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Ά πο τό μι-γαλύσκημο «Χρόνο» του ΙΙαοισιοΟ παίρνουμε, πιστά μεταφράζοντας τάπόλουΟα, τυπωμένα στό 
φύλλο του τής 2 7  M ai, Sam ed i :

Κ ύ ρ ιε  Διευθυντή,

« Κ άτι θλιβερό, πού οί φ ιλέλληνες όμόψυχα θά το άποδοκιμάσουν, έγινε τώρα τελευτα ία  στήν 
Α θ ή ν α . Ό  πψιητής Κ ω σ τή ς  Π αλαμάς πού είν’ εκ εί  στδ ΙΙανεπισίΥ^μιο γρ α μ μ α τέα ς— κ α θώ ς ε ί 
χανε σ ’ εμάς ο Leconte de Lisle βιβλιοθηκάριος τή ς  Γερουσίας, — απολύθηκε άπο τή  θέση του 
προσωρινά, γ ιά  ένα μήνα, γ ιατί, στον περίφημο γλω σσικό καυγά , δήλω σε, σκέττα  νέττα, πώ ς εί
ναι δημοτικιστής. Πράμα πού σά δύσκολο φαίνεται νά μή το ξέρη κανείς, φτάνει νά διαβάση 
ένα μονάχα στίχο τού Π αλαμά καί μιά μονάχα γραμμή άπο τά θαμαοτά του δηγήμα τα, γ ια  νά 
βεβαιωθή* μολαταύτα χρειαζόταν πολύ θάρρος, γ ια  μια τέτοια  πιστοποίηση, μέσα στο βρασμό 
τού πολέμου. Έ κ α μ ε  τό χρέος του ευγενικά- μά, κι άπό τό άλλο μέρος, προτιμώτερο θά εΐτανε 
νά δείχνανε πλατύτερο νού καί συνετώτερη πρόνοια. Κ αθένας θά συμφωνήση π ώ ς έφτανε τό άρ
θρο πού βάλθηκε στο Σύνταγμα, γ ιά  τήν επ ίσ ημ η  γλώσσα* βέβαια, στό επινόημα τούτο, (δηλαδή 
τό να λ ο γ α ρ ιά ζει’ έγ κ λη μ α  ή φιλολογική γνώ μη), στό φοβέρισμα προς άνθρώπους, άπό/οτους 
ώ στε νά θέλουνε νά γράφουν τή  γλώ σσα πού μιλάνε, βρισκόταν κάτι τι γιά νά ξαφνίση καί για 
νά φαιορύνη τό Ευρωπαϊκό κοινό. Τ Ι  δήλωση — ολότελα τού κάκου —  υπέρ τή ς  καθαρεύουσας
είτανε γεγονός· για να μή γίνη το πράμα άξιομίσητο, χρειάζοταν να μείνη —  σοβαρά μιλούμε-...
πλα τω νική. Μά το να χτυπηθή· ό μ εγα λή τερο ς ποίΥ/τής τή ς σημερινής Ε λ λ ά δ α ς , ό εμπνευσμένος 
βλαστός Σολωμών καί Βαλαωρίτηδω ν, σέ ολα ίσος μέ εκείνους, ό άνθρωπος πού χα ρίζει τής 
Ε λ λ ά δ α ς  έργο άξιο τών προγόνων, νά τί μάς ξαφνίζει καί τί μάς θλίβει. Ά ν  οί αληθινοί μας 
φίλοι είν’ εκείνοι πού μάς κάνουνε νάκούμε ω φ έλ ιμ ες αλήθειες, οί αληθινοί φ ιλ έλ λη ν ες— καί π ε 
ρηφανευόμαστε για τί φ ιλέλληνες είμ α στε— έχουνε νά δώσουνε συμβουλές σω τήριες πρός μερι
κούς άπό τούς άθηναόους φίλους τους. Δ έ θέλουμε να μιλήσουμε γιά τή  χίμαιρα τή ς  καθαρευου- 
σοκρατίας μ ή τε  νά θυμίσουμε αλήθειες πού δέν μπορεί νά τίς παραμερίζη παρά ό τυφλωμένος θε
ληματικά* θέλουμε μόνο ευχή  να έκφράσουμε προς τήν αθηναϊκή νεολ α ία ,— πού προορισμός της 
είναι νά εργά ζετα ι για  νά δοξαστή μιά μέρα,καθώ ς τό ευχόμαστε, ή Ε λ λ ά δ α ,— να τήν άποκηρύ- 
ξη κάθε είδους συνενοχή μ έ τούς αυτουργούς μέτρων άδικων καί βίαιων καί στό εξή ς  να μήν α
κόλουθά τούς κακούς ποιμένες πού τήν κάνουνε να μ ετα χειρ ίζετα ι σάν πολέμιους ¿κείνους πού 
τήν τιμάνε άπάνου άπ ’ ολα. Έ  συνείδησή μας συνταράχτηκε στήν είδηση πώ ς ένας μ εγά λος συ- 
γραφέας τιμ ω ρ ήθηκε για τί δέν άποκήρυςε τά  αριστουργήματα του. Μέ τήν έλπίδα π ώ ς γλήγορα 
οί σπουδαστές τή ς  ’Α θήνας θά γίνουν οί εργά τες μιας καθώ ς πρέπ ει ικανοποίησης, πιστεύουμε 
π ώ ς χρ έος έχουμ ε νά έκφράσουμε πρός τον Κ ω σ τή  Π αλαμά τή  ζω ηρ ή  μας συμπάθεια. Οί φι
λ έλλη ν ες δλοι τή ς  Γ α λ λ ία ς— καί είναι π λήθος, δόξα σοι ο θεός !—  θάναγνωρίσουν, είμαστε β έ
βαιοι, π ώ ς απευθύνοντας τή  δίκια τούτη δήλω ση πρός τόν π οιητή , έ/φράσαμε τήν καρδιά τους.

G E O R G E S  D A L M E Y D A , διδάχτορας τή ς φιλολογίας, κ α θη γ η τή ς στό Λύκειο M ichelet.



'Ορισμένοι έπ ιστή μ ονες καί φ ιλέλληνες που λάβανε γνώ ση τ η ς  επ ισ το λή ς αυτής, ηυρανε σω
στό να προστεθοϋνε κ ι αυτοί στη  Ετ]λωση του έπιστολογράφου προς τον π ο ιη τή . Κ α ί ύπογρά- 
φουνται :
Ε. CLEMENT, καθηγητής στό Λύκειο τής Νίκαιας, ALFRED CRO ISET, μέλος τού Ινστιτούτου, Κο

σμήτορας τής φιλολογικής σχολής τοΰ Παρισιού. GUSTAVE FO UGÈRES, καθηγητής στή Sorbon
ne. PAUL GIRAD, μέλος του Ινστιτούτου, καθηγητή; στή Sorbonne. LOUIS HAVET, μέλος τοΰ 
Ινστιτούτου, καθηγητής στο College de France. LÉON HEUZEY, μέλος του Ινστιτούτου. Κυρία 
DIKMAY, διευθύντρια τής 'Αϋ'ηνάς, γραμματέας τής Σκολής των ανώτερων κοινωνικώ σπουδών. 
A. M EILLET, καθηγητής στό College de France. GABRIEL MONOD, μέλος τοΰ Ινστιτούτου, 
πρόεδρος στό Ιστορικό καί φιλολογικό τμήμα τής Ecole des hautes etudes. PIERRE DE NOEHAC, 
έπιμελητής των έθνικών μουσείων, στις Βερσαλλίες. G. P ER R O T, ισόβιος γραμματέας τής ’Ακαδημίας 
τών επιγραφών καί ώραίιον γραμμάτων. ΨΓΧΑΡΗΣ, καθηγητής τής νέας Ελληνικής στή Σκολή 
τώ ζωντανών άνάτολικώ γλωσσών, SALOMON REINACH, μέλος τοΰ ’Ινστιτούτου».
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ΤΑ ΪΙΑΙΑΙΑΡΙΖΕΙ
Α φ ιερώ νεται του Φ. ΦΩΤΙΑΔΗ

’Ακόμη κανενός δέν τό είπα- τδ φύλαξα μυστι 
κό. Σήμερα πια τό ξεμυστερέβουμαι στο Νουμά- 
κόντεψα νά γίνω δάσκαλος —  καθαρεβουσιάνος καί 
γώ σαν τούς άλλους ! Πολλοί φίλοι μου νομίζουνε 
πώς είμαι αγράμματος καί για του το δέ γράφω τήν 
καθαρέβουσα. Τώρα πού ξέρουνε τό κρυφό μου, ελ
πίζω νά καταλάβουνε μοναχοί τους πόσο μ’ αδι
κούσανε. Μάλιστα ! Προσπάθησα καί γώ νά μάθω 
δυό γράμματα. Μετά σωστά μου σάς τό λέω1 κόν
τεψα νά γίνω δάσκαλος, βέρος καλαμαράς. Είμου- 
νε τότες έξη χρονώ παιδί καί θυμοΰμαι. λαμπρά 
τήν ώρα, τή στιγμή καί τό μέρος ό'που ακόυσα τήν 
πρώτη μου αρχαία λέξη.

Βρισκόμουνε απάνω στό σερβανί* σερβανί λέμε 
στήν Πόλη τό πιο άψηλό πάτωμα του σπιτιού. ΤΙ 
θέα μαγεφτική· τό σπίτι μας στο Γαλατά, κ’ έτσι 
άπό το παράθυρο πού στεκόμουνε κι άκκουμποΰσα, 
φαινότανε τό παλιό ξύλινο Γεφύρι. Σφυρίζανε τά 
βαποράκια, νά πάνε στό Μπογάζι, νά πάνε στή 
Ρούμελη αντίκρυ, νά πάνε στά Νησιά Γλήγορα 
γλήγορα, σάν τις σαίττες, περνούσανε τό ένα στο 
άλλο κοντά* οί βάρκες καί τά καΐκια, σά χελιδόνια, 
μαβρίζανε τά σμαράγδια τοΰ νερού πού άφριζε με 
τά κουπιά. Κάτω, στον ήλιακό, κουβαλούσανε οί 
πλύστρες τά καλάθια μέ τά βοΰχα, γιά νά τΑπλώ
σουνε απάνω στά τεντωμένα τά σκοινιά, κάτασπρα 
καί φρέσκα. Οί μεσιές στό πλυσταριό σιδερώνανε 
καί τραγουδούσανε. ’Αριστερά καί λίγο παρέκει, τά- 
χούρι μέ τά κόκκινα τά κεραμίδια, καί στάχούρι 
δίπλα ή μεγάλη μαβροσυκιά πού τήν κόψαμε κατό
πι. Χρεμετίζανε τάλογά μας καί τό μικρό μου τό 
μυντιλί γύρεβε νά του δώσουνε τάχερό του. ’Ανά
μεσα στά δέντρα καί τις φυλλωσιές, στή στέγη του 
λουτροΰ μέ τά στρογγυλωτά γυάλινα καπάκια, στά 
κεραμίδια, στις πέτρες, στά ξύλα, στόν αχερώνα, 
στόν μπαξέ, πηδούσανε τά σπουργίτια καί φωνάζα- 
νε δσο μπορούσανε· όξω, στά κάγκελλα του παραθυ
ριού, είχα κρεμασμένα κλουβιά μέ καρδερίνες, σπί
νους καί φλόρια* κελαϊδούσανε κι άφτά, πού νά 
βγάλουνε τό λάρυγγά τους. Εϊτανε άκόμη πρωί·

μόλις ή ώρα έξη. Μοσκοβολούσε τό καλοκαίρι· γλυ- 
κομύριζε ώς κ’ ή δροσιά* Ό  ήλιος ανέβαινε σιγά 
σιγά στόν ουρανό καί μοιάζανε όλα σά χρυσοραντι- 
σμένα, τά παλάτια, τά κύματα, οί δρόμοι. 'Αψηλά 
υψωνόντανε οί μιναρέδες. Ό  Γαλατάς ξυπνούσε· 
μάνι μάνι 6 καθένας πήγαινε στή δουλειά του* α
νοίγανε τά μαγαζιά κι ό μαραγκός μας & μαστρο- 
Θανάσης, πού καθότανε τότες πλάγι στό σπίτι μας 
έστρωννε κάτι σανίδια καί κοίταζε άπάνω, μέ τό’ 
φίνο του, αγαθό χαμόγελο, νά μου πή· «Λέν κατε
βαίνεις, ’Αφεντικό, νά κοπιάσης καί τοΰ λόγου σου 
μαζί μου, νά μου δώσης χέρι ;» —  Ό  λαός δώθε 
κείθε στά σοκάκια περεχυμένος· παντού κίνηση καί 
πλήθος. Στή θάλασσα καί στή στεριά έτρεχε όλοέ- 
να, έτρεχε ή ζωή.

Τώρα πού γερασα, όλα όλα τά βλέπω σά νά τά 
είχα στά μάτια μου. Τότες εννοείται εΐμουνε παιδί 
καί δέν ήξερα νά παρατηρήσω. Λέν πρόσεχα μήτε 
στή ζωή, μήτε στή δημιουργία. Πρόσεχα στά που
λιά μου κ’ έβαζα ξόβεργα, νάρθούνε κι άλλα. Κά
που κάπου, άπάνω στά γαλάζια τούρανοΰ, θωρού- 
σα κάτι στρογγυλούτσικα, χαριτωμένα συννεφάκια, 
ψιλά ψιλά κι άσπρα σάν τό μπαμπάκι, πού αγάλια 
γάλια τά χάδεβε άπαλόπνοο αγέρι καί τάσερνε 
γλυκά μαζί του.

— « Ά χ  ! ιί νόστιμα πού είναι! συλλογιόμουνε 
μέ τό νού μου. Νά μπορούσα νά τά πιάσω ! Νά είχα 
ένα, θά το φιλούσα.»

Τή στιγμή πού τδλεγα, νά, κι ό αδερφός μου 
ο Γιάννης πού ανεβαίνει άπάνω στο σερβανί Θά 
τονέ θυμάστε ίσως κι άπό το Ταξίδι μου  Ό  α
δερφός μου έ Γιάννης εϊτανε πολύ μεγαλήτερός 
μου. Μ’ αγαπούσε, καθότανε μαζί μου ώρες, έπιανε 
σωρό σωρό κουβέντες, τοΰ άρέζανε Αναμεταξύ μας 
τά μωρολογία, καί πάντα έβρισκε κάτι νά γελά
σουμε, καμιά νοστιμάδα καινούργια ή κανένα χωρα
τό. Λοιπόν, άμα μέ βλέπει, μου κάνει·

— «Μπρέ αδερφέ ! Μ’ έσκασε ό άνήρ !» 
’Αρχίζει τότες νά μοΰ οηγάται γιά ένα φίλο 

του, πού θύμωσε μαζί του άπάνω στήν ψαλτική, 
καί κάθε τόσο νά σου ή φρασούλα μας·

— «Μ’ έσκασε ό άνήρ !»

Τόλεγε καί ξεκαρδιζότανε άπό τά γέλια.
Στήν αρχή, δέν καταλάβαινα καλά καλά. Τί 

νά είναι τάχα καί δώ τί νά γυρέβη ό άνήρ. 'Ρώτη
σα δειλά νά μου τό ξηγήση·
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-« Ά ν ή ρ , μου άπαντα, είναι ιό έλληνικό.»
Δέν άπόσωσε τό λόγο του καί μου φάνηκε δ ά

νήρ σάν κάτι ώραΐο, σπάνιο, περίφημο, λαμπρό 
πράμα. 'Ελληνικό, λέει. Τί θές παραπάνω ; Κόν
τεψα νά τρελαθώ άπο τή χαρά μου. Μεμιά; δ νους 
μου φωτίστηκε. ’Ήξερα πιά καί γώ τώρα ένα έλ- 
ληνικό.

— «Τό ελληνικό, συλλογιόμουνε καί σήκωνα το 
κεφάλι, τό έλληνικό είναι τό μόνο τό σωστό. "Αλλο 
σωστό δέν υπάρχει.»

