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ΫΣΤΕΡ’ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
'Ο περιορισμός τής λευτεριάς του τύπου, ή προ

στασία τής δημόσιας ήθικής, τδ δικαίωμα πού δί
νεται στή δικαστική αρχή να διαλύει τούς συνεται
ρισμούς τών πολιτών, ή Σύσταση Συμβούλιου έπι- 
κρατείας κ’ ίσως καί Γερουσίας άκόμα καί σαν κο
ρωνίδα δλων αυτών ή νομοθέτηση τής καθαρέβου- 
σας σαν έπίσημης γλώσσας του κράτους κ' ή κατα
δίωξη τής φυσικής γλώσσας τού λαού είναι ώς τήν 
ώρα οί δλόδροσοι για τις άρχές τού είκοστοΰ αιώνα 
καρποί, πού έφερε στδν τόπο μας ένα κοινωνικό κί
νημα. Καί το κίνημα όνομά στηκε λαϊκή έπανάστα- 
ση καί φιγουράρει άκόμα σαν άνόρθωση στα χείλη 
του φωτιομένου πολιτικού, πού φέρθηκε άπδ τδ 
νησί τής Κρήτης να τήν άποτέλειώσει μέ τή βοή
θεια τού βαφτισμένου φιλελεύτερον κόμματος καί 
μέ τή σύμπραξη μιας έμάδας προδεντικών κοινω· 
νιολόγων, πού ά δέν τολμούνε να όνομαστοΰνε σο
σιαλιστές, σαν τδν έρίτιμο άστδ κ. Πλάτωνα Δρα
κούλη, ώςτόσο κοκετάρουνε δταν τούς δίνουν άλλοι 
τδνομα. Τδ φαινόμενο είναι ίσως παράξενο, μά κα̂  
φυσικό. Μια στρατιωτική, άστική έπανάσταση σέ 
μιαν άστοκρατούμενη κοινωνία δέν μπορούσε νά πά
ρει παρά πισοδρομική, άντιδραστική φόρα, δσο τέ
τοια είναι τα κοινωνικά καί πολιτικά ίδαγικά πού 
ταιριάζουνε μέ τά υλικά συμφέροντα τής τάξης πού 
κυριαρχεί. Τά λιγοστά προδευτικά στοιχεία πού — 
είτε γιατί τούς έλειπε μιά καθαρή αντίληψη τής κίνη
σης, είτε γιατί δέν είχανε τή δύναμη νάντιδράσου- 
νε σ' αυτή—αναγκαστήκανε νά τή βοηθήσουν, εί
χαν άναπόφευχτο νά γίνουν πέμτςς της τροχός καί ,ν

ρει μόνο δικαιώματα, νά τδν υποτάξει περισσότερο 
στήν έξουσία τής δλιγαρχίας καί νά τού έμποδίσει 
τήν ομαλή καί λεύτερη πολιτική έξέλιξη καί κοι
νωνική πρόοδο.

"Ενα μέσα στά προδευτικά στοιχεία, πού πα- 
ρασυρθήκανε νά βοηθήσουν τδ πισοδρομικδ κίνημα 
μέ τήν πίστη πώς βοηθούνε μιάν ανόρθωση κάί μέ 
τήν έλπίδα πώς μ’ αότά προδέβουνε καί τδ δικό 
τους ζήτημα, είναι κ’ οί δημοτικιστές, 'Η φωνή τού 
συγραφέα τού' «Κοινωνικού μας ζητήματος» τούς 
είπε δώ καί τέσσερα χρόνια ποιδς θάπρεπε νά είναι 
ό δρόμος πού θά μπορούσε νά προκόψει τδ γλωσσικό 
άγώνα. Μά ή φωνή άντιλάλησε στήν έρημιά. Τής 
άντιταχτήκανε τά ίδια έπιχειρήματα τής θρησκείας 
καί τής έθνικής ένότητας, πού μεταχειρίζεται τώρα 
κι δ κ. Μιστριώτης στδ πατριωτικό του έργο. Κ5 ή 
μικρή κίνηση, πού φάνηκε νάργοσαλέβει μιά στιγ
μή μέ τή γνώμη έκείνη, σώπασε' γλήγορα Τδ με- 
θήσι τής άνόρθωσης καί τά μεσσιανικά δνειρα κυ- 
ριέψανε τά πνέματα. Ή έπικράτηση τής δημοτικής 
γλώσσας κρεμάστηκε άπδ τδ φωτισμό τών έπίση- 
μων, ή λαϊκή προπαγάντα λογαριάστηκε περιττή. 
Φοιτητικές συντροφιές—μιά ίδέα πού παρμένη πρα- 
χτικά μπορούσε νά θαματουργήσει — συστηθήκανε 
άπάνω στά παλιά καλούπια μέ φουσκωμένες προ
κήρυξες καί φούμαρα πατριωτικά κι αισθηματολο
γικά, κι ό έκπαιδευτικδς δμιλος, σοβαρώτερος βέ
βαια τούτος, μά βιαστικός κι αυτός καί μέ πρό
γραμμα κ*πως άόριστο, ιδρύθηκε κ’ ή προκήρυξή 
του σκορπίστηκε στδ πανελλήνιο μέ τίς υπογραφές 
Ικλεχτών κ’ έπίσημων. Γιά μιά στιγμή νομίσαμε 
πώς ή νίκη μάς σίμωσε καί πώς δέν έλειπε άλλο 
παρά. δ δημοτικιστής υπουργός πού θά έμπαζε τή 
δημοτική γλώσσα στά σκολειά. Κι ό υπουργός αύ· 
τδς ήρθε. Κ’ είτανε μέλος τού "Ομίλου κιόλας, υπο
γραμμένος φαρδιά πλατιά, πρώτος μάλιστα στήν 
Προκήρυξη. Κι δ υπουργός αυτός δέν είχανε δ μό- 
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ζί του κ’ ένας άλλος, μαζί του κί ό ίδιος δ Πρω
θυπουργός. Καί στή Διπλή βουλή συνάχτηκε πρώ
τη φορά κι άξαφνα κι άνεπάντεχα μιά ομάδα δη
μοτικιστών. Κ’ οί καρδιές μας σκιρτούσανε κι' 8σοι 
άνάμεσό μας γυρέβαμε νά συνταιριάσουμε μέ τήν 
έπαναστατική μας ιδέα μιά θέση έπίσημη άρχίσα- 
με νά ξεθαρρέβουμε, νά κάνουμε σκέψη νά γράψου
με καί τά έργα μα; στή δημοτική κι δχι νά τή 
διαφεντέβουμε μονάχα μέ τήν καθαρέβουσα. Καί γι
νότανε καί σκέψη πώ; ν* φερθεί άπό τούς δημο
τικιστές στή Βουλή τδ ζήτημα, ίσως καί μέ τί τρό
πο νάναγνωριστεί άπδ τδ νέο Σύνταγμα ή δημοτι
κή. Δέν είρωνέβουμαι, δέν άδικώ. "Οταν άγνοοΰν- 
ται όλότελας οί κοινωνικές δύναμες πού κινούνε τήν 
έξέλιξη σέ κάθε ζήτημα, δταν νομίζεται έργο στιγ
μής κι άτόμων ή κοινωνική ανόρθωση, είναι συμπα- 
θισμένα δλα τά όραματίσματα, δλες οί πλάνες. "Ο
ταν κανείς προσμένει, σάν τδ φίλο μου Ταγκόπου- 
λο, Ήρακλήδες νά τού καθαρίσουνε τούς σταύλους, 
είν εύκολο νά βλέπει πάντα σαρκωμένο τδ μύθο 
του γερο Αίσωπου γιά τή λεοντή. "Οταν κιόλας έ- 
κείνος πού τούς περιμένει είναι όλάκερο ένα έθνος, 
βρίσκουνται πιδ εύκολα οί άπλοϊκοί καί τή φορούνε.

Κι ό κρητικδς πολιτευτής τή φόρεσε καλά. Πρέ
πει νά τιμολογήσει κανείς, πρέπει νά ρίξει κάποιο 
δίκιο στούς δημοτικιστές. Δεν ξέρω άν δ ανορθωτής 
λογάριασε καί τήν ξεκαθαριστική ποιητική έπανά- 
σταση τού κ. ’Αριστόβουλου Καμπάνη, δμως τδ ά- 
νορθωτικό του κήρυγμα δέν τδ περιώρισε μονάχα 
στήν πολιτική καί στρατιωτική άναδιοργάνωση τού 
τόπου. Πάτησε δλους τούς κλάδους, περίλαβε καί 
τήν πνεματική περιοχή. Μοίρασε παράσημα, έταξε 
νά ιδρύσει θέατρο γιά νά ευχαριστήσει τδ φίλο μου 
Ποριώτη, πήγε κι ο ίδιος σε μιά θεατρική παρά
σταση κι δσοι τδν είδανε μά; βεβαιώσανε πώς είχε 
καρφωμένα καί τά μάτια καί τδ νού του στή σκη
νή. Έσφιξε τά χέρια μαλλιαρών, ένδς φίλου ποιη
τή του μίλησε γιά τούς στίχους του μέ τρόπο πού 
τδν έκαμε νά καταλάβει πώς δέν είναι σάν τούς 
παλιούς πολιτικούς, κι δπως τδν καιρδ πού στρατό- 
πέδεβε στδ θερισο μάς βεβαιώσανε πώς μελετούσε 
δλη τή νύχτα τού Φ’υχάρη τά βιβλία, έτσι τώρα 
στδ πολιτικό σαλόνι του, ένώ οί άλλοι τού μιλούσα
νε γιά τήν πολιτική κατάσταση, αυτός τούς έκοβε 
λέγοντας πώς δ Προφητικός είναι τδ καλήτερο 
ποίημα τού Παλαμά. Καί μέσα στή συνεδρίαση τής 
Βουλής διάβασε καί τδ Νουμά. ’Αλήθεια χελιδονί- 
αματα. Φαινόμενα μοναδικά, σημεία νέων καιρών 
καί συμτώματα πώς αύτδς είναι ό ’Αναμενόμενος, 
δ φωτισμένος νους κοντά στή δυνατή γροθιά πού δ- 
νειρεύτηκε πάντα ό Νουμάς καί πού δ άνορθωτής

τδ έταξε στδ βασιλιά πώς θά,αι. ^ φώναξε στδ λαδ 
πώς θά φανεί. Δέν είρωνέβουμαι, g£v τδ διη- 
γηματογράφο πού τονέ ρώτησε ά 0  ̂ φτάσει τδντις 
τδ ρωμαίϊκο, δέν άδικώ τδν άρθροφράφο τού «Δου- 
μά» πού βροντοφώνησε τήν αποκριές τή βεβαίωση 
τού άνορθωτή, δέν άδικώ το μεγάλο μ0υ δάσκαλο 
πού τδν δνόμασε ποιητή σέ μιαν άφ̂ ρωσή του, δέν 
άδικώ ένα σεβαστό μου ποιητή πού έ̂ πε π(],- ένερ- 
γεΐ μέ ρυθμό, μέ αρμονία, μέ ποίησγ g£v άδικώ, 
δέν είρωνέβουμαι κανέναν άπδ κείνους π-0ύ ε̂ριμε- (  
νανε, πού έλπίσανε πώς πληρώθηκε τδ ,αεσσιανικδ 
τδνειρο του έθνους κι δ δραμαπσμδς τού μεγ̂ λήτερού » 
μας ποιητή. "Ολα τά συμτώματα είτανε ξ?6γελα-* 
σπκά. Κ’ έγραφε στήν « Ακρόπολη» ένας δν.μοπ- 
κιστής : «Άν βαθειά σκύψη στήν ψυχή του ι/, κ. 
Βενιζέλος, θά μπόρεση νά ξεδιαλύνη πώς άσυναί- 
στητα καί υποσυνείδητα τδ καλήτερο μέρος τού ο
νείρου του τδ χρωστεΤ στον Παλαμά. Ό ένας δρα- 
ματίστηκε, έπεθύμησε, Ιπικαλέστηκε· ό άλλος ά- 
κουσε τή φωνή καί Ισάρκωσε τδ δραμα καί ήρθε.»

Κ’ ήρθε καί τδ ζήτημά μας στή Βουλή. Φερ
μένο δχι άπδ τούς δημοτικιστές βουλευτές, μά άπδ 
τδν κ. Μιστριώτη. Καί νά μας ξυπνημένοι μπροστά 
σέ λαϊκδ άναβρασμδ χειρότερο άπδ τά Ευαγγελι
κά καί τά Όρεστειακά. Καί νά ό δημοτικιστής υ
πουργός τής Παιδείας άποκηρύττοντας τδν "Ομιλο, 
μιλώντας μέ τδ ίδιο νόημα στούς φοιτητές δπως κι 
δ κ. Μιστριώτης. Και νά δ άνορθωτής πρωθυπουρ
γός δχι μονο υποστηρίζοντας τδ αμετάφραστο τής 
γραφής, δχι μόνο αναγνωρίζοντας σάν παράνομη 
κάθε έηέμβαοη μέ σκοπδ νά παραφθείρει τήν έ
πίσημη γλώσσα, μά κ* υπερθεματίζοντας μονάχος 
του υποχρεώνει τούς υπάλληλους τής Παιδείας νά 
μεταχειρίζουνται τήν καθαρέβουσα καί στήν ίδιωτι 
κή ζωή τους. Καί νά έκεϊνο; πού ένεργεϊ μέ ρυθ
μό, μέ άρμονία, μέ Λοίηαη χαραχτηρίζοντας σάν 
άσεβη πρόκληση, ταπεινώνοντας σέ σκάνταλο τήν 
ειλικρίνεια, τδν ήρωϊσμδ ένδς θαρρετού πολεμιστή. 
Είναι ή πλερωμή τού σαρκωμένου πόθου στον δρα- 
ματιστή του ; Δέ θέλω νά φανώ σκληρδς σ’ ένα σε
βαστό μου ποιητή, δέ θέλω νά τονέ μετρήσω ούτε 
στδ νύχι μ’ έναν πολιτικδ τής στιγμής. Βέβαια εί
ναι μιά έκδίκηση τής ζωής στούς όνειροκόπους 
τών ήρώων, τών Ήρακλήδων, δμως δέν πρέπει τέ
λος νά γίνει κ’ ένα μάθημα γιά τδν άγώνα μας, 
δέν πρέπει αυτή μας ή άπογοήτεψη νά μάς βοηθή
σει νάντιληφτοϋμε πιδ θετικά τδ έδαφος δπου θά 
ξακολουθήσει στδ έξης ή πολιτιστική μας ένέργεια ;

Τδ ξέρω πρώτος πώς πολλοί δέν είναι απογοη
τεμένοι άπδ τήν καταστροφή. Ό τρόπος πού στοχά- 
ζουνται, αύτδς ό τρόπος πού τούς ώδήγησε στήν ώς 
τά τώρα ταχτική, τούς δικιολογεί μέσα τους καί



τήν άποτυχία. Λ. χ. δταν ο Εκπαιδευτικός 'Όμιλος 
μένει ικανοποιημένος άπδ τή δήλωση του κ. Άλε- 
ξαντρή, πού δέν είναι τίποτες λιγότερο παρά κατη
γορία πλαστογραφίας τής υπογραφής του, ή ταχτι
κή αύτή δέν μπορεί νά δίνει Ιμπιστοσύνη στδ εξής, 
δέν μπορεί νά δίνει Ιλπίδες γιά μεγαλήτερη προκο
πή. Βέβαια ή ταχτική αυτή είναι ή λεγόμενη φρό
νιμη, έκείνη πού δέ θέλει σκάνταλα καί δέν εννοεί 
τήν ειλικρίνεια καί τον ήρωϊσμδ του Παλαμά, εκεί
νη πού άγαπά τδν αγώνα ήμερο, καλόβολο στδ 
πρώτο εμπόδιο πού θά παρουσιαστεί, άλλαξοδρόμο 
στήν κάθε δυσκολία, στήν κάθε σύγκρουση μέ τήν 
τριγύρω μας άντίδραση, συμβιβαστικό στήν αντίθεση 
τής κοινωνικής θέσης του ατόμου μέ τδ έπαναστα- 
τικδ τής ιδέας. Τέτοιος τρόπος σκέψης μάς δικιο- 
λογεί βέβαια και τή στάση του ανορθωτή αντίκρυ 
στο ζήτημά μας. Παρόμοια σκέψη κάνει τούς λαϊ
κούς αντιπρόσωπους— έννοώ δσοι άπ’ αυτούς είναι 
φωτισμένοι—τούς κοινωνιολόγους λ. χ. νά μιλούνε 
στδ λαό σέ καθαρέβουσα, τούς δημοτικιστές βουλευ
τές νά μή μεταχειρίζουνται στή Βουλή τή γλώσσχ 
πού γράφουνε τά έργα τους. Ή σκέψη αύτή έκαμε 
τούς τελευταίους κιόλας νά μήν άντιτχχτούνε δσο 
θά περίμενε κανείς στή βάρβαρη κοινή γνώμη τής 
Βουλής κ’ έτσι από κατήγοροι μιας τυφλωτικής κα
τάστασης πού δημιουργεί ή καθαρέβουσα, όπως έ
πρεπε νά στηλωθούνε,άντικρύσανε μονάχα σάν α
πολογούμενοι τή γενική βουή πού τούς κατηγό- 
ρεοε γι’ άντεθνικούς. ’Αναφέρω μονάχα τούς φα
νατικούς δημοτικιστές. Γιατί άπδ τδν κ. Λεμερτζή 
λ. χ. θά είτανε πολύ νά γύρεβε κανείς νά ξεσπα
θώσει περισσότερο γιά μιά γλώσσα πού μήτε τήν έ
γραψε ποτέ, μήτε τήν αίστάνθηκε άπδ ανατροφή, 
δπως είπε. Καί το ίδιο θά είτανε παράλογο νά στή
ριζε κανείς πολλές ελπίδες στδν κ. Πετιμεζά πώς 
θά είχε τήν άντίληψη πώς είναι τιμή σ’ ένα ση
μερινό ρωμιό νά είναι οπαδός τού Τ’υχάρη, άφοϋ 
καθώς είναι φυσικό μόνο από καλλιτέχνες συγρα- 
φείς, μόνο άπό ανθρώπους μ’ αισθητική μόρφωση 
μπορεί γιά τήν ώρα νά νοηθεί κ’ έχτιμηθεί ή γλωσ
σοπλαστική προσπάθεια τού Ί’υχάρη. ’Από τδν κ. 
Μαβίλη ομως, τον άσύγκριτο ποιητή, τόν τρανό γνώ
στη τού γλωσσικού άγώνα μας, θά είχε τήν άξίω- 
ση ένας συναγωνιστής του νά χαραχτηριστεί μο
νάχος του δχι μαθητής μόνο τού Σολωμού καί τού 
ΙΙολυλα, δχι μόνο δημοτικιστής, μά καί μαλλιαρός 
μαζί. 'Η γλώσσα πού είναι γραμμένα τά περίφημα 
σονέτα του δέν πιστέβω νά συγγενέβει τόσο μέ το 
μιχτδ κατασκέβασμα τού ΙΙολυλα, δσο μέ τή γλώσ
σα πού γράφουν οί περισσότεροι άπ* δσους χαρα- 
χτηρίζουνται μαλλιαροί καί μέ τδν όρισμδ πού έ

