
Ο ΝΟΥΜΑΣ
Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  Θ'. ^  R0H^a, ΡΡ1&ΚΗ, 30 TOY FillfirPH 191L ^  RPIQJVIOZ 4 2 1

'Ένας λαός υψώνεται άμα δείξγ] πώς δε φο
βάται τήν άλή&εια. — Ψ Υ Χ .Α Ρ ΙΙΣ

J I E P I E X O J W E N A

ΓΕΑΗΣ. Γιά τούς κριτικούς τοδ Παπαδιαμάντη.
Ε .  Ε Α Ε Γ θ Ε Ρ ΙΑ Δ Η . ’Απάντηση σ' Ινα κατηγοοητήριο (V i

ctor Hugo). r
A P I T P H S  Ε Φ Τ Α Α ΙΩ Τ ΙΙΣ .  "Η Εδτ>/£«,··'
ΙΔΑΣ. 'Η  δύναμη της γυναίκας.
Ν. ΚΑΣΤΡ1ΝΟΣ. Ρούσικη φιλολογία- ίόγια των ματιών. 
Ο ΝΟΡΜΑΣ. "Ενας γιά δλους. V  
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΑΑΜΑΣ. Μελλοντισμός.
ΨΓΧΑΡΗΣ. Τό ταχυδρομικό· 'δελτάριο (τέλος). 
Π Α ΡΑ ΓΡΑ Φ Α Κ ΙΑ — ΤΟ ΖΉΤΗΜΑ ΜΑΣ— Η ΚΟΙΝΗ Γ\ί1-  

Μ Η— ΒΑΡΒΑ ΡΟ ΙΙΑ ^Α ΡΟ — Ο,ΤΙ Θ ΕΑΕΤΕ —  Χ Ω Ρ ΙΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ.

ΕΝΑΣ ΠΑ ΟΛΟΥΣ
"Οταν δ γεροσαλτιμπάγκος τής Φιλ. Σχο

λής μέσα στή μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστή
μιου, τήν περασμένη Κεριαχή, ξαναμχσώντας 
τίς στερεότυπες ανοησίες του κατά τής Δημοτι
κής καί των εργατών τής Ιδέας, φώναξε:

Οί δημοτικισταί δεν είναι "Ελληνες ! 
μιά. φωνή παιίιάτικη τον άντίσκοψε, λέγοντας 
του-

— - Λες ψέματα !
Ό  Ινας αυτός σπρώχτηκε, βρίστηκε, διώ

χτηκε άπό τή σάλα, μά. μίλησε, διαμαρτυρή- 
θηκε, μάς ξεντρόπιασε δλους—κι αυτό βλέπου
με μεΐς. Καί του σφίγγουμε τό χέρι καί τονέ 
φιλούμε στο μέτωπο καί του λέμε :

—  Γειά. σου Έσύ, γειά σου κ ’ έσυ, Βαρλέντη, 
που τονέ συντρόφεψες μέ δυό σου λόγια μεστά. 
’Έτσι φέρνουνται οι άντρες, έτσι πάει δ άγώ- 
λας μπροστά. Με τήν παληκαριά. Έ ν α ς  έσυ, 
μέσα σε τετια σφηκοφωλιά, δέ δείλιασες, δε δί- 
σταξες, δέν είπες τό Ρωμαίϊκο : «άσ’ τονε κι 
άς λέει.» Ό χ ι .  Ψεύτη τον είπες. Κι άντιπρο- 
σώπεψες δλους εμάς, άλάκαιρο τό Έθνος, τό 
αποχαυνωμένο καί τό άναίστητο, που τό ρεζι
λεύουνε καί τό βαραθρώνουνε κι αυτό δέν έχει 
φωνή νά διαμαρτυρηθεϊ— κι αυτό δέν έχει χέρια 
νά διαφεντέψει τό δίκιο του, τήν ύπαρξή του.

Τήν Κεριακή τό πρωί ή «Φοιτητική Συν
τροφιά» δέ βρέθηκε στή θέση της. Φιλολογικό 
μνημόσυνο τοίμαζε, ενώ ή θέση της είτανε μέ
σα στή σάλα τού Πανεπιστήμιου καί ή δου

λειά της είτανε νά διαμαρτυρηθεϊ, νά φωνάξει, 
νά φέρει τή δυνατή αντίδραση στις δημοκοπίες 
καί στά μωρολογήματα του υβριστή κάθε ιεροΰ 
καί δσιου. Μιά ευκαιρία, τή μοναδική δά, νά 
μάς δείξει ουσιαστικά πώς ζεΐ καί πώς υπάρχει 
ή «Φοιτ. Συντροφιά», τήν άφισε καί χάθηκε. 
Τά συχαρήκια που έπρεπε νά τής ανήκουνε σή
μερα, τά δίνουμε στόν "Ενα καί στό Βαρλέντη, 
γιατί τάξίζουνε, άφοϋ αυτοί άντιπροσωπέψανε 
τή «Φοιτητική Συντροφιά», αφού αυτοί δλους 
μάς άντιπροσωπέψανε.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σ ’ ΕΝΑ ΚΗΤΗT0PJ1THPIQ *
( V I C T O R  H U G O )

•Εγώ ’μαι ό δράκος τό λοιπόν, κι ό άποδιωγμένος τράγος. 

Μ ές στού αιώνα αύτό τό χάος, πού σφίγγεται ή καρδιά σας, 
τό  γούστο τσαλαπάτησα καί τόν παλιό τό στίχο 

κ ’ είπα ό  σιχαμερός εγώ : «Σκοτάδι όμπρός απλώσου.»
Κ ι απλώ θηκε σκοτά δι.- Αυτή ή κατηγορία σας είναι. 

’Ω δείο, τέχνη, δόγματα, γλώσσα καί τραγφδία, 
αυτή δλή ή λάμψη σβήστηκε, κι ό ΰπεότυνος έγώ ’μαι, 

κ ι άλάκαιρο έγώ τ ’ αδέιασα τή ς νύχτας τό πιθάρι.

Γ ι ’ αυτών όλων τό γκρέμισμα, έγώ ’μαι ή στραβοτσάπα, 

’Ε σ είς  έ'τόι τά  βλέπετε. Καλά, δέχομαι, άς είναι, 
έμενανέ διαλέξατε στή φούρκα σας τήν τόση 

«Ρακά» έσεις μου φωνάζετε κ ’ έγώ σάς λ έω ' «σπολλάτη !» 

Τ ώ ρα  πού άπό τή  μιά εκκλησία βγαίνει νά μπει στην άλλη, 

αύτό τό βήμα τού καιρού, π ού άθρωπισμό έδώ παίρνει, 
τά  μεγάλα ζητήβα τα  τής λευτεριάς, τή ς τέχνης, 

ελάτε άς τά κοιτάξουμε, λιγάκι έτσ ι μονάχα, 

στοΰ τηλεσκόπιου τό γιαλί, απ' τή μικρή τήν άκρη.
Τ έλος είμαστε σύφωνοι, ναι, έγώ ’μαι αύτός δ απαίσιος·

κι άν καί σ τ ’ αλήθεια έγώ θαρρώ, εγκλήματα άλλα ακόμα,

π ώ ς παραλείψ ατε πολλά, πού έγώ έχω  καμωμένα,
τά σκοτεινά ζητήματα  π ώ ς άγγιξα λιγάκι

κ ’ έξέτασα δλα τά  κακά, γύρεψα θεραπείες
καί τή ς  παλιάς τή ς γαϊδουριάς, έβρισα τά σαμάρια

τό παρελθόν ξετίναξα άπό πάνω ίσα μέ κάτου

τού ρήμαξα τά  θέμελα, τό σκήμά. του τ ’ άπ’ δξιο,
σέ τούτο περιορίζουμαι : Έ γ ώ  τό γιγάντιο τέρας,

ό άφανιστής, δ ακόλαστος, τ ’ αλφάβητου τ ’ αρχαίου,
έγώ ό φριχτός δημαγωγός.— ’Ε λά τε νά τά πούμε :

Σάν άφησα πιά τό σκολειό, λατινικά καί θέμα,

*) Ή  κ. Ε .  Έλευθεριάδη, άπό τή Σμύρνη, μας έσ τ ειλ ε ,  

στην ωρα της, μπορεί νά πει κανείς, τούτη τή μετάφραση, 

πούρχεται σάν απάντηση στό Μιστριώτη καί στά διάφορα 

μιστριωτόπουλα.
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χλωμός, κατσούφης, σοβαρός, μ 5 αδύνατο τό σώμα 

καί μέ σκυφτό τό μέτωπο, σάν προσπαθούσα κάτι 

να καταλάβω, νά σκεφ τώ , στή φύση καί στήν τέχνη, 

τότε άνοιξα τά  μάτια μιου· ή γλώσσα εΐτανε τότες 
λαός κι αριστοκρατικοί, τή ς βασιλείας εικόνα 

καί μοναρχία ή ποίηση· τίτλους ειχεν ή λέξη, 
κόντες καί δούκας εΐτανε, για πάλι τιποτένιος· 

οί συλλαβές μακριά καθώς ή Λόντρα άπ ’ τό Παρίσι- 

έτσ ι διαβαίνουνε μαζί χω ρίς καν νά μιλιούνται 

π εζο ί καί καβαλλάρηδες άπό τό Ν έο  Γνψ νρι· 
ή γλώσσα εϊταν τό κράτος πριν άπό τά ογδόντα εννέα· 
οί πρόστυχες άπ’ τις καλές τις  λέξες χιόρια χώρια· 

ετούτες δά, οί ευγενικές, σκέση είχανε μέ Φαίδρες,
Ίο κ ά σ τες  καί Μ ερόπες, είχαν τήν κομψότη νόμο, 

καί μ’ άμαξα βασιλική πήγαιναν στις Βερσάλιες· 
οί άλλες, ζητιά νοι ένας σωρός, τρελλοί γιά τήν κρεμάλα, 

είχαν τ ις  κατοικίες τους στα. πρόστυχα τά μέρη, 
κάποιοι καί μές στις φυλακές, τά  ταπεινά αγαπούσαν 

ξεσκούφ ω τοι, ξεκάλτσω τοι, ντυμένοι μιέ κουρέλια 
στήν άγορά, πού γιά πεζά  πλάστηκαν καί γιά φάρσα· 

όχλος τοΰ ύφους, ελεεινοί, μές σέ βαθύ σκοτάδι· 

άθλιοι φτω χοί, πού μ ’ ένα Κ , στό λεξοκάτεργό του, 
ό Βωγελάς, ό αφέντης τους, τ ις  είχε σημιειωμένες· 

εκφράζαν τήν κοινή ζω ή , τήν καταφρονεμιένη, 
στιγματισμιένοι, ταπεινοί, χωριάτες τού Μ ολιέρου.

Λοξά τούς κοίταζεν αυτούς τούς γΰφτους ό Ρακίνας, 
κι άν ό Κορνήλιος έβρισκε κανένα μιές στό στίχο, 

τόν φύλαε δέν τόν έδιωχνε, ώ ! αυτός εϊταν μεγάλος· 
καί ό ΒολταΧρος φώναζε : « Ό  Κορνήλιος χυδαΐζει !»

Ό  κακομιοίρης ό Κορνήλιος, δέν ξεστόμιαε λέξη.

Τ ό τ ε  ήρθα έγώ καί φιόναξα μέ τό σπαθί στό χέρι :

«Τ ί πάντα τούτες πάνε όμπρός, κ ’ οί άλλες πάνε πίσω ;»

Κ ι άέρα επαναστατικό, στά τάγματα τιϋν στίχων,

τών δεκαπεντασύλλαβων, καί στήν ’Ακαδημία

εφύσηξα τή  γέρικη, μεταφορές γιομάτη,

πού έκρυβε στά φουστάνια τη ς τόση σκολαστικότη.

Έ β α λ α  σκούφο κόκκινο στό λεξικό τ ’ αρχαίο.
Δέν έχει λέξες υπουργούς ! καί λέξες προλετάριους !

Κακιά φουρτούνα σήκωσα μέσα στό καλαμάρι, 

καί στό σκοτάδι τό βαθύ, μέ τό λαό τό ιιαΰρο 

τώ ν λέξεων ανακάτεψα τό κάτασπρο μελίσσι 

τώ ν ιδεών, καί φιόναξα : «Λ έξη κημμιά δέν έχει, 

πού απάνω τη ς νά μή μπορεί ή ιδέα νά καθίσει, 

δροσάτη, αγνή.» Λόγος φριχτός. — Ή  σύλληψη, ή λιτότη, 
ή υπαλλαγή τρεμούλιασα ν στοΰ ’Α ριστοτέλη τά όρια 
πάτησα καί διαλάλησα έλεύτερες τ ις  λ έξες .
’ίσες κ ’ ενήλικες. Α υτές οί τίγρες τότες όλες, 

άφανιστές, καταχτητές, ούννοι, σκύθες καί δάκες, 

μπροστά, στήν τόση τόλμη μιου, φανήκαν παιχνιδάκια.

’Ό ξ ω  άπ’ τόν κύκλο πήδηξα κ ’ έσκασα τό διαβήτη- 
καί τό γουρούνι τδκραξα γουρούνι καί γιατί όχι ;

Ό  Τ ά κιτος ονόμασε τόν ελεεινό Β ιτέλ λ ιο ,
κι ό Γου'ίσαρδΤνος τό Βοργία . Σ κληρός, ξάστερος, άγριος,
ά π ’ τό σκυλλί πού σάστισεν έβγαλα τό κολλάρο

τών επ ιθ έτω ν  στή σκιά τού φράχτη, στά χορτάρια

μιέ τή  δαμάλα αδέρφωσα τήν πρόστυχη αγελάδα,

πού ή μιά τους εϊταν Μ αριγώ καί ή άλλη Β ερενίκη.

Τ ό τε ή φδή αγκαλιάζοντας τό Ρ α μ π ελέ μιεθάει· 

τό «Ç a  ira» χορεύανε πά στήν κορφή τοΰ Πίνδου· 

ο ί εννέα οί Μ ούσες, μιέ γυμνά τά ατήθια τραγουδούσαν

τραγούδι επαναστατικό καί τό συρτό τραβούσαν* 

ή έμφαση ανατρίχιασε μιές στά μ ετα ξω τά  της· 
ή βοσκοπούλα μας Μ υρτώ πήρε ένα γαϊδουριάρη. 

’Ακούσανε ένα βασιλιά νά λέει : « Τ ί  ώρα είναι ;» 

Κατάσπασα τό φ ίλντισι, τ ’ αλάβαστρο, τό χιόνι, 

ά π ’ τό μαυράδι τού ματιού τράβηξα τό γαγάτη, 
καί τόλμιησα νά πώ στό μιπράτσο:«εΐσαι άσπρο, τίπ οτα  άλλο.» 

Τ ό  πτώμα ακόμα π ού άχνιζε τό βίασα τού στίχου, 

κ ’ έβαλα έκ εΐ τούς άριθμιούς· τρομάρα ! ό Μ ιθριδάτης 

Οέ νά μπορούσε νά μιας πει τήν Κ ύζικο στά πόσα 

πολιόρκησε. Γινήκανε οί Λ αίδες π ό ρ ν ες ! φ ρ ίκ η !
Κ αί πολλές λέξες πού ό Ρ εσ τώ  χτένιζε κάθε μέρα 
πούχανε τόν αγέρα τοΰ μεγάλου Λουδοβίκου, 

περούκα άκόμια φόραγαν τή ς χτενισιάς ετούτης, 

τής φιόναξε ή επανάσταση, ψηλά, άπό τό θρονί τη ς : 

«’Ά λλα ξε π ιά κ ’ είναι καιρός. Μ έ τήν ψυχή γιομίσου 
τών λέξεω ν πού κράταγες στή φυλακή ώ ς τά τώρα.»

Μ έ λιονταριού ένα μούγγρισιια τότε ή περούκα χαίτη 
έγίνηκεν. Έ λ ευ τερ ιά  ! κ ’ έτσι στό χαλασμό μας, 

άπό σκυλλάκια κάμαμε πελώ ρια λεοντάρια, 
καί κάτου άπ’ τήν ανεμοζάλη τήν κοσμοχαλάστρα 
πού τή σηκιόσαμεν εμείς σκεπάστηκαν μέ φλόγες 

λέξες 'π ολλώ  λογιώνε. Σ τό  Λοιιών κόλλησα απάνω 

τέτο ιες  προκήρυξες : «Καιρός πιά νά τελειώ νουμε είναι 

Μ πουχούρηδες, Μ προσέτηδες, Μ πατέδες, στο κα λά θι!

Αυτοί χερόπεδα έβαλαν στό λογισμό τού άθρώπου.
Σ τ ’ άρματα στίχοι καί πεζά ! όμπρός παραταχτήτε !
Γ ιά  ίδήτε πού βρισκόμαστε : σίδερα έχει στά πόδια 
ή φδή καί φ ίμωτρο ή στροφή, στή φυλακή ε ϊν ’ τό δράμα. 

Ο ί Κ αμπιστρόνοι βράζουνε στον τάφο τοΰ Ρ α κ ίν α !»

Τ ρ ίζ ει  τά δόντια ό Μπουαλώ : «Σιωπή π ιά !»  τού φωνάζω . 

Κ ’ έκραξα μές στόν άνεμο καί μές στό αστροπελέκι : 
«Πόλεμο στή ρητορική, στή σύνταξην ειρήνη !»
Ξέσπασε τότε άλάκαιρο τό έννενήντα τρία.

Σ τ ’ άξόνι τους τρεμούλιασαν τό πάθος, τό ήθος, τό άθος. 

Ο ί Μ ατασσίνοι, αφήνοντας τόν ΙΙουρσωνιάκ, τόν Κάθο 

καί πιάνοντας τό Ντουμιαρσέ, στούς πρόστυχους χορούς τους, 

τις  σύριγγες, ά π ’ τά  νερά τοΰ ΙΙερμιησσοΰ, γιομίσαν. 