’Αφτά μου τά λόγια, έλληνικά δέν τάλεγα. Μά 
δέν πειράζει. Μήτε τοννοιωθα τί σημαίνει έλληνι- 
κό, ποιο είναι καί ποιο δέν είναι. Δέ μ’ έκοφτε. 
Τό κάτω κάτω, νά πού δ άνήρ εΐτανε τό έλληνικό'. 
Τόσο μου έφτανε. Κάθε μέρα κυνηγούσα τον αδερ
φό μου το Γιάννη, νά μου τό ξαναπή, νά καμα
ρώνω. Νά μήν ακούσω άθρωπο μπροστά μου νά ξε- 
στομίση το άνοστο Άντρας. Τέτοια πρόστυχη, βάρ
βαρη λέξη πού έλληνική δέν είναι, άφοΰ 6 άνήρ 
είναι το έλληνικό, τί θά τήν κάμης ; Μέ κολάκεβε 
φοβερά πού έγώ κά:εχα τό έλληνικό. Πήγαινα, τό 
πρόφταινα καί στους δούλου;. Γύρεβα πίτηδες κου
βέντες με τούς μεγαλήτερους, νά διοΰνε πώς τό ξέ
ρω. Άπό τό πρω: στο βράδι, άνήρ έλεγα. "Οτι 
πού αντάμωνα τόν αδερφό μου το Γιάννη·

—  «Ά νήρ, τοΰ φώναζα, καλημέρα !»
Τ) άδερφός μου δ Γιάννης μοΰ παρατηρούσε 

τό τε πώς σά φωνάζεις κανένανε, στήν κλητική δη
λαδή, τό έλληνικό είναι Άνερ.

— «Βέβαια ! Βέβαια !» καί καμωνόμουνε πώς 
το ήξερα περίφημα.

Ξαναρχόμουνε στον άνήρ, που δυσκολίες δεν 
είχε, καί δέ χόρταινα. Στό τέλος κατάντησα νά το 
βάζω παντού· μοΰ φαινότανε πολύ νόστιμο, θυμού
μαι, νά λέω άξαφνα*

— «Ό  σκύλος ό ά ν ή ρ!  Έ  γάτα δ ά ν ή ρ!  Τό 
σπίτι δ άνήρ !» καί σωρό άλλα.

Ό  αδερφό; μου ό Γιάννη; πού είχε καί κρίση, 
προσπάθησε νά μοΰ δώση νά καταλάβω πώ; δέν ται
ριάζει παντού δ άνήρ καί πώ; μοΰ τό είχε πει τίς 
προάλλες, νά γελάσουμε.

— «Δέν τό λέμε πιά έμεϊ;, παρά έτσι μονάχα, 
γιά παιχνίδι.»

Τού κάκου. Δέν τον πίστεβα. Μέσα μου μάλι
στα συλλογιόμουνε μήπως κ’ είναι άγράμματος ’Α
κόμη καί νά είχε δίκιο, δέ θά τόν άκουγα. Μήτε 
πιά καιρός νά τόν ακούσω, γιατί πήραμε δάσκαλο, 
ύστερις άπο ένα μήνα κι άρχισα πιά στάλήθεια νά 
σπουδάζω τά έλληνικά.

Τά έλληνικά, δηλαδή, δέν τά σπούδαζα· τάπι- 
να, τά ρουφούσα. Ποιο νά πρωτομάθω. Ά λλη γλώσ
σα δέν ήθελα. Μέ το δάσκαλό μου δέν καταδεχό- 
μουνε νά μιλήσω παρά έλληνικά. Κι αν άνακάτεβα 
καί μερικά χυδαία , 'έλεγα πώς δέν πειράζει- μ’ ένα 
έλληνικό μέσα στή φράση πάβανε νά είναι χυδαία 
δλα τάλλα. Μόλις παίρναμε τό βιβλίο στήν παρά
δοση, καί τού έκανα*

— «Νύν διαβαστέον !» έπειδή πολύ νόστιμα τό 
δ ι α β α σ τ έ ο ν , τό περνούσα γιά έλληνικό, χωρίς νά 
τό υποψιαστώ πώς έπρεπε τουλάχιστο νά τό πώ δ ι α -  

β ιβ α α τ έ ο ν ,  που άλλαζε καί τό νόημα.

Τά έλληνικά μοΰ γεμίζανε το μάτι, τάφτί καί 
τό στόμα. Μέ περεχούσανε περηφάνια.

— «Δάσκαλε, δλα θά τάλλάξουμε. Ά λλακτέα  
θά κάμουμε μιά μέρα τή γλώσσα μας γλώσσα. Τό 
λοιπόν δμπρός κ* Ιτέον !»

'Ως έκεΐ δμως δεν είχα μπει άκόμη δλότελα 
στό νόημα τής ελληνικής. "Οταν έμαθα μιά μέρα, 
ξαφνικά, πώς ή άττική βάζει πλάγι πλάγι ένικό 
καί πληθυντικό, τότες κατάλαβα τήν κλασσική τήν 
¿μορφιά, τότες θάμασα τή μοναδική τήν αρετή μιας 
γλώσσας πού τολμά κα λέει- τά π α ιδ ί α  παίζει.

Άπό κείνο τον καιρό, δέν μπορούσε πιά κα
νείς νά μέ πιάση. Ένας άγνωστος θεός είχε κα- 
θήσει μέσα στήν ψυχή μου καί φούσκωνα, φούσκω
να ολοένα. Δεν εΐτανε πιά μόνο χαρά, πού έγώ ή
ξερα τέτοια πράματα, εΐτανε τρέλα, εΐτανε ζάλη. 
Τ ά π α ιδ ία  π α ίζει ! Μου φαντάζανε τά λόγια τού
τα σάν κάτι πού έμοιαζε όλο μαζί παράξενο κφ 
θείο.

—  «Διές γλώσσα έσύ πού το λάθος σου τό κά
νει κανόνα, σού τό κάνει άριστούργημα !»

Παρατήρησα κι άλλα κάμποσα, πού άναψε πιά 
δ νους μου. Τά μάζωνα μέ λατρεία· είχα διαβάσει 
άξαφνα στον "Ομηρο τώ δέ τάχ' έγγύ·&εν ήλΰον  
καί χεΐρε πετάααας άμφοτέρας- στον Ξενοφώντα, 
τώ χεΐρε άς* στό Δημοστένη, δικαστηρίοιν δύοΐν  
¿ψηφισμένων στον Πλάτωνα, δυνάμεις όέ άμφό- 
τεραί έα τον  τό πιο νόστιμο στο Θουκυδίδη, ό Άλ
λος στρατός άνέβαινον και περιίσταϋ1’ δμιλος τερ- 
πόμενοι.

— «Γλώσσα, έλεγα, νά γλώσσα, μωρέ! Καμιά 
σέ τέτοιο σημείο δεν έφτασε, ούτε ή δική μας, ή 
πρόστυχη. Τ ά π α ιδ ία  π α ίζει /»

Δέν τολμούσα πολύ πολύ νά μιλώ έτσι. δση ό
ρεξη κι άν είχα. Μά κατάλαβα πώς άπο τήν άττι
κή στο έξής έπρεπε νά παίρνουμε μαθήματα. Με
ρικά μάλιστα, μου φαινότανε πώς μπορούσαμε κά
πως έφκολώτερα νά τά μιμηθοΰμε. Λόγου χάρη,στή 
φράση Ικείνη τού Θουκυδίδη, καμάρωνα τό π ερ ιί-  
αταϋ·' δμιλος.

— «Βλέπεις; Άντίς περιίατατο , επειδή έχει 
δασεία ! Πώς νά πώ καί γώ τίποτις πού νά μοιά- 
ζη, νά καταλάβουνε πώς τό ξέρω ;»

— «Ουχ δρας, άνερ, ώς τά ζώα τρέχει;» γύ
ριζα κ’ έλεγα τού δούλου πού μέ συντρόφεβε στό 
δρόμο, άμα έβλεπα καμιά γάτα πού τήν κυνηγούσε 
κανένα σκυλί. Το ούχ όράς  μού φαινότανε πετυχη
μένο. Φυσικά, δεν καταλάβαινε ο δούλος* μά έμενα 
δέ με πείραζε. Καταντούσα νά μήν άκούω καί νά 
μή βλέπω1 κοίταζα μόνο τή γραμματική μου1 συλ
λογιόμουνε μόνο τόν άττικισμό μου. Ά μα βρισκό
μουνα πουθενά, ή μέ φίλους, ή μέ παιδιά, ή σέ κα
μιά παρέα, δποια κι άν εΐτανε, τούς άφινα ήσυχα 
δλους νάλέθουνε τά λόγια σάν τούς μύλους, Ινώ 
τούς καταφρονούσα έγώ τούς χυδαίους*

— «Οί κακόμοιροι! Δεν ξέρουνε άφτοί, έγώ ξέ
ρω Ά ς  τους νά κουρέβουνται, Τ ά π α ιδ ία  μω ρο
λογεί.»

Ό  κανόνας τής άττικής είχε γίνει θησαβρός 
μου, χαρά μου, καμάρι, κάφκημά μου. Κάποτες α
τένιζα τούς μιναρέδες, θυμόμουνε τόν κανόνα μου



καί μεγάλωνα μεγάλωνα.
— «Τά παιδία παίζει.Οϋξ ’Αττικής άνήρ εφη», 

έγώ δηλαδή κ’ έβριχνα στους μιναρέδες μιά πε
ρήφανη ματιά.

Συχνά μάς έρχεται μιά ιδέα, χωρίς νά μπο
ρούμε νά προσδιορίσουμε μήτε άπό που, μήτε πώς 
μήτε γιατί μάς ήρθε. Φαίνεται πώς ανήξερα μας, 
μέσα μας μαζώνουμε καί μαζώνουμε· γίνεται στο 
μυαλό μας μιά σκοτεινή, μιά κρύφια, μιά ύποσύνει- 
δη εργασία, κ’ ένα πράμα πού άξαφνα το λέμε 
πρώτη φορά, το συλλογιστήκαμε χρόνια. ’Έτσι καί 
τό μπουμπούκι πού σκάνει τήν άογή, άκόμη καί 
στό χώμα μέσα, συνεφτειάνει τή θωριά του.

Μιά μέρα διάβαινα μέ τον αδερφό μου τό Γιάν
νη, άπό το μεγάλο το Γεφύρι. Ό  άδερφός μου έ 
Γιάννης ήθελε νά μου δείξη τήν 'Άγιά Σόφιά. Οί 
μιναρέδες, εκείνη τήν πρωινή, φαντάζανε δέν ξέρω 
πώς σά σούβλες πού μοϋ τρυπούσανε τά γαλάζια 
τουρανού.

Έ γώ  κοίταζα καί συλλογιόμουνα τόν κανόνα 
μου. Τά παιδία παίζει.

’Άξαφνοι, παστρικά καί δυνατά, μιά φωνή μέσα 
μου δήλωσε·

—  «Νά φύγω ! Νά φύγω γλήγορις άπό οώ!»
Καί τόντις, δέν πέρασε καιρός, σά νά τάκούσα-

νε οί γονιοί μου καί μέ στείλανε νά σπουδάσω στό 
Παρίσι.

Στό σκολειό, κατόπι στό ΙΙανεπιστήμιο τοΰ Πα
ρισιού έκαμα ένα σωρό φίλους. 'Ο ένας ήθελε νά 
γίνη μαθηματικός, ό άλλος ιστοριογράφος, ό άλλος 
ζουγράφος, ο άλλος, όξω άπό τά γράμματα σωτη
ρία δεν έβλεπε.

Αχ ! τί δίκιο πού είχε ! Τά γράμματα και πά
λε τά γράμματα ! Ή  τέχνη ! Νά πή κανείς εκείνο 
πού έχει μέσα του, νά το πή μέ τά λόγια τά ζων
τανά, οχι μέ λόγια ξένα. Καί νά τά πή όλα, δσα 
μπορεί, δσα δσα χωρεί ί  νούς του. Τό συλλογιό- 
μουνε, κ ’ ή δημιουργία μοΰ φαινότανε άμέσως δι
κή μου, δικός μου 6 άθρωπος. Νά περιγράφω τή 
δημιουργία, νά ξεδιαλύσω τήν ψυχή τοΰ άθρώπου ! 
Τί καλά ! Μακάρι νά μάς βγαίνανε άξαφνα στήν 
Ελλάδα ποιητάδες καί πεζογράφοι άσκέρι ! ΙΙόσα 
μυστικά θά μάς ξεσκεπάσουνε! Πόσα τραγούδια θά 
μάς ψάλουνε! Πόσα πρωτόφωτα, πόσα θά μάς μά
θουνε πρωτάκουστα! Δέν τά βλέπεις δλα, καλέ, 
πού τούς προσμένουνε καί τρέμουνε ; "Ολα τους ά- 
νάγγιχτα καί φρέσκα ! ’Εκείνο πού γέρασε άλλοΰ, 
εδώ είναι άβγερινό. Χαράματα έχουμε όχι μόνο στή 
γλώσσα μας. έχουμε χαράματα καί στή ζωή μας. 
Μέ τή λέξη τήν καινούργια πού θά τό πής, γίνε
ται καινούργιος κάθε τόπος πού βλέπεις, γίνεται καί 
κάθε σου αίστημα καινούργιο.

Ή  τέχνη ! Ά χ  ! ή τέχνη ! Ναι, ανάγκη καί 
στήν Ελλάδα νά βγούνε άπό κείνους τούς μεγά
λους, πού είναι τοΰ κόσμου ή χαρά. Κοίταξε τί 
γλυκά πού φυσά τάγέρι στις φυλλωσιές, τί νόστιμα 
πού σου χαδέβει τά μάτια β ουρανός. Βάλε τάφτί 
σου, άκούσε τί ψιθυρίζει μέσα της ή καρδιά τής
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'Ρωμιοσύνης. "Ολα τάνείπωτα γυρέοουνε τόν ποιη
τή τους. 'Ο ποιητής μας πού θά βρεθή :

Τοΰ κάκου ! Δέ φελοΰσε πού 'Αναστέναζα κι ώ- 
νειρόπλεκα καί λαχταρούσα νά βγώ ποιητής. Στάλ- 
λα τά έθνη έχει νόημα ή ποίηση- νόημα έχει νά- 
πλώση τά φτερά της ή φαντασία. Σέ μάς δέν έχει- 
πρέπει πρώτα νάποφασίση σέ τί γλώσσα θάπλώση 
τά φτερά της, σέ τί γλώσσα ή ποίηση τής ψυχής 
σου θά ξεχειλίση. Λέν μπορούμε νά κάμουμε ποίη
ση. Πρέπει πρώτα νά κάμουμε γραμματική. Κι ά- 
φτο μέ βασάνιζε καί μέ βαστούσε. Είχα διαβάσει 
στο σκολειό ίσια ίσια κάτι ωραία, κάτι μοναδικά 
ποιήματα γιά τά παιδιά τού Βίχτωρ Ούγκώ. Αχ ! 
νά κατάφερνα καί γώ τέτοια μιά μέρα ! Μά τή 
στιγμή πού τδλεγα, θυμόμουνε μέ τρόμο τά μαθή- 
ματά μου τά πολίτικα μέ το δάσκαλό μου. Τραγι
κός μοΰ φαινότανε ό περίφημος ό κανόνας, πού τώ
ρα μοΰ έχοφτε τήν όρμή μου, ενώ τότες στήν Πόλη, 
παιδί, μού άνχφτε το νού. Τά παιδία παίζει. Ναι, 
βέβαια, έτσι μιλούσανε οί προγονοί, σ’ ένα κομμά
τι γίς πού λεγότανε ’Αττική. Μά κατόπι, σέ δλη 
τήν 'Ελλάδα, τό είπανε Τά παιδία παίζουαι. Καί 
σήμερα θά πούμε· Τά παιδιά παίζουνε. Βοήθα, 
βοήθα, Κύριε ! Ποιο είναι τό σωστό ; ΙΙοιό δέν είναι 
λάθος ; Λέν ήξερα κι άπελπιζόμουνε καί πελάγωνα 
καί τήν πέννα μου δέν μπορούσα νά πιάσω, νά χα
ράξω λεξούλα γιά τά παιδιά.

Ένα πρωί', τή στιγμή πού ξυπνούσα, δέν ξέρω 
πώς, τά πρώτα λόγια πού ξεστόμισα δυνατά, εϊτανε 
τά τρία τάκόλουθα1

-  «Λάθος δέν έχει ! ·>
Μάλιστα! Δέν έχει λάθος. Έ χ ει εποχές. Δίκιο 

έχει έ καθένας στόν καιρό του, στόν καιρό του λέει 
6 καθένας το σωστό. Λίκιο είχανε οί Αττικοί, πού 
λέγανε· Τά παιδία παίζει. 1) Δίκιο οί κατοπινοί 
τους, πού είπανε’ Τά παιδία παίζουαι. Λίκιο ε
μείς πού λέμε· Τά παιδιά παίζουνε. Νά, πού τώ
ρα μέ το φώς το ιστορικό άλλαξε τό ζήτημα όψη 
καί νόημα.