ο

δωσε ό Παλαμάς στδ πώς άντιλαβαίνεται ή κοινή 
γνώμη τδ μαλλιαρό, είναι μαλλιαρός, άπδ τούς 
πρώτους μάλιστα δ ποιητής τής Αήϋ'ης, καί στδν 
καιρό τής Τέχνης κοροϊδεύτηκε άπό τούς άθηναίους 
χρονογράφους όχι μόνο μαζί μέ τόν έκδότη της,μά 
καί μαζί μέ ποιητές ισάξιους του σάν τδν Πορφύρα 
καί τδ Γρυπάρη. Τή λέξη μαγνάδι λ. χ., πού έδω
σε καί πήρε τότε στίς παρωδίες πού γραφτήκανε, 
δέν τήν είχε μεταχειριστεί μονάχα δ υποφαινόμε
νος, μά μαζί μέ τδν Πορφύρα κι δ κ. Μαβίλης καί 
τδ ρεποϋ'έμελα καί τδ τβελίκι καί τδ Excelsior κι
νήσανε τά ίδια γέλοια 6'πως κ’ ή γάτα καί τδ τζά
κι τού Νιρβάνα, ή Μανταλένια τού Γρυπάρη καί 
τά κοκκαλάκια τοϋ ντόμινου τού κ. Κ. Πασαγιά- 
νη. ‘Η ίδια ταχτική άπαιτοϋσε άκόμα νά μήν α
κουστεί μές τή Βουλή ούτε μιά λέξη διαμαρτύρηση 
στίς άνόητες βρισιές πού ξεστομιστήκανε γιά τδ με- 
γάλον κινητή τού πολιτιστικώτερου άπό τά ζητή
ματα πού άνησυχήσανε τή νέα έποχή τού έθνους 
μας, νά μή σηκωθεί μιά φωνή άντίρρηση δταν δ 
άνορθωτής μέ θαμαστή έπιπολαιότητα, στηριγμένος 
ίσως στή μονομερή καί μεροληπτική καί στενοκέ- 
λη άντίληψη τού κ. Χατζιδάκη, κατηγόρεσε πώς 
βλάφτηκε τδ ζήτημα τής γλώσσας άπδ κείνον πού 
ίσια ίσια τδ έβγαλε στή μέση καί τό έβαλε στή θέ
ση του καί πού ίσια ίσια μόνο γι’ αυτό θά μπορού
σε νά ειπωθεί πώς στάθηκε ό μόνος άναμορφωτής 
κι άνορθωτής στή νέα έποχή τού έθνους. Βέβαια μέ 
το συγραφέα τού «Ταξιδιού» μπορεί νά μάς χωρί» 
ζουν δλους λιγότερες ή περισσότερες διαφορές σέ 
τύπους ή φωνές, σέ κάποια ν ή γ. ΙΙοιά σημασία 
έχουν δμως 2λες μας οί διχογνωμίες μπροστά στή 
βάση, μπροστά σέ όλο τδ σύστημα τής διδαχής του 
καί πρώτα πρώτα μπροστά στήν τεράστια έπίδρα- 
ση τού «Ταξιδιού» του, πού δέν τήν άρνιέται ούτε 
«δ άγαπητός κι άγαπημένος του φίλος, θιασώτης 
καί πιστός λιβανιστής, Γρηγόριος Ξενόπουλος ;»

Κ* έτσι άγγίζουμε κάποιο άλλο ζήτημα. Βέβαια 
χωριζόμαστε άναμεταξύ μας οί δημοτικιστές. Κ’ εί
ναι φυσικό, δσο άγωνιζόμαστε δλοι νά μορφώσουμε 
μιά γλώσσα γραφτή, νά μάς διαιρούνε συνήθειες, 
άτομικά γούστα, προτίμησες στδν ένα ή στον άλλο 
τύπο, περισσότερη ή λιγότερη έπίδραση τής καθα- 
ρέβουσας. Κι δ τρόπος πού νοιώθουμε καί γράφου
με τή γλώσσα δέν είναι χωρίς έπιρροή στήν ταχτι
κή. Κι άκόμα, δταν κανείς θέλει νά είναι ειλικρι
νής μέ τδν έαυτό του, θά δμολογήσει πώς όλα τά 
παραπάνω, πώς καί τό φύλλο άκόμα δπου γράφου
με, πώς ή θέση μας, οί άνάγκες μας σάν άτομα 
κοινωνικά δέν έχουνε μικρή έπίδραση στδ ριζοσπα
στικό ή συντηρητικό τού τρόπου πού μεταχειριζόμα*

ΝΟΓΜΑΣ 211



212 Ο ΝΟΓΜΑΣ

στε τή δημοτική γλώσσα. Μιά υποχώρηση που κά

νουμε χάρη θέατρο πού θά παιχτεί τδ έργο μας, 

χάρη στδ φύλλο πού γράφουμε, φέρνει τήν άλλη, 

τούτη φέρνει τρίτη, δσο πού δλες αυτές μάς γίνουν- 

ται συνήθεια, μάς καταντούνε γνώμη, πίστη στδ τέ

λος. Κι ανάποδα, ή λευτεριά πού άφήνει ένα φύλλο, 

λ. χ. σάν τδ Χουμά, δ φόβος τού άντίγνωμου άνα- 

γνώστη, τοΰ άντίδικου κοινού, πού δέν τδν έχουμε 

σά μιλούμε άπδ τις στήλες του, δεν μπαίνει στή 
μέση νά μάς εμποδίσει νά μεταχειριστούμε τή δη

μοτική γλώσσα πιδ ταιριαστά μέ τδ προσωπικδΑαϊ- 

στημά μας, ένας ακούοντας στήν καλλιτεχνική του 

άνάγκη, άλλος στή γραμματική, τρίτος γυρέβοντας 

νά τά ταιριάσει καί τά δυό. Μοϋ φαίνεται πως δλα 

τούτα νά παίζουνε κάποιο μέρος, νά επιδρούνε στδ 

ριζοσπαστικδ ή μετριόπαθο τής ταχτικής πού ακο

λουθούμε στδν αγώνα γιά τήν επικράτηση τής 

γλώσσας. Καί μέ τέτοιο νόημα δέ θέλω νάρνηθώ, 

λιγώτερο νά καταδικάσω τήν άνάγκη μιάς κάποιας 

Πολιτικής κατά τδν καιρδ καί τδν τόπο. Μά πάλι, 

καθώς είπε δ Παλαμάς, «είναι κάποιες κρίσιμες ώ

ρες, κάποιες στιγμές πού παρουσιάζονται σά νά μέλ- 
λεται νάποφασιστε: κάτι τι σημαντικέ καί τότε κά

θε άνθρωπος πού φωτίζεται άπδ μιά συνείδηση καί 

πού φέρνεται άπδ μιαν ιδέα, όπου κι όπως, μέ ο

ποίους κι άν εχη νά κάνη, πρέπει νά δίνη τδ πα

ρών καί νά στέκεται στρατιώτης.» Κάτι τέ*τοιο θά 

τολμούσανε νάπαιτήοουν κ’ οί συστρατιώτες του: 

άπδ τούς αληθινούς δημοτικιστές πού βρεθήκανε 

μέσα στή Βουλή τήν κρίσιμη ώρα. Αν υπάρχουνε 

διαίρεσες αναμεταξύ μας, αυτές είναι ζητήματα 

πού υπάρχουνε μονάχα μέσα στδ στρατόπεδό μας. 

Η συζήτηση πού έγινε στή Βουλή, οί κραυγές πού 

σηκωθήκανε στδν τύπο, μάς δείξανε άλλη μιά φο

ρά πώς στά μάτια τών πολέμιων τής δημοτικής 

γλώσσας δέ γίνεται διάκριση. Ακούσαμε πώς μαλ

λιαροί χαραχτηρίζουνται καί κινούνε τά γέλοια καί 

τήν άγανάχτηση κ ’ οί ν!ο£οί ατρατοκόποι τού Στέ

φανου Ραμά, τδ βιβλίο δηλ. οπού τδ γλωσσικό ά- 

νακάτωμα τραβά δσο μπορούσε νά γίνει ριζοσπα

στικότερα πρδς τήν καθαρέβουσα, χωρίς κανένα σύ
στημα καί μέτρο, καθώς καί τά βιβλία τού Ψυχά- 

ρη, δπου ή δημοτική γλώσσα γράφεται ριζοσπαστι

κότερα μέ τδ αντίθετο νόημα, ομως καί μέ τδ αύ- 
στηρώτερο σύστημα. Βέβαια πολέμιοι αναμεταξύ 

τους είναι οί δυδ αυτοί συγραφείς, αφού ο ένας εί

ναι πολέμιος σέ κάθε σύστημα, ο άλλος πολέμιος 

κάθε αναρχίας. Μά ή έχτρα τους τί ώφελεΐ ένώπιο 

τού κ. Πατσουρά/.η ! Τύχη καλή κι ο Ραμάς λί

γους έχει τούς δπαδούς, τουλάχιστο μέσα στδν κύ

κλο εκείνων πού μεταχειρίζουνται τή δημοτική γλώσ

σα γιά καλλιτεχνικούς σκοπούς. Ούτε κάν τδ Δελ-

μούζο, τδ συνεργάτη του στδν Έ/παιδευτικδ "Ομι

λο. Άνοίγοντας έν’ άρθρο τού Δελμούζου στδ Δ ελ

τίο τού "Ομίλου καί διαβάζοντας τδν τρόπο πού 

θέλει νά μιλήσει στδ παιδί (σελ. 33) βλέπω βέβαια 

πώς τονέ .χωρίζουνε κάποιες διαφορές άπδ τδν τρό

πο πού θά τού μιλούσε δ Ψυχάρης, δμως δέν τις 

βρίσκω τόσο ουσιαστικές ώστε νά μπορεί κανείς νά 
τδν άντιτάξει γιά πολέμιο τού Ψυχάρη* Άπςναντίας 

βρίσκω πώς ή μέθοδο, πού μάς δίδαξε δ Ψυχάρης 

πώς νά γράφουμε τή γλώσσα, δέν έμεινε δίχως α

γαθή επίδραση καί στδ Δελμούζο. Ιΐρδς τί λοιπδν 

ή άποκήρυξη τού Ψυχάρη άπδ κάποιον αξιότιμο 

κύριο στή Βουλή στονομα τού Δελμούζου; Αυτή 

δέν εύτύνει βέβαια τδν τελευταίο μά μήπως μπόρε

σε κάνε νά σώσει τδ Ιΐρότυπο Παρθεναγωγείο τού 

Βόλου άπδ τήν ¿ργή τού όχλου, άπδ τήν κατάρα 
τού Δεσπότη κι άπδ τδ νά τδ χαραχτηρίσει χυδαίο 

καί δέν ξέρω πώς αλλιώς δ αξιότιμος υπουργός τής 

Παιδείας ; Πρδς τί ή διαμαρτυρία όλων, δ φόβος μας 

μπροστά στή λέξη μαλλιαρός, όταν οί αντίθετοί μας 

τή ρίχνουν άδιάκριτα σέ κάθε οχτρδ τής καθαρέ- 

βουσας, άκομα και σ’ όποιον τδν υποψιάζουνταιπώς 

συμπαθεί πλατωνικά τή λαϊκή γλό>σσα δί^ως κάν 

καί νά τή γράφει ; "Οταν ό κ. Ξενόπουλος — καί 

τούτο οέ σημαίνει πώς δέν τδν έχτιμώ γιά καλδ 

διηγηματογράφο— τρομάζει μην τδν πούνε μαλλια

ρό και κόβεται πώς είναι μόνο δημοτικιστής, τδ εν

νοεί κανείς. Μά όταν παιδαγωγοί επαναστάτες, ο- 

ποος δ Αελμούζος, πού έχουνε τδ θάρρος νά μή φι

λούνε χέρια δεσποτάδων καί νά μή νομίζουν απα

ραίτητες γιά τήν ανατροφή τών παιδιών τις προ

σευχές καί τις νηστείες, όταν άνθρωποι καί ποιητές 

τής σημασίας τοΰ κ. Μαβίλη καί τού κ. Μάνου, ό

ταν κάθε δημοτικιστής— μαλλιαρός, μέ τδν όρισμδ 

πού έδωσε δ Παλαμάς στδ νόημα, δέν τρέχουνε να

κολουθήσουν τδ παράδειγμά του δίνοντας τδ παρών 
τις κρίσιμες στιγμές, μά τήν αλήθεια οέν μπορεί νά 

ένθουσιάζεται όποιος φαντάζεται πέος τδ κήρυγμα 

τής αλήθειας είναι τδ δυνατώτερο ήθικδ στήριγμα σέ 

κάθε αγώνα κι 6 κυριώτερος συντελεστής στήν πρόο

δο τού κόσμου.

Τδ ξέρω πώς τά λόγια τούτα θά χαραχτηρι- 

στούνε ασύνετα κι ασύστατα. Τδ ξέρω πιος οί τάςες 

μας στή γενική γραμμή Οά ξακολουθήσουνε τήν τα

χτική τής υποχώρησης, τής ψυχαροφοβίας, τού τρό

μου μή γεννηθούνε σκάνταλα μεγαλήτερα. Μά στδ 

τέλος τέλος τά λόγια τούτα δέ λέγουνται γιά κεί

νους πού στοχάζουνται έτσι. Λέγουνται μέ τήν έλ- 
πίδα πώς μπορεί νά υπάρχει μιά μειοψηφία πού 

νοιώθει άλλοιώτικα τδ ζήτημα, πού βλέπει αλλού 

τδ έδαφος κι άλλον τδν τρόπο πού πρέπει νά ξετυ-
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λιχτεΐ ό άγώνας μας καί να προκόψει. Ποιά είναι 

αυτά τδ είπε σέ περασμένο φύλλο κι ό Κριτικδς του 

Νουμά. Είναι δ φανερό; άγώνας κι δ ΛΑΟΣ. Στδ 

λαδ ανήκει κιόλας ή γλώσσα πού θέλουμε νά τήν 

άνεβάσουμε σέ γραφτή γλώσσα του έθνους. Σήμερα 

παρασύρθηκε καί στδνομα τή; θρησκείας καί τής 

πατρίδας καταδίκασε μονάχος του γιά πολλά χρό

νια τήν πολιτιστική του εξέλιξη, καταδίκασε το έ 

θνος νά γυρίσει προς τά πίσω τήν πλώρη του "Ο

μως μέσα στή ροή του χρόνου οί πλάνες τής στιγ

μής μένουνε στιγμές. Τδ φώτισμα του ίδιου τού λαού 

μπορεί μονάχα νά διορθώσει τδ σφάλμα του. Στδ 

φώτισμα του λαοΰ λοιπον είναι κι δ άγώνας γιά 
κείνου; άπδ τούς δημοτικιστές, πού νοιώθουνε πώς τδ 

ζήτημά μας είναι δεμένο μαζί μέ τήν ’ κοινωνική 

καί πολιτική άνάπτυξη του τόπου. Ό  λαό:, όχλος 

σήμερα, σέρνεται στδ άρμα του κρητικοΰ ανορθω

τή. 'Όμως, δπως ή άπογοήτεψη άπδ τδ άστρο του 

δέν άργησε νάρθεί στούς δημοτικιστές, άργάή γλή- 

γορα θά προβάλει καί στά μάτια τοΰ λαοΰ. ΓΙλα— 

τειά λαϊκά στρώματα θά γυρέψουνε τδν άρχηγό 

τους. Ποιδς θάναι αυτός, δ κ. Ζαβιτσιάνος, δ κ. 