Σπώντας τό νόμο, ή συλλαβή, τά ρήματα, οί παρίες, 

τά ουσιαστικά τά πρόστυχα τρέξανε. Τ ό τες  όλοι 

έφριξαν ώς τά κόκκαλα. Τούς είδαν νά ξεθάφτουν 
Χής ’Αθαλίας τ ’ όνειρο. Στόν άνεμο τή στάχτη 

πετάξανε τή ς δήγησης τοΰ Θηραμένη· τ ’ άστρο, 
ή  ’Ακαδημία, σκοτίστηκε. Ναί, ξεπαστρεύτηκε όλο 

τ ’ αρχαίο τό σύστημα, κ ’ εγω πού νά ρουφώ) μ ’ αρέσει 

τίον φράσεων τό αίμα, χτύπησα τά χέρια μου, σάν είδα 
τήν άφρισμένη τή  στροφή νά σαίρνει άπ’ τόν κολλάρο 
τήν Τέχνη τήν Π οιητική  μέ μουγκριτό στό δρόμο, 

μιλώντας γιά τά πράματα μ.’ ένα ύφος χω ρίς νόμους, 

καί μέσα στόν ορμητικό, σάν κοίταξα, τόν όχλο 
λέξες πού τις αφόρισε ή κομψότη νά κρεμνανε 
τό γράμμα, αύτόν τόν άρχοντα, στό πνέμα τό φανάρι.

Ναί έγώ ’μαι ό Ν ταντών αύτός! έγώ ’μαι δ Ρ ομπεσπιέρος! 
Πάνω στή λέξη τήν πυρά τή λυγεροσπαθοΰσα, 
σήκωσα σ’ επανάσταση τά πρόστυχα τά λόγια· 

έγώ έσφαξα τό Ρ ισ ελέ πά στοΰ Ν τανζώ τόν τάφο.

Ναί, αλήθεια, αυτά είναι μερικά άπ ’τά κακουργήματα μου 

Κυρίεψα καί γκρέμισα τή ς ρίμας τή Μπαστίλλη.

Κ αί τί μονάχα τούτο ; τά  δεσμά τά σιδερένια 

πού δένανε τοΰ λαού τή  λέξη τάκαμα κομμάτια·



τις λεγεοόνες τις χλω μές ξανάφερα ά π ’ τόν αδη 

τών κολασμένων λ έξεω ν  καί κάτου άπό τόν ήλιο 

τσάπισα τήν περίφραση· τ ’ αλφάβητο, τόν πύργο 

τό σκοτεινό, ανακάτεψα, πού απ’ τή Βα βέλ βαστοίσε, 
και το ϊσωσα· τί τδξερα : τό φοτιρκισμένο χέρι 

τη λέξη λευτερώνοντας, τή σκέψη λευτερώνει.

"Ο λες έ'χουν έ'να σκοπό οί προσπάθειες τού άΟροόπου, 
σ ' ένα σημάδι ρήχνουνε, κ ι δλες είναι ένα βέλος.

Λοιπόν είμαστε σύφωνοι, καί νά, σάς λέγω τίμια 

πολλά μιου εγκλήματα καί κάτου βάζω τό. κεφάλι.
Π ρέπει γιά νάστε γέροι εσείς καί βέβαια καί μπαμπάδες, 

καί νά ! γιά δέκατη φορά, τό σφάλμια μου σάς λέω.

Ναί, αλήθεια, άν ό Μ πω ζέ είναι θεός, εΐμ.αι άθεος έγώ

[τότες.
Συγυρισμένη, σεβαστή, σέ τάξη εϊταν ή γλώσσα

μέ τά χρυσά τη ς σήματα, στολίδια εΐχε στούς τοίχους,
εϊταν Τριστάνος καί Μ πουαλώ· στή μέση εϊχε ένα θρόνο
κ ’ έδρες σαράντα γύρω· έγώ τήν, έκαμα άνω κάτω,
έσπασα ά π ’ δλα κάτι τις  στύ ξακουστό σαλόνι·

ή κύρια ή λέξη ή χωριανή, λοχίας εϊταν μονάχα,
τήν έκαμα συνταγματάρχη έγώ· καί γιακωβίνο
έκαμα τήν αντωνυμία, τή μετοχή τή  σκλάβα,

μιέ τ ’ άσπρα τά μαλλιά θεριό, τό ρήμα αναρχική ύδρα.
Ό μιολογει ό υπόδικος. Όμιπρός πυροβολεΐστε !

Ε ϊπ α  στόν ρώ & ω να  : «Μά εσύ ! μιιά μύτη είσαι μονάχα!» 
Καί στόν μ α κ ρ ά ν  χ ρν ααν ν  κ α ρ π ό ν  : «Είσαι ένα απίδι !»

[τοΰπα
Ε ίπ α  στον μ έγαν  Β ω γ ελά  : «Μιά μάσκα είσαι μονάχα !» 

Γ εν η τε  μιά δημιοκρατία ! γενήτε είπα στις λέξες, 

ή μιρμηγκιά ή απέραντη, κ ’ εργάζεστε, αγαπάτε, 

ζ ή τ ε - κι ολα τά κλόνισα, τόν εύγενή τό στίχο 

δύστροπα π έταξα στά μαύρα τά σκυλλιά τής πρόζας.

Κ ι άλλοι το  καμαν πιο καλά αύτύ πού έγώ έχω κάμει.

Η  Ευτέρπη ποϊιχε ύφος ψυχρό, ή Π ολύμνια, ή Καλλιόπη 
δέν έχουν πιά τήν ψεύτικη τή σοβαρότη εκείνη.

Καί τοΰ ήμιστίχιου κάμαμε τή ζυγαριά νά παίζει.
Λοιπόν καταραστήτε μας. Σ τό  μέτω πό του ύ στίχος 

στεφάνι δωδεκάφτερο φορούσε- άλλότες πάντα, 

καί χοροπήδαε αδιάκοπα πά στή διπλή ρακέτα 

πού τηνέ λένε προσωδία, τή  λένε κ ’ ετικέτα, 
σπάει τούς κανόνες τώ ρα πιά, γελάει τό ψαλίδι, 

κ ι άπ’ τό κλουβί τη ς , τήν τομή, σάν τό πουλί πετάει 

κα ί φεύγει μές στή λαγκαδιά, ανεβαίνει στά ουράνια, 

σά θειος, ουράνιος σκορδαλιάς, ¿λεύτερος στή φύση.

Κ αί τώ ρ α  δλες οί λέξες πιά μέσα στό φως πλανιούνται. 

Ο ί συγραφιάδες λεύτερη την κάμανε τή γλώσσα 
καί χάρη στούς ληστές αυτούς, σ ’ αυτούς τούς τρομοκράτες, 

ή  αλήθεια τών σχολαστικών δασκάλων τό μελίσσι 

διώχνοντας τώρα, ή φαντασία, πού μιέ φωνές χιλιάδες 

πάταγο κάνει, τζά μ ια  σπάει μιές στών άστών τό πνέμα, 

ή  ποίηση ή τριπρόσω πη, πού τραγουδάει γελάει 

αναστενάζει, περγελάει, π ιστεύει, πού ό Σ α ιξπήρος 

κι 6 Π λαΰτος τηνέ σπέρνανε στόν όχλο, στούς πληβείους· 
δπου τή φρόνηση τοΰ ’Ιώ β  σκορπ ίζει στά έθνη απάνω 
κ ι ανάμεσα στήν τρέλλα του τή  λογική τοΰ Ό ράτιου· 

πού τή μεθάει τ ’ άπειρο τό φρένιασμ,α τοΰ αιθέρα, 

τρελλή ιερή, μ’ αστραφτερές μιατιές, δπου ανεβαίνει

τά σκαλοπάτια τοΰ καιροΰ, πού παν στήν αίω νιότη, 

ή Μούσα ξαναφαίνεται, μάς ξανασυνεπαίρνει, 

τή  φ τώ χεια  τήν άθρώπινη ξαναρχινάει νά κλαίει, 

άπ ’ τό ζενίθ ώς τό ναδίρ πάει κ ’ έρχεται χτυπάει 
παρηγοράει, στραφτοκοπάει, τό πέταμά τη ς λάμπει 
σίφουνας, σπιθοστρόβιλος λύρα στά μέτω πα δλων, 

λάμιπουν τά μύρια μιάτια της στις μύριες τη ς  φτερούγες.

Τ ό κίνημα, έτσ ι κάνοντας, τό  έργο του τελειοόνει.

Σήμερα ή επανάσταση χάρη σέ σένα, πάλλει 
ζή , ώ άγια πρόοδο, στή φωνή στόν αέρα στό βιβλίο.
Σ τή  λέξη , τή  σπαρταριστή, τή  νοιώ θει δ άναγνώστης· 
φ ωνάζει, τραγουδάει, γελάει, διδάσκει, διασκεδάζει.

Ώ ς  λύθηκε τό πνέμα τη ς τή ς λύθηκε κ ’ ή γλώσσα.

Σ τό  μιυθιστόρημα κρυφά μιλάει στις γυναίκες.
Λυό φλόγες τιύρα λάμπουνε μέσα στά δυό τη ς μάτια, 
γι’ αυτόν πού σκέφ τεται ειν ’ ή μιά γιά τόν πολίτη ή ά λλη . 
Τήν  αδερφή τη ς λευτεριά τήν παίρνει άπό τό χέρι 
κι ά π ’ τών άθρώπων δλωνε τηνέ περνάει τούς πόρους.

Ο ί πρόληψες σάν κοραλλιών πετρώ μα τα, πού γίναν 

άπ’ τό Οαμιπό συσσώρεμα, άπ τώ  χρόνωνε τ ις  πλάνες, 

διαλύνουνται. στύ χτύπημια τών λέξεω ν, πού πλέουνε, 

γιομάτες άπό τήν ψυχή, κι άπό τή  θέλησή της.
Αύτή ’ναι ή πρόζα, αυτή ’ναι δ στίχος, τούτη καί τό δράμα· 

αύτή ’ναι ή έκφραση, ναί αύτή, καί τό αϊστημα αύτό πάλι 
ενα άστρο άπά στόν ουρανό, φανάρι μιές στό δρόμιο.
Σ τά  πιό βαθιά τά βάραθρα τή ς γ'λώσσας μέσα μπαίνει· 
μέ. μιά τρομπέτα  τρομερή φυσάει στήν τέχνη άπάνω.

Καί, θεοΰ ’ναι τοΰτο θέλημα, άφοΰ γιόμισε τόν κόσμο 

αύτή άπ’ τις  περήφανειες τη ς καί τ ις  παλιές ρυτίδες 

άφοΰ έσβησε άπ’ τά μέτωπα, τόν ξεπεσμένο όχλο 

άφοϋ τόν ξανασήκωσε, τόν έβαλε δπου πρέπει 

κι άφοΰ έγινε δικαίωμα, γίνεται τώρα ’Ιδέα  !

Ε . Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ Δ Η
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ΤΟ ΤΑΧΫΑΡΟΡΙΚΟ ΑΕΑΤΒΡΙΟ*
ΙΙολύ ωραία. Μά δέ γύρεβε. Νά, έτσι βρέθηκε ή 

άλλη, άπό τά παιδιακήσια της ακόμη τά χρόνια, 
καί τί τά θές ; άγάπη πού τόσα χρόνια .βαστά καί 
προκοπή δέν είδε, άγάπη δέν είναι καθαφτό, είναι 
παλιός χαβάς, πού μήτε γιά χορό δε φελά. Τό πα- 
ραδέχουμαι, άντίσκοφτε δ  Άντρέας.

Τότες δμως, άπό ποιο λόγο νά ξακολουθα τό 
κορίτσι νά παίζη τό χαβά, νά συλλογιέται- τόν Κά
ρολο ; Μήτε σ5 άφτό δέν τήν ψυχολογούσε δ π ω ς  έ 
πρεπε ό Άντρέας. Νόμιζε δηλαδή πώς άπό άγά
πη, άπό κρυφτή άσύνειδή της άρεσιά τού παλλη- 
καριού συλλογιότανε τόν , Κάρολο, ένώ άν τό ξετά- 
σης, άπό τήν άπελπισιά της κάποτες— επειδή σί
γουρο πώς δέν τδλεγε κάθε μέρα, δπως θαρρούσε 
ό φίλος — κάποτες λοιπόν έλεγε πώς μπορεί νά τό 
φέρη πιό υστέρα ή τύχη, νά τόν πάρη. Βέβαια. 
Γιατί τάχα νά μήν τόν πάρη ; Μιά καί δέν έπαιρ
νε τόν καλό της, τό μονάκριβο, δέν τής εμελε ποιό- 
νε παίρνει, ποιόνε δέν παίρνει. Σέ πεντε, σε δεκα 
χρόνια τό πολύ πολύ, δ  Άντρέας θά τήν έχη πιά 
ξεχασμένη. Τί νά κάμη τό παιδί ; Νά μείνη γερον-

”) -Ή  άρχή στόν δριθ. 4 2 0 .
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τοκόριτσο, νά τήν κοροϊδέβουνε ; Στό χωριό παν- 
τρέβουνται ό'λοι. Θά παντρεφτή καί τού λόγου της 
σάν τούς άλλους, νά μή λένε πώς μόνη της άφτή 
δέ βρίσκει άντρα. Παντρειά δέ θά πή έρ ω τ α ς ,  άξα
φνα σάν τον έρωτα πού τήν έσμιγε μέ τον Άν- 
τρέα. Παντρειά θά πή, νάχης σπιτικό δικό σου, νά 
δουλέβης μέσα, ενώ δουλέβει δ άντρας σου όξω, ή 
στο χωραφάκι τους, ή άλλου.

Ό  Άντρέας δέ συλλογιότανε ποτέ του, πώς ρο~ 
μαντζιέρης ή κοπέλλα δέν είτανε, νά φανταστή α
γάπες άτέλειωτες ή τραγικές. Δέν μπόρεσες νά πά- 
ρης τον Άντρέα σου. Χάσου, χώσου στήν έρμιά και 
σκοτώσου. ’Όχι. "Αθρωπος είσαι, θάκολουθήσης και 
σύ τήν τύχη τήν άθρώπινη. Κάλλια νά τό λές α
παρχής, παρά νά τό κάμης πιο υστέρα καί νά μήν 
τό πής. ’Αλήθεια, πού ίδια ή Μαρία— Λεωνή τό 
στοχαζότανε κάποτες, πώς δέν ακολουθούμε μονά
χα τήν τύχη μας στον κόσμο, ακολουθούμε καί τήν 
καρδιά μας. Έννοιωθε μάλιστα έσώψυχά της πώς 
καλήτερο, πιο τίμιο τήν καρδιά νάκούσουμε, πώς 
συχνά κιόλας δέν μπορούμε νά κάμουμε αλλιώς 
καί τότες φώναζε1

— «Τελείωσε πιά. Έγώ ποτέ μου δέ θά παν- 
τρεφτώ !».

Περίεργο πού τό φώναζε μέ κάποιο θυμό, σά νά 
ξεστόμιζε πράμα ενάντιο στον κανόνα τό γενικό, α
φύσικο κανένα πράμα, πού δέν τής άρεζε, γιατί α
κόμη δέν τδπαιρνε ή λογική της. ’Αγάλια γάλια 
έ'μελλε νά τό καταλάβη καί τούτο·. Θά τό καταλά
βαινε άπό πιό νωρίς, θά τής φαινότανε μάλιστα μιά 
γλύκα, σάν κορίτσι αγαθό πού τή γέννησε ή μάν
να της, νάφιερωθή σέ μιαν άγάπη καί μόνη, άν δ 
Άντρέας τήν άφινε ήσυχη, άν δ Άντρέας δέ ζού- 
λεβε καί δέν. τή χολόσκανε, άφού άφτή τό ήξερε 
πώς είναι αθώα καί δέν τό χωρούσε 6 νούς της, 
πώς μπορούσε κάποτες νά είναι τόσο κακός έ'νας 
Άντρέας. Μά επειδή ο Άντρέας θύμωνε καί πειδή 
τής ζητούσε πράματα πού στά μάτια της τό λόγο 
τους δέν είχανε, νά μή βγαίνη άξαφνα ποτέ της μέ 
τον Κάρολο, επειδή δ Άντρέας τάπαιτούσε κιόλας 
νά κάμη όπως ωριζε ή αφεντιά του, πεισμάτωνε 
καί ή Μαρία— Αεωνή, σιρίγλιαζε, τού τό άπαγόρε- 
βε νά ρωτά γιά τέτοιες άνοησίες, άν πήγε μέ τον 
Κάρολο ή δέν πήγε· νά τάφήση άφτά, γιά νά μήν 
έχουνε κατόπι αναμεταξύ τους δυσάρεστα, πού βα
ρέθηκε πιά. Έτσι λοιπόν άπό καλή πού είτανε, γι
νότανε κακή- καί δέν έφταιγε τό κορίτσι, πού νά 
πής· έρχότανε ή κακία της άπό τό νά μή συνενο- 
οΰνιαι αναμεταξύ τους. Κλειδωνότανε στήν αντί
ληψή του δ καθένας κι άπό κεΐ μέσα έκρινε τόν 
άλλονε.

Μά νά πούμε τήν αλήθεια, είχε τή λογική .του 
κι δ Άντρέας. Δυο πράματα σημαντικά έβρισκε νά 
τής άποκριθή στά επιχειρήματα της.

Νά. Ή  Μαρία— Αεωνή λάβαινε γράμματα τού 
Κάρολου, τά φύλαγε μάλιστα σέ μιά κασσετίνα καί 
δέν τού τάδειχνε. Λοιπόν άφτό σπουδαίο.

Δέν τού τάδειχνε, 7ΐιστέβω, γιατί έκεινής τά 
γράμματα σπουδαία δέν τής φαινόντανε διόλου, 
παρά παιδιακήσια. Δέν τού τάδειχνε κι άπό άλλη 
μιά αιτία, πού τού λόγου του θά τά περνούσε γιά
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φοβερές αμαρτίες, θά τάβλεπε μέ τά δικά του τά 
μάτια, καί τάπόφεβγε ή νέα νά τονέ λυπήση, νά 
τον πικράνη.