"Οταν τά είοα έτσι τα πράματα διαφορετικά, 
όσο γίνεται, από κείνο πού ταολεπα στήν Πόλη. 
στο σερβανί μας, ύστερα μέ τό δάσκαλό μου, έπαιρ
να πάλε δλες τις γνωστές μου τις λέξες μιά μιά, 
μιά μιά τις περνούσα μέ το νού μου’ άντρας, γυ
ναίκα, παιδί, άχώρι, κορίτσι, κόρη, γιός, νύφη, 
γαμπρός, παχέρας, μητέρα, γιαγιά, παππούς, ά- 
δερφός, άξάδερφος· πρόσωπο, μάτι, φρύδι, μέ
τωπο, άφτιά, μαλλιά, τρίχα, δόντια, χείλια, χέ
ρια, νύχια, ποδάρια, ράχη, πετσί· άνοιξη, χει
μώνας, καλοκαίρι, χυνόπωρος, κεφάλι, μυαλό· 
δρόμος, σπίτι, κάμαρα, κρεββάτι, κούνια, μέρα, 
βδομάδα, μήνας, χρόνος, χρόνια· δλη μας, καλέ, 
ή ζωή, δλη ξετύλιγε μέσα μου τό άγιο πανόραμά

ΝΟΪΜΑΣ

1 ) ΐό  ΐηγοννε αστό σήρερις οί γλωσσολόγοι. λέγοντας 
πώς εκείνο ποί) κατόπι τό πήρανε για κατάληξη πλν/ων- 
τικοΰ, είπανε στήν αρχή κατάλν,ςη θηλύκια στόν ενικό, κ. 
Λ. Meillet, I n t r o d u c t i o n  à Γ  é t u d e c o m p a 
r a t i v e  d e s  l a n g u e s  i n d o - e u r o p é e n n s ,  
1 9 o 3 , p.  2 6 3 .
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της, κι 8λα, δλα, μωρέ, μοϋ φαινόντανε άγια τώ
ρα, θεία όλα του; και σωστά κι αληθινά καί ωραία.

Πώς τό λοιμόν καί μέ τί δικαίωμα πήγανε καί 
μάς ταλλάξανε καί στή θέση τους βάλανε άνήρ, 
χυνη, παίς . . κοράαιον, ϋ'υγάτηρ, υίός, νύμ
φη, γαμβρός, πατήρ, μήτηρ, προμήτωρ, προπά- 
τωρ, άδελφός, έξάδελφος· πρόοωπον, δφϋ'αλμός, 
όφρύς, μέτωπον, οϋς. ΰ'ρίξ, οδούς, χείλος, χειρ, 
ό'νυξ, πούς, δέρμα, ράχ*ς· εαρ, χειμών, ΰ'έρος, 
φϋ'ίνό]τωρον, κεφαλή μυελός* οδός, οίκος, δω
μάτων, κλίνη, κοιτίς, ήμερα, έβδομάς, μήν, ετος. 
ετη ; Πώς μάς άλλάξανε όλη μας έτσι τή ζωή ; 
Ιίρέπει τώρα, όσα μάς χαλάσανε, νά τά ξανασιά- 
ξουμε, όσα μάς γκρεμίσανε χάμω, νά τά ξαναστυ- 
λώσουμε μείς. :

Είμουνε τότες αρχάριος καί δεν είχα παραβα- 
θύνει τά καθέκαστα. Τέτοια όμως στάθηκε ή αρχή 
μου, από τέτοια μιάν άρχή ξεκίνησα καί πήγα 
όμπρός, επειδή έβλεπα πώς δέ μέ γελούσε. Τό κα
τάλαβα, εκεί πού κάποτες κόντεοα νά τά μπερδέψω, 
γιατί έλεγα·

— «Χά γράφουμε όπως μιλούμε, καλά! Τότες 
πρέπει νά γράψουμε σωρό σωρό πράματα, πού δεν 
έχουνε καμιά σκέση μέ κείνα πού ήθελα εγώ νά 
γράφουμε. Ά μ ε ;  πώς Οά γράφουμε ή αυζήτηαις, 
ενώ γράφουμε ή ράχη ; Δέ συφωνουνε άφτά. Ε 
μείς δεν έχουμε πια τέτοιες Ονομαστικές. Πώς νά 
κάμουμε: Χά μή γράφουμε τέτοια χρήσιμη λέξη 
όπως είναι ή ουζήτηαις; Χά μή συζητούμε : Ηχ 
πεθάνη χωρίς συζήτηση ό 'Ρωμιός.»

— «Μωρέ κουτός πού είμαι, άποκρινόμουνε στον 
έαφτό μου ! Χά, πού καί μονάχος σου μάς τό είπες 
ουζήτηαη όπως μάς είπες καί ράχι. Γράψτο κιό
λας νά τελείωση καί νά μή συζητούμε.»

— «Μά δέν είναι όλα δά τόσο έφκολα. Ή  αυ- 
ζήτηοη πάει ρολόι, γιατί όλο συζητά ό 'Ρωμιός, 
καί γλήγορα συμμορφώνει μέ τή φυσική λαλιά του, 
όσα ξένα συνηθίζει. Μέ τάσυνή.ϋιστα πώς Οά τά ρο- 
λέψης, άν ταχείς ανάγκη ; Τή Μούσα πώς Οά την 
κλίνης, εσύ πού θέλεις νά γράφουμε όπως μιλούμε 
κ αί γ ιά τ ή Μούσα ποιος μι λ ά ;»

— «Γαϊδούρι πού είσαι, μωρέ (στον έαφτό μου 
τάλεγα πάντα) ! 'Όπως μιλούμε δέ σημαίνει πώς 
μιλούμε άλαμπουρνέζικα. Οιτως μιλούμε δέ ση
μαίνει πώς Οά γράφουμε αλλόκοτα, πώς Οάνακατώ- 
νουμε τις εποχές. 'Γην εποχή τή δική μας ((ακο
λουθήσουμε1 δέν το είπαμε κιόλας ; Ά με ; Τής 
μοναης άραγες Οά μάς τό κλίνης : Τότες μια γλώσ
σα γ:ά σένα είναι καμωμένη άπό λέξες ; Γ0  τύπος, 
νά, τό μόνο τό γνώρισμά της. Κι ό τύπος θέλε: 
της μούσας, αφού τέτοια σήμερις ή γραμματική 
μας. Σέ τσάκωσα, φίλε μου, καί σώπα.»

— «Δέ γλύτωσες ακόμη. Γιά πες μου τον κα
νόνα σου εκείνο τής Α ττικής...»

— «Ποιόνε; Τά παιδία παίζει;»
-«Χαίσκε ! Σήμερα πώς τό κανονίζεις ;»

— «Τά παιδιά παίζουνε. Ακόμη δέν το ξέ
ρεις ;»

— «Στάσου καί μή θυμώνης. Πώς έρχεσαι καί 
αποφασίζεις πώς Οά γράφουμε τή γλώσσα πού μι

λούμε ; Πρέπει πρώτα νά μάς ξα>.ριβώσης ποιά 
γλώσσα μιλούμε, αφού καί παίζουν καί παίζουνε 
λέει ό κόσμος : Έόώ σέ θέλω.»

Μου τσακίστηκε τό θάρρος καί ζεματίστηκα μέ 
τήν άπροσμόνητη αντίρρηση τού δέφτερου τού έα 
φτού μου.

Δέν άποκρίΟηκα τίποτα. Καί μελέτησα. Τόρ^ι- 
ξα στή σπουδή. Πάσκισα δηλαδή, όσο γίνεται, νά 
μάθω τή γλώσσα πού μιλιέται.

Σήκωσα στο τέλος τό κεφάλι καί μέ κάποιαν 
άφτάοεια κοίταξα το άλλο μου τό έγώ1

—  «Δέ σέ φοβούμαι: Γιατί τώρα είδα πώς πρέ
πει νά διαλέγουμε, όταν έχουμε δυο τύπους ή καί 
περσότερους.»

— «Χά διαλέγης ; Τότε; είναι κανόνας τού κε
φαλιού σου ;»

— «Διό?ου ! Διαλέγεις τβν τύπο πού είναι ό πιό 
συφωνότερος μέ τή γραμματική τής γλώσσας πού 
μιλιέται. Καί μπορώ νά σού άποδείξω πώς ό καλή- 
τερος είναι ό τύπος μέ το ε, παίζουνε, γιατί...»

Μέ άντίσκοψε ο άλλος ό εγώς, επειδή τήν α
πόδειξη καμιάν ανάγκη δέν τήν είχε. Τήν ήξερε. 
Γύρεβε μονάχα ο σκανταλιάρης νά ράλη φιτίλια.

— «Τού κάκου ! Έβγενική δέν είναι ή γλώσσα 
σου. Καί ξενίζει. Κοίταξε* το οτπάί, ξένο1 τού σπι
τιού, [βάρβαρο1 αηδία ό πατέρας, αηδία οι ρλώσ- 
οες, ενώ...»

— «Μέ σκότισες. Νά μήν τον ά/ούσω τον πατήρ 
σου. Μίσος μού έρχεται γιά τά τέτοια. Μίσος καί 
σιχαμός. Οί γλωαοαι σου ακόμη πιό μισητές καί 
σιχαμένες. Τά θαρρείς ελληνικά, σάν τά βλέπεις 
γραμμένα1 όιές τα προφερμένα καί θά νοιώσης, α
φού τά λές χλόοε καί πατίρ. 'Ελληνικά είναι ά
φτά ; Χά τά χαίρεσαι. Τά δικά μου είναι. Στο απίτι 
καί στο οπιτιοϋ μου, σώζουνται δυο παλιές κατά- 
ληςες τού δέφτερου, πού...»

— «Χώνει! Το ξέρω, μά δέ Βέλω νά τό πώ.»
'Ρωμιός, ¡βλέπετε, ό φίλος. Μά κι έ ίδιος άρχι

σε νά το συλλογιέται μέ τά σωστά του, μια μέρα 
πού άπο έναν άλλο Ρωμιό ετυχε νάκούση τοϋ πα
τήρ καί τή σημείωοις.

— «Χαλνούνε τή γλώσσα, λέει, εκεί πού νομί
ζουνε οι κουτοί πέος θέλει διόρθωμα. Διόρθωμα θέ
λει τό κεφάλι τους.»

'Όταν άναγκάσιηκε σέ τέτο α παραχώρηση έ 
εσώψυχος μου άντίπαλος, πήρα πιά τήν άνάσα μου 
καί φώναξα1

— «Ζήτημα γλωσσικό δέν υπάρχει. Λέν υπάρ
χει συζήτηση καμιά. Υπάρχει έθνική γλώσσα — ή 
γλώσσα πού μιλιέται καί πού χρέος μας νάτή γρά
φουμε άπό δώ κι όμπρός »

Άπο τότες, άπόφαση τόκαμα νά μή γίνω δά
σκαλος.

Τήν απόφασή μου όμως, δέν τή διατύπωσα μέ
σα μου ρητά. Τήν κατάλαβα, έτσι, άπό ένα περίερ
γο περιστατικό, επειδή κάποτες φτάνουνε ή ένα πε
ριστατικό άσήμαντό ή ένας λόγος, γιά να νοιώσης 
οσα ίδια ή λογική σου δέ σού ξεοιάλυσε ακόμη.

Στεκόμουνε μιά μέρα μπροστά στον καθρέφτη
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μου καί μέ κάποια χαρά, μετρούσα τίς τρίχες τού 
μουστακιού μου.

—  « Ά χ  ! λέω, τί διαφορά μέ τον καιρό τού σερ- 
βανιοΰ, σά γύρεβα στήν Πόλη νά πιάσω τά σύννε
φα κ’ ένα πρωί' άνέβηκε ό άόερφός μου δ Γιάννης, 
νά μου μάθη τό πρώτο μου τό έλληνικό ! Πάνε πού 
πάνε τά χρόνια τά παλιά ! Νά σου πού άξαφνα 
βγαίνω καί γλωσσολόγος. Νά σου πού δέν ντρέπου- 
μαι πιά τή μητρική λαλιά μου. Καί βέβαια. Έ τσ ι 
πρέπει, ετσι το σωστό. Δέν ταιριάζουνε τά παιδια- 
κήσια, τώρα πού άρχίζω καί γίνουμαι...κόντεψα νά 
πώ άνήρ. "Ο χι! αδύνατο, νόημα δέν είχε, καί είπα 
μέ άκλόνιστη άπόφαση— τώρα πού άρχίζω καί γί- 
νουμαι Άντρας.»

*  -.ΐί

Μή θαρβήτε δμως πώς ξέχασα τά μαθήματα τού 
δασκάλου μου μήτε τόν κανόνα τής άττ κής.

Κάθε φορά πού άκούω έλληνικοΰρες ή πού δια
βάζω καθαοέβουσα, συλλογιοΰμαι πώς κάτι παιχνί
δια είναι συνάμα καί κωμικά καί τραγικά. Τότες 
πάλε ψιθυρίζω μέ τό νού μου λυπητερά*

—  «Τ ά π α ιδ ία  π α ίζει »

Δεκαεφτά του Ό χτώβρη, 1888. —Ε ίκοσι πέντε του 
’Απρίλη, τρίτη—παρασκεβή, πέντε τού Μάη, 1911.

ΨΓΧΑΡΗΣ

Β Ρ Α Χ Ν Α Σ

Σέ δρόμο περπατούσα σκονισμένο,

’Αρχή μα οΰτε καί τέλος δέν μπορούσα 

Να ίδώ, κ’ ένα αγιοκέρι αναμμένο 

Στό χέρι μου κρατώντας προχωρούσα* 

Χιλιάδες, άλλους μπρος μου κι άλλους πίσω 

Κι άλλους μαζί στό δρόμο μου κοιτούσα, 

Μά μόλις έκανα νάν τούς μιλήσω 

Δέν ξέρω πώς, μονάχος μου βρισκόμουν.

Μέ τρόμο ήθελα νά σταματήσω,

Μ’ άμέσως έννοιωθα πέος ζαλιζόμουν.

Ούτε στιγμή νά μείνω δέν μπορούσα.

Μπρός, πάντα μπρός, μέ τό κερί στό χέρι, 

Μαζί μέ τάλλο πλήθος περπατούσα*

Καθένας τους κρατούσε ’να αγιοκέρι.

Καί ξάφνου μιά φωνή μ’ οργή μού κράζει : 

«Πού πας, αστόχαστα σ’ αυτά τά μέρη ;

Λέ βλέπεις τό κερί σου πού σταλάζει;

Ό  αγέρας πού φυσάει έδώ θά σώσει 

Γλήγορα τή λαμπάδα σου. Σ ’ αρπάζει 

Τό φώς σου καί πριν φτάσεις θά νυχτώσει!»

Καί ξύπνησα, στον ίδρωτα βρεμένος,

Μέ δύναμη χτυπούσε ή καρδιά μου,

Μ’ ούρλιάσματα φριχτά, δαιμονισμένος 

Βοριάς φυσούσε στά παράθυρά μου,—

Πού πάει ό δρόμος πονχω περπατήσει ;

Τί χρόνια περιμένουνε μπροστά μου; 

Πούχω τή νιότη μου λοιπόν σκορπίσει ; 

Τά δάκρια πού γιά μένανε χυμένα 

ΙΙοιό δέντρο καρπερό έχουν ποτίσει ;

Καί πούχουν τή λαμπράδα τους κρυμμένα 

Κείνα πού χτές άκόμα εΐχ’ αγαπήσει ;

Κ. ΚΛΡΘΑΙΟΣ

Α Ν Ο Ι Ξ Η
Έ λ α  ! το ρέμα τάργυρό στάστραφτερό του πλάι 

τίς  δάφνες πού ροδάνΟισαν κυλάει κι άργοφιλάει.

Έ λ α ! τάγερια απάλυναν — σκόρπιες ψυχούλες κρίνων — 

σέ θάλασσες γυαλί γλιστρά τό φώς τών πανσελήνων.

0 1  πνοές, τά φέγγη, οί ευωδιές μαγείας πλέκουν δίχτυα· 

έλα ! τά βράδυα είναι ξανθά, χρυσά τά μεσονύχτια.

Σάν αρμονία σέ παλιό βιολί αποκοιμισμένη, 

πού κάποιο χέρι λυτρωτή, προσμένει, όλο προσμένει, 

γιά τήν ψυχή μου είν ’ οί ρυθμοί, τό νόημα τής φύσης. 

Έ λ α  γιά μένα τούς ρυθμούς τής φύσης νά ξυπνήσης. 

(Ά π ο  τή «Χαραυγή»)
Μ ΕΛΙΚΕΡΤΗΣ

Η  Σ Κ Ο Ν Η

'Η  σκόνη, ή σκόνη ! 
πού ολοένα κι υψώνει 

καί πέφτει καί πέφτει, 

σμαράγδι, σεντέφι 

στού "Ηλιου τόν καθρέφτη.

'Η  σκόνη, πού υψώνει.....

