
Ο ΝΟΥΜΑΣ
Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Θ '.  &  ftOHHft, KEPlflKK, 13 ΤΟΫ ΦΛΕΒΑΡΗ 1911 )$£ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  4 2 3

"Ενας λαυς υψώνεται άμα δείς,ϊ] πώ ς όε φο
βάται τήν άλή&εια. — Ψ Y Χ Α Ρ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μ Α Ρ Κ Ο Σ  Λ Γ Η Λ Χ Ι Ϊ Ι Ι Σ .  Μ ι *  ά.τλϊ ,

P I E R R E  11A U D R Y  -Oubli  (Mnvil is) .

X. Κ Λ Σ ΊΊΊΝ ΙΙΣ . Ι’τύτικη ς ιλ ιλ ίγ ια  - Ί Ι  Λ. Ά ν ίμ ίγ ε ΐ  καί 

si χαμίς csî  pis·». (»auJe:i;r¡us.
I I .  Μ Λ Λ Λ Κ Λ Σ Ι Ι Σ .  Σ τ ό  Σ κ τ -.f-s μ ι ζ :  ί * λ ; 4 ;  PfAsY.ç.

Κ . ΣΊ ΑΣ! ΧΟΠ'.Ί'ΛΟΣ. Στή Σκύρο.

Μ. ΨΙΛ11ΧΤΛΣ. «'Γα/.τήρι τ ή ;  Νέα; Λ'.αύήκν,;».
Κ. ΧΛΤΐίιιΙΙΟΓΛΟΣ. llpwïvi είΐύλλ'.α.
Ί Τ Χ Λ Ι ’ΠΣ. :ΐ1ροορ·.ο-Μ.ό;.
Ι ΙΛ Ρ Λ ΙΊ’ΛΨΑΚΙΛ —  ΤΟ Z li'í 11.ΜΛ Λ1ΛΣ-- II KUINH Γ Χ Ιί-  

MLI— Χ ίΗ ΊΣ  LTA111ΙΛΊΌΣ ΙΙ.ΜΟ.

Π Ρ Ω Ι Ν Α  Ε Ι Α ν Λ Λ Ϊ Α

Βαρεία όνειρα, («ντάρα ιού νυϋ, ήρθα να σβήσω 
«πολύδροσο, αυγή. «Ιπίλντημά σοιν τήν κόμη 
τή σγουρή τών δασών ότι ο ήλιος χρυσώνει, 
άτ; διώχν-ι τής νύχτας τήν άχνα απ’ τά ρείθρα. 
Γλυκεία αυρα ανασαίνει στά πράσινα βύ()η· 
θεϊκά: σου υμνητή; ΐ-ψώντί λαχτάρας 
λαλιά. ο σκορδαλιάς ψηλά στον αέρα.
Τραγούδα, πουλί. Νιές χάρες κάθε νέ«ί 
αϊ'γή τ<ι’ζει. Τή χλόη άνΟο! νιοί τήν πλουμίζουν, 
μυρκίη'τερυς κ ό σ μ ο ς  ξ υ π ν ά , σκορπά γύρα, 
τ ή :  ζ ω ή ς  το θερμό τό τρ α γ ο ύ δ ι β ο υ ίζε ι.

- -  Απόμακρο σήμαντρο, π ο ύ  κράζεις στον όρΟρο; — 
ΒαΟειά ανατριχίλα τό στήθος μου ή άίρα 
γεμίζει κι, ώ «δάσος, στό μέγα ναό συν 
το κρίμα τής θλίψη; τινάζω κ’ ΰ ψώνιο 
βουβή προσευχή στο γαλάζιο τοΰ απείρου.

Τό παλιό του παιγνίδι ό ήλιος παίζει- οί σημύδες 
λιγερές στάπαλό του τό χάδ; σαλεβουν, 
τά σφεντάμια πολύχρωμα λάμπουν, κοτσίφια 
λαλοΐο’, ι:ιή Ολιμιίνη τους όψη ξεχνούνε 
καί τά ελάτια τοιγΰρο στήν πράσινη λίμνη. 
ώ, πίικί ανιίσσιι ΐ(.νσ& στήν "ψυχή μου τό «ρ7»ς σου, 
τή δροσιά τής αυγής σου, δροσόπνοο δάσος, 
καί χλωρά τής βλασταίνουν τα νιά σου τά «ρΰτρα; 
Μάτια ωραία, που έχω κλείσει σέ σάς τή χαρά μου, 
στή χαρά τής αυγής γελάτε μου μέσα.
Τ ή  χαρά τής αυγής, τών ματιώνε σου δ αυλός μου,

ώ  κ α λ ή , τρ α γ ο υ δ ά ει. ”Λ ν  γ ι ’ α ϊτ ό ν  τα χ είς  κόι|>ει 

τ ά σ π ρ α  ρ ό δ α  π ο ύ  φ έ ρ ν ε ις , μ'' α υ τά  σ τό λ ισ ε  το ν .

Ι Ι α Ι ζ ε  γ ύ ρ ο  μ ο υ , ω ρ α ίο , γλυκό μ ο υ  π α ιδ ά κ ι, 

οο ΰ  λα λούν  τά  π ο υ λ ιά , σ ο ΰ  γ ελ ά  ή  π ρ α σ ιν ά δ α , 

τό  ν ερ ά κ ι ιριλεΤ τό  α π α λό  σου  τό  π ό δ ι.

Ι ΐ α ΐ ζ ε  γ ύ ρ ο  μ ο υ , ω ρ α ίο , γλυκό) μ ου  π α ιδ ά κ ι, 

τή  χα ριί σ ου  δ ιψ ώ , λ α χ τα ρ ώ  τή ν  ψ υχή  σ ο υ , 

τ ή ς  μ α τ ιά ς  σου τ ή  λιήυψ η, το ύ  χ ερ ιο ύ  σ ο υ  τό  χ ά δ ι. 

Ι Ι α ΐ ζ ε  γ ύ ρ ο  μ ο υ , ω ρ α ίο  γλυκό) μ ου  π α ιδ ά κ ι, 

μ ή  ζ η τ ά ς  ν ά  μ ιλ ώ , ν ά  σ έ  β λ έπ ω  ιί'φησέ, μ ε.

ΤΩ  γ λ υ κ εία  κ α ί σύ γ ύ ρ ε ε δ ώ  π λ ά γ ι μ ο υ  καί, («σε 

νά σ κ ιρ τά  μ.’ α υ τό  μ όνο το ύ  ή λ ιο υ  ή  α χ τίδ α , 

ν ά  λ α λ ε ΐ τό  π ο υ λ ί κ α ί τ ό  ρ ε ίθ ρ ο  μ α ζ ί το υ .

Κ 12 Σ TA X Ί ’ IX ι ) Σ X  A ΤΖΟ11 O VA Ο Σ

ΣΤΟ ΣΑΤΥΡΟ ΜΙΑΣ ΙΊΒΑΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
*A ?iip»|iive t s î  φίλτω μου 11. ΛΙΑΝΙΤΗ

φιτΟνη·. καί ΣΣ ληνοί. Üfrii, «tô βάΟρ«> ενός Συπυροί-1,

Καί το νβρό πυί· ακίνητο τούς καθρεφ τίζει,

'Ό ραμα πράο καί θλιβερόν δλα τριγύρου,

Ό λ α  τής ιι-οόχλας τάρωμ-α τά ρω μα τίζει . . .

Ό  Οι·« τοΰ πόθου, ή δόξα σου «ίυίνια νίί,ναι !

'Έ τσ ι νά μένης τραγικός, πιο κι ω.τιι μόνος,

Χ ω ρ ίς  λαλήματα τερπνά, πουλιών πού πάτε:,

Χ ω ρ ίς  ί'νας απάνω σου πράσινος κλώνος . . .

Ρόδα και φύλλα στήν κορφή τήν ιερή σου,

Ά τ ’ τή  λειχήνα κ ι απ' τά  μαΰσκλα. φαγωμένα,

Κ ’ ή νύφη ό.μαδριάδα σου, έγνοια πικρή σον,

Τόσο ποτέ όσο σήμερα μακριά άπό σένα.

Ά ν ίλ εη  πνέει ή πνοή στιλ μυροβόλα.

Κ ι άνιάγερτη ή επιστροφή τών «τω ν  κλαΐμε,

Μ ’ «ίπάνω α π ’ τά παράπονα, τά δάκρυα όλα,

Τ ά  πού ποτέ Βέ Οάνρβοΰν, τά  πού δέ λέμε.

ΛΤμα χυμένο τών άνθών, αίμα χυμένο

’Απ' τήν καρδιά τόσων πουλιών, τόσων θανάτων . .

Κ ’ έγώ ατό στοιχειιομένονε κύκλο νά μένω 

Τ οΰ  Σάτυρου, τών Χ ιμ α ιρώ ν καί τών Τεράτω ν !

Παρίσι, Γεννάρης.
Μ. Μ Λ Λ Α Κ Λ 2Η Σ



se ο χοηΐΛΖ
O U B i l l

Heureux, heureux les morts : le tombeau dans leur coeur 

A fait se taire enfin les sanglots de la vie :
Q uant le soleil se cache en la vague rougie,
Ne pleure pas sur eux, réprime ta douleur :

Car à cette heure tous s ’ en vont avec lenteur 

Boire au Léthé divin la douce léthargie,
Mais de fange aussitôt 1’ eau limpide est remplie 
Si des veux b ien-aim és y font tomber des pleurs.

Et s 1 ils k m en t cette eau leur âme se rappelle 
En traversant les prés un fleurit 1" asphodèle.
Les maux anciens qiii pour toujours semblaient dormir.

Plus que les morts plains ceux que 1’ âpre vie enchaîne 
Car pour eux point d’ oubli : et si tu veux gémir 
Quand vient le soir, gém is sur la souffrance humaine.

M A V ILIS

Athènes, 5  Février 1 9 1 1 .

[Traduit: du grec moderne 
p a r  P ierre  Daudrg\

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Α φ ιερώ νεται τον φίλου Ν. ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟ Υ

Δούλεβχ ήσυχα ήσυχα τή νύχτα στή μικρούτσι- 
κη τήν κάμερή μου, γιατί τότες είχα πάει νά πε
ράσω ένα δυό μήνες στήν Ιίρίγκιπο τό καλοκαίρι, 
νά θυμηθώ τά πατρικά μου, καί καθόμουνε στο 
κιοσκάκι τ ;9  ριχτιμιοϋ, πού πριν εΐτανε δικό μας 
καί πού το νοίκιαζα τώρα, έπειδή προτού πεθάνη 
το πούλησε ό μπαμπάς. ’Εκείνη τή νύχτα, ή ώρα 

δέκα, δεκάμιση, γλυκά γλυκά, Ινώ έγραφα, κάτω 
άπό τό παράθυρό μου, τό κύμα σιγανόρυθμα χτυ ' 
ποΰσε τοΰ ριχτιμιοϋ τήν πέτρα μαζί μέ τά ντουβά
ρια τοΰ κιοσκιού πού βουτούσανε στό γιαλό. Γιά 
τοΰτο, βυθισμένος όπως εϊμουνε στής πέννας τό γλί
στρημα το ψιθυριστό,πού αυνόδεοε κανονικά καί ή
μερα τό δυνατώτερο τ ή ;  θάλασσας τό ψιθύρισμα, δέν 
πήρε άμεσοι; τάφτί μου έναν κρότο δίπλα, στήν 
πόρτα οξω τοΰ κιοσκιού μου. Κρότος δειλιασμένος, 
πού κάποτε; έπαβε, κάποτε; πάλε ξανάρχιζε, σά νά 
τσουγγράνιζε κανένας τό ξύλο, άγάλια, επίμονα κι 
άπελπισμένα. Σηκώθηκα και πήγα μέ τή λάμπα. 
Κλέφτης βέβαια δεν εΐτανε κι ούτε τό συλλογίστη
κα νά πάρω τό πιστόλι μου” δσο ζύγωνα, τόσο πιό 
πολύ καί μέ θάβρος περσότερο μεγάλωνε έ κρότος.

—  «Ποιός είναι ;» ρώτησα.

—  «’Εγώ είμαι, άφέντη, μή φοβάσαι.»
Μοΰ τδλεγε μέ τόσο τρεμάμενη φωνή, πού κα

τάλαβα πώς άπό τούς δυο μας σίγουρα ο πιό φοβι
σμένος έγώ δέν εϊμουνε.

— «Ιίοιβς έσύ ;» τοϋ άποκρίνουμαι.
— «Ό Δεουδές ! ........... »
— «Ό Δεουδές : ............ »
— «Χά, β ’Αντίγονος Άντιγονιάδης............»
Ό ’Αντίγονος Άντιγονιάδης ! Έφριξα. Ένας

Αντίγονος Άντιγονιάδης — αδύνατο δυό νομάτοι νά- 
χουνε ονομα τόσο κλασσικόβρισκότανε στή φυ
λακή, έδώ καί τρεΤς μήνες, γιά φονιάς.

— «Λοιπόν, έρχεσαι νά μέ σκοτώσης ;»
— «Σ·.όρ Γιάγκο μου, στο θεό σου, μή χωρα- 

τέβης. (-)ά μέ πιάσουνε. 'Άνοιξε μου !»
Αυπηθηκα γ/αι τοϋ άνοιξα. Δέ χασομέρησε, χύ

θηκε μέσα, σφάλοιξε ό ίδιος τήν πόρτα και στάθη
κε άκκουμπισμένος στό πορτόφυλλο. Τόν κοίταξα 
στό ψιλό τής λάμπας μου τό φως, πού άπό τήν άν- 
τιφεγγιά του κιτρινογυαλίζανε τά παχουλά του τά 
μαγουλάκια. Ιίοτέ μου δέν είδα πρόσωπο πιό αθώο, 
πιό παιδιάτικο. Χαμογελούσε δειλά κ’ έδειχνε τό
τες, μέ αφέλεια, ένα του δόντι του χαλασμένο, με- 
Λχνο. Δεν κρατήθηκα και του ειπα*

— «Πώς μπόρεσες καί φόνεψες, έτσι 0ά πού σέ 
βλέπω

— «’Άφησε με πρώτα νά πάρω τήν άνάσα μου, 
κι άν άγαπας, θά τά μάθης δλα.» ■

Τόν πήγα στό γραφείο μου καί τόν έβαλα νά 
κχΟήση στόν κόκκινο μάλλινο σοφά. Τοϋ έφερα λίγο 
άθόνερο· ήπιε, λές κ’ έπινε τάθάνατο νερό. Γύρισε 
στόν τόπο της ή καρδιά του, άλλαξε ή όψη του, 
σά νά ξανάνιωνε ξαφνικά. Τώρα μοϋ φαινότανε πώς 
κάπου τονέ γνώρισα.

— «Δεουδές ! Καλέ, μήπως είσαι ό Αντίγονος 
πού έρχόαουνε σπίτι, δταν εΐσουνε μικρός :»

— «Άμέ, ποιός άλλος ; Σπίτι σας, βέβαια, στό 
Γαλατά. Δέ θυμάσαι, γιατί εμείς χειμώνα καλοκαί
ρι κατοικούσαμε στή Χάλκη, μιά φορά μοϋ έγρα
ψες ένα γράμμα, ίτι πού είχες μάθει τήν άρφαβή- 
τα, καί μά τό ναι, μοϋ στάθηκε αδύνατο νά βγάλω 
τό νόημα- δέν μπορούσα νά καταλάβω πώς μόρφω
νες τις λέξες. Ό  πατέρας κατέβηκε τήν άλλη μέρα, 
ήρθε σέ σάς, δουλειά νά γυρέψη, τοϋ λόγου σου 
πετάχτηκες·

— «Έλαβε ό Αντίγονος τό γράμμα μου ;»
— «Τόλαβε, πουλί μου, μά δέν κατώρθωσε νά 

τό διαβάση.»
Έσύ πρόσμενες κοπλιμέντα, καμάρωνες πού βα- 

ατοΰσες πέννα, πού έπιανες αλληλογραφία μέ τούς 
φίλους σου. Καί νά σου τώρα πού άκουγες άλλα. 
Ζεματίστηκες. Τί κάνεις ; Γιά νά μοϋ δώσης ένα 
μάθημα, μοΰ άντιγράφεις τό άρφάβητο καί λές του
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— «"Ισισς νά μήν τά λέω καλά. Νά, θέλω νά 
πώ μέ τά χρήματα πού ξοδέβουνε άφτοί, Ιγώ μπο
ρούσα νά σπουδάσω, μπορούσα νά γίνω ποιητής !»

Τί ώραΐα, δίχως ίσως νά τό ξέρη μου τό είπε ! 
Νά γίνη ποιητής. Ιΐέβα.α, ποιητής πρώτα γεννιέσαι, 
μά πρέπει κατόπι και νά γίνης. ΙΙρέπει νά μάθης 
τήν τέχνη σου, πρέπει νά μάθης ώς καί τήν ποίη
σή σου..