Γιατί δμως νά τά φυλάγη σέ μιά κασσετίνα ; 
Πώς δέν τά πετοΰσε ; Πώς έπαιζε ¡χαζί του κρυφτό; 
Πώς άκολουθήσανε αναμεταξύ τους καί κάτι παρά
ξενα, λόγου χάρη τή μέρα δπου είτανε ή Μαρία— 
Λεωνή γιά νά βγή, νά πάη στό πέρα τό χωριό, κ’ 
έφτασε ό Άντρέας στήν καλύβα, τήν ώρα ίσια ί
σια πού ετοιμαζότανε· πήρε τότες κρυφά τά παπου
τσάκια της, τό καπέλλο της, νά τά βάλη σέ μιά 
κάμαρα, όπου νά μήν τά δτή δ Άντρέας. ’Απαν
τούσε ή Μαρία— Αεωνή, πώς έτσι φέρθηκε πάλε 
γιά νά μή λυπηθή άδικα δ καλός της, γιά νά μή 
φανταστή άρατα θέματα, βλέποντάς τηνε πού βγαί
νει. Άριστα ! Μά νά σου τώρα καί τό δέφτερο τό 
παράπονο τού φίλου· άπό πού κι ώς πού νά θυμώ- 
νη, νά βουβαίνεται, λέξη νά μήν ξεστομίζη νά τόν 
ήσυχάση, νά μήν αποκρίνεται, κάθε φορά πού ζού- 
’λεβε ο άθρωπος καί τή ρωτούσε, νά ξηγηθοΰνε στό 
τέλος: Πώς νά μή θέλη νά ξηγηθή μιά κ’ είτανε 
αθώα ;

"Ισια1 ίσια, όντας αθώα ή κόρη, δέν τό παραδε
χότανε νά τή ρωτά. σά νά είτανε τάχα φταιξιάρα. 
Καί δώ πάλε φανερωνότανε μεταξύ τους άλλη δια
φορά. Ό  Άντρέας, σά μελανοβουτηγμένος πού κα
τάντησε άπό τήν περίσσια του τή φιλολογία, έβρι
σκε για νά τήν κατηγορήση, γιά νά τή “ μαλλώση, 
κάτι λόγια σουβλερά πού τή δαιμονίζανε. Μόνο πού 
πατσαβούρα δέν τήν ώνόμαζε. Τής έλεγε καί τής έ
λεγε. Δέν μπορούσε πιά νά τάκούση. 'Ρητορική 
διαθέσιμη δέν είχε νά τού άποκριθή. Άφτή δέ 
σκάμπαζε άπό τέτοια. ’Έννοιωθε μονάχα παστρικά, 
ξάστερα, πώς τήν άδικοΰσε βαριά, πώς τό παράκα- 
νε καί θά παραλαλούσε. Αδύνατο κιόλας, βσο κι άν 
πάσκιζε, νά τού δώση νά καταλάβη τί άλλου κό
σμου πράματα πήγαινε καί ξεψάρεβε, νά τής; χαλά- 
ση τή ζωή της, νά χαλάση μ’ έναν κόπο καί τή 
δική του. Τό λοιπό μιά μέρα τού δήλωσε βητά, πώς 
νά, κι άν ξακολουθήση έτσι νά τή βασανίζη, βα
ρέθηκε, τελείωσε, θά σκοτωθή, θά πνιγή, κοντά ή 
θάλασσα. Κάλλια δ θάνατος παρά τό μαρτύριο τό 
παντοτινό τής γρίνας, τής ζούλιας καί τής αδικίας.

Δέ στοχάστηκε δ Άντρέας πώς γιά νά βάζη θά
νατο μέ τό νού της, θάπρεπε νά τόν αγαπά μέ τά 
σωστά της, άφού μπορούσε νέττα σκέττα νά τόν ά- 
φήση στά κρύα του λουτρού, νά τόν παραιτήση. 
Μά τήν αγαπούσε δ ίδιος λωλά, δέν. τόλμησε πιά 
τίποτα νά τής πή. Έτσι τον είδαμε στήν άρχή μέ 
το δελτάριο, νά φύγη καί νά σωπάση — κι άς τή 
φώναζε σκύλα όσο ήθελε μόνος του. Ή  αλήθεια 
είναι πού σκύλιαζε ο φίλος. Μπροστά ■ στόν εαφτό 
του, δικιολογιότανε περίφημα. Δέ θέλει, λέει, νά τή 
βωτώ. Σημαίνει πώς φταίει χωρίς νάχη το κουρά
γιο νά μοΰ τό μολογήση. Τό δελτάριο έκεΐνο γιά 
τόν Κάρολο πάλε θά είτανε. Ά ν τή ρωτήσω, θά 
μέ φοβερίση μέ τά πνιξίματα. Κι ώςτόσο τού γρά
φει ! Σίγουρο. Γιά τούτο καί τόκρυψε τό πιττάκι. 
Γιά τούτο καί θυμώνει. Σύστημα λαμπρό. Έτσι δέν 
είχε νά δώση λόγο. Δέν τό παραδεχότανε νά θυμώ- 
νη δ Άντρέας. Εκείνη ώςτόσο θύμωνε άλλο τίπο



τα. Φως φανερό. Τονέ γελούσε.
Τού μπήχτηκε ό λογισμός στό κεφάλι τοΰ Ά ν- 

τρέα. Κι άρχισε τότες εκείνο τό δράμα, πού κόν
τεψε τόντις νά τελείωση ελεεινά.

Πρώτα, καθώς τάναφεραμε, σκόπεβε ό Άντρέας 
νά μάθη καί καλά ποιανού έγραψε ή Μαρία—Λεωνή. 
Έπειτα, τό συλλογίστηκε, άλλαξε γνώμη. 'Αποφά
σισε νά σωπάση τώρα κι άφτός. Τσιμουδιά. Φυσικά 
δμως, άντίς νά ξεθυμάνη, άντίς νά ςεσπάση δξω ή 
φουρτούνα, μαζέφτηκε, ξέσπασε μέσα καί μάνιζε ο
λοένα Μιά ιδέα τόν τυραννούσε, ιδέα σωστή, ακα
τανίκητη, άν τά κρίνεις τά πράματα δπως τάκρινε, 
δπως τά συνταίριαζε άφτός μέ το  νού τον, καί τήν 
άποτύπωνε τήν ίδέα του μέ λίγες λέξες, δηλαδή πώς 
δυο άντρες νάγαπα ένα κορίτσι δέ γίνεται, δέ γίνε
ται νά μοιράζη τήν καρδιά της- ακόμη κι άν άγά
πη δέν είναι, άδύνατο, απαράδεχτο, νάχη σκέση μέ 
δυό. Δέ γλύτωνε άποκεϊ ό λογισμός του. Ό  Ά ν
τρέας γνώριζε κιόλας τόν Κάρολο. Τόν είχε διεί 
τρεις τέσσερις φορές· άλλες τόσες μίλησε μέ τή 
Μαρία— Αεωνή γιά τον Κάρολο. Άναντίλεχτο πώς 
τόν εκανε γούστο ή φιληνάδα. Είχε ό νέος στό πρό
σωπό του, στούς τρόπους του, στή λαλιά, σ’ δλο του 
τό είναι, κάτι, χαδιάρικο, κάτι γλυκό. Επειδή μά
λιστα δέ βρέθηκε αφ ορμ ή , άφ οΰ  συχνά τους δέν άν- 
ταμωνόντανε, νάκολουθήση αναμεταξύ τους τίποτα 
δυσάρεστο νά μαλλώσουνε άξαφνα ή νά τσακωθού
νε, τού τδλεγε κάποτες ή Μαρία— Αεωνή τού Άν- 
τοέα, νά τόν πειοάξη, πώς δ Κάρολος δέ θύμωνε, 
νά τάρπάξη τοΰ φίλου τάφτί, νά τό συλλογιστή, νά 
στρώση. Ό Άντρέας τδπαιρνε κατάκαρδα. Μεγά
λη τερο καημό τοΰ έδωσε άκόμη μιά κουβέντα πού 
τή θυμότανε τώρα μέ πίκρα καί μέ άχτι. Μιά μέρα 
πού μιλούσανε ξέθαρβα, σάν τίμιο κορίτσι πού είχα
νε ή μικρούλα καί είλικρινό, τοΰ είπε, νά, πώς ε
κείνος πού ζουλέβει γιά τό δείνα καί γιά τόν τάδε, 
πώς εκείνος πού άθρωπο μαζί της δέ βλέπει, δίχως 
νά ζουλέβη καί τή σταναχωρεΐ αλύπητα, ίσως μέ 
περσότερο δίκιο παρά γιά τούς αποδέλοιπους, μπο 
ρούσε τόντις νά ζουλέψη γιά τόν Κάρολο. Εννοού
σε βέβαια ή κοπέλλα, πώς συνήθειο δέν είχε νά παί 
ζη μέ τόν πρώτο πού τή συντύχαινε, νάκούη εργο
λαβίες άπό δω, μποσικάδες άπό κεΐ, πώς ο Κάρο
λος, σάν παιδικός της φίλος, σά συθρεφούλι της, 
γιατί τάχα νά μην μπη αε λογαριασμό και ϋ'&μ- 
παινε αν ξακολουΦοναε νά της βίχνεται άδικα ό 
Αντρέας. ’Όχι πώς άπό άγάπη θά γίνη άφτό, μά 

σίγουρο θά γίνη άπό πείσμα.
Έτσι δ η λ α δ ή  το  εννοούσε μέσα της ή Μαρία— 

Αεωνή. Έτσι όμως δέν τό φανερώνανε τά λόγια 
της. Τά χερότερα κακά έρχουνται άπό τέτοια πα- 
ρανοήματα κρυφά, αχ  δέν ξηγιέται ξάστερα κανείς. 
Ό  άθρωπος.καί πιό πολύ ό άθρωπος ό απλός θαρ- 
βεΐ πάντα πώς έκεινο πού δ ίδιος συλλογιέται τό 
συλλογιέται κι δ άντίμιλός του. Ανάγκη, λέει, δέν 
έχει νά τό έξωτερικέψη, άφοΰ δπως τό νοιώθει ά
φτός, έτσι καί το ξέρει· θά τό ξέρης καί σύ λοιπόν, 
δπως τό νοιώθει δ ίδιος. Δε φαντάζεται πώς θά βά- 
λης τίποτις άλλο μέ τό νού σου, επειδή τό τίποτις 
αλλο ουδέ κάνε τό στοχάστηκε, αφού τής  δ ική ς  του 
αντίληψης δέν είναι. Αοιπόν δ Ά ν τ ρ έ α ς ,  τό λόγο ε

κείνο τής Μαρία— Αεωνής, τ ώ ρ α  τόν έρμήνεβε ό
λους διόλου διαφορετικά, τον άλλαζε δίχως νά τό 
καταλάβη, τού έδινε ξένη μορφή, ν ό η μ α  ξένο  χ ” έ 
λ ε γ ε  μέσα του-

—-«Τόν Κάρολο νά πάρη λογαριάζει ! Νά πού 
μου τό μολόγησε κιόλας.»

Εάθησε σπίτι του άλάκαιρη μιά μέρα. Δέ φά
νηκε δξω. Στήν καλύβα δέν πάτησε. Τήν άβριανή, 
έτυχε νάχη'δουλειά ή Μαρία—Αεωνή στοΰ Άντρέα. 
’Ίσως δά νά πήγε καί πίτηδες τό παιδί. Τήν είδε δ 
Άντρέας. Τής τό. βάσταξε βαρί βαρί. Δέν τή ρώ
τησε τίποτα. Μόλις τήν καλημέρισε. Κρύα. Τό πρό
σωπό του σοβαρό, ψυχρό, σφιχτό, κλεισμένο. Μέσα 
λύσσα. “Οτι πού τό παρατήρησε ή Μαρία— Αεωνή, 
τό υποψιάστηκε τί τρέχε:. Γιά τό ■ πιττάκι τά μού
τρα. Βέβαια, μαζί της άλλαξε άπό τότες. Συχύ- 
στηκε. Ή περηφάνεια, το φιλότιμο τής στουμπώσα
νε τό στόμα. ’Έτσι, τό λοιπό; Νά μή φταίη, νά μή 
φταίη διόλου καί δ κύριος νά τά κατεβάζη ! Γιά 
καμιά λεγάμενη θά τήν περνά, γιά καμιάν άτιμη 
πού γράφει στούς νέους, τή στιγμή άκόμη πού τούς 
άποχαιρέτησε καί φύγανε ; Μά καί νάγραφε, τί μέ 
τούτο; Δελτάρια σήμερις, άψε σβήσε,' εικονογραφη
μένα κιόλας, ποιός καί σέ ποιόνε δέ στέλνει ; Όχι, 
ξαναρχίζει τά παλιά του Δέν τήν αγαπά, πού τής 
φέρνεται τόσο άδικα, τόσο κακά. Νά μάθη. Καί γί
νεται άφαντη, δίχως καί μιά καλημέρα νά του πή. 
Τώρα μήτε τήν καλημέρα του δεν ήθελε, συλλο
γίστηκε ό Άντρέας.

’Ανέβηκε στήν κάμαρή του. Πειραγμένος. Φουρ
κισμένος. Αρχίζει, λέει, πάλε και βουβαίνεται. Μιά 
ελπίδα τού φώτισε τήν ψυχή, πώς θά ξανάρθη. Δυό 
μέρες καί δέ φάνηκε. ’Άξαφνα δ Άντρέας. άπό τό 
παράθυρό του, δπου παραμόνεβε, είδε τόν ταχυδρό
μο ένα πρωί, πού ανέβαινε ώς τήν καλύβα. Κάθη- 
σε ο άθρωπος παραπάνω άπό πέντε λεφτά. Ή  φαν
τασία τοΰ Άντρέα πήρε δρόμο αμέσως. Ό  ταχυδρό
μος πήγαινε άριά καί πού στήν καλύβα. Ό  φύλα
κας αλληλογραφίες δέν κρατούσε με κανένανε. Τί 
γύρεβε τό λοιπό στήν καλύβα δ ταχυδρόμος ; Τής 
έφερνε α π ά ν τ η σ η  άπό τόν Κάρολό της. Άμε, τ 
άλλο ;

Άγρια σκέψη του κατέβηκε. Νά τής δείξη. Νά 
μετανοιώση. Νά λυπηθή. Κατόπι ! Νά τήν τιμωρή- 
ση. ’Αχ ! τή σκύλα ! Νά καταλάβη έκείνο πού δέν 
τοννοιωσε άκόμη πόσο τήν άγαπά, καί πώς άπό τήν 
άγάπη της σκοτώνεται. .Νά είναι, λέει, δ χριστιανός 
έτοιμος, δλα νά τής τά θυσιάση, φαμελιά, κοινωνία, 
στάδιο, υπαλληλία, δλα νά τά χτυπήση κάτω, καί 
τού λόγου της νά ποστέρνη πιττάκια τού άγαπητι- 
κού της ! Σχάσου, στάσου. Καί νά διή τώρα. Τήν 
αγαπούσε λυσσιασμένα. Τόν κατάστρεφε ή άγάπη.

Μιά στιγμή τόν άποβάστκξε στό μάβρο χείλι 
τού  βόθρου, ή αιώνια ή στεργοζω'ία μας, τό αδάμα
στο ψυχόρμητο του άθρώπου. Ή  νιότη του, τό αίμα 
του πεταχτήκανε δρμητικά, λαχταριστά, προς τήν 
ομορφιά τού κόσμου, προς τόν παλμό τής δημιουρ
γίας, νά τά χαρή άκόμη, άν είναι δυνατό. ’Ίσως ! 
’Ίσως ! Ποιός τό ξέρει ; Συλλογίστηκε πώς προτού 
πεθάνη μπορούσε νά δοκιμάση ένα μέσο τής σωτη
ρίας. Νά. θά τής ζητήση νά τού πή γιά τό δελτά-



70 Ο ΝΟΤΜΑΣ

pío. Θά τή ήωτήση. Θά τήν π α ρ α κ α λ έ σ η .  Καί δεν 
του φτάνει νά μάθη γιά' τό πιττάκι— πού τέσσερεις 
μέρες τώρα τδγραψε καί δέν τού φύσηξε λέξη — ά- 
φτουνοϋ πού τό κάτω κάτω είχε δικαίωμα νά ξακρι- 
βώση δσα τήν αφορούνε τήν άγαπημένη του, δσα 
κάνει. "Οχι. Πρέπει τά κρυφά νά πάψουνε αναμε
ταξύ τους. Πρέπει, πρέπει πιά νάτούδείξη τά γράμ
ματα τού Κάρολου. "Ολα. Σάδέ θέλει νά τή βωτα, 
σά δέ θέλει νά ζουλέβη, άς μήν τού κρυφτή πιά 
τίποτα.

Κατέβηκε στήν καλύβα. Μόνη της ή Μαρία— 
Αεωνή. Τό πρόσωπό της σοβαρό, σά θυμωμένο α
κόμη. Καί βουβή. Κοίταξε δ Ά ν τ ρ έ α ς  τό φως πού 
παρεχύνανε γύρω της τά μαλλιά της τά ξαθά. Κοί
ταξε τόν ουρανό τώ ματιώνε της. Τί ωραία πού εί
ναι !,Τί κόρη μοναδική ! Τί πλάσμα ήλιολουσμένο ! 
Έκεΐ πού πήγαινε νά τής μιλήση γλυκά κοί ήσυ
χα, συλλογίστηκε άξαφνα πώς δέ γίνεται, μιά τέ
τοια ομορφιά νά τή χαρή ποτές κανένας άλλος. Καί 
ή ζούλια πάλε τού θέρισε τά σπλάχνα. Τότες, άντίς 
νά τήν παρακαλέση, δπως σκόπεβε πρώτα, ή φωνή 
του έγινε απότομη, κοφτερή. ’Από κάποιο φιλότιμο 
παράξενο, τώρα πού τήν έβλεπε κιόλας κατσουφια
σμένη, δέ , θέλησε νά πέση μικρός, νά ίκετέβη άφτός 
τή φταιξιάρα τήν α σ υ ν ε ίδ η τη  καί τήν άπιστη.

— «Έρχουμαι νά σοΰ ζ η τ ή σ ω  ν α  μού δείξης τά 
γράμματα έκεΐνα ! ΙΙοΰ τά φυλάγης ; Τό χρωστάς, 
νά μού τά δ ίξης. Πρέπει πιά. 'Καί τό θέλω.»

Τή συνάρπαζε τό φιλότιμο καί κείνηνε.
— «"Οχι. Ποτές.» Τού άποκρίθηκε ξερά ξερά. 

