
μάγο νεκροθάφτη'

παίρνω  άπόλα χρώματα, 
παίρνω  εΙκόνες, τόνους, 
κα ί στολίζω Ακούραστος 
περασμένους χρόνους.

ΜΗΤΡΟΣ ΔΕΣ ΠΟΙΝΗΣ

Η K QINH H r ia m f l

Σ Κ ΟΛ Α ΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ 

Φίλε Ν ονμα,

'Αναγάλλιασα διαβάζοντας στό περασμένο σου 
φύλλο τό εξοχο «Γραμμα στή Μυριέλλα» τοϋ τρα 
νοϋ μας τοϋ Δασκάλου. Κριτική, φυσικά, δέ θά 
κάνω σ’ αύτό το «γράμμα»· δέ θά σοϋ πώ πόσο μέ 
συγκίνησε ή τρυφεράδα του κ’ ή ποίησή του, μαζί 
καί ή επιστήμη του —μιά λυρική ίπ ισ τήμη , έτσι νά 
την ποϋμε, οπως είναι άχνοχυμένη πάνου στις λου
λουδένιες του τίς γραμμές. Όπως είπε ό ίίαλααάς, 
τώρα τελ.ευταΤα μάλιστα σ·.ό Νουμίί, 5 Ψυχάρης 
είναι ό πρώτο; πεζογράφος -πού άποχτήσανε τά νεο 
ελ.ληνικά τά γράμματα. ’Αλήθεια τρανή χού δε 
σηκώνει συζήτηση γιά οσους ξέρουνε νά διαβάσουν.

Ώ;τόσο κάτι άλλο, κι όχι τάδύναμα παινέ
ματα μου, μ,έ σπρώξανε νά σοϋ γράψω* κάτι άλλο 
άνώτερο αχό το λυρισμό του μέ συγκίνησε στό 
«Γράμμα στή Μυριέλλχ», καί τοϋτο είναι ό τελευ
ταίος του παράγραφος, έκεΐ πού^μέ τόση χάρη, μ.ά 
καί μέ τόσο κρυφό παράπονο, βεβαιώνει τήν καλή 
κόρη πώς είναι Σχολαστικός. «Τώρα πιά δέ θά μοϋ 
τάνχιρέιετε πώς είμαι σχολαστικός», τής λέει. Μά 
στή στιγμή χαραχτηρίζεί καί τό σχολαστικισμό του 
«ΣΚΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ». Νά, λοιπόν 
κι ό περίφημος 6 σχολαστικισμός πού σκανταλίζει 
τούς τάχα φιλελεύθερους στή γλώσσα, κεινούς δηλ, 
πού τήν άτολμιά τους ή τήν άναμελιά τους τή χα 
οαχτηρίζουνε γιά ριζοσπαστισμό — καί καμαρώνουνε 
κιόλας γιά δαύτονε 1

Ένα ξέρω νά ΟΌϋ πώ, φίλε Νουμά, καί σοϋ τέ 
λέω νέτα σκέτα, πώς δηλ. τότε θά πάει τό ζή
τημα μ.προστά, τότε θά δώσουμε τήν πνεματική

