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Στό χυδαίονε μέσα, τόν καταπεσμένο
Ά γ ρ ιέβ ει ή Λ ΙΝ Α , θύμα τραγικό.
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‘ Ενα; λαός υψώνεται άμα δείξΐ] πώς <5έ φο
βάται τήν αλήθεια. — Ψ Τ Χ Α Ρ Η Σ
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Ο,ΤΙ Η Ε ΑΕΤΕ — ΧΩ ΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ.

Σ ’ Ε Ν Α Ν  Ε Ρ Γ Α Τ Η
Σάν τι τραγούδι νά σού π ώ , πώ ς να σε υμνήσω 

ώς τό ποθεί ή καρδιά !
Κάστρο έσ τη σ ες γερό, παληκαρίσσο,

Ά π α ρ το  ταμπούρι τό Ν Ο ΓΜ Α

Είναι τό έργο σου τρανό καί τιμημενο 
"Οσο δέ στά θηκε ποτές.

Δόξες το γένος μας τάόικοπαθημένο 
Τ ό σ ες μαζί δεν είδε ταιριαστές.

Τόσα δεν είδε τεντω μένα αντρεία στήθια,
Τ όση  Σοφία κι ’Ομορφιά,

Τόσον αγώνα δυνατό για  τήν ’Α λήθεια ,
Τ ό ση  άγια Ί δ έ α  κ ’ ιερή φωτιά.

Στο κάστρο σου τριγύρω μανιωμένοι
Μουγγρίζουν, άλυ/τούν οί οχτροί.

Έ  ασπίδα σου θερίο μπροστά τους βγαίνει,
Ί Ι  νίκη άτή τη ς  λ ες  καί στέκει εκεί.

Ό ρθόψ ηλη* φλόγα π 
Στο μετερίζ.

Έ  όργή σέ χίλ ια  στήθια φλογισμένα αναφτεί, 
Μ έ τόσους ήρώους πίσω σου, χυμας.

Δ ίπλα στήν μπαντιέρα τών τρανώ μας στέκεις 
Κ α ί το κοντάρι σου κουνείς,

Κ α ί χα λ α σ τή ς καί π λά στη ς νέα ζω ή  π λ έκ εις  
Κ α ί τήν παλιά γ κ ρ εμ ίζεις, κατα λύεις.

Σ ’ όμορφον κόσμον, ήθικόν, όνειρεμένο,
Λάμπει ή ΑΣΤΡΟΓΛΑ άστέρι άγνό,

ΙΙεθαίνουνε οί Ν Ε Κ Ρ Ο Ι κ ’οί Ζ Ω Ν Τ Α Ν Ο Ι σου
[ζούνε,

. Αάμπουν καί φέγγουνε χρυσά.
Χ τύ π α γ ε, χάλνα, πλάθε ώςπου νάναστηθούνε 

Τ ά  τρανά, τά γενναία καί τά  ήθικά.

Στο ταμπούρι σου στέκ α  πάντα άντρειωμένα 
Μέ τούς γενναίους σου μαζί. 

θ ω ρ ώ  στά βάθια χρυσοστέφανα πλεμενα,
Ά κ ο υ  σε ! 'Η  Ν ίκη , ή Δόξα σέ καλεϊ.

Μ ό ν α χ ο

ΓΛΗΙΥιΡΗΣ IIΑIIΑΣΤΑΘΗΣ"

ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ
Α φ ιερώ νεται τοϋ ΒΛ. ΓΔ Β Ρ ΙΗ Δ ΙΔ Η

Ό  Γιώργος κι ό Θανάσης είιανε φίλοι. Ζούσα- 
νε στήν ‘Αθήνα καί ξέρανε φραντζέζικα.

Οΐ δυο τόποι τού κόσμου οπού βρήκανε νά πού
νε άπάνω στή φιλία τά πιο φίνα πράματα, καί τά 
πιο τρυφερά, τά πιό βαθιοψυχολογημένα, είναι ή 
Έλλάοα καί ή Γαλλία. Κανένας πουθενά δεν ξεπέ- 
ρασε τό Σταγιρίτη, πού ώςτόσο, μ" δλη τή διαφορά 
τήν άλογάριαστη, δεν τού παραβγηκε μήτε άχαμνά 
μήτε άνεπέτυχα ό γέρος o Montaigne, Είναι τού 
’Αριστοτέλη τδ περίφημο το βητδ πώς έτερος . . . .  
αυτός ό φίλος έοτιν (  Η&. ΝικΊ Θ' & 10), κι 
άλλα χίλια πού βρίσκουνται σ’ δλα του τά έργα και 
πού είναι μιά γλύκα μονάχη. Μυρίστε 8μως καί 
τούτα έδώ τού Μπορντελαίζου τά λουλούδια «Si 
on me presse de dire pourquoy ie P aymoys, ie 
sens que cela ne se peut exprimer, qu’ en re- 
spodant: Par ce que e’ estoit luy, par ce que c’e- 
stoit moy» (Montaigne, Essais, I, X XV II, Paris,

αναστενάζει· «Les plaisirs mesmes qui s: oil rent 
à moy, au lieu de me consoler, me redoublent ie 
regret de sa perte. Nous estions à moitié de tout: 
il me semble que ie luy desrobe sa parti) (ï. μ., 
σ. 242). Το δάκρι, πού ίσως κάποτες καί νά τρέμη 
στά ματόκλαδα τού Αριστοτέλη, μά δίχως νά φαί
νεται, λάμπει στά μάτια τού Montaigne, φωτίζει μέ 
φώς καινούργιο τή γραφή του καί μάς γλυκοδρέ- 
χει τήν ψυχή.

Ό  Γιώργος κι ό Θανάσης νοιώθανε άπδ ’Αρι
στοτέλη καί Montaigne δσο λιγώτερο παίρνει, νοιώ

-,τά ή ματιά κι αστράπτει ! Lemevre, 1872 , t. I, p. 2 54)· Εαί όταν πέθανε 
άγριοβροντας. πι  ̂  ̂ ¿ αγαπημένος, ακούστε τί όμορφα πού
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θανε άπό φιλία θαρβώ άκόμη λιγώτερο, κι άφτό γιά 
δυό λόγους κάμποσο περίεργους, ό πρώτος, που 
ζούσανε στήν ’Αθήνα, καί ό δέφτερος πού ξέρανε 
φραντζεζικα.

Εϊτανε κ’ οί δυό τους πλούσιων έμπόρωνε παι
διά. Είχανε λάβει τήν άναθροφή πού λαβαίνουνε 
σήμερις δλα τά παιδιά μας, πάει νά πή καμιά. Β έ
βαια. Μιά φορά κ ’ έναν καιρό, στά παλιά, στά πα
λαιικά τά χρόνια, οί γιαγιάδες μας, οί μαννάδες 
μας κατωρθώνανε καί μάς δίνανε τουλάχιστο κά
ποιαν άρνητική, πού νά πής, άναθροφή. Μάς λ έ 
γανε άπό τό. πρωί στό βράδι· — «Νά μή θυμώνης. 
Νά μή φωνάζης. Νά μήν καφκιέσαι. Νά κάθεσαι 
ήσυχα νά μελέτας τά μαθήματα σου. Νά είσαι φρό
νιμος. Νά μήν ξεχνάς τή μετριοφροσύνη. Νά σέβε
σαι τούς μεγαλήτερους. Νά μή σκαλίζης τή μύτη 
σου. Νά μή λαλής στό τραπέζι. Νά μήν ξεσκίζης 
τά ρούχα σου. Νά φοβάσαι τό θεό. Νά μήν κάμης 
τίποτα πού νά βλάψη τήν πατρίδα. Νά φέρνεσαι μέ 
δλους σάν άθρωπος, οχι σάν παιδί.» Κ ’ ένα σωρό 
τέτοια καλά πράματα, πού δπως κι αν είναι, πολύ 
ωφέλιμο νά τάκούς, άφοΰ τό μόνο πού δέ χαρήκα- 
με ποτές μας, είναι ή θετική άναθροφή. δηλαδή ε
κείνη πού δέν τής φτάνουνε οικουμενικές, γεν.κες 
συβουλές, παρά τή συβουλή της καί τή δράση της, 
κάθε φορά, τήν άλλάζει καί τή συμμορφώνει μέ τήν 
ήλικία τού παιδιού, μέ τό χαραχτήρα του, ή άνα
θροφή πού καλλιεργα τό νού καί τήν ψυχή, έκεί- 
νη, μ’ ένα λόγο, πού δ σκοπός της είναι νάχη τό 
παιδί, άγώρι κορίτσι, δέν πειράζει, δική του ζωή, 
άνεξάρτητη κάπως άπό τή ζωή τού γονιού, νάχη έ
ναν κόσμο μικρό πού νά.τό νοιώθη πώς τού άνή- 
κει, νάχη χρέη δικά του καί δικά του δικαιώματα, 
νάχη φίλους, νάχη παιχνίδια, νάχη δουλειές, νάχη 
έταιρίες, άδερφάτα, συναστροφές, οπού νά τό βλέπη 
πώς είναι άτομο μέσα σέ άλλα πολλά- ή άναθροφή 
πού το παιδί δέ σού το περνά γιά νόστιμο, χαριτω
μένο πλασματάκι, νά τό φιλής, νά το χαδέβης, νά 
σέ διασκεδάζη καί νά μήν το συνορίζεσαι, μά πού 
θέλει άπαρχής νά σού τό δείξη πώς είναι άθρωπος, 
γιά νά τού φερθής δπως φέρνεσαι κάθε άθρώπου, 
κ ’ έτσι νά γίνη τόντις κατόπι. Κούκλα δέν είναι* 
είναι το μελλούμενο έθνος, ένα παιδί.

Τά παιδιά μας, ίσια ίσια γιατί δέν έχουνε δική 
τους ύπαρςούλα, σταναχωριούνται, κι αλήθεια που
θενά οέ βρίσκεις παιδιά πού νά βαριούνται δπως στό 
βωμαίΐκο, πού νά χάσκουνε άξαφνα δλη μέρα, πού 
νά μήν ξέρουνε τά δύστυχα τί δουλειά νά πιάσου- 
νε, πού κάποτες άλλη δέν έχουνε παρά νά κάθουν- 
ται στό παράθυρο, νά κοιτάζουνε τό δρόμο καί τούς 
διαβάτες. Κι άκόμη καλά, στήν προγονική τήν έ -  
ποχή πού λέγαμε, δπου ή μάννα τά συμμάζωνε σπί
τι σάν τά κοττόπουλα. Σήμερα ούτε άρνητική, μά 
ούτε καί θετική άναθροφή έχει στάμοιρα τά πλατω
νικά τά χώματα· δέν έχει καμιά. Τέτοια τού Θανά
ση μας καί τού Γιώργου. Μπορεί κανείς μέ τρία λό
για νά ξαστερώση τό σύστημα τής άναθροφής πού 
άκολουθήσανε οί δυό φαμελιές. Νά προσέχουμε στήν 
υγεία τού παιδιού. Νάχη καλούς τρόπους. Έ  ! νέος 
είναι· νά σφαλνούμε κάποτες τά μάτια.

Μέ τήν -ροσοχή τή: υγείας, ακολουθούσανε τά

συνηθισμένα μας. ’Αμελούσε το παιδί και γιά το 
παιδί άμελούσανε κάθε χρέος, εϊτ· οικογενειακό, εί
τε κοινωνικό, είτε παιδαγωγικό, τό λοιπόν κάθε η
θικό χρέος.

— «Πήγε σήμερα τό παιδί σκολειό ;»
— « Έ  ! δχι δά ! Σήμερα βοριάς.»
— «Θά πάμε απόψε στού παππού ;»
—  «Βρέχει λιγάκι. Κάλλια νά μείνουνε σπίτι.»
—  «Τό μάλλωσες τό παιδί;»
— «Νά σου πώ, σάν το μαλλώνεις, κλαίει, τα

ράζεται, ιδρώνει καί φοβούμαι. Νεβρικο είναι.»
Βέβαια πώς προτιμότερο 'Λ φοβάται ό γονιός, 

παρά νά σού σκοτώνη στό ξύλο το παιδί, σέ κάθε 
του άταξία. Θά καταλάβουμε δμως αργότερα, ώς 
πού ή φροντίδα τής υγείας μπορεί κάποτες νά 
φτάση.