Σ Τ Ο Ν  ΗΛΙΟ

Καί φέγγεις άπό τάψηλά 

τού κόσμοι« τό λειβάδι, 

τ’ ανθρώπινο κοπάδι, 

πού τό κρατά σκοτάδι, 

τό φώς σου πολεμά 

ομως τό φώς νικά.

Πόλη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΓΗΣ

Α Π Ο  Τ Ι Σ  Ν Υ Χ Τ Ε Σ

Τού Π Ο ΙΗ ΤΗ  του Δωδεκάλογου

Π έφτει τό κύμα στήν άχτή καί σπάει άφρούς γεμάτο 

κι ό βράχος άπό τά ύψη του μ’ αύτό χαμογελά· 

σέ λίγο καθρεφτίζεται χαμογελώντας πάλι, 

όταν γαλήνιο τό νερό τα πόδια του φιλά.

Βράχος αγνάντια στέκεται κι ό Ποιητής στόν κόσμο 

μ’ αιώνιο χαμόγελο στήν πίκρα, στή χαρά, 

κι άν μέ τό χρόνο κούφαλο γέρνη στά βάθη ό βράχος, 

δ Π οιητής στυλώνεται στού χρόνου τά φτερά.

1911 Α ΡΓΓΡΗ Σ Ν. ΚΟΡΑΚΑΣ
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Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ε Σ  Ζ Ο Υ ΓΡ Α Φ ΙΕ Σ

Ο  ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ
Κ Α Ι  Τ Α  ‘Δ Υ Ο  Α Δ Ε Ρ Φ Ι Α . ,

Λέ σώνει Ι τ ’> ν ά γ α τ ή  Μούσα, μήτε 

καί ή Μούσα νά σ’ άγαπφ· θέλει καί 

γύρο) της νά τήν άγαιτοθνε.

«Ανά άόέρφια» σελ. 80.

Καπντ6ς? ¿5ώ και δυο τρία χρόνια, περνώντας 

απο τή Σμύρνη δ ποιητής και ξαναδημιουργδς τής 

^^βΐκής Ίλιάδας Ά λες. Πάλλης σ' ένα του ίντερ- 

σέ κάποια φημερίδα, είπε γιά τον Ψυχάρη πώς 

«είναιποταμός.» Σωστός ό χαραχτηρισμός όσο παίρ

νει. Τό πολύπλοκο, τό πολύκλαδο, το πολύτομο και 

πολύτιμο έργο του Ψυχάρη, το δροσερό, το άστεί- 

ρεφτο, τό ποτιστικό κατεβαίνει άπό τά κορφοβούνια 

καί φειδογλιστρα ¿λοένα στους πνεματικούς μας 

κάμπους, πότε γαληνό, πότε ορμητικό, πάντα πλού

σιο, χλοΐζοντας τούς τόπους πού διαβαίνει, φουσκώ 

νοντας τά φύτρα πού άπαντα, βλογώντας τά μάτια 

πού το τηρούνε, διδάχνοντας τόν ίσιο κ’ αιώνιο 

δρόμο τής πομονής καί πιμονής, τής άσταμάτητης 

δουλειάς τις χάρες, τήν αγκαλιά τής γαλήνης, τήν 

δρμή πού ξεχειλα, τή βουή πού ταράζει, τό τρα
γούδι πού νανουρίζει, τό σιγομουρμούρισμα πού πλα

νά, τήν παντοτινή τήν άναρροή πού εμπόδια ποτέ 

της δέν μπορεί νά γνωρίση.

Ανοιξιάτικο ξεχείλισμα τού ποταμού, τήν έπο- 

χή πού τά χιόνια λυώνουνε στά βουνά, πού ο ήλιος 

άλάκαιρος πέφτει άπάνου τους ξεφρενιασμένος, εί

ναι καί το καινούριο έργο τού Ψυχάρη «Τά δυο α

δέρφια» τό «μεγάλο εθνικό ήθογραφικό μυθιστόρη

μα» πού κλείνεται μέσα σέ 400 σελίδες σφραγι

σμένες άπό ιδέα, άπό τέχνη, άπό άγάπη, άπό φώς, 

άπό Ελλάδα.

'Ο Ψυχάρης δπως μέσα στο ρομάντζο αυτό ι

δανικεύει τής Γυναίκας τήν άγάπη, τή δίψα τής 

σάρκας, μέ χρώματα στεριά κι ατόφια, όμως άπαλά 

μαγευτικά, ήδονικά καί μακάρια σά δύσης αττικής, 

έτσι καί στήν έπιγραφή τού βιβλίου ιδανικεύει καί 

τις δυο λέξες πού καταντήσανε στά χέρια τής πο

λιτικής δημοκοπίας καί τής δημοκοπικής φιλολογίας 

μασκαράτικα ντόμινα γιά νά σκεπάζουνε τήν κάθε 

άνεπιτηδειοσύνη πού αδύνατο τής είναι ν ’ άγγίξη 

τ’ αγιασμένα σύνορα τής τέχνης. «Εθνικό» άπό τή 

μεριά πού συνειθίσαμε ίσα μέ τώρα νά παίρνουμε τή 

λέξη βέβαια τό μυθιστόρημα τού Ψυχάρη δέν εί

ναι. ΙΙατριωτικές φαντασίες, έλλαδικές λέξες, προ-*

γονισμούς, εύκολες άντρείες, λόγια τού άέρα, δό

ξες τοΰ άέρα, άγουρες μεγαλοσύνες άνάβαθες αύ- 

τοκολακεΤες δέν έχει. Έ χ ε ι  δ'μως τή βαθειά νόηση 

τής έθνικής ψυχής, τοΰ Ρωμιού τήν ψυχολογία,τήν 

έρευνα τής κοινωνικής μας, τής φιλολογικής μας 

ζωής, του νοΰ μας τό περπάτημα, τή μεγαλοσύνη 

τής άπολιτισιάς μας, τή φλογεράδα τής εσώψυχης 

μας σπίθας, τής φυλής μας τό χαραχτήρα, τό ξε- 

χώρισμά μας τό «εθνικό». Δέν έχει τήν ηθογραφία 

τήν ξερή τοΰ χωριοΰ, τοΰ άλωνιοΰ, τοΰ γάμου, τοΰ 

καλαματιανού. Έ χ ει τήν ήθογραφίχ τής χώρας τής 

έλληνικής στήν ψυχή, στό νοΰ, στά συνήθια τής 

συνείδησης, τοΰ χαραχτήρα, τής ιδέας τοΰ Ρωμιού,, 

γιά τοΰΐο καί πρώτης γραμμής «ήθογραφικό».

Έ τσι ό Ψυχάρης δέν είναι μονάχα ¿κείνος πού · 

πασκίζει στό φώς νά φέρη καί νά δείξη τή γλώσσα 

πού υπάρχει μέσα στό Έθνος, μέ τούς άρμούς πού 

κανονίζουνε τήν κίνηση καί τή ζωή της, μά είναι ό 

άντρας πού ακολουθεί τό δρόμο τής ειλικρίνειας στήν 
Τέχνη, δρόμο πού τόσο λιγοστοί ίσα μέ σήμερα στόν 

τόπο μας κοιτάξανε νά τονέ χαράξουνε.Τά«Δυό αδέρ

φια» συναρπάζουνε γιατί έργο είναι τής ειλικρίνειας 

καί τής αλήθειας. Ειλικρίνεια κι αλήθεια τό λούζε1 
άπό τήν πρώτη ώς τήν τελευταία γραμμή καί σ δλες 

τις μορφές του. Στήν έμπνεψη, στο νού, στό αίστη- 

μα, στή γλώσσα.

$

Διδυμάρικα τά γέννησε ή γ λύκειά τους ή μαν- 

νούλα στήν ΙΙόλη. Μαζί τό λοιπόν άναθραφήκανε, 

μαζί μεγαλώσανε τά δυό άοέρφια, ό Άστράς κι 6 
Άστέρης. Μαζί μάθανε τά γράμματα, μαζί νοιώσα

νε καί τόν "Ομηρο, τόν πατέρα τής φυλής μας, τόν 

ποιητή πού τούς έμαθε τόν έρωτα καί τό τραγούδι. 

Μοιάζανε τά δυό αδέρφια σέ δλα τους, άκόμα καί 

τή διαφορά του; τή θεμελιακή πού χώριζε τούς χα- 

ραχτήρες τους, μπορεί γιά μοιάσιμο νά τηνέ πή;. 

"Οσα έπλαθε στον ένα ο νού;, τάπλαθε στον άλλονε 

ή καρδιά· σάμπως άλλη νά μήν είναι ή δημιουρ

γία τοΰ νοΰ κ: άλλη τής καρδιάς ή δημιουργία.

Κ ’ οί δυο τους Αγαπήσανε σ’ δλη τους τή ζωή, έ 

ένας άγάπη σε τή Γυναίκα, ό άλλος άγάπησε τή 

Μούσα. Τοΰ πρώτου άγάπη δημιουργούσε ή ψυχή, 

τοΰ δεύτερου δημιουργούσε ποίηση. Έ να  τό εί

ναι τους, μιά ή ουσία τους· διαφορετικός μονάχα ο 

σκοπός τους, ή δράση τους διαφορετική. ΙΙάντα μιά 

ή όρμή τους. Άπό παιδιά μοιραστήκανε τόν κόσμο, 

ό ένας αγαπώντας ολοένα, 6 άλλος νοώντας παντο

τινά.

Στήν άρχή άρχή άπό τό δάσκαλό τους τό σιορ 

Ήλία μαζί μέ τον "Ομηρο μάθανε καί τήν άγά- 

ττη. Είχανε τότες μιά δούλα πού τή λέγανε Μαργα
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ρίτα, ωραίο κορίτσι, αψηλό, μέ τά σγουρά καστανά 

μαλλιά, μέ κόκκινα χείλια, με Ισια ψιλούτσικη μύτη 

Ενα πρόσωπο κλασσικό, και Σμυρνιά ή διαβολεμένη. 

Ξαφνικά Ενα πρωί πού ανεβήκανε στήν κάμαρη 

του; βλέπουνε το δασκαλάκι του; με τά χεράκια 

του χυμένα γύρω στδ λαιμό της. Νοιώσανε ..Ά γκα - 

λά καί κάμποσα τέτοια βλέπανε κι άκούγανε καθε- 

μερνά.

Ό  Άστράς, πού είχε μέσα του καλοσύνη περίσ

σια, σπάνια γλυκάδα σιούς τρόπους, μιά ψυχή χά

δι, νωρ'ι; νωρίς αίσιάνθηκε νά γλυκοτοέμη στήν 

καρδιά του ή αγάπη. Έ ξη  χρονώ παιδάκι κ! Ιλεγε 

πώς γυναίκα του θά κάμη τή Ρηνούλα μιά καμα

ριέρα της μάννας τους, γλύκειά κοπέλλα είκοσι δυό 

είκοσι τριώ χρονώ, παχουλή, ξαθούλα,τδ προσωπάκι 

της άγαθο κι άπαλδ σάν ώνειριασμένο,σά μισοσκέπα" 

στο και μισόθολο άπο ενα χνούδι ποίησης χρυσολου- 

σμενης. Μά ή πρώτη του ή καθαυτό πρώτη του α

γάπη,του ήρθε σάν άστροπελεκι. Κάποιο άπόγεμα ΰ- 

στερις άπό τό μάθημα πήγανε μέ τον άδερφό του 

μαζί, σ’ ενα φιλικό σπίτι γειτονικό. Ή  καρδούλα 

τού Άστρα ξαφνικά πονεμένη γιά τή Σίλβια, πού 

εΐτανε τό κορίτσι του σπιτιού, φαμελιάς βενετσιάνι- 

νικης άποκαταστημενης στήν ΙΙόλη. ΙΙόθος τού γεν

νήθηκε μεγάλος νά μπόρεση αψηλά νά τήν άνεβά- 

ση, νά τής στήση θρόνο αύτοκρατορικο καινά τηνέ 

προσκύνηση. Μά τήν ίδια μέρα, τήν ίδια ώρα πού 

ή αγάπη κελάδησε στά στήθια τού Άστρα, τού ά- 

δερφού του τά στήθια κέντησε τής Μούσας ή φωνή. 

'Η βιάση του εΐτανε νά γράψη ενα δράμα, πού ορ

μητικά στο κεφάλι του άστραψε άλάκαιρο. Μά δεν 

πέρασε πολής καιρός καί τής Σίλβιας τήν άγάπη 

τηνέ σκόρπισε σιγά σιγά ή φουρτούνα τής παιδιά- 

τικης ζωής. Στό παιχνίδι μέ τού; δμήλικους, τά 

γειτονόπουλα, τά συγγενάδια, ξεχώρισε ό Άστράς 

τήν Άννούλα, γλυκό παιδί και χαριτωμένο καί νό

στιμο, σωστή γυναικίτσα μέ κάτι τρόπους ήσυχους 

καί καταδεχτικούς, πού κ’ οί άλλοι φίλοι τήν είχα

νε στο μάτι. Ό  Γιώργος, δ Αάμος δ Πιάγκος, δ 

Μανόλης, δ Πήδαρος, Ενας κόσμος πού ξανοιγό

τανε στή ζωή. Ά λλοι κάνανε τόν καμπόσο στής 

Άννούλας τόν Ερωτα, άλλοι στή μάθηση καί στά 

γράμματα. Τούς πρώτους εύκολα νίκησε δ Άστράς, 

τούς δεύτερους τ’ άδερφι του δ Άστέρης.

Στό μεταξύ δ Άστέρης ριχνότανε στό διάβασμά 

του το άγαπημένο, κι 6 Άστράς στή θεόμορφη 

γλύκα τής Λιλής,πού γεμάτο τό κεφαλάκι της άπό 

παράξενες ιδέες και πού τού μάθαινε τή Μάννα τής 

Ζωής. Μά τήν ίδια Ζωή, τόν "Ερωτα τόν άληθινό 

γνώρισε δ Άστράς μιά νύχτα μαγευτική μαζί μέ 

τή γειτονοπούλα του τή Ρηγούλα, κοντούτσικη,

παχουλούτσικη, καστανομάτα, μέ τά μαλλιά της 

σκαλωτά καί τή χωρίστρα στή μ·£°η> Εμοιαζε 

νόστιμη κουκλίτσα μά καί ζωντανή. Περίεργο. Τήν 

ίδια νύχτα ξεχείλισε στό χαρτί καά τό πρώτο ποίη

μα τού άλλου, τού αδερφού, εμπνεσμένο άπό μιά 

κοπέλλα πού είχε δει τ ’ άπόγεμα στό παραθυρο.

Τά παιδιά μεγαλώσανε. Στήν Πρίγκη7̂  ένα κα
λοκαίρι, γνώρισε δ Άστράς τή Μυρτούλα, κι άμέ

σως φλογίστηκε γιά τήν ¿μορφιά της. 'Ο Αστέρης, 

δ αδερφός, τήν είδε άπο μακριά στ’ άκΡ°Υι*λι με 

τά ρούχα της τάσπρα· σάν αθάνατη Μούσα τή? Κ 

δέα;. Γλήγορα τήν άντάμωσε δ Άστράς, δρ;μητικός 

καθώς εΐτανε, καί τήν κυρίεψε μέ τήν ψυχή τ νΛ βε 

τό πρόσωπό του δπου εκλαιγε ή άγάπη .'Η Μυρτ?’̂ α 

τσακώθηκε σάν τό πουλί,χύθηκε άπο τήν καρδιά τζ)? 

μέσα σάν το κύμα ή αγάπη,άγάπη πού Εμοιαζε φω

τιά : «Φύγε,φύγε καί πάψε νά μ’ αγαπάς. Νά μή σ’ 

άγαπήσω ! Ά χ  ! τό νοιώθω,τό ξέρω, είναι βέβαιο θά 

καώ, θά καώ». Καί τοντις αληθινά προφήτεψε ή 

Μυρτούλα. Ζήσανε μέ τόν 'Αστρα παντρεμένοι λί- 

γον καιρό. Ή  πυρκαγιά τής αγάπης νωρίς νωρίς Ε

φαγε το δύστυχο τό κορίτσι.