συλογιέται ή Κούλα μέσα τη; καί γελάει καί δέν 
κόβει τή διάθεσή της. Είδες έκεί, σάν κ ’ vjrzv βέ 
βαιη πώς θά τήν έπαιρνε ό Σακαρέλος, σάν καί τ ί  
πίστεψε κι αύτό ποτέ μέ τά σωστά της ! Ή εύ 
τυχία τή ; στιγμή; έκαμε τόσο ειλικρινή τήν 
Κούλα, ή λάμψη του καινούριου εραστή της σά νά- 
ρίξε μιάν άστραπή στά βάθη τή; ψυχής της καί 
στόν κόσμο γύρω της και τόν βλέπει ξά,στερα κι 
άτύφλωτα κι .ύμολογάει σταράτα μέ τόν εαυτό της 
ποιό λόγο καί σκοπό έχουν 5λα αυτά τά καμώματα 
καί τά μπερδέματα, τά κυνηγήματα καί τά τρεξί 
μχτα, τά γέλια καί τά δάκρυα, τά χχσκαρίσματχ 
καί τά κρυφτούλια. Ιίαιγνίδι καθαρό γιά νά ξεχνιέ
τα ι ή πίκρα τής ζωής, γιά νά γλυκαίνη ό στερε- 
μάρα της κ ’ ή σκληράδα. Όποιος μπορεί άς χαρή 
μόνο περσότερο, άς άπολάψη τήν ψεύτρ* τή ζωή, 
τήν άχαρη, τήν άδικη, τή μάταιη μαζί καί ξελο- 
γιάσ-ρα. Κ ’ ή Κούλα βάλθηκε νά τή χαρή μιά κ’ 
•/¡βρε τήν περίσταση. Ποιός ξέρει αύριο τ ί θά φέρ’ ή 
με'ρα ! Τυρα\ημέ\η χρόνο ολάκερο άπ' τή ζευγεκιά 
τοϋ Σκκζρέλου, χαίρεται κι άπολαβαίνει τώρα μέ 
τό Σκαλτσογιώργο. Τούτος ούτε τή ρωτά=ι ποΰ 
ήταν σήμερα,, ούτε σκοτίζεται νά μάθη πού είχε 
πάει έχτέ; καί ποιόν άπάντησε στό δρόμο, ούτε τοϋ.

λευτεριά στό "Εθνος μα;, όταν όλοι γίνουχε σχολα
στικοί— σχολαστικοί γ ιά  τό καλό πάντα, πού λέει κι 
ό Ψυχάρης.

Δικός σου 
ΑΝΤΡΟΚΛΗΣ

ΣΗΜ. ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ.—Θα μάς δώσει- 
δ φίλος ανταποκριτής τήν άδεια τ ά  προστέ- 
αονμε δνό λόγια κάνου άπό τό γράμμα τον.
' Ο άγώνας τον · Νουμά· ίσια ίσια γ ι ’ αύτό γί
νεται και κεΧ τραβάει. Νά μάς φέρει δηλ. δλονς 
αιγά σιγά κάτου ά ιό  τόν Κ α ν ό ν α  γιά νά- 
νασάνονμε λεντερώτερα και ν ά  δουλέψουμε 
γενναιότερα, γιατί μοναχά κάτου άπό τόν Κα
νόνα, πού θά πει κάτου άπό τή Λογική, άπό 
τήν ’ Επιστήμη ,  ά ιό τήν Άλήθεια κι άπό τήν 
Τάξη χαίρεται, ό ά λ η θ ι ν ά λεύτερος τή λευ
τεριά του. Σ ’ ένα περασμένο φύλλο τον 
« Νουμά» ( άοιθ. 326, σελ. 7 στά * Παραγρα- 
φάκια·)  ah πόνο γράψαμε δυό λόγια γιά τή 
γ λ ω σ σ ι κ ή  α ν α ρ χ ί α  πού παρατηριέτομ 
άκόμα και στις στήλες τοϋ Νουμά κ ’ εύκηθύμ 
κάμε νά μπούμε όλοι μας σιγά σιγά καί μέ 
ύποχώρηαες (ίσως τό επίθετο * αμοιβαίες· ν ά  