Μέ τούς καλούς τρόπους δέν Ιννοούσανε διόλου 
πώς πρέπει τάχα τό παιδί καί κατόπι δ νέος, νά 
προσέχουνε, νά βαστιούνται, νά πεθαίνουνε κάθε 
στιγμή άπο τό ' φόβο μήπως τούς ξεφύγη κανένα κί
νημα, κανένας λόγος πού νά φανερώση άξαφνα τήν 
παραμικρή τους κακή διάθεση, άκόμη καί την πα
ραμικρή τους άοΐαθεαία, έπειδή άφτό θά πή νάχης 
καλούς τρόπους. Ειδεμή, όταν έφαγες κι όταν ήπιες 
μέ το κέφι σου, όταν έννοια καμιά δέν έχεις, δταν 
κανένας δέ σέ πειράζει, δταν δλα σου ρολόι, δύσκο
λο δέν είναι νά φέρνεσαι δπως πρέπει με τόν κα- 
θένανε· τρόπους καλούς, έβγενικούς, χαμογελούμε- 
νους, θά σού δείξη κι ο χαμάλης, ότι τού δώσης ένα 
σπουδαίο μπαξίσι. Καλοί τρόποι, στόν κόσμο τού 
πολιτισμού, σημαινουνε δύναμη τής ψ’υχής, σημαι- 
νουνε τό παντοτινό εκείνο τό σφόρτζο, πού λέξη 
καθαφτό στή γλώσσα μας δέν έχουμε νά τό πούμε.

Οί δικοί μας, μέ καλούς τρόπους εννοούσανε 
θε άλλο, Ιννοούσανε νά ντύνουνται δμορφα οϊ νέοι, 
νά είναι καπελλωμένοι πάντα τής μόδας, νά χαι
ρετούνε νόστιμα, νά χαμογελούνε σάν πλησιάζουνε 
κυρία. Νά φορούνε βελάδα τό βράδι, σμόκι τό με
σημέρι στό πρόγεμα. Καί νά μιλούνε φραντζεζικα.

Είπαμε φραντζέζικα, δχι γαλλικά. Τά γαλλικά 
είναι γλώσσα πού μιλιέται στή Γαλλία,, πού μιλιέ
ται άπό Γάλλους, κ’ οί Γάλλοι πάλε είναι ώρισμενο 
έθνος, μέ ήθη ώρισμένα, μέ ώρισμένους νόμους, μέ 
ώρισμενο πολιτισμό. Τά φραντζέζικα δέν είναι τί
ποτα. Είναι αόριστο ένα πράμα. Τί Φράντζα πού 
νά βρίσκεται καί σάν τί νά είναι οί Φραντζέζοι ; 
Νά, ή Φράντζα κάπου στήν Έβρώπη βρίσκεται,καί 
οί Φραντζέζοι τί άλλο θέλεις νά είναι παρά κάτι 
άθρώποι πού ξέρουνε τις φραντζεζιές Είναι άθρώ- 
ποι πού κάνουνε κοπλιμέντα, πού είναι λαφρομυχ- 
λοι, πού ποτέ τους σπίτι δέν κάθουνται, πού γυναί
κες δέν έχουνε, πού έχουνε μόνο μαιτρέσαες καί πού 
φυσικά θάφήσουνε τά παιδιά τους νά παραλύσουνε, 
δπως ίδιοι παραλύσανε στόν καιρό τους. Άπό τέτοιο 
λόγο τό λοιπό, οί γονιοί τού Γιώργου καί τού Θανά
ση λέγανε πώς χρειάζεται κάποτες νά σφαλνοϋνε 
τά μάτια τους, άφοΰ ίσως είναι καλό πράμα νάχη 
καί μιά μαιτρέσσα ένα παιδί, σάν τούς Φράγκους. 
Ά μέ ; Μήπως, γιά τούς άριστοκράτες, γιά τούς 
πλούσιους, μήπως ή Αθήνα έχει σήμερις άλλο 
προορισμό, παρά νά φραγκέβη— δπω: δηλαδή τήν
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άνΐιλαβαίνουνται ή έβγενεία τους τή Φραγκιά.
Για τοΰτο κιόλας είπαμε απαρχής, πώς τά δυό 

μας παλληκάρια δέ νοιώθανε άπδ φιλία, ίσια ίσια 
επειδή ζούσανε στήν ’Αθήνα καί πειδή μιλούσανε 
φραντζέζικα.

Φιλία γι’ άφτούς εϊτανε νά είναι μαζί. Μ’ άλλα 
λόγια. Μαζί πηγαίνανε σκολειό. Μαζί αμελούσανε 
τά μαθήματα τους. Μαζί αταχτούσανε. Αίγο λίγο 
μαζί τσαχπινιάζανε. Καί τώρα στα γεράματά τους, 
δεκαεννιά είκοσι χρονώ νέοι, μαζί πηγαίνανε στους 
σουαρέδες, στους χορούς, στα θέατρα, μαζί καί στα 
καφενεία, μαζί ακόμη περσότερο στις κοκότες.

Φιλία.
‘Ο Αριστοτέλης 6 κακομοίρης κι δ κακόμοιρος 

δ Μονταίν ας, τέτοια φιλία πιθανδ νά μήν τήν υπο
ψιαστήκανε. Δεν πειράζει. Θά τήν υποψιάστηκε δ 
Πλάτωνας, άφού στον ΙΙλάτωνα θαββώ απαντούμε 
πρώτη φορά το περίφημο τδ ρητό1 τά τών φίλων 
κοινά.

Σά νά τοφερε δ'μως ή κακή τους ή τύχη, πού 
ίσια ίσια όταν εφαρμόσανε τδ ρητό, τά λασπώσανε 
κιόλας οί δυο φίλοι.

Κακά παιδιά δεν εϊτανε μήτε δ ένας μήτε δ 
άλλος. Ό  Θανάσης μάλιστα είχε κάποια κλίση στά 
γράμματα— όπως δα τόσοι καί τόσοι 'Ρωμιοί. Προ
τιμούσε τά βιβλία τά ιστορικά κι δ'που έβρισκε, διά
βαζε. Βέβαια πώς τρέλα στή μάθηση δεν είχε. Νά 
όμως πού οί γονιοί του ταραχτήκανε’

— «Κοίταξε, μήπως κουράζεται το παιδί, έλεγε 
δ πατέρας τής μάννας. Έπειτα δεν ξέρει κανείς πού 
μπορεί νά τον πάη τέτοιο διάβασμα.»

’Επειδή βάση καί τούτο τής ρωμαίϊκης άναθρο- 
φής, άμα κατάλαβες πώς τδ παιδί σου έχει μιά 
κλίση, νά τού κόβης τδ βήχα, μπας καί τύχη τί- 
ποτις. Τί ; "Αγνωστο. Μά έτσι πιδ φρόνιμο.

Δε χρειάστηκε πολής κόπος, αγώνας δέ χρειά
στηκε για νάποθαρρύνουνε τδ Θανάση. "Αφησε δ 
άθρωπος τδ διάβασμα μιά χαρά. Κι άρχισε νά οια- 
σκεδάζη. Ό  φίλος του δ Γιώργος, πού κλίση σέ 
τίποτα δεν είχε, δέ γύρεοε καλήτερα. "Εβρισκε τώ · 
ρα συντροφιά. Περνούσανε τότες ίσια ίσια στήν ’Α
θήνα— δχι ένας θ ία σ ο ς—έτσι γράφουνε—· μά μιά 
τρονπ α— έτσι λένε άπδ— καί τώρα πώς νά πούμε; 
άπδ τραγονδίατριες, όπως θάλεγε κανένας δημοτι- 
κιοτής ; ή άπδ ααντέζες, όπως μάς τδ βάζουνε με
ρικές καθαρευουσιάνικες φημερίδες ; Ά ς  τις πούμε 
πια καί μεΐς ααντέζες, μάλιστα σαντέζες Βιεννέζι
κες, γιά νά μάς καταλάβη δ κόσμος. Βιεννέζικη ο- 
περέττα, όπερέττα ιταλιάνικη, νέμτζικη, σπανιόλι- 
κη, φραντζέζικη, δέν τούς έμελε, μιά κ’ εϊτανε 
φραγκική. Μιά σαντέζα φραγκική μήπως δέν είναι, 
μήπως δέν πρέπει νά είναι πάντα Ομορφότερη άπδ 
μιά φτωχή ρωμιοπούλα ; Μά βέβαια πώς κ’ ή πλού
σια, ή ρωμιοπούλα τής κοινωνίας δέν έχει τδ γού
στο πού έχει μιά ξετσίπωτη, μιά ξεμυαλισμένη πού 
έρχεται άπδ τήν Έβρώπη. Άφτή ρίχνει κάτω καί 
τις δικές μας τις παρατρεχάμενες.

Ή  Αουίζα, ή βιεννέζικη σαντέζα, δέν εϊτανε 
ούτε ξετσίπωτη ούτε ξεμυαλισμένη. Δηλαδή, ξεμυα
λισμένη καί ξετσίπωτη όσο χρειαζότανε, γιά νάρέ- 
ση σέ νέους σάν τούς δικούς μας τούς προκομμέ

νους, πού τούς κατάλαβε άμέσως, έπειδή δέν τής 
έλειπε κάποια ψυχολογική, φιλοσοφική ματιά· είχε 
καί νού όσο γίνεται πραχτικό. Ή  Αουίζα μάζωνε 
τήν προίκα της· άρβαβωνιασμένη μ’ έναν της πα
τριώτη, μάγερα σέ κάποιο μεγάλο άρχοντικδ τής 
Βιέννας, Εννοείται πώς ήξερε ό άρβαβωνιαστικός 
τά καθέκαστα. Τδ άπάγγελμά του μαθές δ καθένας, 
Τί νά πή δ άθρωπος ; Έ  Αουίζα τού έμνησκε πι 
στή· δέν έδινε σέ κανένανε τήν καρδιά της· κανέ- 
νανε δέν άγαπούσε. "Οσους μπορούσε, τούς ξελάγια- 
ζε, ήσυχα, μεθοδικά, καί τούς έγδερνε· γιά τοΰτο 
είχε άνάγκη νά τούς ψυχολογήση, Άπδ τήν άνά- 
γκη βαστουσε καί ή φιλοσοφία τής σαντέζας. Φιλο
σοφικά ή καημένη θυσιαζότανε γιά τή μελλούμενη 
παντρειά· οί παράδες πού χτυπούσε άπδ τδ Γιώργο 
αποτελούσανε τήν προσφορά της στο ναδ τής ’Α
φροδίτης.

Νά πούμε τήν αλήθεια, καθαφτδ αγάπη, άγά 
πη μάλιστα καμιά δέν είχε ούτε δ Γιώργος γιά τή 
λεγάμενη. Άφη^σε πού στήν ήλικία του, άγάπη τί 
σημαίνει δέν μπορούσε νά τδ ύποψιαστή, άκόμη καί 
νά τδ υποψιαζότανε, ή μόδα θά τού παραστράβωνε 
τά αίστήματά του. ή μόδα τβν έμπόδιζε νά νοιώση 
τίποτις άλλο άπδ ένα καινούργιο είδος αγάπης, άπδ 
μιαν άπρόσωπη άγαπη. Καί τόντις, δέν ξέταζε τδ 
άτομο τής Λουίζας, δέν πρόσεχε στδ χαραχτήρα 
της, δέν παραβάθυνε στδ σκαρί της, έγώ θαββώ πώς 
δέν κοίταξε, όταν πρωταπαντηθήκανε, ούτε τδ πρό
σωπό της. Τού έφτανε πού είναι σαντέζα’ μιά σαν
τέζα είναι όμορφη, έπειδή καί σαντέζα· επειδή καί 
σαντέζα, πρέπει νάρέση. Ό  Γιώργος, πού ιδέα δέν 
είχε γιά πράμα στόν κόσμο, νόμιζε μάλιστα πώς τέ
τοιες γυναίκες τις παίρνει κανείς έτσι, χωρίς λόγο, 
μά πώς δέν τις άγαπά ποτέ του καί μήτε τδ υπο
ψιαζότανε, τδ ξόανο, πώς 6 πραχτικδς δ Έβρωπαΐος, 
τέτοιες  γυναίκες, πού λέει, ά δέν τις αγαπά όπως 
θάγαπήση μιά τίμια γυναίκα, πάντα έννοεΐται κάτι 
θάγαπηση σ’ άφτές, πές τή μύτη, πες τδ πόδι, πες 
καί τδν ποδόγυρο τής μιανής, τδ πνέμκ τής άλλη- 
νής, τής τρίτης τή λύσσα, τής τέταρτης άξαφνα τήν 
ήσυχία καί τή φρονιμάδα— κι άς σωπάσουμε πιά 
γιά έκεινούς πού χάσανε τά μυαλά τους άπδ έρωτα 
τεταρταίο. ι

Τίποτα, Γιά τδ Γιώργο, ή σαντέζα δέν έμπαι
νε σέ λογαριασμό. Γλήγορα τοδειςε κιόλας. Ήρθε δ 
θεριστής, δ ’Ιούνιος, πού λέει τδ Κράτος, δ Βενι- 
ζέλος κι δ Άλεξαντρής. Ό  Γιώργος στήν υγεία 
του, άριστα. Μόνο λίγη κούραση, φαίνεται, άπδ τή 
ζέστη. Τδ λέγανε πιά κ’ οί γονιοί του. Νά μήν πά
θη τδ παιδί. Τί νά κάμη, τδ λοιπό ; Τί άλλο παρά 
νά πάη στά λουτρά ; Τά λουτρά γιά τδ Γιώργο, ί 
σως καί γιά τούς δικούς του, στεκόντανε υποθέτω 
στήν ίδια γραμμή μέ τις σαντέζες. 'Όσο λίγο ανα
γκαία εϊτανε τά λουτρά στο Γιώργο άπδ έποψη σω
ματική, τόσο λίγο αναγκαία ή σαντέζα στο άμού- 
στακο παιδάριο, άπδ ψυχική έποψη, σά θές κι άπδ 
φυσιολογική άκόμη. Λουτρά καί σαντέζα, τής κα
λής άναθροφής καί τά δυό. Γιά τούτο κιόλας πήγαι
νε δ νέος άπδ τή σαντέζα στά λουτρά.