Παπαναστασίου ή άλλο;, είναι άδιάφορο. Πραγμα

τικός δμως αρχηγός τους θά γίνει έκείνο; πού θά 

νοιώσει πώς λαϊκά συμφέροντα δεν ύποστηρίζουνταί 

μονάχα μέ τδ κυνήγημα τής εύνοιας τού Στέμμα

τος καί τής πλουτοκρατίας, μά μέ δυνατή, συνειδη

τή αντίθεση έναντίο σέ αύλικές καί πλουτοκρατικές 

κυβέρνησες, εκείνος πού θά νοιώσει πώς πολιτική ά- 

χ^όρθωση δέ γίνεται μέ τδ κόλλημα στήν αρχή, μά 

μέ τδ κόλλημα σέ άρχες πιδ καθαρές άπδ τις αρ

χές τού σημερινού φιλελεύτερου κόμματος καί τής 

δμάδας τών κοινωνιολόγων, Κ ’ ίσως ό ’Αναμενόμε

νος τού όραματιστή ποιητή— ήρωα νά είναι κείνο; 

πού θά σηκωθεί έπαναστάτης ενάντιο τού σημερινού 

κράτους, έ/είνος πού θάγωνιστεί νά κυριέψει τήν 
άρχή όχι στέκοντας απάνω άπδ τις τάςες τού έ 

θνους, καθώς οί σημερινοί ανορθωτές, μά στδνομα 

μιας τάξης μοναχά, τής πλατείας τάξης τού λαού. 

Καί μόνο ή τάξη αυτή θά επιβάλει τότε καί τή φυ

σική τή γλώσσα, γιατί δική της είναι ή γλώσσα 

αυτή, όπως δική τη; είναι κ’ ή ζωή πού μέλλεται.

ΚΩΣΤλ ΝΤΙΧΟΣ X ΑΤΖΟΙΙΟΤΛΟΣ
-    — . .

ΝΑ τ ν η ίΩ Θ Ο Ϋ Ν
Τ Α  Λ Η Γ Η Μ Λ Τ Λ  Τ υ Υ  Λ Β Λ Ζ Ο Υ  

(Θα χρειαστούν 500 δρ. γιά νά γίνει ένας τόμο; άπό 10 — 
12 τυπογραφικά φύλλα).

Περασμένες συντρομές Αρ. 142
Κ. ΚαρΟαΐος » 10
Γ .  Κοντοστάνος (Μόναχο) » 5

Δρ· 157

ΕΘΝΙΚΟΣ ΘΟΥΡΙΟΣ
( Ά π δ  τήν « .Α κρόπολη »  τής 2 5  του Μ άρτη 1911)

Λαέ, πού ύμνεΐς τή λευτεριά, μεΟμς και τή ■ γιορτάζεις, 

κ’ ειν’ ό ύμνος σου άερόλογ« και κόμπασμα ή γιορτή σου, 
ανέβα απ’ τά τρισκότιδα πού κοίτεσαι καί ρυάζεις 

ν' έβγαστοΰ Μάρτη το ήλιοφώς νά μετρηθή ή ντροπή σου 
Καί μέ το χέρι στήν καρδιά, ρίξε το μάτι γύρα, 
βάλε τά έργα πού έπραξες στής ιστορίας το ζύγι, 

νοιώσε το ψέμμα πού κρατείς, τή νέκρα πού έχεις μοίρα, 

τήν καταφρόνια άρίφνητη καί τή σοφία τή λίγη.

Τώρα τά λούλουδα άν σκορπούν μιας ευωδιάς τό πνέμα 
κι άν κάμπους, ή άνοιξη, κορφές καί πλάγια πρασινίζει, 
κι άν πλημμυρίζει εδώ ή χαρά καί βράζει τ ’ άλικο αίμα, 
κι άν τρέμει ολόχρυσο ένα φώς πού καί τό νοϋ ποτίζει, 
έσύ γλιστράς άσύνειδα στών τάρταρων τήν πίσσα 

κι όπου χαράξει αχτίδα μιά, τ ’ ανάθεμά σου υψώνεις, 

οί σοφιστάδες σού κεντούν τήν άνομή τους λύσσα, 

τ’ άσπρο γιά μαύρο δέχεσαι κι άδικο χέρι απλώνεις.

Λαέ, πού υμνείς τή λευτεριά καί λευτεριά δέν έχεις, 
στόν Τρομοκράτη σου ραγιάς δούλος στό Λογοκόπο, 
πού άπό τή μύτη σέ τραβούν κι ¿λαλιασμένος τρέχεις 
άβουλος κι ακυβέρνητος, μέ δίχως νού καί τρόπο, 
πώς σκάβεις λάκκο αμέτρητο γιά σέ τόν ίδιο. μάθε, 

άνανογήσου, ξύπνησε καί νοιώσε τή σκλαβιά σου. 

κι αν την άλήθεια δέ βαστάς μήτε νά ίδής μακριάΟε 

τή θέλησή σου ανάγκασε καί φώναξε της : Σχάσου !

Σχάσου. καί μήν κατηφορεϊ; μέ·ς τον Κακού χή σκάλα,
— ή φλόγα μας ή αθάνατη δέν είναι νά πεθάνη.
τό καρυοφύλλι, ακόμα ζπ. δέ λησμονήΟη ή πάλα,
ναός ή Ιδέα πού εκλεισε και τής Γραβιά.: το Χάνι . . '
Ή  Ελλάδα απλώνεται μ προστά μεστή, καινούρια, πλάνα-

τή δύναμή σου ρύθμισε, λαέ, ντύσου τό χρέυ;,
έλα ψηλά πρός τή ζωή καί χόρτασε τό μάννα
ν’ άνθιση ακέρια ή Λευτεριά κ’ ήλιος νά λάμψη νέος.

Ρ Ι ί ΙΆ Σ  ΓΚΟΛΦ1ΙΣ

Χ Α Ρ Α Μ Α Τ Α

Στά κοπάδια τον Μιοτριώτη

ΙΙέρασ* η σύγκλυση.. Ά ρ ι α .  κυνηγημένα ηόρα 
Ά π ’ τή νοτιά τά σύννεφα, χάνουνται μέσ’ στά θάμπη,
Καί τρεμοφέγγουνε ώχρα. μισοκρνμμένα τάσιρα. 
Άργοσταλάζονν τά κλαδιά, στο δ ποταμιού τήν άκρη.

ΓΙού φουσκωμέν' άπ’ τι) βροχί) τήν ά π α γ ε . ’ όλη νύ/τα 
Όρμοκυλάει σέρνοντας, κλάρες καί δεντρονώριίια 
Πού σάρωσ' απ' τις όχτες του- Καί κάπου κατ' αλάργα 
Σάν κουρασμέν’ ά ι ’ τής νυχταις τό σάλαγο ή Φύση.

Άγκομαχάει, άφίνοντας σά χάδι να γλιστρά η
Ά π ’ τούρανού τή Οολωσιά, στούς κ.ίμ ιους και στά δάση.
Άψυχ’ αχνή ά. αλαμπή. Μ ά νά, λαλούν τάηδόνια

Καί κάποια φέγγ’ άφρόλεφκα, ξεσέρνουνται σα χνούδια 
Βαθιά πρός τήν Ανατολή. Κι < ώ, τής Ζωής σέ λίγο 
Τό Φώς θά λάμψη μαγικό διώχνοντας τά σκοτάδια.

Σάμο. Μάρτης 1911. ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΡΜΑΣ
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ΨΥΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
(Ανοιχτό γράμμα ατόν κ. ΜΑΝΟΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, μουσικό, «κάλλιστον ερ 

μηνευτήν τής^Εϋ'νική; Ψυχής εις τήν ΰχέ- 
ροχον γλώσσαν τής μουσικής» (ΠΕστία» 2 7 
Μαρτ. σελ. 1, στήλη 6), καθηγητή τον ’Ω 
δείου τή; Άΰ'ήνας κτλ. Στήν ΙΙόΙη).

’Αγαπητέ Μανόλη,

Τό Σαβατόβοαδο, 26 τον Μάρτη, έλαβα ένα 
γράμμα σου άπό τήν ΙΙόλη· μέσα εϊταν καί ή α

κόλουθη οημείωοη :
«"Ενα μου έργο, ή Ροιμαιΐκη σουΐτ . είναι, λέει, α

φιερωμένο του Ψυχάρη.

«Μετά τήν τελευταία «σημείωση» τού κ. Ψυχάρη στο 
«Νουμά» ξεγράηεται ή αφιέρωση,ό ανίίρωπος καί τόνομά 

του Τό έργο μένει.
ΙΙόλη 2ΪΙ.ΙΙΙ, 911.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ»

Τό γραμματάκι σου συντομώτατο, Μούγραφες 

πώς έχω χρέος, αν ό Νουμάς είναι, καθώς ελπίζεις, 

λεύτερο όργανο του γλωσσικού αγώνα, να τυπώσω 

αμέσως τή σημείωσή σου στήν ίδια θέση καί μέ τά 

ίδια ψηφία πον τύπωσα καί τή Σημείωαη του Ψυ- 

χάρη. Καί μου παρατηρούσες,πολύ σωστά, πώς «έτσι 

πού πάμε, νά κάνει δηλ. ύ καθένας μας του κεφα

λιού του, θά πάμε κατά διαόλου».

Το γράμμα σου, ή σημείωσή σου καί ή στερνή 

σου παρατήρηση δέ μέ ξαφνιάσανε καθόλου, γιατί 

τά καρτερούσα άπό καιρό καί άπορούσα μά

λιστα γιατί άργούσανε νάρθοΰνε. Λυπήθηκα μόνο 

κατάκαρδα πού δέν μπορούσα νά κάμω τύ χατίρι 

σου, πρώτα γιατί τό γράμμα σου ήρθε Σαβατό- 

βραδο, πού ειχε τυπωθεί πιά ό Νουμάς καί δεύ

τερο γιατί ή οαμείωοή σου έχει πιά τυπωθεί στήν 

«’Ακρόπολη» (27 τού Μάρτη, σελίδα 1, στήλ. 2), 

πολύ κολακευτικά σκολιασμένη, καί στήν «'Εστία», 

τήν ίδια μέρα, το δειλινό, ¡ιέ τή σοφή παρατήρηση 

πώς «Καί μόνον άν άπό την γλωσσικήν συζήτησιν 

εις τήν Βουλήν καί τό ξεχώρισμα τών δημοτικιστών 

άπό τούς περιέργους γλωσσοπλάστας προέκυπτεν ή 

ωραία αύτη άγανάκτησις τού μουσικού, έπρεπε νά 

ε’ίμεθα ενθουσιασμένοι».

Περιττό λοιπό νά μπει ή σημείωσή σου καί 

στο «Νουμά», άφού μπήκε σέ δυό τόσο σοβαρά 

φύλλα— καί ή δουλειά μας έγινε.

Τό ξέρεις πολυκαλά, καλύτερά μου ’ίσως, άγα- 

πητέ Μανόλη, πώς ό άντιψυχαριομός σήμερα 

κατάντησε μόδα, ρεκλάμα, ίσως· καί μονέδα μέ μι- 

Ηρή, γιά τήν ώρα, μέ μεγάλη ίσως αύριο, πέραση.

Ό  Ψυχάρης μάς χρειάζεται στύ Παρίσι· στήν ’Α

θήνα σήμερα δέ μάς χρειάζεται. Ούτε ό «Νουμάς» 

μάς χρειάζεται δά σήμερα στήν ’Αθήνα. Σήμερα 

στήν ’Αθήνα μάς χρειάζεται ό κ. Βενιζέλος, μάς 

χρειάζουνται οί άντιψυχαριστές τής ’Αθήνας, μάς 

χρειάζεται ή «’Ακρόπολη», ή «Εστία»,, καί περισ

σότερο άπ’ ο/μ μάς χρειάζεται ή Κοινή Γνώμη. Μέ 

τον Ψυχάρη, 6λ’ αυτά τα χάνουμε. Δίχως τόν Ψυ

χάρη, όλ’ αυτά μαζί μας.

Καί νά σοΰ φέρω κ’ ένα παράδειγμα. Κάπιος 
άγαπημένος φίλος μου, στο Παρίσι όταν πρωτο- 

πήγε φίλησε τό χέρι τού Ψυχάρη, τόν είπε Δά

σκαλό του καί δέν ξέρω καί τί άλλο άκόμα. Προ

χτές τού Βαγγελισμού, τή νύχτα, σ’ ένα γαλατά

δικο, στήν οδό Όμηρου, μπροστά σέ φίλους άγω- 

νιζότανε νά μέ πείσει, πώς δ Ψυχάρης είναι ανόη

τος κι άγράμματος άφού γράφει στα βιβλία του 

«α π α ς 1! !  (πού δέν τόχει γραμένο ούτε ό πιο 

άγράμματος δημοτικιστής), τ ά  μ έ λ λ α ! !  (πληθ. 

τού μέλλο), τ ά  κ α θ η κ α ! !  ίπληθ. τού καϋ'ήκο) 
κτλ. Δέ φταίει ό φίλος μου. Φταίει τό αγέρι τής 

’Αθήνας. "Οπως δέ φταις καί τού λόγον σου γιά 

τή «Σημείωσή» σου. Τό ίδιο άγέρι φταίει, τύ ά- 

γέρι τής ’Αθήνας, πού τώρα τελευταία τόσο λαί

μαργα τύ ρούφηξες, όπως φταίει καί τάγέρι τής 

Πόλης (κι αυτό δά ’Λντιψυχαρικό είναι, καί ρώτα 

τό φύλο μου τόν ’Λλέκο ΙΙανταζή νά σού τύ πει) 

πού τώρα τόσο λαίμαργα Οάν το ρουφάς.

Προχτές τού Βαγγελισμού, ό Παλαμάς, στή 

«Φοι*ητική Συντροφιά», κηρύχνοντας τό Θείο λόγο 

τής ’ Ιδέας, είπε πώς κάθε άληθινύς άγωνιστής τής 

’ Ιδέας βλέπει, μπροστά του ένα γκρεμό καί βαδίζει 

άφοβα σέ δαύτονε. Σήμερα που σού γράφω, Λεύ

τερα πρωΐ, διαβάζω στίς εφημερίδες πώς χτές οί 

φοιτητές αποφασίσανε νά μποδίσουνε, σήμερα, μέ 

κάθε Ουσία τόν ΙΙαλαμά νά πάει στό Πανεπιστή

μιο καί. νά κάψουνε καί τό «Νουμά Τού λόγου 

σου, ύστερα μάλιστα άπό τή «Σημείωσή» σου, δέ 

Οάχεις φόβο μεθαύριο ούτε στό ’Ωδείο νά πάς ούτε 

νά σέ κάψουνε. Οί τρελλοί μοναχά τραβάνε μέ 

κλειστά τά μάτια προς τό γκρεμό. Οί φρόνιμοι βρί

σκουν τό μονοπάτι καί τραβούνε ήσυχοι κι ασφαλι

σμένοι τό δρόμο τους.

Τί τά θές, αγαπητέ Μανόλη. Δίκιο έχεις. "Οπως 

πάμε, νά κάνει δηλ. ό καθένας μας τού κεφαλιού 

του, κατά διαόλου πάμε. Τού λόγου σου τό εΐδες 

σήμερα αυτό. ’Εγώ τύ βλέπω άπό χρόνια καί τό 

φωνάζω, μά κανένας δέ μέ άκούει. Τί μέ νοιάζει : 

"Οταν αύριο πάψω τό «Νουμά», όταν αύριο κλεί- 

σω γιά πάντα τά μάτια μου, θά τραβηχτώ άπό τόν 

αγώνα, θά τραβηχτώ άπό τή ζωή μέ τή συνείδησή
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μου άναπαμένη πώς έκαμα το χρέος [ίου.

Το γκρεμό τονέ βλέπω, μή θαρρείς. Μά προ

τιμώ νά τραβήξω στο γκρεμό μαζί μ’ έναν ΓΙα- 

λαμά, παρά νά βαδίζω ήσυχα κι ασφαλισμένα στό 

λουλουδοστρωμένο μονοπάτι μαζί μέ τον κάθε άρι- 
βίατα, ή φτααάτορα, καθώς τονέ θέλει ό φίλος 

μου ό Σκίπης, ή σκαρφαλωτή, καθώς τονέ μετα

φράζει ό Ποριώτης.

Δικός σου πάντα 

Λ. II. ΤΑΓΚΟΠΟΓΑΟΣ

0 ΒΕΙίΙΖΕΛΟΣ EJlflflTIfl ITOU ΟΜΗΡΟ
Στό «Paris Journal» (7 Avril 19ll, σε Α. 1η, 

στήλη 1η) δημοαιεύτητιε τό άκόλονύο άρΰ'ρο, 
('Vénizélos contre HoméreJ τοϋ κ. Ψυχάρη, πού 
τό ξανατυπώνονμε και μεΐς έδώ ab μιά πρόχειρη 
και βιαστική μετάφραση.

Τό Paris-Journal ένοιωσε απ’ τους πρώτους τή 

σπουδαιότητα τών πολιτικογλωσσικών γεγονότων 

πού ξετυλίγυυνται στήν 'Ελλάδα.