«Τάκουσες ; Ξεκομμένα !» »
— «Καλά ! Θυμήσου τό λόγο σου καί κατόπι 

θά διής.»
Έφυγε τρεχάτος δ Άντρέας, αποφασισμένος.
Ή  Μαρία— Αεωνή τόν κοίταξε. Ή  καλοσύνη 

τής γυναίκας είναι πάντα ή στερνή φ εγ γ οβ ολ ιά τού 
διαμαντιού τής  κ α ρ δ ιά ς  της ,  ε ίνα ι  ή στερνή πού μέ
σα της σβήνει. Ταράχτηκε άπό τά λόγια του. θυ
μήθηκε κιόλας το τί θ έλ η σ ε  μιά μέρα νά κάμη κι ά
φτή. Φοβήθηκε. Τόν άφησε, αμίλητη, ακίνητη, νά 
βγή δξω άπό τήν καλύβα. ΙΙρόσμενε, ώσπου 6 Αν- 
τρέας γυρίση σπίτι του. Βγήκε μόνο τότες. Αγάλια 
γάλια. Δίχως νά τή νοιώση κανένας, ξ υ π ό λ η τ η ,  
τράβηξε απάνω στό πάτωμα δπου εϊτανε ή κάμαρά 
του. Βαστορσε κάτι στό χέρι. Στάθηκε στήν πόρτα 
κολλητά. Μέσα δ Άντρέας απελπισμένος. Καί μά
νιζε. Τον άκουγε πού περπατούσε, παραλαλώντας. 
Τής φ ά ν η κ ε  σ ά  ν ά  χτυπούσε τό κ ε φ ά λ ι  του σ τ ά  

‘ντουβάρια. Καί άνοιξε ξαφνικά. Μπήκε. Στό τραπέ
ζι, ένα πιστόλι. Τήν είδε. Δέν κρατήθηκε. Φώναξε.

 «Μαρία-Λεωνή ! Μαρία-Λεωνή ! Τί μ’ α φ α 
νίζε ις  έτσι ; Ζωή μου ! . . . . .  .»

— «Αφανίζεσαι άδικα δ ίδιος ! Και πάψε. Γιά 
τιποτένια, τιποτένια πράματα ! Χίλιες φορές σου  το 
είπα ! Έπρεπε νά μέ πιστεψης.»

— «Μαρία-Αεωνή μου, σέ παρακαλώ ! . . Σέ 
παρακαλώ !»

■ Καί δέν τολμούσε νά τό ξαστερώση τό παρακά
λιο του πιο πέρα. Ή  κοπέλλα δμως γύρεβε αφορμή 
νά μαλακώση·

—  «Άφού παρακαλείς, νά σου τα Καί διάβασε

τα. Νά τά διαβάσουμε μαζί. ’Έλα, ελα, γλήγερα !»
Δέν πίστεβε δ Άντρέας τάφτιά του. Μιά καί τού 

τάδειχνε, μιά καί τού τάφερνε, άναποδογύρισε ή ψυ
χή του- δέν ήθελε πιά νά τά διή τά γράμματά της. 
Μά εκείνη τον ανάγκασε. Καθήσανε πλάγι πλάγι 
στό κρεββάτι καί του περνούσε τούς πλίκους, έναν 
ένανε.

— «Νά σοΰ δείξω μάλιστα έγώ πού τά ξέρω, 
τά πιο έρωτεμένα του τά λογάκια.» Μέ τό δάχτυλό 
της τον ώδηγούσε.

— «Βλέπεις έδώ ; Βλέπεις τούτο έκεΐ ;»
Έβλεπε. Βέβαια ! Έβλεπε. Σά ν ά  ξετυφλώθη-

κε άστροπελεκίς. Τώρα πού τάβλεπε μαζί της, τού 
φανήκανε τόντις τόσο τιποτένια, τόσο παιδιάτικα πού, 
γέλασε. Χύθηκε στά γόνατά της, καί τά φιλούσε.

— «Σήκω. Σήκω ! Δέν ντρέπεσαι ;»
Σηκώθηκε. Τήν έπιασε άπό τή μέση. Καί σώ-

παινε. Σά νά πολεμούσε μέ τόν έαφτό του, μή λά- 
χη κι άνοιξη  το σ τ ό μ α .

Τόν εννοιτοσε ή κοπέλλα·
— «Δέ σοΰ φτάνουνε δσα σοΰ έδειξα ; Τί γυρέ- 

βεις*άκόμη ;» Τού ξέφυγε τότες ένας άναστεναγμός.
— « Ά χ  ! τό πιττάκι σου έκεΐνο ! . . . .»
— «Τό πιττάκι ; Καλά ! Μήπως δέ μέ σκότισες 

τόσες φορές, νά σου  δώσω αρραβώνα ; Δέ μέ ζάλι
σες μ’ ένα δαχτυλιδάκι πού μού ζ η το ύ σ ε ς  ν ά  σοΰ 
χαρίσω ; Το παράγγειλα έδώ κ’ ένας ' μ ή ν α ς .  ’Α ρ 
γ ούσε .  Τίς προάλλες έβγαλα πιττάκι τής ά δ ε ρ φ ή ς  
μου στό Παρίσι, νά μού τό στείλη αμέσως. Δέν το 
ξέρεις, λωλέ μου, πώς ή αδερφή μου έχει χρυσικά- 
δικο στό Παρίσι, τό ξέχασες ; Μού απάντησε. Ό  τα
χυδρόμος μού έφερε τό πακεττάκι μέ τό δαχτυλίδι 
συστημένο, μαζί καί τό γράμμα τούτο έδώ τής Α
δερφ ή ς  μου, πού κοίταξε πώς αρχίζει- «Έλαβα τό 
δελτάριο τής τετάρτης, είκοσι έννιά.» Δηλαδή, τήν 
ίδια μέρα πού ήρθες στήν καλύβα νά μέ τσακώσης 
τάχα, καί μού φ έρθ η κες  τόσο  ά ν ο σ τ α  κατόπι. ’Αξί
ζεις νά σοΰ το  δώσω τό δαχτυλίδι ; Τί λες ;»

— «Ψυχή μου εσύ ! Ψυχίτσα μου ! Νά, πάρε 
πιά σήμερα καί τό δικό μου— πού το είχα ειοιμο, 
πού ήθελα νά σοΰ τό άφήσω σήμερα προτού . . . . 
Ιρθης.»

Καί φεγγογελώντας μέσα στά δάκρια, λιώσανε 
ό ένας στοϋ άλλουνοϋ τήν αγκαλιά.

2 2  τον  Σ τα β ρ ο ν , τ ετάρ τη  — 1Θ τ ον  "Αη Δ ημήτρη , 
σ ά β β α το , 1 9 0 9 .

ΦΤΧΑΡΗΣ

Η Α Υ Ν α ρ Η τ η ς  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α Σ
( ’Α π ό  τό  Α εύ κ ω μ α  τής Μ υ ρ ιέλ λ ας— Μ ο ιρ ίτ α ς )

Οί γυναίκες, επειδή δέ μαθαίνουν επαγγέλματα 
άντρίκια, μένουν πλουσιώτερες άπό τούς άντρες. Δέ 
χάνουν τή δύναμη νά φαντάζουνται τά πιο δύσκο
λα, τά αδύνατα καί τά όχι συνηθισμένα. "Οσο κι αν 
ορίζουν τά καμώματά τους καί τά φερσίματά τους 
οί «όροι» τής πρόσκαιρης ζωής τής γύρω κοινω
νίας, δέν αλυσοδένουν δ'μως καί τή φαντασία τους. 
Καί αυτή είναι τής γυναίκας ή μεγάλη δύναμη.

ΙΔΑΣ
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’Αγαπητέ ποιητή,

Συμπάθησε με πού κάπως άργά αποκρίνομαι 
στο φιλικό στάλσιμο τού βροντερού σου διαλαλημού. 
Μά δεν είναι άργά, καί πάντα καιρός υπάρχει σά 
μιλεί κανείς γιά τό Μελλοντισμό καί γιά δλα τά 
πόκοτα καί τά πολεμόκραχτα πού τά καταφρονάν 
τά τωρινά καί πού κρατάνε καρφωμένα τά μάτια 
προς τά μελλούμενα.

"Οταν κανείς πατήση τά πενήντα σαν Ιμένα, 
παράξενο δεν είναι κι άν τρομάζει κάπως άπό τήν 
τόλμη κι άπό τά καταφρόνια πού κλείουνε τάναρ- 
χικά τά λόγια σου· τά λόγια πού συντρίβουν δλα τά 
τιμημένα κι δλα τάξιοσέβαστα είδωλα τού περασμέ
νου xatpoS.

Κι δταν πατά κανείς, καθώς εγώ, τή γή, τήν 
άπάνω άπ’ δλες τις άλλες, τή γή πού όλο  καί τά 
κλασικά θυμάται, τή γή πού στέκεται τοΰ άρχαίου 
είδωλολάτρισσα, καί πού συστηματικά θεοποιεί τά 
φαντάσματα- δταν κανείς άνασαίνη μέ τόν άέρα 
μιάς χώρας πού δ Σκολαστικός είναι άκόμα δ άφέν- 
της, κυβερνώντας κοινή συνείδηση, καί ή ’Αρχαιο
λογία, ή μόνη επιστήμη πού σκύβουνε μπροστά της 
(άς είναι xt άπδ ξεππασμάρα πρώτης) μέ ύπερθρη
σκευτική κρασοκατάνυξη, σά νά εί'ταν εκείνη τής 
ομορφιάς καί τής αλήθειας μονάκριβη αποκάλυψη, 
θά μπορούσε νά φαντάζη στα μάτια μου σαν έγκλη
μα γιά τήν καρμανιόλα τό μελλοντικό σου τό πρό
γραμμα.

Μά μή φοβάσαι. Είμαι ποιητής. Πάντα βαθιά 
τόν έννοιωσα τό,λόγο τού Ταίν· «Τό καθεαυτό ση
μάδι τοΰ ποιητή : πάντα νέος καί παρθενικός αιώ
νια.» Κάτι μέ σπρώχνει νά τόνε χαιρετήσω τό μελ
λοντισμό σου, σαν ένα δμορφο παλληκάρι, μεστω- 
μένο καί μεγαλόκορμο, πού πια δέν τρέχει άρμα
τοδρόμο στήν ’Ολυμπία, μά πού περνά τρεχάτο σέ 
μεγαλόπρεπο αδτοκίνητο, σουρίζοντας ενα σφύρισμα 
μαζί τρομαχτικό καί κοροϊδευτικό. Τόνε χαιρετώ τό 
μελλοντισμό σου, καί μέ θαμπώνουν δχι τόσο ή πλα
στική του χάρη καί τά σιοστά πού μάς παρατηρεί, 
δσο ή άναρχική ζωηράδα στα κινήματά του καί ή 
περηφάνεια του ή σατανική.

Έπειτα : 'Ο άέρας γύρο μου, ό καθαρώτατος : 
Δέ θυμάμαι καί χειμώνα καί καλοκαίρι, καί μιά 
μέρα πού νά τήν πέρασα χωρίς νά χαρώ λιγάκ  ̂
φως, χωρίς νά συλλογιστώ πώς δ ήλιος είν’ έδώ κά

( Ι)Γ ρ ά μ μ ’ άπό καιρό σταλμένο ατό Μιλάνο πρός τόν έ_ 

παναστατικό ποιητή M arinetti, τόν αρχηγό τοΰ λεγόμενο» 

Futurism e.

ο

του, είναι γιά μάς δ μόνος όρατδς ·χαί άθάνατος 
καί σπάταλος θεός, δ πατέρας δλων δσα ζούνε, δ με
γάλος δ μοιραστής τής ζωής, πού σαλεύει, καί ξε
τυλίγεται, καί μεταμορφώνεται· δ ήλιος, πού αλύ
πητα τις ξεσκεπάζει, κάτου άπό τά ποζάτα φτια
σιδώματα τού γηρασμέχου, δλες τις ζαρωματιές, δ
λες τις συχαμερές γκριμάτσες πού άγωνίζονται μα- 
κριάθε νά μάς φαντάζουνε σά ροδοκόκκινα’ χαμο
γέλια.

Οί στίχοι τούτοι τού ’Ίψεν επιγραμματικά τήν 
παρασταίνουν τήν ουσία τού μανιφέστου σου : «Κάλ
λιο νά ζής τή ζωή, παρά νά κοιμάσαι κάτου άπό 
τούς ίσκιους πού ρίχνουνε τά. κυπαρίσσια τών προ
γόνων.» Βέβαια πώς είμαι κάπως έπιφυλαχτικός 
μπροστά σέ κάποια δόγματα τής μελλοντιστικής 
θρησκείας. Σέβομαι κάποια συντρίμμια αθάνατα τού 
περασμένου, πού τά πιστεύω-σά μαρτύρους άπαραί- 
τητους γιά νά γνωρίσουμε καλλίτερα τά τωρινά, γιά 
νά τά συνεχίσουμε, καθώς πρέπει, τά περασμένα. 
Τιμώ τό σοσιαλισμό, (κι άς στέκουμαι μακριά του', 
στοιχείο, άπό τά πιό μεγάλα, ζωής καί προκοπής, 
ιδέα, πού είναι κι αυτή μεστωμένη άπό τήν ίερή 
μανία τού μελλοντισμού. Πρόθυμα θά πολεμν)σω γιά 
τό φεμινιαμό, δηλαδή γιά κάθε τι πού γυρεύει νά 
γλυτώση άπό μιά σκλαβιά τή γυναίκα. Μά μέ δλο 
τόν ίσκιο πού ξαπλώνει άπάνω μου δ σεβάσμιος 
βράχος τής ’Ακρόπολης, θυμάμαι πώς έγραψα κά
ποτε μιά «'Ω δή  στο θάνατο τού Ίψεν»· μέσα έκεΐ 
βρίσκονται τά δυό τούτα πεντάστιχα, πού μπορεί να 
μην άξίζουν καί πολύ, μά πού είναι καθάρια μελ- 
λοντιστικά :

Κ αί κανενός πατέρα άπό τή  Σπάρτη, 

καί τάφου κανενός άπ’ τήν ’Αθήνα 

τά  κόκκαλα δέν πήγα νά ξεθάψ ω, 
νά τά χτίσω  στήν πόρτα τοΰ σπιτιού μου 
γιά νά φαντάξω.

Σ το  χτεσινό τό χώμα πόύ τήν ξέρ ει 
τή δάφνη, καί τό γ γ ίζεις  καί αναβράζει 

τό νερό τό άρμυρό, σά θυμωμένο, 

εκεί πού ό Μπάϋρον έκλεισε τά μάτια, 
πρω τόειδα σε, ή λ ιε !

Κι άκόμα θυμάμαι πώς έχω τήν τιμή νάγωνί- 
ζουμαι, στόν τόπο τούτο, μέ δλη μου τήν ψυχή, 
γιά τδ θρίαμβο τής ζωντανής μας γλώσσας, πού τήν 
καταφρονούν δλες οί πρόληψες τού' περασμένου- νά- 
γωνίζουμαι γιά τήν καθιέρωση μίάς τέχνης πού νά 
σπαρταρίζη άπό λευτεριά κι άπό ειλικρίνεια κι άπό 
ζωή. "Ολα τά θυμάμαι, καί κράζω μαζί σου : Ζή- 
τω τον μελλοντισμοϋ !

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΑΑΜΑΣ
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Ο “Ν Ο Υ ^ Α Σ ,,
Β ^ Α Ι ^ Ε Ι  ϊ^ ΙΑ Θ Ε  ί ^ Ε Ρ ί Α ^ Η

Διευθυντής : Α ·  I I  Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ  : Δ Ρ Ο Μ Ο Σ  ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α Τ Η , άρ. 1 1 , ΑΘ ΗΝ Α. 
Συντρομ,ή χρονιάτικη ·. Γ ιά  τήν 'Ελλάδα καί γιά την 

Κρήτΐ] δρ. 10 . Γ ιά  το εξω τερικό  φρ. χρ. 12  1:^ — Γ ιά  

τις  επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ. 
τήν τριμηνία).— Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δέ 
στείλει μπροστά τή συντρομή του.

2 0  λ εφ τά  το  φ ύλλο, 2 0 . — Τ ά περασμένα φύλλα που

λιούνται στό γραφείο μας στή διπλή τιμή.

Β ρ ίσ κ ε τ α ι  στήν 'Α θήνα σ ’ δλα τά κιόσκια, καί στις επαρ

χίες στά Π ραχτορεΙα τω ν  ’Ε φ ημερίδω ν.

]~ΊαΡΑΓΡΑΦΒΚΙΑ
Η  Γ Ρ Ο Θ ΙΑ  -  Ο Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Μ Ο Σ — Δ Ι Κ Ι Ε Σ  Κ Ι  Α Δ Ι

Κ Ε Σ  Α Π Ε Ρ Γ Ι Ε Σ  — Ο κ. Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ  —  ΧΙΟ Ν Ο -
ΓΡ Α Φ Η Μ Α .

Θ Ε Λ Ο Υ Μ Ε  ν α χ ον μ ε  Κ ρ ά τ ο ς  ; Π ρ έ π ε ι  νά  το  χ α ιρ ό 
μ α σ τ ε  α μ α  τό  β λ έπ ο υ μ ε  α υ τ ό  τό  Κ ρ ά τ ο ς  νάχ ει κ α ι  νά 
δ ε ίχ ν ε ι γρο& ιά. Δ ε θ έ λ ο υ μ ε  ν α χ ο ν μ ε  Κ ρ ά τ ο ς  ; Τ ότες  ας  
κ ά ν ο υ μ ε  μ ιά  γ εν ική  επ α ν ά σ τα σ η  νάν τό  κ α ταρ γ ή σ ου μ ε .  
Κ α ι  π ο λ ύ  σω σ τά  ε ί π ε  ό  υ π ο υ ρ γ ό ς  τω ν  Ε σ ω τ ε ρ ικ ώ ν  κ. 
Ρ έπ ο ν λ η ς  τήν π ερ α σ μ έν η  Τ ετρ ά δ η  στη  Β ου λ ή  π ώ ς  «ό  
υ π ο υ ρ γ ό ς  ό'ταν ενρείλή  ε ις  τή ν  ύ ίλ ιβ εράν  ϋ έ α ιν  νά  έ π ι-  
βάλη  τήν ό ια τα ρ α χ & εΐσ α ν  τ ά ξ ιν , π ρ έ π ε ι  νά π ρ ο σ εχ ή  μ ή 
π ω ς  π έσ η  εν  έ }ν μ α  : Ό  Ν όμ ος» .