Τή σαντέζα ώςτόσο τί νά τήν κάμη ; Μπά, πο
λύ έφκολο. Τήν άφίνει τού Θανάση. Φίλοι. Σέ τί
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άλλο μπορεί νά σού χρησιμέψη ένας φίλος, ά δέν 
τού άφήσης τή σαντέζα σου, ένώ πας έσύ στά λου
τρά ; Μήπως στά Παρίσια καί στή Βιέννα, κάθε 
νέος τής άναθροφής, δέ θάφήση τή σαντέζα του στό 
φίλο του, προτού πάη στά λουτρά ; Μήπως κιόλας 
τέτοιες γυναίκες έχουνε καμιά σημασία ; Καμιά δέν 
έχουνε. Σήμερα τήν παίρνεις, άβριο τήν πετας, καί 
τέλειωσε.

Τήν πέταξε λοιπόν ό Γιώργος τή σαντέζα· μά 
νά μήν τό κρυφτούμε κιόλας, ό Θανάσης τήν άρπα
ξε μέ κάμποση χαρά. Δέ θά δυσαρεστήθηκε δά καί 
ή σαντέζα. Τής δινότανε άφορμή νά γδάρη δέφτε- 
ρο ’Αθηνόπουλο. Τί καλήτερα ; Μά ό Θανάσης εί
χε κι άλλα προτερήματα που μοιάζει σά νά μήν τά 
είχε ο Γιώργος κ ’ έτσι μπορούσε νάρέση γιά πολ
λούς λόγους. Ό  κυριώτερος, πού στις φλέβες τού 
Θανάση έτρεχε το αίμα πιό ζεστό, ένα πιό πρόθυμο 
αίμχ στήν ήδονή. Όσο πιστή κι άν είτανε στόν αρ
ραβωνιαστικό της, ή Λουίζα πιθανό νά προτιμούσε 
άπό τούς πάγους τής πατρίδας, ποΌ ίσως νά τούς 
τής θύμιζε κάποτες ό Γιώργος, τή φλόγα τού ήλιου 
τής άνατολής, πού τήν έκαιγε τώρα γλυκόθερμα 
στοΰ Θανάση τήν άγκαλιά.

Ζούσε λοιπόν τό άντρόγυνο άγαπημένα, ταιρια
σμένα, έφτυχισμένα. Έ  Αουίζα μάλιστα, καθώς εί
δαμε, περσότερη άγάπη έδινε τού Θανάση παρά 
πού είχε δώσει τού Γιώργου· γιά τούτο κιόλας ή 
φρόνιμη, ποαχτική κοπέλλα, περσότερο έγδερνε τό 
Θανάση. Ά μέ ; Γιά τό χατίρι της τάχα, γιά τή 
σαρκούλα της, γιά τό γλέντι, θά δουλέβη ; Δέν ται
ριάζει. Γιά τήν προίκα της πρέπει πάντα νά δου
λέβη ένα τίμιο κορίτσι.

Και τήν προίκα καί τή γλύκα κόντεψε ό Γιώρ
γος νά τής κόψη, σά γύρισε άπό τά λουτρά.

Όταν πήγε, τού φάνηκε τής άναθροφής, τού 
φάνηκε τής μόδας νά παραδώση τή σαντέζα του 
στο Θανάση. Έγινε μάλιστα κάπως έπίσημη ή δια
βίβαση, άφοΰ κάλεσε δ Γιώργος τό φίλο του ένα 
βράδι στό τραπέζι, οπού ήπιανε κ’ οί τρεις μπόλι
κη σαμπάνια, καί τότες πιά έφυγε μέ τή σαντέζα 6 
Θανάσης, άφίνοντας τό Γιώργο μόνο σάν τονκούκκο.

Τώρα πού γύριζε άπο τά λουτρά, θά τάβλεπε 
άλλιώς τά πράματα. Μπορεί νάβρισκε πώς έπαιξε 
βόλο γελοίο καί πώς ό βόλος του καταντούσε άκό
μη πιό γελοίος στά μάτια τού κόσμου, πού έβλεπε 
τό Θανάση νά σουλατσέρνη μέ τή μαιτρέσσα τού 
Γιώργου. Πού νά ξέρουνε, πού νά θυμούνται πιά οί 
άθρώποι διαβίβαση καί σαμπάνιες ;

Συλλογίστηκε λοιπόν ό Γιώργος πώς ή τιμή το 
άπαιτοΰσε νά ζητήση πίσω τή σαντέζα του. 11 α
νάγγειλε τού Θανάση πώς τή θέλει. Ό  Θανάσης 
διαμαρτυρήθηκε. Δέν κάνει, λέει, διόλου καλά νά 
τή γυρέβη, άφού γιά πολλούς λόγους είναι πιά δι
κή του. Ό  Γιώργος επιμένει καί πεισματώνει. Ό  
Θανάσης άλλο. Τήν τιμή του κι άφτός. Ή  τιμή 
του τάπαιτούσε νά μήν τή δώση πίσω. Στοχάζεται 
τότες 6 Γιώργος κάτι πολύ δμορφο. Πιάνει καί γρά
φει τού Θανάση τό άκόλουθο άξιόπρεπο γράμμα· 

«Ή  διαγωγή σου μαζί μου δέν είναι διόλου φι
λική. Και γιά τούτο, ά σ’ έβρισκα, θά σέ χαστούκι
ζα. Έ;;ειοή όμως δέ σέ βρίσκω, μπορείς νά θεωρη-

θής χαστουκισμένος.» Φρόνιμο καί Ιπποτικό συνά
μα τό γραμματάκι. "Ετσι βασιούσε τήν αξιοπρέπεια, 
βαστοΰσε τήν τιμή του. Δέν είτανε καί κανένας 
κίντυνος νά κακοπάθη, άφού δεν εβρισκε το Θανά
ση πουθενά. Δύσκολο, βλέπεις, νά βρής ένα Θανά
ση σέ μιάν ’Αθήνα.

Τό γράμμα τού Γιώργου πείραζε' πολύ, δπως 
τό είπε κατόπι ο ίδιος, το φίλο του το Θανάση. Δέν 
άαούσαμε δμως νάκολούθησε μήτε 6 Θανάσης τις 
έορωπαίϊκες τις μόδες ώς τό τέλος, νάστειλε δηλα
δή μάρτυρες τού Γιώργου, θά πρόσμενε υποθέτω 
νάνταμωθούνε μοναχοί τους, ή πιό σωστά προσμέ- 
νανε οί δυό τους άπό τήν τύχη, νά τούς άνταμώση. 
Μπορεί, ποιος ξέρει ; καί νά τήν παρακαλούσανε 
κρυφά νάργήση.

Μά ή τύχη τούς γέλασε; σά γυναίκα πού είναι, 
είχε φαίνεται βιάση. Έ να  βράδι, στό Νέο Μπαρ τού 
Παλιού Φάλερου καθόντανε καί διασκεδάζανε ο 
Θανάσης, ένας αξιωματικός κ ’ ένας γνώριμός τους. 
Μαζί τους δυό κυρίες. Κι άπο τις δυό ή μιά, ποιά 
θαββείτε ; Μιά σαντέζα. Ό χι δμως ή Αουίζα μας. 
Ή  Λουίζα τόν παραίτησε, τόν ξαπόλυκε τό Θανάση 
της μ’ δλη του τή φλόγα. Τί λέω ; Τόν άφησε ί
σια ίσια, ξαιτίας τής φλόγας εκείνης. Τήν έδερνε ή 
συνείδησή της. Φοβότανε μήπως καί τή φλόγα τή 
δαιμονισμένη, τήν κάνει γούστο μέ τό παραπάνω. 
’Αλήθεια πού τήν ήσύχαζε λιγάκι τό χρηματικό, 
επειδή κάμποσα χτυπούσε άπό τό Θανάση. Το συλ
λογίστηκε, το βόλεψε καί τούτο. Ά μα  κατάλαβε 
πώς άπό φιλότιμο τήν ήθελε πάλε ί  Γιώργος, .ου 
μήνησε πώς πάντα τόν αγαπά  καί νάρθή. Εννοεί
ται πώς τού έμαθε, δταν ήρθε, πόσο κοστίζει ένα 
φιλότιμο.

Πρόθυμος ό φίλος στήν καμπιάλε, κ’ έτσι ξα
νάβαλε στό χέρι τή σαντέζα, ενώ ετρεξε αμέσως ό 
Θανάσης, πήρε άλληνε, μά τής ίδιας όπερέττας, 
τού ίδιου κόρον, γιά νά δείξη στόν κόσμο πώς δέ 
μάς λείπουνε δά οί σαντέζες. Μ’ άφτήνε τό λοιπό 
βρισκότανε στό Παλιό Φάλερο.

ΈκεΤ πού πίνανε καί γλεντούσανε, \ά σου άξα
φνα ο Γιώργος μας πού μπαίνει. Μπαίνει "έ  τή 
σαντέζα. "Ισως μάλιστα ή παρουσία του, μέ τή 
Αουίζα ! δπως και ή παρουσία τής καινούργιας τού 
Θανάση τής σαντέζας, νάφερε δλο τό κακό.

Επειδή βλέπετε τώρα τή σκηνή ; Άπό τή μιά 
μεριά, μιά σαντέζα μέ τό Γιώργο, άπό τήν άλλη 
μιά σαντέζα μέ τό Θανάση.

Έπρεπε κάτι νάκολουθήση — γιά νά καμαρώ
σουνε οί δυό σαντέζες.

Ό  Θανάσης δτι πού είδε τό Γιώργο, αμέσως 
σηκώθηκε. Τί νά κάμη ; Μπροστά στις δυό σαντέ
ζες, άνάγκη νά σηκωθή. Γνωστό σέ δλη τήν παρέα 
τό γράμμα πού τού έγραψε ο Θανάσης.

—  «Μπά ! Έσύ, λέει, μοΰ έδωσες τά χαστού
κια ; Στάσου νά σού τά δώσω πίσω !» Καί τού δί
νει έναν μπάτσο, μά καλόνε.

Ό  Γιώργος σά νά τό πρόσμενε, γιατί άψε σβή
σε βγάζει άπό τήν τζέπη .τό πιστόλι του, ένα 
μπράουνιγκ, μέ δχτώ μπάλλες, άπανιστές, τού 
τραβα έξη μέ τήν άράδα, πού τρεις άπό τις έξη 
τόν πληγώνουνε.
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Ό  νέος ό Θανάσης, γιά κάθε άπαντεχούμενο, 
είχε πάντα μαζί του τδ πιστολάκι του— όχι γιά τδ' 
Γιώργο, πού ί  θεδς νά φυλάξη, τί φελούσε κιόλας, 
αφού δεν τδν έβρισκε πουθενά ;— μά έτσι, για κάθε 
άπα ντεχούμενο, καθώς είπαμε, γιά νά μπόρεση νά 
φερθή σάν ήρωας καί μπροστά σέ σαντέζες.

"Ηρωας σωστός. Ό  δύστυχος ό θχνάσης, φχρ- 
δής πλάτης, ξαπλώθηκε χάμω, στά αίματα κυλι
σμένος.