μήν ταίριαζε κεΐ, άφοϋ κάτι άλλο εννοούσαμε 
δταν τό γράφαμε' θέλαμε δηλ. νά ποϋμε *άβα- 
ρία στις άδυναμίες μας*) κάτου ά ιό  έναν 
κοινό κανόνα, γιά ν ’ αρπάζουμε άπό τούς 
άντίθετονς καί τό τελευταίο επιχείρημα ποΰ- 
χονν καί τό μεταχειρίζοννται ενάντιο μας. Ό  
Κανόνας υπάρχει' μάς τό άπόδειξε ό Ψνχάοης 
θεοφάνερα μέ τ ά  έργα τον, καί μάλιστα με τό 
φετεινό τον καί φωτεινό του τόν Πρόλογο, 
πώς υπάρχει αύτός ό  Κανόνας, καί κάτου άπ ' 
αντόνε τ ό ν  Κανόνα δούλεψε πάντα καί θά 
δουλέψει δσο θά βγαίνει, ο  Νονμάς—γιατί 
μοναχά κάτου άπό τ ό ν  Κανόνα νιώθει τήν 
αληθινή λευτεριά τον, ά ό ι αφορώντας α  μερι
κοί τήν τέτια λευτεριά τή θαρρούνε σκλαβιά 
καί στενοκεφαλιά. “Ο,τι άλλο νά ποϋμε πε
ρισσεύει, καί μάλιστα νατερ ’ άπό τό σημεονό 
τό άρθρο τον κ.̂  ΓΙαλαμά, πού παραδεχόμαστε 
τΙς ιδέες τον πέρα πέρα δλες, χωρίς τήν παρα- 
μικρότερη επιφύλαξη.

καίγεται καρφί γ ιατί ό ένας έρχεται στήν κούλια, 
ή b άλλο; κοιτάει στά παράθυρα της. Φροντίζει 
μοναχά πώς νά τή» ευχαρίστηση καλίτερα σέ ο,τι 
τή; χρειάζεται. Αύτές τίς λίγες μέρες, πού τόν- 
εχει, χόρτασε καί τά γλυκά, τά τρίγκωνα καί τά 
παστίτσα. Ή  τσέπη τη ; είναι γιομάτη πάντα ζ α 
χαράτα κ ’ ή Μαριώ σκυλιάζει πού τά βλέπει : 
«Ούλο καί ματσαλάς· δέ σ ’ άπόστασε τό στόμα, 
δόλια!·. Ή Κούλα δίνει καί σ ’ αύτή γιά νά τή  
σκάζει πιότερο. Ό Σκαλτσογιώργο; εφερε καί νιά  
τή Φρόσω μιά καινούρια τσίπα. ’Απ’ τό πρωί ώ; 
τό βράδυ ή ζωή τής Κούλα; είν’ ένας θρίαμβος μ τ ρ ο  
στα σ-τίς -άδεροες, καί γιά τόν ézutó τη; βνα γλυ- 
κοκελάριστο ρυάκι μέσα σ’ άροδαφνιές καί σέ σμπε 
λίνες, κάτω ά π ’ τ ΐν  πιό ήσυχο κι άνεφελον άέρα. 
Νά μήν περνούσε μοναχά ένας ίσκιο; γερακιού ώρες 
ώρες !

Γ ιατί, όσο περνάν οί μέρες, ή άγρια μορφή τού 
βχλτινοϋ ).οχ!α άοχινάει νάνησυχεΐ τό νοϋ τής Κού- 
λας, Ή πράξη τών δυο ύπαξιωιΐ,ζτικών δέ θεωρή 
θηκε μεγάλο πράγμζ απ' το διοικητή τους. Ούτε 
τήν πειθαρχία π ά τ η σ α ν  ούτε τόν χχνονισαό Λίγα  
γυαλιά χομμάτιαιαν κ ’ ενός πολίτη έσπασαν τά  
μούτρα, βιολιτζή μάλιστα, παλιόγυφτου. Κι ό Σχ-

Τ
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Α’)  Σ Τ Ο  Χ Η Μ ΙΚΟ ΓΙΑΝΝΑΚΗ.
Έ ον  μπ ορε ίς , μ ά  τά f o á ,  χ σ ιρ ϊς  νά π ιε ις  μ ιά  στάΧα 
Νά βρήτ &V μ π ύ ρ α  ή  &ΧΧο ΰγρό σου φέρανε a i  γυάλα  

Β ')  ΣΤΟ Ν  ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟ ΓΙΑΝΝΑΚΗ.