'Φαίνεται πώς άμα τή συλλογίστηκε τή μάθηση, 
τή μάθηση πού ό ίδιος δέν Αξιώθηκε νάπολάψη, α
μέσως τά μάτια του αγριέψανε, αστράψανε, κα 
πάντα μέ τή δυσκολία έκείνη πού μοϋ τή μολόγη- 
σε, καί πού τόν έμπόδιζε νά λέη λέφτερα δ τι θέ
λει, μοϋ ξεφουρνίζει σωρό σωρό λόγια, όπου μέ κά
ποια προσοχή, μέ κάποιο κόπο, ξεδιάκρινα ένα ι
στορικό τού παλιού, τού παιδιακήσιου καιρού μας 
πού τό είχα ξεχασμένο, καί μου τό δηγότανε κου
τσά στραβά, μέ τήν πεποίθηση, μέ τήν πλάνη πού 
έχει μέσα του ό άθρωπος 5 απλός, πώς έκεΐνο πού 
ξέρει, τό ξέρεις καί σύ. σέ τρόπο πού μόλις υπάρ
χει άνάγκη νά σού τό ξηγήση. ’Από κεί έρχουνται 
θαρρώ τά περσότερα παρανοήματα σέ τέτοια κου
βέντα μέ ακαλλιέργητους, άπό κεΐ μάλιστα ή συνή
θεια τους νά μήν έκφράζουνται δπως πρέπει, παρά 
πάντα μισά.

— «ΙΙού λές. Τό βαπόρι τότες δπου άνέβηκα 
μαζί σου. ΙΙού έφεογε γιά τά Παρίσι α. Οί Μεσσα- 
ζερίες. Τί ώραΐα, τί κοντζάμ βαπόρια ! Καί σού 
πάνε στήνΈβρώπη. Ξεπροοόοεβες ένα σου άξάδερφο. 
Μεγαλήτερό σου. Τό σιχάθηκα, το μίσησα, Οά τό 
σκότωνα εκείνο τό παιδί !»

Κ: ό ’Αντίγονος σήκωνε μέ φοβέρες τή γροθιά 
του. Σά νάφριζε τό στόμα του άπό τή λύσσα. Μέ 
κοίταζε. Είδε πώς δεν καταλάβαινα. Καί ξαάολοΰ- 
θησε πιό ήμερα·

— «'Ο ’Αλέξαντρος, τό πρωτοξαόέρφι σου, δέ 
θυμάσαι ; Μέ τήν πλούσια φαμελιά του. "Αξαφνα 
τούς κατεβηκε, ό θεός ξέρει γιατί, έτσι, νά τονέ 
στείλουνε ατό ΤΙαρίαι, νά σπουδάση. Νά σπουδάση!»

Τρίζανε τά δόντια τού καημένου, δταν πανάλα- 
βε τή λέξη·

— «Νά σπουδάση ! Άφτός ; Λέ βαριέσαι; Πες 
νά σαπίση, πές νά χαθή, πες νά παραλύοη. Κα 
μένα δέ μέ κόφτει νά παραλύση τέτοιο ζώο, πού 
άπό μικρός έξη χρονώ άγώρι κοίταζε πώς νά βάλη 
τήν κραβάτα του, που άλλο μέ τό νού του δέν έβα
ζε παρά μόδες καί μαραφέτια. ’Εμένα μέ κόφτει πού 
στή θέση του δέν πήγα εγώ. ’Εγώ θά σπούδαζα. 
’Εγώ θά πρόκοφτα. ΙΙές μου—καί σηκώθηκε όρ
θιος ό ’Αντίγονος— πές μου, σέ παρακαλώ, τί δφε- 
λος, τί κέρδος υπάρχει γιά τόν κόσμο, νά κωλοσέρ-

νεται ατούς δρόμους καί στά καφενια ένας Άλεςαν 
τράκος, νά σπουδάζη, λέει, νομικά, ό ψέφτης, Πα
ναγιά μου : Τί βγαίνει άπό τά νομικά του γιά τή 
'Ρωμιοσύνη—έκεί πού εγώ νά εΐμουνε, θάβγαινε ί
σως κανένας μεγάλος ποιητής !»

Είχε κάποιο μεγαλείο ενώ έτσι μιλούσε. Χαμή
λωσε άξαφνα, τοάκισε τή φωνή του·

— « Βλέπεις, Γιάγκο μου ; Ί α ω ς ,  σού είπα. Ι 
σω ς  θάβγαινε κανένας ποιητής. Ένα ΐα ω ς  είναι. 
Μά γιά ένα ΐαω ς  τόσο μεγάλο, αξίζει τόν κόπο νά 
δοκιμάση κανείς. Ά ς  ςεκουμπιστούνε οι Άλεξάν- 
τοοι. "Ας έρθουνε οί άξιοι.» Απορούσα τώρα πώς τά 
διατύπωνε μέ λίγα λόγια έτσι καθαρά καθαρά.

— «"Οχι ! Έπρεπε άφτός νά χαρή εκείνο πού 
εγώ τό στεριόμουνε καί μοϋ πονούσε ή ψυχή μου.»

Στό βαπόρι, δειλά δειλά, φτωχόπαιδο μαραμέ
νο πρωτοϋ άθίση ακόμη, σέ συντρόφεβα κ έλεγα 
μέσα μου·

— «Τουλάχιστο νά είτανε ό Ι'ιάγκος μου πού 
φέβγει ! Ό  Γιάγκος μου δέ θά πήγαινε τού κάκου. 
'Ο Γιάγκος μου θά μάθαινε στάλήθεια.

’Εσύ δμως ξέγνοιαστα, ξέθαρρα, χαρούμενος, γε
λαστός, σάν τάδολο τό παιδί, πήγαινες κοντά στόν 
άξάδερφό σου. τοϋ έπιανες τό χέρι, τονε ρωτούσες τί 
ι^ά αον φέρη από τά ϋαρίαια  σά γνρίαη.Καί τού 
έλεγες' μιά αονγιά, ε'ται, σάν και τούτη—πού τοΰ 
έδειχνες— μά πώ  καλήτερη. "Επειτα ξαναρχίσου
νε- "Οχι, κάλλια νά μου φέρης ενα μολύβι σάν 
τονφέκι. Καί πάλε τοϋ έδειχνες ένα μο/.υοοκοντυ- 
λο άπό κείνα πού φτειάνουνε σιή 'Φραγκιά, ενα 
φιλτισένιο πού τόντι; είχε μορφή τουφεκιού' τρα
βούσες τό μολύβι κ' έμοιαζε τάχα σά νά τραβούσες 
τήν μπαγιονέττα, πού είχανε τότες στή Γαλλία.»

'Ο ’Αντίγονος χαμογέλασε καί φάνηκε αθώα τό 
δόντι του τό μελανό,

— «Έπειτα ξαναζύγωσες καί τού είπες· ”Ισ ω ς  
τό  καλή τερο, νά μ ο υ  φ έρης  καί τά <5υό.»

Γέλασα, γιατί θυμήθηκα καί είδα πώς έξοχο 
μνημονικό είχε ό φίλος. Εκείνος δμως άντίς νά γε- 
λάση δέφτερη φορά, έσκυψε τό κεφάλι του συλλο
γισμένος, κ’ έμεινε δυό λεφτά μέ τό στόμα του κλει
στό. ΐάνοιξε νά ξακολουθήση κ" έβλεπες πώς γύρε- 
βε τά λόγια του ένα ένα- τά μυσείδια του σά νά 
γράφανε ξανά καμιά σταναχώρια, μπορεί καί καμιά 
ζούλια·

— «Ναΐσκε ! Είσουνε τότες δέκα, εγώ δώδεκα 
χρονώ άγώρι. Τό στοχάστηκα συχνά κατόπι άφτό 
σου τό κίνημα. Καί σέ θάμασα. Έσύ άπό μικρός 
μικρός φαίνεται νά τό κάτεχες πώς κάτι μια μέρα 
θά γίνης. Γιά τούτο δέ θύμωνες σάν καί μένα πού 
πήγαινε στά ΙΙαρίαια ό άξάδερφος, κι άλλο δέν I-
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μπαμπά νά μοϋ τό φέρη. Σαστίζει £ μπαμπάς και 
σύ τοϋ λές ήσυχα·

— «Εννοείται ! Άφοϋ οέν τό κατώρθωσε νά μέ 
διαίάση, άφτό σημαίνει πώς οέν ξέρει τά ψηφιά, καί 
τοϋ τά στέλνω, γιά νά μή δυσκολέβεται.»

— —« Βλέπ!·ις πώς δέν ξέχασα τά περασμένα μας. 
’Εσείς δά δσο μεγάλη φαμελιά κι άν εΐσαστε. πάν
τα φανήκατε καταδεχτικοί. Εσύ καί γώ φίλοι, σά 
νά μην ύπαρχε άναμεταςύ μας κοινωνική διαφορά. 
Γιά τούτο σ’ αγάπησα πάντα μου.»

Τό ύφος του, εκείνη τή στιγμή, τόσο ήμερο, τό
σο συμπαθητικό, πού κάτι κι άπό τότες υποψιάστη
κα, πώς δηλαδή τό τρομερό του τό έγκλημα δέν 
μπορούσε νά είναι κανένα πρόστυχο χτηνώδικο έγ
κλημα. Καί τόντις κατάλαβα κατόπι, πώς ό περί
φημος ό φόνος του μαρτυρούσε ψυχόρμητα ιδιαίτερα, 
ψυχόρμητα πού τούς άξιζε κανένα δνομα καλό, για
τί όαστούσανε τόντις άπό αψηλά αίστήματα καί 
γενναία.

Τόν κοίταζα, πάσκιζα νά καταλάβω άπό τήν 
όψη του τί μαγείρεβκ μαθές μέ το νοΰ της. Μά θαρ
ρώ π;θ: ό Αντίγονό; μου, ¿κείνη τήν ώρα, δέ μα~ 
γείρεοε τίποτα. Σάν τό σκυλί πού βροχή τό πήρε 
ή πού ό αφέντης του τδδειρε καί βρίσκει μιά γω
νιά νά ησυχάση, έτσ. κ: ό Δεουδές σώπαινε τώρα 
χουζουρεμένος στόν κόκκινο μου τό σοφά, επειδή 
στο κιόσκι μου τουλάχιστο, μήτε βροχή τον έδερνε 
μήτε ξύλο.

—  «Κοιμάσαι ;»
’Ανατινάχτηκε.
— «Τί ωραία ποϋ είμαι δώ ! Ποτέ αου τόσο 

λαμπρά δεν εϊμουνε !»
— «Ποιός φταίει ; Τί πήγες και πνίγηκες ατά 

αίματα ;»

— «Πρεπει, Γιάγκο μου, απαρχής νά σοϋ τά 
ξεδιαλύσω τά καθέκαστα, νά μάθης τά ιστορικά 
μου, έπειτα νά μέ κρίνης. νά μέ καταοικάσ/,ς κιό
λας, άν αγαπάς. Νά ξέρη; δμως πώς στή ρητορική 
πολύ προκομμένο; δέν είμαι. Νά μιλώ δέν ξέρω Μέ 
κόπο τά βγάζω, μέ κόπο τά τραβώ άπό μέσα μου 
νά λόγια, ένα ένα, μέ κόπο τάραοιάζω. νά πώ έ- 
κείνο πού θέλω, νά βγή ένα νόημα. 'Ώστε νά μή 
μ’ άντισκόφτης.»

— «Σοϋ τό τάζω», τοϋ άποκρίθηκα καί στρώθη
κα στο σοφά μου, αντίκρυ του.

■■■■«'Εγώ είμαι γεννημένος καλαμαράς.»
Χαμογέλασα. Καλαμαράς δέν έδειχνε μέ τά 

γλυκά του τά μυσείδια, τά ήμερα.

— «Ναΐσκε ! ’Από παιδί τάγάπησα τά γράμμα
τα. Καί πειδή ποτέ μου δέν μπόρεσα νά τή χαρώ 
τήν αγάπη μου άφτή, νά, γιά τοΰτο δυστύχησα,

γιά τούτο, νά, ήρθανε κι δλα τάλλα. Γιά τούτο σκό
τωσα.»

Μοϋ πέρασε υποψία πώς δ ’Αντίγονός μου θά 
εΐτανε κάπως ζουλιάρης, θά είχε μέσα του κανένα 
μίσος πού δέν τό φανέρωνε, μά πού τό ξαστέρωνε τό 
ύφος του, γιατί ενώ μιλούσε γιά τήν άγάπη του 
πρός τά γράμματα, ή φωνή του είχε κάτι άγριο, 
κάτι στρυφνό, άντίς νά μαλακώση μέ τήν άγάπη. 
Χωρίς νά τού πώ τίποτα, το κατάλαβε λαμπρά τί 
συλλαγιόμουνε μέ τό νού μου- επειδή το πνέμα οέν 
τοΰ έλειπε κι άρπαζε το μάτι του άμέσως, ο τι πα
ραμικρό κίνημα κι άν έπαιζε στό πρόσωπό σου-

— «Μή μέ νομίζης κακό άθρωπο. Βλέπεις, εσέ
να δέ σέ ζουλέοω, δέ σέ ζούλεψα ποτέ μου. Καί συ 
σάν καί μένα τάγαποϋσες τά ιερά τά γράμματα, 
τις λάτρεβες καί σύ τις Μούσες τις παρθένες— Νά, 
λόγια, συλλογίστηκα, στό στόμα ένός φονιά.— ’’Ε 
πειτα, εΐτανε καί τό γραμματάκι σου έκείνο, θυμά
σαι, τό άνωρθογραφημένο, μέ τά ψηφιά πού τόσο 
παράξενα, τόσο αστεία τά συνταίριαζες, τό γραμ
ματάκι σου πού νόημα δέν είχε. Τί νά σέ ζουλέ-
βω : Ηά κης, κατόπι ακούστηκες, εγινες αεγάλο
άθρωπος. Βέβαια. Μά σοϋ άξιζε κιόλας. Εϊσαυνε κα
λής, πλούσιας φαμελιάς παιδί. Άντίς νά κάμης τόν 
έμπορο ή τό λιμοκοντόρο— πού άνάθεμάν του; ά- 
φτουνούς !— έσύ, ματάκια μου, ρίχτηκες στή μελέτη 
κατακέφαλα καί κατάκαρδα. ’Εμένα μοΰ άρεζε, το 
καμάρωνα μάλιστα πού σέ γνώρισα παιδί παιδάκι, 
στόν καιρό πού μόλις ήξερες τήν άρφαβήτα, πού 
μοΰ έγραφες έμένα τό φίλο σου, τό κωμικό σου τό 
γραμματάκι . . . .  Γιάγκο. Γιάγκο μου, νά, τούς 
άλλους εγώ μισώ, τούς άλλους, τού; ανίδεους πού έ- 
τυχε νά γεννηθούνε βουτηγμένοι στον παρά, πού 
τόν.παρά τους τονέ σπαταλοϋνε, τονέ πετοϋνε στους 
δρόμους, άμαρτία μο«, σά νά ρίχνουνε στά σοκάκια 
τό κρέας πού δέν έχει ό φτωχός. Καί νά συλλογιέ
ται κανείς, καί νά βάλη κανείς μέ τό νού του, πώς 
ένώ οί ασυνείδητοι άφτοί, μέ τά στραβά τους μάτια 
— πού ή όργή νά τούς πάρη !— τό γλέντι τους κοι
τάζουνε, το βαχάτι τους οί αχρείοι, ένώ φροντίζου
νε γιά νά κουτοκαλοπερνούνε, τά ζώα, καί γιά τί- 
ποτις άλλο δέν τούς μέλει, ένώ τρώνε καί πίνουνε 
καί γελούνε, υπάρχουνε στόν κόσμον άγγέλοι, έπει- 
δή τόντις έτσι πρέπει νά τούς λέμε, άγγέλοι πού 
πεινούνε, γιατί βρίσκουνται στή γί; και λαχταρούνε 
τόν ουρανό, έναν ουρανό δικό τους, τόν άϋλο τόν 
ούρανο ποϋ μόνος άφτός μπορεί νά τούς δώση θρο- 
φή, τή θροφή τους, τό ψωμί τής ιδέας.»

Σώπασε μιά στιγμή ό ’Αντίγονος, σά λαχανια
σμένος άπό τή μακρινή του, κάπως άσυνέδετη, κά
πως κομποδεμένη του φράση, καί στάθηκε σά' νά 
γύρεβε νά διατύπωση πιό ξάστερα, τό λογισμό του.
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βαζες με τό νού σου παρά τά παιγνιδάκια σου τά 
γαθά.»

'Ο 'Αντίγονος την ίδια στιγμή ανατινάχτηκε·
— «Μά εγώ άπό τη μέρα εκείνη τοΰ βαποριού, 

απόφαση τοκαμα πώς έχει δέν εχει στά ,1 Γαρίσια Οά 
πάω καί γώ. Ηά πάω !»