Τό διαφέρο του δέν είναι αποκλειστικά ελληνι

κό. Γιά έναν ιστορικό νοϋ, ή πρόληψη, σά μπορεί 

κανένας νά τήν πιάσει στήν πράξη απάνω, είναι 

παντού δώαχτική. Μά δέν πρέπει νά ξεχνούμε πώς 

ή Γαλλία— εξόν από Μιστριώτη καί Βενιζέλο— έχει 

περάσει άπ’ τήν πνεματική κατάσταση, που τόσο 

παράξενη μάς φαίνεται στους Άθηνιώτες σήμερα : 

πολύν καιρό, πάρα πολυν καιρό, τά γαλλικά, τά γαλ

λικά που μιλούσανε, περνούσανε γιά γλώσσα χυδαία· 

μονάχα τά Λατινικά, τά μακαρονίστικα λατινικά δη

λαδή, τά λατινικά τής κουζίνας, φημιζόντουσαν για 

ευγενικά. Στα βασιλικά γυμνάσια, τα παιδιά παίζανε 

σκλαβάκια, λατινικά : ad barras— αυτά είναι χερό 

τερα άπ’ δ,τι γίνεται στήν Ελλάδα1 ’ίσα μέ τό τέλος 

τοϋ δέκατου όγδοου αιώνα τά προγράμματα τοϋ 

«Γυμνάσιου τής Γαλλίας» βγαίνανε λατινικά" ό κα- 

θηγητής τής φιλοσοφίας παράδινε λατινικά, δέ Οά- 

ναι πιότερα από πενήντα χρόνια. Τέλος διατριβές 

λατινικές φαμπρικάρουνε πάντα.

Άντίς για γαλλικά βάλετε νεοελληνικά, άντίς γιά 

Λατινικά αρχαία 'Ελληνικά, καθαρεύουσα άντίς για 

μακαρονίστικα Λατινικά,, καί θά καταλάβετ’ ευτυς 

τήν κατάσταση.

Είναι σοβαρή. Οί κακόμοιροι οι καθαρευουσιά

νοι ! Πόσο ξεφυλισμένοι άπ’ τούς δοξασμένους πρό

γονους. Δέ μοιάζουνε νά ύπσψιάζουνται πώς οί με

γάλοι "Ελληνες τοϋ παλιού καιροϋ, πώς ό Πλάτω

νας, ό Σοφοκλής, δ Θουκυδίδης γράφανε τά πιο 

νέα ελληνικά τοϋ καιροϋ τους, τά ελληνικά τοϋ λαοϋ

τής ’Αττικής. Οί σημερνοι σκολαστικοί φαντάζουνται 

πώς τά τεχνητά τους ελληνικά, ή καθαρεύουσα, είναι 

αρχαία ελληνικά. Βέβαια άπαράλλαχτα όπως τά με

σαιωνικά λατινικά εΐντουσαν λατινικά στή Γαλλία.

Ό  Φραγκίσκος ό Α', καθώς λένε, βλέποντας 

μιά μέρα απάνω σέ μια δικαστική απόφαση τις λέ- 

ξες αυτές : deboutavit eum de sua dimanda, έστει

λε κ χλιά τους αυτά τά ωραία λατινικά καί, στόν τό

πο τους, διάταξε τά γαλλικά τής καθημερνής ζωής 

γιά τή γλώσσα τών δικαστηρίων.

Ό  κ. Βενιζέλος, πού δέν έχει τίποτα τοϋ Φραγ

κίσκου τοΰ Α', πέρασε τώρα τελευταία ένα νόμο μέ 

πνέμα δλότελα αντίθετο, α μπορεί δηλαδή νά πει 

κανένας πώς υπάρχει ένα δποιοδήποτε πνέμα εκεί 

μέσα: «’Επίσημη γλώσσα τοϋ Κράτους είναι εκείνη 

εις τήν οποίαν συντάσσονται τό Πολίτευμα καί τής 

Ελληνικής Νομοθεσίας τά κείμενα. ΙΙάσα προς πα

ραφθοράν ταΰτης έπέμβασις απαγορεύεται».

Τό κείμενο τό ίδιο τοϋ νόμου αύτοϋ συθεμένο 

σ’ άλαμπουρνέζικα ελληνικά, πού τάφήνω για χάρη 

τοΰ αναγνώστη, θαπεφτε πρώτο κάτου άπ’ τό χτύ
πημα τής άπαγόρεψης.

Μά τί ιδέα παράλογη,άλήθεια, νά διάλεξη κανέ

νας γιά μοντέλο γιά πρότυπο γλωσσικό, τή γλώσσα 

τή διοικητική καί δικανική. Κ’ ΐμ φιλολογία ; Τί γί

νεται και ποιός λοιπόν τή συλλογιέται μέσα σ’ δλη 

αύτή τή νομοθεσία καί [lúou σ’ δλα αυτά τά Συν

τάγματα μέ τό νφος πού δέν υπάρχει; Λυτό είναι, 

μέσα σ’ αυτούς τούς μοναδικούς τούς καυγάδες, τό 

σημείο πού πρέπει κάνεις νά υπογράμμιση. Γιατί 

τό κάτου-κάτου δ,τι καί νά ’πε δ Μαλλαρμε, πού 

δέν είτανε καί τόσο αλλόκοτος· σά μιλούσε γιά τό 

μεγάλο 'Ομηρικό φιλολογικό παραστράτημα, ?'¡ 'Ελ

λάδα δημιούργησε τή φιλολογία· δλες οί φιλολογίες 

τοϋ κόσμου τήν πηγή τους σ’ αυτή τήν έχουνε. Τό 

αστείο είναι πού σήμερα ή 'Ελλάδα απαγορεύει τή 

φιλολογία στόν εαυτό της.

Ά π ’ τή στιγμή, αλήθεια, πού δέν είναι γραμ

μένο στά επίσημα ελληνικά μά σέ απλά νεοελληνικά, 

τά μόνα όπου μπορεί νά γραφτή, ένα έργο τής φαν

τασίας, μονάχα πού υπάρχει, είναι καί παράναι ε

πέμβαση προς παραφθοράν τής επίσημης γλώσσας.
"Έτσι, τά δημοτικά τραγούδια, οί στίχοι πού α

ναβρύσανε στή γλυόσσα τής καρδιάς, ένα ποίημα, 

ένα δίστιχο, δλα αύτά είναι έγκλημα πολιτικό.
Μά δέν είν’ αυτό μονάχα. Ό  πρωθυπουργός είχε 

μέσα στό λόγο του μιάν έμπνεψη ακόμα πιύ μεγά

λο στοχαστή. "Ορισε δτι : «Οί υπάλληλοι της έκπαι- 

δεύσεως έχουν τήν ύκοχρέωσιν νά τηρούν τήν γλώσ

σαν τοϋ κράτους δχι μόνον έν τή δημοσία αυτών 

νπηρεσία, αλλά καί έξω αυτής»,
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’Ώ  Παλλάδα ! Ώ  Ρενιίν ! ”Ω Ελλάδα μου ! 

*Ω κεφάλι μου ! Το λοιπόν ό κακόμοιοος ο ρωμιός 

ό δάσκαλος είναι υποχρεωμένος τώρα κι όμηρος νά 

κάνη κόρτε στήν «γαπητικιά του μακαρονιστικα 

«Νά φιλήσω, Βενι.ζέλε ;» — «Φίλα δάσκαλε |ΐα στήν 

καθαρεύουσα». Βαεΐσ γμ ίΐΠ, ριιπεά ιιηάετ !
Τιόρα δα μιλούσα για δίστιχα. "Ενα άπ τά πιο 

άςιοΟάμαστα χαρίσματα τού 'Ρωμιόν είναι ή ποίη

σή του. Κάνει στίχους, καί στίχους καλούς, κουβεν

τιάζοντας. Πολλοί δημοδασκάλοι τυχουν αύτο τό 

ταλέντο. Τιόρα κι ομπρος τους είναι απαγορεμένο 

νά ζητήσουνε την έμπνεφή τους όξω άπ τά ελληνι

κά τής καθαρευουσιάνικης νομοθεσίας· απαγορεμένο 

στη φωνή καί στη ψυχή νά σηκωθούνε. Απαγορε

μένο σέ κάθε διανοητικό άνθισμα νάνοίςη. Καί 

πιότερο ακόμα. Ό  πρωθυπουργός τής Ελλάδας ξέ

ρει πώς δική τό πιύ λίγο, άπ’ αυτούς τους δασκά" 

λονς ή καθηγητές είναι συγραφίάδες πρώτης γραμ

μής. Ξέρει ακόμα πέος πολλοί λειτουργοί είναι 

ποιητές καί τιμούνε τή χιύρα τους. Τόσο τό χερό— 

υερο γι’ αυτούς. Ό  Ιΐρόεδρος τού Σνβούλιου έχει 

ανάγκην τό χαρτοφυλάκιο του. Κατάρα στους ά- 

θρώπους τής σκέψης.

Ί Ι  καινούοια 'Ελλάδα., που τά χοιοστάτι ο/.α>
.......................’ φ , ‘ή ,
ύπαρξη κι άνομα, στα γράμματα, δεν εχει πια το δι

καίωμα ναχει φιλολογία. Καλά άν τό πράμα πάει 

ιός αυτού.

...Δούλεψα κάπως καί γιο ίσως, για τό φιλολογικό 

ςανάναομα τής 'Ελλάδας. Έ  ! πόσο πιο καλά τόχο)
ί  / ν » ,  „  , .  ν .  .  ,  ν  -ι. -,

αυτό1 ιο . πιος χι/.ιες φορές πιο κα/,α τοχω ναμαι έ

νας άδοξος δουλευτής παρά Πρωθυπουργός στήν 

Ελλάδα. Είναι μια εύτύνη τρομερή, ένα βαρύ χρέος 

νά ονομάζεσαι σήμερα Βενιζέλος, νά σηκώνεσαι,νά

νος κάπως, μπροστά στόν Περικλή, μπροστά στόν 

Σοφοκλή, μπροστά στόν ΙΙλάνωνα, μπροστά στο 

"Ομηρο, νά τούς λες : «Φιλολογία, δέ θέλω πια ! 

είμαι 6 Βενιζέλος» καί νά φεύγης έτσι, κουτσαίνον- 

τας "Ηφαιστος, μέσα στό άσβηστο γελοίο των θεών·

ΜΎ ΧΑΡΗΣ

ΒΙΒΑΙΟΠΩΑ ΙίΙΟΝ

Λ. Γ ·  X  Λ Τ  /. Π Λ Ο Υ  ίν Λ 

LIVRKS D’ OCCASION

‘ Ιδρνϋ'έν τω 1889  οδός Σ ταδίου  — 34  

Όλα σας τά ,σιβλία, έίϊΐσττ,μ&νικά καί μή, ϋά εδρητε 

λκαιουργή καί μεταχειρισμένα εϋθηνά. Κατάλογος άποστέλ. 

λεται δωρεάν, ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ βιβλία καί ¡¿ιβλιοβήκαι.

ΗΡΑ ΙΚΛ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΚΕΙΡΝ»
ΛΟΓΟΣ Π Ρ . Ι Τ Η  «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΐνΝΤΡΟφΙϋ» ΤΗΗ 

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ, 25 ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ 

1911.

Ό  πρόχειρος Λόγος πού μού κάνετε τήν τιμή 

νάκούσετε,δέν είναι πανηγυρικός τής ’Εθνικής γιορ

τής. Εΐν’ ένας Αόγσς πού τού συντροφεύει μόνο, 

διακριτικά, τό περπάτημα ή ’Εθνική γιορτή.

Νέοι τη; « Ινντροφιά^ », Κνρίε.;} Κύριοι !

’Από τότε πέρασε μισός αιώνα; κι άκόμα πιό πο

λύ. Κάθε χρόνο, τότε, ανήμερα του Ευαγγελισμού, 

μαζί θρησκευτικού κ* εθνικού, ένας άνθρωπος, έ 

διευθυντή; τής Βιβλιοθήκης τής Ελληνικής Βου

λής χαλούσε στη Βιβλιοθήκη της μέσα, κόσμο για 

νά τον άκούση. Ό  άνθρωπος εκείνος πλήρωνε τό 

σόρο του σε μιαν ιδέα, με τή γνώμη του καί μέ 

τήν ψυχή του, οχι καθώς τό πρόσταζαν τά τυπικά 

τής μέρας καί τά καθιερωμένα. Τό λάβαρο του Γέ

νους πού ξετυλιμένο άεροκυμάτιζε κάθε φορά πού 

ξημέρωνε τό μαρτιάτικο πανηγύρι, τό στεφάνωνε 

με τά λουλούδια του Λόγου. Μά τό στεφάνι του, 

πλεμένο κάπως πρωτότυπα, καί δεν ταίριαζε πολύ 

μέ τάλλα τά στεφάνια. Γύρο του κόσμος μετρημέ

νος, ύποθέτω, μά διαλεχτός πάντα, θά τον άκουγεν 

ευχάριστα καί συγκινημένα, χειροκροτώντας τον. 

Μιλούσε. Μά ο λόγος του βγαλμένος όχι από τά 

κετάπια τής επίσημης ρητορικής· χυμένος άπό τήν 

καρδιά. "Οπως κι αν τόν απάγγελλε, είτε στο χαρ

τί σκύβοντας, είτε γέρνοντας μέσα στη μνήμη του? 

β λόγος του, πιό πολύ άπό τή φροντισμένη τέχνη 

του γραφτού λόγου, σκόρπιζε τή χάρη τού μιλημέ

νου. 'Ο άνθρωπος εκείνο; είταν ¿ποιητής Γεώργιο: 

Τερτσίτης. «Ό  έντιμος Ζακύνθιος, καθώς γράτει σ’ 

ένα σημείωμα του μονάκριβου μικρού βιβλίου του έ 

νας άλλος ποιητής, άπό τούς γλυκύτερους τής πο

λεμικής τέχνης, ό Ιούλιος Τυπάλδος· ό έντιμος Ζα- 

κύνθιος, ο Τερτσετης, ο οποίος δεν έντρέπεται εις 

τήν πρωτεύουσαν τής ελευθερωμένης 'Ελλάδος νά 

μιλή καί νά γράφη τή γλώσσα τού Κολοκοτρώνη, 

τού Μιαούλη καί τού Μπότσαρη.» ’Από τούς λό

γους τού Τερτσέτη δέν έλειπ’ ενθουσιασμός, ειρω- 
νία, μάθηση, νοστιμάδα, κίνηση, κάποια τέχνη, κι 

άπάνου άπ’ δλα καί όλων αυτών ή μητέρα, μια 

πνοή ζωής. 'Η γλώσσα τους,ή άηλή γλώοοα, κα

θώς τήν (.ονόμαζε, κάτι οισταχτικό κάπως, άκανόνι- 

στο, καί αβέβαια συρμένο στά πεζά, της· κάτι πού 

κοιτάζει όχι τόσο νά σπάση τις αλυσίδες τής σχο

λαστικής γραμματικής, για νά υποταχτή, τεχνικά
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πάντα, μά στερεά κι αποφασιστικά στο νόμο τού 

ζωντανού καί τού φυσικού* κάτι πού περισσότερο κοι

τάζει να τί; πλαταίνη μόνο καί να τί; μακραίνη 

τι; αλυσίδες εκείνες, καί να τί; κάνη δσο μπορε’-

αλαφρέ; καί υποφερτές καί σχεδόν αφανέρωτες.
¡» '

«Μέ το πυρ τή; καρδίας του—  ζωγραφικά σημειώ

νει κάτου άπδ ένα του λόγο, μέ τδ πυρ τής καρ

δίας του μορφώνει ό άνθρωπος νέα εργαλεία φωνής, 

τσακίζει άπδ τις θύρες τών σπιτιών του τα στέφανα 

'ής  περασμένη; πρωτομαγιάς, άχρηστα, αγνώρι

στα* να θέληση νά τά χλωράνη έκ νέου, θά πρόκο

βε ! Έμοσχοβόλησαν είς τδν καιρό τους, θαύμα ή 

τότε ευωδία τους ! Τά τυλίγει είς τά φύλλα τού Λε

ξικού, καί καρφώνει νέο Μάη, νέα στέφανα, τά πρω

τοφανή ά στάχια τή; Δήμητρος, τά τριαντάφυλλα 

τής ’Αφροδίτη;, φιλημένα άπδ τάηδόνια* κόσμος 

νέο;, τροφή χλωρή, χαρά καινούρια, νιο φώς!» Μά 

ό ποιητής Τερτσέτης δέ μιλούσε πάντα μέ τήν πε
ζή φράση προς τού; ακροατές του, κάθε χρόνο, α

νήμερα τού Ευαγγελισμού* συχνά πρόσφερνε στούς 

ακροατές του λογής αναγνώσματα, ξένα καί δικά 

του* καί μέ τά πεζά του, καί στίχους του. Καί τά 

νέα στεφάνια, πού κρεμούσε στή θύρα τού σπιτιού 

του, κάθε φορά πού τά έπλεκε μέ τά τριαντάφυλλα 

τού στίχου, μέ τά στάχια τού δεκαπεντασύλλαβου? 

φαντάζανε σά δεξιώτερα καί τολμηρότερα ταιριασμέ

να, χλωρότερα, δροσερώτερα λάμπαν καί μοσκο
βολούσαν κι άπδ τού πεζού του λόγου τά χλωρό- 

χορτα* έτσι ό ποιητή; (ιά γνώρισε πρδς τούς φίλου; 

του καί πρδς τδν κόσμο του τούς «Γάμου; τού Με

γάλου Άλέξαντρου», τήν «Κόριννα καί τδν Πίν

δαρο», καί ο: τοίχοι τή; Βιβλιοθήκης τή; Βουλής 

(ιά παραξενεύονταν ηχολογώντας άπδ στίχου ;  τέ-

Ό  Πίνδαρο: άρχίνησΓ «Θεά ’Αφροδίτη, λέγει, 
όχι έού :roi’ έρωτα χύνεις γιά ιιανρα μάτια, 

γ ιά  χείλη ροδοκόκκινα, γ ιά  μάγουλο χιονάτο.
XI Ù7 τόν άφρί) τή ; θάλασσας θεά ξανθή έγελνηΟη:, 

άλλά εσύ .τού τ ις  ψοχις καί γ ιά  μεγάλα έργα. 