— «Μπά ; είπε ό Γιώργος, ξαναβάζοντας τδ πι
στόλι του στην τζέπη του, μήπως τονέ σκότωσα;»

Καί φέβγει.
’Ανέβηκε στο ίδιοκίνητό του Γλήγορα γλήγορα 

σπίτι μας, στήν ’Αθήνα. Με τή σαντέζα μαζί.
Φαίνεται πώς καλό του έκανε ο περίπατος, α

φού τήν άβριανή(το πρωί, πήγε άπο τήν Ακρόπο
λη ένας βεπορτέρης καί τδν ήβρε ήσυχο ήσυχο, σά 
νά μήν είχε ακολουθήσει τίποτα τήν ψεσινή. Φο
ρούσε μάλιστα παντούφλες καί μια στολή τού σπι
τιού νεγκλιζέ, όπω; γράφει ο ρεπορτέρης Κέφι. 
Μόνο δυδ τρεις γκρατζουνιές κοντά στή μυτίτσα 
του, πού εί’τανε πλακωτή καί κοντή, θυμίζανε τις 
κοκορομαχίες τού Παλιού Φάλερου.

Δίσταξε μια στιγμή ώς δπου νά δεχτή τδ βε- 
πορτέρη. 'Ρεπορτέρης τάχα νά είναι— ή ποιδς ξέρει, 
κανένας άλλος, πιο δυσάρεστος;

— «Τί μέ θέλεις; Καί ποιος είστε ;»
—  «Είμαι συντάχτης στήν ’Ακρόπολη.»
— «Ά  ! εγώ ξέρω τδ Σταματίου* άφτδς - νά Ιρ- 

θη, άττόνε ξέρω.» Και σώπασε 6 νέος μιά στιγμή. 
’Έπειτα, σάν τρομασμένος ακόμη λ γάκι*

-- -« ’Αλήθεια, είστε συντάχτης;»
— «Δεν τδ πιστεβειε ; Θέλετε νά οιήτε τδ καρ

νέ μου ;»
— «Όχι...σάς πιστέβω.»
— «Τδ λοιπό, σάς παρακαλώ, επειδή κ’ οί χτε- 

σινές σκηνές διαστραφήκανε άπο μερικές φημερίδες, 
νχ λάβετε τήν καλοσύνη νά μου δηγηθήτε σεις 6 
ίδιος τά καθέκαστα.»

— «Μάλιστα, νά σά; τά πώ !» Κι άρχιζει ά
κρες μέσε; νά τού δηγάται όσα δηγηθή/.αμε καί 
μεΐς— εννοείται ώραΐζοντας ή παρασωπαίνοντας κά
που κάπου, μάλιστα όταν έγινε δ λόγος γιά τις πι- 
στολιές, όπου δ Γιώργος, σ’ ένα βώτημα τού ρε- 
πορτέρη·

— «Πόσους πυροβολισμούς ρίξατε ;» 
άποκρίθηκε το ακόλουθο πού είναι αμίμητης νοστι- 
¡ιι ας*

— «ΙΙέντε. Μά εννιά είχε τδ περίστροφό μου.»
"Ωστε εΐτανε καί τούτο έλαρρυντικό, πού έχον

τας νά τραβήςη εννιά μπάλλες, τράβηξε μόνο πέντε.

— «Είδα, λέει, τδ Θανάση νά κυλιέται χάμω 
καί τούς φίλους του νά τδν ξεκουμπώνουνε, γιά νά 
διούνε πού είναι χτυπημένος. Εΐμουνε-σάν τρελός* 
αρπάζω τή σαντέζα μου, ανεβαίνω στο ίδιοκίνητό 
μου καί ξεκινούμε γιά τή ’Αθήνα.»

—  «Γιά νά παραδοθήτε στις άρχές ;» λέει ό βε- 
πορτέρης, πού δεν τού έλειπε πνέμα.

'Ο λόγος τού φάνηκε κουτός, γιατί γέλασε κι 
άπάντησε*

— «Μπά ! Δέ βαριέστε ; Εΐτανε άργά, εΐμουνε 
ζαλισμένος καί νύσταζα.»

Εκείνη τή στιγμή, μπήκε μέσα ένας δούλος κα’· 
πρόσφερε μέντα  λικέρ Δυνατή, φωτιά. Ό  Θανά
σης έββιξε τδ άλκοόλι στδ νερδ κ’ έκαμε γαργάρες.

— «Σάς πονεί δ λαιμός σας ;»

— «Ό χι ! Συνήθεια !»

Νόμισε περιττό νά ξηγήση άπο πού ή συνήθεια 
τής μέντας. Τσως κιόλας νά μήν τδ ήξερε καλά 
καλά. Έμεΐς τδ ξέρουμε, άφοΰ άπαρχής κιόλας τδ 
σημειώσαμε πώς άπδ παιδί τού μάθανε νά προσεχή 
στήν υγεία του. Ή  μέντα ή δυνατή, όπως τήν έ 
παιρνε, όχι μόνο καθαρίζει τδ στόμα, παρά σκοτώ
νει, λέει, καί τά μικρόβια.

Έ  έννοια τής υγείας φάνηκε σ” όλη του τή 
διαγωγή.

— «Έ σεί:, άν επιτρέπετε, λέει ό βεπορτέρης,
, δέν έχετε σκοπδ νά παρουσιαστήτε στον άνακριτή;»

— «Τδ σκέφτουμαι. Μά σήμιρις άβριο θά διώ.

Σήμερα είμαι πολύ κουρασμένο:, θάναπαφτώ 
πρώτα.»

—  «Βέβαια, μέ τήν ήσυχία σα; !»

Εΐτανε τόν ας όλοτελα ήσυχο;* δέν έμοιαζε διό
λου μετανοιωμένος. Τδ πιδ σπουδαίο, μήτε τού 
περνούσε ίδέα πώ; μπορούσε νά συλλαβηθή.

■ — «Μά σάς παρακαλοΰμε, βωτά πάλε ό ρεπορ
τέρης μέ τήν περιέργεια νά διή ώς πού πήγαινε τδ 
πράμα, ή αστυνομία δέ σάς ένόχλησε διόλου ;»

—  «Καλά ! Έ  άπυνομία τί έχει νά κάμη έ - 
δώ ; Εΐτανε απλή άμυ;α γιά τή ζωή μου.»

— «’Ίσια ΐσια ! Τού λόγου σας άνακριτής δέν 
είστε. Ή  δικιοσύνη πρέπει νά ςακριβώση τίέτρεξε.»

— «Καμιά ξακρίβωση δέ χρειάζεται. Μέ χτύ
πησε καί τδν πιστόλισα. Είναι σπουδαίο πράμα;»

Δε βαριέστε ! νά πούμε καί μεϊς. Καμιά σπου- 
δαιότητα δέν είχε, αφού ί  παπάκης τού νέου, 
πλούσιος καί παντοδύναμος. Πού αστυνομίες καί πού 
δικιοσύνες ; Έ τυχε, γράφανε στήν Ά κρόη ολη , 
τήν ίδια μέρα νά συλλάβουνε κάποιο λούστρο, πού 
κανείς κιόλας δέν μπορούσε νά προσδιορίση ποιο τδ 
φταίξιμό του. Τδ Θανάση θά πάνε νά συλλάβουνε, 
νά τού χαλάσουνε τήν υγεία του, πού αναγκαζότα
νε κιόλας τδ παιδί νά κάνη γαργάρες μέ δυνατή 
μέντα, μήπως κι άπδ τις ψεσινές κατακεφαλιές τού 
μολέψανε δυδ τρία μικρόβια το στόμα ;

Ίσω ς πάλε νά ρωτήσετε*
■ — « Έ  άστυνομία, ό άνακριτή:, έ παπάκης, ή 

κυβέρνηση, δ πρωθυπουργός, ό υπουργός τής δι- 
κιοσύνης, καλά ! Καί καταλάβαμε. Πώς όμως ό 
Θανάσης νά μήν τδν κατάγγειλε ;»

Το συλλογίστηκε ό Θανάσης μιά στιγμή Τδ 
συλλογίστηκε ή μάννα του ή δύστυχη, πού τον ή
βρε κατάκειτο στήν κλινική με τις τρεις λαβωματιές.

Έπειτα διατάξανε. Βλέπεις, τής ίδιας κοινωνι
κής θέσης, τής ίδιας Αριστοκρατίας καί οί δυδ φα- 
μελιές. Πλούσιες, παντοδύναμες καί οί δυό, τδ κά
τω κάτω, φίλοι καί οί δυδ νέοι. Ποιδς ξέρει ; Μιά
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μέρα, μπορεί νά χρειαστουνε τή φαμελιά τοϋ Γιώρ
γου, που είτανε πιό πλούσια και πιό δυνατή, ^ π ο- 
ρεΤ μάλιστα μιά μέρα, ποιος ξέρει, νά χρείαστή τό 
Γιώργο πιό πολύ απ’ δλους δ Θανάσης δ ίδιος— αν 
κι άφτός άξαφνα κάμη τά ίδια.

Ε ίκοσ ι π έντε τον ’Απρίλη , τρίτη, 1911.

ΨΓΧΑΡΗΣ

Α Ε Σ Α Ε Μ Ο Η α

Της κ. Κ. Θ.

Κλαίει κλαίει η μάβοη καθισμένη 

κοντά στην αμμουδιά.
Στο γόνα η κεφαλή γυρμένη,

Το χέρι στην καρδια.

Πιά άλιωτη πέτρα μένει αν στάζουν 

δάκρια έτσι πύρινα ;

Τί κρυφολεν οι φλοίσβοι ; Βγάζουν 

τους στεναγμούς ξανα.

ΑΕΚΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Ν Υ Χ Τ Ε Σ  Κ Α Ι Ν Υ Χ Τ Ε Σ  ·
ι

’Αργά, βαρειά, περίλυπα, οί μεσονΰχτιες ώρες 

μέσα στά δάση ΰφαίνουνε του τρόμου τούς ρυθμούς ! 

τά δέντρα άχνά φαντάσματα ! "Ερμες, νεκρές κ ’ οί χώρες, 

πού άνάμεσό τους χάνεται ό τρομασμένος νους !

"Ολα νεκρά κι αμίλητα καί σά μαρμαρωμένα ! ...

Μακρυά ό γιαλός νειρεύεται μιά βάρκα μέ πανί. ,

Καί τάνθια μέσα στο βα( ύ τρισκόταδο πνιγμένα 

χαμογελάν στόν ύπνο τους Οωρώντας μιάν Αυγή ! ...

2

’Απόψε ή Νύχτα πιό λαμπρή άκόμα κι άπ’ τή μέρα... 

’Απάνω στασποα μάρμαρα σά θάλασσα τό φώς !

Κ ’ οί εύωδιές σάν κύματα πού απλώνει στύν αγέρα 

ό κάμπος κάτου — ό άνθινος πλατύς Ωκεανός Ι 

Ό  ύπνος κάκου μάχεται τά μάτια νά σφαλίση !

Κ ’ οί πόθοι μέσα στήν καρδιά ζωντάνεψαν στό θάμα !

Μ έσ’ τήν αυλή κ ’ ή κοπελλιά καί δίπλα άπό μιά βρύση 

τις ώρες τού ερχομού μετρά μέ τού νερού τό κλάμα ! 

Άϋ'ήνα
ΑΓΓΕΛ Ο Σ ΡΩΜΑΙΟΣ

ΨΥΧΑΡΗΣ

Τ Λ  £ Ϋ Ο  Λ £ Ε Ρ φ ΐ ί 1

ΜΕΓΑΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

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

β λ ιο π ω λ ε ί ο  τή ς  « 'Ε σ τ ία ς »  δ ρ .  1 0 .

ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΛ ΕΤΗ ΡΕΣ
Σήμερα, 5 του Μαγιού, δημοσιεύεται στις έφη- 

μερίδες τή ; Πόλης ή ακόλουθη δήλωση :

«'Η έν τοΐς Πατριαρχείοις άποφάσει τοϋ Α. Ε. 

»Μικτού Συμβουλίου έκλεγεΐσα καί έργαζομένη εί- 

»δική έπί του γλωσσικού ζητήματος ’Επιτροπή πα- 

»ρακαλεΐ τά: εντίμου: ’Εφορείας καί τάς έλλογί- 

»μους Διευθύνσεις των Σχολών καθώς καί πάντα: 

»τού; δμογενε::, δσοι γνιορίζουσι σχετικόν τι περί 

»τού ζητήματος των μαλλιαρών ώς προς τήν έπί- 

»δρασιν αυτών έπί των σχολών καί τών μαθητών, 

»δπως προσερχόμενοι καταθέτωσιν αυτά ενώπιον αύ- 

»τής ή άποστέλλωσιν εγγράφω; καί ένυπογράφως 

»προ: τον Πρόεδρον τής ’Επιτροπής Σεβ. Μητροπο

λ ίτη ν  Φιλαδέλφειας κ. Προκόπιον— Έ ν  τοΐς Πα- 

»τρ αρχείοις, τή 4 Μαΐου 1911».
Παρακαλοϋνται λοιπόν μέ τή δήλωση τούτη οί 

διευθυντάδες, οί έφοροι καί πας δμογενής, πού θά- 

γαπα βέβαια τό έθνος του σάν τό άτομό του, νά κα

ταγγείλουνε στή σεβάσμια έπιτροπή δασκάλους,για

τί αυτοί "ναι βέβαια τά όργανα «τής έπιδράσεως τών 

έθνικών ολετήρων έπί τών σχολών καί τών μαθη

τών. Κ ’ ή επιτροπή μέ μεγάλη ευγένεια μά καί μέ 

μούτρα σοβαρά θά τού: συστήση νά μή συνάψουν 

άλλη φορά συμβόλαια μέ τήν κοινότητα ή καί τήν 

ίδια ώρα θά τού: ξύση, δπως τό λεν καί το φωνά

ζουν κουτοπόνηρα γελώντας κάτι άνίδεοι, μοχθηροί 

καί συφεροντολόγοι.