Μ π ο ρ ε ί  νάχ αν ε δλα  τ ά  δ ίκ ια  τ ον  κ ό σ μ ο ν  ν ά π ερ γ ή -  
αονν  ο ι  τ ρ ο χ ιο δ ρ ο μ ικ ο ί·  μ ά  τή  στιγμ ή  π ο ύ  τού ς  π ρ ο τ ε ί-  
ν εν α ι μ ιά  σ ν β ιβ α σ τ ικ ή  λύση  κ α ί  δεν  τή δ έχ ου ν τα ι, δαο  
κ ι  αν  π α ίρ ν ε ι  π ά ν ω  της, τήν εντύ νη  γ ι ’ αυ τή  τή  λύση  
ή Κ υ β έρ ν η ση  εχ ε ι χ ρέος  τ ό  Κ ρ ά τ ο ς  νά  π ρ ο σ τ α τ έ ψ ε ι  μ ε  
κά·&ε μ έσ ο  κ α ί  τόν  εα υ τ ό  τ ο υ  κ α ί  τού ς  άλλους π ο λ ίτ ες ,  
π ο ύ  ξη μ ιώ ν ο υ ν τα ι α π ό  τή ν  α π ε ρ γ ία  — κ α ί  π ερ ισ σ ό τ ερ ο  
ά π ’ άλ α  εχ ε ι  χ ρ έο ς  νά  ε π ιβ ά λ ε ι  τό  Ν όμ ο.

*

Ε Τ Σ Ι  τά βλέπουμε μεΐς κ ’ έτσι τά ξηγοϋμε τά πρά
ματα. ’Ό χ ι  πλουτοκρατικά, μά άθρωπιστικά. Γ ια τ ί  άπό 
τήν πλατιά συζήτηση πού ανοίχτηκε σέ περασμένα χρόνια 

στις στήλες τοΰ «Νουμά» γιά  τό Σ οσιαλισμό, ένα συμπέρα

σμα βγάλαμε : Π ώ ς ό Σ οσιαλισμός δεν έχει καμιά σκέση 
μέ τόν εκβιασμό καί μέ τή ληστεία , μά ’ίσια ϊσια αγωνί
ζετα ι γιά νά ξανάγκάσει τό Κ εφάλαιο νά μήν εκβιάζει καί 

νά μή ληστεύει τόν Ε ρ γ ά τη .
Σ τό  τροχιοδρομικό ζή τη μ α , μέ τό νά θέλει ή 'Ε τα ιρ ία  

νά πάψει τέσσερ εις υπαλλήλους της, δέ σημαίνει πώ ς θέ

λησε μ ’ αυτό νά έκβιάσει τούς εργάτες της. 'Ό τα  ζητάμε 

δικαιοσύνη, πρέπει νάν τή  ζη τά μ ε γιά όλους, γιά  φτωχούς 

καί γιά πλούσιους, γιά εργάτες καί γιά εργοδότες. Κ ι ό 

Σοσιαλισμός ϊσια  ϊσια  τή Δικαιοσύνη ζητά ει νά επιβάλει 
στήν κοινωνία.

★

Θ Ε Λ Ο Υ Μ Ε  δηλ. νά ποΰμε πώς οί απεργίες, γιά νά γί- 

νουνται σεβαστές στήν κοινή γνώμη, π ρέπ ει ναναι δικιο-

λογημένες, κι όχι γιά ψύλλου πήδημα κι απεργία. 'Ό ταν· 

πρό πέντε έξη χρόνια, έγινε ή άπεργία τω ν ταχυδρομικώΛ 

καί τηλεγραφικών ύπαλλήλωνε, κανένας δέ γόγγυξε, αν καί 
άπό τήν άπεργία εκείνη όλος ό κόσμος ζημιωνότανε. Ο ί 
άθρώποι είχανε δίκιο κι όλοι τούς τό αναγνωρίζανε πώ ς έ 

πρεπε μέ κάθε μέσο νάν τό διαφ εντέψ ουνε.
Τ ό ϊδιο συνέβηκε καί μέ τήν περασμένη άπεργία των 

τροχιοδρομικίδν. Δίκιο είχαν τό τες  κι όλοι τούς χεροκρο- 

τήσανε πού άπεργήσανε.
'Ό σ ο ι διοργανώνουν ή διευτύνουν τ ις  άπεργίες, αυτά 

τά πράματα πρέπει νάν τά προσέχουνε γιά νά μή ζημ ιώ νε
ται ό γενικός αγώνας.

★

Α Φ Ο Υ  άρέσει ό κ. Σ τράτος στήν Κ υβέρνηση, σέ μάς 
αρέσει καί περισσεύει μάλιστα. ’Αρχηγός Κ υβερνητικού συ- 

δυασμοϋ προχτές, πρόεδρος τή ς Βουλής σήμερα, 'Υ π ο υ ρ 
γός καί πρωθυπουργός αύ'ριο, δ κ. Στράτος, ό πολιτικός 
δηλ. πού περιόδεψ ε, στή λιγόχρονη πολιτική ζω ή ίου , δλα 
τά κόμματα, καί πού καθόλου παράξενο αύριο, στήν πα

ραμικρή αφορμή, νάφίσει στά κρύα τοΰ λουτρού καί τόν 

κ. Β εν ιζέλο  καί νά πάει νά στήσει άλλοΰ τό πολιτικό του 

τσ α ν τ ή ρ ι!
Τ ί διάολο ! Δέ βρέθηκε μέσα σέ τόσους βουλευτές έ 

νας, πού νά μήν είναι Στράτος, γιά νά χρ ισ τεί Π ρόεδρος 
τή ς Β ουλής ;

•

Μ ΑΣ στάλθηκε άπό φίλο τό σύντομο τούτο χιονογρά- 

φη μα.
—  «....’Ό νειρ ο  ή χιονισμένη ’Α ττική . Κ αί τδνειρο αυ

τό τδζησα μέ διαλεχτή συντροφιά τήν Τετράδη τό δειλινό 

πάνου στήν ’Ακρόπολη.

..Τ ά  χιόνια είναι στόν Πάρνηθα σάν άνθισμά κι αύτά,
χαϊδεύει τόν Κορυδαλό δειλή χλωράδα ονείρου,

τοΰ θείου τοΰ Βράχου τοΰ γελά ή Π εντέλη κι ό Υ μ η τ τ ό ς

άκούει γυρτός τό ερωτικό τραγούδι τοΰ Φαλήρου.

Καί τόβλεπα ζωντανεμένο τό τραγούδι τοΰ Παλαμά. 

Καί τόβλεπα καί συλλογιζόμουνα :

— Τ έτ ιο ς  ήλιος ! Τ έτια  ανοιξιάτικη χιονιά, νά τήν 

πεις! Καί νά ζ ε ΐς  κάτου άπό έναν τέτιο  ουρανό, καί νά μη 
γελάς ολοένα, καί νά μήν ερω τεύεσαι καί νά μήν τράγου" 
δάς ! 'Ο ρισμένα, οί ’Α θηναίοι είμαστε ό πιό άχάριστος κι 

ό πιο άχαραχτήριστός λαός τή ς γης.»

Η Ε ΥΤΥΧ ΙΑ
( Ά π ό  τό  Λ εύ κ ω μ α  τής Μ υ ρ ιέλ λας  — Μ ο ιρ ίτ α ς )

’Απ’ δσους ορισμούς τής Ευτυχίας ακόυσα ή 
διάβασα στή ζωή μου, οί πιώτεροι μου φανήκανε 
ή παραπο/ιύ ποιητικοί, ή παραπολύ υλικοί. Ευτυ
χισμένος σ’ αυτόν τόν κόσμο μου φαίνεται πως είναι 
εκείνος ποϋ ήρθε εδώ γιά νά κάμη κάτι πού το 
θαρρεί καλό γιά τούς όμοιους του,— αδιάφορο μικρό 
ή μεγάλο, σέ λίγους ή σέ πολλούς,— και δουλεύει επί
μονα ώς τό τέλος νά τό κάμη αύτό τό κάτι.

ΑΡΓΙΤΗΣ ΕΦΤΑΑΙΩΤΗΣ
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Γ1Β ΤΟΥΣ ΚΡΙΤΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΠΒΠΒΑΙΒΒΜΗΤΗ

"Ηθελα οί κριτικοί, πού μιλήσανε ώς τά τώρα 
γιά τό έργο τού Παπαδιαμάντη, πού πέθανε, ήθε
λα νά βγούνε καί νά μάς μιλήσουνε μέ πράματα, 
κι δχι μέ σαπουνόφουσκες. Νά πάρουν ένα κομμά
τι άπ’ τό έργο τοΰ μακαρίτη καί νά τάναλύσουνε 
καί νά μάς δείξουν έτσι τις ομορφιές του καί τά 
κάλλη του. Γιατί ώς τά τώρα ακούσαμε λόγια πα
χιά, λόγια φουσκωμένα, ρωμάντζες, έπεισόδια άπ’ 
τή ζωή του μακαρίτη, μά θετικά πράματα, λόγια 
πού νά ταιριάζουνε στά χείλη κριτικού μέ κρίση, 
δέν είδαμε πουθενά. Καί νά μέ συμπαθήσουνε οί 
κύριοι, πού γράψανε σχετικά, πού των πιό πολλώ- 
νε σέβουμαι καί παραδέχουμε τή δουλειά τους, στά 
πιό πολλά —νά μέ συχωρέσουνε, πού βγαίνω έτσι 
γιά νά τούς φωνάξω τή γνώμη μου. Είναι φυσικό, 
νά πούνε πολλοί δωπά χάμου, πώς δέν τούς νοιά
ζει κι ά δέν άκούσουνε τή γνώμη μου, μά σ’ αυτούς 
θάπαντήσω, πώς κ ’ έμένα δέ μέ παρανοιάζει, ά δέν 
τούς νοιάζει γιά τή γνώμη μου. Δέν έκανα τον 
κριτικό, ούτε καί τώρα τόν κάνω.Μόνε θαρρώ, πώς 
σά διαβάζει κανείς κάτι, φτιάνει μιά γνώμη γι’ αυ
τά πού διάβασε μέσα στήν ψυχή του, χωρίς νά ρω- 
τήση κανενανε. Μά θά μοΰ πήτε, γιατί δέ τήν 
κρατούσα γιά τόν εαυτό μου, μόνο τήν τυπώνω. Καί 
γώ τότενες αντί νά σάς απαντήσω, θά γυρίσω νά 
ρωτήσω κεινούς πού γράψανε τόσα καί τόσα ώς τά 
τώρα γιά τό έργο τοΰ Παπαδιαμάντη, γιατί δέν κρύ
βανε τά γραφτά τους στό σουρτάρι τους; Γιατί έτσι 
θέλανε. Ή ζωή καθενός έργου μέ αξίωσή φιλολογική 
είναι δημόσια καί καθένας έχει τό δικαίωμα νά πή 
τή γνώμη του γιά δαύτη. Μιά λοιπόν πού βρίσκουν- 
ται οί στήλες τοΰ «Νουμά» έλεύτερες γιά τέτοιου εί
δους κουβέντες, θά πώ καί γώ τή δική μου, άπαν- 
τώντας σέ κείνους πού γράψανε ώς τά τώρα γιά τό 
έργο τού Παπαδιαμάντη.

Καί θά πώ καθαρά καί ξάστερα πώς τίποτα δέ 
βρίσκω μέσα στά δηγήματα τοΰ μακαρίτη πού νά 
δικισλογή τόν ενθουσιασμό των κριτικώνε του. Τί- 
τίοτ’ Άλλο, μά τίποτα, Ιξόν άπό μιά προσπάθεια ευ
γενική, μά προσπάθεια χαμένη, γιατί φαίνεται πώς 
τήν παρακολουθούσανε ή άναμελιά κ’ ή άπροσεξιά 
κατά πόδι. Καί μοιάζει ό Παπαδιαμάντης—καθώς 
φαίνεται στά έργα του— σάν τό ζουγράφο, πού σά 
γεννήση τό κεφάλι του μιάν Εδέα καί σάν τηνέ σκε- 
διάση τό χέρι του καλά, παίρνει μετά τις βούρτσες 
τού σουφαντζή καί τηνέ χρωματίζει ! Μά τούτο βέ
βαια δέ θά πή τέχνη καί νά μέ συμπαθάτε, κύριοι. 
"Ενα παραμύθι, μιά κουβεντούλα πιάνει νά μάς πή

κανείς στήν παρέα, καί κοιμούμαστε σά δέν ξέρει 
νά κουβεντιάση. Πιό πολύ καθένας έχει τήν άξίωση 
κείνος πού γράφει, νά ξέρη τουλάχιστο νά γράφη 
στή γλώσσα του. Μά τά δηγήματα τού Παπαδια- 
μάντη δέ διαβάζουνται καί πρέπει νά δεθή κανείς μέ 
μπριμάτσες, γιά νά μπόρεση νά τάκούση. Κι’ αυτό 
πού είπανε κάμποσοι άπό τούς κριτικούς του, πώς ό 
μακαρίτης τάκανε δλα αυτά , άπό άφέλεια κι άλλοι 
πού βρίσκουνε καί στή γλώσσα του άκόμα πρωτοτυ
πία, είναι λόγια χαμένα, πού δέν πιάνουνε τόπο σέ 
τέτοια κουβέντα.

Γιατί σ ’ δλο τον κόσμο, καί πιό πολύ σε μάς τούς 
Ρωμιούς, κάθε ζήτημα φιλολογικό είναι γλωσσικό 
ζήτημα. Κι άς μην τό πάρη κανένας γιά στενοκε- 
φαλιά, γιατί πάλι φέρνω στή μέση τό παραπάνου 
παράδειγμα, κεινοΰ πού βλέπει γύρω του κοιμισμέ
νους τούς άλλουνούς τήν ώρα πού κουβεντιάζει, σά 
δέν ξέρει νά κουβεντιάση, καί του καλού σκεδιαστή, 
πού χρωματίζει τά έργα του μέ βούρτσα σουφαντζή

Σά λείψη λοιπόν ή έκφραση μέσα άπό ένα δή- 
γημα, σά λείψη ή αρμονία άπό τά χρώματα άπό μιά 
ζουγραφιά, δέν άπομένει τίποτ’ άλλο παρά ή Εδέα, 
άν έχει κιόλας. Μά τήν ίδια ’Ιδέα μπορεί νά τήν έ
χουνε χίλιοι, καί τούτο δέ θά πή πώς δλοι μπορούνε 
νά τήν παρουσιάσουνε ίδια. Γιατί τότε χαρά σέ μάς. 
"Ολοι μας θά είμαστε λογογράφοι τής ίδιας σειράς. 
"Ομως πώς θά τηνέ ντύσης έσύ καί πώς θά τηνέ 
ντύσω εγώ τήν ίδια ’Ιδέα, σ’ αυτό θά βρή ό τρίτος 
τή διαφορά μας. Κόκκινα καί πράσινα, καί κίτρινα 
μπορεί νάν τής βάλης καί σύ καί γώ, μά νά Εδούμε 
πώς θά τάνακατέψω γώ καί πώς σύ. Πάμε στον κή
πο καί μιά ρανούγκρα μάς ζαλίζει μέ τά χρώματα 
πούχει καί τηνέ βλέπουμε δλοι κι δλοι τή μελετού
με. Μά θά Εδούμε πόσοι θά μπορέσουνε μέσα στους 
εκατό ζουγράφους, πού τήν είδανε, νά τηνέ φέρουνε 
στό σανίδι μδλα της τά χρώματα σέ τάξη ; Ένας 
ή δυό θά τό καταφέρουνε, κι αύτοί είναι πού άξίζου- 
νε, οι άλλοι είναι γιά γέλοια καί γιά λύπηση.

Μέ τό νά ξέρης τά φυσικά, τά συνήθεια καί τις 
παράδοσες ένού λαού καί. νάν τις γράφης μαλλιαρά, 
σάν τόν Παπαδιαμάντη, δέ θά πή πώς είσαι δηγη- 
γατογράφος. Μήτε μέ τδ νά σταυροκοπιέσαι σάν 
περνάς άπ’ τις Καβοκολώνες καί νά βγαίνεις άπ’ 
τόν άγιο Έλισσαίο καί νά μπαίνης στό κρασοπου
λειό, θά πή πώς έχεις τό δαιμόνιο τής Τέχνης μέ
σα σου. Μήτε κι άν τύχη νά σάρέσει νά σπουδάζης 
τά φερσίματα τού μικρού λαού καί νά θαμάζης τις 
ομορφιές τού γύρο σου κόσμου θά πή πώς είσα¡, 
ποιητής. Αυτά μπορεί νά συσταίνουνε μιά λεπτή φύ
ση, έναν άνθρωπο αισθηματικό ίσως, πού ταγίσου
νε καί νοιώθει τά καλά καί τά όμορφα, ένανε πού
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μαρτύρησε στή ζωή καί μπορεί καί .νάγιάση στον 
άλλο κόσμο, γιατί τάχε καλά μέ τούς άγιους, όμως 
δέ βαραίνουνε καθόλου στήν πλάστιγγα πού ζυγίζε
ται ό Τεχνίτης.

"Οχι κύριοι κριτικοί τού μακαρίτη, πού δέν το
νέ γνώρισα κιόλας.

’Αμοργό 2 1 - 1 - 1 9 1 1 .
ΓΕΛΗΣ

Τ Ο  ΖΗ ΤΗ 1Μ Α  ]ΜΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ — Μ.ιστριωτίτιδα σήμερα θά 
σάς σερβίρουμε καί τούς σχετικούς μεζέδες τούς δα
νειζόμαστε άπό τήν «’Ακρόπολη» τής Δευτέρας, δπου 
ό Σ. Σταματίου μέ τόσο κέφι σχολιάζει τό λόγο 
τοΰ σοφοΰ μακαρίτη Μιστριώτη. "Ετσι έχετε κι δλη 
τήν ουσία τοΰ λόγου του (αν υπάρχει ούσία σε  τέ- 
τια άερόλογα) κι δλα τά συμπεράσματα πού βγαί
νουν άπό δαύτονε.