' Ό λημερν ΐς  κ ι όλοννχτίς β α σ τ ίς  την αγ ιαστούρα  
* ’ ετσ ι n o t*  δεν άδειασες νά π ιε ις  χ α ι ΧΙγη σούρα .

Γ ’ )  ΣΤΟ Ν  ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟ Χ Η Μ ΙΚΟ  ΓΙΑΝΝΑΚΗ. 

ΠοιΑς ε ίδε ψ ύλλο στο βοννά σαν ίδ ια  φορτωμένο 
Ποιος ε ίδε  χ η μ ικ ά -π α π ά  σύρρ ιζα  κουρεμένο  
η '  ίρω τοχτυπημένο  ;

Χανιά, 20 του Φλεβάρη V909.
Ο ΣΕΒΝΤΑΑΗΣ

Ο ,φ ΐ  (^ Ε Λ Ε Φ Β
— Κάπιος κύριος, Φ ιλόδημος τοΰνομα, συβουλεύεΐ στίς 

«Ά θήνα ι » τής Τρίτη; τις Ά τθίδες τοΰ κ. Νέη νά κάνουν* 
•ύλλογ.ο για νά διαφεντέψουν τήν καχομοιριασμένη τήν κ α 
θαρεύουσα I

 Οί Ά τθ ίδες, λέει, πρέπει νά μιλούν αττικά πάν
τοτε χ’ Ιτσϊ θά ξαναγχάζουν καί τούς λιμοκοντόρους <«πα- 
ρέχουσαι τό παράδειγμα τοΓς μυνυάλοις καί τοίς άλλοις 
νεανίικο ις» , λέει 4 κυρ Φιλόδημος! νά μιλούν κι αΰτοΐ 
’Α ττικά. Φ ανταστείτε, μπαξές πει» δάνϊΐ μιά τ ίτ ια  κου
βέντα I

—  Τους δείχνει μάλισ ια  πώς πρέπει νά λένε καί με
ρικές λέξες Τ4 παραβάν λ. χ . ναν τό λέ>ε— άλεςάνεμον 
τό τιρμπουσόν— φελλάγρα, τ ’ ».σπρόρρουχα— λευχείματα , τις
σουφραζέτες— σπουδοφιηφιώσαί καί πάει λέοντας.

— Βγήκε στήν έίολη ενα πολύ καλό φιλολογικό περιο
δικό μέ τόν τίτλο «Ζ ωή» πού, λεε ι, «θά προσπαθήσει νά 
συγκεντρώσει γύρω της μίαν τρω ικήν φαλαγγα, η όποια θ 
άναλάβει τόν ιερόν αγώνα τοΰ λυρισμοί». Ό  θεός νά δώσειΐ

 *Η «Ζ ω ή» λέει άκόμα πώς «θ’ άναστυλώτει τήν
σημαίαν τήν ώραίαν, εις μίαν εποχήν έπιζάσαν τή ; ’Ομορ
φιάς, μέ τήν πεποίθησιν οτι i l ’ ενός τσιούτου ήρωισμοΰ 
δίνεται έν γένει μία πραγματική άναγέννησις».

  2τό  πρώτο φυλλάδιο ποίι λάβαμε δημοσίεύρυνται
πολύ δμορφα πεζά *’ έμμετρα πράματα. Διευθυντής είναι ό 
κ. Α. Μελαχρινός, ποιητής καί Κλήμης Πορφυρογέννητος.