Κι άς μήν τούς νοιάζη. θά βρεθή κάποιος δά

σκαλος νά καταγγείλη— κι αύτός βέβαια θάγαπα 

τον πλησίο του, τό συνάοερφό του σάν τόν εαυτό 

του. θά βρεθή καί κάποιος έφορος νά καταγγείλη — 

κι αύτός βέβαια θάναι γραμματισμένος καί εύγενής 

καί πολύ θά χωνεύη τό δόλιο τό δάσκαλο ή καρ

δούλα του. θά βρεθή τέλος καί κάποιο: δμογενής 

πού τόσο βαθειά μέσ’ στήν καρδιά του θά έχη θρο

νιασμένη τήν πρός το έθνος του άγάπη, ώστε με 

θάρρος καί χωρίς δισταγμό νά καθίση στό τραπεζά

κι του καί με φόβο θεού, μέ σεβασμό, μέ προσοχή 

μεγάλη νά συντάξη τό «τζουρνάλι» του προ: τή 

σεβάσμια έπιτροπή. Έννοια τους καί θά βρεθούνε 

τέτοιοι καλοί, τέτοιο: μορφωμένοι άντρες καί προι

κισμένοι μέ τέτοιαν άναθροφή, μέ τέτοιο πνέμα καί 

ξυπνάδα καί μυαλό πού εύκολα, θαρρετά κι αδίστα

χτα νά τρέξουνε γιά νάρπάξουν τή δόξα τών Χα

φιέδων καί τζουρναλτζήδων τού Χαμίτη καί νά στε

φανωθούνε μέ οαύτη. Εμπρός λοιπόν, εχτροί τού 

μαλλιαρισμού, οποις τονέ βαφτίσανε οί έξυπνοι, τοϋ 

δημοτικισμού, του νεοελληνισμοϋ, δπως είναι ή κυ

ριολεξία του, άρχίστε μέ ζήλο τόν καθαρισμό τών 

υπονόμων πού* διαλαλεϊτε ¿πώς άνοίγουνται.
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Όμως «σκληρόν ύμΐν προς κέντρα λακτίζειν». 

Καί γιά μάς άλλη νίκη ή δήλωση αυτή. Νίκη γιά 

τή δημοτική τδ ταξίδι στδ Μωριά τού γέρου τής 

καθαρεύουσας κ’ οί διάλεξές του καί τάποτελέσμα- 

τά τους. Νίκη κ’ ή πάψη του ΙΙαλαμά πού τόσες έ

φερε διαμαρτύρησες τιμημένων προσώπων. Νίκη 

τά γεροντικά άρθρα τού «Νεολόγου» καί τού «Τα- 

Χυ0Ρ°ΙΛ0υ>> ή σαχλή δημοσιογραφία, δπου γράφει 
και κάποιος μεφιστοφιλής κ’ ένας καθηγητής, λέει, 

τής ιστορίας. "Ολ" αυτά δείχνουν τή. μούχλα τής 

καθαρεύουσας καί εκείνωνε πού τή λατρεύουν άκό

μη. Ομως σάς αδικούμε καί πάλι. Αυτά μπορεί νά 

τά πή κανείς σέ αγραμμάτους. Γιά σάς, σοφολογιώ- 

τατοι μας, είναι καλή ή καθαρεύουσα — καί τδ 

νοιώθετε πολύ καλά— γιατί ύπερετάει τά καλά καί 
συφέροντα.

Κ ’ εσείς, δασκάλοι δημοτικιστάδες, τάφ-τί σας 

νά μή δρώνη. Ά ς  παν νά σάς καταγγέλνουν «έγ- 

γράφως καί ένυπογράφως» όσοι σάς μισούνε. Τήν 

ψυχή τους δείχνουν. Καί δείχνουνε— τδ πιδ θλιβε

ρό είναι τούτο- πώς Ρωμιοί δέν είναι, δέν είναι λε- 

βεντοπουλα. Έσεΐς τά παιδάκια τά συλλογιέστε. Μέ 

πόνο νά παρακολουθάη ή καρδιά σας τά Ελληνό

πουλα. Τά βλέπετε σάν έρχουνται γιά πρώτη φο

ρά νά ταχτούνε στήν πρώτη τάξη ολόδροσα, άφρά- 

τα, γελαστά, με μάτια πού δείχνουν ψυχή αχόρ

ταγη νά βλέπη καί νάκούη τή γλώσσα πού τήν 

κυβερνάνε κανόνες πούναι νάπορέση κανείς. Τή 

γλώσσα τών νηπίων αυτών δέν τούς τή δίδαξε δά

σκαλος. Καί όμως είναι τέλεια μέ όλο το φτωχό 

της λεξιλόγιο, ίί βάρβαρο σκολειό καί βκνταλική 

έκπαίδεψη ! Και τί καταντούνε σά φτάσουνε στήν 

ε'οδομη τάξη : Χλοηιά, μαραμένα, απ’ άλλα λείπει 

όλότελα το χαμόγελο κι άλλα μέ βλακώδικο γέλο)- 

τα κι άχαρη κι ανούσιο προικισμένα. Αϋτή ’ναι ή 

κατάντια τών δύστυχων Ελληνόπουλων πού τάνα- 

Ορέφει ή βλακεία, ή τύφλωση, ό εγωισμός, τδ συ- 

φέρον, ή καθαρεύουσα. Καί τδ παιδί μεγαλώνει, γί

νεται νέος καί νά ή ζωγραφιά τον

ι-Νιίι; (Ιιίναι μά Οασ.τρολογοΟν τά λιγοστά μαλλιά του 

»μέ τή θωριά του σά φλουρί, μέ χείλια πανιασμένα 

»μ.’ άλαμπα μάτια και θολά. ματόφυλλα πεσμένα 

>0ά σου μιλά άνασαίνοντας σάπια πνοή θανάτου.»

Είναι ο νέος τών μεγαλοπόλεών μας πού πριν 

τδν εκφυλίσουνε τά ψεύτικα συνήθια καί τά ξένα? 

τον προδιάθεσε γι’ αύτδ ή έκπαίδεψη ή καθαρευου

σιάνικη, άπομακραίνοντάς τονε άπδ τή εθνική λε

βέντικη ψυχή. 'Ο μεγάλος μας ό ΙΙάλλης τήν έχει 

κάνει τή θαμαστή αυτή ζωγραφιά. Αασκάλοι, μήν 

«φίνετε τον ΙΙάλλη άπδ κοντά σας. Είναι ο καλύ

τερος συνεργάτης στδ έργο σας. Τά παιδιάτικα τρα-

I
γούδια του γιά τά 'Ελληνόπουλα είναι τδ καλήτε- 

ρο άντιφάρμακο στδ φαρμάκι τής καθαρεύουσας. 

Μοναδικός γιά νά μιλάη στά παιδιά με γλώσσα 

πού χρειάζεται νά μιληθούνε. "Ετσι θά σώσετε κά

πως τήν άτυχη ρωμαίϊκη ψυχή. Δροσιά θά σταλά

ξετε στήν ψυχή τών παιδιών καί θάργήση νά τήν 

ξεράνη ή καθαρεύουσα. Τήν ώρα πού μέ στάση λε

βέντικη, μέ σπιθόβολη ματιά μάς απαγγείλανε κά

που γιά πρώτη φορά δλα τά παιδάκια τά «Τέσσε

ρα άδέρφια», τδ «Μύλο», τδ «Γατάκι» καί τά τέ- 

νοια τραγουδάκια τού ΙΙάλλη, ή ψυχή μας πετούσε 

στά ουράνια. "Ολα τά παιδάκια, γιατί δλα τά έν- 

νοιωσαν, κι άφομοιωθήκανε μέ τήν ψυχή τους τά 

τραγούδια βγαλμένα καθώς είναι άπδ ρωμαίϊκη ψυ

χή. Ένώ γιά τδν καθαρευουσιάνο τδ δάσκαλο ένα 

δυο μονάχα σέ μιά τάξη άλάκαιρη είν’ έξυπνα κα' 

σ’ αύτουνών απάνω τδ μυαλό δργιάζει γιά τή ρε

κλάμα του καταδικάζοντας δλα τά άλλα άνίκανα 

γιά μάθηση ! Ά ν  θέλουνε λοιπόν καταγγελία, κα- 

ταγγέλνουμε τούς ίδιους ώς εθνικούς ολετήρας. Έ 

σεΐς οί νέοι δασκάλοι τήν ευχαρίστηση πού αίστά- 

νεστε διδάσκοντα; δ,τι πιάνει τόπο μήν τήν άφίνετε 

καί μή σάς νοιάζει καθόλου. Οί έχτροί μας δσο θέ

λουν άς κλωτσούν το βράχο τον ασάλευτο. «Σκλη

ρόν αύτόΐς πρδς κέντρα λακτίζειν».

Πόλη 5 του Μάη 1911
ΔΙΌ ΦΙΛΟΙ

ΣΤΟ  £ΙΑΝ[Α|ΜΤΗ Τ Σ ΙΡ Ο

τ ή ς  « Ε Σ Τ Ι Α Σ »

Τσίρο, μωρε, οί συχωριανοί 
στον τόπο σου σε κράζουν, 

πώς Κύρος μουγινες φραγκάπικα ;

Όλοι. κι’ οι τσίροι κΓ οι κολιοί 

και τα σκουρμπια σου μιάζουν 

σαν είναι ο/τω μερών μπαγιάτικα.

ΛΕΚΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

~  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ X. ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ Φωνητικά και όρ- 
ΰΌγραφικά τής ΝεοεΙληνικής. δρ. 2.

'Ο συγγραφέας ζητάει νάποδείςη τάν ϊσα μέ τώρα. α

παρατήρητο νόμο γ ΰ  τήν έςασθένηση τον ον σέ ι πρό τού 

φύγει το ον ατά βόρεια Νεοελληνικά ιδιώματα. Τήν πραγ

ματεία τή διαιρεί σε τρία κεφάλαια. Σ το  πρώτο είναι ή 

γενική θεωρία. Στο δεύτερο τά παραδείγματα πού υποστη

ρίζει τό φαινόμενο. Και στό τρίτο έςηγεί μέ τά νόμο αύτά 

μερικές σκοτεινές λέςες π. χ. τό ε τ α ι ,  τό άρθρον ι, το 

σίνια κλπ. Τή πραγματεία αυτή τή συσταίνουμε σέ κεί

νους πού καταγίνονται μέ τέτοια ζητήματα.
Ε.
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Σνντρομή χρονιάτικη  : Γ ιά  τήν 'Ελλάδα καί γιά τήν 

Κρήτη δρ. 10 . Γ ιά  τό εξωτερικό φρ. χρ. 12 1 2. — Γ ιά  

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (;? δρ. 

τήν τριμηνία.—Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δέ 

στέλνει μπροστά τή συντρομή του.

2 0  λεφτά το φύλλο, 2 0 . ~~ Τά περασμένα φύλλα που 

λιοΰνται στό γραφείο μας στή διπλή τιμή.

Βρίσκεται στήν ’Αθήνα σ' όλα τά κιόσκια, καί στις έπαρ 

χίες στά ΙΙραχτορεία των Εφ ημερίδω ν.
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Π α  ΡΑΓΡΑΦΑΚΙΑ
ΝΟΥΜΑΣ Κ Α Ι ΘΕΟΤΟΚΗΣ—ΠΑΑΑΜΑΣ Κ Α Ι ΒΕ- 

Ν ΙΖ ΕΑ Ο Σ -  Μ Ε Χ Ρ Ι ΠΕΔΙΛΩΝ.... - ΣΟΒΑΡΗ  
ΑΛΛΑΓΗ Σ Ε  ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ....

« ΤΟ ΕΡΓΟ Ν  τής Κνβερνήοεως δύναται νά δημο- 
σιευθή εμμέτρως εΐ£ τόν «Νουμ&ν» ό οποίος είναι τδ 
δργανον των φιλολογικών αυτής πεποιθήσεων».