Καί σώπασε. Τό γλυκό του τό πρόσωπο έδειχνε 
άξαφνα μιά θέληση άγρια.

— «Καί πήγα. Μακάρι άχ ! νά μήν πήγαινα. 
Τότες δμως δέν τόολεπα πώς πιό φρόνιμο είτανε νά 
καθήσω στάογά μου. ΙΙού νά μπορέσω ; ‘Ακράτητη 
έρμή μ’ έσπρωχνε όμπρός. Άφτή [ιού έδωσε τή 
δύναμη καί τό κουράγιο νά ταπεινωθώ, γιά νά κερ
δίσω λίγους παράδες. Φαντάσου, Γιάγκο μου, νά ο- 
νερέβεται κανείς μεγαλεία, νά λαχταρά τή δόξα, 
καί νά σαρών η ένα μαγαζί κάθε πρωί, άμα φέξη !»

'Αναστέναξε ό 'Αντίγονος, σήκωσε τά μάτια του 
στο ταβάνι, σά νά παρακαλούσε κάποιονε άπό άπά- 
νω ή σά νά τού έλεγε. — «Λυπήσου με, Κύριε!»

— « ’Αχ ! Γιάγκο μου, καί νά τό συλλογιούμαι 
πώς τότες είχα βγή κιόλας τελειόφυτος άπό τή με
γάλη τού Γένου Σκολή ! 'Οσο ραστσΰσα τή σκού
πα, συλλογιόμουνε.· -  «Δασκάλοι ! Δασκάλοι ! Νά 
πού μέ καταντήσατε. Νά τί κέρδισα ό άμοιρος άπό 
τού: μέσους αόριστους. ’Εσείς μήτε τόν πόθο γιά τή 
μάθηση δέ μοϋ δώσατε. Τόν είχα τόν άγιο τόν πόθο 
καί άπο πρώτα. Εσείς μοϋ τονέ στρεβλώσατε. Μοΰ' 
αλλάξατε τήν πίστη καί τήν ψυχή μου. Ή  διδαχή 
σας ; Είναι μιά σκούπα πού μήτε νά σκουπίζη δέν 
ξέρει. »

"Εβρισκα πώς ο ’Αντίγονος, δταν είτανε στό θυ
μό του, παστρικά τάλεγε τά πράματα, χωρίς νά πα- 
ραγυρέβη τις λέςες·

— «’Αφέντη, αφέντη μου, σιορ Γιάγκο, τί δέν 
έκανα, γιά νά μαζώξ,ϋ λίγου; παράδες ; Τις καί 
σπίρτα πούλησα ατούς δρόμου;. Κι άφτό άκόμη δεν 
πείραζε. Πουλά; τά σπίρτα δξω στόν αέρα. χάφτεις 
τον ουρανό, κοιτάζεις άψηλά τά σΰνεφα, ονειρο,τλέ- 
κεις δσο θέλεις. Δέν προσέχει; ατούς ζεβζέκηδες πού 
διαβαίνουνε καί σέ βρίζουνε. Μά εγώ καί κοπέλλι 
έγινα στάχούρι ενός πλούσιου, νά φροντίζω γιά τά- 
λογα. νά κυλιοϋμαι σχήν κοπριά τους, νάχω άπό 
πάνω μου. όξω άπό τόν αφέντη κ* έναν π αρ αφέντη, 
τό σε'ίση, πού μέ πρόσταζε σάν άλλος βασιλιάς. 
Γιατί δέν είναι μόνο ή δουλειά. Είναι καί κείνος 
πού σού τή δίνει, πού σε πλερώνει σά νά σού κάνη 
χάρη, ενώ άπό σένα φελιέται άφτός. Κ’ έτσι αλή
θεια, δσο έμεινα τότες στήν ΙΙόλη, δλοι μου οί &- 
φεντάδες, λες κι άπό Ιλεημοσύνη με καταοεχόντανε 
σπίτι τους, έκεί πού Ιγώ άπό τή συνείδησή μου έ
βγαζα τή ζωή μου νά τούς έφκαριστήσω.

Δέ σού φαίνεται πώς άξιζε τόντις νάπελπιστή 
κανένας ; Νά τά χτυπήση δλα κάτω ; Νά πή· — 
«Κόσμε, παλιόκοσμε, δέν τό θέλεις νά προκόψη ό 
Πικρός, νάνοίξη ό νους του ; Χάσου τό λοιπό. Χά- 
νουμαι καί γώ, ν.ά σού δείξω ! Γυρέβεις νά σκοτω
θώ ; Σκοτώνομαι. Μά δέ σκοτώθηκα. Μέ κρατούσε 
σφιχτό δεμένο στή ζωή ένα ιδανικό, καί τό ιδανικό 
άφτό μοϋ έδινε δύναμη γιά νά περιφρονήσω τά με- 
γαλήτερα τά κακά τού κόσμου.

Πήρα τήν ανάσα μου στό τέλος τών τελώνε, δ
ταν κατώρΟωσα νά γίνω γκαρσόνι τού τραπεζιού σ’ 
ένα έβρωπαιΐκο ξενοδοχείο, τό χειμώνα, στό Σταβρο- 
δρόμι, τό καλοκαίρι, στά θεραπειά. Έκεΐ πιά θά 
μάθαινα τά γαλλικά πού μοΰ είτανε απαραίτητα γιά 
νά πάω στή Γαλλία, νάκολουθήσω τόν προορισμό 
μου, νά μάθω νά γράφω.

Ετσι έλεγα μέ το νού μου· αλλιώς δμως τάφε- 
ρε ή τύχη.»

Εσκυψε πάλε το κεφάλι του ό κακόμοιρος καί 
μέ τά ο άκρια στά μάτια μοΰ άπόσωσε τό ιστορικό 
του·

—  «Είμουνε ήσυχος στό ξενοδοχείο, δούλεβα, 
σερβίριζα, σήκωνα τά πιάτα, σκούπιζα τά ποτήρια, 
οιάβαφα γαλλικά σέ μιά γραμματικούλα πού άνό- 
ρασα— καί νά διής τι έφκολα πού τάπαιρνε ό νούς 
μου ! Νά γλώσσα ! Ποτέ μου έτσι καλά δέν μπόρε
σα νά μάθω τή γλώσσα τους τή δασκαλική— είμου- 
νε χαρούμενος, γεμάτος ελπίδα, δταν ένα βράδι ά
ξαφνα μοΰ έρχεται μαντάτο πώς δέν μπορώ νά μεί
νω στό ξενοδοχείο.»

Χτύπησε τά χέρια του 5 Δεουοές τό ένα μέ τάλ- 
λο, θυμήθηκε τή βραδεία πού μοιάζει νά στάθηκε 
κρίσιμη στή ζωή του, καί σά νά πόφερνε πάλε 
ότι ποφερε τότες, μιλούσε κ' έκλαιγε συνάμα-

— «Τό βράδι έκεινο, σιόρ Γιάγκο μου, έχασα τό 
θάρρος μου. Έκλαψα, ο άρθηκα, δάγκασα τά δά
χτυλά μου άπό τόν πόνο μου, έμεινα χωρίς υπνο 
ίσια μέ ιό πρωί', κα: ίσως πρώτη φορά ή απελπι
σία μ’ έκαμε νά καταλάβω πού μέ κατάντησε ό κό
σμος καινά τονέ βλαστημήσω. Ηυμήθηκα τήν X- 
στσργία του, γιατί τού ζήτησα δουλειά γιά νά κερ
δίζω τίμια ένα κομμάτι ψωμί, πού τάξιζα καί είχα 
δικαίωμα νά το ζητήσω, καί πού μπορούσε νά μοϋ 
τό όώση χωρίς καμιά ζημία του. Μά μού τό άρνη- 
Οήκανε, ο: μεγάλοι άπό άναιστησία, οί μικροί άπό 
φτόνο. Καί ύστερα μέ περιφρονήσανε κιόλας γιά τή 
δυστυχία πού βρέθηκα, ίδιοι τους άφτοί πού γενή- 
κανε αφορμή νά δυστυχήσω, πού γενήκανε άφορμή 
τόσες φορές νά σβήσουνε τά γλυκά τά όνειρά μου, 
οί έλπίδες μου οί χρυσές. Καί νά εΐμουνε μόνο Ιγώ! 
’Αχ ! είτανε κ’ ή μαννούλα μου. Άφτοί δμως μέ
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κάμανε ά /iy.xvo νχ δώσω ΐ ν χ  κάνε ποτήρι νερό  
στή μάννα μου. στή δύστυχη τήν ήρώϊσσα, πού θυ
σίασε τά πάντα γιά τοΰ: άλλους, ποΰ έδώ κ’ ένα 
χρόνο ακόμη, μέ το ένα ποδάρι στον τάφο, πολε
μούσε κ; αγωνιζότανε γιά τοΰ; ανάξιους, χωρίς νά 
βγάλη κανένα παράπονο γιά τή σκληρή καί τήν 
άπονη τύχη της, παρά μόνο νά θλίβεται πώς θά πε- 
Οάνη πιά, πώς τότες δέ ί)ά μπορή νά τρέχη νά 
βοηθά, τοΰς δικού; τη;, νά βοηθά το παιδί τη; !» , 

Κλάμα δέν εΐτανε, ο'σο έτσι μιλούσε ό Δεουδέ;, 
είτανε σωστό άναφυλλητο ποΰ λέ; νά τοΰ ξέσκιζε 
τά στήθια του σέ δυδ κομμάτια. 'Έβγαλε το μαντί
λι του, στέγνωσε τά μάτια του καί ξακολούθησε ή 
συχα ήσυχα-

— «ΙΙρέπει δμω; απαρχή; καί μέ συντομία νά 
νάκούση; τήν ιστορία τή; μάννα; μου καί τή δική 
μου.»

Καί άρχισε. Άπδ τότε; καί ιό; το τέλο; παρα
τήρησα κάτι πολΰ περίεργο. "Ισια μέ κεΐ ό λόγο; 
του_ μπερδεμένο;, άσύνταχτο;, άουνέδετο;. Μοΰ τά 
ξεφούρνιζε χωρί; συνέχεια, σά νά τοΰ πολεμούσανε, 
σά νά τοΰ πολιορκούσανε δσα έπαθε, ολα μαζί, το 
κεφάλι του, σά νά τοΰ τό κάνανε άνω κάτω. "Ισω; 
άφτό, έιτειδή ό δύστυχο;, σωριάζοντας ένα ιστορικό 
απάνω σέ μιά σκέψη καί μιά σκέψη άπάνω σ' ένα 
ιστορικό, πάσκιζε νά φτάση σέ κανένα συμπέρασμα 
ποΰ νά μοΰ ξηγήση τό φίνο του και ή ξήγηση δύ
σκολη, άφοΰ απαιτούσε κάποια φιλοσοφία, δέν είχε 
δμω; τή συνήθεια νά φιλοσοφία, δέν άσκήθηκε,σκούν- 
ταφτε, σφόρτζωνε τό νού του, ενώ άμα ό λόγο; γιά 
τά γνωστά του τά φαμελιακά, τά σπιτικά του, τή 
μάννα του, τόν μπαμπά του, δσο κι άν τοΰ καίγανε 
τήν καρδιά, έτρεχε ή κουβέντα του νερό. ΙΙολΰ πο
λΰ διασκεδαστικά βέβαια πώ; δέ μοΰ φανήκανε δσα 
μοΰ άράδιασε Μά τάγάπησε τάφτί μου, γιατί δλα 
του; μυρίζανε τήν άλήθεια, μιαν αλήθεια ταπεινή, 
άπλή, οσο θέλε:;, πάντα δμω; αλήθεια, κ’ ένοιωθε; 
μέσα νά σπαρταρά μιά ψυχή άθρώπινη. άν καί μι
κρό;' ό άθρωπο; Ο ίδιο;.

(Ακολουθεί)
ΨΥΧΛΡΙΙΣ

Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΩ Ν

Λ ·  I" ·  Χ Λ Ί ’ λ Ι !  Λ Ο Υ Ε  Λ  

LIVRFS D’ OCCASION

Ίδρν& έν ζφ 18 8 9  οδός Σταδίου — 34

"Ολα 3« ;  τά βιβλία, επιστημονικά και |ΐή. 01  εΰρν,τε 

καινουργή καί μεταχειρισμένα εϋθτ;νά. Κατάλογε; άπεατέλ- 

λεται δωρεάν. ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ¡πβλία καϊ ριβλιοθήκαι.

χ τ η  Χ Κ Υ Ρ Ο
Μοΰ είπε; πώ; πήγε; άλλοτε στήν Κούμη καί 

πώ; λυπήθηκε;, ποΰ δέν είδε; καί τή Σκύρο. Σοΰ 
εδωκα τήν ΰπόσκεση πώ;, σάν ξαναρχόμουνα εδώ, 
θά σοΰγραφα καί γιά τό νησί αΰτό. Καί μ’ ευχα
ρίστησή μου σήμερα τό κάνω.

Γιά τή Σκύρο φεύγουν απ’ τόν ΓΙεραίχ. δυό φο- 
ρέ; τή βδομάδα βαπόρια. Πιάνουνε πρώτα στήν 
Κούμη καί παίρνοντας 10 μίλλια τήν ώρα, σέ δυό- 
μιση άπό έκεΐ ώρε;, φτάνουνε στή Λιναριά, τό κυ ■ 
ριώτεμο τοΰ νησιού λιμάνι. Στήν Κούμη θά πήγε; 
«διά ξηρά;» άπ’ τό ’Αλιβέρι. "Ομορφο; ό δρόμο; 
αύτο;, σάν τύχη μάλιστα κ’ είναι πρασινισμένα τ’ 
αμπέλια, ποΰ περνάει άνάμεσό του;. Άλλα πιό 
βαθύτερη εντύπωση Οά σοΰ άφήση ή θάλασσα, ποΰ 
ούτε τή φοβάσαι ούτε σέ πιάνει. θά περάση; δίπλα 
άπ’ τόν Κάβο-Ντίρο, τόν Καφηρέα τών αρχαίων, 
κ’ ή μανισμένη πνοή του, ποΰ βαθειά άναταράζει 
καί μέ τοΰ; άφρού; τη; άσπριζε-, τά γαλανά νερά, 
ποΰ στάθηκαν τό μνήμα τοΰ γονιού τοΰ θησέα, θά 
σέ κάμη νά άπολάψη; καί νά Οαμάση; δλο τό 
άγριο μεγαλείο του.

Ή  Λιναριά πέφτει αριστερά τή; Κούμη;. Είναι 
καλό λιμάνι, κ’ έχει συνοικισμό άπό καμιά πενην- 
ταριά σπίτια.Είναι δυό ώρε; μακριά άπ’ τήν πόλη 
τή; Σκύρου. 'Ο δρόμο;, φκιασμένος απ’ τών μου- 
λαριών τις πατησιές, είναι στενό;, άλλου άνηφορι- 
κό; καί άλλοΰ ίσιο;. IΓερνάει άπό άμπέλια καί χω
ράφια καί φτάνοντας στό τέλο; τοΰ δρόμου, θά ξα
γναντίση; τή Σκΰρο μέ τά κάτασπρα σπίτια τη;. 
Ψηλά στενή καί χαμηλά πλατύτερη. Τά σπίτια της, 
ποΰ φαίνονται σά χυμένα απ’ τήν κορφή τοΰ βου
νού στις πλάγιέ; τον, απλώνονται περισσότερο κατά 
τό βασίλεμα καί τή νοτιά. Στήν κορφή είναι ή αρ
χαία ’Ακρόπολη Τήν έζωνεν άλλοτε κλασσικό κά
στρο, άπό μεγάλε; έξάγκωνε; πελεκητέ; πέτρε; και 
μέ πυργιά μισοστρίγγυλα, καί σέ μερικά μέρη δια- 
κρίνονται ακόμα τά θέμελά του:, κ ’ έφτανε ώ; τή 
θάλασσα, στό ανατολικό μέρο; τοΰ νησιού, ποΰ α
πέχει μισή ώρα άπ’ τήν Ιΐίλη.

Ή  Σκΰρο; είναι τό νοτιώτερο απ' τι; Βορινέ; 
Σποράδες νησί καί βρίσκεται κατά το άνάτελμα τή; 
Εύβοιας. Είναι περσότερο μακρύ παρά πλατύ. ’Έχει 
περίμετρο (ίϋ μίλλια. Απλώνεται άπό τό !!. Α. στά 
Β. Α. Γιά νά περάση πεζό; απ' τό βοριά στό νο
τιά χρειάζουνται 19 ώρε; καί άπ" τό άνάτελμα στό 
βασίλεμα άλλες 8. Σ’ ένα μέρο; δμω;, ποΰ ή ανα
τολική καί δυτική θάλασσα σχηματίζουνε κόλπους, 
τό Άχίλλι δηλ. καί τήν Καλαμίτσα, είναι τό στε-
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νώτερο μέρος τού νησιού, είδος ίστμός, πού ό πε
ζός τόν περνάει σε μισή ώρα.