το τέλος σον όχι ηδονη, ο ι« ’ εομορφιά ττροσώ.του, 
οιίτε στολίδια του κορμιού χροσοκυματισμένα, 
και (¡ώς αγνυ γεννήθηκες ά.πό τό φώς τής μέρας- 
Ηεοί καί άνθρωποι σέ καλούν ουρανίαν ’Αφροδίτη.....

Μά καί μέ όλα του τά χαρίσματα, ό ποιητής 

τής «Κόριννας καί τού Πίνδαρου», δέ μπορεί νά 

σταθή στήν "ίδια τή γραμμή μέ τούς μεγαλόστο

μους τραγουδιστές τής νέας ελληνικής ψυχής* ή 

θέση του ξεχωριστή πάντα, μέ κάπως πιδ πίσω. 

Τού έλειπε κάποια δύναμη στήν έκφραση, κάποιος 

πλούτο; στή φαντασία, κάποια τέχνη στδ στίχο, 

κάποιο σφράγισμα στή γλώσσα, γιά νά σταθή πα

ράπλευρα Σολωμών καί Βαλαιορίτηδων. 'Ο Τερτσέ-

τη; εΐναι ό μακρινός μονάχα πρόδρομος μιας ποίη

σης μεγαλοτεχνης, καί ό πιδ πολύ ' μακρυσμενος 

ακόμα προαπόστολος τή; γλωσσική? μ^ς Αναγέν

νησης. Μά πρέπει νά τδν τιμάμε, απάνω άπ δλα, 

γιά δυδ κατορθώματα* βαραίνουν έκεΐνα περισσότε

ρο άπδ τή ρητορική του, περισσότερο άπδ τδ τρα

γούδι του. Γιατί ¿ Τερτσέτης ηύρε, φύλαξε, κ’ έ

στειλε τού Πολυλά, τού άντάξιου έκδοτη κ’ ερμηνευ

τή τού Σολιομού, τά χειρόγραφα τού «Διαλόγου» 

μεταξύ Σοφολογιώτατου και Ποιητή. Τού έργου,πού 

δσο κι άν είναι κομμένο στή μέση, ατελείωτο, καί 

παρατημένο, καθώς δλα τού Σολιομού, ξέρουμε πέος 

μεστδ καθώς είναι, καί μέ όλες τις λιγοστές του 

σελίδες, άπδ σοφία χρυσόστομη, ζνγίζει πολύ πε

ρισσότερο κι άπδ τούς μακρότατους πρόλογους κι 

άπδ τά πυκνοσέλιδα βιβλία λογής ελληνιστών,γλωσ

σοπλαστών καί γλωσσοξεθαφτών τού καιρού του. Κι 

ό Τερτσέτης εΐν’ εκείνος πού έγραψε τή «Διήγηση 

τών συμβάντων τής 'Ελληνικής φυλής», καθιος τού 

τήν υπαγόρευε ί ίδιο; ί μεγάλος Γέρος τού Μιοριά, 

ένας εθνάρχης, ¿ Κολοκοτρώνης. Στήν δμιλία πού 

έλαχεν ή τιμή νά κάμω πρδς τούς νέους τής«Φοι- 

τητικής Συντροφιάς», άπδ τήν αφορμή τής αλλη

λογραφίας Αασκαράτου καί Βαλαωρίτη, θέλησα νά 

σημειώσω πέος τδ συναπάντημα δυδ τέτοιων ποιη

τών έδωκε τήν αφορμή καί τδ θάρρος φύσηςε γιά 
κάποιο γενναιότερο τής ζωντανής μας γλώσσα; με- 

ταχείρισμα, πού είναι γιά νά λογαριαστή άπδ τον 

ιστορικό τού νέου μας Λόγου. Καί νά ! είπα τοτε 

καί νά ! ή δύναμη τής συντροφιάς ! Τή δύναμη 

τή; συντροφιάς τή βλέπουμε τώρα νά ενεργή, μέσα 

στδ ταίριασμα δυδ άνθρώπων παραδειγματικών, ε

νός πολεμάρχου, σάν τδν Κολοκοτρώνη, κ’ένός τρα

γουδιστή, σάν τδν Τερτσέτη, τή βλέπουμε νά ενερ

γή σέ τρόπο χαραχτηριστικώτερο, καί νά στυλώνη 

τήν ιδέα πού κ' εμείς ταπεινά υπηρετούμε, σέ στυ- 

λοοάτη ψηλότερο. Ξέρουμε πέος ό ήρωας τών Μύ

λων, μαζί μέ τον Καραϊσκάκη. μαζί μέ τδ Μιαού- 

λη, είναι ο: τρεις κορφές* πρωθιεάρχες, σά νά πού

με, μέσα στή λειτουργία τού εθνικού ηρωισμού. 

Ξέρουμε πώς ί στρατάρχης τής Ρούμελης θά μπο

ρούσε νά φαντάζη σάν ένας κλώνος ίσα όλόϊσ' άπδ 

τδ δέντρο τών ’Αχιλλέων. Ξέρουμε πέος ό Υδραίος 

Ναύαρχος θά μπορούσε νά συγκριθή, έτσι καθέος 

τδν ξεδιαλύν" ή ιστορία, έτσι καθέος τόνε θολώνει 

καί ή ελκυστική παράδοση, μέ άντρα πού μέσα 

του συγκεντρώνει κάτι άπδ τήν επιστήμη τού (Θεμι

στοκλή, κάτι άπδ τήν ορμή τού ’Αλκιβιάδη. Ξέ

ρουμε πέος ό Γέρος τού Μιοριά, κορώνα και καμά

ρι τής κλεφτουριάς, είναι ί άνθρωπος, πού δσο κ

αν παρακαλιέται χριστιανικά στής Παναγιάς τή 
χάρη, ζή σά νά πορεύεται κάτου άπδ τήν αιγίδα
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τή; Παλλάδας. ’Ανάμεσα στούς ήρωϊκούς αγωνι

στές μέ τάρματωμένα χέρια, είναι, πρώτ’ άπ’ βλα? 

ί  αρματωμένος νοΰς. ’Αρχηγός μέσα στούς αρχη

γούς. Κόβει τό σπαθί τον, μά ή σκέψη του κοφτε- 

ρώτερη· άπό τή λάμψη τής περικεφαλαίας του λαμ- 

περώτερο το μίλημά του. Τονομά του στά παλιά 

τά χρόνια Όδυσσέας μπορεί νά είτανε. Μιά μέρα 

κρέμασε στόν τοϊχο τό σπαθί του, και πήρε κ’ έ- 

γυρε πρός τό χαρτί πού θά σκαλίζοταν άπάνου του, 

μιά γιά πάντα,, μέ τό σμιλάρι τοΰ Λόγου, παραδο- 

μένη στήν άθανασία, ή Ιστορία του. Λέν ήξερε νά 

γράφη καθώς λέμε, βμως γνώριζε νά τά δημιουρ- 

Tti τ*  γράμματα. — «Και τά λόγια είναι γράμμα
τα», του έλεγε ο Τερτσέτης γιά νά τον καταφέρη 

νά του ύπαγορέψη τήν Ιστορία του.— Και δέν έκρα- 

ςε κανένα διαβασμένο σοφό, άπό τούς αναγνωρισμέ

νους μυσταγωγούς τής καλής γλώσσας, κανένα 

γραμματικό καλαμαρά άπό τούς επίσημους, γιά νά 

τοΰ ύπαγορέψη τή «Διήγηση τών συμβάντων τής

Ελληνικής φυλής.» Κάρφωσε τά μάτια του σ’ έ

να ποιητή, στόν ποιητή πού δέν τό είχε ντροπή του 
«είς τήν πρωτεύουσαν τής έλευθερωμενης Ελλάδος 

νά μιλή και νά γράφη τή γλώσσα τού Κολοκο- 

τρωνη, τού Μιαούλη και τού Μπότσαρη.» Μάντεψε 

ό ήρωας τού πολέμου πού βρίσκεται ή αλήθεια τού 

εθνικού λογου, καθώς το είχε μαντέψει, προτήτερά 

του, ό ήρωας τού ρυθμού. Σολωμός και Κολοκο- 

τρώνής, οι έθνοπλάστες, και γλωσσοπλάστες. Έ  

ποίηση με τον πρώτο φανερώνεται ύψηλονόητη τέ

χνη. Iήν ιστορία δ δεύτερος τή δείχνει μέ τήν πε

ρίσσια χάρη τού δημοτικού τραγουδιού· άναβρύζει 

σαν πηγή· άπό τήν πηγή τούτη γράφτηκε νά χυ- 

θή μια μερα, σέ μιά κοίτη, πού οσο πάει πλαταί

νει, ποτάμι, κι ό πεζός μας ό λόγος.

« Η κρίσιμη ώρα, σημειώνει, βλέποντας, καθώς 

πάντα, μέ τή διαπεραστική ματιά του ό ΨΎΧΑ- 

ΡΗΣ, ή κρίσιμη ώρα γιά ένα έθνος είναι ή ώρα 

πού άρχίφει νά γράφη τά πεζά. Το παρατήρησε 

άφτο ενας φιλόσοφος μεγάλος— καί τό βλέπουμε σή

μερα στήν 'Ελλάδα...Πεζός λόγος θά πή σκέψη, 

πομονή, εργασία, κρίση και διάκριση, θά πή φαν

τασία και κριτική συνάμα, ποίηση καί σοφία, τρέλ- 

λα και γνώση, θά πή λεφτεριά πού γιά νά τήν ά- 

πολάψης, πρέπει νάσαι πρώτα κύριος τού έαυτού 

σου, αφέντης καί τού νού καί τής ψυχής σου.» Καί 

κανείς μην πή πώς 6 ποιητής αναγκάστηκε νά 

γράψη πέρα ώς πέρα στή δημοτική, γιατί δέν τήν 

ήξερε τάχα τήν καθαρεύουσα. Καί κανείς μην πή 

πώς ό πολεμιστής διηγήθηκε τή ζωή του στή δη

μοτική καί τήν άφησε νά σταλάξη άπάνου στο χαρ

τί μέσ’ άπό τού συντρόφου τό κοντύλι, γιατί τάχα

εϊταν άγράμματος, καί δέν ύποψιάζοταν τις όμορ- 

φιές τής λογίας γλώσσας. ’Απεναντίας. Τό γεγονός 

πώς ό Σολωμός, μόλις τού πέρασε άπό τό νοϋ νά 

γίνη σωστός "Ελληνας ποιητής, αντί νά σταματήση 

στήν καθαρεύουσα, πού θά τού εϊταν εύκολώτερο 

νά τή μελετήση και νά τήν κυριέψη, μέ τά μέσα 

πού είχε τής μελέτης καί μέ το φωτεινό του νοϋ, 

αντί νά σταματήση στήν καθαρεύουσα, σταμάτησε 

στή δημοτική- άπεναντίας· τό γεγονός πώς ό Κολο- 

/οτρώνης, μόλις άποφάσισε νά συντάξη τάπομνημο- 

νέματά του, αντί νά καταφύγη σέ κανένα δάσκαλο 

άπό τούς τόσους γύρο του φημισμένους λογοπλέχτες 

τού άρχαιότροπου, πήρε γιά γραμματικό του ένα 

στιγματισμένο χυδαϊστή τοϋ καιρού, τον άντάρτη 

τραγουδιστή τής «'Απλής γλώσσας», τά δυο τούτα 

παραδείγματα είν’ έπιχειρήματ’ άπό τά σημαντι- 

κώτερα, μέσα στήν ιστορία τής ιδέας μας, γιά τό 

μεταχείρισμα τής γλώσσας, καί φιοτίζουν καί τονώ

νουν. Φαντάζεστε τί θά είτανε ή «Διήγηση» τοϋ 

Κολοκοτρώνη συντασμένη στήν καθαρεύουσα ; Βέ
βαια, θά εϊταν καί τότε σημαντικό μαρτύριο, πολύ

τιμο χ^ήμα τής ιστορία; μας· γιατί θά εϊ;/ε πάντα 

τά σημάδια τού μυαλού του, κι ό άνθρωπος βταν 

είναι κάτι, τό κάτι έκείνο, θά το βάλη, δπως όπως, 

στό έργο του, καί μέ οποία μέσα.

Δύσκολα θά μπορούσαμε νάρνηθοϋμε— δέ μιλώ 

γιά έπιστήμη — μά κάποια ευγλωττία, ύφος, δύνα

μη, τέχνη σέ Ζαμπέλιους καί σέ Λραγούμηοες, σέ 

ΙΙαπαρρηγόπουλους καί σέ Λάμπρου;. "Ομως ή ψυ

χή του Κολοκοτρώνη, μέσα στήν τεχνητή τή 

γλώσσα, θά είτανε ό ίσκιος μιας ξεπλυμένης ζω

γραφιάς πού φροντισμένα πέρασε το σφουγγάρι ά

πάνου άπό τό χρώμα της· κάτι σαν περιβόλι σέ 

χειμώνα μέ δέντρα σά ' μπηγμένα σκέλεθρα γιά 

σκιάχτρα, σάν ψεύτικα, κάτου άπό μολυβένιον ού- 

ρανό. ’Ενώ τώρα : Ή  ζωγραφιά, χρώμα καί κίνη

ση- τό χαρτί χαρτί δέν είναι· μιλε!· καί καρτεράς 

άπό στιγμή σέ στιγμή,— καθώς μέσα στά παραμύ- 

θιρ παραμερίζει ί  τοίχος κ’ έξαφνα βγαίνει ένας ά- 

ράπης ή καμιά μάγισσα,— καρτεράς νά κάμουνε 

τόποΓ τά τυπογραφικά μαυράδια καί νά πεταχτή 

άπό μέσα του ί  ϊοιος ό στρατάρχης, μέ τό ανάστη

μα πού γιομίζει τον αέρα, μέ τή μελαψή μακρόμαλ- 

λη όψη τήν τονωμένη σαν άϊτοϋ, μέ τό μάτι πού 

τρύπα, μέ τό κράνος πού θαμπώνει, ¡ιέ τό κίνημα 

πού συμπληρώνει τή φράση, μέ τό μίλημα πού 

παιζογελά. Καί νά τί σημειώνει ό Τερτσέτης στήν 

πρώτη έκδοση τού βιβλίου : «Προϊδιάζεται ό ανα

γνώστης ότι ο μακαρίτης Η. Κολοκοτρώνη; δέν 

γράφει, άλλά διηγείται, καί συχνά διηγούμενος, 

μικρά χειρονομία του ή άλλο νεύμα ,συνεπλήρωνε
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τ.ό νόημα.» Νοιώθεις πώς ί  λόγος του Κολοκοτρώνη 

ριμμένος άπάνου στο χαρτί, πάντα είναι κάτι σά 

στενοχωρημένο, σά σέ φυλακή. Γιατί πάντα εΐναι 

λόγος γραφτός, και μάλιστα λόγος άπό δεύτερο χέ

ρι· όποιος γράφει τή γλώσσα πού μιλά, όσο ζων

τανή κι αν τή γράφει, πάντα εΐναι χαλινωτής καί 

δεσμοφύλακας εΐναι τού αχαλίνωτου άγριμιού ,τού 

ζώου, πού όλο τρέχει. Καί όμως. Τί ζωή και τί 

σάλεμα μέσα στο κάρφιομα καί μέσα στό δέσιμο 
τοΟτο ! Τό βιβλίο του Κολοκοτρώνη, λιγότερο πολύ 

άπο ιστορία· μιαν άπλή, απλοϊκή, χωρίς μέθοδο 

καί χωρίς καμιά γραμματολογική άξίωση χρονο

γραφία. "Ομως χλωμές καί σαν αψυχολόγητες μπρο

στά σέ άλλων, καί σοφών άκόμα, μέ μάθηση καί 

μέ τέχνη, έργασίες. Τό ύφος, μέ όλη τήν πρωτά- 

ρικη μονοτονία του, μέ όλο του τό πέρασμα άπό τό 

κόσκινο τού γραμματικού του, πού δέν τούς απο

φεύγει πάντα τούς δασκαλισμούς, κυματιστό, σερ- 

πετό· άπό τήν άφέλεια τού παραμυθιού περνά στού 

επικού τό πλάτος, γγίζει τής μυθιστορίας τή ζω
γραφιά, παίρνει άπό τής είρωνίας τό πικρόγλυκο 

κέντημα. Είναι χωρίς άρχή καί χωρίς τέλος, σάν 

ποίημα. Κάποτε θυμίζει τή βιβλική περίοδο, κάπο

τε τάκους σά Βαγγέλιο. "Ομως όλα, μόλις άρχισμέ- 

να, πρωτογέννητα, μόλις φεξουγ καί σβύνουν, δέ 
μπορούνε νά πάνε συγκρατητά, σά νά κουράζοντ' 
εύκολα, σά νά τά μασάν έοώ ν' εκεί τά λόγια τον:. 