"Ετσι, λένε, εϊπ ε 6 κ. Θεοτόκης στήν Κέρκυρα «εις 
τάς μαχράς ανακοινώσεις του προς τόν κ. Καυτατζό- 
γλου» κ ’ έτσι τελεγραφήθηκε στήν «‘Εσπερινή» τής 
'Αθήνας, στήν $Πρωΐα>> τής Αάρισσας καί σε μερικές  
άλλες φημερίδες.

Μεγάλη τιμή τοϋ οΝουμά» νά τδν ξέρει κα ι να τδν 
αναφέρει ό κ. Θεοτόκης που, καθώ ς τδ δήλωσε τόσ ες . 
φορές, καμ ιά ρωμαίϊκη φημερίδα δέν καταδέχεται ποτέ  
νά π ιάσει αιώ  χέρια του. Φοβούμαστε δμως π ώ ς  κα ι τδ 
«Νουμα» ακουστά μοναχά θ ά  τδν έχει, γιατί üv τδν ή
ξερε θάξερε πώς δέ δημοσιεύει π οτέ ε μ μ έ τ ρ ω ς  τά 
π  ο λ ι τ  ι κ à  έ' ρ γ a  μά στό πεζό, δπω ς τδκαμε δά τό
σες καί τόσες φορές, κρίνοντας τή δική του πολιτική- 
δράση, τήν καμαρωμένη.

’ Εχει τόσες  κα ί τόσες σατυρικές καθεμερνές εφη
μερίδες ή Α θ ή ν α  (λ. χ, τδ «Χρόνο», τ ις  « Ά θή να ι»  
κτλ.) ώστε μπορούσε νά διαλέξει καμιάν άλλη ό κ. Θεο
τόκης κα ί ναφίοει ήονχο τδ «Νουμα»,

*

ΑΝ εϊξερε τό «Νουμά» ό κ. Θεοτόκης. θάξερε καί τού

το. Π ώς ό «Νουμάς» δέν είναι «δργανον τών φιλολογικών 

πεποιθήσεων του κ. Βενιζέλου», μά τό ενάντιο, διαφωνεί 

¡Γ αύτόνε ριζικότατα στά τέτια  ζητήματα.

Καί ή απόδειξη. Ή  «Ακρόπολη» τής Τετράδης μας 

πληροφορεί πιος μιλώντας ό κ. Βενιζέλος τήν Τρίτη βρά

δι στό Δημ. Θέατρο μέ. διάφορους φίλους του είπε καί 

τάκόλουΟα γιά τόν Ιίαλαμά.

«—  Είναι ακόμη υπό τήν έπίδρασιν του Ψυχαρισμού 

■ άλλα θάπαλλαγη καί θά μείνη άστήρ αύτόφωτος».

Τέτια  «πεποίθηση» δέν μπορεί νά τήν έχει ποτέ ό

«Νουμάς», γιατί σέβεται τόν Παλαιιά καί τόν εαυτό του 

κ’ έτσι δέν μπορεί νάναι καί «δργανον τών, φιλολογικών 

πεποιθήσεων» τοΰ κ. Βενιζέλου· ΐίς μή σεκλετίζεται λοιπόν ό 

Ιίορφιάτης πολιτικός.

4

Β Ο Υ Λ Ε Υ ΤΑ Δ ΕΣ  μιλήσανε μ ’ ενθουσιασμό μέσα στή 

Βουλή γιά τό κοινωνικό συγραφέα Περεσιάδη. Υπουργοί 

με συγκίνηση καί μέ θαμασμό άναφέρανε τή φιλολογική 

του (καί κάπως βιομηχανική του) εργασία, καί είπανε καί, 

είπανε.,..

Δέν πρόκειται γιά τόν άθρωπο* πρόκειται γιά τό συ

γραφέα. Κι δτα βλέπει κι ακούει κανείς μέσα στή Βουλή 

νά βρίζεται ένας Παλαμάς καί νάποθεώνεται ό Περεσιά- _ 

δης, μπορεί αξιόλογα νά πει ατούς βουλευτάδες μας καί 

στούς 'Υπουργούς μας το αθάνατο τοΰ Ά πελλή :

—  Μέχρι πέδιλων, ώ βέλτιστοι ! άφοΰ δλοι τους πέ

ρα πέρα μόνο τά παπούτσια τής φιλολογίας είναι ικανοί 

νά δοΰνε καί νά θαμάσουνε.

*

Ψ Η Φ ΙΣΤΗ Κ Ε λοιπόν «έν συνόλο)» τό Σύνταγμα καί μέ 

γειά μας κι αυτό.

Μερικοί αγαθοί πού ελπίζανε καί καρτερούσανε πιος 

στήν «έν συνόλφ) ψήφισίν του» θά βγεΐ από τή μέση τό η 

λίθιο κι άνελεύτερο άρθρο γιά ιή γλώσσα, δέ γελαστήκανε, 

γιατί έγινε κάπια σοβαρή αλλαγή του. Δηλ. άπο Ιο  καί 

2ο πού εΐτανε, έγινε 107 κι ανεξάρτητο άρθρο. Πού σ η

μαίνει πέος τέτια ντροπή έπαψε πιά νά φιγουράρει στήν 

αρχή αρχή, σάν κορώνα στό Σύνταγμά μας.

*

ΝΑ, καί ή μεγάλη έλπίδα. Τό καινούριο Σύνταγμα ο

ρίζει πώς σέ δέκα χρόνια μπορεί νάναθεωρηθεί. Μέσα λοι

πό σέ δέκα χρόνια, δέ γίνεται, κάπως θά ξαστεριόσουνε τα 

μυαλά, οι Μ ιστριώτηδες κ’ οί Ιΐατσουράκηδες Οά λιγοστέ 

ι|ιουνε, ή Κοινή γνώμη Οάναι .τιό φωτισμένη και λιγώτερο 

άποκολοκυθωμένη από σήμερα, κ ’ έτσι μέ μιά καινούρια 

κι αληθινή  επανάσταση καί μέ μιά καινούρια κι αληθινά  
αναθεωρητική Βουλή μπορεί νά μπει στό αληθινά και

νούριο Σύνταγμα τό άρθρο << ’Επίσημη γλώσσα είναι ή 

ζωντανή γλώσσα πού μιλιέται απ’ όλους τούς "Ελληνες*.

’Εμείς τό εύχόμαστε ολόψυχα νά ζήσει ό κ. Βενιζέλος 

ίσαμε τότε χιά νά χαλάσει ό ίδιος δ,τι σήμερα κατα- 

σκε ύασε.

Ό  τρώσας καί ίάσεται.

Η Χ Λ Ιν Ο Υ Ν Τ Λ Λ Λ  Τ Ο  Λ' ϊ ν Λ Λ Ι Λ Λ Υ Λ  

μ εταφ ρασμένη άπο το Σανσκριτικό ν.αϊ ΙΙρα- 

κριτικό κείμενο από τόν 

Κ . ΘΕΟΤΟΚΗ  

Π Ο Υ Λ ΙΕ Τ Α Ι Μ ΙΑ  ΔΡΑΧΜ Η  

ατά γραφεία τοΰ «Νουμά»

»

ΝΟΥΜΑΣ
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Κ ΡΙΤΙΚ ΕΣ ΖΟΥΓΡΑΦΙΕΣ

Ο ψ Ϋ Χ Α Ρ Η Σ
Κ Α Ι  Τ Α  “ Δ Υ Ο  Α Δ Ε Ρ Φ Ι Α , , ' )

Σέ λογής μυθιστορήματα μπορεί ν’ άπαντήσου- 
με πλάσματα γυ να ικε ία  πού νά μά; παρασταίνουν 
τό ιδανικό τής όμορφιά; καί τής καλοσύνης. Μά 
τις γυναίκες πού δ Φ’υχάρης μάς γνωρίζει, γιά βέ
βαιο πώς δέ θά βρούμε πουθενά. Τό σμιλάρι πού 
τής σκαλίζει δέν είναι μονάχα τής τέχνης μά καί 
"ή; ψυχής. Ή ομορφιά τους ιδεατή, κοντυλένια, αι 
θερόπλαστη, μά τό μέτωπό τους τό πλατ! και τό 
γαληνό σάν τήν άπλωσιά λίμνη: δνειριασμένης,γρά
φει πάντα μεγαλείο καί θυσία. 'Η Μυριάννα, ή 
Μυριέλλα, ή Μυρρούλα, ή Μοιρίτα βρίσκουνε τις 
αδερφές τους μέσα στά «Λυό αδέρφια». Ξαναζού
νε, ξανασαλεύουνε πάντα ίδιες μά καί πάντα και
νούριες κι αλλιώτικες, πού άγγίζουνε βαθιά τήν 
καρδιά μας, δλες λουλούδια πού σκύβουνε νά μάς 
καλημερίσουν.

’Από τις πρώτε: αγάπες τοϋ Άστρά ή Σίλοια. 
«Έ  Σίλβια θεόμορφη. Μάτια βελουδένια πού σπιθο- 
βολούσανε κιόλας. Μιά έκφραση μέσα τους ήσυχη, 
γ λύκειά, σάν έρωτεμένη. Μύτη ψιλή, περήφανη, 
μεγάλη καί ίσια. Χρυσόφεγγε στήν κόμη της τό 
χρώμα τό βενετσιάνικο, τό περίφημο, πού τδκαμε ό 
Τιτζιάνος αθάνατο καί πού αθάνατο έκαμε τόν Τι- 
τζιάνο. Ανάστημα θεάς. Χυμένο κορμί, πιο λιγνού- 
τσικο παρά παχουλό, μά μέ κάτι όλοστρόγγυλα όρ
θια στηθάκια, πού ή χαριτωμένη πυργωτή τους 
φόρμα έδινε στό βάδισμά της αέρα βασιλικό». Μά 
ή Φροσούλα έκείνη, πού ό αέρας της φυσά στις 
περσότερες σελίδες τού ρομάντζο-), ένα πλάσμα τα
πεινό πού ή άγάπη τοϋ Άστρά περήφανη έκαμε 
τή συνείδηση καί τήν ύπαρξή της μάς ζουγραφί- 
ζεται ατόφια κι ακέρια σάν ανάγλυφο σέ δέκα γραμ
μές. «Τό στάσιμό της τόρθό κι αλύγιστο, ή μέση 
της ή περήφανη καί σάν καμαρωμένη, 6 μποϋστος 
της πού άκκουμποϋσε γερά στ’ άκρομέρια της και 
στούς γοφούς, ή ράχη της ή ριχμένη μιά σταλούλα 
πρός τά πίσω, ή βαδισιά της, ή θωριά της, τό πε
τσί της τό ίδιο, το άσπρο το τρυφερό καί πού ώςτό- 
σο έμοιαζε πηχτό πηχτό, μεστό κι ατόφιο, τά δά
χτυλά της τά ψιλά κι ατσαλένια σού δείχνανε μιά 
θέληση, μιά δύναμη, μιά ένέργεια πού το ταίρι τους 
σπάνια τάνταμώνεις». Καί τόντις ό χαραχτήρα; τής 
Φροσούλα; τέτοιος μάς δείχνεται άπό τήν αρχή ώς

*) Ή  αρχή σου οτό περασμένο φύλλο.

τό τέλος, ένας χαραχτήρα; πού όσο κι αν τονέ πα
ραστρατίζουνε τά σαράκια τής ζούλιας και οί ό
χεντρες τής άφιβολίας, στέκεται πάντα του ίσιος 
στις κύριες γραμμές του, ξεχωριστός άπό τούς άλ
λους, λουσμένο; άπό τού; ήλιους τής αφοσίωσης, 
τής λατρείας καί τής απέραντης υπομονής.