Άναψυκτικώτατος χθές ό κ. Μιστριώτης.
Δροσερώτατος, χαριέστατος, είπε τόσα φαιδρά, 

τόσα δροσίζοντα και άναψ'υχοΰντα, πού ένόμιζε κα
νείς πώς είνε Σμυρναίος γιατσοπώλης, περιερχόμε- 
νος τούς φλογισμένους δρόμους, καυστικόν μεσημέρι 
τοΰ καλοκαιριού, καί δροσίζων διαβάτας, καί άνα-. 
φωνών τό λάλημά του-

— Έμβούζιον ήδύ έστίν, έμβούζιον! Έμβούζιον. 
#

Γρυλλίζων ό σοφός καθηγητής τών Ελληνικών 
γραμμάτων έπί τής έ'δρας, ενώ ώς ροκάνες υποδε- 
χόμεναι Καρνάβαλλον, αντήχησαν παταγώδη χει
ροκροτήματα εντός τής αιθούσης. Καί ήτο πλήρης 
ή αίθουσα.

Παίδες καί παλίμπαιδες, φοιτηταί καί γλωσσο
φύλακες, γυναίκες καί Παπαμιχαλόπουλοι έσπευσαν 
νά ακούσουν τήν σοφήν τού Πανεπιστημίου γλαύκα 
κρώζουσαν τάς έθνοκτόνους— παρ’ δλίγον νά γρά- 
ψωμεν έντομοκτόνους— αποκαλύψεις της.

Πέριξ τής έδρας, ώς απόστολοι περί τον Κύ
ριον, οί δώδεκα στύλοι καί άκρογωνιαΐοι λίθοι τού 
ζητήματος. Οί κ. κ. Σκουζές, Αεβίδης, Στάης, Γαρ- 
δίκας, Βάσσης, ό κ. Πρύτανις, Καυταντζόγλου, Ζυ- 
γομαλάς, Φιλάρετος, Τριανταφυλλακος, Παπαμιχα- 
λόπουλος καί Καπετανάκη;ς.

’Επίσης ό Αρχ ι επ ίσκοπος  τών Δυτικών, δ έπί- 
σκοπος "Αρτης, δ κ Καρτάλης καί τινες τών καθη
γητών τού Πανεπιστημίου.

Μάτσο χειρογράφων προτείνεται άπειλούν τό α
κροατή ριον.

Μάτσο βαρύ τόν χάρτην καί έπίφοβον διά τού? 
όρθοστατούντας.

— Γρρρρρο ! Σεβασμιώτατε έπίσκοπε, κύριοι 
καθηγηταί, ευγενής φοιτητική νεολαία, γρ ρρρ ρρ .

Έκλήθημεν σήμερον έπί τής σεμνής τήσδε Ά -  
κροπόλεως τού Ελληνικού Γένους, γ ρ ρ ρ ρ ρρ ,  διά ζή
τημα μέγα, γρ ρ ρ ρ ρ ρ  διά τε τό Κράτος καί τήν φυ
λήν ήμών, γρ ρρ ρ ρρ .

Καί αρχ ί ζ ε ι  ή άγόρευσις ή μάλλον ή άνάγνω- 
σις, μακρά, π λ η κ τ ι κ ή ,  έπαναλαμβάνουσα τά ίδια, 
καί βάλλουσα τά ίδια Μιστριώτικα ρήματα, ώς λί
θους αναθέματος κατά τής γ λ ώ σ σ η ς  τών Χυδαϊστών.

#

Κατ’ άρχάς δ κ.  Μιστριώτης μέ έπιτηδειότητα 
μπεκάτσας άνακαλύπτει μερικούς «σκώληκας τής 
πατρίου γ λ ώ σ σ η ς »  οί όποιοι υπονομεύουν γλώσσαν 
καί "Εθνος καί φυλήν  καί άναφέρει δτι πλούσιος χυ
δαϊστής έξώδευσεν μέγα χρηματικόν ποσόν, εις 
Σμύρνην, Κωνσταντινούπολιν,.Βηθανίαν και Βενε
ζουέλαν πρός έξάπλωσιν τού χυδαϊσμού.

’Επί τφ άκούσματι αύτφ αί τρίχες του κ. Φι
λαρέτου άνορθοΰνται καί δ κ. Ζυγομαλάς αισθάνε
ται τρέμον έξ ίεράς οργής το στρατιωτικόν του ύ- 
πογένειον.

Προχωρών 6 μέγας άνήρ εις τάς Ιθνοκτονους — 
παρ’ ολίγον νά άναγράψωμεν έντομοκτόνους— απο
καλύψεις του, αναφέρει δ'τι υίδς πολιτικού αποστέλ
λει εις τήν Μικράν ’Ασίαν χυδαϊστάς ώς Προξέ
νους «ίνα ούτως έκμηδενισθή δ δεσμός δ συνεχών 
τον Ελληνισμόν, διότι οί σκότιοι σκοποί τών πρω
τεργατών τού έκχυδαϊσμοΰ τής γλώσσης έκεΐ άπο- 
βλέπουσιν».

’Ακούονται χειροκροτήματα!
— Εύγε. Εύγε.
—  Μπίς.

’Απόσπασμα του λόγου τού κ. Μιστριώτου :
«Σεβόμενος καί πειθόμενος τοίς Νόμοις, μέχρι 

τού σημείου τού νά . . . στασιάσωμεν καί σφαγια- 
σθώμεν υπέρ τού ζητήματος μας !»

Καί έπειτα οί χυδαϊσταί λένε δτι ό κ. Μιστριώ- 
της δέν είνε σοφός καθηγητής.

*

Κατόπιν ό κ. Μιστριώτης άποκαλύπτει άλλα 
χειρότερα καί τρομερά.

«Οί χυδαϊσταί κατελαβον υψηλάς θέσεις καί έ- 
κεϊθεν ένισχύουν τούς όμόφρονας».

— Προσέχετε, άναφωνεΐ, ή ΙΙατρίς κινδυνεύει, 
έκ τής λύμης αύτής τού μαλλιαρισμού, δστις έγι- 
γαντώθη.

Καί άφού ή «λύμη έγιγαντώθη», άμέσως κα
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τωτέρω ό σοφός καθηγητής των Ελληνικών γραμ 
μάτων, λησμονών τά δσα ανωτέρω είπεν, επιλέγει 
γαυριών·

«Εύτυχώς οι χυδαϊσταί κατιδόντες τό άνίσχυρον 
αύτών καί . . . ήττηθέντες» κτλ. κτλ. κτλ.

*

Παρακαλούμεν δλους τούς καθαρευουσιάνους νά 
μάς έξηγήσουν τό κάτωθι Μιστριωτικώτατον.

«Έν δλοις τοΐς αΐώσι».
Λύσεις δεχόμεθα ήμείς καί δέαιν επιδέχεται δ 

κ. Μιστριώτης.
£

Δέν ακούσαμε καλά.
Μάς έφάνη δ κ. Μιστριώτης δτι συνέστησεν νά 

δμιλώμεν καλλίτερον . . . ’Αλβανικά καί δχι τήν 
Δημοτικήν γλώσσαν.

ΕΕς αυτό δμως διαφωνεί δ κ. Σκουζές, δ δποΐος 
προτιμά τήν Γαλλικήν, ώς κοινήν διάλεκτον.

— Συγγνώμην κ. Σκούζε.
— Έ-ακονζέ  μοά κ. Σκουζέ.

*

Ό  κ. Μιστριώτης έξακολουθεϊ.
—  «ΕΕνε προτιμώτερον νά σφαγιασθώμεν ή ν ’ 

αύτοκτονήσωμεν, άφίνοντες τούς έπιβσύλους χυδαΐ- 
στάς νά έργάζωνται έκ του φανερού πλέον κατά 
τής γλώσσης».

Καί μιά φωνή.
—  Άπο το στόμα σου καί στού Θεού τ’ αυτί.

*

Έρχεται κατόπιν εις τον Βασιλέα τόν όποιον 
θαυμάζει, διότι έν ιδιαιτέρα συνεντεύξει του ή Α.Μ. 
έκηρύχθη υπέρ τής καθαρευούσης, στηλιτεύσασα 
τούς χυδαΐστάς.

Τόση μάλιστα ήτο ή κατά τών δημοτικιστών κα
ταφορά τού Βασιλέως, ώστε ήρώτησε τον σοφόν άν- 
δρα.

— Μήπως έχω καί εις το παλάτι μου δήμοτι- 
κιστάς διά νά τούς έκδιώξω ;

— "Οχι, Μεγαλειότατε, άπήντησεν δ Μεγάψυ- 
χος καθηγητής.

Έπεστησεν δμως τήν προσοχήν τοΰ Βασιλέως, 
δτι οί χυδαϊσταί προσπαθούν νά παρασύρουν μέλος 
τής οίκογενείας του, διά νά καταλάβουν καί τά α
νάκτορα δπως κατέλαβον τά πάντα.

—  Μείνατε ήσυχος, κύριε καθηγητά, θά προ
σέχω . . .
* *

Νά καί ολίγη Μιστριώτικη εξωτερική πολιτική.
Κάποιος μεγάλος σημαίνων εις Βαλκανικήν φυ

λήν, καί θερμότατος φιλέλλην, έπεσκέφθη τόν κ. 
Μιστριώτην καί τόν ήρώτησεν πώς θά ήτο δυνατόν 
νά συσφιγχθοϋν αί σχέσεις τών δύο άδελφών Κρατών

καί νά έπέλθη συνεννόησις πλήρης καί φιλία άκρα 
μεταξύ των.

Καί δ σοφός καθηγητής τί νομίζετε δτι άπήν
τησεν ;

— «Αυτό θά γε.’νή μόνον, δταν σείς έγκατα- 
λείψέτε τήν γλώσσάν σας καί έγκολπωθήτε τήν ι- 
δικήν μας ή άν κρατήσετε μέν τήν Εδικήν σας ώς 
οικογενειακήν, παραδεχθήτε δμως ώς έπίσημον τοι- 
αύτην τήν ήμετέραν . . . .»

Κύριε Γκρέϋ, τί κάθεστε καί δέν αύτοκτονεϊτε; 
#

Ό  σοφός καθηγητής έξακολουθεϊ.
«ΟΕ Γερμανοί διδάσκονται περισσοτέρας ώρας 

τεχνολογίαν, καί δμως είναι Γερμανοί».
Γιά φανταστήτε αλήθεια οί Γερμανοί νά είταν... 

Τούρκοι.
Καί έτερον.

: Τά Γερμανικά φύλλα δέν δύνανται νά συννε- 
νοηθοΰν αναμεταξύ των καί δμως ευχαρίστως μαν
θάνουν τήν Γερμανικήν καί ούτε οΕ Βαυαροί, ούτε 
οί Σάξωνες έζήτησαν ποτέ νά έπιβληθή το γλωσ
σικόν των Εδίωμα.

Έοώ δμως τόν λόγον λαμβάνει ό κ. Καπετανά- 
κης, ώς ειδικός διά τά έν Γερμανία συμβαίνοντα.

. Κατόπιν αναφέρει τόν Πατριάρχην ώς καταρώ- 
μενον ώς έθνωλετήρας τούς χυδαΐστάς.

Σοφά τού κ. Μιστριώτη ρήματα.
«Άνευ τής καθαρευούσης ούτε 1 στρατόν, ούτε 

στόλον, ούτε γεωργίαν, ούτε βιομηχανίαν, ούτε έμ · 
πόριον θά έχωμεν».

Δυστυχώς δέν θά έχωμεν ούτε . . . Μιστριώτην.
’Αποκαλεΐ δέ ανθρώπους προσπαθοΰντας νά κο- 

προποιήσουν τήν Ελλάδα, τούς σκεπτομενους νά 
κάμουν τον λαόν γεωργικόν καί μή ώθοϋντας αυτόν 
εις τήν σπουδήν τής θείας γλώσσης.

— Μωρέ τί σοφία είν’ αυτή !

— Οί χυδαϊσταί, προσθέτει, δέν εΕνε "Ελλη
νες !

Τότε δμως άπό τό βάθος ‘τής αίθούσης άκούετα1 
μία φωνή.

— Αέν είν’ αλήθεια !
'Ο κ. Μιστριώτης μένει άναυδος. Τά περιστοιχι- 

ζοντα αυτόν δμως, ώς μαγιονέζα, φοίτητάρια κραυ
γάζουν δψοΰντα ράβδους και φωνήν.

— "Οξω ! "Οξω ! Βγάλτε τον έξω.
Συγχρόνως μέ αύτό ακούεται καί μία άλλη φω

νή ψάλλουσα.
—  Ά π ’ τά κόκκαλα βγαλμένη....
— "Οξω κι’ αύτόν, όξω,.
ΟΕ φωνάζοντες ήσαν δ κι. Βαρλέντης καί κά
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ποιος άλλος φοιτητής, "Οταν αυτοί έξήλθον καί 
σχετική ήσυχία έγεινεν, κάποιος ήρώτησεν.

—  Τί γίνεται δω μέσα ;
■— Βαρ γλέντι.

*

Ό  κ. Μιστριώτης έξακολουθεΐ μεμφόμενος τήν 
άνεκτικότητα των αρχών άπέναντι τών μαλλιαρών. 
«Μιαν μόνην αρχήν γνωρίζω, λέγει, ή όποία έπρα- 
ξε τό καθήκον της. Τόν....Βαλήν τής Τραπεζούντος 
κρατήσαντα επί διετίαν εις τάς φύλακας ένα χυδαϊ
στήν έκ φόβου μήπως διαδώσει τό μόλυσμα καί εις 
τούς Τούρκους !»

Τί ώραΐα που τά λέγει ό κ. καθηγητής !
*·

Επιτίθεται κατόπιν κατά τίνος υπουργού τής 
Παιδείας, ό όποιος τού είπεν :

— Έγώ δεν χωνεύω τούς μαλλιαρούς, άλλ’ εί
μαι....δημοτικιστής έκ βάθους καρδίας.

ΙΙοιός είνε αύτός, άγνωστον.
Καί τό μέν όξύμωρον, αξύμωρον Άλεξανδρή, τό 

«βάθος τής καρδίας» δμως Άρσακειακόν. "Αλλως 
τε ό κ. Υπουργός θά έλεγεν :

—  Δεν χωνεύω τούς μαλλιαρούς, άλλ’ είμαι 
δημοτικιστής έκ βάθους Καρδίτσας !

*
Ό  κ. Μιστριώτης προτείνει όπως οί παοιστάμε- 

νοι έκλέξουν επιτροπήν, ήτις παρουσιαζομένη οπου 
δει νά έπιζητήση τήν παρά τής Έθνοσυνελεύσεως 
περιφρούρησιν τής γλώσσης. 6

— «Διότι, προσθέτει, άν ή Έθνοσυνέλευσις δεν 
φροντίσει, δύο τινά θά συμβώσιν: ’Ή θά Ιχωμεν έ-  
πανάστασιν, ήτις θά φέρη νέαν έθνοσυνέλευσιν, ή θά 
άποβλακωθώμεν καί θά καταλήξωμεν εις έμφύλιον 
σπαραγμόν».

Τί ώραΐα ! Τί ωραία πού εινε ή ψυχή τής κυ
ρίας Μογκοντέν ! . . .

Γίνεται ή έκλογή τής επιτροπής.
"Αλλοι θέλουν τόν κ. Παπαμιχαλόπουλον, άλλοι 

τόν ίδιον κ. Μιστριώτην, άλλοι τόν Βάσσην, τον Φι
λάρετον, καί τόν...Πέρδικαν, όστις Γαρδίκας επο
νομάζεται.

• Μερικοί προτείνουν ιόν Σκουζέν, τόν Αεβίδην, 
τόν Ζυγομαλάν άντιτείνει όμως ό κ Μιστριώτης.

-— θεωρώ τό ζήτημα τόσον υψηλόν ώστε απα
ξιώ νά τό καταβιβάσω μέχρι τής πολιτικής.

*

Έν έπευφημίαις καί χειροκροτήμασι μεταφέρε- 
ται ό σοφός άνήρ εις τήν έν τή δδφ «Πυρίτου Αί- 
ϋ·ου» τήν καί χυδαϊστί «Στουρνάρα» έπικαλουμέ- 
νην, όπου ό κ. καθηγητής ευχαριστών τούς άκολου-

θήσαντας, προτρέπει αυτούς νά άγρυπνώσι.
Τό πλήθος έζητωκραύγασε καί διελύθη.
— Ζήτω ό Όλύμπιος άνήρ !
— Ζήτω ό ’Απόλλων τής ’Ακαδημίας !
— Ζήτω τό Φως τό έκ Φωτών !

ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ — Στήν «'Ημερήσια» τής 
Σμύρνης (5 τού Γεννάρη) δημοσιεύτηκε τό ακό
λουθο άρθρο :

Τριάντα λόγιοι παρασημοφορήθηκαν στήν Ε λ 
λάδα μέ τήν αρχή τού καινούριου χρόνου. Γιατί 
τριάντα κι' όχι είκοσιεννιά ; γιατί τριάντα κΡ όχι 
τριανταένας ; Ά ν' στήν Ελλάδα είχε ακαδημία, ή 
έρώτηση αυτή μπορούσε νάχει τόν τόπο της. Άφοΰ 
όμως τήν θέση τής ακαδημίας τήν πήρε ή ιδιοτρο
πία ενός υπουργού, τά λόγια είναι περιττά. Περ1 
όρέξεως, όπως λέγει τό γνωμικό, ούδείς λόγος, όταν 
μάλιστα ή όρεξη είναι υπουργική.

Μερικοί όμως δεν θέλησαν νά συμμορφωθούν μέ 
τή διαταγή τοΰ γνωμικοΰ κι’ έχουν σχολιάσει τήν 
υπουργική όρεξη μέ τρόπο πού δεν μπορεί νάναι 
ευχάριστη ούτε στόν υπουργό, ούτε σ’ όλους- τούς 
παρασημοφορεμένους. Ό  κ. Σταματίου π. χ. βρήκε 
πώς μερικοί άπ’ αυτούς δέν είταν άξιοι νά πάρουν 
ούτε άπό πεπονόφλουδα παράσημο. Ή  «Ημερήσια» 
πάλι βρήκε πώς είταν φοβερό αδίκημα διότι όέν 
παρασημοφορήθηκε ό διευθυντής τής «Άμαλθείας» 
κ. Ύπερίδης.