Μά πάντα κ ’ έτσι, κα λόφων α ν' ελκυστικά, χαρα- 

χτηριστικά μαρτυράνε για τήν αλήθεια καί γιά τήν 

όμορφιά τού νέου έλληνα λόγου. Ζωηρότερα, πιό 

χεροπιαστά θά δειχνόταν ή αξία τής «Διήγησης» 

τού Κολοκοτρώνη όχι μέ τήν παράσταση τή : εντύ

πωσης πού προξενεί ή ανάγνωσή της, μά μέ τό ί

διο τό διάβασμ’ άπό κομμάτια της. Τά κείμενα, τά 

κείμενα ! Στά κατηγορητήρια καί στάναθέματα των 

πολέμιων τής γλώσσας μας καί τής γλώσσας τους, 

μέ τίποτ' άλλο* μέ τά κείμενα τού Α καί τού Β,τών 

κατηγορημένων καί τών άφωρισμένων, έπρεπε να
ποκρινόμαστε μονάχα. «"Ηταν μελαψότερος, λέει 

γιά ένα του συγγενή, τόν Κοτσταντή Κολοκοτρούνη, 

— μονοκόκκαλος, δυνατός, όγλήγορος, μ" ένα κα
θάριο άτι οεν τόν έπιανες· τριάντα τριών χρόνων, 

μέτριος, μαυρομμάτης. λιγνός' οί ’Αρβανίτες τόν 

είχαν τόσο τρομάξει πού έκαμναν όρκο : νά μή 

γλυτώσω άπό τού Κολοκοτρώνη τό σπαθί· 700 

μπουλουκτζήδες Iσκότωσε πριν.»«....Δεκαπέντε χρό

νων ήμουν τότε, λέει παρακάτου· έγεινα είκοσι χρο- 

νών, ύπανδρεύθηκα, καί πήρα ένός πρώτου προε

στού τού Λιονταριού, τόν οποίον τόν χάλασε ένας 

ΙΙασάς εις τό Άνάπλι. "Εχτισα σπίτια, έπήρα προι

κιό έλιές, αμπέλι, εγεινα νοικοκύρης, ¿φύλαγα κα'· 

■ τό Βιλαέτι· έστεκόμαστε πάντα μέ τό τουφέκι....»

Μιλώντας γιά τήν εισβολή τού Μπραίμη, νά τί λό

για βρίσκει : «Ό  Ίμπραίμης έπήρε ενα μέτρο, ν' 
έστειλε τόν Κεχαγιά του μέ χίλιους, μέ τσεκούρια 

καί μέ άρματα καί έστειλε στή Μεσσηνία νά βά

λουν φωτιά και τσεκούρι· όσα δέν έκαίονταν, νά 

βάνη τσεκούρι, έλαιώνες, συκιές, μουριές· έστειλε 

καί πέντε χιλιάδες καβαλλαραίους γιά νά στέκουν 

στήν άκρη στούς κάμπους, νά μήν κατεβαίνουν ο- 

Έλληνες καί τούς πολεμούν...Διαβάζοντας τή δια

ταγή πού ήταν τόσο σφοδρά (έννοεί τή διαταγή τού 

Μπραίμη) τού άποκρίθηκα, όχι άπό μέρος μου, άπό 

μέρος τού λαού τής Μεσσηνίας, ότι : Αυτό όπου

μάς φοβερίζεις, νά μάς κόψης καί κάψης τά καρ

ποφόρα δέντρα μας δέν εΐναι τής πολεμικής έργον 

διατί τά άψυχα δέντρα δέν έναντιώνονται εις κανέ

να....Μέ τούς ανθρώπους, κι όχι μέ τά άψυχα δέν

τρα· όχι τά κλαριά νά μάς κόψης, όχι τά δέντρα» 

οχι τά σπίτια πού μάς έκαψες, μόνο πέτρα άπάνου 

στήν πέτρα νά μή μείνη, έμείς δέν προσκυνούμε· 

τί τά δέντρα μας άν τά κόψης καί τά κάψης, τή 

γή δέ θέλει τή σηκώσης, καί ή ίδια ή γίς πού τά 

έθρεψε, αυτή ή ίδια γή μένει δική μας καί τά μα- 

τακάνει. Μόνον ένας Έλληνας νά μείνη, πάντα θά 

πολεμούμε καί μήν έλπίζης πώς τή γή μας θά τήν 

κάμης δική σου· βγάλτο άπό τό νοΰ σου.»

%

Ηυμάμαι καί άθελα τά λόγια τούτα, όχι κα- 

νενός φανατισμένου δημοτικιστή άπο τούς δικούς 

μας, μά τά λόγια ένός ξένου περίφημου φιλόσοφου 

πού θαρρείς άπάνου στο μετάξι κεντά Ονειρεμένα· 

σάν τις άχτίδες τού φεγγαριού, νοήματα· καί όμως 

νά πώς μιλεί ό αβρός τούτος Εδεολόγος, ό άμερικα- 

νός Έμερσον : «θέλετε νά μάθετε πώς νά γράφε

τε ; Στο δρόμο, άπό τό δρόμο νά πάρετε μαθήμα

τα. Καί γιά τήν έκφραση και γιά τό σκοπό πού 

κυνηγάν οί ώραΐες τέχνες, πρέπει νά συχνάζετε 

στήν 'Αγορά. Ό  λαός, κι όχι τό Σκολειό, νά τό 

home, τό σπίτι τού συγραφεα.» Τό δυστύχημα εί

ναι πώς τά πιό πολλά, σχεδόν όλα τα συγγραφικά 

γεννήματα τού καιρού εκείνου μουχλιάζουν κάτου 

άπό τή σκεπή τού κακονόητου Σκολειού· τούς λεί

πει καθαρός αέρας, τό φώτισμα καί τό φλόγισμα 

τού ήλιου κάτου άπό τόν άνοιχτο ουρανό, τό θρέ

ψιμο στο δρόμο έξω, τής πολύβουης 'Αγοράς ό αν

τίλαλος. Οί φυλλάδες τών χρονογράφιον καί τών ι

στοριογράφων οί δοκιμές πού γραφτήκαν άπό αν

θρώπους, πού ζούσανε στόν ήρωϊκόν εκείνο καιρό καί 

πού τον καιρόν έκείνο, άπάνου σέ πρόσωπα κι ά

πάνου σέ κατορθώματα, βαλθήκανε νά παραστή

σουν, όσο κι άν εΐναι έργα πατριωτών ανθρώπων και 

καλοπροαίρετων *αί σεβαστών, δέν πολυαξίζουνε·
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γιατί τού; λείπε: φαντασία, λείπε: καρδιά, λείπε: 

ειλικρίνεια, λείπε: λόγο;, υποχρεωμένο: καθώς εΐνα: 

νά τα παρασταίνουν τάντ:κείμενα οχ: μέ τά φυσικά 

του; τά ονόματα που είν’ άχώριστ’ από κείνα, σώ

μα καί ψυχή, μά τυλιμένα μέ τά χρυσόχαρτα κα: 

στριμιομένα μέσα στί; φασκιές του λογιιοτατισμοϋ. 

Ο: άνθρωπο: έκείνοι κοιτάζουν οχ: πώς νά μιμηθού- 

νε τή ζωή με τά πράματα, μά πώ; νά μαϊμουοίσουν 

τού: αρχαίου; με τά λόγ:α. Κα: το έλάττοιμα εΐνα'· 

χτυπητότερο καί θλιβερώτερο, κάθε φορά πού κρα- 

τάνε το κοντύλ: τού ιστοριοδίφη μισογραμματισμέ- 

νο:, πού μήτε άπο τά κλασσ:κά έλληνικά γνωρί

ζουν, ούτε τά νέα έλληνικά καταδέχονται. Κα: νά 

ο: ράρόαρο: ! Μά καί γ:ά τούτο, μέσα στήν αξιοθρή

νητη φτώχια τού καιρού, όσα έργα τά ξεχωρίζει 

μ:ά πνοή ζωή; καί γ:ά τούτο κ’ ένα φέγγος ομορ

φιάς, έτσ: μονωμένα καθώς στέκουνε, δείχνουν όλο 

τους τον όγκο, σάν κάτι έξαιρετικό, κάτι πού όέν το 

περίμενες, λάμπουνε σάν από τή δροσιά τής αυγής.

Ηά ήθελα μέσα στά δροσόλουστα τούτα έργα 

νά τοποθετήσο> τούς ρητορικούς «Λόγους» τού γέ

ρου Τρικούπη, νέου τότε ποιητή, πού το μετα- 

χειρίζετ' εξαίσια το κοντύλ.: του· τό λόγο στο νεκρό 

τού Μπάϋρον, τό λόγο στο θάνατο τού Καραϊσκά- 

κή. τό λόγο στό χαμό τού Μισολογγιού. Μά ή γλώσ

σα στούς λόγους τού Τρικούπη όέν είναι ή δημοτι

κή τής «Διήγησης» τού Κολοκοτρώνη, δεν είναι 

ούτε ή κάπως δειλά καί άζύγιαστα απλοποιημένη 

τού ρήτορα των πανηγυρικών καί των κάθε λογής 

μιλημάτων κάθε χρόνο στη Βιβλιοθήκη τής Ε λ 

ληνικής Βουλής. Ί ί  γλώσσα τού Τρικούπη, μέ όλα 

της τά λαϊκά στοιχεία, μέ όλα της τά δεξιά μετα

χειρισμένα τής λυρικής ρητορικής γυρίσματα, είναι 

ή δημοτική γλώσσα, βέβαια, μά ή δημοτική, πού 

αντί νά μενη άγνή κ' εύκολοχαραχτήριστη στό φυ

σικό τη:. υοευει /.ιγο λίγο να ται,οιασγι αε τον κα-Οϊ’ ι ν-'=·- /·-Γ·’ '■ ·ϊ  ̂ ‘•ο1
θαρεύουσα, νά μπή μέσα στά σύνορα τού λογιωτα- 

τισαού.

Καί νά καί ή επενέργεια τού Σκολειού καί στού: 

όυνατώτερους από τούς τεχνίτες τού Λόγου. Ο λο

γογράφος τής «Ιστορίας τής Ελληνική: Επανα

στάσεις», πάντα μέ κάποιο πόθο τή μνήμη του 

κρατώντας ανοιχτή προς τή χάρη τής παρατημέ

νης του άγαπητικιάς, τής νέας γλώσσας, πάντα μέ 

κάποιο φόβο τά μάτια του καρφώνοντας πρός το μέ

ρα μέ τή μέρα άπλωμα μέσα στά ριολία τής και

νούριας δέσποινας, τής καθαρεύουσας, καθώς φαίνε

ται από τόν πρόλογο τής Ιστορίας του πού ανήσυ

χ α —άνίσως καί καλά θυμούμαι— ρωτά ίσα μέ πού 

θά σταματήση τέλος πάντων ό γλωσσικός έξαρχαϊ- 

σμός, πάντα έτοιμος νά συντροφέψη το φίλο του τό.

συγραφέα τού «Λουκή Λάρα» στό κράξιμο πού μοι
άζει διαμαρτύρηση :

ΓΙοΰ τ ή ν  τραβατ ι γ  ώ  γ ραμματ ι σμέ ν ο ι ,

τή νέα γλώσσα τήν ελληνική ;

όμως ανήμπορος κ'έκείνος νά πάη παραπέρα, «τήν 

ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος», καί γράφοντας τή 

γλώσσα τών λογιώτατων, όσο κι αν τήν έγραφε, 

φροντισμένα καί πιο καλότεχνα, τού έφτανε ή αρ

νητική διαμαρτύρηση, καθώς έφτανε καί καθώς 

φτάνει καί καθώς θά φτάνη, γιά καιρό ακόμα, καί 

καί γιά πολλούς άλλους. "Ομως ή παρατήρησή 

μου τούτη 0έ μ’ εμποδίζει νά κηρύξω τούς Λόγους 

τού Σπυρίδωνα Τρικούπη μαργαριτάρια τής ρητο

ρικής τέχνης καί νά τούς στήσω παράπλευρα με 

τις Λ2δές τού μεγάλου μας Κάλβου· τούς λόγους 

του πού όσο κοντότερα στέκανε στούς πιο δοξα

σμένους σταθμούς τού ιερού μας Αγώνα, όσο φαί

νονται σά ραντισμένοι από τά αίματα τών ήρώων.σά 

μαυρισμένοι από τούς καπνούς τών πολέμων, ζτόσο 

πιστότεροι μένουνε στή γλώσσα τών τραγουδιών τού 

«Λήμου» καί τής «Λίμνης τού Μισολογγιού». στή

μεγαλόπρεπη περπατησιά τού «Ύμνου τής Έ λευ- 
Λ * ,  ̂ , 

Οεριάς.» "Οσο οί καιροί γίνονταν πεζοτεροι. ςεπε-

ζευε καί ή γλιόσσα.

"Ιόνα είναι τό έργο πού πρέπει νά ξεχωριστή μέ 

τιμη και, με ςαφνισμα, καί νά ρα/.θή απανου απο 

τάλλα. Κειμήλιο τής δημοτικής γλώσσας, καί χω

ρίς καμιά καλλιτεχνική αξίωση, παράδειγμα μιας 

ασυνείδητης τέχνης φυσικής πού δεν τής λείπουν ο

μορφιές, πού είναι όλη χαραχτήρας. Τά «Απομνη

μονεύματα» τού στρατηγού Μακρυγιάννη.’Ίόνας άλ

λος ποιητής, ό Βλαχογιάννης, τά έπιμελήθηκε κα

θώς τούς έπρεπε κ’ εδώ καί λίγα χρόνια μάς τά έ

φερε στό φως μέ, λαμπρά προλεγόμενα. Ή  συγρα- 

φή τού στρατηγού Μακρυγιάννη, κατόρθωμα πιο 

πλατύ στό θέμα, πιο γιομάτο στήν ουσία, πιό τέ

λειο στό ύφος από τή «Διήγηση» τού Κολοκοτρώ- 

νη, ασύγκριτο στό είδος του, σά θάμα τού ψυχόρ
μητου, σάν είδος αριστούργημα τού αγράμματου.μά 

γερού καί αυτόνομου, μυαλού, γραμμένο αγάλια α

γάλια, ντροπαλά καί ανυποψίαστα, από άνθρωπο 
τού τουφεκιού, όχι τής πέννας, μά γραμμένο μέ τό 

χέρι του τό ίδιο, χωρίς ροήθεια τρίτου, από άνθρω

πο απαίδευτο πού δέν ύποψιάζοταν τή συγγραφική 

του φλέβα, καί πού έτοιμος είναι συμπάθιο ικετευ

τικά νά ζητήση από τούς διαβασμένους γιατί τόλ

μησε νά καταπιαστή μέ τή δουλειά τους. Τά «’Α

πομνημονεύματα» τού στρατηγού Μακρυγιάννη. 

ΙΓλούσιο άπο κάθε λογής εκφραστικούς τρόπους, τό 

ίδιο το έργο πηγή γραμματικών κανόνων, γιά νά 

απελπίσουνε καί νά πεισμώσουν τό σκελεθρωμένο
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λογίωτατισμό, γιά νά ςαφνίσουν και γιά νά τραβή

ξουνε τον αληθινό επιστήμονα, τδν ψυχολόγο παρα

τηρητή, μαζί «ιστορικόν, γλωσσικόν καί φιλολογι

κόν μνημεϊον», ίερά παραγγελμένο άπδ τήν εθνι

κή ψυχή πού σά νά του ψιθύρισε σ-ταύτί του συγ

γραφέα της νά τδ συγγράψη, καθώς εύγλωττα τδ 

χαραχτηρίζει στόν άναλυτικδ πρόλογο του έργου ό 

έκδοτη: του.
Φως φανερά τή σύλλαοαίνουμε τήν αλήθεια τού 

λόγου πού έσπειρε στόν «"Έλεγχο Ψευδαττικισμού» 

ί  Λημήτριος Βερναροάκης: «11οίον υπήρξε τδ άπο- 

τέλεσμα τής είς χείρας τού αγραμμάτου και άπαι- 

δεύτου ελληνικού λαού καθ’ όλους τούς ζοφερούς 

τούτους αιώνας έγκαταλείψεως τής 'Ελληνικής 

γλώσσης ;.... ‘Η άναγέννηαις και εαϊ τό βέλτιον 
άνάπλααις, άποκρινόμεθα έν πλήρει καί άκραδάν- 

τω πεποιθήσει.» Λεν τδ επιτρέπει ό καιρός γιά νά 

σταματήσο) περισσότερο άπάνου στδ σημαντικό τού

το σφράγισμα τού νέου 'Ελληνικού Λόγου. (θέλιο 

μόνο νά ξυπνήσω τή φροντίδα σας. (θέλω μόνο νά 

κεντήσω τδν έρωτά σας. Πιστεύω πώς όμοια άξια 

καί—γιά τούς καιρούς πού μά; περικυκλώνουν ά- 

ξιώτερα πανηγυρίζουμε τήν πολυδόξαστη μέρα τού

τη όχι μονάχα μέ τό μνημόσυνο τών ήρώων πού 

πολέμησαν καί πού σκοτωθήκαν καί τά θεμέλια μάς 

χτίσαν γιά νά υψώσουμε τδ παλάτι τών ¿λεύτε
ρων άξιοθτερα πανηγυρίζουμε τή μέρα τούτη με τή 

μνήμη κάποιων έργων τού νού, πού πρέπει νά λο

γαριαστούνε σάν κατορθώματα, πού σά θεμέλια στέ

κονται, καί πού σέ κείνα άπάνου άγάλια αγάλια υ

ψώνουμε κ" έμεϊς τδ Παλάτι τού Λόγου, γιά τούς 

ελεύτερους πάντα, επαναστάτες σήμερα, πολεμιστές 

καί κατατρεμένοι, αύριο ποιος ξέρει !— τροπαιούχο, 

καί πλάστες* κι άνισως τίποτε άλλο, καί νικημένοι, 

μά πάντα τίμιοι.