Το πορτραίτο τής Κατίνας, πού ή άγάπη της 
άστροπελέκι στάθηκε γιά τόν Άστρά, κλείνει κι αυ
τό τά στοιχεία δλα πού παραπάνου άναφέραμε.« Τό 
πρόσωπό τη: τό σοβαρό καί τώραΐο, τά μαλλιά της 
τά μάβρα πού τής πιάνανε τό μέτωπό της άπό κάθε 
μεριά, κ’ έμοιαζε σά ζουγραφισμένη σέ κορνίζα,τά 
ψιλούτσικα ροδόχλωμα χείλια, τά βελουδένια βαριά 
ματόκλαδά της πού σκεπάζανε, πού φυλάγανε πού 
κρύβανε λες άπό τά μάτια τοϋ κόσμου τά μάτια 
της τά συλλογισμένα, δλα τη: σού φανερώνανε τής 
κόρης τήν άθωοσύνη, τή σεμνότητα κι αν μπορώ νά 
πώ, τήν άπομονωσιά, έπειδή φαινότανε σάν άπο- 
τοαβηγμένη μέσα στον έαφτό της, στάγνώριστα γιά 
τούς άλλους βασίλεια τής ψυχής της». Μέ τέτοια 
περιγραφή δέ μάς φανερώνεται μονάχα τοϋ τεχνίτη 
τό δυνατό κοντύλι, τοϋ συγραφέα το μοναδικό με- 
ταχείρισμα τής γλώσσας πού ή άρμονία της, ή ό- 
μορφιά της καί το πλούτος της, μάς υποβάλλουνε 
τήν άρμονία στά χαραχτηριστικά, τήν ομορφιά 
στήν ψυχή καί τό πλούτος σ:ήν άγάπη τής κόρης, 
μά πιό πολύ άκόμα μά; δείχνεται ή λεφτούτσικη 
αίστηση πού γιά τ’ άθρώπινο πρόσωπο,γιά τ’ άθρώ- 
πινο κορμί πνέει άπο τις σελίδες τού βιβλίου. Γνω
ρίζοντας τή γυναίκα, γνωρίζουμε τόν εαυτό μας, 
βρισκόμαστε μπροστά στο μυστήριο τοϋ κόσμου πού 
άγάπη τό λένε, μά πού δέν μπορεί ίσα μέ σήμερα 
νά ξεχωριστή άλάκαιρο καί νά οειχτή στο φως πέ
ρα και πέρα. «Ή  ξαθή κ’ ήσυχη Γερμανίδα πού 
άγάπη σε ό Άστράς είχε καρδιά μάλαμα. Έ λζα 
λεγότανε. Τό μαλακό καί τρυφερό κορμί της, πού 
έλιωνε στά φιλιά του, οέν είτανε καμωμένο γιά τήν 
πάλη τοϋ βίου. Ή "Ελζα γεννήθηκε στον κόσμο 
γιά νά χαοέβεται μέ τά όνειρά της, νά γλυκαίνεται 
άμίλητα, όλόκαρδα, όλόσαρκα, στοϋ αγαπημένου 
της τήν άγκαλιά. 'Ωςτοσο, σάν τήν παραίτησε ό 
Άστράς, σάν έφυγε άπό τήν πολιτούλα τοϋ Ρήνου, 
δπου κάθε μέρα, στά περίχιορα, στά βουνά, στόν 
ποταμό, σεργιανίζανε τήν άγάπη τους, άξαφνα ή 
"Ελζα σηκώθηκε στο ποδάρι, άφησε τή φαμελιά 
της γιατί έμαθε πώς ό Άστράς είτανε τότες στή 
Γαλλία κι ακούσε πώς άρρώστησε. Δυό χρόνια εί
χανε περάσει άπό τόν καιρό πού άποχαιρετηθήκα- 
νε γιά πάντα. Έτρεξε όμως μέ τήν ίδέα πώς τώ

ρα πού κοίτεται, θά τήν ςαναπάρη, νά τονέ νοιά

ζεται, δσο δέν μπορεί. Καθότανε δ Άστράς σέ μιά
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έξοχή κοντά στο Παρίσι. Πήγε ή Έ λζα. Κρυφτή' 
κε σ’ ένα στενό. Πρόσμενε. Βγήκε δ Άστράς περί
πατο. Έ  "Ελζα τδν είδε. Εϊτανε καλά. Γύρισε πί
σω στήν πατρίδα της, χωρίς νά του κουβεντιάση». 
Άλάκαιρη ζουγραφιά τής Γερμανικής φυλής, πού 
ή πομονή της, τδ θάρρος της, ή θυσία της,δλα δλα 
έρχουνται πρώτα καί πάντα σάν καθήκοντα. Όμως 
περσότερο μάς κεντά ή ψυχολογία τής θυσίας 
τής γυναίκας, ακόμα κάθε θυσίας τδ μεγαλείο, πού 
πνέει απ’ όλο το ρομάντζο καί πού δείχνεται σά 
μιά άπδ τις κεντρικές του γραμμές.

Έ  στερνή αγάπη τού Άστρα πού στάθηκε ή 
καταστροφή του, εϊτανε καί ή πιο περίεργη. Πε
νηντάρης αυτός, δεκοχτώ χρονώ κοπέλλα ή Αφρο
δίτη. Δέν τήν περιγράφει δ συγραφέας σάν τις άλ
λες. Μενει μακριά αας σάν απλησίαστη θεά τής α
γάπης. Κι δμως άπδ τις λίγες γραμμές πού τής 
χ*Ρ'·*ει άναβρύζει πλέρια ή ζουγραφιά της. «Ό λα 
τά ιδανικά τά γυναικήσια τά έβλεπε τώρα, τά έν- 
νοιιοθε 6 Άστράς άληθεμένα στο κορίτσι πού τδν 
άγάπησε, καρδιά ̂ τρυφερή κι άχόρταστη στδν έρω
τα, διάνοια γενναία καί αψηλή, ποίηση άδολη καί 
φλογισμένη, ομορφιά πού ταίρι δέν είχε, δλα δλα 
ζωντανεμένα κορμί της τδ μαγεφτικό, πού έ
λιωνες, μόνο τδ χέρι της νάγγίξης». Τί άλλο θά 
χρειαζόταν ένας καλλιτέχνη; γιά νά τή χαράξη 
στδ μάρμαρο τήν Αφροδίτη ; Ι\Τ δμως γιά τήν Α 
φροδίτη έπρεπε νά πεθάνη κι ό Άστράς, αύτδς 
πού λατρεία της έγραψε δλη του ή ζωή.

Τδ πρόσωπο τού Άστρά, άντίθετα μέ τις γυ
ναίκες, δ συγραφέας δέ μάς τδ παρουσιάζει πουθε
νά περιγραμμένο, ξεδιαλυμένο, μέ τά καθέκαστα 
καί τά παραμικρά του. Μάς άφίνει νά μαντέψουμε 
μείς τδ γητευτή καί τδν άγαπησιάρη, καί κάπου 
κάπου μέ λίγα λόγια μάς άφίνει νά δούμε τις χά
ρες του τις άμολόγητες, τή μορφή του πού μάγευε 
καί τραβούσε. «Εμένα τόντις μου φάνηκε πάντα 
σάν ήλιολουσμένο εκείνο τδ παιδί. Απάνω του πε
ρέχυσε δ ήλιος μας δ μοναδικός, πού πότε σέ καίει, 
πότε σέ χαοέβει, τδ φως του τδ μαγεμένο. Ά χ  ! 
το κατάλαβα καί κατόπι, πώς τού γέμισε δ ήλιος 
μας τά στήθια μέ τή φλόγα του τήν τρομερή, τήν 
άδάμαστη» μάς λέει αρχή άρχή ο ϊδιος δ συγρα
φέας καί κατόπι σάν προχωρούμε κάμποσο στή οή- 
γηση.«Εϊτανε τώρα δ Άστράς σαράντα εφτά χρονώ 
άντρας κ’ έμοιαζε σαράντα, σ’ δλη τήν άκμή του, 
μάβρα τά μαλλιά του, τδ μουστάκι του μάβρο, ά- 
σπρουδερή ούτε μιά τρίχα». ΓΙζίποτ’ άλλο, παρά 
μονάχα πού δ συγραφέας σά σιμώνουμε στδ τέλος 
εκεί πού μάς ψυχολογεί τά ιστορικά τής ζωής του 
καί τής ψυχής του μάς λέει «Βέβαιο είναι πώς

ποτέ της μιά γυναίκα, όταν τήν άγάπησε κ’ έπει- 
τ* "ήν ξαγάπησε, δέ θύμωσε, τί λέω ; δέν παραπο- 
νέθηκε μαζί του. Είχε φαίνεται τδν τρόπο, κι δ 
τρόπος ϊσως εϊτανε ίοια ή αγάπη του,πού τήν έδι
νε πάντα μέ τήν καρδιά του. Χάρηκες τήν άγάπη 
του, χάρηκες τήν καρδιά του, τί άλλο γύρεβες ; 
Τις γυναίκες, όσο τις άγαπούσε, τις άπορρουφούσε· 
δλες λέγανε πώς μ’ άφτόνε γνωρίσανε τδν παρά
δεισο, γνωρίσανε τήν άγάπη, πού άλλη οέ βρίσκε
ται σάν τή δική του. Δέν τδν καταράστηκε καμιά. 
Πώς νά τδν καταραστή, άφοϋ μόνο καλό τις έκα
νε ; Καί στδ μισεμό άκόμηί καί τήν ώρα τού χω
ρισμού, εϊχε γλυκά λόγια νά τις πή, γλυκά χάδια 
νά τις φιλέψη».

’Έτσι βλέπουμε μέσα στά «Δυδ άοέρφια» τδν 
άντρα καί τή γυναίκα δηλαδή τδν άθρωπο τδν αιώ
νιο νά παλεύη άνάμεσα στή ζωή τραβώντας τδ δρό
μο τού προορισμού του, πάντα μέ τά πρωτόγονα, 
πρωτόψυχα καί πρωτόσαρκα ψυχόρμητα τού λογι
κού ζώου, πού δέ σβήνεται ποτέ: του: ή άλήθεια 
καί ή φυσικότητα πού τά κυβερνά, όσο κι άν δ ά
θρωπο: περάση τά στάδια τού πολιτισμού κι όσο κι 
άν μπερδευτή σέ ιδέες καί θεωρίες πού τίποτ' άλλο 
δέν είναι μόνο παραστρατίσματα άπδ τδν ϊσιο, τδν 
αιώνιο, τδν αγύριστο δρόμο τή: μάννα; Φύσης.

"Ολο τδ ρομάντζο είναι γραμμένο σάν είδος ά- 
πομνημονέματα τού Άστέρη. Δηγάται δ Άστέρη; 
τή ζωή του παράλληλα μέ τή ζωή τού άδερφού 
του. Μάς ζουγραφίζει τά ψυχολογικά τής αγάπης 
του μέ τδ Ιδανικό του, πού τού' κυρίεψε δλη τήν 
ύπαρξη. 'Η Μυρτούλα, ή γυναίκα τού Άστρά ξα- 
ναζωντανεύει στή φαντασία του καί γίνεται ή Μυρ
τούλα ή Μούσα, πού σά φάντασμα στδ Νησί τή; 
"Αγια; Μαύρα; τού δείχνει τδ δρόμο, τού εμπνέει 
τήν πίστη γιά ν' άνοιξη τά μάτια σ' ένα λαό πού 
δέν τδν άγγιξε τδ πνέμα τδ μαγευτικό καί γιά τού
το ξένος είναι άπδ άνεξαρτησία καί πολιτισμό. Έ  
κόρη τή; "Αγιας Μαύρα; πού κοίτουνταν στδ μαρ- 
μαρένιο μνήμα τής Μαδουρής παίρνει άπδ τδ κον
τύλι τού ποιητή τώ «Δυδ άδερφιών» τέτοιον άερα. 
τέτοια φλόγα, τέτοιαν άγάπη, τέτοιο αίστημα πού 
δ άναγνώστης κάτου άπδ τις γραμμές μαντεύει κά
ποιο σπαραχτικδ δέσιμο μέ τ’ αθάνατα μέρη τού 
νού καί τής καρδιάς τού συγραφέα.