— Τό Γ" φυλλάδιο τοΰ «Σεράπιου», διαλεχτό καθώς 
καί τάλλα δυο τά  πρώτα, ίχ ε ι ποιήματα τοΰ Τάκη Σοφα- 
κινοΰ, Πεύκου ΌρεΙνοΰ καί Βαρλέντη, τό Διβάνι του 
Γκαϊτε, μικρά τραγούδια τοΰ Μπωντε/.αίρ, δηγήματα τοΰ 
Πήλιου Ζάγρα καί Κώστα Τσαγκαράϊα, βιβλική επιθεώρηση 
κλπ . Στό τέταρτο φυλλάδιο θά δημεαιευτεϊ τό μονόπραχνο 
δράμα τοΰ Ταγκόπουήου «Σ την οξώπορτα», ποΰ θάν τό 
παίξει σέ λίγες μέρες ή κ, Κυβέλη J  :b Syurtinjr Club τής 
Σμύρνης.

καρέλος κι δ Καρδάρα; είχαν άδεια διανυκτερεό 
σεως, ενώ τό καφεαμάν παράτεινε τό παίξιμό του 
πέρα απ ’ τήν κανονισμένη ώρα. Είκοσι μέρες φυλακή 
φάνηκαν τιμωρία 'άοκετή στό φρούραρχο του κά
στρου. Ά ν  ήξερε πώς θά ευχαριστούσε τήν καρδιά 
τής μικρότερη; κοπέλας τού μακαρίτη φίλου του, 
ίσως τήν Εκανε ενα μήνα. Κι άξαφνα, έκεΐ πού ή 
Κούλα δεν τον πρόσμενε, άπό κακό λογαριασμό 
στίς μέρες, ό Σακκρέλο; παρουσιάστηκε σάν πάντα 
τσελεπής καί φρεσκυξουρισμένος στό βελούχι. 

"Καθώς τόν εί’δε, πάγωσε τό αίμα της. ’Αθέλητα 
τρύπωσε μέσα μήν τήν πάρη τό μάτι του. Ή  
πρώτη της άπόφαση ήταν νά μήν τοΟ παρουσιαστή 
διόλου, νά του κάμη τό β*ρύ. Κι άν παρουσιαστή, 
νά τοΰ άπαντήση όρθά κοφτά : δς μήν Ετρεχε στι; 
καφεαμάνισες. Κ’ έτσι ξεμπερδεύει πιά μαζί του 
μιά γιά πάντα. Μέ τήν απόφαση αυτή, πήρε τή 
δαυλιά της καί κατέβηκε στό κατόγι νά καθήση μέ 
τή Φρόσω καί νά κοιτάη άπ' τό στενό μασγαλι, 
δίχως νά φαίνεται άπό τό βελούχι. Μά μόλις πά
τησε σι-ήν πόρτα, ή Μαριώ τήν καρτίρεσε μέ τό 
λόγο :

«Καλώς τά δεχτήκαμε !«
Καί γέλασε μέ κακεντρέχεια,
Ή Κούλα, γιά νά μήν πιάση ΙκεΙ καυγά, προ

τίμησε νά φύγη. Κάθισε μονάχα στήν αυλή πίσω 
ά π ’ τήν κούλια κάμποση ώρα. Ή καρδιά της 8μως

ΕΘΗ1ΚΗ Τ Ρ Α Π ΕΖΑ  ΤΗ Σ ΕΛ Λ Α Δ Ο Σ
Έ ν τ ο κ ο ι  κ α τ α θ έ σ ε ι ς

Ή ‘Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέ
σεις εις τραπεζιτικά γραμμάτια καί εις χρυσόν, 
ήτοι εις φράγκα καί λίρα; στερλίνας άποδοτε-α; εις 
άρισμένην προθεσμίαν ή διαρκείς.

Αί εις χρυσόν καταθέσεις καί ο ί  τόκοι αυτών 
πληρώνονται εις τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή 
κατάθεσις είς χρυσόν ή δΓ επιταγής ίίψεως (chèque) 
έπί τοΰ εξωτερικού χστ’ επιλογήν τοΰ όμολογιούχου.