Τό Άχίλλι είναι «ο ’Αχίλλειος κόλπο;» των 
αρχαίων, πού, ό γιο; τού Πηλέ κ καί τη; θέιιδα;, 
ΐεκίνησε γιά τόν Τρωικό πόλεμο. Γιατί ή νεράιδοι, 

μάννα του, ήξερε πώ: θάπεφτε στον πόλεμο ό 
¡ ί ο ;  τη; καί για νάποφύγη τή; Μοίρα; το γραμμέ- 
ό, τον πηρεν απ’ τόν πατέρα του, τό βασιλιά της 
ίγαπημένη; σου ΦΟία;. καί τόν έστειλε στό- Λυκο- 
ιήδη, το βασιλιά τής Σκύρου, γιά νά μην τον έ- 
ρουνε καί τόν πάρουνε μαζί του; ο: "Ελληνες κα- 
ιεταναίοι του Τρωικού πολέμου. Έ ζε ϊ  του φορέσανε 
υναίκια (στό πχρθενικό του πρόσο)πο ούτε χνούδι 
εν είχε ανθίσει ακόμα) καί τόν έκλείσανε στο γυ- 
αιτίκι (1) μαζί με τή βασιλοπούλα, τη Ληϊδάμεια. 
Αλλά τό φόρεμα, που δέν κάνει ούτε τόν καλόγε- 
ο,δέν μπορεί πολύ περσότερο|ναλλάξη τή φύση τοΰ 
νθρώπου. 'Γη; βασιλοπούλα; τά νιάτα κινήσανε 
ήν αντρική του συμπάθεια και φέρανε στο φώ; τό 
εοπτόλεμο, κι όταν τό μαντείο είπε σ:ού; Έ λ λ η -  
ις, πώ; δε θά νικήσουνε χωρίς τόν Άχιλλέα, κι δ 
οησμό; οδήγησε τό Λυσσέα καί τό Διομήδη στοΰ 
υκομήδη τό παλάτι, ή συμπάθεια που είχεν ό άν- 
■ ειωμένο; στά όπλα, έπρόδωκε την αντρική του 
ίση. Γιατί ό πανούργος βασιλιά; τής Ιθάκης, έ- 
ιειλε δώρο στό βασιλιά της Σκύρου ένα πανέρι γε
ίσο άρματα ν' εργόχειρα, πού σαν τά πήγανε στό 
ιναιτίκι, τρέφανε καί πηρεν ή Ληϊδάμεια τά ερ- 
χειρα κι ό Άχιλλέα; διάλεξε τά όπλα. Κ’ έτσι 
(τε της Νεράιδα; ό γιό: άπίφυγε της Μοίρας τό 
αμμένο. Κάνεις καλά καί τό πιστεύεις.

Τό νησί έχε: αρκετή έκταση για του; λίγου: 
τοίχους-—4000 ψυχομέτρια -καί κανένας δε δο- 
ιάζει έδώ την πείνα. Έχει γεωργία, κτηνοτρο- 
α, άμπέλια, πεύκα, μεταλλεία από σίδερο, καί 
τομεία πού βγαίνουνε πολύ όμορφα χρωματιστά 
ρμαρα. 'Αλλοτε, πού . ίχε τη,ιή το ριζάρη τό καλ- 
ργούσανε ν' έκανε καλή έςαγωγή άπ’ αυτό. Σή- 
σα ¿ξάγει ζώα. τυριά άπ' τά καλύτερα ελληνικά 
ραλοτύρια) καί κριθάρι.

Έχει κυνήγι καί ψάρεμα πλουσιώτατο. Τά 
αρμπούνια τη; μεγάλα, άλλ' άνοστα. Ανοσταί- 
>νε, μοΰ είπανε, γιατί τρέφουνται μέ καδούρια.Ιΐοϋ 
μπαρμπούνια τού Σαρωνικού ! Τάλλα τη; ψάρια 

;αδικά και μεγάλα. Κ’ ο: αστακοί τη; μεγάλοι,

( 1  ι ΚαΟαρε'/οου̂ ιχνκ, ¿Ιναι, νοοοΜμα·. ;ιή ¡.ιοΓ> εί- 
πάλι πώς τή λέςν; ιίότή. 2£τό Μεαολόγγι— 2-

$ς δά ε κ ε ί -· έ/ο·>ν τήν παροιμία «τά  ττ«-

κονίαματο, στό γυναιτίκι τά ράβουνε.»

νόστιμοι καί πολλοί. Τού; ψαρέβουνε χρονικό);, κα> 
γιατί δεν άντέχουνε στη ζέστη, δεν τού; ταξιδεύου
νε μέ τό ζεστό καιρό, άλλ’ έχουνε κάμει μάντρες 
στη θάλασσα, τού; αφήνουν έκεϊ, τούς θρέφουνε μέ 
αύγά από αχινούς καί σαν κρυαδίσει ό καιρός τούς 
ταξιδεύουνε Κεραία κι Άλεξάντρεια. Έδώ πάντα 
βρίσκεις αστακούς.

Καί τό στεριανό κυνήγι είναι καί αότό έδώ ά
φθονο. Ή  Σκϋρος έχει όλα τοΰ κυνηγιοΰ τά είδη. 
Πουλιά διαβατάρικα καί πουλιά μνηματάρικα. Πέρ
δικες, άγριοπερίστερα καί λαγοί, θησαυρός. Είναι 
λίγοι οί κυνηγοί τού τόπου, είναι ξέμακρο τό νησί 
καί δεν έρχουνται απ’ άλλοΰθε κυνηγοί, τό νησί έ
χει ρουμάνια καί μέρη άπόγκρεμα, ν' έθράσεψε τό 
μνηματάρικο κυνήγι. Κάποιος γνωστός μου έπηγε 
κ’ έκυνήγησε τρεις ώρες,'κ’ εγύρισε —δεν τό πίστε
ψαν οί κυνηγοί πού τούς τό δηγήθηκα,— μέ τριάν
τα πέρδικες καί τρεις λαγούς. Έχόρτασα τρώγοντας 
κυνήγι. Καί σένα, ξέρω, πώς σοΰ αρέσει νά τό τρώ 
γης. "Ασκημα έκαμες πού δέν ήρθες νά τό χορ- 
τάση;.

"Εχει πολύ όμορφες τοποθεσίες, κομψούς λόφους 
ντυμένους μέ σκοίνους, με μυρτιές καί κουμαριές, 
ρεμματιές γεμάτες λυγαριές καί δάφνες καί βουνά 
σκεπασμένα μέ πεύκα, κέδρους καί πρινάρια. Ά λ λ ’ 
έχει στό νότιο μέρος τού νησιού βουνά άπόγκρεμα 
καί πετρώδη. Τό ψηλότερο βουνό της ό Κόχυλας 
(μοιάζει μέ την κορφή αναποδογυρισμένου κοχυ- 
λιοΰ) είναι ψηλό μόλις 800 μετρ;:.

Έχουν όμως οί όμορφες έξοχε; τους κ5 ένα φο
βερόν όχτρό, τό μελισσομάμουνο,πού μοιάζει μέ μα
μούνι καί μέλισσα. Τό έντομο αύτό έχει τό καλοκαί
ρι τόσο δηλητήριο, πού όποιον κεντρώσει πρήσκε- 
ται καί υποφέρει από φοβερού; πόνου;, πού πολλοί 
έμείνανε νεκροί. Καί γιατρεύουν ο: Σκυρίανοί, όσους 
κεντρώσει το μελισσομάμουνο, μέ τον έξής τρόπο: 
Καίουν ένα φούρνο — όχι για ψήσιμο κρεάτων, βέ
βαια—γδύνουνε τον άρρωστο, τόν δένουνε σέ μιά 
σανίδα καί τον βάζουνε στό φούρνο, έχοντας τό κε
φάλι του ο·ξω. ’Από την πύρα τού φούρνου αρχίζει 
0 ιδρώτας, μέ τόν ιδρώτα βγαίνει όλου τοΰ μελισ- 
σομάμουνου τό δηλητήριο κι ί  άρρωστος γίνεται 
καλά.

Έχει καί νερά τό νησί.
Έ χει ένα σπηλιό με σταλαχτίτες, καί ρυάκια 

πού ποτέ δέ στερεύουν, "Εχε: καί ποτάμι, τόν Κη- 
φισσο, πού σχηματίζεται άπ’ «τήν άναβάλλουσα», 
ένα κεφαλόβρυσο πού βγαίνει μέσα από ένα βράχο. 
Ό  Κηφισσός χύνεται άνάτελμα, κινεί μερικού; νε
ρόμυλους καί ποτίζει τά περιβόλια τών Σκυριανών.

Στό σπίτι ένό; περιβολιού μένω. Σέ σπίτι άρ-
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χοντικό, είκοσι λεπτά τής ώρας μακριά απ’ τήν πό
λη, πού είχεν ένας φίλος μου τήν καλοσύνη νά μοΰ 
τό παραχωρήση. Είναι πανσέληνος.'Η βραδεία χλια
ρή. Ά π ’ τά ορθάνοιχτα παραθύρια μοΰ στέλνει τό 
φεγγάρι τις ασημένιες αχτίδες του κα: τό αλαφρό 
τής νύχτας αεράκι μοΰ φέρνει τοϋ περιβολιού τις μο- 
σκιές. Στό σπίτι αυτό κατοικεί ή  αδερφή τού φίλου 
μου, πού λείπει τώρα ταξίδι. Μοΰ είπανε πώς είναι 
πνευματίστρα καί πώς κάθε βράδι προοκαλεΐ τά 
πνεύματα καί μιλεΐ μαζί τους. Λέ μοϋ είχε δοθή α
φορμή νά πιστέψω, πώς αλήθεια γυρίζουνε σ’ αύ- 
τόνε τόν κόσμο καί ψυ, ές χωρίς σώμα. Κ’ έπιθυ- 
μούσα νά συναντήσω μιά τέτοια ψυχή, γιά νά μά
θω αν έχω στ" αλήθεια μαντέψει τά μυστικά μιας 
άλλης ψυχής ποΰχει σώμα. Νά,ή περίσταση, είπα. 
Σ’ αυτόνε τόν τόπο πού τά πνεύματα τή νύχτα γυ
ρίζουνε, πιστεύω πώς θάρθη καί σέ μένα κανένα, 
νά μοϋ είπή τά μυστικά πού γυρεύω. Μέ προσευκές 
καί παρακάλια τά ζήτησα σ" όλες τού σπιτ.σΰ τούς 
γωνιές, ατών τραπεζιώνε τά πόδια, στής σκεπής 
τήν άστρέχα, στά δέντρα τοϋ κήπου άποκάτω, στις 
χλωμές τής σελήνης αχτίδες, ατών παραθυριών τούς 
μπερντέδες άπό πίσω . . . Τού κάκου ! Έμισόκλεισα 
τά παραθύρια. Τά έκλεισα ολως διόλου,at άφησα νά 
μέ φωτίζη χαμηλό φώς άπ’τό πλαγινό δωμάτιο.Λεν 
έκλεισα διόλου τό μάτι. Έσ/έφτηκα μήπως τάφερνε 
τής αύγής το αγιάζι. Τού κάκου ! Τά τραττέζια α
σάλευτα μένουν. Ο: μπερντέδες δέν κουνιούνται διό
λου. Στή θαμπάδα τής νύχτας, ούτε χέρια, ούτε 
σκήματα βλέπω. Λέ δοκιμάζω χεριώνε τραβήγματα 
ούτε δάχτυλων τσιμπήματα. Έ  νύχτα βαθειά κοι
μισμένη. δέν à /άσαινε γιά νά σείση ούτε φύλλο κα
νένα. Μονάχα τά δίφορα φουντωτά λεμανόδεντρα ά- 
νασαίνοντας μούατελναν τή μυρωμένη πνοή τους. Ινι 
δταν τ’ ορνίθι έλάλησε γιά τρίτη φορά, καί μέ πή- 
ρεν ο ύπνος, ήρθαν τά πνεύματα καί μοϋ είπαν δ,- 
τι στά ξύπνια ζητούσα. Άλλ' αν έπερίμ.ενα σέ όνει
ρα νά βρώ τήν αλήθεια, θά τήν ήξερ’ άπό λόγια 
καί δρκους. Λέ φεύγουνε τάχα σάν όνειρα τής γυ
ναίκας τά λόγια κ ’ οί όρκοι ;

(Σταλλο φύλλο tfâimvfi)
Κ. Α. ΣΤΑΣΤ.ΝΟΠΟΓΛΟΣ
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λιούνται στό γραφείο μας στή διπλή τιμή.

Βρίσκεται  στην ’ Αθήνα σ’ όλα τά κιόσκια, καί στις επαρ
χίες στά ΙΙραχτορεια  τών Ε φ η μ ερ ίδ ω ν .

Π ί λ Ρ Α Γ Ρ Α φ Α Κ  Ι Α
ΦΩΤΙΑ Σ Τ Η  Φ Ω Τ ΙΑ -Τ Ο  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜ ΠΟΣΙΟ -

ΤΑ ΧΑΜΟΜΗΛΙΑ—ΞΕΓΥΜΝΩΜΑΤΑ  -  Η  Κ Λ Ε 
ΨΥΔΡΑ .

ΝΑ οΗΟτώνον ν κ ai οϊ δ ικοί μας, όπω ς σκοτώνουν 
και οι Τούρκοι. Μ αχαίρι αν 6 μαχαίρι και ψ ςοπά α τη 
φω τιά . Δνό ενζώνονς μας σκοτώσανε ατά σύνορα οί 
Τονρκοι στρατιώτες, δνό Τούρκους στρατιώτες νά σκο
τώσουν οι ενζώνοι μας. Μονάχα έτσι &ά πάψοννε α υ 
τές οι ανυπόφορες Τονρκοπαληκαριές.

Τό Κράνος στέλνει ά&ρώπονς νάν τον φυλάξουν τά 
σύνορά νον% καί δέν είναι ¿κανό νάν τους προστατέψει 
αύτονς τονς ά&ρώπονς, νάν τονς κάνει σεβαστούς· Σάν 
παλιόσκυλα τονς άφίνει και  το υ ? σκοτώνουνε. ”Ας «Sea- 
φεντέψουινε λοιπόν οί Yótot τή ζωή τους"Ετσι βγάζουν 
και τό επίσημο Κράτος από τονς μπελάδες και τάφί- 
νοννε νά σαλιαρίζει ανενόχλητα μέσα στή Βουλή.

#

Τ Ο  «έ Ε θ ν ικ ό  <r\ni::órí ν ο τοΰ Ψυ/άρη. Λννητώτερη οά- 
τυρα, Χίο. άληΟινοΥτίρη ζουγΓαγ ιά τοΰ Ροιμ ur> γράφτη
κε. ακόμα. Κ αθρέφτης. πού καμαρώσαμε όαντονε όλοι 
τά υ,οΰτοα μας. Κ οστονμι (ας το rccmu-, y.‘ ¿"τον) ον ρίναν 

κομενο γιά κάθε άγαη'α une. εϊτε πολιτικό. ε ίτε  φιλολογι- 
'¿ó, είτε γλ(υοαοί-ογικό. τέλος γ ni κάθε 1 *0· utxíϊχ.ο άγώνα. 
Κ 1 έπειτα  σου λένε π ά ς  ο 'Ψν χάρης. επι-ιόή ζεΐ στό 11α · 

ρίσι καί δέ ζεϊ ανάμεσα μας, δέν ξέρει π'ι γλωσσά μ α ς! 

"ΛΟρωπος πού ςέρ:-’ ι τόσο τέλεια  τό Ρ ω  μ ιό. ac-v τον έ/ει 

τόσο βαθιά ψι^ολαγισί-ι. 6κν ξέρει. τί; γλόσσα τον ! Μ ή 
χειρότερα !

Ξαναδιαβάστε, /μλιοδιαβάστε. τό « ’Εθνικό συμπόσιο» 

πού δημοσιεύτηκε στον περασμένο «Χ ουμ ά *. ν.' έπειτα  κο 
πιά στε νάν τά πούμε.

Κ ι αφιερωμένο τον ποιητή  Πενιζελου — μέ τη σημασία 
του κ ι αυτό.

★

Ε Ν Α Σ  λιγόλογος. επιγραμματικός, μά και σαρκαστικώ- 

τος χαρακτηρισμός τής Ε πα νά στα ση ς, ψαρεμένος σέ μιά
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διατριβή του κ. Σπυρομή/Λου. που δημοσιεύτηκε στην 
« ’Ακρόπολη» της ΙΙεμτης.

«Επανάσταση ήτις -διένειμϊν 
αφειδώς ζεστά χαμομήλια.»