Κι’ αυτή κΓ εκείνος έχουν τήν αφέλεια νά πι
στεύουν στά δικαιολογητικά’ πέρνουν δηλαδή τό δι- 
καιολογητικό μέρος τής παρασηφορίας, τό «διά 
τάς μακράς πρός τά γράμματα υπηρεσίας» καί λέ
γουν, ό ένας : μακραί πρός τά γράμματα ύπηρεσίαι, 
μπορούν νά θεωρηθούν μεταφράσεις άπό ξένα έργα; 
Ή  άλλη : άν υστέρα άπό τριάντα χρόνων αγώνα 
αδιάκοπο γιά τήν ανάπτυξη τού κόσμου, δεν μπο
ρεί κανείς νά πει πώς εχει προσφέρει στό Ιθνος του 
«μακράς υπηρεσίας», πρέπει νά γίνει Μαθουσάλας 
διά νά εύρει χάριν έν δφθαλμοΐς, υπουργού ;

Εύχαριστώ τόν "Αγιο θεό πού δέν μούχει δώσει 
αύτή τήν αφέλεια, γιατί άν τήν είχα, θά ρωτούσα 
κι’ έγώ μέ άπορία τόν υπουργό : Κύριε Άλεξαν
δρή, άφοΰ παρασημοφορείτε τόν ’Αγαθοκλή Κων- 
σταντινίδη καί τόν Άξιώτη, πώς ξεχνάτε τόν Έ -  
φταλιώτη πού τό παπούτσι του δέν είναι ικανοί νά 
λύσουν κι’ οί δυό μαζί ; Δέν θά διαβάσατε φαίνετα1 
τις «Νησιώτικες ιστορίες», μά τότε τί υπουργός τής 
Παιδείας είστε σεις καί μέ τί μούτρα βγαίνετε νά 
κρίνετε μακράς ή βραχείας υπηρεσίας πρός τά 
γράμματα ; Αύτό είναι τό ίδιο σά νά βγαίνει τσαγ- 
γάρης μέ τήν άξίωση νά σκαλίσει άγάλματα.
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Ευτυχώς, οπως σας είπα παραπάνω, δεν Ιχω 
τήν άφέλεια νά πιστεύω στα δικαιολογητικά. Ά λ 
λως τε είναι φανερό πώς δ κύριος υπουργός εχει 
δικό του λεξιλόγιο κα'ι δική του γλώσσα, πράμα πού 
δεν μοΰ κάνει έντύπωση, άφου κάθε ρωμιός εχει 
καί ξεχωριστή γλώσσα. Δεν ξέρω λοιπόν τί θέλει νά 
πει δ υπουργός μέ τό «μακραί υπηρεσίαι», ασφα
λώς δμως δεν μπορεί νά δίνει τή σημασία πού δίνω 
Ιγώ «στο .μακράν», γιατί τότε ό πρώτος πού ’έπρεπε 
νά σημειωθεί στον κατάλογο τών παρασημοφορεμέ- 
νων είναι δ Πάλλης πού έφαγε περισσότερα άπό δε
καπέντε χρόνια γιά νά μεταφράσει τήν Ίλιάδα.

Έδώ δ’μως, στόνομα αυτό, θά μου βγάλετε πά
λι, στή μέση τό μαλλιαρισμό καί θά μού πείτε πώς 
δεν μπορούσε δ υπουργός νά δώσει παράσημο σ’ έ'να 
πρωτοπαλίκαρο τού μαλλιαρισμού.

Κι’ εγώ σάς λέγω πώς έ'νας υπουργός δεν επι
τρέπεται νά σκέπτεται σάν. τον ενα καί σάν τον άλ- 
λονε,. γιατί τότε είχαν περιττό νά γίνει υπουργός. 
Καί ξέρω πραγματικώς πώς δ κ. Άλεξανδρής δεν 
μοιάζει μέ άλλους υπουργούς. "Αν ήθελε δηλαδή ν’ 
άκούσει τή συνείδησή του, δ κατάλογος τών παρα- 
σημοφορημένων δεν θά είχε πρόσωπα άνίκανα νάπά- 

• ρουνπαράσημο άπόπεπονόφλουδα.Φαίνεται δμως πώς 
φοβήθηκε τό θυμό τών άνθρώπων τής ρουτίνας, έπο- 
μένω; δεν ξέχασε τόν άνθρωπο πού σκοτώθηκε δεκα- 
φτά. χρόνια γιά έ'να βιβλίο, ουτε τόν άνθρωπο πού 
σκόρπισε άλύπητα τό μέλι άπό τήν πέννα του μέ 
τις «Νησιώτικες ιστορίες»,' ουτε τόν Ιξοχο καλλιτέ
χνη τού στίχου Γρυπάρη.

Μά τότε, αφού οί υπουργοί φοβούνται, άκόμα 
κι’ υστέρα άπό τήν επανάσταση, τήν αλήθεια, τό 
καλήτερο πού έχουν νά κάνουν είναι ν’ άφήσουν 
τούς. λογίους στήν τιμή πού είχαν ώς τώρα νά βλέ
πουν δηλ. .τά παράσημα νά δίνονται σέ τενεκέδες.

Ξ ΑΝΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝΕ
:,καί πουλιούνται στα γραφεία μας ΜΙΑ Δ Ρ Α Χ 
ΜΗ (καί 1 ,25 για τό εξωτερικό): 

Ο EMÜUPQS ΤΗ Σ Β Ε Ν Ε Τ ΙΑ Σ  τοϋ Σεξ- 
πν'ιρου (μετάφρ. Ά λέξ .  Πάλλη). 

Φ ΓΛ Α Α Δ Ε Σ  TO T ΓΕΡΟΔΗΜΟΤ Άργύρη 
Έφταλιώτη. 

ΑΘΡΩΠΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ τής κ. 
■Άλεξ. Παπαμόσκου. 

Βγήκε κι ο Β '  τόμος τής Ρ Ω Μ Α ΓΡ Κ Η Σ  
ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΙΚ Η Σ του Μ. Φιλήντα καί που- 
λεϊται στα γραφεία μας δρ. ■ 3 —  οί δυο τόμοι 
μαζί δρ. 5. 

ΓΛΩΣΣΑ Κ Α Ι  ΖΩΗ τ Ü Ελισαίου Γιανί- 
δή (έκδοση Β'δρ) . 2 .

Η Κ οινή Γμωμη
Μ ΙΣ  ΤΡΙΩ  Τ ΙΣ Μ  Ο Ι

Φίλε «Νουμά»,

Στο φύλλο τών «Καιρώνε» τής προπερασμένης 
Κεριακής δημοσιεύτηκε ένα γράμμα τού κ Μι- 
στριώτη γιά τό αιώνιο γλωσσικό ζήτημα. Σέ τόσο 
δά μικρό γράμμα βρέθηκαν αρκετά λάθια πού μάς 
τά άράδιασε ή «’Ακρόπολη» τής προπερασμένης 
Δευτέρας- κοντά δμως σαύτά μπορεί κανένας νά 
κολλήση κι άλλα πιο μεγάλα καί πιο ντροπιαστικά 
γιά τόν Καθηγητή. Μά τό δικό μου μάτι πέφτει 
καμμιά φορά σέ πράματα πού μέ τήν πρώτη ματιά 
φαίνουνται μικρά, μά, δταν κανένας τά καλοκοπά- 
ξη καί τά καλοσυλλογιστή, καταλαβαίνει πόσο είναι 
σπουδαία καί τρανταχτερά. Μιλώ γιά κείνο τό Ά 
φηνα  ί, τό ξεχαρβαλωμένο, πού κάθε λίγο καί λι
γάκι μάς τό σερβίρει δ κύρ Καθηγητής στά γράμ
ματά του. Μά γιά τό θεό, μπορεί κανένας νά συχω- 
ρέση σέ καθηγητή τών έλληνικώνε γραμμάτω τέτιο 
φοβερό καί άνόσιο σολοικισμό,σάν τό ξεχαρβαλωμέ
νο καί ανούσιο αυτό Ά Φ ήναι ; Εμείς οί δημοτικι
στές κάναμε πολλές παραχώρησες στή γλώσσα καί 
γι’ αύτό μάς συχωριέται νά γράφτουμε Ά φ η ν α ,  πού 
καί πιό νόστιμο καί σύφωνα μέ τή γλώσσα πού μι
λάμε πηγαίνει· μά κι άπ’ τούς δικούς μας οί πιό 
λεπτολόγοι γράφουνε αχην Ά Φ ήνα  άπό κάτω ή 
άπό πάνω στο κάθε γράμμα τους, γιατί αυτό ναι τό 
σωστό. Κι άπ’ τούς καθαρευουσάνους δμως οί γραμ
ματιζούμενοι γράφουνε πάντα' εν Ά Φ ήναις, ή μο
ναχή δοτική ΆΦ ηνηαι, γιατί μάθανε στο συντα- 
χτικό, πώς ή δοτική μέ τή πρόθεση έν  ή δίχως 
αυτήνε φανερώνει το στέκαμα στον αυτόνε τόπο. Τό 
λοιπό, δταν γράφουνε αυτή τή δοτική συλλογιούν
ται πάντα άσυναίσθητα βέβαια, πώς τό γράφουνε, 
άφου παραλείβουνε τό ε'γραφον  ή τό έγ ρα ψ α  κ 
έμείς οί δημοτικισταί τό εγραφ χα  κτλ. "Ας κάνη τώ
ρα τον κόπο δ κ. Καθηγητής ·νά βάλη κοντά στό κα- 
θαρευουσάνικό του Ά Φ ηναι  τό ε'γραφον ή έγ ρα 
ψ α  καί θά δή τήν πλάνη του. ’Αλλιώς κάνοντας τέ- 
τια λάθια δέν μπορεί καί δεν είναι άξιος νά κατηγο- 
ρή έμάς, γιατί ζητούμε τήν άπλοποίηση τής γλώσ
σας μας. "Αν δέ θέλη νά κάνη δ,τι. τού συβουλεύ- 
ουμε, τότες άς θυμηθή, άν καί κομμάτι αργά, τό 
λατινικό primo discere deinde docere.

Μέ.άγάπη 

ΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ
Δι■¡μοσϋ'ένονς «01 τρεις  ’ Ολυνΰ-ιακοϊ» μετάφρασις Ν.

Γκινοπονλου.

Ο ί τρ εις  λόγοι, πού έβγαλε ό μεγάλος Δημοσθένης γιά 
νά πείση τούς συμπα τριώ τες ττυ  νά γλυτώσουν τήν ’Ό -  

λυνθο άπό τά  χέρια τού Φ ιλίππου — λόγοι γεμάτοι π α τριω 

τικόν ενθουσιασμό καί δργητα γιά τήν όκνάδα των ’Αθη
ναίων καί πολιτική σκέψη, έχουν ώς τά τώ ρα ζω ή  καί δί
νουν συγκίνηση βαθειά σέ καθένα πού τούς διαβάζει. Ή  
μετάφρασή τους γενομένη άπό τόν καθηγητή κ. Ν. Γ κ ιν ό . 

πουλο Δρ. 1.

’Ηροδότου ιΜονααι> Τόμος Λ'. Κ λ είω —Ευτέρπη μετά-
φρααις Δ.. Σκαλιδον.

Β ιβ λ ίο  γραμμένο μέ θαυμαστό τρόπο, είπε τήν ιστορία 
τού 'Η ροδότου ό Μ ύλλερ. Γ ια τ ί  τό ίίφος πού είναι γραμ

μένη καί ή  μέθοδο τή ς διήγησης καί τό στόλισμά της μέ 

λογ ής-λογ ής επεισόδια καί ανέκδοτα κάνουν σ τ ’ αλήθεια 

τή·ν ιστορία τω ν  εθνών— αληθινή καί σω στή ισ το ρ ία — νά 
διαβάζεται σά ρωμάντσο. 'Η  μετάφραση άπό τόν Α. 

Σ καλίδη, επιθεω ρημένη Δρ. Ά.

John I.oubbock «Πώς νά ξητε» μετάφραοις Θ. X. Φλώ
ρα, εν Άϋ·ήναις.

'Έ ν α  άπό τά πιό πρακτικά καί πιο χρήσιμα βιβλία 
είναι τό έργο αύτό τού Λ οΰμποκ, πού μέ πολλή τέχνη καί 

μαζεύοντας τ ις  σκέψ ες τω ν  σοφών καί τά συμπεράσματα 
τή ς  πείρας θέλησε καί πέτυχε νά γράψη ένα πρακτικό οδη

γό τής ζω ής γιά κάθε άνθρωπο καί γιά κάθε ηλικία  καί 

θέση Δρ. 3.

Θουκιδίδον «Πελοποννηαιακός πόλεμος» μετάφραοις I.
Ζερβόν.

Ή  πιό τέλεια  ιστορία ¡πού έγράφηκε στην άρχαιότη, μέ 

κάθε δυνατή λεπτομέρεια κ α ί μέ άμεροληψ ία καί μέ βα- 
θειά  κρίση καί μέ σοφία, σ ’ ένα ύφος δυνατό καί γεμάτο 

νόημα, είναι ή ιστορία τοΰ Θ ουκιδίδη. Κ α ί χαραχτηρίζον- 

τα ς δχι μόνο τά συμβάντα πού διηγιέται, άλλά καί τούς 

άνθρώπους μέ τά  προτερήματα κ’ έλαττώ ματά τους σάν αί
τια  πραγματικά τω ν συμβάντων, δίνει μιάν άφθαρτην ει

κόνα τού αιώνιου ανθρώπου καί τή ς ζω ή ς τών εθνών. Γ ι ’ 

αύτό κ ’ είναι έργο φ ιλοσοφικό τόσο πολύ δσο κ ’ Ιστορικό. 
Ή  μετάφραση άπό τόν κ. I .  Ζερβό Δρ. 2 .5 0 .

ΒΑΡΒΑΡ0ΠΑΖΑΡ0
(Σταλμένο απ ό τό γιατρό κ. Κ . Λαναρά (Β ακοΰ  τής 

Ρουσίας).

Κ α ί  ή ιδέα αύτη . . . μ ε τε τρ ά π η  ε ι ς  άπόφασιν, ανα

γνώρισαν 2 Ή .Σ  . , ( Ί α τ ρ .  Μ ηνύτ.  1 9 0 6  Σ ί λ .  Αη).  Παραμε- 

ρίσαντες . . . άφαιρέσαντες . . . ολόκληρος πλέον ή ανωτέ
ρω επ ιφ άνεια  κλπ .  (Χ ειρουρ γ .  Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς  1 9 0 5  Δβρ. 

Σ ε λ .  1 7 9 ) .

Των λιπών Τ(δνομ. λΕπος) άποφευγομένων ώ ς  άποσυν- 

θετουσών τήν χ λ .  τίτανον ( I .  Μην. 7βρ.  9 0 7  1 — 2  Σ ε λ .  1 7 0  

Σ τ ή λ η  Β ’ Σ τ ί χ ρ ς  2 0 ) .

Τ ά  μέτρα τοΰ περιορισμού τών κ α τ α χ ρ ή σ εω ν  τών κι- 
τονντων  τήν ά γ α ν ά κ τη σ tv ιδ. 1 9 0 8  Μαρτ. Σ ε λ .  4 1 ) .

ΙΙαρετήοησε δτι ζαθιστών (ό ιατρός) . . . Ιπαλείφων δε 
. . .  ο οφθαλμός οΰτος δεν επαυσεν. (’Ιατρική Πρόοδος 1 9 0 3  
Στήλη Β α  Στίχος 2 — 5).

Ά λ λ ’ υπό άλλην έποψιν ε ξ ε τ α ζ ό μ εν α  τ ά  π ρ ά γ μ α τ α  
β λ έπ ο μ εν  δτι δπάρχει ΰπεριίμησις . . (Σκρίπ 2 5  8 6 ρ ,1 9 1 0  

Σελίς Αη στήλη 4 η —Διατί ακριβαίνει & βίος).

Ο  ,Ί Ί  Θ Ε Α Ε Τ Ε
Τ ό περασμένο Σαβατόβραδο πα ίχτηκε στό Β α σιλικό 

άπό τό θίασο τή ς Κ υβέλης ή « ’Αντιγόνη», μεταφρασμένη 

άπό τό  Μάνο. Τ ό  θέατρο γιομάτο, φ οιτη τές οί περσότεροι, 

κι άπό χεροκροτήματα, αλλο τίποτα . Τ ήν  άλλη μέρα μίλη

σε ό Μ ιστριώ της κατά τή ς Δ ημ οτικής γλώσσας !

—  Ό  κ. Β λά χος, ό διευθυντής τοΰ Β ασιλικού, κι ό κ. 
Δαμβέργης, ό παρασημοφορεμένος γραμματέας του, τόσο 
τά χρειμστήκανε, πού παραγγείλανε στήν κ. Κυβέλη π ώ ς 

δέν παίρνουν καμιά εύτύνη πάνου τους γιά δ,τι γίνει. Κ ’ 
έτσι καμιά εύτύνη δέν έχουν καί γιά τά χεροκροτήματα.

—  Σ τήν « Ε σ τία »  τή ς  Τ ετρά δη ς ό κ . Π . Νιρβάνας 

σχολιάζει τό λόγο τού κ. Φ ωκά πού δημοσιέψ αμε στό π ε 
ρασμένο φύλλο.

—  Τ ό  άρθρο τού κ. Νιρβάνα άρχινάει έτσι : « Ό  κα

θηγητής κ. Γερ ά σιμ ος Φ ω κάς ώ μίλησε προ ολίγων ημερών 

εις τά  εγκαίνια τή ς ’Ια τρικής Λ έσχης. Ά λ λ ά  πώ ς ώμίλη- 

σεν ; ’Α ξ ίζ ε ι  δλος ό κόσμος νά διαβάση τήν ομιλίαν α υ

τήν, πού έδημοσιεύθη εις τό τελευταΐον φύλλον τοΰ «Νου- 

μά». Μ έ λόγια τόσον απλά, τόσον φυσικά, τόσον εγκάρ

δια,, καί συγχρόνως μέ τόσην λογικήν, τόσην άδρότητα 
νοημάτων καί τόσον συμπαθητικά ρητορικά χαρίσματα δέν 

μάς έχουν συνηθίσει έω ς τώ ρα αί προφέσσορές μας. ’ Α 

κόμη όλιγοιτερον οί ιατροί. Ο ί άνθρωποι αυτοί, ποΰ εΰρί- 
σκονται τόσον κοντά είς τήν ζω ήν καί τά βάσανά της^ 
τόσον κοντά επομένως είς τήν φύσιν, λόγφ τή ς επ ιστήμ ης 

των καί τοΰ επαγγέλματος των, αύτοί ποΰ έ’πρεπε νά είνε 
οί πλέον φυσικοί καί ανεπιτήδευτοι, δουλεύουν είς μίαν 

σχολαστικήν παράδοσιν άπό τάς πλέον καταθλιπτικάς.»