Τό κεφάλαιον κ«ί οί τόκοι τών όμολογιών πλη
ρώνονται εν τώ Κιντρικώ Κατοστήματι καί τή α ΐ-  
τήσοι τοΰ καταθέτου εν τοΐς Ύπρκαταστήμασι τής 
ΐραπέζης.

Τ ό κ ο ι  τ ώ ν  κ α τ α θ έ σ ε ω ν .
1 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ ετος διά καταθέσεις θ μην.
2 » » » » »  » Ι έ τ .
2 1)2 » » » » » 9 2 ετ.
3 9 » » « »  » 4 ί τ
4 » » » » »  » 5 ετ.

ΑΙ όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων εκδίδον- 
ται χατ] εκλογήν ίου καταθέτου όνομα«,ιχαί ή ανώ
νυμοι.

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
π. Daim Paris. Λάβαμε τή συντρομή κ’ ευχαρι

στούμε.— * I  Σ τ . «Έογ», φαίνεται, «ταμάτησε π ά λ ι.— 
η. Ι Ιε ιρ α ιφ τη . Άπό τά τέσσερα καινούρια έπιγρ.ίμματα ποό 
μδς εστειλε; για τόν «ήρωα-ποιητή» δημοσιεύουμε δώ 
ενα, τό ακόλουθο :
Ό  A φ  σ τ ο ς εδώ χο ίτουμα ι. Ή  τρα γ ική  μ ου  τύ χη  
δεν ξ έ ρ α  π&ς ή  άσοφη σκληρά μ ' ε ίχε μ ισ ήσ ε ι.
01 άν&ρώποι με κατάτρεξαν . Σ κύλος π ισ τός  μονάχα  
στ&ν Κ άτω  Κ όσμο ενα μ α κ ρ ύ  παλτον μ ’ εχει άκλου&ήσε».

’Αλήθεια, κάπως μδς ίγραψ; προχτές τιώς 4 λό γο ; ποΰ- 
βγαλε τελευταία ό «ήρωας-ποιητής» για κάπιον «ποιητή- 
ήρωα» μπορεί νά χαραχτηριιτεί αξιόλογα γιά oeuvre co
stume, κι αφορμή τό αναθεματισμένο τό παλτόν.

Σ Τ Ο Υ  αΝ Ο ΥΜ Α *
το  γραφείο (δρόμος Ζήνωνα2) π ο υ λ ιο ύ ν τα ι ΜΙΑ ΔΡΑΧΜΗ τ' 
ενα καί 1,25  φρ. χρ. γιά το εξωτερικό, τάκόλουθα βιβλία  
τοΰ ΨΥΧΑΡΗ «Τβνειρο τοΰ. Γιαννίρη» —  τοΰ ΠΑΛΑΗ  
«"Ηλιο; καί Φεγγάρι»— τοΰ ΦΩΤΙΑΔΗ «Τό γλωσσικό ζ ή 
τημα καί ή ’Εκπαιδευτική μας αναγέννηση—  τοΰ ΕΦΤΑ- 
ΛΪΩΤΗ «'Ιστορία τής Ρωμιοσύνης»,«Μαζώχτρα καί Βρου- 
κόλακας» καί «Νησιωτικές Ιστορίες»— τοΰΔ.Τ ΑΝΤ Α Λ 1ΔΗ 
«Οί σκιές μου»— τοΰ  ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΟΡΝ«τό Ά νεχτίμητο»  
(όραμα)—του ΗΑΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ «Θρησκεία καί Πατρίδα» 
— τοΰ ΣΤΕΦ. ΡΑΜΛ «Τά ΙΙαλιά καί τά Καινούρια» — το* 
Γ. ΑΒΑΖΟΥ «Ή  ματιά»—τοΰ Δ. II. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 
«Ζωντανοί καί πεθαμένοι» κ'αΐ «Ό  Ά σω τος» (δράματα)—  
τοΰ ΛΟΓΓΟΥ «Δάφνης καί Χλόη» (μεταφρ. Βουτιερίδη)—  
τοΰ ΕΥΡΙΠΙΔΗ «'II Μήδεια» (μεταφρ. ΙΙεργιαλίτη)— του 
ΣΟΦΟΚΛΗ «ό Αίας» (μετάφρ. Ζήσιμου Σίδερη).