Ό  κ. Σπυρουέ|λιος t-ΐναι ταγματάρχης τ Γ|ς Χ ω ροφ υλα 
κής, εϊτανε ·λ επαναστάτης, ΟαρροΪΜΐι··.Γ'Ω στε γιά νά μιλάει 

έτσ ι, κάτι Οά ξέρ ει καί τόν πιστέ έ'ουμε. Μά μι'ιγαρις τά 

γαλόνια και. τάλλα τ ρ ό π α ια  τ ή ;  Ε π α νά σ τα σ η ; δέν ιϊτα γε 
ξ ισ τά  χαμομί|λ:α ;

*

Ε Ξ  Ο Χ  Λ τά ξεσκέπασε n i  εκπαιδευτικά μας χάλια μ έ
σα σχί| Βουλή ό κ. ΙΤατσυυράκος, όπω ς εξοχα τά ξεσκέπ α 
σε τά δικαστικά μας χάλια ό βουλευτής κ Ζαβιτσιάνος.Χά, 
|| μ<ίνη β -ειικ η  δουλειά τής Βουλής μ α ; ίσαμε σήμερα. Τ ό 
ξεσκέπασιια. τό ξεγύμνωμα.

'() κ. Βενιξέλος, πού άπλωσε τήν π αντ ιέρ α  τής Λ - 

νέιρΟωσης. βρήκε τούς άξιους συνεργάτες το«. Λυτοί ξεγυ
μνώνουνε. του λόγου του άς άρ.τάξει στά χέρια του τό 

χειρουργικό μαχαίρι κι άς κόβει τά σάπια κρέατα.

*

ΕΝ  Λ, καί τό σπουδαιότερο δά, πού μάς αφάνισε ίσα

με τώρα, είναι καί ή κοινοβουλευτική λογοδιάρροια. 2 ’ 
αύτήνε χρωστούμε τούς Λ εβίδηδες, τούς Σ τά ηδες καί τούς 

άλλους φαμφαρόνους μας. Μ ;:αλτύς λοιπίιν καί σέ δαιίτη- 
νε. Κ έπεσε ό μ 7Τ αλτ ας μέ την τροποπο ίηση τού κανονι

σμού τή ς Β ουλής. πι:ύ μάς ξαναφέρνει ηήν αρχαία Κ λε
ψύδρα.

Χά. λοπα ν που ικανοποιούνται καί οι αθάνατοι πρό
γονοι. κι ο έίξιος ιί,πάγονός τους, ό Μ ιστρ .ώ της.

ΤΟ  Ζ Η Τ Η Μ Α  Μ Α Σ
Σ Τ Η Ν  Π Ο Α  Η ·- -Σ κ υ λ ο κ α β γ ά ς  πάλι στήν Π ό 

λη γιά τό γλωσσικό ζή τη μ α .  'ΤΙ σκολαστική Π όλη 

(δηλ. οί α κ ο Ι α σ ν ίΜ ο ί  τ ι ς  ΙΙόλης) ακολουθεί καταπό
δι τή σκολαστική ’Α θή ν α .  Ζ ή τη μ α  γλωσσικό είχαμε 

δ:Τ> τίσ προάλλε ;  μέ τ ί ;  «ρλοΓιμπεσ τού μππριιπαμι-  

στρ ιώ τη,  ζή τη μ α  γλω σσ ,κ ό  ά μ εσο);  και, στήν [Ιόλη 

με: τό μνημόσυνο τού Π α π α δ ια μ ά ν τη .  Κ α ί  νά, πέος 

γεννήθηκε τύ ζήτημ α. Σ τ ή ν  [Ιόλη κυκλοφόρησε: τό 

ακόλουθο προσκλητήριο :

Κ.

Σ '/ .: π αρ ακα λο ΰ μ ε  νά ορίσετε τήν ερχό μ εν η  Κ υ 

ρ ια κή . 3 0  τοΰ μηνός,  ω ρ χ  Ó μ. μ. στή Λ έσ χ η  τοΰ 

Μ κκροχωριού γιά τό φιλολογικό μνημόσυνο τού i Ά -  

Ι ΙΛ Λ ίΛ .Μ Λ Ν Τ Η .

1 Ιόλη, 2  7 Γενάρης 1911  

Γ Ε ϋ ΙΊΊ Λ Δ ΙΙΣ  ΑΧ. ΛΛΜΛΣΚΠΝΟΣ Μ. «ElJAEl'lAÜ ΕΤΑ

ΛΙ'Μ ΠΟΓΣΛΚΙίΣ Λ. Μ ΕΛ Α ΧΡΙΝ Ο Σ ΛΙΙ. ΙΙΑ Ν ΤΛ ΖΙΙΣ

ΑΛ. ΠΙΧΤΖΛΣ 1Ü1. ΙΌΝΤΑ Kt IX. ΣII ΑΧΌ ΓΑΤΙ ΣΟΦΙΑ.

Φ ω τ ιά  και ξεσπάΟ ω μα ά μ εσ ο κ  ό Μ ιστριώ τη ς

τής ΙΙόλης, δηλ. ό κ. Σ. I. Βουτυράς τοΰ . Νεολιί- 
γου».

«Ό Μαλλιαρισμός (σκούζει στό «Ν’εολόγο» τών 
30 τοΰ Γεννάρη, σελ. 1χ στήλη 1λ). ή βουβωνική 
αύτή πανώλης της Ελληνική; γλώσση; . . . »  καί 
ξακολουΟεϊ, στόν ίδιο χαβά, υβρίζοντας ιούς «μι
κροφιλόδοξους» οί όποιοι «άφοΰ μάτην προσεπάθη- 
σαν, καί ύορίσαντες ετι ( !!! ) νά πείσωσι (!!!) τόν
ΙΙαπαδιαμάντην οποί: άσπασθή τήν μαλλιαρικήν, 
ήΟέλησαν νά τόν χειροτονήσω"1, μαλλιαρόν μετά θά
νατον, μή όπισΟοχωρήσαντες μηβέ προ τής τυμβω- 
ρυχίας».

Κιιι σ κ ο λ ι  ιίζει έτσι τό προσκλητήριο :

«θά έγελώμεν άπλώ; διά τήν γελοίαν ταύτην 
απόπειραν τής έκ τών στρωμάτων τής κοινωνικής 
υποστάθμης άνασκαφής ελληνικών δήθεν τύπων καί 
λέξεων, άνασκαφής, ή τι; άλλως ούτε επιτυχής ού
τε πιστή είναι, έάν ύπό τό προσκλητήριον τοΰτο δέν 
έβλέπομεν ονόματα κυρίων καί κυριών, άναμεμιγμέ- 
νων ή άφ' εαυτών ή κατ' εντολήν εις τον δημόσιον 
καί εθνικόν ημών βίον. Λί κυρίαι καί οί κύριοι ού- 
τοι ωφειλον νά άναμνησθώσιν οτι εκείνων οίτινε; ή 
έκ τής κοινωνικής αυτών θέσεως ή κατ’ εκλογήν 
καί έντολήν άνελαοον ¿πωσοήιτοτε διεύθυνσίν τινα ή 
άνάμιξιν εις τά εθνικά ·ήμών πράγματα, πρώτιστον 
καί άμετάθετον καθήκον είναι νά σεβωνται τήν εθνι
κήν αυνείοησιν καί πεποίθησιν καί νά μή μεταχει- 
ρίζωνται τήν διαπιστευθεισαν αυτοί; έντολήν πρός 
άπίκτησιν προσήλυτων εις τά: αυθαιρέτους καί α
τομικά; αυτών άρχάς καί ίδεα;, όταν αύται προ- 
σκρούωσιν εί; τήν εθνικήν ταύτην πεποίθησιν. Λύ- 
νανται βεβαίως νά έχωσι τά; ατομικά; ταύτα; ι

δέας, δύναντα: άν θέλω σι καί νά Ιγκαυχώνται έ;τί 
ταΤ; ίδέαι; ταύταις, άλλ’ οφείλουσι πρώτιστα πάν
των νά άποδυθώσι τήν όινατεθεϊσαν αύτοί; έντολήν, 
άφοΰ ή έΟνική πεποίθησις εΰρίσκεται αντιμέτωπο; 
εί; τά; ιδέα; αυτών. Λεν είναι επιτετραμμένο1/ εί; 
αυτού; νά υπονομεύωσιν ύπούλω; τήν εθνικήν ταύ
την πεποίθησιν, δίδοντε; έν τή εθνική αϋιών ίοιί- 
τητι παραδείγματα καί διδάγματα, δυνάμενα νά έ-  
χωσιν δλεθριωτάτα; συνεπεία; διά τήν εθνικήν ή ■ 
μών ύπόστασιν καί ενότητα».

Νά, τώρα, ¡ιέ χρονολογική σειρά, τί γράψανε 
καί τάλλα Πολίτικα τριίλλα. Στον «’Αμερόληπτο» 
(31 τοΰ Γεννάρη, σελ. 1χ, στήλ. 1>,) κα'πιος άερα- 
λόγιος κ.’Άντρεας Κιφαφάκης τελιώνει τό φλογερώ- 
τερο καί ασυνάρτητο άρθρο του «ή Γλιόσσα μας« 
μέ τάκόλου θα σοφά λόγια :
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τική αποκολοκύνθωση, έν τή αιώνια τη; ανανδρία 
τής μονομανούς άνχζητήσεως τών «υπευθύνων», α
ποδίδει τήν στείρωσίν της εις την γλώσσαν, ήτις αν 
εύρίσκετο κατά τύχην μεταξύ ημών εις Τολστοΐ, εις 
’Τψεν, είς Άνατδλ <1 >ράνς, δέν θά τους ή μπόδιζε βε
βαίως νά παραγάγωσι τά αριστουργήματα εκείνα, 
δΓ ών καθίσταται μία γλώσσα «οριστικόν» δργα- 
νον.....

Δηλ. από την καθαρεύουσα εν«ς "Ία|·ρν κτλ. λεί
πει για νά γίνει γλώσσα άριστοτ'ργηματική  και
πάρ’ τον καί στο γάμο σου ! Κάιον από tí) άρθρο 
τον κ.Καβαφάκη δημοσιεύεται το ακόλουθο γράμμα:

ΠΕΡΑΝ, τfj 2 6  Ίανοναρίου
’Α ξιότιμε Κύριε,

Είς τό ώραϊον άρθρον σας «Ξένα είδωλα» γραμ 
μενον μέ βλον τον πόνον ένος ανθρώπου πού θεωρεί 
καθήκον του νά έργασθή πρός καθαρισμόν έκ τής 
σήψεως τής σημερινής ελληνικής κοινωνίας, θά μέ 
έπιτρέψετε νά παρατηρήσω δτι δεν έλάβετε 6π’ δ 

.̂ιν ενα αι.ο ίου,. '....ουΡαίοτερους παοαγοντας, .του 
συνετέλεσαν είς αυτήν τήν όλεθρίαν κατάστασιν.

Δυστυχώς, χίλιες φορές δυστυχώ; σήμερα ο: "Ελ
ληνες οί μισομορφωμίνοι σιχαίνονται τήν γλώσσαν 
τους την δημοτικήν, την ώραίαν αυτήν γλώσσαν 
τών δημοτικών μας ασμάτων, τού Παράσχου, τού 
Κρυστάλλη, τού Ιίαλαμα καί τόσων άλλων, αυτό το 
αριστούργημα τών γλωσσών υπό ΐποψιν πλούτου 
τύπων, ιδιωτισμών, εκφράσεων καί ζωντανάοας, πού 
εθαύμαζεν καί ένα; Goethe. Και ενώ έπρεπεν ευ
θύ; ίξ άρχης όλο; έ Ελληνισμό; νά έναγκαλιαθή 
σφικτά τήν γλώσσαν του τήν πραγματικήν καί φυ ■ 
σικήν, γλώσσαν Ομήρου, χάρις είς τήν διδασκα
λίαν μερικών σχολαστικών πού έχουν ιδανικόν τόν 
ουίκόν καί όνειρον τελειότητες τόν μέσον αόριστον, 
χάρις εί; τήν κενοδοξίαν κάθε άμορφώτου λαού πού 
εύρίσκεται εί; τά σπάργανα τής άναπτύςεώ; του, ή 
άθάνατο; δημοτική γλώσσα έγκατελείφθη, έμισήθη, 
έποδοπατήθη τόσον μωρώς καί άναξίω;. Έπειτα 
δέν είναι φυσικόν αποτέλεσμα, οδυνηρού προηγου
μένου, νά μή μιλή κανείς τήν γλώσσαν του καί νά 
ψ'ίττακίζη ξένην άφοΰ καί σχολείον και εκκλησία 
καί κοινωνία τού έοίοχξαν ότι είναι χυδαία ·ή γλώσ
σα του, ή μητρική; Ά ,  θά πήτε, νά μιλήση καθα- 
ρεύουσαν ! Άλλα θά είναι ή μεγαλειτέρα καταδίκη 
πού θά μπορούσε κανείς νά καταδικάση τόν έαυτόν 
του χωρίς λόγον, πράγμα πού δέν πιστεύω νά τό 
κάματε καί σεις άκόμα. ΙΙταίει σάς παρακαλώ, λοι
πόν, κανείς διά τήν όιναγκαίαν αύτήν ξενομανίαν, 
δπου καταδικάζεται μόνον διότι δέν τόν έδίδαξαν

νά αγαπά καί λατρεύη τήν γλώσσαν του τήν πραγ
ματικήν, ή όποια τόσον Ιγ/.ληματικώς δέν άπεκρυ- 
σταλλώΟη άκόμα είς κανένα εγκυκλοπαιδικόν λεξι
κόν ; Δέν υπάρχει αμφιβολία ϊτ: μεσολαβεί καί κά
ποια έπίψογος κενόδοξος ξενομανία, αλλά ή κυριω- 
τέρα άφορμή είναι δτ: δέν πταίουν ΙκεΤνοι, επειδή 
6hv έδιδάχϋ'ηααν, τόσον άντε·&νικώς, νά έκτιμοϋν 
τήν γλωαοάν των άφο0 τούς είπαν νά μιλούν καθα
ρεύουσαν, δηλαδή κάτι τι, πού δέν αισθάνονται καί 
νά καταδικασθοϋν είς άναισθησίαν.

Σ. II.

Καί τί> μνημόσυνο fi?v έγινε. Ό  Δεσπότης κ«1 
ή Ε φ ο ρ ία  του Συλλόγου «Κοοαής», στο Μακοο- 
χώ(>η εμποδίσανε τό μνημόσυνο. Ό  «Ταχυδρόμος» 
(1 τοΰ Φλεβάρη, σελ. 1) δημοσιεύει τάκόλουθα π ο

λυσήμαντα καί η ρικιαστικά :

Tr¡ αξιοτίμφ  διενΰ·ΰνσει τοΰ  *■ Ταχυδρόμον»

Τό μάθημα, τό δοθέν υπό τής ομογενούς κοινό- 
τητος Μακροχωρίου εί; τού; άποθρασυνθέντα; μαλ
λιαρού;, τιμά πραγματικώ; τόν Ικεΐ ελληνικόν συ-
νοικίυμόν, οικαιως δε Ο ·ψ ίΤο * ν r.n V ~ firry ι’ί—' κ - t- - 'a " ....  Γ| -
θυνε συγχαρητήρια θερμά. 'Ομολογώ ομως. 6n ώς 
Περαιώτης ήσΟάνθην καί έν είδος ενδομύχου ταπει- 
νώσεω;, διότι τό σύνθημα τού έθνικωτάτου έργου ε- 
δόθη έμπράκτω; έκ τών πέριξ. ένώ Οφείλε πρό ι
κανού ήδη νά π ρ ο η γ η θ ή  ή πρωτεύουσα τών κοινο
τήτων, τό κεντρικόν Σιχυροδρόμιον. Ά λλ’ έπί τέ
λους κάλλιον άργά παρά ποτέ. Άν δέ ή κοινότη; 
Μακροχωρίου δέν ήνέχθη τού; μαλλιαρού; ούδ’ εις 
λέσχην, πόσω μάλλον δέν πρέπει νά τού; άνεχθώ- 
μεν ήμεΐς εί; αύιά τά εκπαιδευτικά μα; ιδρύματα. 
"Οχι πλέον καθήκον μόνον εθνικόν, άλλα καί στοι
χειώδη; αξιοπρέπεια υπαγορεύει εί; τήν μεγάλην 
ήμών κοινότητα μέτρα σοβαρά.