Ό  Άστράς στήν άρχή άπαρηγορητος, μόνος, 

άποσυρμένος στό σπίτι του στήν ΓΙόλη. 'Ο αδερφός 

του μακριά, άπό καιρό Ελειπε στήν Αθήνα, γυρι

σμένος άπό τήν Ευρώπη γιομάτος μάθηση καί 

γράμματα, δουλεύοντας πάντα στήν άγάπη τής 

Μούσας του. Παρηγοριότανε δ Άστράς γράφοντας, 

χύνοντας στο χαρτί τόν πόνο του γιά τή Μυρτούλα, 

κουβεντιάζοντας κάθε μέρα μαζί της. "Ομως Εννοιω- 

θε τήν άδυναμία του. Ή  ψυχή του, ή καρδιά του 

άποζητούσε καινούριες αγάπες. Έγραφε στή Μυρ
τούλα τέτοια λόγια : «Λυπήσου με, λυπήσου με 

καί δέν μπορώ πάντα μου νά σέ θυμούμαι, πάντα 

νά σε αγαπώ !». Καί τόντις Ενώ δ αδερφός του δ 

Άστέρης άποτραβηγμένος κι αυτός στήν "Αγια 

Μαύρα, στο νησί, ύστερα άπό μιά πυρκαγιά πού τού 

Εφαγε τό πρώτο του Εργο, Εργο πλασμένο μέ δλη 

τήν άγάπη του, Εβλεπε στά βουνά τού νησιού τό 

φάντασμα τής Μυρτούλας, πού τού άποσάρκωνε τό 

’Ιδανικό μέ τήν ¿μορφιά της—  τόν ίδιο καιρό στήν 

Πόλη δ Άστράς Επλεκε τον παντοτινό του καί τόν 

ξεχωριστό του τον Ερωτα μέ τή Φροσούλα. Ή  Φρο- 

σούλα εΐτανε κόρη τής κερά Μαρίας τή ; οικονόμας 
τού σπιτιού, πού τήν αφήσανε κλερονομιά κι αύτή 

μες στό αρχοντικό τους οί γονιοί του. Αγαπηθή

κανε κ’ οί δυό τους στή ζωή σάν τά πουλιά. Ή  

Φροσούλα πλάσμα ταπεινό κι αδύναμο τού Εδωσε δ

λη τήν ψυχή της, μά τούτο δέν Εβγαλε βέβαια τόν 

Άστρά άπό τό φυσικό του δρόμο. Άγάπη εΐτανε δ 

προορισμός του. Μά κ’ ή Φροσούλα γυναίκα. "Οσο
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κι αν έρχόντανε στιγμές πού δέν τό χωρούσε δ 

νους της πώς μπορεί νά μην είναι αιώνια σκλάβα 

τού αφέντη πού τής χαρίζει τή μεγάλη του άγά- 

πη ,βμως ή ζούλεια γιά τούς άλλους έρωτες τοΰ Ά 

στρα τής μασσοΰσε τήν καρδιά. Τό ίδιο, άγάπη τέ

τοια χαιρότανε κι ό άδερφός του στήν Αθήνα τήν 

έποχή εκείνη, άπό τόν ποιητή τόν Κωστόπουλο, ά

γάπη στήν ιδέα και στή μούσα, τόν ποιητή πού εί- 

τανε διαμάντι τής Ρωμιοσύνης. Τοΰ Κωστόπουλου, 

νάκουγεται αυτός περσότερο άπό τόν Άστέρη, τοΰ 

Ιρχότανε άνάποδο, κι άς άξιζε ό'σο παίρνει. Γιατί ό 

Κωστόπουλος κι ό Άστέρης παλεύανε τότες γιά τήν 

πρώτη θεση στή φιλολογία κι δ'μως αγαπιόντανε 

τρελά. Στήν Πόλη ό Άστράς βουτηγμένος τότες ά- 

νακατα καί μαργιόλικα σέ τέσσερεις άγάπες. Στήν 

Αθήνα ο άδερφός βουτηγμένος στή δουλειά, πολε
μώντας νά καταφέρη τέσσερα έργα του. Δυό ρο

μάντζα, μιά κωμωδία, μιά ιστορική μελέτη. Οί ά

γάπες τοΰ Άστρα άτέλειωτες. Τώρα τοΰ τράβηξε τό 

μάτι τής ψυχής ή Άργυρό, μιά κοκότα, μιά πού 

ξεσκόλισε στο Παρίσι κ ύστερα γύρισε στήν πατρί

δα της τήν Πόλη νά κάψη καρδιές, νά κάψη μαζί 

μέ τοΰ Άστρα καί τήν καρδιά τής Φροσούλας. Μά 
ή Άργυρό πού μ’ δλα της τά Παρίσια δέν ήξερε 

άκόμα τί θά πή άγάπη, σάν ίδια της νά κάηκε 

άπό τήν άγάπη του Άστρα. Ό  Άστέρης άπό τήν 
’Αθήνα τον ίδιο καιρό πετάχτηκε ένα γύρο στήν 

Ευρώπη. Τό φώς τής ποίησης καί τής λευτεριάς, 

τό φώς τοΰ Ααοΰ το είδε τότες παντού στήν Ευρώ

πη, οπου λίγο πολύ ο λαός κατώρθωσε παντού νά 

βασιλεύη, νά κάνη θρόνους καί νά ξεκάνη, μά 

καί τό κυριώτερο νά έμπνέη τήν ποίηση, τήν τέ- 

Χνγ/> φαντασία καί τά γράμματα. Ζούλεψε δ 

Άστέρης κι άναψε. Ελπίδα σπαραχτική τοΰ γεν

νήθηκε στά στήθια πώς κάτι έπρεπε νά καταφέρη 

γιά τήν πατρίδα. Άθρώποι κ’ οί δικοί μας, λαός 

κι δ λαός μας. Κατεβαίνοντας άπό τήν Ευρώπη 

τράβηξε στήν "Αγια Μαύρα γιά νά πάρη θάρ

ρος καί συβουλή άπο το φάντασμα το αλησμόνητο 
πού τού φανερώθηκε κι άλλοτες. Έγραψε ρομάν

τζο λαϊκό καί ήρθε νά τό τυπώση στήν Αθήνα.Μά 

εκεί μπλέχτηκε μέ τούς ρωμαίϊκους φιλολογικούς 

κύκλους, πού τά λαϊκά τά περιφρονούσανε* αγαπού

σανε τά πάτρια, καί πάτρια έννοούσανε τά πουγ- 

γιά. Στο μεταξύ δ Άστράς στήν Πόλη τραβημένος 

πάντα άπό τό αΐστημα τής Φροσούλας πού τοΰ 

στεκότανε πλάϊ σκλάβα πιστή κι άφοσιωμένη, ξα- 
πόλυσε τήν Άργυρό, σάν είδε μιάν άλληνε. 'Η Κα

τίνα, εϊτανε κορίτσι άναθρεμένο μή στάξη καί μή 

βρέξη. Ά μα τήν άντίκρυσε κόκκινη σε καί ντράπηκε 

«Δέν τήν αξίζω! Δέν άξίζω τέτοιο θησαυρό !» Έ

Κατίνα άπλησίαστη. Έδώ βοήθησε* ή Φροσούλα. 

Μάλιστα. Ή  Φροσούλα1 άπό τήν άγάπη της 

τήν άπέραντη πού είχε γιά τόν Άστρά, πού τόν έ

βλεπε νά υποφέρνη, νά χάνεται γιά τήν άγάπη τοΰ 

κοριτσιού. Βρήκε τρόπο ή Φροσούλα καί γνωρίστη

κε μέ τή φαμελιά τής Κατίνας, κ ’ έτσι κατάφερε 

τό άντάμωμά της μέ τόν Άστρά. Ό  Άστράς ξε- 

ψυχισμένος μπροστά της, σάν τάνήμπορο παιδί, 

βουβός άπο τον πόνο του, άπό τον πόθο, άπο το σέ

βας, άπό άλάλητη μεθυστική άγάπη, άπό τή γλύ 

κα. Τίποτα δέν τής γύρεψε, τίποτα, καί γιά τοΰτο 

ή Κατίνα τοΰ τάδωσε δλα. 'Ύστερα το κορίτσι, τήν 

ώρα πού οί γονιοί του τό έτοιμάζανε νά τό παντρέ

ψουνε μ’ ένα μπαρόνο παραλυμένο, δήλιϋσε αποφα

σιστικά πώς θά τραβηχτή σέ μοναστήρι, καί τδ- 

καμε.

Ό  Άστέρης στήν Αθήνα πάλευε γιά τή Μούσα 

καί γιά τήν Ιδέα . Είχε νά κάμη μέ λογής πρόσω

πα, καί πρώτα μέ τόν Ν. Δ. Κελλίδη πού φυσικό 

του είχε νά μήν εναντιώνεται τήν κοινή γνώμη. Με 

τήν άμεροληψία του, μέ τά μετρημένα του λόγια, 

μέ τό σέβας του γιά τά πάτρια, τά κοινωνικά, δ Ν. 

Δ. Κελλίδης κατώρθωσε νά βγάλη περιοδικό, νά έ- 

χη μαζί του καί τόν κόσμο. Ό  Άστέρης ξεμονα

χιασμένος μέ τούς φίλους του, μά καί μέ τή ζωή 

πού πλημμύρα τοΰ γέμιζε τά στήθια καί σέ κάθε 

του έργο— ποιήματα, δράματα, κωμωδίες, δηγήμα- 

τα, ιστορικά, φιλοσοφικά, έπιστημονικά— κύμα κύ

μα έχυνε τή ζωή του. Ό  Άστράς ξακολουθοΰσε σέ 

καινούριες άγάπες ολοένα κΰμα νά χύνη κι αυτός 
τή ζωή του. Ή  Μόρφο, ή Λεμονίτσα, ή Αντιγόνη, 

ή Βασίλο, ή Άγώρο, ή Δημητρούλα, ή Φιαμέττα, 

ή θοδώρα, τοΰ γλυκαίνανε τις μέρες, ξέγνοιαστος 

καί ξέθαρρος, μέ τό πρόσωπό του πού λαμποκοπού

σε, ξακολουθοΰσε νά τρέχη δεξιά κι άριστερά ώς- 

που νά προφτάση δλες του τις άγάπες. Ή  ευκολία 

του άφάνταστη, στό νάλλάζη καί πάντα ν’ αγαπά. 

Δημιουργία. "Ομως πλάϊ του ή άμοιρη Φροσούλα 

πάντα του σκλάβα καί πιστή

Πόλεμος γιά τήν ’Ιδέα ξεσποΰσε τότες στήν 

Αθήνα. Ό  Άστέρης τονέ σήκωνε. Ό  αέρας τής 

ποίησης δ μαγεμένος φούσκωνε τά πανιά του, έ

παιρνε αλάργα τό γιαλό, γελούσε δ ουρανός καί 

τόν άκολουθούσανε στό ταξίδι καραβάκια πολλά καί 

κάμποσα καράβια. Ή  ’Ιδέα σάν παντιέρα υψωμένη 
περήφανα στό κατάρτι, έγραφε «ΓΙοίηση καί Λευ

τεριά». Εϊτανε δ άγώνας μεγάλος· ή Ελλάδα εί

ναι δνομα γλυκό καί δοξασμένο· μά ένώ λέγανε οι 

άλλοι πώς ή Ελλάδα έχει μόνο παρελθό, αυτός έ

λεγε πώς έχει μέλλο. Ή  φιλολογία, ή γλώσσα κι 

δ νους είχανε καταντήσει άποφεγγιά τής χρυσής



των προγόνωνε τής έποχής. Μά βλέπανε τή μάσκα, 

δε βλέπανε τό πρόσωπο. Ό  Άστέρης στοχάστηκε 

νά δημοσιέψη βιβλίο μέ τδν τίτλο «Βίος του Χρι

στού γιά τό λαό». Τότες Εγινε τό φοβερό τό κακό. 

Σηκώθηκε ή Σκλαβιά νά καταπνίξη τή Λευτεριά 

πού τολμούσε νάγγίξη τήν Ά για  Γραφή. .

Τήν ίδια έποχή πάθαινε κι ό Άστράς απάνω 

κάτω τά ’ίδια, τδν ίδιο πόλεμο σηκώνανε στήν Πόλη 

έναντίο του. Γιατί τάχα ; Γιατί τό γράφει δ προορι

σμός, ή μοίρα τό γράφει τού έραστή δσο καί τού 

ποιητή, νά ξυπνούνε, νά ξαγριεύουνε γύρω τους 

τάθρώπινα τά πάθη καί περσότερο απ’ δλα τή ζού- 

λια. Ό  Άστέρης μέ τις ιδέες πόλεμο δέν είχε· τις 

Εβλεπε πρόθυμες πάντα νά τού δώσουνε τήν αγά

πη τους, δπως απαράλλαχτα καί μέ τον Άστρά 

παράπονα δέν είχανε οί αγαπημένες, πού πρόθυμα 

θυσιαζόντανε γιά μιά του ματιά. Μά ό Άστράς ά - 

φού τις δοκίμασε 8λες, πού νά πής, συλλογίστηκε 

πώς θά υπάρχουνε κι αλλού γυναίκες. Ή  Γυναίκα! 

Τί θάμα καί τί ποίημα ! Πώς γίνεται νά βαρεθής 

τή Γυναίκα; Βγήκε τό λοιπό σέ ταξίδι ’Εννοείται 

μαζί του κ’ ή ξεχωριστή του Φροσούλα. Άρχισε 

άπό τήν ’Ιταλία, τράβηξε στή Γερμανία, άπό κεί 

στήν Αγγλία, ύστερα στή Γαλλία. Μέ τό φιλί τής 

Γυναίκας άτόλαψε καί τού κάθε Έθνους άλάκαιρη 

τήν ψυχή. Κατέβηκε στήν ΙΙόλη κατόπι, κι δμως 

αγάπη συλλογιότανε πάντα ή καρδιά του. Καί τώ

ρα πού κόντευε πενηντάρης, λές κ’ είτανε άκόμα 

πιο θαλερός, πιό παλληκάρι παρά ποτέ του. Βρή

κε δ Άστράς τήν άγάπη πού γύρευε ή πιό σωστά 

βρήκε ή Άγάπη τον Άστρά. Μιά κοπέλλα δεκο- 

Χτ*  Χ9υνδ>, πού τδνομά της Αφροδίτη, λωλάθηκε 

γιά τόν Άστρά. Ή  μητέρα της μέ κανέναν τρόπο 

δέν ήθελε ούτε γιά παντρειά νά τής μιλήση κανέ

νας μέ τέτοιον άθρωπο. Είτανε πλούσια γυναίκα· 

είχε σπίτια, παλάτια, τσιφλίκια παντού. Είχε άγο- 

ρασμένο κ’ ένα παλάτι πέραθε άπό τό Σκούταρι 

καί κολλητά στον όχτο τής Άσίας. ’Εκεί κλειδώ

θηκε ή μάννα μέ τήν Αφροδίτη νά γλυτώση άπό 

τόν Άστρά, νά τής περάση καί τής κόρης. Μά ή 

άγάπη καί τώ δυονώ τους δέν είτανε άγάπη πού 

νά διαλυθή μ’ ένα όχι τής μάννας. Νίκησε ή καρ

διά καί ξαναείδανε στήν ΙΙόλη 8σα είδανε μιά φορά 

μέ τό Λέαντρο καί τήν Ήρώ. "Ενα πρωί' έμαθε δ 

Άστράς πώς ή μάννα της κατέβηκε μάνι μάνι στήν 

ΙΙόλη, δπου δ πατέρας της κοιτότανε στό κρεββάτι 

άρρωστος. Αμέσως,στή στιγμή άστραποβρόντητα έ 

πρεπε νά καταβή δ Άστράς. Νοίκιασε καΐκι. Δέ θέ

λανε οί καϊςήδες γιά τήν κα/οκαιριά. Τούς έταξε 

πενήντα λίρες. Μπαρκαρίστηκε. Μάνιζε δ άνεμος. 

Καί φτάσανε, πού έμοιαζε απίστευτο πράμα μέ τήν
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τρικυμιά τήν ξεμανισμένη. Τόν καρτερούσε ή κόρη. 

Τήν είδε, άχ ! μιά ώρα μονάχα στήν κάμερή της, 

γιατί έπρεπε νά φύγη πολύ προτού ξημερώση. Ά - 

ποχαιρετηθήκανε. Μπήκε ξανά στό κα'ίκι. Τήν ίδια 

στιγμή σηκώθηκε ή φουρτούνα πιο λυσσασμένη.Τόν 

περιτύλιξε πελώριο κύμα, τον άρπαξε, τόν έρριξε δ- 

ξω. Πνίγηκε στάθάνατα τής Αφρογέννητης λημέ

ρια, στή θάλασσα τήν ώργισμένη τής Αγάπης.

Ό  Άστέρης είτανε μακριά σέ ταξίδι σάν έμαθε 

τό θάνατο τού άδερφοΰ του. Σάν πήγε στήν Πόλη 

άντάμωσε τή Φροσούλα, πού ζούσε μέ τή θύμηση 

τού αγαπημένου. Άπό κείνη έμαθε 8λη τή ζωή τού 

Άστρά. Πόσο έμοιαζε μέ τή δική του ! Πήρε σιμά 

του τή Φροσούλα καί ζήσανε φτυχισμένοι. Κατόπι 

τή στεφανώθηκε. Τού χάρισε μάλιστα καί παιδί, 

ζηλεμένο παλληκάρι πού ένωσε στήν ψυχή του καί 

τού Άστρά τήν καρδιά καί τού πατέρα του το κε

φάλι. Πρώτη φορά πού άγάπησε, σά μεγάλωσε, 

πετάχτηκε άπό τά σπλάχνα του καί τό πρώτο του 

ποίημα. Ή  Μούσα μέ τή Γυναίκα, ή Άγάπη μέ 

τήν ’Ιδέα σμίξανε στο παινεμένο τους παιδί.