Η ΙΑΙΑΔΑ μεταφρασμένη άπό τόν Ά λέξ . Πάλλη δρ, 
2 καί φρ. χρ. 2 V i Υ1® ~·'ο εξωτερικό.

Ο ΑΘΡΩΠΙΝΟΣ Μ1ΙΧΑΝΙΣΜΟΣ τής κ. Ά λεξάν-  
ζρας ΙΙαπαμόσκου, χρυσοοεμένος, δρ. 1 *■/* f f -  ΖΡ· ®
γιά τό εξωτερικό.

Τοΰ ΙΔΑ «Μαρτύρων καί ήρώων αίμα,» δρ. 2 .
Τοΰ Γ. ΜΑΡΚΕΤΙΙ ΙΙλουτολογία (Δρ. 1) — Κριτική 

τοΰ άδολου λογισμού τοΰ Κάντ (ορ. 1) — Τό[δα*μολογΙ.* 
ζήτημα στήν ’Αγγλία (λεφτά 50)

Τοΰ Σ. ΣΚ 1ΙΙΗ «Ή  μεγάλη αδρα» δρ. 2 .
Τοΰ ΛΕαΝΤΡΟΥ Κ. Ι1 ΑΛΑΜΑ τά «Πρώτα τραγού

δια» δρ. 1 .
Τοΰ ΕΡΜΟΝΑ «τής Ζωής» ορ. 1.
Τοΰ ΕΛ: 1ΊΑΝΙΛΗ «Γλώσσα καί Ζωή» ορ. 2 .
Τής κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΗΝΤΡΙΝΟΥ «Ά π ό τόν κόσμο 

τοΰ σαλονιού» ορ. 1.
Του ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ «Τό Μπαμπάκι» δρ. 1.
Τοΰ Γ.ΣΚΛΗΡΟΥ CCT4 κοινωνικό μας ζήτημα» ί . 0 . 50 .
ΤΑ ΤΡΑΓΟ ΥΔΆ τοΰ Βλάμη λεπ, 0, 5 0 .
Τοΰ Α Λ Ε 3 . ΜΑΥΡΟΥΔΙΙ «Μικρά τραγούδια» δρ. 2 .

ΜΕ ΜΙΑΝ ΔΡΑΧΜΗΝ ΚΕΡΔΟΣ 100 000 !

Λ Α Χ Ε ΙΟ Ν  Τ Ο Υ  Ε Β Ν Ι Κ Ο Ϊ  Σ Τ Ο Λ Ο Υ  ΚΑΙ Τ Ω Ν  Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΑΟΣ
"Εκαστον γραμμάτιον IdjjCov διά την κλή̂ ωόιν 31 Μαοτίον 11)00

τιμδται Αντί μιας δρα̂ μΛς.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ :
ΜΕΓΛ ΚΕΡΔΟΣ 
1 Κέρδος 
1 »έμδος 
3 Κέρδη 
3 Κέρδη 

418 Κέρδη 
837 Κέοδη

»ΕΚδραχ. 100,000
» » 33,000
» » 10,000
7> » 3,000
» » i ,ΟΟΟ
» » ιοο
)>· » 30

ΙΟΟΟ έν ολω κέρδη αξίας δραχμών..............338,000
Γp a y υ ά τ ια  π ω λ ο ί-ν τ α τ . Είς τά δημόσια ταμεία καί λοιπά; δημοσίας άρχάς, si; τας ΐραπέζα;, ε 

άρχας καί στασιάρχας τών σιδηροδρόμων, τους διαχειριστάς τά-ί μονοπωλίων καί τά πρακτορεία τών έφ· 
οαχ. yia-v  έκαστον γραμμάτιο», ίσχύον ôta μίαν έκ τών τριών τελευταίων κληρώσειον.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον εις-τό Γ μ α φ ε ΐο ν  
Ά ρ χ ω ίο τ ΐν τω ν , ν π ο ν ρ γ ε ΐο ν  θ ίκ ο ν ο ( ΐ ικ θ ν  ε ίς  Α θ ή ν α ς .