Π ερα ιώ τη ς

«Καί τυΰτα μεν γράφει ό έπιστελλων.Κιικλοφο- 
ΟΗΐ όμως είς τήν κοινότητα Πέραν, πρός υπογρα
φήν, «ναιρορά πρός την Κεντρικήν Έιρορίαν, ·ήτι; 
διερμηνκΰουσα' λύπην καί αγανάκτησιν διά τό χυ

δαϊστί συντεταγμένου προσκλητήριου τοΰ φιλολογι
κού μνημοσύνου τοΰ αειμνήστου Παπαδιαμάντη, 
τοΰ όποιου «Οά περπήθρίζετυ ί; μνήμη», έπάγετυι ι

Μετά λύπη; μέν (ΐνεγνώσαμεν τό προσκλητή- 
ριονδιότι παρετηρήσαμεν μεταξύ τών υπογραψάν- 
των τό προσκλητήριον καί ονόματα εφόρων καί δι
δασκάλων τού ήμετέρου Ζωγραφείου Γυμνασίου,μετ’ 
αγανκκτήσεως δε, διότι διελογίσθημεν ενδεχόμενα; 
αυτών προθέσεις, άποσκοπούσας είς έντεχνον πα- 
ρείσδυσιν έν τη ήμετέρα σχολή τοΰ έκ τού έν λόγψ 
τερατώδους, μυσαροΰ καί άηδούς γλωσσάριου δυνα-



μένου χπορρεύσαι λεληθότως δηλητηρίου.
>’Επειδή, και τοιαυτα: ποοθίσεις δέν δυναν-

ται να οημιουργησωσιν οιονοηποτε κινουνον της ω
ραίας ήμών γλώσσης, ήν αγαπά, λατρεύει καί σέ
βεται βαθέω; σύμτταν τό ελληνικόν, ή Οέσι: καί έν 
τή περιστάσει ταύτη τών περί ών ό λόγος χυδαϊ
στών ουδόλως διατελει έν τή άπαιτουμένη αρμονία 
μετά τού αξιώματος αυτών ώς έφορων καί διδασκά
λων, αποδοκιμάζοντες ρητώς καί άμετακλήτως τοι- 
αύτην διαγωγήν ανθρώπων, ών το

τρις» 3 τον Φλεβάρη, σελ. 1). «Οι Μαλλιαροί» 
(«Ταχυδρόμος» 4 τον Φλεβάρη, σελ. 1'.

’Άφίσαμε. επίτηδες τελευταίο τό μακαρόνι τοΰ κ. 
X. Χρηστοβασίλη, πού στό «Χεολ,ογο» (2 τοΓ· Φλε
βάρη, σελ. 1, στηλ. 3) σ’ ενα άρθρο του « Ί Ι  προ
χθεσινή έμφάνισις τών μαλλιαρών »λέει. και λαγούτου 
τό λογάκι τον, σά δημοτιν.ιατήζ πού είναι :
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σύστημα εστιγ
ματισεν τ; Α. Παναγιότης καί άλλοτε καί έν τή τε-

μοθόμω: καί όμοφώνως
ομογενή; και

Ναι. είναι δύσκολος και σκολιός ό άνή
φορος, ον ανερχεστίε, και είναι οεινο; ο άγιον, ον 
διεξάγετε πρός περιφρούρησιν τής εθνικής γλωσσης, 
άλλ’ α; έκριζώση τά: Χκάνθας καί ας ίσοπεδώσηί<
Την ·ζρο:)[ΐ'.χν οοον  ή . ε εχ μια ι '

λετή χθές τής If. Σχολής, καί ούς άπεκήρυξεν ό-
έπί τούτω πρακτικού ή 

ομόδοξος Κοινότης Μακροχωρίου,κλεί- 
σασα χύιοις  καί τάς θύρας τής έαυτής Λέσχης,πα- 
ρακαλούμεν, κύριε πρόεδρε, ι’να συμφώνως τω ήμε- 
τέρ';) κοινοτικώ κανονισμώ συγκαλέσητε ώς τάχυς 
γενικήν συνελευσιν προς διάσκεψιν καί ενέργειαν 
τών ήμϊν επιβαλλόμενων, ειδοποιούμενων ί'να παρα- 
στώσιν έν αυτή τών τε εφόρων καί τού γυμνασιάρ
χου».

Και. ξακολουθοννε νά δημοπιι-νοννται έαΐαημα 
κείμενα στόν <.Ταχυδρόμο». Στό ι μΰλλο  της περα
σμένης Τετράδης (2 τον Φλεβάρη) δημοσιεύεται εύ- 
ν α ρ ι στ η ρ ι ο σ ν γχι ι ρ η τ ι j ρ ι ο γράμμα τών «νεαρών τού 
Μακρυχωαιου* προς τόν " άξιότιμον κ. Γ. Ο'κονο- 
μίδτ,ν αρχισυντάκτην τής εριτίμου εφημερίδα; Τα- 
χυδοόμος ■>, άλλ·:: γράμμα προς τόν Υδιο αξιότιμο τής 
εριπ'ι,.ου κτλ. σταλμένο από τον κ. Σωκρ. I. ILaru- 
διί.πονλον «τελειόφοιτο; τής Μ.του Γένους Σχολής», 
καί τελευταία ένα θούριο τον Υδ.ου κ. Σωκρ. I. Τε
λειόφοιτου <■ πρός τήν Ελληνικήν νεολαίαν», πον 
τελυόνει έτσι, σπαοαξικιίοδια :

« . . . . Κατά τήν γνώμην μου Μαλλιαροί καί 
ΙΙαπαδιαμάντης είναι άνΒρα.κεϊ; καί γναφεΐς, δύο 
άκρα έκ διαμέτρου αντίθετα, τό δέ περίφημον αυτό
μνημοσυνον, όια το οποίον θά έτριζον βεβαίως τά 
κόκκαλα τού μακαρίτου διηγηματογράφου εν τψ ε
ρημική αυτού έν Σκιάθο τάφ/ο, έάν έπραγματο- 
ποιειτο, δέν ήτο άλλο ή άντιποίησις άλλοτρ.ων κα- 
θσκόντων, το οποίον προσβλεπεται καί τιμωρείται 
υπό τού νόμου.

Οί νέοι ουτοι— άς τους όνομάσωμεν καλλίτε- 
ρον νήπια μυστακοφόρα— κατέχοντα: άπό τής επι
μόνου ίδέας [ΠάΚΗ 1ΤΧΗ) νά γίνεται περί αυτών 
λόγος, άδιαφορούντες, αν γίνεται επί καλώ ή έπί 
κακω. θέλουν καλά καί σώνει νά φαίνωνται καί 

να φαίνωνται άλλως, διότι 
πολύ δέ περισσότερονκεναί κεφαλα

νεά, νεαρό: κα: σφριγώσα, παρακολουθεί έναγωνίως 
καί είναι διατεθειμένη οπως μηδέ κατ’ ελάχιστον 
παρεκ/.λίνη τής πορείας, ήν έν τώ άγώνι τούτω 
οιεχαράξατε !*>

Γιά τήν '..στορία, δημοσιεύουμε τυί-ς τίτλους με
ρικών άρθρων που δημοσιευτήκανε γιά τό ζήτημ’ 
αί’τό. «Οί .  επίβουλοι τής εθνικής γλώσσης καί πια- 
δεύσεως» υπό Σ. I. Βουτυρά («Νεολόγος» 2 τον 
Φλεβάρη, σελ. 1). « Ί Ι  Διγλωσσία μας» νπό Λ. Κα- 
βαφάκη («’Αμερόληπτος» 3 τον Φλεβάρη, σελ. 1). 
«Στώμεν καλώς» υπό X. II. Κεσίσογλου («Νέα ΙΙα-

επειοη οεν ουναντα: 
δέν είναι ή
δέν είναι δημοτικισταί, παρουσιάζονται υπό τήν έςί- 
σου ώς ί· Μακαρονισμός Αντίθετον αυτού οψιν, τήν 
δψιν τού Μαλλιαρισμού! ’Αγωνίζονται, κοπιάζουν, 
μοχθούν, ιδρώνουν, σκιαμαχούν ώς πολλαπλούς 
Δον-Κιχώτης διά ν’ αναστηλώσουν δήθεν τήν Δη
μοτικήν, ένώ κατ' ουσίαν είναι οί μεγαλείτεροι πο
λέμιοί της, διότι ουδέν άλλο πράττουν διά τής μω- 
ράς των διαγωγής ή πώς νά διαβάλουν τήν Δημο
τικήν είς τήν άμορφωτον συνείδησιν τοϋ Κοινού. 
’Αλλά δέν τούς μέλλει. Επιτυγχάνουν δ,τι έπι- 
οιώκουν, δηλαδή νά γίνεται περί αυτιών λόγος, ώς 
περί αίρεσιαρχών!

Καλά κάμνε: ίσιο: ό Τύπος κα: τούς χτυπά,
αλλά θά έκαμνε καλλίτερα αν απέφευγε ν’ άνα- 
φέρη καί κατ’ έλάχιστον τ’ όνομά των εις τάς στή- 
λα; του. Καλά έκραξαν ίσως οί Μακροχωρίται καί 
τούς Ιξεδίωξχν έκ τής περιοχής των, Αλλά θά έκα- 
μναν καλλίτερα, έάν τούς αφιναν. Ί'ί θά έκαμναν 
οί Μαλλιαροί αύτοί καί οί Μαλλιαρές αυτές, μ’ ένα 
κρυφό μνημοσυνον εκεί πέρα σέ μία γωνία τοϋ 
Μακροχωριοϋ; Μήπως θά μας ήρπαζον τον Παπα- 
διαμάντην, καί θά μάς τόν έκαμναν Μαλλιαρόν;»

Τί. νά γίνει, κ. Χρηστοβασίλη! Βλέπεις, ζοϋμε 
στή δοξασμένη εποχή τής δημοκοπίας. "Ολοι δημ.ο- 
κοπονμε— καί λόγου σου δά πίσω δέν πας!

ΣΤΗΝ ΑΘΙϊΝΑ— Τσάψ ! έσκασι-ι λοιπόν καί ή
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χαρτένια μπόμπα καί . . . .  τρροέμετε, προδότες ! 
'II  αναφορά -καλέ, ή άναφορρρά γιά τήν «Άμυ
ναν τής εθνικής γλώσαης* δόθηκε οτόν Πρόεδρο 
της Βουλής, τήν Τετραδη, 9 τοΰ Κουτσοφλέβαρου, 
και νά, ή πιστή περιγραφ ή τής ιεροτελεστίας, παρ
μένο από τούς «Καιρούς» τής ΙΙέμτης(10 τοΰ Φλε
βάρη, σελίδα 2).

Ή έν τώ Πανεπιστημίω έκλεχθεΐσα έπιτροπεία 
προς άμυναν της Εθνικής γλώσαης έξεπλήρωσε τό 
καθήκον αυτής μετά πολλοΰ τοΰ ζήλου καί εύθαρ- 
σώς. Τής ’Επιτροπείας μετέσχον άνδρες επιφανείς 
έν τε τή ’Εκκλησία καί τή Πολιτεία καί τοΐς γράμ- 
μασιν. Αρκεί νά μνημονεύσωμεν τοΰ Μητροπολί
του Θεοκλήτου,τοΰ Είσαγγελέιος τοΰ Άρείου ΙΙάγου 
κ. Λημ. Τζιοανοπούλου, τοΰ Νομάρχου κ.Κων ΙΙα- 
παμιχαλοπούλου, πολλών καθηγητών τοΰ ’Εθνικού 
ΙΙανεπιστημίου. Έν τούτοις καταλέγεται καί 6 φι- 
λόπατρις έργοστασιάρχης κ. Ά λ. Γίουλόπουλος.

'Η Επιτροπεία παρουσιάσθη χθες περί τήν 1 Ιην 
ώραν είς τόν Πρόεδρον τής Αναθεωρητική;. Βου
λή; κ. Στρατόν, οστις μετά πολλή; φιλοπατρία: 
καί εμβριθών γνώσεων συνεζήτηαε μετά τών μελών* 
τής Επιτροπεία; περί τοΰ μεγάλου τούτου Εθνι
κού ζητήματος. Προ πάντων ο κ. Πρόεδρο; εύρε δυ
σκολίαν εν τή έγγραφή ειδικού άρθρου έν τω Συν- 
τάγματι. άλλ’ ό κ. Καπετανάκης παρετήρησεν, δτι 
καί έν τοΐς Συντάγμασι τή; Γαλλίας, Νορβηγία; καί 
άλλων εθνών έλήφθη πρόνοια προ; έπικράτησιν της 
εθνική; γλώσσης. Ά λλ ’ ο κ. Στράτος παρετήρησεν, 
δτι έκεϊ ΰπήρχον τοπικοί λόγοιπρό; αναγραφήν τοΰ 
άρθρου περί Εθνική; γλώσση;. Πρό; τήν παρατή- 
ρησιν ταλην ό ΙΙρόεδρο; τής Επιτροπείας κ. Μι- 
στριώτης άντέταξε τήν έξης παρατήρησιν : «Κύριε 
Πρόεδρε, Συντάγματα δέν εΐνε συλλογαί άφη- 
ρημένων εννοιών ή Πλατωνικών ιδεών, άλΑά κε
φάλαια τών άναγκών τών διαφόρων λαών. Ε 
πειδή δ’ οί Λαοί δχουσι διαφόρους άνάγκας,διά
φορα εΐνε και τά Συντάγματα αυτών, έν τέλει 
παρακαλώ Ύ μας, Κύριε Πρόεδρε, νά έγγραφή 
τό προτεινόμενον άρϋ'ρον, διότι και ή δ'λη φυλή 
καί ή Ελληνική Εκκλησία διέρχονται τόν μέγι- 
στον κίνδυνον. Ταύτας νόμοι δέν δύνανται νά 
αώσωσι, διότι, δ,τι δύληκεν ό εϊς Υπουργός δύ- 
ναται ό διάδοχος αύτοϋ νά μεταβάλη.»

Έ κ  τών λόγων τούτων καί έκ τής όλης συζη- 
τήσεως έπείσθη ό κ. Στράτος, νά πράξη, παν τό επ’ 
αύτφ, οπω; έξευρεθη τρόπος προς διάσωσιν τής τε 
Φυλής καί τής Εκκλησίας.

Ή  Επιτροπεία ηύχαρίστησε τον κ. Πρόεδρον

καί άπήλθε μετά πολλών καί χρηστών έλπίδων.

Οί «Κιιιροί» γράφουν πιο; ή αναφορά ετνια «ι
στορικόν εγγραυν» καί πώς ο «'Ελληνικός λαος 
(ποιός λαός, μωρέ ΐ|Ί·ΰτι-·ς ;) θέλει τήν υποστήριξή 
παντοιοτρόπως»· επειδή αληθινά είναι 'ιστορικό έγ
γραφο Οάν το άημθ(πέ'ΐ|Όΐ'μρ καί μεΐς στό φύλλο τής 
άλλης Κκριακής. "Οσο γιά τό «παντοιοτρόπως», ας 
λογιαριστοΰνε μέ τόν Εισαγγελέα.

]ΗΙΑ AJI AH ΙΣΤΟΡΙΑ
('Από τ ’Αγγλικά)

Ακόμα χτες, μια φιλενάδα μας πήγε νά ψωνί
σει κΓ άφήκε τό μικρό της αγγελούδι πού μετρού
σε μόνο πέντε καλοκαίρια, νάν τά προσέχουμε, γιά 
νά κάνει τή δουλιά της μέ άνεση.

Τέτοιο ξυπνό παιδί σούκανε χαρά νά τού μι- 
λεΐς. ΚΓ δμως ποτές δέ θά ξεχάσουμε τη μακαρι- 
σμένη μισή ώρα πού περάσαμε ξετάζοντας τό φω
στήρα στήν ιστορία τού αιώνα μας.

— «Καί τώρα, άκου, Γληγόρη, (τονομά του εϊ- 
τανε Γρηγόριος Μεισ'στρατος Θουκυδίδης Παπαθεο- 
δώρου) νά μάθεις γιά τόν Άντρέα Μιαούλη.»

— «ΙΙιός ειν’ αυτός ;» ρώτησε ό Γληγόρης 
κ.τ.λ.

— «Άκου», τού λέμε «εΐτανε ό ηρώα; τής πα
τρίδας.»

— «Τής πατρίδας πιανού :»
— «Τής δικής μας· έσένα καί μίνα, τό Βασί

λειο τής 'Ελλάδας, που ςαναγεννήθηκε μέ το αίμα 
τών έπαναστανώνε τού 21, πού χύθηκε στόν τόπο 
μας, τό μόνο θησαυρό πούχανε καί προσφέρανε γιά 
ξαγορά τή: Λευτεριάς.»

— «ΙΙιός;» ρώτησε ό Γληγόρη;.
Υπάρχει τρόπος νά μι λ είς σέ παιδιά πού πολύ 

λίγοι τόν κατέχουν.Τώρα πολλοί θϊχαναν τήν υπο
μονή καί θάγαναχτούσαν μέ τά τόσα άσκοπα ριοτή 
ματα τού Γληγόρη· έμει; δμως όχι.

Ξέραμε, Οσο απρόσεχτος κΓ ά φαίνουνταν στήν 
αρχή, πώ; γλήγορα θάβρισκε ευχαρίστηση στήν ι
στορία καί θάταν όλος μάτια κΓ αύτιά.