—  Ή  ’Αστυνομία πολύ άσκημα φέρθηκε τή  π ερασμέ
νη Τ ετρά δη, εμποδίζοντας τούς φ οιτη τές νά χιονοπολε- 
μούνε. ”Αν ήθελε νάν τούς κάνει καλό έπ ρεπ ε νάν τούς 

εμποδίσει τήν περασμένη Κ εριακή νά μπαίνουνε στή με
γάλη αίθουσα τοΰ Π ανεπιστήμιομ γιά νάκούσσουνε τις  ά- 

νοησίες τοΰ Μ ιστριοίτη. Τήν Τετρά δη, χιονοπολεμώντας οί 
φ οιτη τές δείχνανε π ώ ς ζούσανε, ενώ τήν Κεριακή είχανε 

μεταμορφω θεί σέ ψοφίμια.

—  Μ αθαίνουμε π ώ ς ό λοχαγός π οιη τή ς κ. Πανάς 
στρατολογεί άντά,ρτες νάν τούς ξαπολύσει . . .. κατά τή ς  
Δ ημοτικής γλώσσας ! Π ρώ τος γράφτηκε στόν κατάλογό του 
ύ φ ίλος Κ οτζαμάνης καί δεύτερος λογαριάζει νά γραφ τεί 
ό εκδότης τού «Νουμά».

— Ο ί ιδρυτές τού «’Αδερφάτου τή ς Δημοτικής» μάς 
παρακαλοΰνε νά δηλώσουμε πώ ς δέν υπογράψανε τήν «Α' 

Π ροκήρυξή» τους δχι άπό κανένα άλλο λόγο, παρά γιά 

ναναι συνεπείς σ ’ δ,τι προκηρύχνουνε, πώ ς δηλ. κατεβαί
νουνε στόν αγώνα δχι ώ ς ατομα, μά ώ ;  ’Ιδέα . Τ ή  Β '  προ

κήρυξή τους, καθώς καί δλα τά έγγραφά τους, θάν τά υπο
γράφει πάντοτε ή Δ ιοικητική  ’Επιτροπ ή.

—  Τ ή ν  Κ εριακή στις 5  1)2 τό  δειλινό θά μ ιλήσει δ κ.
I .  Χρυσάφης στά γραφεία τοΰ «Έ κπ α ιδ . "Ομίλου» (οδός
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'Ο φθαλμοιατρείου 12). Θ έμα : Γ υ μ ν α στική — ’Εκπαίδευση 

— :Ε θ ν ικ ή  ανατροφή.
— : Ό  φίλος Ν. Σαντοριναιος, από την Π όλη, μάς έ 

στειλε τό  ακόλουθο ποίημα, αφιερωμένο στά Μ ιστριω τό- 

πουλα.

Γ ιούχα  σας ! . . πάλε οργιάσατε σ’ δλο τόν κόσμο εμπρός 

καί βρω μοφιληθήκα τε μέ τήν  Κ αταραμ ένη '
Ά γρυπνάει βουβόν ’Ανάθεμα τή ς Μάννας ό καημός 

νά π έσ ει στά κεφ άλια σας, ξεμωραμένοι.

Ε ίνα ι γιγάντιος κι άλυτος ό πόνος ό κρυφός 

τής. Μάννας πού σας βύζαξε καί τώρα σάς χορταίνει· 
Ξ έρνα τό  γάλα  σέ  χολή και δέν αργεί ό καιρός 

κοπάδι άρνησιπάτριδο, ξεμωραμένοι

Ξέρνα το γάλα σ έ χολή καί ή μέρα δέν αργεί,.

Β λέπ ω  τή  Γ ν ώ μ η  πού έρχεται ’Ορθή Ζωή γεμάτη 
Ά κ α ρ τερ ά ει τό μήνημα πού μου ανταριάζει τήν ψυχή 

—  Θά άναγαλιάσεις Μάννα μου 'Ω ραία Π α τ ρ ίδ α —  
ν ’ άναφτερώσει τή  Φυλή, τήν Έ λληνίδα  

— Γ ιού χα  καί ξανά γιούχα σ α ς— πού θά σάς φάει τό μάτι.

Ρ .Ο Υ 2 ΙΚ Η  Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

ΤΟ Υ Π ΙΜ ΕΝ  ΚΑ ΡΠ Ο Β

Ό νεαρός ποιητής ζεβγάς Πίμεν Κάρποβ Ιβ̂  
λε τελεφταϊα ένα βιβλίο με τόν τίτλο «Λόγια των 
ματιών. Σελίδες γιά το λαό και την άριατοκρα-
τία» καί τδστειλε στο μεγάλο σοφό τής Γιασνάγιας 
Πολιάνας (κάμποσες βδομάδες πριν τό θάνατό του) 
παρακαλώντας τονε νά τοΰ γράψη τή γνώμη του 
γιά τό σύγραμμα.

Ό  Λ. Τολστόη του άπάντησε μέ άφτά τά
λόγια : «  Τό βιβλίο σας μου άρεσε πολύ γιά τις
τολμηρές ιδέες του καί τή θαρρετή έκφρασή τους. 
Στήν έποχή πού ζοϋμε πρέπει νάχη κανείς πιό πο
λύ θάρρος νά πή τήν πικρή αλήθεια μπροστά στούς 
«διαβασμένους», παρά μπροστά στην κυβέρνηση. 
Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε στο βιβλίο, σας· ·ή 
μεγάλη σημασία πού δίνετε καί τό μέλλο πού βλέ
πετε στή ζωή του χωριάτη... .»

"Ενα άπό τά καλήτερα κεφάλαια τοΰ βιβλίου 
άφτοΰ είναι τό : «Πίσω ατάλέτρι», άπό το όποιο 
μεταφράζω τό παρακάτω κομάτι :

«....Είναι άνοιξη. Τά χιόνια λυώνουν στις φω
τεινές αχτίδες τοΰ ήλιου πού, δλους τούς γλυκοζε- 
σταίνει καί δλους τούς κάνει νά χαίρουνται : καί τό 
χτηματία, καί τό χωριάτη, καί τό λησμονημένο 
δουλεφτή, καί τόν κάθε έφτυχή, καί τόν κάθε δυ
στυχή, καί τόν πλούσιο καί τό φτωχό.... Πρασινί

ζουνε τά χορταράκια, ή ξεσκλαβωμένη άπό τά χιό
νια γίς· σκορπάει γύρω μια έφχάριστη μυρουδιά κ ’ 

ένα λεφτούτσικο άεράκι χαϊδέβει τοΰ καθενοΰ τό πρό
σωπο. 'Ο δουλεφτής, όλος  χαρά γιά τό κάθε χορ
ταράκι πού φυτρώνει, γιά τό κάθε, σκάθαρο πού ζ ε 

σ τα ίν ε τα ι  στον ήλ ιο ,  παγαίνει στόν κάμπο νά ξακο- 
λουθήση, γιά έ'να κομματάκι ψωμί,τήν καταναγκα 
στική δουλειά, νά καλλιεργήση τό χωράφι του 
πλούσιου γαιοχτήμονα. Μόλις μπει πίσω άπ’ τάλέ- 
τρι, κι δ ίδρος άρχίζει νά τρέχη άπό τό κούτελό 
του, καί τέλος δέν παίρνει ή βαριά κ’ εξαντλητική 
δουλειά, τότες δλη ή δμορφιά τής άνοιξης δέν έχει 
γιά κείνον καμμιά άξία, είναι ένα τίποτα, γιατί δέν 
έχει δ κακόμοιρος καιρό νά σκέφτεται γι’ άνάπα- 
ψη καί γιά χαρά, άφοΰ στήν ψυχή του άπάνου σάν 
πέτρα στέκει δ χτηματίας καί δέν τόν άφίνει νά συ- 
μαζέψη τις σκέψες του, φωνάζοντας του : «Πιό ζων
τανά, πιό ζωντανά δόύλεβε ! ! . .»

’Ανθίζουνε τά δέντρα στους μπαξέδες, ή γίς 
ντύνεται μέ τάρωματικά της χορταράκια, δ ήλιος ζε
σταίνει καί λάμπει παντού, μά δ φτωχός δουλεφτής 
δέν έχει τή δύναμη νά τά παρατηρήση άφτά, όχι 
γιατί καταντά άναίατητος καί χοντρός, άπεναντίας 
ή ψυχή του είναι πάντα τρυφερή κ’ έπιδεχτικιά γιά 
κάθε όμορφο καί καλό, άλλά γιατί τά γυμνά πόδια 
του κόβουνται άπό τάτέλιωτο γύρισμα πίσω άπό τά- 
λέτρι καί ή τροφή πού τρώγει—  ένα κομμάτι ξερό 
ψωμί καί λίγο νερό — δέν τοΰ άφίνει καθόλου' δύ
ναμη.

Κι άφτές τις φριχτές συνθήκες τής ζωής του 
φτωχού ζεβγά τις κάνουνε οί άριστοκράτες, δχι μό
νο οί συστηματικοί γαιοχτήμονές, μά κ’ οί·δικηγό
ροι, κ’ όΓγιατροί, κ’ οί  δασκάλοι πού έχουνε στήν 
κατοχή τους γή.’Άς μιλήσουμε παστρικά καί ξάστε
ρα, χώρις νά κλείσουμε τά μάτια μας μπροστά στήν 
άλήθεια, κι άς τό ποΰμε ορθά κοφτά πώς κάθε άν
θρωπος πού λογαριάζει τόν έαφτό του γι’ αριστο
κράτη καί πού φαντάζεται πώς έκανε καλό στό.λαό 
μέ τόν ένα ή μέ τόν άλλο τρόπο, βχι μόνο, καλό 
δέν έκανε παρά καί μεγάλο κακό έκανε στούς ά- 
προστάτεφτους, μόνο μέ τήν άπλή ύπαρξή του ώς 
άριστοκράτης. Μά τί θά πή αριστοκράτης'; ’Αριστο
κράτης θά πή, άνθρωπος πού γυρεύει όσο  τό δυνατό 
περισσότερη άνετη ζωή γιομάτη άπόλαψες, πού δι
ψά μιά έφτυχία Αφάνταστη καί πού τήν άποχτά ώς 
τά στερνά μέ κάθε είδους προστυχιές κάί άδικίες, 
κι δποιος κι άν είναι άφτός -ποτέ του· δέ θά κατα~ 
δεχτή νά θυσιάση ούτε μιά στάλα τής έφτυχίας του 
γιά νά λιγοστέψη τά βάσανο* τοΰ φτωχοΰ. Μέ πα
χιά μόνο λόγια υπερασπίζεται τή φτωχολογιά, κα
τακρίνει τήν άπόνιά των άλλων, μά δ ίδιος ούτε
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καν σκέφτεΐαι νά βοηθήση κανέναν πεινασμένο κι 
άπροστάτεφτο.

Kt άν τύχει καμμιά φορά νά δώση κάτι, τό δί
νει γιατί του περσέοει καί τοϋ είναι αχρείαστο.

ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
"Οροι τής υποβολής προτάσεων ή προσφορών

προς συνομολόγησιν τοΰ εξ 20 ,000 ,000 δανείου τοΰ
Δήμου ’Αθηναίων.

(1)' Aj προσφοραί γίνονται ενσφράγιστοt καί
είνε δεκταί μέχρι τής 6ης μ. μ. ώρας της 27ης 

Μ’ δλα τους 'δμως άφτά τά βάσανα οί δουλεφτά- - ,Τ , , , *Γ _τ _ * Γ Ιανουάριου 1911 ανυπερθέτως οια του Δήμαρχου
δες της μάννας μας της γης δεν άπελπίζουνται, 
γιατί άφτή τούς δίνει δύναμη, 6 καθαρός αέρας τούς 
δροσίζει, ό ήλιος τούς γιατρέβει καί μέ υπομονή 
καρτερούνε τό γλυκοχάραμα της μεγάλης ’Αλήθειας 
πού θά βασιλέψη μιά.μέρα στον κόσμο . . .

ΙΙόλη
ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
Η. Γ .  Τα. ατό Ά γρίνι. Λάβαμε τή βιιντρομή κ ’ εύχα- 

ριστοϋμε.— » . Α . Κ ατα. ατό Chibin el Kom . Λάβαμε τή 
αυντρομή σου γιά τά 9 1 1 , καθώς και τοΰ φίλοο κ . Ά ναατ. * 

καί σ’ εδχαριστοομε.— κ . ,Χρ. ΜοΧ. στή Λωζάνη. ’Αλλάξα
με τά κατατάπι. Σ έ παρακαλοδμε μαζί μέ τήν περσινή, νά 

μας σ τείλεις  και τή ψετεινή σοντρομή, δηλ. φρ. 2 5 .— » . Ε . 

Ο έη ι. στή Nice καί η. Σ η .  Κοντολ. στή Σμύρνη. Λάβαμε 
τ ις  συντρομές τοδ 911  κοίί σάς ευχαριστούμε.— κ . J '.A a r -  

Δολ. στήν ΙΙάτρα. Λάβαμε τή  σοντρομή και εδχαριστοδμε. 
Τ ά  βιβλία σοδ τά στείλαμε.

/ Ι Α Τ ί ς Η  Τ Ρ κ χ ί Ε Ζ Ά

Συμφώνως τω άρθρω 42 τού Καταστατικού τής 
Τραπέζης προσκαλούνται οί κ. κ. μέτοχοι είς τήν 
έτησίαν τακτικήν γενικήν συνέλευσιν κατά τήν 12 
Φεβρουάριου έ. έ. ή μέραν σάβατον καί ώραν 4 
μ. μ. γενησομένην εντός τού καταστήματος τής 
Τραπέζης.

’Αντικείμενα αννελεύαεως:

Υποβολή άπολογισμοΰ 1910, προϋπολογισμού 
1911 και εκθέσεως έξελεγκτικης· επιτροπής.

Άνακήρυξις επιτίμου Προέδρου.

Ή  κατάθεσις τών μετοχών ένεργηθήσεται δώ
δεκα ή μέρας προ τής Συνελεύσεως Ιν Έλλάδι μέν 
παρ’ άπάσαις ταΐς άνεγνωρισμένες Τραπέζαις καί 
παρά τοΤς τραπεζίταις αδελφοί Μαρίνου, εν Αονδίνω 
δέ παρά τή Anglo-Foreign Banking Cy. Lp.

Έν ’Αθήναις τή 20 Ίανουαρίου 1911.

Ό  πρόεδρος τοΰ Διοικητ. Συμβουλίου 

Καονστ. Θ. Κυριάκός.

προς τό Δημοτικόν Συμβούλων.
2) Τό δάνειον βρίζεται είς 20,000,000 ονομα

στικού κεφαλαίου, καταβληθήσεται δέ είς μιαν τών 
έν ’Αθήναις Τραπεζών όρισθησομένην παρά τοϋ 
Δημάρχου.

3) Ή  τιμή έκδόσεως τοΰ δανείου είνε έλευθέρα 
καί ανοικτή.

4) Ό  τόκος δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά 55 
ο)ο έπί τοΰ ονομαστικού κεφαλαίου.

5) Τό δάνειον θά άποσβεσθή είς 60 έτη οι’ 
άναλόγου χρεωλυσίου.

6) Πάντα τά έξοδα έν γένει τής συνάψεως καί 
’.„πης^π,ηρεσίας τού δανείου βαρύνουσι τούς δανειστάς.

7) Ό  Δήμος δύναται νά έξοφλήση τό δάνειον 
μετά πάροδον δέκα ετών άπό της συνομολογήσεως 
α ΐ̂ου μετά προειδοποίησιν εξ (6) μηνών.

8) Ή  καταβολή τοΰ δανείου γενήσεται είς 
τρεΐ^Άό,^εςς, α') άμα τή υπογραφή τού συμβολαίου 
-κΜΜΒ^Θήσονται δύο εκατομμύρια, β) πέντε έκατομ- 
¡ΗΡια κάταβληθήσονται έντδς δύο μηνών άπό τής 
υπογραφής τού συμβολαίου καί γ') το υπόλοιπον 
καταβληθήσεται εντός τεσσάρων μηνών άπό τής 
υπογραφής επίσης τοΰ συμβολαίου.

9)-. Τό συμβόλαίον θέλει συνταχθή καί υπο
γραφή εντός δέκα ημερών άπό τής προς τούτο προ- 
σκλήσεως υπό τοΰ Δημάρχου.

10). Πάσα προσφορά δέν γίνεται δεκτή ουδέ 
,λαμβάνεται ύπ’ δψιν, εάν δέν δοθή εντός τής ώς 
άνω ταχθείσης προθεσμίας καί δέν συνοδεύγ]ται υπό 
τακτικού πληρεξουσίου τών άντιπροσωπευομένων 
Τραπεζών καί κεφαλαιούχων, προσαχθησομένου 
δύο ήμέρας προ τής 27ης Ίανουαρίου είς τόν κ. 
Δήμαρχον, καί έγγυήσεως μιας άνεγνωρισμένης 
Τραπέζης ή χρηματικής ή είς τίτλους αξιών ενός 
εκατομμυρίου.

11) Προς ασφάλειαν τής υπηρεσίας τοϋ δανείου 
παραχωρεΐται τό έκ τού φόρου τών ωνίων καί 
εμπορευμάτων έσοδον τού Δήμου καί παν έτερον 
δημοτικόν τοιοΰτον.

12) Έπί τών κατά τόν άνω τρόπον γενησο- 
μένων προσφορών τό Δημοτικόν Συμβούλων θέλει 
αποφασίσει δριστικώς καί άμετακλ,ήτως.

Έ ν  ’Αθήναις τή 21 Ίανουαρίου 1911.
, Ό  Δήμαρχος ’Αθηναίων

Σ . Μερκούρης.