Κάθε τού Φ’υχάρη έργο βουλωμένο είναι μέ τή 

σφραγίδα τής πρωτοτυπίας. Άπό τό «Ταξίδι του» 

άκόμα ίσα μέ τούς λιγοστούς στίχους του. Τήν πρω

τοτυπία μάς τή φέρνει πιο πολύ στα ρομάντζα του, 

γιατί έκεΐ ξετυλίγεται άλάκαιρος κόσμος πού είναι ο 

ίδιος δ κόσμος πού βλέπουμε γύρω μας καθεμερνά, 

μά πού το δικό μας μάτι δέν μπορεί νά τονέ δή 

άπο τή μεριά πού δ συγραφέας τονέ τηρά Ό  λο- 

γος, πού έμεϊς δέν μπορούμε μέτέτιο τρόπο νά τονέ 

ψυχολογήσουμε. Τά μυθιστορήματα τού Μυχάρη — 

καθώς καί τά δηγήματα— δέν έχουνε τή σημαντική 

δράση στά έξωτερικά γνωρίσματα τού μύθου πού δέ

νεται καί λύνεται.Ή δράση είναι στο μέσα κόσμο,τής 

ψυχής καί τήςσυνείοησης,κιαύτή τή δράση μάςδείχνει 

δ Φ’υχάρης πλέκοντας τό ρομάντζο μέ τή συντρο

φιά τής ψυχολογίας Τά πρόσωπα τά περιγράφει 

στήν ψυχή, οχι στή μορφή Μά καί κεί πού τή 

μορφή της κάθεται νά ίστορήση, κάτου άπό τις πε

ριγραφικές γραμμές του βγαίνει ατόφιος δ κόσμος ό 

εσωτερικός. «Τί παράξενο παιδί εκείνος δ Λάμος δ 

Ηιάγκος ! Δάκρια λές καί στάζανε άπό πάνω του, 

οχι πώς έκλαιγε στ’ αλήθεια, μά ολη του τήν έκ

φραση τού τήν έλουζε τέτοια λύπη, πού θαρρούσες 

πώς άκόμα λίγο καί θά κλάψη. Τού πήγαινε πολύ 

όμορφα ή θλίψη του ή μυστική, γιατί δ δύστυχος 

δέ γύρεβε διόλου νά φαντάζη καί νά σού τή φανε- 

ρώση μέ λόγια ή μέ πράξη, παρά τήν έβλεπες πε- 

ρεχυμένη φυσικά στά μάτια του τάμυγδαλάτα, στά 

μαλλιά του τά κατεβασμένα πού μέ τή χωρίστρα
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τους στή μέση πέφτανε άπό κάθε μεριά, ίσια καί 

παραπονεμένα, γύρω στό μακρουλό άβγουλωτό πρό

σωπό του, πού και του το, άπό τή μορφή του, Εμοια

ζε δάκρι μονάχο.»"Ετσι παρουσιάζεται στήν άρχή δ 

Πιάγκος γιά νά τονέ γνωρίση δ άναγνώστης,καί Ιδιος 

μένει πάντα. Ή  Εξωτερική του περιγραφή τάχα δέν 

είναι περιγραφή του χαραχτήρα, τής ψυχής του ;

Τδ Ιδιο καί στις γυναίκες, πού καμιά τους δέ 

μοιάζει μέ άλλη. "Ολες Εχουνε χωριστό είδος ¿μορ

φιάς, γιατί άλλοιώτικος είναι κι δ χαραχτήρας τους. 

Από τή μορφή τους τήν Εξωτερική μάς φανερώνε

ται καί τούτος. «Ή  Μυρτούλα εΐτανε άψηλή σάν 

καλαμιά, λιγνούτσικη σάν τό βεργί, κ’ ή μέση της 

σωστό δαχτύλίδι. Μέ τά φρύδια της τά καμαρωτά, 

μέ τά όλόμαβρα, μεγάλα της μάτια, με τά κόκκινα 

τά χείλια καί τό πρόσωπο το χλωμό, με τή διάλε- 

φκη κοκκαλένια μύτη σάν τού άετοΰ, ψιλομύσειδη 

καί λυγερή, δλη της ή Εκφραση Εδειχνε κάτι μο

ναδικό καί ξένο, πού δέν μπορούσες νά καταλάβης 

άν Επρεπε νά τό πής περηφάνεια, ψύχρα, μεγαλείο 

ή άν το κορίτσι τραβιότανε άπό φυσικό του κα̂  

αγιαζότανε, άμα το συνιύχαινες. Τό πρόσωπό της 

Εμοιαζε σάν κλειδωμένο, κλειδωμένη καί ή καρδού 

λα της. Πότε πότε λές καί περνούσανε σύννεφα 

μακρινά πού τής άποσκοτεινιάζανε τομορφο το μέ

τωπο τάπαλό. Σφαλνουσε τά ματόκλαδά της, Εσκυβε 

τό κεφάλι της, καί τά μάβρα της τά μαλλιά φαι

νόντανε άκόμη πιό μάβρα, πιο πηχτά, σάν άπό νύ

χτα ξαφνική πού τήν άποσκέπαζε δληνε». Ά πό 

τέτοια περιγραφή μπορεί νά πάρη τό ίδιο κ’ Ενας 

ζουγράφος, καθώς κ’ Ενας ψυχολόγος, το Ιδιο κ ’ έ 

νας γλύπτης καθώς κ ’ ενα; ποιητής.

Κι δμως αύτό δέ θά πή πώς μέσα στό καινού

ριο Εργο τού Ψυχάρη δέ σπαρταρά ή ζωή δλόγυ- 

μνη. Βρίσκουνται κομάτια πού τά σημαδεύει 6 πιό 

άπόκοτος ρεαλισμός, μά δ ρεαλισμός Εχει τήν πρω

τοτυπία του καθώς είναι περεχυμένος γύρω άπό τήν 

ψιλοψιλούτσικη αΐστηση πού δίνει τής άθρώπινης 

άπόλαψης ή αδυναμία, πού αύτή ίσια ίσια είναι ή 

δύναμη μέσα στο πάθος πού τά πάντα κυβερνά. Ό  

συγραφέας καί τά πιο υλικά γνωρίσματα τής άγά

πη ς τ’ άποψυχώ/ει, χωρίς νά παύουνε νά είναι υ
λικά πέρα γιά πέρα. Τό φιλί, τό χάδι, τό αγκάλια

σμα, τής σάρκας τή λύσσα, δλα μάς τά προσφέρνει 

γιομάτα μέ γερή ποίηση, δηλαδή μέ άλήθεια. « Έ 

να χάδι άχ ! ενα μόνο, γιατί το πετσί σου είναι 

σάν το μετάξι». — «Κοιμήσου, κοιμήσου, χρυσέ μου, 

καλά, μέ τά πόδια σου στήν ψυχή μου τυλιγμένα», 

— «Αές και δέν αγαπούσε ή Μυρτούλα μόνη, συνα· 

γατέούσε στό σώμα της κάθε νεβρί, στο νοϋ της 

κάθε λογισμός, κάθε χτύπημα στήν καρδιά της' συ-

ναγαποΰσε τό αίμα, τό κρέας, τό πετσί.» — «Τό 

πρώτο φιλί πού τής πήρε, δέν τοννοιωσε κάνε γιά 

φιλί, τόσο ήμερο, τόσο χαδεφτικό, τόσο γλυκό, τόσο 

άνύπαρχτο τής ήρθε μέ τά χείλια του πού μόλις 

τής αγγίζανε τό δέρμα, δπως ή πεταλούδα τό ρό

δο».— «Είχε ή Μυρτούλα τή λεφκάδα τού χιονιού, 

είχε συνάμα τή λάβρα τού βουλκάνου· εΐτανε ανή

ξερη σάν τήν ίδια τήν Παρθενιά, εΐτανε άχόρταγη 

σάν τον Έρωτα τόν ίδιο, τόν πρωτόπλαστο θεό μας* 

τό νού της τόν Εξυπνο πού τή στιγμή τής αγάπης 

χυνότανε μέσα του δλος, τήν καρδιά της πού σάν 

τή φλόγα σέ περίζωνε, τό κορμί της το πανόμορφο, 

τάφράτο καί τό πυρωμένο, πού γύρεβε νά κάψη καί 

νά καή, δλα της άφτά, δλα σού τά χάριζε, σου τά 

θυσίαζε μέ τό φιλί της, σά νά σού Εφερνε, σά νά 

σού Εσπρωχνε τό φιλί Εκείνο άλάκαιρη τή Μυρτού

λα στά χείλια σου, νά τήν καταπιής».— «"Ετρεμε 

δ Άστράς κάθε ώρα μήν πάθη τίποτις ή μονάκριβή 

του· ανησυχούσε δλοένα κι δλοένα, φοβότανε, μάλι

στα σάν Εβλεπε τήν τόση της άγάπη· μά κουράγιο 

δέν είχε νά τής βαστάξη τήν δρμή της, τό χύσιμο 

τής ψυχής της τό ακράτητο, γιατί ά χ ό ρ τ α γ α  κι ά- 

φτδς ήθελε νά τή χαίρεται. Τήν Εκαιγε, βέβαια, μά 

καιγότανε μαζί της».
Μιά πλημμύρα ζωής ακράτητης ξεχύνεται μέσ’ 

άπό τά «Δυό άδέρφια», είναι ή κίνηση, είναι ή 

φλόγα, είναι δ ύμνος στήν Ά γάπη, στήν Ιδέα, 

στή Μούσα, είναι ή λευτεριά τής ψυχής, τού κορ

μιού, τού Είναι, τό γελοίο, τό κλάμα, ή άπόλαψη, 

δ πόλεμος, ή άπελπισιά, ή γαλήνη, δ δρόμος τού 

προορισμού, τό ξεχείλισμα τού πόθου καί τού πόνου, 

ή γλύκα στό φιλί, ή άπαλοσύνη στο χάδι, καί πά- 

νου άπ’ δλα ή έλπίδα ή αχόρταστη. "Ολα τά πάν

τα Εκεί μέσα σαλεύουνε, παλεύουνε, δημιουργιούν- 

ται, φεύγουνε, δέ στέκουνται, ζούνε, ζοϋνε γύρω 

άπο τή φαντασία μας, κάτου άπό τά μάτια μας, 

μέσα στήν ψυχή, πάνου στή σάρκα μας.

Τί άλλο μεγαλήτερο γιά ενα συγραφέα άπό τό 

φύσημα τής ζωής ! Εύκολο νά πάρης νερό καί χώ

μα καί μέ τόν πηλό νά σκαρώσης άθρώπους. Μά 

πόσο δύσκολο νά τούς χύσης Εσώψυχα τήν πνοή. 

Είσαι ποιητής, είσαι Πλάστης, είσαι Δημιουργός. 

ψ

Ό  Άστέρης κι δ Άστράς, τά δυο άδέρφια, οί 

δυό ψυχές, άν κοιτάξη κανείς βαθιά θά τούς δή 

νά περνούνε μπροστά του σά δυο ιδέες, μά σάν ενα 

μονάχα πρόσωπο πού παραλληλότροπα ή ζωή του 

μοιράζεται στή Γυναίκα καί στή Μούσα. Κι άλή- 

θεια, καί γιά τά δυό αύτά θηλυκά μιά φωτιά χρειά

ζεται γιά νά τά αίστανθής καί νά τά κυριέψης, ή 

Ά γάπη. Ή  φλόγα τής άγάπης είναι ή μόνη πού
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άνοίγει τά μάτια γιά τήν αληθινή ζωή. Τήν ξεχω

ριστή αντίληψη γιά τό κάθε πράμα, ή άγάπη μπο

ρεί νά μάς τή δώση. Πόσες γυναίκες καί πόσες ι

δέες διαβαίνουν αδιάφορες κι απαρατήρητες γιά τόν 

ένα, έκει πού τόν άλλονε τόν καίνε μέσα καί μέσα, 

του δίνουνε τή δύναμη καί τό κουράγιο γιά φερ

σίματα καί γιά έργα πού αδύνατο νά τά νοιώση ό

ποιος δέν αιστάνθηκε στή ζωή του τή μεγαλοσύνη 

τής ίερής φλόγας. «'Άμα δέν τό βγάζεις πέρα ή 

μέ μιά ίδέα ή μέ μιά γυναίκα, σημαίνει πώς δέν 

αγάπησες ό ίδιος μέ τά σωστά σου, μήτε τή γυναί
κα μήτε τήν ίδέα».

Ό  Έυχάρης συνηθίζει μέσα στά ρομάντζα του 

νά χύνη δλονε τόν εαυτό του. Καί στ’ « ’Όνειρο 

τού Γιαννίρη» καί στήν «"Αρρωστη δούλα» καθώς 

καί στά «Δυό αδέρφια» θά ξεγωρίσης μέ άδρε*» 

γραμμές τό χαραχτήρα, τά σημάδια, τήν ψυχή, τό 

νού του συγραφέα όπως τονέ ξετύλιξε ή ζωή. Ξε

χωριστή προσωπικότητα, όπως ό Ψυχάρης, πού οί 

μέρες του είναι υφασμένες μέ το μεγάλο τό ζήτημα 

πού κλείνει μέσα του λογής μικρότερα τέτοια, έ 

νοιωσε στή ζήση του συγκίνησες πού τού κουνήσα

νε τό Είναι, πέρασε μπόρες, ανέβηκε γκρεμούς, 

διάβηκε κάμπους, τόν έψησε τό κάμα τής αδικίας 

τονέ φούντωσε ο θυμός τής απελπισίας, τονέ δρόσισε 

το φιλί του θαμασμοΰ, τόν αγκάλιασε τό φως τής 

οόςας. Αύτά δλα πλεγμένα μέ τού νού του τήν ε

νέργεια, μέ τής καρδιάς του τά ρόδα,του δίνουνε το 

Ολικό γιά νά μάς δώση τις πολύτροπες οίπλες του 

εγώ του σ’ έργα γιομάτα ποίηση καί φαντασία, 

λουσμένα ομως άπο τόν ήλιο τής αλήθειας καί τής 

πραματικότητας.

Γά πρόσωπα πού περνούνε καί σαλεύουνε στά 

«Δυο αδέρφια» είναι δίχως άλλο παρμένα άπό τον 

κοσμο τόν ίδιο, δπως τά είδε ολοφάνερα μπροστά 

του, δπως τά ψυχολόγησε ό συγραφέας. Μέσα στ& 

Λιαμαντούλη ένας δηγηματογράφος γνωστός άνα- 

σταίνεται, στον Τζοπανά ένας άλλος λόγιος ζουγρα- 

φίζεται, στον Τσιγκομάγκα κάποιος πλούσιος κ ’ έ- 

θνικός ευεργέτης σατυρίζεται, στον Κελλίδη ένας 

περίφημος μτχτος κ ’ ιδρυτής ένός Κάποιου βιβλιακού 

σύλλογον χαραχτηρίζεται, στο Ναζί δη έ γραμμα

τέας τού σύλλογου ξεχωρίζεται, κ’ έτσι γραμμή πέ

ρα πέρα. Ή σάτυρα τού Ψ’υχάρη, ή ευγενική μά 

καί τσουχτερή όσο παίρνει, καμουτσικίζει άλύπητα 

τούς χαραχτήρες πού ρημάξανε τά ρωμαίϊκα γράμ

ματα, μέ τό νά μήν έχουνε ίσια ίσια χαραχτήρα. 

Μέ τή ζουγραφιά τους, μάς ψυχολογεί τά καθέκα

στα τής φιλολογική; μας ζωής καί βρίσκει τήν ευ

καιρία νά ύψωθή άλάκαιρος σάν ύμνος γιά νά πή 

τις χάρες τού ποιητή, τού Κωστόπουλου, πού κ’ αυ-

τόνε άπό τά συγκαιρινά μας χρόνια τονέ βγάζει» 

καί τον άνεβάζει στό θρόνο πού ή μεγάλη του δου

λειά καί ή τρανή του καρδιά τού στήσανε.