ΚΓ έτσι γλυκό χαμόγελο φάνηκε στά χείλια μα; 
— τό ίδιο γλυκό χαμόγελο πού θά παρατηρήστε στή 
φωτογραφία μα;, νά περνά σάν αχτίδα διάμεσα τού 
προσώπου καί νά σκοντάφτει σέ γραμμές τρυφερής 
λύπης, ϊσα ίσα πριχοϋ οί δυο του άκρες ανταμωθούν 
πάλι στά πίσω τού λαιμού. ΚΓ έτσι χαμογελώντας 
ξακολουθήσαμε.

— «Μια μέρα λοιπόν ό πατέρας τοΰ Άντρέα.»
— «ΙΤιανοΰ Άντρεα :» ρώτησε ό Γληγόρης.
— «Τοΰ Άντρέα Μιαούλη. Εΐτανε τότες μικρός 

σαν καί σένα. Μια μέρα δ πατέρα; του—
— «Πατέρας πιανοΰ ;» ρώτησε δ Γληγόρης, 

μέ έκφραση προσοχής.
— «Τοΰ Άντρέα .Μιαούλη· τοΰ μεγάλου ήρωα



—  «Γιά τή μηλιά.»
—  «Πιά μηλιά ;»
—  «Τήν άγαπημένη μηλιά ποΰκοψε όΆντρέας.»
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πού σου λέγαμε. Μιά μέρα λοιπόν 6 πατέρας τοΰ 
Άντρέα Μιαούλη τούδωκε ένα μικρό άξινάρι γιά—

— «Έδωκε πιανοΰ, ένα μικρό άξινάρι ;» τό 
χρυσό μας παιδί ρώτησε με άχτιδιά μαγευτικια; ε
ξυπνάδας. ΙΙολλοί θάσκαζαν ή θάνυπομονοΰσαν. "Ο
χι δμω; έμεΐς. Ξέρουμε πώς νά μιλούμε σέ παιδιά. 
Κ’ έτσι πήγαμε μπρό; :

— «Τοΰ Άντρέα Μιαούλη. 'Ο—
— «Πιό; τούδιοκε τό μικρό άξινάρι ;»
— «Ό πατέρας του. Κι ό πατέρας του—
— «Ιΐιανοΰ πατέρας :»
—  «Τοΰ Άντρέα Μιαούλη.»
— « Ά  !»
- -  «Ναι τοΰ Άντρέα Μιαούλη. Κι’ ό πατέρας 

του τοΰ είπε —
— «Είπε πιανοΰ ;»
— «Είπε τοΰ Άντρέα.»
— «’Ά , ναι τοΰ Άντρέα.»
Καί πήγαμε έτσι μέ υπομονή καί χάρη δση δέ 

φαντάζεστε, πιάνοντας τήν ιστορία ό’που τό παιδί 
τήν είχε κόψει, τί έβλεπες πώς πέθαινε νάκούσει 
τό τέλος. Είπαμε :

— «Καί τοΰ είπε πώς —
— «'Ο Άντρέας τοΰ είπε ;» ρώτησε ό Γληγό-

— «Όχι, ό πατέρας είπε τοΰ Άντρέα.»
—  «"Α !
— «Καί τοΰ είπε ναναι προσεχτικός μέ τό άξι

νάρι—
— «Πιό; νάναι προσεχτικός ;»
— «Ό Άντρέας.»
— « Ά  !»
— <·. \αί· προσεχτικός μέ τό άξινάρι—
— «ΙΙιο άξινάρι ;»
— «Σέ καλί σου, τοΰ Άντρέα.»
—  « "Λ  !»
— «Ναι- μέ τό άξινάρι, καί νά μήν κοπεί, ή 

ιό ρήξει στό πηγάδι, ή τάφήκει δξω στό χόρτο ολη 
νύχτα, "Ετσι ο Άντρέας πήγε κΓ έκοψε μέ τό ά
ξινάρι του δ,τ; έβρισκε μπροστά του. Καί τέλος ζύ
γωσε μιά λαμπρή μηλιά, τοΰ πατέρα του το καμά
ρι, τήν έκοψε, καί—

— «ΙΙιός τήν έκοψε ;»
— «Ό Άντρέα: βέβαια.»
— « Ά  !»
— «Μά σάν ήρθε ό πατέρας σπίτι, τό είδε α

μέσως καί —
— «Είδε τό άξινάρι ;»
— «’Όχι ! είδε τή μηλιά. Καί είπε : ΙΙιός έ

κοψε τήν αγαπημένη μου μηλιά ;»
— «ΙΤιανοΰ μηλιά :»
— «Τοΰ πατέρα τοΰ Άντρέα. ΚΓ ολοι είπανε 

πώς τίποτα δέν ξέρανε γιαύτό, καί —
— «Τίποτα γιά πιο ;»

«Γιά τή μηλιά.»
—  «ά :»
— «ΚΓ ¿ Άντρέα; εϊταν έκει καί τούς άκουε 

νά μιλούνε γιαύτό—
— «’Άκουε πιόν νά μιλεί γιαύτό ;»
— «Άκουε τόν πατέρα του καί τού; άλλους »
— «Γιά τί μιλούσανε |

—  «Πιό; Άντρέας :»
—  « Ό  Ά ντρέα ; Μιαούλης.»
- - « " Α ! »
—  «"Ετσι ό Άντρέα ; ήρθε κοντά καί είπε 

«Πατέρα», είπε, δέν μπορώ' νά πώ ψέμα. 'Ε γ ώ » —
—  « Ό  πατέρας του δέν μπορούσε :»
—  « Οχι βέβαια. Ό  Ά ντρέα;.
—  « Ά  ! Ό  Άντρέας. Ά  ! Ναι.»
—  « ’Εγώ έκοψα τή μηλιά σου. Τ ό έ'κανα»
—  « Ό  πατέρα; τό έκανε :»
—  «"Οχι, Ό χ ι ,Ό χ ι-Ε ίπ ε  ττώ; έκοψε τή μηλιά.»
— - «Τοΰ Άντρέα τή μηλιά ;»
—  «Μά οχι, του πατέρα του.»
—  «"Α !»
—  «Είπε —

— « Ό  πατέρα; είπε ;»

—  « Ό χ ι ,  όχι, όχι. Ό  Άντρέα; είπε : «Πατέ
ρα, δέν μπορώ νά πώψέμα. Τό έκανα μέ τό άξινά
ρι.» Κ Γ ό πατέρα; είπε : «Καλό μου παιδί, προτι
μώ νά χάσω χίλια δέντρα παρά νά πει;  έσύ ένα 
ψέμα.»

—  « Ό  Ά ντρέα ; τό είπε :»

— « Ό χ ι .  Ό  Ιΐατέρα; τό είπε.»
— «Είπε πώ; προτιμούσε νάχει χίλια δέντρα;»
—  « Ό χι,  δχι, ?χι· είπε πώ; κάλλια είχε νά 

χάσει χίλιες μηλιές παρά—
—  «Είπε πώ; κάλλια ό Άντρέα ; νά χάσε: ;»
-— « Ό χ ι .  Είπε κάλλια αυτό; νά χάσει, παρά ό 

Ά ντρέα ;  νά πεΤ ψέμα.»

-— « Ά  ! ό Άντρέα ; κάλλια είχε νά πε! ό πα 
τέρα; του ψέμα.»

Είμαστε πομονετικοί, κΓ άγαποΰμε τά παιδιά, 
δμω; άν ή κυρία Παπαθεοδώρου, τ ή ;  οδό; Πανεπι

στημίου, δέν είχε γυρίσει καί πάρει τό φωστήρα 
τ η ;  στήν κρίσιμη αυτή στιγμή, ολη ή ΆΟήνα δέ 
θάφτανε νά μά; καταπραΰνει, καί καθώς ό Γρηγό- 
ριο; Πεισίστρατο; Θουκυδίδη; Παπαθεοδώρου κατέ
βαινε τά σκαλιά, τόν άκούααμε νά δηγάται τή ; 
μαννούλας του γιά κάπιο παιδί, δ πατέρα; του λ έ -  
γουνταν Ά ντρέα ;, πού τοΰ είπε νά κόψει μιά μηλιά 
κΓ έκεΐνο; είπε κάλλια είχε νά πει χίλια ψέματα 
παρά νά κόψει μιά μηλιά.

Στο πρωτότυπο ή ιστορία άν «φέρεται στό Γ .  
Οΐιασιγκτόνα τής Αμερικής κΓ έμεΤ; αντικαταστή

σαμε τδνομα, μέ τόν Άντρέα Μιαούλη, επειδή; εί
ναι πιό γνωστό; στά Ρωμιόπουλα.

Λίβερπονλ, 1 0  τον Φλεβάρη,' 1911 .

ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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ΡΟΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
O Λ. Α Ν Λ ΙΈ Γ Ε Β  Κ Α Ι Ο Ι Χ Α Ρ Ε Σ  Τ Ο Υ  Β ΙΟ Υ  -

«G A U O IiA M U S»

'Ο συγραφέα; πού μέ τό στόμα τοΰ ήρωά του 
Σάββα λέγει, πώ; «-φριχτότερο πράμα άπό τόν αν
θρώπινο βίο δέν υπάρχει στόν κόσμο», ποΰ, στόν 
« ’Ανθρώπινο βίο» του, καταράστηκε τό θεό, τό 
Διάβολο καί τήν Τίχη ή τή Ζωή, ξάφνου μά: κη- 
ρΰχνει τί; χαρέ; πού έχει 6 βίο; μα;. Τί αντίφαση ! 
έχει τό δικαίωμα νά πει ό καθένα;, λέγει ό βαθύ; 
κριτικό; Κ. Άραμπάζιν. "Ολοι ώ; τώρα θεωρούσα
με τό συγραφέα τών «Έφτά κρεμασμένων», πώ; 
αντιπροσώπευε στή Ρούσικη φιλολογία τό πεσεμι- 
σμό, γιατ’ είταν ο μουσοψάλτη; τών φρικών καί τής 
τρέλλα; τοΰ ανθρώπινου βίου καί τίποτα τό παρη
γορητικό δέν πρόβλεπε.

Ή  φιλολογική του δράση σκοπό είχε νά σκορ
πίσει τί; πρόληψες καί νά ξεσκεπάσει τό βόρβορο πού 
κυλιούμαστε, νά μά; δείξει ολοζώντανη τήν ψεφτιά. 
πού μά; κυρίεψε καί στό τέλο; νά σά; άποδείξει 
πώς καμιά βαθιά έννοια δέν έχει ή ζωή μα;. Τό 
δυνατό του τινέμα, τρέχοντα; όρμητικά, έσπανε ολα 
τά είδωλα καί τά ιδανικά τή; ανθρωπότητα; πού 
τοΰ τΰχαιναν στό δρόμο. 31 ά χρειαζότανε κ’ ¿'να 
σταμάτημα.

Ί> Άνδρέγεβ ζητούσε νάδρει, τί έννοια έχει ή 
ζωή μα; καί δέν τήν έβρισκε. Δέν έβλεπε καμιά 
αντικειμενική σημασία τοΰ βίου μα;. Καί πήρε τό 
δρόμο τοΰ υποκειμενισμού.

Ή ιδέα, πού παρηγορεΐ τού; ήρωε; τοΰ Τσέ- 
χωβ, πώ; οί κατοπινέ; γεννεέ; θά έφτυχήσουν, δέ 
παρηγορεΐ καί τόν Άνδρέγεβ. Ό  Νιτσεϊσμό; τόνε 
τραβούσε πολύ, γιατί συγγενέβει μ’ άφτόνε. Ό  πε -  
ρήφανο; Υπεράνθρωπος, ό νικητής όλων τών προ
λήψεων, τών φόβων, μαγνήτισε τήν φαντασία του. 
Μά δέν μπόρεσε νά συμφωνήσει πέρα ώ; πέρα μ’ 
άφτόνα.’Τάριστοκρατικό ιδανικό τοΰ Υπεράνθρωπου, 
νά πνίξει τό κάθε αδύνατο πού τοΰ τυχαίνει μπρο
στά, δέν τάρεσε καθόλου. Ό Άνδρέγεβ είναι Ρώσ- 
σος καί ρώσσο; ώ; τά κόκκαλα. ώστε τοΰ είναι ά- 
δύνατο, στήν κρίσιμη άφτή εποχή πού ::ερνά ό ρού
σικο; λαό;, στήν εποχή άφτή τή; πάλη; μεταξύ 
Ισχυρού καί ’Αδύνατου, νά παραδεχτεί τι; άριστο- 
κρατικοκυριαρχικες ίδέε; τοΰ Ζαρατούστρα.

Οί άδύνατοι, οί φτωχοί, οί άπροστάτεφτοι κ' οί 
γυμνοί, τόνε πήρανε μέ το μέρο; τους, γιατί ή συ
νείδησή του δέν τοΰ έπέτρεπε νά κάνει άλλοιώ;.

. Καί άφτό ίσια ίσια μά; τό δείχνει στό δράμα 
του «' Ό  Σάββας » καί στά «"Ασζρα» του.

Ώ ς άτομικιστής, ό Άνδρέγεβ, ζητάτε νάβρει δι

καιολογία τή; ζωή; στό μυστικισμό, πράμα πού μά; 
τό λέει στό προτελεφταΐο του δράμα, στο «Άνά- 
ϋ·εμα /»

Μά κ’ έοώ δέ στάθηκε ΙΙάει παρακάτω. Σκα
λίζει νάβρει τή δικαιολογία τή; ζωή; στά φιλοσο
φικά καί Ορήσκεφτικά συστήματα, μά τοΰ κάκου. Τί
ποτα. Σκέφτεται λοιπόν : «Δέν είναι καλήτερα νά 
σταθώ στήν απάντηση ποΰ μοΰ δίνει ή φύση :»

Τότε; ακόμα πού έγραφε στό περιοδικό «Τα
χυδρομείο» μέ τό ψεφτάνομα Διέτς-Λίντσ, ¡έγρα
φε μιά φορά : «Δε θά νικήση ούτε ή αλήθεια, ούτε 
ή ψεφτιά. Θά νικήση, κείνο πού θάναι σύφωνο μέ 
τή φύση, μέ τή ζωή, κείνο πού δυναμώνει τί: ρί
ζες τη; καί τή δικαιολογεί. Θά νικήσει ή φυσικιά 
ζωή, πού πολλοί προσπαθούνε τού κάκου, νά , τή 
σταματήσουν. Μήπως δέν είναι φρονιμώτερο νά ζεϊ 
κανείς επαινώντας τή ζωή, παρά νά ζεί υβρίζοντας 
την ;»

Χά, λοιπόν, μιά ξομολόγηση τού Άνδρέγεβ.
Χά, δυό λόγια του, πού μας λένε πώ; αγαπά 

τή ζωή. "Οποιο; στον « Ανθρώπινο ριο» του, ρρι ε̂ι 
τή ζωή. έτσι δπω; τή βρίζει ό άνθρωπος, κείνο: ί 
σια ίσια αγαπά τή ζωή καί θέλει νά ζήσει.

Τήν αγάπη του προ; τή ζωή, μά; τήν δείχνε: 
καί στό έργο του «Μ ιά φ ορ ά  ti εν αν  κ α ιρό  ·, όπου 
ένα; ήρωα; του πεθαίνοντα; λέγει : «Δέ λυπούμαι
γιατί πεθαίνω, μόνο λυπούμαι γιατί άφίνω τόν ή
λιο το θϊόλαμπρο, τήν ό/.όγλυκια μυρουδιά τών 
λουλουδιών, τή μυτισμένη άνοιξη . . .»

Τό ίδιο πράμα βλέποηιε καί στά δηγή ματά 
του: «Τί -,ιορτή», «Τήν άνοιξη», «Στόν ποταμό», 
«Στό κατώγι» κτλ.

Κ ’ έτσι λοιπόν παρ’ δλο τό πεσιμισμό του ό Άν- 
δρέγεβ πάντα αγαπούσε τί; χαρές καί τί; άπόλαψε; 
πού έχει ή ζωή, μά ή ζωή ή αγαθή, ή δίκαια, ή 
άπόνηρη, ή εύθυμη καί ήρεμη ζωή.

Στο τελεφταϊο του δράμα «.Uíuidt’a-inu^». σά; 
εξυμνεί καί πάλε τή ζωή στήν πρώτη τη; άνθηση.... 
«Ωραία, λέγει, είναι ή ζιοή καί δέ γυρνούνε πίσω 
οί άπόλαψέ; της. Ώφεληθήτε, ενόσω είστε νέοι! Θά 
περάσουν τά νιάτα σας, θάρθοΰν νά γερατιά, -αδύ
νατα, τάχαρα, τά καταραμένα γερατιά !» Οί ή ρω ο: 
τοΰ δραμάτου, κάποιοι φοιτητές, ζούνε μέ πολύ 
«στενέ; χαρέ;» δηλ. τρώνε, πίνουν καί μπόλικα με
λετούνε λίγο, έρωτέβουνται . . . .