"Όμως ξαναγυρίζει ή σκέψη μου στις τρεις κορ

φές, πρωθιεράρχες, σά νά πούμε μέσα στή λει

τουργία τού έθνικού ηρωισμού. Κολοκοτρώνης, Μια- 
ούλης, Καραϊσκάκης. Γιατί : Οί μεγάλοι, όσο ψη

λότερα στέκονται, δέν είναι γιά νά τούς λιβανιζη 

κανείς μονάχα, χάσκοντας άπδ κάτου προς τδ ψή

λο: τους. Νά τούς πιστούουμε, ¡.ιά πιδ πολύ νά τούς 

μελετάμε. «Οί ιδέες, είπεν ένας φιλόσοφος, περπα

τάνε, ¡ιού μιλάνε, μέ βλέπουνε μέ μάτια.» Αντί

θετα μπορώ κ’ έγώ νά πώ : Οί άνθρωποι πού δί

νουνε σάρκα στις ιδέες μάς δείχνονται πολλές φορές 

μέ τήν αόρατη καί μέ τήν άπλαστη άϋλότητα τών 

ιδεών. Είναι πιδ πολύ σά φωτοφαντάσματα, σάν προ

βλήματα και σάν παραδείγματα,άκόμα πιδ πολύ σά 

σύμβολα, μέ λογής υπονοούμενα γιά νά τά ξεδιαλύ

νουμε, μέ μύριες όψες γιά νά παίρνουμε μαθήμα

τα, άράδα αράδα άπδ τήν καθεμιά— Μιαούλης,Κο

λοκοτρώνης, Καραϊσκάκης. Χά τή δοξάζουμε τή 

μεγαλοσύνη τους, μά πιδ πολύ νά ψάχνουμε τήν 

ιστορία τους. Ό  άνθρωπος ό στοχαστικός, ό άνθρω

πος πού ζή μέ τδ χάρισμα ή μέ τή φαντασία τού 

ελεύτερου,στίς κρίσιμες ώρες τής ζωή: του θάναγ- 
κάζεται, καί ταπεινός άκόμα καί πράο: καί ειρηνι

κός, νά πορεύεται, σά νά ρέη μέσα στις φλέβες του 

αίμα άπδ τδ αίμα κάπόιου Μιαούλη, κάποιου Κο- 

λοκοτρώνη, κάποιου Καραϊσκάκη. Τήν ώρα τούτη 

μού παρουσιάζονται σημάδια τής ζωής καί τών 

τριών, δυδ σημάδια πού τούς σφραγίζουνε βαθύτερ" 

άπδ άλλα : 'Ο κατατρεμός, καί ή άφοβιά. 'Ο ναύ

αρχος, προτού νά στυλιοθή σέ θρόνο, βασιλιάς τού 

πελάγου μας, άπδ πόσα πέρασε! Σά λυσσασμένο 

σκυλί τδν κυνηγούσανε, στεριάς καί θάλασσας δυ

νατοί, φράγκοι καί τούρκοι, ξένοι και δικοί. Κακο- 

ξηγημένος, κατατρεμένος· ατρόμητος πάντα· τδ λένε 

χίλια περιστατικά τή: ζωής του, άπδ τδ παρουσία- 

σμά του στδ μεγάλο τδ Χέλσωνα, ίσα ¡ιέ τδ θυμό 

του τήν ώρα πού μιά μπάλα τούρκικη τού αναπο

δογύρισε μπροστά του τή χύτρα πού βράζαν τά φα

σόλια του. Σά λυσσασμένο σκυλί κυνηγήθηκε άπδ 

βουνό σέ γκρεμόρραχο κι άπδ λαγκάδια σέ σπη

λιές, ό κλέφτης πάντα, ¡ιέ τδ κεφάλι του ξεγραμ- 
ιιένο, ο γέρος τού Μωριά. Έγινε τού βασιλιά ή ά- 

ποκατάσταση, μά δέν είχε κατορθώσει κ" ίσα μέ 

τά στερνά του νά άποκατασταθή στήν τιμή πού τού 

έπρεπε: «’Έτσι τού είχανε γεμίσει τήν άκοή του — 

μιλεί ό ίδιος ό στρατηγός γιά τδν πρώτο βασιλέα 

μας— μέ φήμη ψεύτικη, ότι έγδυσα τδν κόσμο, ότι 

έτυραννούσα, καί άλλες κακουργίες τοιαύτες, καί 

δέν μέ έτήραε μέ καλό μάτι.» Κακοξηγη μένος.κα- 

τατρεμένος, ατρόμητος πάντα. Καί τί νά πώ γιά 

τδν άσύγκριτο Καραϊσκάκη ; Προτού νά προσκυνη- 

θή άπδ τδ "Έθνος γιά λυτρωτής τού Έθνους ό 

στρατάρχης τής Ρούμελης, άπδ προδότη σέ προδό

τη τόνε διαλαλούσανε οί γνώμες τών καπεταναίων 

γύρο του, τά χρονικά τών εφημερίδων, τά στόματα 

τού κόσμου. Κακοξηγημένος, κατατρεμένος- ατρό

μητος, τδ ξέρουμε, άπ" όσα πλούσια μάς πληροφο

ρούν ο: βιογράφοι του.Σάν τούς ήρώους τού αίματο- 
στάλαχτου πολέμου καί οί άνθρωποι τών ιδεών, κ" 
αίθερόπλαστες άκόμ" άς είναι, καί μέ τδ μάγεμα 

τού ονείρου, οί ιδέες πού δουλεύουνε, κιντυνεύουνε, 

κακοξηγούνται, κατατρέχονται. Τδ πέρασμα τής 

άρχοντικής παρθένας, τής περήφανης "Ιδέας, άνά- 

φτει τδν ανίδεο, κα(ιώς τδ κόκκινο χρώμα τδν ταύ

ρο. Πάντα μιά δήλωση, πάντα μιά πρόκληση ό άν

θρωπος μέ τήν ιδέα, ο,τι κι άν κάμη, όπιο: κι άν 

φερθή, κι όταν άκόμα σωπαίνη. Κλήρος του ¿κ α 

τατρεμός, καί δύναμή του ή άφοβιά.



«Ό  άνθρωπο; τής ΐδέας, λέει 6 περίφημος φι

λόσοφος, πού παραπάνου άνάφερα, στήν άρχή θά 

καταφρονεθή, θά περάση γιά πρόστυχος, θά πα- 

ραμεριστή άπό τούς έπιτήδειους. "Υστερα σά δηλω- 

θή μέ τά έργα του πώς τρέχει μπρος άπύ τον και

ρό του έναν αιώνα ή και πολλούς, οέ θά έννοηθή 

και θά περάση γιά τρελλός. θά  φάη και θά πιή 

και θά ντυθή και θά ποδεθή βρισιές.— »

'Η ιδέα δέ χάνεται, μά μεταμορφώνεται καθώς 

δλα τού κόσμου τούτου. Παγκόσμιος νόμος. Ή  ζωή 

δέ μας δίνεται παρά μέ τήν κίνηση. Τίποτε δέν υ

πάρχει ασάλευτο. Τά πάντα άπδ στιγμή σέ στιγμή 

γίνονται άλλα. "Ισως ύστερ’ άπδ καιρούς και χρό

νια, ή ιστορία πού έχει μέσα της μέγα σάλεμα υ

ποκειμενισμού, καί ποτέ ή κρίση της δέν εΐναι τε

λειωτική, ίσως μάς.παρουσιάση 'και τδν ιερόν Α γώ 

να μας με νοήματα και μέ δψες, πού δέν τά περι

μέναμε. Τό ίδιο τό Είκοσιένα ίσιος εΐναι ώρισμένο 

νά ξαναφανή, νά ξαναβροντήση, καί ξανά νά ξε- 

σκλαβώση, μέ κάποιο άλλο ιδανικό, κάτου άπό άλ

λο λάβαρο, μέ άλλα δπλα, δ,τι έκαμε τό σπαθί, θά 

τό κάμη ό Λόγος, άργότερα. Οί μορφές άκόμα οί 

διανοητικές οί γιγάντειες πού φαίνονται σά χτισμέ

νες άπάνου σέ βάθρο άσάλευτο. ταράζονται καί με

τατοπίζονται καί παίρνουν δψες καί νοήματα, το έ

να μέ το άλλο διαφορετικά. Δυο παγκόσμια παρα- 

δείγματαΛΑπό τόν αίώνιον'Όμηρο ο άρχαίος κόσμος 

δέν είχε τήν ίδια τήν άπόλαψη πού έχει ό νεώτε- 

ρος κόσμος. Κάτι άλλο συγκινούσε τούς αρχαίους 

μέσα στήν ποίηση τού "Ομηρου, καί κάτι άλλο τούς 

νεώτερους. 'Ο Σαιξπήρος. Άπό τή στιγμή πού 

πρόβαλε ίσα με τά σήμερα, ό κάθε αιώνας περνών

τας τήν έβλεπε τήν εικόνα του μέ άλλασμένη προο

πτική, τού έβαζε ή τού έβγαζε κάτι. Μέσα στόν 

παντοτεινό τούτον άνεμοστρόβιλο τών άλλασμάτων, 

σάν πρωτόγονες θεότητες έξω άπό το χρόνο κι άπό 

τόν τόπο, σά γκαιτικές Μητέρες πού κρατάνε στούς 

κόρφους τους τά σπέρματα τών οντων, τά πλάσματα 

τών ιδεών, άφήστε νά φανταστώ σάν ταίρι απαρα

σάλευτο, τήν Αγάπη καί τή Ουσία.

Ό  Κυβερνήτης τής Χώρας τώρα τελευταία, σέ 

μια γενναία του δημηγορία, έρριξ’ ένα λόγο : «Κα

θήκον τών πολιτικών άνδρών νά πίπτωσι μέ τάς ι

δέας αύτών, διότι παρέχοντες εαυτούς θύματα τών 

ιδεών των παρασκευάζουσι καί διευκολύνουσι το έρ

γον εις τούς μέλλοντας νά έλθιοσιν αύριον.» Ανοι

χτέ, όσο παίρνει, τά σύνορα τού λόγου τούτου· μπά

στε μέσα κάθε άνθρωπο πού τόν κεντρώνει ό οί

στρος τής ιδέας. 'Ιερή μανία. Κάθε άνθρωπος πού 

μέ τήν ψυχή του άγωνίζεται μιαν ιδέα νά στηρί- 

• ξη, μιαν ιδέα νά υψώση, δσο μικρός κι αν εΐναι,
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μού φαίνεται πώς θάχη πάντα στά μάτια του μπρο

στά, σάν ένα τράβημα τρομαχτικό, σάν τού Αισχύ

λου τό «ήμερόφαντον όναρ», ένα γκρεμό. Εΐναι δ 

γκρεμός τής θυσίας. Κάθε άνθρωπος· άπο τούς άρ- 

χηγούς ίσα μέ τούς ανώνυμους στρατιώτες. Άπό 

τον Ιπιστήμονα πού οέ φοβάται νά πή τήν αλήθεια 

"σα μέ τό λογογράφο πού καταστρώνει τό έργο του, 

όπως αύτός τό θέλει, κι όχι δπως θά φχαριστούσε 

τούς άλλους γύρο του. Άπό τόν πολιτικό πού δέν 

καταδέχεται νά εΐναι δημοκόπος, ίσα μέ τόν εύζω- 

νο πού άγρυπνά στά σύνορα, γιά τή τιμή τής πα

τρίδας του. Κάποιος ρώτησε μιά μέρα τόν Κανάρη: 

— Τί στοχαζόσουνα τήν ώρα πού τραβούσες νά 

κόλλησης τό μπουρλότο σου ;Κ ι β πυρπολητής τού 

άποκρίθηκε : Πάντα έλεγα μέ τό νού μου : Κω- 
ϋτανττ}, #ά ηε^άνης!

ΚΩΣ ΤΗΣ ΙΪΑΛΑΜΑΣ

Ο ΝΟΥΜΑΣ

Π α ρ η γ ρ α  Φ α  Κ ιη
ΤΑ  Μ ΕΑ Χ ΙΣΕΔ ΕΚ ΕΙΑ  -  £ 1 0 2  Ζ Α Ι  Π Ο Α ΙΤΕΙΑ  

ΤΟΥ Ο ΣΙΟ Υ Π ΑΤΡΟ Σ -  ΡΩΤΑΜΕ— ΟΤΤΕΝΤΟ- 
ΤΟ Ι Κ Ι  ΑΘΗΝΑΙΟΙ Φ Ο ΙΤΗ ΤΕΣ  —  ΧΕΛΙΔΟ Ν Ι
ΣΜΑΤΑ.

Ε ΙΧ Α Μ Ε λοιπόν τούτη τη βδομάδα τά Μ ε λ χ ί
σ ε  δ έ κ ε ι α. Κ άπ ιος  φοιτητής χτύπησε κάπιο  διάκο  
στό κεφάλι. ‘Ο φοιτητης ετνχε ναναι δημοτικιστής, ό 
διάκος ετνχε ναναι Μελχιοεδέκ και καθαρευουσιάνος. 
Νά, λοιπόν άμέοως Ζήτημα ! 01 δημοτικιστάδες είναι 
άθεο ι, μισούνε τή θρη σκεία , ασεβούνε τό «σεμνόν κα ι 
Ιερόν ίνδνμα τον κλήρου»—και δός του φωτιά ! Συλ
λαλητήρια οτό Πανεπιστήμιο, «σύσταση μεγάλης τεασα- 
ρακονταμελονς επιτροπής», ή γλώοσα κιντννεύει, νά 
π αυ τεί ό Παλαμάς, νά κ α ε ί δ «Νονμάς» και νά κ λ ίν ε ι ,  

χάριν τής κινδυνενούσης γλώσσης, στά δπλα ή Ε μ π ο 
ρική ’Ακαδημία τον κ. Ρονσοπούλον κι δλα τά Γυμνά
σια τού Κράτους.

"Ηρωας τής ημέρας ό κ. Μελχισεδέκ. ’Αντιπρόσω
πος  τεΰ Πατριάρχη, οού λέει άλλος τΑρα ό Π ατριάρ
χης, κ ι δχι ό Μ εχισεδέκ, δάρθηκε άπό  τον$ απαίσιους  
μαλλιαρούς. Τό *Σκρϊπ» μάλιστα και ή ».’Αστραπή» 
μόνο που δεν προτείνανε νάν τού στη θεί κι άνδριάλτας 
στό Π ανεπιστήμιο , πλά'ί στόν ανδριάντα τού Πατριάρχη  
Γρηγόριου.

*

Ϊδ
Ω ΣΤΟ ΣΟ  τό ιο «Σκρίπ» και ή ίδια ή V  Αστραπή» 

δώ καί τρία χρόνια άλλην ιδέα είχανε γιά τόν εθνομάρ

τυρα Μελχισεδέκ. Καί καμαρώστε τη. Α Σ Τ Ρ Α ΙΙΗ  15 τού 
Δεκέβρη  1 9 0 7  «Καί άλλη κατηγορία κατά του Μελχι- 

σεδέκ. Καθώς κατορθώσαμεν νά έζακριβώσιομεν ύ συλλη- 

φθείς διάκονος Μελχισεδέκ Μακρής, έκτος τών φοιτητι

κών κατηγορεΐται καί δΓ άλλην αιτίαν. Ε π ’ αυτού άνευ- 

ρέθησαν δύο σφραγίδες, μία τού Γυμνασίου Σύρου καί μία 

ένός επισκόπου παρά τφ όποίφ υπηρετεί άλλοτε ώς διά
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κονος. Αί σφραγίδες αύται, ως μας είπεν ό κ. Είσαγγε- 

λεύς, προέρχονται ή έξ ύπεξαιρέσεως ή έξ άπομιμήσεως· 

'Υπό τής Εισαγγελίας έζητήΟησαν τηλεγραφικώς πληρο· 

φορίαι παρά τοΰ Γυμνασιάρχου Σύρου καί παρά τοΰ ανω

τέρω Επισκόπου.»

Σ Κ Ρ ΙΠ  4 του Γεννάρη 1908  «Ύ πό τοΰ άνακριτοΰ κ. 

Μίχα, κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοΰ Είσαγγελέως κ. Λύκον- 

ρέζου, έπροφνλακίσθη ό φοιτητής τής Θεολογίας κ. Μελ- 

χισεδέκ Μακρής, κατηγορούμενος επί πλαστογραφία, πα

ραποιήσει σφραγίδος καί άΟεμίτφ καταλήγει γνησίας τοι- 
αύτης έν γνοισει».

Νά. κ’ ένα σεμνότατο σημείωμα πού στάλθηκε στο 

γραφείο μας :

«Βίος και πολιτεία τοΰ όσιον ημών πατρός Μελχι-
σεδέκ, ον καί την μνήμην έπιτελονμεν.

«Τότε γοΰν, έν έτει σωτηρίφ 19 0 7 , κατά τάς περί Γ υ 

μναστικής καί ’Αρβανίτου Πανεπιστημιακές ταραχάς, έ- 

πρωτοστάτησεν ό δσιος άνήρ, δΓ δ καί έπροφυλακίσθη 

μετ’ άλλων φοιτητών. Γενομένης κατόπιν έρεύνης έν τφ 

δθ)ματί(υ του άνευρέΟησαν δύο σφραγίδες, μία τοΰ Μ η. 