Έ τσ ι ήσυχα καί γλυκά ό συγραφέας μέ τή 

γαλήνη τής δήγησης μάς δίνει έργο πού δέν 

είναι μονάχα μυθιστόρημα δπως τό χαραχτηρίζει, 

μά πού μαζί μ3 αυτό είναι καί πιό πολύ ιστορία, 

μελέτη κοινωνική, ψυχολογία, επιστημονική έρευ

να, πολεμική, λυρική τέχνη, βιογραφία, σάτυρα, 

κάτι πρωτόφαντο, κάτι πρωτότυπο, κάτι πού τραβά 

το βαθή παρατηρητή, τον καλλιεργημένο ά ν αγνού- 

στη, πού άνασυμπά τή σπίθα όποιου μέσα του ή 

καρδιά καί ή φαντασία γράφει ποίηση καί λευτε

ριά. Στή «Ζωή κι άγάπη στή μοναξιά» μάς έδειξε 

ό Φυχάρης μ’ άλλον τρόπο καί μ’ άλλη ψυχολο

γία το Ρομπινσώνα, κάνοντάς μας νά νοιώσουμε 

πώς τάγαθά τού συντροφιασμοϋ μπορεί νά παρθούνε 

άπο καινούρια μεριά, άλλη άπό κείνη πού τά κα

τάλαβε ό συγραφέας τού «Ρομπινσώνα Κρούσου». 

Έ τσι καί στά «Δυο αδέρφια» μάς δείχνει τόν τύπο 

τού Ντον Ζουάν άπο μεριά νέα κι άγνωστη, δη

μιουργώντας πλάϊ του καί το Ντον Ζουάν τής ι

δέας, τού νού, τής μούσας. Σέ κάθε κεφάλαιο τού 

ρομάντζου ξανοίγουμε τή διαφορά, πού είναι ίδια 

ή ομοιότητα. Στήν αρχή μές στό κεφάλι τού Ά -  

στέρη άχρωμες κι άμορφες φανίζουνται οί ιδέες πού 

τονέ κεντούνε, δπως μέσα στήν καρδιά τού λίστρα 

μουντές κι αξεχώριστες βλασταίνουν οί άγάπες. Κ 

δπως σιγά σιγά ανεβαίνουν τά σκαλοπάτια οί λα

τρείες τού Άστρά καί ξεχωρίζουνε οί γυναίκες κ’ 

ή σάρκα τους σπαρταρά, έτσι καί τά έργα τής φαν- 

σίας τού Άστέρη χρωματίζουνται όλοένα με τά ζων

τανά τής πλάσης χρώματα καί κατασταλάζουνε σέ 

ιδέα καί σέ μορφή. Ό  δρόμος ό ίδιος, ή ίδια ψυχο

λογία, αδερφικά τά πάντα. Τήν ώρα πού ό Ά στέ

ρης πασκίζει στήν Αθήνα νά καταφέρη τά τέσσερα 

έργα του, πού τό καθένα ξεχωριστά τού συνεπαίρνει 

το νού, ό αδερφός του ό Άστράς στήν Πόλη περι

πλεγμένος μέ τέσσερεις άγαπητικές τήν ίδια εποχή, 

πού τις βλέπει, πού τις αγαπά κάθε μέρα. όπως ο 
άλλος αγαπά τά τέσσερά του τά έργα. Εννοείται 

διαφορετικής αξίας το καθένα- διαφορετικής αςίας 

κ’ ή καθεμιά τού Άστρά. Άκόμα καί στό θάνατο 

τής Μυρτούλας, τής γυναίκας τού Άστρά, ή σύγ

κριση δέν πάει πίσω. Τής Μυρτούλας ή ζωή ποίη

μα πού έσβησε, τού Άστέρη το έργο ποίημα μονα

δικό πού κάηκε χερόγραφο μιά νύχτα στήν Κηφι

σιά. Δυο πλάσματα, δυό δημιουργήματα χαμένα. 

Στέκεται ό συγραφέας νά μάς περιγράψη τί αί 

στάνθηκε κείνος πού έχασε τή Γυναίκα, τί μελέτη

σε μέσα του κείνος πού έμεινε δίχως τής φαντασίας
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του το παιδί. Μά ή περιγραφή τούτη, ή βαθειά καί 

ψιλή στά ψυχολογικά της, δέ στέκεται βέβαια μαζί, 

βαλμένη σά σέ ζυγαριά, μά έρχεται με τήν τέχνη 

που ζητά τό πλέξιμο του μύθου, μέ τόν τρόπο πού 

χρειάζεται γιά νά κεντηθή τοΰ άναγνώστη ή προ- 

σοχή αγάλια γάλια ώςπου ό ίδιος τή σύγκριση νά 
νοιώση.

Στήν έποχή μας, πού ή φιλολογία τοΰ τόπου 

μας κατάντησε μίμηση κι άναμάσσημα τοΰ ίδιου δ- 

λοένα μοτίοου σέ ποίηση καί σέ πεζά, μέ τό νά 

λείπη το αίστημα καί ό νούς, έρχεται το καινού

ριο έργο τοΰ Ψυχάρη νά μάς γέννηση αίστήματα 

νέα, πρωτόφαντα ζητήματα, ανθισμένες ιδέες, ζων

τανές ιστορίες καί νά φυσήξη μέ τής πραματικό- 

τητας τή δύναμη τήν αύρα τής φιλοσοφίας.

(Στ’ άλλο φύλλο τελιώνει)

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΑΦΗΣ

ίΐΒΑΑΗΣ ΠΡΟΣ [ΗΤΙΟΥΡΛΚΟ *)
(Άντίχραιρο)

Α ί^ερπουΑ , 1 6  τ ο ΰ  Μ ά η  1 9 0 1

’Αξιότιμε κ. ΙΙατσονράκο,

Κ άπιος άγνωστός μου ε ίχ ε  τήν καλοσύνη 
νά μου στείλει το φύλλο τή ς  « 'Ε σ π ερ ιν ή ς»  ο
πού φ ά νηκε τό γράμμα σας τό προς έμενα.

Π αρατηρώ λ έτε  πώ ς μοΰ γρά φ ετε λακωνι- 
κώ ς. Α ακω νικώ ς στά παλιά τά χρόνια σήμαινε 
τόν τοόπο το λιγόλογο κι άςιόποεπο1 άν είναιI 1 1  ® I

νά κρίνιο άπό τά  γραφόμενα σας, λακωνικός 
σήμερα λ έγ ετα ι ο φλύαρος καί κακοήθης.

"Αν ή 'Ε λ λ ά δ α  έ χ ε :  οχτρούς, δεν ύπαρχε 
(όπω ς φ αντάζεστε) ανάγκη νά ζαλίζουνται κα| 
νά δαπανούν άς είναι καλά κάθε μας ΙΙα τσου- 
ράκος, κ Γ  ή δουλιά τους έγινε.

1ΙρόΟομος 

ΛΛΕΞ. ΙΙΛΛΑΙΙΣ

Ί  ΚοίταΞε «Χουμχε» άύ·.0. Ιόο, εελίΐα ¿71.

¥* ΓΛΑΡΗΣ

τ α  A ν ο  Α  Α Ε Ρ Φ Ι Α

ΜΚΙ’ΛΛΟ KttNIKO Ι1Η01ΤΛΨΙ Κ<> ΛΠΉΙϋΤΟΡΗΜΑ 

Τ υ π ώ θ η κ ε  σ τ ο  Π α ρ ί σ ι  κ α ι  π ο υ λ ι έ τ α ι  α τ ό  Β ι 

β λ ιο π ω λ ε ί ο  τ ή ς  « 'Ε ο τ ί α ς » δ ρ . 1 0 .

Ο Ν Ο Υ Μ Α Σ , ,
Β Γ Α Ι Ν Ε Ι  Κ Α © Ε  Θ Ε Ρ Ι Α Κ Η

Διευθυντής: Α · Γ ί-  Τ Α Γ Κ Ο Ι Ι Ο Υ Λ Ο Ε

ΓΡ Α Φ Ε ΙΑ  : ΔΡΟ Μ Ο Σ ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α ΤΗ , άρ. 11, ΑΘΗΝΑ

Σνντρομή χρονιάτικη  : Γ ιά  τήν 'Ελλάδα καί γιά τήν 

Κρήτη δρ. 10 . Γ ιά  τό εξωτερικό φρ. χρ. 12 Γ ιά  

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (?> δρ· 

τήν τριμηνία.—Κανένας δέ γράφεται συντρυμητής ά δέ 

στέλνει μπροστά τή συντρομή του.

2 0  λεφτά τό φύλλο, 2 0 . —  Τά περασμένα φύλλα που 

λιοΰνται στό γραφείο μ.ας στή διπλή τιμή.

Β ρ ίσκ ετα ι στήν ’ Αθήνα σ’ όλα τά κιόσκια, καί στις έπαρ 

χίες στά Πραχτορεΐα τών ’Εφημερίδων.

Ρ α ΡΑΓΡΑΨΑΚΙΑ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ—Κ Α Ι Δ ΕΥ ΤΕΡΟ  

ΚΡΟΥΣΜ Α -Η  ΚΑΡΜΑΝΙΟΑΑ -  Γ ΙΑ  Ε Π ΙΣ Η 
ΜΟΥΣ Κ Ι  ΑΝΕΠΙΣΗΜ ΟΥΣ.

Μ Α ΙΝ ΕΤΑ Ι Π ατσουράκειος άνήρ πάλι καί φοβερί
ζει....κα ί τρέμετε, μαλλιαροί. ‘Ετοιμάζει μιά σφήνα γιά 
νάν τή χώσει, λέει, στό 102 άρΰρο του Συντάγματος, 
ατό «περί μονιμότητας των υπαλλήλων ,>, γιά νά π αύ ε
ται άπ ότή  ϋ'έση του κ ά ΰ ε δημόσιος υπάλληλος που &ά 
επιβουλεύεται τή γλώσσα τοΰ Συντάγματος.

Τήν Τρίτη βράδι εϊταν έτοιμος νά παρουσιάσει τή 
σφήνα ~ου καί νά βρίσει άπό τό βήμα τής Βουλής τόν 
Παλαμά, κατά τήν άγιάτρευτη κι ανίερη σννήΰεια τον, 
μά δέν πρόφτασε. Κ  ίσως άπόψε, Τετράδη, ϊσως τό 
Σαβάτο, μά σίγουρα μ ιά μέρα ά π ’ αυτές ΰ ά  γίνει τό 
πανηγύρι. Κ αί ΰ α  υποβάλει τήν πρότασή του ό κ. Π α- 
ταουράκος, καί νά βγάλει τό λόγο τον, καί &ά περάσου
με έμεΐς καλά καί ή αφεντιά του καλύτερα, γιατί, κα- 
ΰ ώ ς μαθαίνουμε, ή πρότασή του &ά π άει στά πονφ !, 
δέ ΰ'ά ψηφιστεί δηλ , γιατί ή Βουλή χόρτασε μέ τις 
δάφνες που μάζωξε μέ τό 2  άρθρο καί δέν εχει καμιά 
όρεξη κα ί γι' άλλες.

ΣΤΕΡΝΟΓΡΑΦΟ. Τό πανηγύρι έγινε τήν Τετράδη 
νύχτα. ‘ Ο Πατσουράκος έβρισε δολοφόνο (!!) τόν ’Ί δ α ,  
μά δέν πρόφτασε νά βρίσει δολοφόνο καί τόν Παλαμά 
γιατί «δίς άνεκλήθη εις τήν τάξιν>>, πού π άει νά π ει 
πώς δυό φορές ή Βουλή τοΰ είπ ε: Σκασμός !

ΚΑΙ δεύτερο κρούσμα. "Υ στερ’ ατό τό γυμνασιάρχη 

Βόλου, νά, πού κι ό διευθυντής τοΰ ΙΙραχτικού Λυκείου 

διώχνει άπό τό σκολειό ένα μαθητή γιατί, καθώς γράφει 

ή «'Ακρόπολη», μεταχειρίστηκε στήν έκθεσή του, «τής ο

ποίας τό θέμα ήτο γνωστότατου λαϊκόν παραμύθι», τή 

δημοτικιή γλώσσα.

Ή  διαταγή πού τοιχοκολλήΟηκε στό Λύκειο λέγει τάδε- 

«Ό  μαθητής Κουτσομητόπουλος αποβάλλεται ώς 

μή μεταχειρισΟείς εις δοϋεϊσαν εις αυτόν έκθε- 

σιν τήν επίσημον γλώσσαν τοΰ Κράτους.»
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Καί το Λύκειο, παρακαλοΰμε, λέγεται Π ραχ τικό , πού 

πάει να πει πώς πραχτικά πρέπει νοίναι καί τα μυαλά κει- 

νώνε πού διδάσκουνε κεΐ μέσα.

*

ΩΣΤΟΣΟ «δεν έτέθη ήδη έν ίσχΰϊ τό νέον Σύνταγμα») 
καθώς γράφουν κάθε μέρα οί φημερίδες· μπορούσε λοιπόν 
ό 'Υπουργός τής Παιδείας να πει στους διάφορους γλωσ- 
σαμΰντορες πώς παραπολύ νωρίς άρχινήσανε να στήνουν 

τις καρμανιόλες τους καί να καρατομούν δσους μαθητές 

δέ δέχουνται, επειδή καί τό θέλει τό Σύνταγμα, να μετα

βάλουνε τά κεφάλια τους σέ νεροκολοκύθες.
Καί τί έχει νά γίνει άκόμα !

*

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ τής Παιδείας, οί καθηγητάδες καί οί 
φοιτητάδες τού Πανεπιστήμιου, ό Άθηναίϊκος τύπος, οί 
γλιοσσαμύντορες κι ϋλοι οί επίσημοι κι ανεπίσημοι πέρα 

πέρα, άς διαβάσουνε σήμερα τήν πρώτη σελίδα τού «Νου- 
μά» νά καμαριοσουνε πώς μιλάει για τον Ποιητή τό άνθος 
τής Γαλλικής ’Επιστήμης. Θάν τις έχουν ακουστά τις υ
πογραφές πού στολίζουν τήν τιμητική δήλωση πού 

δημοσιεύτηκε στόν Παριζιάνικο «Temps» κ’ έτσι μάς 
βγάζουν από τον κόπο νάν τούς πούμε περσότερα.

Θυμάστε πώς μίλησε ό κ. Υπουργός τής Παιδείας στο 
περίφημο έγγραφό του για τόν Παλαμά, καί βλέπετε σή

μερα πώς μιλάνε οί Γάλλοι ’Επιστήμονες. Τόσο μόνο. Π ε
ριττό κάθε άλλο σκόλιο.

ΠΡΟΣ Τ0“ΑΑΕΡφΑΤ0Ί|Σ ΑΗΜ0Τ1ΚΗΣ,.
Μ όναχο 2 8  τον Μ άη 1911

’Αξιότιμοι Κύριοι,

Δεν μπορεί παρά νά χαίρετα ι ψυχόρμητα 
κάθε Ρ ω μ ιός για  τό ξεφ λάστρω μα κάθε κα ι
νούργιας Ιδ έ α ς  πού από τή  Ρωμιοσύνη βγαίνει 
καί στή Ρωμιοσύνη ξαναγυρίζει. Κ ’ ή ίδέα τού 
Ά δερφ ά του  σας γιά τή  γλώ σσα είναι καινού
ρια, καινούρια στή  νέα σημασία κι αποτύπωση 
πού δίνετε σέ τούτηνε τή  λ έξη . Γ ια τί ή νίκη 
τή ς  δημοτικής είναι πια σίγουρη, ανεξάρτητη 
από χρόνο καί τόπο καί άτομα. Είναι τό έαώ- 
ψυχο α π οτέλεσμ α του προσταχτικού κ α τη γ ο 
ρηματικού πού ή εξω τερ ική  συνθηματική του 
έκφραση δύσκολα θά μπορούσε νά βαλθεί σέ 
μαθηματικό τύπο, όντας το αναγκαίο α π ο τέλ ε
σμα μιας διανοητικής ενέργειας πού γίνεται γιά 
ώρισμένες ίδέες κάθε φορά πού παρουσιάζεται 
το φανέρωμά τους σέ π ρ οστα χτική  λύση από 
άτομα πού βρίσκουνται σέ άμεση  έπαφ ή μ έ τή  
μ ελλάμ ενη  νίκη τή ς  Ιδ έ α ς . Γ ιά  τούτο καί πολύ 
καλά κάμανε νά υψ ωθείτε πάνω άπο σύβολα 
καί γρα μ μ ατικές, πάνω άπο π ρ α χτικ ές ω φ έλειες 
καί άμεσες Ιφαρμογές γ ιά  νά μάς δείξετε τό 
αιωνόβιο τ ή ς  Ιδ έ α ς , πού φτερουγιάζει άποπάνω 
άπο τά  περιορισμένα καί π ο λλές φορές έγω ι- 
στικά κεφ άλια  των κάθε λο γ ή ς διδάχωνε.