31 ά γιατί άραγε ρωτά πάλε ό Κ.Άραμπάζιν) 
νά ωφεληθούμε τή ζωή μόνο στά νιάτα μας ;

Γιατί τάχατε; τά γερατιά νάναι άχαρα : Γιατί 
τήν άπόλαψη νά τή συνεδένουμε μόνο μέ τή φυσική 
ίκανότη τοΰ δργανισμοΰ μα; : Τά νιάτα έχουν τί; 
χαρέ; τους, μά έχουν καί τά βάσανά τους. Έχουν
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καί τις λύπες τους ! Γιά νά χαίρεται κανείς τή ζωή 
δέ θά πει πώς πρέπει νάναι νέος, νά πίνει, νά 
γλεντάει, νά έρωτέβεται καί νά τον ερωτέβουνται. 
"Οχι. Οί χαρές του βίου είναι διάφορες καί τΙς γέ- 
βουνται δχι μόνοι οί νέοι, άλλα κι οί γέροι, καί γέ
ροι του Ζολά π. χ.

Έδώ ίσια ίσια σκοντάφτει £ ’Ανδρέγεβ στο δρά
μα του ν ΟααιΙβηαπι,^.»

Τό ευχάριστο είναι Ομως πού ύστερα άπό τό νε- 
κρόσαπο πεσιμισμό του, ύστερ’ άπό τή μεγάλη του 
κατσούφα μπροστά στη ζωή, ξύπνησε μέσα του τό 
αϊατημα πού ε'ίταν τόσο καιρό θαμμένο σέ κάπια 
πολύ βαθιά γωνιά τής ψυχής του καί ηχήσανε και
νούργιε; χορδές στήν ψυχή του βγάζοντας μιά ολό- 
γλυκια μελωδία κ’ εξυμνώντας τήν αγάπη τοΰ 5 Αν
δρέγεβ πρός τή ζωή . . . .

Άς έφκηθοΰμε, νά μή πεθάνουν ποτές οί χορ
δές άφτές γιά νά μή σταματήσει ή γλυκιά μελω
δία . . . .

Πόλη λ'ΓΚΟΣ Κ ΑΣΤΡΙΝΟΣ

“ ΨΛΛΤΗΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ,,
ΣΙτόν χ ϊ ε ρ ζ ό  ηον ιό  νεαρό 
γιά ενα του Ιργυ ¡ιαλλιαρό.. 
πον (1·ς τά  τώρα ή ν.ριτικξ 

ίέν  τό ιτρότεξ" ή κκκή· !

Γιώργο, τό μαλλιαρό σου τό «ψαλτήρι.»

μου φάνηκε. ό>ς είδος κοιμητήρι,
πού ξόδεψες, τζόγια- μου, τόσους κόπους,
νά θάψεις μέσα ζωντανούς «Ορώπους,

ανάκατα κι άδ,.ά,-ιριτα — πέρ Μπάκκυ ! —
τέτοιον τρανό μπακάλη τό λίαμάκο

¡ιέ κάποιο Φλαμαριόνη αστρονόμο

—  δέν έχεις μα τπ ναι, πίστη καί νόμο ! —

ν' εκε:ό τόν ξκκοτστό IΙάτερ-Χριστόψορο
μέσα στό ,τυλεάντρι.ο σου τάπλόχωρο

μακρή πλατή τόν έστρωσες ΐτμάόι
μέ κάποιον;- μΐ'τογι,ατρο Φωτκίδη

καί ιό σημαντικό τόν Τσιτσινόπουλο
μ’ ένα μαγκουροφόρον?. Ταγκόπουλο1

καί τέλος, ποιητή μου άγκχ'λομήτη,
ζηλώνωντ«; τή δόξα. τοΰ Χαμίτη
έθαψες μέσα κι-ΐ τάδέ.ρφια σου όλα

δίχως κάνε νιί τού; ταγίσεις (φόλα!

Μπρος σου δέν ή βρε χάρη μηδ’ ό ΙΊαλαμάς 
μιίνε τόν έθαψες κι άιμτόν μαζί μ’ εμάς· 
καί σύ παπάς όμοΰ καί γκαζοτενεκές 
διαβάζεις πάνου απ' τά κεφάλια μας έφκές. 
"Ομως πάλε, ποτός ξέρει, βρε Γιωργοΰλια ; 
μπορεί καί νά σ’ τά λέω άφτά άπό ζοΰλι,α.

Μερσίνα (τής Τονρκιας)

Μ. Φ ΙΛ Η Ν Τ Α Σ

Η Κ οινή Γνώμη
ΣΤΑ  ΜΑΘΗΤΟΥΔΙΑ ΤΗ Σ ΠΟΛΗΣ

’Αδέρφια

Αυτές τις ήμερες πάλι σάς κάνανε καί φρυά
ξατε, έξ αιτίας ενός φιλολογικού μνημόσυνου πού 
έπόθησεν ή καρδιά κι ό νούς μας ν’ αφιερώσει στό 
Έργο τοΰ Αγιασμένου δηγημχτογράφου μα; ' 11α- 
παδιαμάντη. 'Ο Θεό; νά τόν συχωρίσει.

Οί στενοκέφαλοι σοφολογιώτατοι, ο: δεκαρολό- 
γοι πού συφέρο του; είναι νά είστε αιώνια σκλάόοι 
τή; άμάθεια; καί αγραμματοσύνη; του; γιά νά 
μπορούνε πιό εύκολα νά περνάνε γιά σοφοί άναμεσό 
σα; καί νά έμπορεύουνται σά μικρομπακάληδε; δτι 
διαβάζετε βιβλίο γιά εφημερίδα, τήν τροφή τή; 
ψυχή; καί τοΰ νοϋ σας έγράψανε κατεβατά αλά- 
καιρα γεμάτα μ’ ένα σωρό νοήματα πού δέν κα- 
λοκαταλάβατε γιατί κι εκείνοι πού τά γράψανε 
καταλαβαίνουνε λιγώτερο τό τί γράφουνε "Αρθρα 
χωρίς αρχή καί τέλος, λόγια κούφια καί χίλιες 
φορές ειπωμένα. Τό μόνο πού θά ξεκαθαρίσατε είνα 
βρισιές καί λόγια πρόστυχα πού βγαίνουνε άπό 
στόμα ανθρώπων πού δέν έχουνε ούτε συνείδηση 
τοΰ έαυτοϋ του; ούτε ανατροφή. Έκεινών συνεί
δησή του; οί δεκάρες καί νοϋ; του; καί λογισμό; 
του; πώ; νά μην άνοιώσετε τή γύμνια καί ξε
ραΐλα τής ψυχής καί τοΰ νοϋ τους πού οί Εαυτοί 
τους φαντάζουνται ύπερπλούσια μιά καί είναι γε
μάτα άπό αιστηση, λόγια καί νοήματα τοΰ άγέρα.

Σάς είπανε πέος είμαστε Μαλλιαροί καί πώς 
γυρέβουμε νά καταστρέψουμε τή γλώσσα μας- άν 
πιάσετε καί παραβάλετε οσα κάθε μέρα γράφουνε 
μέ τά αιστήματα καί τή γλώσσα μα; θά δείτε πώ; 
Μαλλιαροί είναι αύτο: καί καταστρέφουνε καί τά 
αιστήματά μα; καί τή γλώσσα μα;.

Σοφοί καί πολυξεραμένοι έτσι δ πω; τούς φαίνε
ται πώς είναι, άρνιοϋνται κάθε γνώμη πατροπαρά- 
δοτη μας καί πρώτα άπό όλα τή γλώσσα μας, τή 
γλώσσα τής μητέρας, τής γυναίκας, τού παιδιού 
μας, τή γλώσσα πού λέμε τά λόγια τής αγάπης, 
τής λύπης, τοΰ πόνου, τής απελπισίας, τού θυμού, 
τής οργής, τής κατάρας. Αυτοί ο: ίδιοι έτσι αδιάν
τροποι δπως είναι στην καθημερινή ζωή, σέ όλες 
τις ανάγκες τους ψυχικές γιά σωματικές μεταχει- 
ρΐζουνται τή γλώσσα ποΰ καταριούνται καί νά είστε 
βέβαιοι πώς καί τήν υστερνή πνοή τους σ’ αυτή τή 
γλώσσα μας θά παραδώσουνε.

Εμείς πού σάς λένε πώς θέλουμε τό κακό σας 
είμαστε αδέρφια σας, πού δέν μπορέσανε νά μάς 
πλανέψουνε οί ψευτοσοφίες τους, πού άγαποΰμε κι

Π  1
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έχ τ ιμ ο Ο μ ε δ ,τι δλοι μ α ς  έχουμε πατροπ α ρ ά δοτο  -καί 
πρώτα άπό όλα τή γλώσσα μας που μπορούμε καί 
σάς λέμε τά αίστήματά μας καί σάς δείχνουμε τήν 
αγάπη μας. Συνείδησή μας ή γυμνή ’Αλήθεια, νούς 
μας καί λογισμός μας δ,τι πνευματικό γιά ψυχικό 
χάρισμα κι αν έχουμε λίγο γιά πολύ νά τό πούμε 
καί σέ σάς νά τό καταλάβετε καί νά τό μοιραστού
με. ’Εμείς φροντίζοντας γιά τό δικό μας τό καλό 
δέν παραβλέπουμε τό καλό τό δικό σας καί δλης 
τής φυλής μας.

Σάς είπανε πολλές φορές πώς είμαστε οί άφω- 
ρεσμένοι. Όχι, εμείς άφωρεσμένοι δέν είμαστε μιά 
καί δέ θέλουμε κανενός κακό. Άφωρεσμένοι είναι 
δσοι— όπως τό λέει κ.αί τό Ευαγγέλιο — θέλουνε τό 
κακό τού άλλουνοΰ, δσοι σπέρνουνε ζιζάνια καί δι- 
χόνιες ανάμεσα σέ αδέρφια, δσοι πολεμάνε νά κό
ψουνε το ψωμί καί νά καταφρονέσουνε τή Ζωή τών 
όμοιων τους καί πρό πάντων τών άδερφιών τους. 
’Εμείς δλους σάς αγαπούμε κι άφτούς πού θκρούνε 
πώς είναι Σοφοί καί φοβούνται μή χάσουνε τήν ψευ
τοσοφία τους- πολλές φορές μάλιστα παρακαλοΡμε 
άμποτες ό I[αυτοδύναμος θεός νά τους δώσει Καλή 
Φώτιση.

Πόλη 1)2)1911.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΝ'ΓΟΡΙΝΑΙΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ. A. Ζ. στό "Αργυρόκαστρο καί κ . Κ . ’Avtg. στό L i

verpool. Λ s í  au i τ ί ;  συντοομέ; κ" εϋχα.οιστοΠμε. —  η. Φ. 
Απ. στήν ΙΙόλη. Λάόαμε τή· συντρομή. Τ ά  ¡¡¡ιδλία τοϋ τ *  
σ τε ίλ α ν ε .— κ. Ναφ. στό Φανάρι. Λάβαμε τό γράμμα του 

κτλ . σ ’ ευχαριστούμε. Λώ κι όμιτρό; (.'4 στέλνουμ* όσα φύλ
λα μ ά ; γράφει;.

ΞΑΜΑΤΥΠΩ0ΗΚΑΝΕ
καί πουλιούνται στά γραφεία μας ΜΙΑ Λ Ρ Α Χ - 
ΜΙΙ (καί 1,25 γιά τό εξωτερικό):

Ο ΕΜ ΗυΙ'ΟΣ ΤΗ Σ Β Ε Ν Ε Τ ΙΑ Σ  τοΰ Σεξ-
πήρου (μετάφρ. Ά λέξ. Πάλλη).

' ΦΥΛΛΑΛΕΣ ΤΟΥ Γί Ρ ώ Α ΙΙΜ Ο Γ ’Αργυρή 
Έφτχλιώτη.

* ΑΘΡΩΠΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ τής κ. 
Ά λ εξ .  ΙΙχπαμόσκου.

Βγήκε κι ο Β '  τόμος τής Ρ Ω Μ Α ΙΊ ’Κ ΐΐΣ  
ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΙΚ Η Σ τοΰ Μ. Φιλήντα καί που· 
λείται στά γραφεία μας δρ. 3 — οί δυο τόμοι 

μαζί δρ. 5.
ΓΛΩΣΣΑ Κ Α Ι ΖΩΗ τοΰ Ελισαίου Γιανί- 

δη (έκδοση Β'δρ) . 2.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
ΓΝΩ2ΤΟΙΙΟΙΗ51Ι2Ϊ

Έπαναληφθείσης κανονικώς τής Ιργασίας τών 
ένυποθήκιον δανείων ειδοποιούνται οί ύποβαλόντες 
αιτήσεις περί χορηγήσεω; δανείων έπί υποθήκη νά 
προσελθωσιν είς τό γραφείον τοΰ Δικαστικού Τ μ ή 
ματος τής Τραπέζης πρός υποβολήν τών τίτλων ι
διοκτησίας ή τακτοποίησιν τών αταξιών τών ήδη ύ- 
ποοληθέντων τοιούτων.

Έ ν  ’Αθήναις 5 Φεβρουάριου 1911.

(Έκ τοΰ Γραφείου το ΰ  Δικαστικού Τμήματος τής 
Ε θ ν ική  Τραπέζης τή ; Ελλάδος)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

’Έ ν το κο ι καταθέσεις'

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθεί-ν,ς τή ς  κ.λίμακο; των τόκον; των είς τρ α 
πεζικά  γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν ΐίψει ή 
έπ ί προθεσμία, δηλοποιεϊται, ότι άπό 15  ’Απριλίου lim !)  ή 
Ε θν ικ ή  Τράπεζα τ ή ; Ί ίλ λ ά ο ο ; δέχεται παρά τε τιμ Κ εν

τρικά) Κ αταστήματι καί τοίς 'Υ πυκα ταττήμ α σιν  αί)τί|; κα
τα θέσεις ε ίς  τραπεζικά φ/αμμάτια ά .τοδοτέα ; έν [ίγει ή έν 

ώρισμένη προθεσμία έπί τοκιρ.

1 1 ι’2 τοΐ; ο)ο κατ’ έτος διά τά; iv ίάμει άποΐοτέα; 
καταθέσει; μέχρι ποσον Ζρ. 1 0 .000  πέραν οέ τού ποσού 
τούτοι) τον τόκον όριζομένον εϊ;  1 τοΐ; ο)ο κατ' έτος μέ
χρι ftü.OOU ίραχμων πέραν ι έ  το) ποοον τούτον ε ϊ ;  1)2 
το!;  ο)ο· Αϊ καταθέσει; οι ύ τ : 11 γίνονται οεκτα: κα! ε ϊ ;  α
νοικτόν λογαριασμόν παραόιοο,ιενου τή καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλίαρίον έπιταγών.

2 τα ! ;  ο}ο κατ’ έτος οιά τά; κατανέμει; άποόοτέας 
μετά ε ϊ  μίριις τουλάχιστον.

2 )2 τοΐ; ο)ο κατ’ ετο; όιά τά; καταθέσει; τα; άπο- 
δοτέα; μετά έν έτος τονλάχιττον.

3 t o ! ;  ο)ο κατ’ έτο; όίά τά; καταθέσει; τά ;  άποΐο- 
τέα ; μετά δύο έτη τουλάχιστον.

3 1 2 τοΐ;  ο)ο κατ’ έτο; διά τά; καταθέτει;  τάς άπο- 
όοτέα; μετά τέσσαρα έτη τονλάχιττον.

■1 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά τά; καταθέσεις τ ή ;  άποδοτέα; 
μετά πέντε έτη τουλάχιστον ώ; καί ίιά τά; πέρα τών πέντε 
ετων ή τά ;  Διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρνοόν

Δ έχεται έτ ι έντό κοις καταθέσεις είς χρυσόν. ήτοι ε ϊ ;  
φράγκα καί, λίρας ’Α γγλίας, άποΐοτέαι έν ήριο,ιένν. προ- 
θεαμίφ ή δια ρ κεϊ; έπί τόκω.

1 1 ;2 τ ο ΐ ;  ο)ο κ α τ’ έτ ο ; όιά κα τα θέτει; ιί μηνών τούλάχ.

2  0 )0  » » ·> » ■>> >> 1 έ τ ο ’, ;  ν

2 1)2 .ο .» .·> » » » 2 ετών >

3 0)0 .·> » ■> » ;> λ 4 > ν
4 0 ) 0  !> » » » » » ύ :■> ·'

Ai όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκόίόονται κατ' 
εκλογήν τον καταθέτου όνοματτικαί ή ανώνυμοι.

Τ6 κεφάλαιον καί οι τόκοι ομολογιών πληρώνωνται 
παρά τφ Κεντρική ίίαταστήματι καί τή αιτήσει τον κατα
θέτου έν τοΐς Τποκαταοτήμασι Τραπέζη; ε ϊ ;  τό αυτό νό
μισμα.