τροπολίτου Καισαρείας, καί μία τοΰ Γυμνασίου Σύρον* 

αϊτινες κατά τήν κρίσιν τοΰ κ. Είσαγγελέως ή προήρχον- 

το έξ ύπεξαιρέσεως ή παρεχαράχΟησαν. Ένηργήθη άνάκρι- 

σις διαρκέσασα τρεις μήνας, καθ’ δλον δέ αυτό τό διά

στημα ό δσιος ¿φιλοξενείτο εις τάς φύλακας του Παλαιυΰ 

Στρατώνος. ΆπεκαλύφΟη επίσης δτι ό Μελχισεδέκ έπαιρνε 

ανθρώπους, πού δεν είχαν εδώ τα προσόντα νά γίνουν ιε

ρείς, καί τούς έπήγαινε στή Μακεδονία, δπου τοΰ εχειρο- 

τονουσε ο Επίσκοπος Άδρομερίου, μεϋ ού ήτο συνεννοη- 

μένος, έλάμβανε δέ δ Γ  έκαστον ιερέα χιλίας δραχμάς.

«Τή έπεμβάσει πολλών καί κατόπιν αίτήσεως τοΰ όσίου 

παπαδυμεσίτη Μελχισεδέκ, προφασιζομένου ασθένειαν, διε- 

τάχθη ή προσωρινή  άπόλυσίς του διά τοΰ ύπ’ άριΟ. 1299 

βουλεύματος τών έν ΆΟήναις πλημμελειοδικών. Γνωσθέν- 

των τούτων ή επί τοΰ Βελλιείου κληροδοτήματος επιτροπή 

ούτινος έτύγχανεν υπότροφος, τούκουψε τό λουφέ κι ό 

Μελχισεδέκ άνεχώρησεν εις Μακεδονίαν όπου έξη εις βά

ρος διαφύριυν Μονών, είσπράττων χρήματα υπέρ ανυπάρ

κτων ταμείων. Τανΰν άφοΰ έπεράτωσε τάς Θεολογικάς 

σπουδάς του, τή συστάσει πολλών καθηγητών καί ιδίιος 

του κ. ΙΙαπαγιαννοπούλου, δέν προσήλθεν εις έξέτασιν, 

αλλά μετεγράφη εις τήν Νομικήν Σχολήν, ής τυγχάνει 

ήδη τελειόφοιτος.

«Προσθετέον ότι ό επίσκοπος Άδρομερίου, μεθ’ ού 

συνέπραττεν εις τήν παπαδοποίησιν ό δσιος Μελχισεδέκ, 

κατεδικάσθη εις πρόστιμον 40  λιρών καί εις πρόσκαιρον 

αργίαν ύπό τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως». 

*

ΡΩΤΑΜ Ε τήν I. Σύνοδο, ρωτάμε τ ις Ά θηναίϊκε; φ η. 

μερίδες, ρωτάμε τούς φοιτητές του Έθνικοΰ Π ανεπιστή

μιου :

— "Αγιοι καί χρυσοί άθρώποι, τότε πούκανε όλ’ αυτά 

ό κ. Μελχισεδέκ δέν πάθαινε καμιά ντροπή τό «ιερόν σχή

μα», πού ντροπιάστηκε καί βεβηλώθηκε καί βρίστηκε τώ 

ρα πού βρέθηκε ένας φοιτητής νάν τοΰ δώσει μερικές 

μπαστουνιές ;

Σάς ρωτάμε καί σάς καληνυχτίξουμε.

*

ΜΑ δέν είναι μόνο τά Μελχισεδέκεια πού ερεθίσανε

τούς φοιτητές. Είναι κι ό Πανηγυρικός τοΰ Παλαμά πού 

απαγγέλθηκε στή «Φοιτητική Συντροφιά» καί τυπώνεται 

σήμερα στό «Νουμά».

Πρέπει νά διωχτεί δ Παλαμάς από τό Πανεπιστήμιο 

γιατί τόλμησε νά βγάλει λόγο—καί τέτιο λόγο μάλιστα ! 

— στις 25 τοΰ Μάρτη.

Καί μεΐς, οί ανόητοι, θαρρούσαμε πώς γιατί έ'βγαλε 

λόγο ό Παλαμάς— καί Τ Ε Τ ΙΟ  λόγο μάλιστα ! —έπρεπε όλ’ 

οί φοιτητές νά πάνε νάν τοΰ φιλήσουν τό χέρι καί νάν τό 

θεωρήσουνε τιμή τους καί καμάρι τους πού ευτυχήσανε 

νάχουνε Γραμματέα στό Πανεπιστήμιό τους τόν Ποιητή.

Έ τ σ ι  θά φερνότουσαν οί Ό ττεντότοι φοιτητές. Οί 

Φοιτητές τής ’Αθήνας τοΰ παραγγείλανε νά μήν ξαναπατή- 

σει στό Πανεπιστήμιο γιατί θάν τονέ διώξουνε μέ τις 

κλωτσιές.

Τ ίπ οτ’ άλλο.
*

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ— και ζήτω ή ’Ανόρ
θωση. Ό  Υπουργός της Παιδείας, ό κ. Άλε- 
ξαντρής, ντε ! κάλεσε τον Παλαμά σέ απολο
γία.

«Καί ό μεν κ. Παλαμάς καλείται νάπολο* 
γηθη διά τήν γνωστήν δήλωσίν του, τήν οποίαν 
έδημοσίευσεν εις τό περιοδικόν «Νουμάς», δτι 
δηλ. είναι μαλλιαρός καί ύπερηφανεύεται δι’αύ- 
τό. Ή  στάσις αΰτη τού κ. Παλαμά, κατά τό 
Υπουργικόν έγγραφον, εξήγειρε τήν κοινήν 
γνώμην, χαρακτηρισβείσα ώς παράβασις καθή
κοντος τιμωρούμενη άπο τούς κείμενους νό
μους.»

Τό άρθρο τού ΙΙαλαμά είναι τό περίφημο 
«Για νά το διαβάσουν καί τά παιδιά» πού τυ
πώθηκε στον άριθ. 424 τού «Νουμά». Κρίμα νά 
μήν εχει τίτλο «Γιάνά το διαβάσουν καί οί Υ 
πουργοί», γιατί τόιε, ορισμένα, θάν τό διάβαζε 
κι ο κ. Άλεξαντρής κ’ ετσι ούτε τόν «Εκπαι
δευτικό "Ομιλο θάρνιότανε, ούτε τόν Παλαμά 
θά καλουσε σε απολογία.

Το άρθρο αυτό, πού κατάντησε πιο ίσιο- 
ρικυ, θάν τό ξανατυπώσουμε στο ερχόμενο φύλ
λο, γιατί πολλοί, καί μάλιστα άπο τό εξωτερι
κό, μάς ζητάνε τόν άριθ. 424, πού ούτε ένα 
άντίτυπό του δέ μάς άπόμεινε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΗ
A YË II £ I Σ! Τ ΟΥ Κ Ε Φ A Λ A I Ο V 

ΕΚΔΟΣΙΣ 5 0 .000  XEÜX ΜΕΤΟΧΠΧ
Ή  "Εκτακτος Γενική Συνέλευ:ις τών μετόχων τής 

Τραπέζης Αθηνών, ή συγκροτηθεϊσα εν Άθήναις τήν 12)25 

Λεκεμβρίου ΙΰΟΐ), έςουσιοδότησε το Διοικητικόν Συμβοΰλιον 

αΰτής νά προβή είς τήν έκδοσιν 2 0 0 . 0 0 0  νέο>ν μετοχών, 

δνομαστικής άξίας οραχ. 1 0 0  εκάστης, ύφ’ ού; δρους κα1. 

προθεσμίας ήθελε κρίνει κατάλληλον-

Συμφώνως πρό; τήν έξουσιοδοτησιν ¿κείνην τό Διοικη

τικόν Συμδούλιον Ιξέδωκε κατά το 1910, μετά πλήρους 

έπιτυχίας, 100 ,0 0 0  νέα; μειοχάς. Σκοπόν δ’ Ιχον νά συμ-
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πληρώση τό πρόγραμμα έπεκτάσεως έν γένει των έργασιών ται πρός τήν τρίτην δόσιν ήτις τοιούτοτροπως μειούται
τής Τραπέξης,άπεφάσισε τήν άμεσον εκδοσιν και των ύπολει- είς φρ. 43.1δ.
φθεισών έτερων 1 0 0 ,0 0 0  μετοχών,κατά τό τρέχον ετος 1911 . 01 μέτοχοι, '¡να δυνηθώσι τά κάμωσι χρήσιν τού δικαι-

Έ κ  τούτων, αί 5 0 ,0 0 0  ήγοράσθησαν ήδη όριστικώς ώματος προτιμήσεως, όφείλουσι v i προσαγάγωσι τούς πα-
(ferme) ύπό δμάδος κεφαλαιούχων. λαιούς τίτλους, ών εϊσ1. κάτοχοι, ο'ίτινες άποδοθήσονται αυ-

Αί υπόλοιποι 5 0 ,0 0 0  προαφέρονται εις τούς μετόχους τοΐς άφ’ ού πρότερον έπ.ιτεθή έπ αυτών σφραγίς έμφαίνου-
■ίής Τραπέζης, οΐτινες Οά έχωσι δικαίωμα έγγραφης είς σα δτι έγένετο χρήσις του δικαιώματος προτιμήσεως διά
αύτάς μη επ ιδεκτικόν μειώσεως, κατ' άναλογίαν μιας τήν έγγραφήν ταύτην.
νέας μετοχής προς δέκα  παλαιάς. Ηά δύνανται δέ νά έγ- Κίς τούς έγγραφομένους παραδοθήσεται προοωρινή άπο-
γραφώσι καί δι’ όσασδήποτε θελήσωσιν έπί πλέον μετοχάς. δειςις, έναντι τής πρώτης δόσεως. JI καταβολή τής δευτέ-
άλλ’ ή καθ’ ύπέρβασιν τής αναλογίας των δευτέρα αύτη ρας δόοεως αημειωθήοεται επί τής αυτής άποδείςεως.Κατά
έγγραφή Οά εΐνε επ ιδεικτική  μειώσεως τήν πληρωμήν τής τρίτης δόοεως καί επί τή επιστροφή τής

'Γπέρ των τοιούτων καθ’ ύπέρβασιν έγγραφων Οά διατε- προοωρινής ταύτης άποδείςεως, Οέλουοι τεθή εις ~ήν διά-
φώσιν αί μετοχαί, αΐτινες ήθελον τυχόν άπομείνει αδιάθετοι Οεοιν των Ιγγραφέντων οί όριοτικοί τίτλοι, φέροντες το το-
ώς έκ τής ύπό των μετόχων μή πλήρους έναοκήσεως τού κομερίδιον τής πρώτης εξαμηνίας τού 1912.
ώς άνω δικαιώματος. Έ ν  περιπτώοει δέ, καθ’ ήν αί έν λό- Αί σήμερον ύπάρχουσαι μετοχαί τής Τραπεζης Λθη-
γφ έγγραφαί (έπιδεκτικαί μειώοεως) ήθελον ύπερρή τούς νών είνε Ιγγεγραμμέναι είς τό έπίσημον δελτίον τού Χρη-
άπομείνοντας διαθεσίμους τίτλους, ή κατανομή τούτων ένερ- ματιστηρίου των Παριοίων. ’Κν δέοντι χρόνω ενεργηθήσον-
γηθήσεται κατά τήν κρίοιν τής Τραπέζης, άναλόγως τού ται τά δέοντα, δπως καί αί ύπό εκδοσιν νέαι μετοχαί πε-
ποσού τής έγγραφης. ριληφθώσιν έν τώ δελτίω, έξομοιούμεναι πρός τάς οήμερον

Αί ώς άνω ,ύΟ,ΟΟΟ μετοχαί, αΐτινες θά φέρωσι τοκομε- κυκλοφορούοας.
ρίδιον πρώτης εξαμηνίας 1912 , έκδοθήσονται είς τήν τιμήν Αί καταθέσεις τών παλαιών τίτλων ως καί αι εγγρα-
των φρ, 122 ,50 , καταβλητέων ώς άκολούθως : φαί διά τάς νέας μετοχάς γίνονται δεκταί από τής Ι9 ) ι

Κατά τήν έγγραφήν φρ. 3 2 .5 0  Απριλίου : παρά τή ΤΡΑΙ1ΕΖ1Ι Α Β ίΙΧ ίίΧ . εν Αθηναις,
Τήν 7)20 Αύγούοτου 1911 φρ. 45. καί παρ’ άπασι τοΐς ύποκαταστήμασιν αύτής. μέχρι τής
Τήν 7)20 Δεκεμβρίου 1911 φρ. 45 . 7ης)20ής ’Απριλίου, συμπεριλαμβανομένης, έν Ιίαριοίοις δέ,

. . . ------_-----------   _ . --  πορά τή ΤΡΛΠΕΖΗ ΠΑΡΙΧΙΧΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 7 rue Chau-
Εν δλω φρ. 1 2 2 .all chat καί 4 rué Le Peletier, μέχρι τής *ης)21ης Απριλίου.

Είς τάς δύο πρώταξ δόσεις άποδοθήοεται τόκος πρός συμπεριλαμοανομενης.
δ ο)ο έτηοίως λμγιζάμενος διά τήν πρώτην δόσιν άπό τής ’Κν Άθήναις τή 15)2* Μαρτίου 1911.
λήξεως τής πρός έγγραφήν προθεσμίας. Τό ισότιμον τού ^ Γενικός ΑιευΟυν.ή.
τόκου τούτου, ήτοι φρ. 1 .*5  κατά μετοχήν, συμψηφισθήσε- Ζ. Κ. ΜΛΤΣΑΣ

Υ Π Ε Ρ ϋ Κ Ε Α Η ΙΟ Σ  ΕΑ Α Η Ο ΙΚ Η  Α Τ 1 « 0 ( 1 Λ 0 Τ Α
ΤΑ Β ΕΓΙΑΕΙΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΪΠ Ε Ρ Η Ε Α Ν ΙΑ  ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ Τ|ίϊ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

“ Λ Θ Η Ν Α Ι , ,  ΤΟΝΝΩΝ 1 6 ,0 0 0  Θ Ε Μ Ι Σ Τ Ο Κ Λ Η Σ , ,  ΤΟΝΝΩΝ 1 5 , 0 0 0

ΜΕ ΑΐΙίΑΟΓΣ ΚΛΙΚΑΣ ΛΓ1ΙΑΑΣ ΜΗΧΑΧΑΣ ΑΠΛΙΆΜΙΑΑΑ ΕΙΣ ΑΝ ΤΟΧΗΝ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΝ 

* Δ 0Κ 1Μ Λ ΣΜ ΕΝ Η Σ Τ Α Χ Υ Τ Η Τ Ο Σ 1 5  Μ ΙΑΑΙΩΝ  
Δ ιαμερίσματα εΛίβατών άνετώ τατα.—ΑϊΰΌυσαι πολυτελείς Α'. κα ί Β' ‘θ'έαεφς, Κ απνιστή ρια , ίδ ια -  

τεραι αϊϋ'ουοαι Κυριών, Μ ουσικής, *Ε στιατορίου . —Νοσοκομεΐον, άπολυμαντιχός κλίβανος. Λ ου
τρώνες, Κ ουρεϊον, Π αντοπωλεΐον, Κ αψ φενεΐον , Ζ υ$οπω λεϊον.—ΔΕΥ ΤΕΡΑ  Θ Ε Σ ΪΣ  καινουρ- 

γής μ ί 2 0 0  κλίνας. Θέρμανσις δ ιά  Κ αλοριφέρ είς τά διαμερίσματα τών Μ εταναστών. — Ί δ ια ί -  
τεραι τραπ εζαρ ία ι Μ εταναστών.

Ί Ι λ ε χ τ ρ ι χ ό ν  φ ω ς, ά β ο ρ μ α τ ο ί  τ*·(λ έ γ μ χ φ ο ς

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑ « Ο  ΙΙΜΕΡΑΣ

1ΙΡ 0 ΣΕΧ ΕΙΣ Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ ΕΙΣ  Ε Κ  Π ΕΙΡ Α ΙΩ Σ ΜΕΣΩ Κ Α Λ Α Μ Ω Ν - 
ΠΑΤΡΩΝ Κ Α Τ ’ ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ

τ ο υ  Α Τ ] ν ιο ^ Λ Ο Ιο ν  ο ι < : » ι ι χ ΐ ' ί >κ λ ι ι ΐ

ΤΙΙΛ ϊ 2 1  Λ Ι Ι Ρ Ι Λ Ι Ο Υ  1 9 1 1

Δ Γ ΕΠ ΙΒ Α ΤΑ Σ , ΕΜ Π ΟΡΕΥΜ ΑΤΑ ΚΑΙ ΙΙΑΣΑΝ Π Α Π Ρ0Φ 0Ρ 1Α Χ  Α ΙΙΕ Υ Θ Υ Χ ΤΕ Ο Χ
ΕΝ  ΑΘΗΝΑΙΣ παρα τή κεντρική Διευ&ννσει Πεσμαντζόγλου και Σοφοκλεονς άνωϋ'εν Χρηματιστηρίου.

ΕΝ Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Ι παρά τω Παραρτήματι τής Διευ&όνσεως Λεωφόρος ΑΙγέως άριϋ·. 5-
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ, ΣΜΥΡΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΛ ΕΞΑΝΔΡΕΙΑ . ΚΑΛΑΜ ΑΙΣ, Π Α Τ Ρ Α ΙΣ  

Π αρα τοΐς Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ο ΙΣ  Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΟ ΙΣ  και εις τους κατά τόπους ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ τής ’Ε ταιρίας-