Σάς παρακαλοΰμε νά π ιστέψ ετε π ώ ς θά μάς 
έ χ ετ ε  πάντα στο πλεβρό σας σάν πρόθυμους 
στρατιώ τες γ ιά  τό θρίαβο τή ς  Ιδ έ α ς , τή ς  ά- 
π ύλυτης κυριάρχισσας, πού γίνεται έθνοσώστρα 
σά βρεθεί ένα έθνος νάκούσει τ ή  φωνή τη ς .

Μέ υπόληψη

ΓΛΗΓΟΡΗΣ Ι1ΑΠΑΣΤΑΘΗΣ Nordendstr. ι 3)ΙΙτ 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ 

Θ,ΝΑΣΗΣ ΤΣΑΓΚΟΤΛΗΣ 

ΣΠΓΡΟΣ ΚΟΓΤΣΟΓΑΑΣ

Τ. Γ . ’ Από το γράμμα μας μπορείτε νά κ ά 
μ ετε  όποιαδήποτε χρ ή ση  θέλ ετε , για τί δέ φο
βούμαστε νά διαλαλήσουμε τήν Ι δ έ α  μπροστά 
α π ’ ολονε τόν κόσμο.

ΘΑΛΑΣΣΙΝ i ΖΩΗ

Γ Ι Α  ΤΟ Φ Ι Λ Ο Τ Ι Μ Ο
'Η μποζοϋ στόν τόπο μας είναι τό γιατρικό τοϋ 

κρΰου. Πέφτει χιόνι πολύ ; Δέκα-δεκαπέντε μαζέ- 

βουνται μέσα σ’ ένα καπηλειό, βάζουνε ρεφενέ, γε

μίζουνε μια στάμνα μέ κρασί, εξ-εφτά οκάδες, ρί

χνουνε λίγη ζάχαρη μέσα μαζί μέ κανέλλα ή μοσκο

κάρφι, τί| βάζουνε υστέρα στή φωτιά για βράσιμο, 

καί...λαχτάρα. Κράζει τό κρασί, καί σέ λίγο έχουμε 

τή μποζοϋ πού διώχνει, τό κρύο καί ξαρατίζει τή 

φτώχεια. ’Όξω φτώχεια, λοιπόν. ’Αρχίζουν ύστερα 

οι θύμησες· αρχίζουνε τά παραμύθια. Άραδιιίζουν- 

ται τά βάσανα, οί παληκαριές, τά γλέντια, οί δου

λειές. Καί στα τελεφπαϊα, σαν τά τσουγκρίσουν λι

γουλάκι. ό τάδες μέ κείνον δά, καλή νύχτα σας. Τό 
καπηλειό κλείνει. Ά βριο,ά λιγοστέψη τό κρύο,Οάχη 

ερημιά, γιατί τότε βρίσκουνται δουλειές, αλλοιώς— 

καλή σας μέρα καί πάλε.Απόψε μπορεί καί να χο

ρέψουμε. θ ά  τό κάψουμε κιόλας. Θά φέρουμε καί 

τό μπάρμπα Σκουλή μέ τή λιούρα του. ’ πόψε, σαν 

πάντα όταν έχη κρύο γερό). Έ τσ ι, πού λέτε, είμα

στε πάντα σέ τάξη.

Τις προάλλες, στό πολύ τό κρυο, πούχε περάσει 

τούς δεκαπέντε βαθμούς, καθόμουνα μέσ’ στοϋ Κω- 

στή τοϋ Βέκιυυ τήν ταβέρνα. ΙΙαρέα μου εϊτανε κά

που δέκα, γέροι καί μεστοί μαζί καί παληκαρύπλα. 

Είχαμε απόφαση γιά μποζοϋ, μα ειτανε νωρίς καί 

τό στρώσαμε στα λόγια ώς πού νάφτανε τό κεντί. 

Τό μαγκαλάκι, πού δεν απολείπει από κανένα κα

πηλειό, βαστοΰσε αρκετή ζέστα. ΚαΟήσαμε, λοιπόν, 

γύρω του καί κουβεντιάζαμε. ’Από λόγο σέ λογο 

φτάσαμε καί σ’ ένα ναβάγιο, τοϋ μπαρκοπεστιοϋ 

τοϋ καπετάν ΓΙυθάρη. Ό  μπάρμπα Παντελής, άδρε- 

φός τοϋ λοστρόμου του καραβιού καί νάφτης, ό
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μόνος πού γλύτωσε, βρισκότανε στήν παρέα μας. 

ΆΟρωπος πουχε τραβαγιάρει πολλά και πού μίλαε 
λίγα- γλυκό συ ντυχο γεροντάκι, συλλογισμένο πάντα 

και κατσουφιασμένο, εξόν άπό μερικές φορές. Είχε 

όρεξη κείνο τό βράδι, καί, γιά νά φέρη διάθεση 
και σέ μάς, άρχισε νά δηγάται.

Μάς είπε πολλά γιά ταξίδια του, γιά περιστα

τικά του, γιά ναβάγια. Στερνά προσπάθησε νά σω- 

πάση, γιά νά πάρη άλλος σειρά. Σά νάχε κουραστή 

νά συλλογιέται, νά νουνίζη, νά σκαλίζη τά περα

σμένα του καί νά λυπάται. Μά ύ μπάρμπα Στε

ριανός, νάφτης καί τούτος, απ’ τό Βασιλικό— ένα 

θαλασσοχώρι λίγο μακριά μας— τόν ρώτησε: —  Δέ 

μου λές, καπετάν Παντελή, τί γίνεται ό άδρεφός σου 

ποί'τανε δέφτερος μέ τα Εγγλέζικα, ό Βαγγέλης;

—  Ά  ! έκανε ό μπάρμπα ΙΙοατελής πικραμέ

νος, δέν τό ξέρεις τάχα πώς πάγει κι άφτύς; Ά χ , 

μωρέ....καλά εϊτανε κείνος στά ’Εγγλέζικα· μά νάταν 

ή ώρα καμένη καί ψημένη πού τού κατέβηκε, λέει, 

νά γίνη ρωμιός καπετάνιος. Σά νά μήν είτανε ρω
μιός στά Εγγλέζικα. Ά ς  είναι, πήγε σέ μιά εται

ρία δική μας. Μπήκε μέσα στά παλιοκάραβα καί τό 

καταφερε ναναι πρώτος. Μα τι τοφελος ! Η έται- 

ταιρία, σάν κι όλα μας, Ρωμαίϊκη : χωρίς τάξη,

χωρίς σέβας, χωρίς κουμάντο. Οί νάφτες μέ στόμα 

τόσο ! "Ολοι άπάκουοι. Ό  καθένας μέ τό σκοπό 

του, ώς που, μέ τά σπιουνλίκια πού τά ρέγουνται 

οί ρωμιοί, έγινε δυό-τρεις φορές παρατήρηση στύν 

πλοίαρχο πώς τάχα καθυστερούσε, όταν τυχαινε, όχι 

έξ αιτίας κακοκαιρίες, μά γιά νά παγαίνη, δέν ξέ

ρω πού,....σέ δικές του....

’Άβγουστο μήνα, πέρσι, βρισκότανε στύν Πύρ

γο. Ό  καιρός μελτέμι, κιγιαμέτι. Σηκώθηκε όμως, 

γιατί συλλογιζότανε τά λόγια πού τούπανε. Τόν εί

χανε αγγίξει στό φιλότιμο. Πήγε τέσσερα-πέντε μίλ- 

λια όξω, μά πόδισε. Σάν είδε όμως ύστερώτερα τόν 

Άστριακό, καράβι γερό, θεόρατο, καλοθάλασσο, νά 

βγή, τότε κι άφτός ξα να βγήκε γιά νά μή ξαναφα- 

νΓ|....ΙΙάει καί κείνος. Βουλίαξε τό καράβι σύψυχα, 

θεός σχωρέσ’ τονα». Κι ο γερονάφτης δίίκρυσε.

"Ολοι φαινόμεστα λυπημένοι τώρα δά. Πικρα

θήκαμε πολύ, καί άρχισε νά μάς τρώγη τό σκουλίκι 

άπό μέσα μας, γιά τήν μποζού πού Οάκανε νά πάγΐ] 
ή πίκρα κάτου.

Σέ λίγο δλα στήν εντέλεια τάχαμε. Καί σέ κα- 

ναδυό ώ ρες,- ας μή φέξη.... Γιά τό χατήρι κείνου 

πού πνίγηκε γιά τό φιλότιμο, τό κάψαμε. 'Ο μπάρ

μπα Σκουλής, ό βιολάτορας, δέν άργησε νάρθή, κι ό 

χορός δέ μάς πολυκούρασε ώς τό πρωΐ. Ξημερω

θήκαμε. Πράματα συνηθισμένα.

Σωζόπολη
ΣΤΑΒΡΟΣ ΜΑΒΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ

Η Κ οινή Γνώμη
ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ χ. Σ Κ ΙΠ Η

Πολυαγαπημένε,

Τώρα ακριβώς μάς είπαν τά όσα προσωπικά 
κι άστόχαστα μπόρεσε 6 ΙΙαπαντωνίου νά γράψει 
γιά σένα.

Αισθανόμαστε βαθύτατα τήν ανάγκη νά σού 
πούμε πόση κατάπληξη καί θλίψη έννοιώσαμε. Καί 
βέβαια έκεϊνος πού βρίζεται έκεϊ μέσα είναι ό 11α- 
παντωνίου, πού προφανώς προσωπικό μικροπάθος 
τού χάλασε τήν εύγενικότητα μιά στιγμή.

Ε μείς πού τόσο έξαιρετικά, τόσο βαθιά χαιρό
μαστε τή δημιουργικότητα σου, πρέπει καί πάλι τή 
στιγμή τούτη νά πούμε πράμα πού όλοι το ξέρουν 
και κανείς δέν τολμά νά π ε ί : πώς ανάμεσα στούς 
σύγχρονους ξεχωρίζεις δπως ξεχωρίζει μιά κορφή 
μέσα σ’ ένα μαραζάρη, βουρκιασμένο κάμπο.

Σού σφίγγομε τύ χέρι 

ΠΕΤΡΟΣ καί ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

Ο ,Τ Ι Θ ΕΛ Ε Τ Ε
Τά δV;γ^ματα τού Άβάζου άρχινήσανε νά τυπώνουνται 

στήν Πόλη, στό τυπογραφείο τ ή ; « ’Ανατολή;», καί θάναι 
έτοιμα σε δυό περίπου μήνε;.

— "Οχι δμιο; με 1 2  τυπογραφικά φύλλα, καθώς τό λο
γαριάζαμε, μά μέ 5 1 ) 2  μοναχά, γιατί μέ τ ί ;  1(37 πού συ
ναχτήκανε γιά τό τύπωμά του; ούτε τά Γ> 1)2  φύλλα δέ 
θά τυπωνόντουσαν α δέ βρισκότανε κάπιο; φίλος νά τυπώ
σει μ’ έξοδά του τό βιβλίο.

—  Στό βιβλιαράκι αύτό, πού θάχει γιά τίτλο « ’Αγκά
θια καί τριβόλοι» θά δημοσιευτούν* τάκόλουθα δηγήματα: 
«Μπήκαν κλέφτες στό μαντρί». «Τάστεία του κυρ Γιάννη». 
«Σύζυγος μασκαράς», «Οί έρωτες του Καπετάνιου», καί 
«'Ο πάτερ Τ ίλ ια ;» , τυπωμένα στόν πρώτο καί δεύτερο τό
μο του «Νουμά».

— Ό  Νίκο; Βέης, ποΰφυγε τήν περασμένη βδομάδα 
γιά τή Γερμανία, τό δηγιέται καί πρέπει νάν τό πιστέψου- 
με. "Οταν πήγε στή Νομαρχία νάν του υπογράψουν τό δια
βατήριό του, ό νομάρχη; κ. ΙΙαπαμιχαλόπουλο; δέν ήθελε 
νάν του τό υπογράψει γιατί, λέει, εϊτανε γραμένος Νϊχος 
κι οχι Νικόλαος, καί τό Ν ίκος, καλέ, είναι επέμβαση στήν 
επίσημη γλώσσα του Κράτους !

— - Βγήκε τό τεύχος Δ’ του Τόμου Β ’ του Δελτίου τή ; 
'Ελληνικής Λαογραφικής εταιρίας πού τό διευτϋνει ό κα- 
θηγητής κ. Ν. Ιίολίτης.

Ό  πάτερ Βϋλόγιος, τό πρωτοπαλλήκαρο του Μι- 
στριώτη στις Πανεπιστημιακές σκηνές, βούτηςε τρακόσιες 
δραχμές στό Σεβαστοπούλειο διαγώνισμα— κ’ έτσι τά ξελα- 
ρυγγιάσματά του γιά τήν καθαρεύουσα δέ μείνανε άπλί- 
ρωτα.

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ. Μ. Καλά τά λές μά δέν αξίζει νά γίνεται περισσό- 

ρη κουβέντα γι’ αυτά τά παραπούλια, καθώς πολύ δίκαια 

τά χαραχτηρίζεις.- κ. Φ. Χωρ. στή Αόντρα. θά δημοσιευ

τ εί μά πρέπει νά μάθουμε καί τάληθινό σου τίνομα. —  κ. 
Σ π. Παν. Λάβαμε τή συντρομή κ ’ ευχαριστούμε. Στείλε 

μας τά τραγούδια.
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ΕΘΝΙΚΗ TPftTTEZH ΤΗΣ ΕΛΑΑΛΟΣ 

’Έ ν τ ο κ ο ι  καταθέσεις*

Τ ό κ ο ι  έ ν τ ο κ ω ν  κ α τ α θ έ σ ε ω ν  ε ι ς  Τ ρ α 

π ε ζ ι τ ι κ ά  Γ ρ α μ μ ά τ ι α

1 1)2  τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν ίνψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 1 0 . 0 0 0  πέραν δέ τού ποσού 
τούτου τού τόκου όριζομένου εις 1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος μέ 
χρι Γ)Ο,Ο0θ δραχμών· πέραν δέ τού ποσού τούτου εις 1)2 
τοΐς ο)ο. At καταθέσεις αύται γίνονται δεκτα'ι καί εις ά- 
νοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τω καταθέτη βιβλια
ρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών

2  τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο- 
τέας μετά 6  μήνας τουλάχιστον.

2  1)2  τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά εν ετος  τουλάχιστον.

3  τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο- 
τέο : μετά δυο ετη τουλάχιστον.

3  1)2  τοΐς ο)ο κα τ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά τέσσαρα ετη τουλάχιστον.

'Ο τόκος καταβάλλεται καθ’εξαμηνίαν τή 2  Ίανουαρίου 
καί 1 ’Ιουλίου.

‘ Ο τόκος των καταθέσεων καταβάλλεται τφ δμολογιού- 
χω έν τω Κεντρικφ Καταστήματι ώς καί τή αιτήσει αύτού 
παρά τοΐς Τποκαταστήμασι τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Έπιταγαί των καταθετών έπί τής ’Εθνικής Τραπέζης

προς πληρωμήν τόκιυν καί κεφαλαίων δεν είναι δεκταί ά 
νευ προηγουμένως μετά τού ομολογιούχου συνεννοήσεως.

Τ ό κ ο ι  έ ν τ ο κ ω ν  κ α ι α θ έ α ε ω ν  ε ί ς  χ ρ υ σ ό ν

1 1 ) 2  τοΐς ο)ο κα τ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά ες μήνας τουλάχιστον.

2  τοΐς ο)ο κατ’ ετος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά εν έτος τουλάχιστον.

2 1)2  τοΐς ο)ο κατ’ ετος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.

3 τοΐς ο)ο κα τ’ ετος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο- 
τέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.

3 1 2 τοΐς ο)ο κατ’ ετος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά τέσσαρα έτη του λάχιστον.

4 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά πέντε έτη τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε 
έτών ή τάς διαρκείς.

’<> τόκος τών καταθέσεων καταβάλλεται τω ομολογιού
χο) εν τω Κεντρικω Καταστήματι ώς καί τη αιτήσει αύτού 
παρά τοΐς ΊΥ.οκαταστήμασι τής ’Εθνικής Τραπέζης είς 
χρυσόν ή δι" έπιταγής οψεως (cheque) έπί τού έςωτερικού 
κατ’ έπιλογήν τού ομολογιούχου.

1 Ό  τόκος καταβάλλεται καθ’ εςαμηνίαν τή 2 Ίανουα
ρίου καί 1 ’Ιουλίου.

Έπιτα γα ί τών καταθετών έπί τής Ε θνική ς Τραπέζης 
πρός πληρωμήν τάκων καί κεφαλαίων δεν είται δεκταί ά- 
νεα προηγουμένης μετά τού ομολογιούχου συvεvvoήσεoJς.
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