είς τοίις σταθ- 
ημερίδων πρός

το ΐί Ε θ ν ικ ο ί?  Σ τ ό λ ο ν  κ α ί  τ ώ ν

Ό  δ ιενΟ ΐνω ν τμ τ ιμ α τάρ χ η ς  
Γ. ΚΟΦΙΝΑΣ

έτρεμε κ’ ή πίριέργεια τήν κεντούσε. Ήθελε νά 
τον <ϊή πώ; κάνει στό βελούχι. ’Ανέβηκε λοιπόν 
άπάνω παλιΛ σύρθηκε στό παράθυρο σκυφτά, τό- 
κλεισε καί κατέβασε καί τού; μπερντέδϊς. Έ τσι 
έβλεπε δίχω; νά φαίνεται.

Ό  Μάνθος κάθονταν με δυό τρεις άλλου; στό 
τραπέζι. Άκρύνητο; καί σκυθρωπός σάν πάντα- 
μόνο τά μάτια του γυρνούσαν, άνησυχότερα άπ ’ 8σο 
τό συνήθιζε, πρό; τά παράθυρα τή ; κούλιας.

«Καλά τά μπλέξαμε !» στοχάστηκε η δόλια 
ή Κούλα. «Δί θάχει μάθει τίποτατ ό Μαβλή; δεν 
τοΰ τά πρόδωκε. Μά μάλιο νά τά πρόδινε, νά γλύ
τωνα μιά καί καλή.τ>

Στήν ταραχή τη; άπό τόν παλιό Ιραστή κόν
τεψε νά ξεχάση όλότελα τό νέο, άν δεν Ιρχονταν 
κι αύτος σέ λίγο στό βελούχι.

Καί τό πράμα τώρα μπερδεύτηκε περσότερο, 
γιατί κοιτάει κι αύτό; στά παραθύρια.

¡ Ή Κούλα άρχισε να φουρκίζεται μέ τήν έ π ι- 
; μ^νή τ ο ΰ  ’Σακαρελου Δε φοβαται τοόρα μόνο αυτόν,
| φοβάται μήν το μυριστή κι b άλλο;. Α ύτό ήταν τό 

χειρότερο, Iva; κίνδυνο; πού δεν τόν λογάριασε όσο 
έπρεπε ώς τήν ώρα. Πρέπει* νά δείξη την προτί
μησή τη ; στον έναν ά π ! «ύτούς, μήπω; άλλιώ; τού; 
χάση καί τούς δυό. Η 1 αοδια τη ; πολύ δεν έχει 
νά παλίψη που νά κλ,.νη. Καθώ; τούς βλέπει καί 
τού; δυό μαζί, τ ν έ-.αν π'λάϊ στον άλλον, ό Σακκ- 
ρέλο; δε βαστάει στή σύγκριση" στό ζύγι πέφτει 
χαμηλά πολύ. Ό ένας γελαστό;, χα(Λύμς,νο;, χω- 
ρατα-.ζής, ό άλλο; σκουντουφλιάρης, άμίλητος, ζευ- 
ζέκης Δες τον πως ρίχνει το ματι άπάνω στό π α 
ράθυρο" δλο κακία κ" ύποψία· τά είδε κλεισμένο κ* 
έβαλε κακό στό νού του δίχως άλλο.

( ’Ακολουθεί)