Ό χαραχτήρας τού Άστέρη βγαίνει άπδ τή 
δήγηση ατόφιος καί τέλεια ισορροπημένο:. Νοιώ
θοντας τά ψυχολογικά τού Άστρά, έτοιμοι μέσα 
μας νά δεχτούμε καί νά ξηγήσουμε καί τά ψυχο
λογικά τού άδερφού του. Ό  ένας φωτίζει τδν άλλο
ν© καί τογέ συμπληρώνει, Έτσι δεμένο; καί οί δυδ
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μάς ξεσκεπάζουνε μιά καί μονάχη ψυχή μεγάλη 
σάν τήν ψυχή τής Ρωμιοσύνης "ίδιας, πού δλη φλο
γίζεται άπο πίστη, άγάπη, έλπίδα, καρτερωσύνη, 
θυσία καί τιμή. Καί ή τέτοια ψυχή δέ φυτρώνει 
μονάχα μες στά κορμιά τώ δυδ άδερφιών, μά τάν- 
θια της άναδίνει καί στ’ άλλα πρόσωπα του ρομάν- 
τζου πού το καθένα δσο ζωντανό κι άπλο καί φυσι
κό μάς φαντάζει άπδ τή μιά, τόσο άπδ τήν άλλη 
μπορεί νά κλείνη στις γραμμές του τις γενικές κ’ 
ένα ξεχωριστδ σύμβολο, ζωής σημάδι, μυστήριο 
μακρινδ πόθου καί ιδέας. Έ  Φροσούλα τοΰ Άστρά, 
κι ό Κωστόπουλος τοΰ "Αστέρη, οσο κί άν ή θέση 
τους διαφορετική μέσα στή δράση, τάχα δέ λογα- 
ριάζουνται σά νά σκορπούνε το ίδιο φως, τήν "ίδια 
γλύκα τής άγάπης καί τής θυσίας, τδ ίδιο μεγαλείο 
τής άθρώπινης ψυχής ; Τάχα τά δυδ άδέρφια πού 
τόσο μοιάζουνε καί τόσο ξεχωρίζουνε δέν μπορεί νά 
βρίσκουνται οξω άπδ τδν Άστρά καί τδν "Αστέρη, 
στή Γυναίκα καί στή Μούσα;

'Η ξεχωριστή δύναμη τού Ψυχάρη είναι ή έρ
μη τής ποίησης πού τδν κεντρώνει. Τδ παρατηρεί 
αύτδ κανείς δχι μονάχα στά έργα τής φαντασίας, 
μά καί στους τόμους του τούς έπιστημονικούς. "Ε
νας ςερδς γλωσσολόγος ποτές δέ θά μπορούσε νά 
φλογίση τδ ζήτημα μέ τής καρδιάς του τή θέρμη 
άν δ νούς του ποίηση δέν έγραφε. Τά «Δυδ αδέρ
φια» έχουνε κομάτια πλούσιου λυρισμού πού θυμί
ζουνε τδν αξέχαστο λυρισμό τής « ’Αγάπης», τού 
«Ταξιδιού». "Ομως έδώ παρουσιάζεται πιο σφιχτο- 
οεμενος, πιο ουσιαστικός, έρμητικδς περσότερο καί 
μεγαλονόητος. Οί γραφές τού Άστρά στήν πεθα
μένη του Μυρτούλα τί μοιρσλόγι καί ύμνος ! Οίλο- 
Υισμοί τή; Φροσούλα; στά νυχτερινά της καρτέρια 
κάτου στή σκάλα, ενώ στράφτανε άπάνου τά παρά
θυρα τού Άστρά κ" ή καρδιά του άστραφτε σέ ξέ
νη αγκαλιά, τί προσευκή καί τί τραγούδι τής άγά
πης ! Ποιήματα καί τά δυδ γιομάτα άπδ ζέφυρου: 
καινούριους, άπδ αύρες χαδευτικές. Καί δέν είνα», 
μονάχα ή ποίηση τού Έυχάρη στά νοήματα καί 
στά αίστήματα, είναι καί στή γλώσσα. Έ χει βέ
βαια καί ή γλώσσα τήν ποίησή της, έχει τδ λυρι
σμό της κι αύτή. Τό ίδιο πράμα άλλοιώτικα θά 
στο πή κείνος πού νοιώθει τήν ποίηση τής έκφρα
σης καί τής λέξης.Όπως στό νόημα καί στήν ιδέα 
δημιουργός τής αρμονία; ο ποιητής, έτσι καί στό 
χύσιμο καί στό πλάσιμο τής φράσης. 'Αρμονία κ· 
ομορφιά τά ποιητικά στοιχεία τ’ αξεχώριστα σέ νοΟ 
καί σέ μορφή, σέ ψυχή καί σάρκα. Στά «Δυδ ά- 
δέρφια» τδ βλέπουμε παντού. 'Ο συγραφέας έχει 

σμιλάρι γιά τή φράση, έχει πινέλο καί χρώμα γιά 

τή λέξη. Σέ τόπο σάν τδ δικό μας πού ή μέσα έπι-

πολαιότητα, ξεχειλίζει καί στδ Λόγο καί στό κείμε
νο, τέτοια χαρίσματα θαμπώνουνε τόσο πολύ, πού 
παράξενο δέν είναι τά μάτια νά μή βλέπουνε διό
λου άπδ τδ μέγα κι ακράτητο φώς. Τδ αίστημα 
τής καλλαιστησίας διαστράφηκε άπδ τή μακρόχρο
νη συνήθεια μιας άσκημόθωρης γλώσσας, κ’ έπλα
σε μιά τέτοια συνείδηση γενική πού τυλίγει άκόμα 
καί τούς άθρώπου; πού πασκίζουνε νά λευτερω
θούνε. Θέλουνε μά δέ βολεί νά λησμονήσουν.

Τά «Δυδ άδέρφια» είναι άλάκαιρος ένας κό
σμος, μιά σφαίρα γίς Ό άθρωπος ζουγραφίζεται 
καί ψυχολογιέται σ’ όλες του τί; μορφές καί τά πά
θη. Κι όμως ή δράση δέν ξεφεύγει άπδ τδ φόντο τδ 
ελληνικό, πού πάντα σέ κάθε έπεισόδιο καί σέ κάθε 
γύρισμα τής δήγησης θά τδ μαντέψης πίσω άπδ 
τις ψυχές. Κορίτσια σά ρόδα, γυναίκες φαντασμέ
νες, γυναικούλες ταπεινές, ποιητάδες βλογημένους 
άπο τή Μούσα, άντρες μέ άδεια ιδανικά, άθρώπους 
ταπεινοβγαλμένους, νέους φουσκωμένους, συγραφιά- 
δες τού γλυκού νερού καί τής κοινής γνώμης, φι
λολογικές κλίκες, κοινωνικές άσκημιές, δασκάλους 
τής προγονικής εύκλειας, καθηγητάδες παλιάτσους, 
πνεματικές μούμιες, ψυχικές νέκρες, τήν Ελλάδα 
δλη, τήν Πόλη δλη, δλη τήν Αθήνα ριγμένες, νι
κημένες τις βλέπουμε κάτου άπδ τδ δυνατό χέρι 
τού συγραφέα, παραδομένες σέ μάς ψυχόσαρκα, γιά 
νά τις ερευνήσουμε, νά τις ξεψαχνίσουμε, νά τις 
χαροΰμε, νά τις άπολάψουμε, νά τις υμνήσουμε, νά 
παραπονεθούμε, νά καταραστούμε. Ανάμεσα σ’ αύ
τδ τδ μέγα πλήθος τής εντύπωσης, ή κριτική πού 
ξεσκαλίζει, ίσοζυγιάζει καί κοντοστέκεται σέ κάθε 
μεριά, νομίζουμε πώς δέν έχει θέση. Έδώ κόσμος 
άλάκαιρος κουνιέται, σπαρταρά, ζή, κι δποιος θά 
μπή μέσα του μέ τδ κριτικό κοντύλι, τί άλλο μπο
ρεί νά ποθήση άπδ τό νά νοιώση τδ εσωτερικό βά
θος πού ζωγονεΐ αύτόνε τδν κόσμο, καί νά κοιτώξη 
νά τδ φανερώση ζουγραφικά ; Γ.ά τιχνίτες μάλιστα 
σάν τδ Έυχάρη κριτική «άπδ περιωπής» δέν μπο
ρεί νά σταθή, γιατί ¿κείνος πού θά μιλήση γιά τέ
τοια Ιργα δεμένα τόσο πολύ μ’ ένα μεγάλο ζωτικό 
ζήτημα μιάς φυλής, θά έχη τά μάτια του άφοσιω- 
μένα περσότερο στόν άθρωπο τδ μεγάλο, παρά στόν 
τρανό καλλιτέχνη. Ένας μαθητής οσο ταπεινός κι 
άν είναι, θά κοιτάξη καί στήν κριτική του άκόμα 
τδ δάσκαλο νά λαιρέψη, διαλαλώντας τις χάρες του, 
τδ πνέμα του, τήν ιερή φωτιά πού τονέ φλογίζει, 
τήν αθάνατη δροσιά πού άπδ τά κορφοβούνια τής 
σοφίας του κατεβαίνει.

Τις πρώτες μέρες πού αστράψανε στήν ’Αθήνα 
τά «Δυδ άδέρφια» άπδ το Παρίσι ταξιδεμένα, ένας 
•φίλος γλυκός, άγωνιστής πρώτος, έ πιδ σημαντικοί
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στύλος τής Ιδέας μέ φωνή, μέ δράση καί μ" έργο τής σκολαστικοτητας, μά μέ κείνη πού ζωντάνεψε
πού θά λογαριαστή ¡¿τά μέρα ή κρυμενη μεγαλοσύ- το χαρτί, πού ζουγράφισε τή φύση καί τήν ψυχή
νη του, ήρθε μέ τή χαρά στά μάτια, μέ τό γέλοιο, τής Ελλάδας, πού φανέρωσε τό κρυμένο λαϊκό
τόν έθουσιασμό καί τήν περηφάνια, νά μέ βρή καί φώς, πού άνάστησε τή χαμένη Ποίηση καί τήν πε-
τήν εντύπωσή του νά μου πή, τήν ίδια ώρα πού οί θαμένη Αευτεριά.
άνίδεοι μέ ειρωνείες είταν έτοιμοι νά υποδεχτούνε τό 
έργο. «Μέ τέτοιο συγραφέα, μέ τέτοιον άθρωπο, μέ 
τέτοια πηγή άστείρευτη δέν μπορεί, θά νικήσουμε 
στό τέλος. Έμεΐς θά νικήσουμε. Έμεΐς οί λίγοι θά 
νικήσουμε».

*

Τό καινούριο μυθιστόρημα τού Ψυχάρη,είναι κι 
αυτό ένα κομάτι άπό τό πνεματικό παλάτι πού χτί
ζει μέ τή ζωή του ό ασύγκριτος συγραφέας τοϋ 
«Ταξιδιού», γιά νά τό προσφέρη μνημείο στήν αυ
ριανή Ελλάδα. Έ  Ελλάδα τοϋ σήμερα τυφλωμέ
νη άπό το πάθος τοϋ άστοχαστου προγονισμοΰ, ε
ξαντλημένη άπό τό σαράκι τής αγραμματοσύνης 
παραγιομισμένη άπο τήν άρρώστια τής «ήμιμά- 
θειας» πού γνήσιο παιδί της τελευταία γέννησε τήν 
τάση τής «μιχτής», σηκώνει τή φωνή τής άδικίας 
καί τής πρόληψης ένάντια στό έργο τοϋ Ψυχάρη, 
μήν έχοντας ίδέα γιά τό πλάτος καί τό μάκρος τοϋ 
τέτοιου έργου καί μή νοιώθοντας τήν άνάγκη ν’ ά- 
νεβή άπό τά χαμηλώματα και νά χαρή τοϋ ήλιου 
τήν άνατολή. Μά ή άνάγκη μέρα μέ τή μέρα υ 
ψώνεται γίγαντας μπροστά μας. Κι άν τά λούλουδα 
τοϋ κάμπου έτοιμα είναι νά γύρουνε νεκρά τό κε
φάλι άπό τή μακρόημερη στέρηση τής χρυσής α
χτίδας, δμως τό φώς πού θά τά ζωγονήση μιά 
μέρα, κανείς δέν μπορεί νά τό σταματήση. Δεν εί
ναι μακριά ο καιρός πού ο πνεματικός κάμπος τοϋ 
λαού μας θά χαρή τήν άνοιξή του. Ή άλικη πα
παρούνα θά τοϋ γιομίση μέ τό αίμα της τήν απλω
σιά, καί τά λούλουδα άπό τά περιβόλια θά τοϋ ευω
διάσουνε τον άερα. Τήν ώρα πού θά σημάνη το 
σήμαντρο τής Δικαιοσύνης, πρώτος δ λαός θά νοιώ- 
ση τό Ιργο τον Έυχάρη,πρώτος 6 λαός θά τό χαρή 
καί θά τό τίμηση δπως τοϋ πρέπει. Ετοιμάζουμε 
γιά τις κατοπινές γενιές άφάνταστες ήδονές, άγνω
ρους κόσμους, φώς γλυκό καί περίσσιο πού θ’ άπο- 
σκεπάση τά σημερνά χρόνια τοϋ πιό σπαραχτικοΰ 
πόλεμου πού είδε στά σπλάχνα του ένα "Εθνος. Κι 
δμως πρέπει νά περάση κι άπό τά σημερνά Δερβε
νάκια ή Ίδέα τής πνεματικής Λευτεριάς, δπως άλ
λοτε; νικήτρα διάβηκε άπό τά ίδια Δερβενάκια ή 
Ίδέα τής λευτεριάς τής Εθνικής. Στο πλάϊ τοϋ 
"Ελληνα Κολοκοτρώνη μέ το σπαθί, θά σταθή δ 
Έλληνας Ψυχάρης μέ τήν καινούρια πέννα, δχι 
τήν πέννα πού στείρεψε τό έλληνικό πνέμα βουτη-

Ι\ά νά νοιώση κανείς κατάβαθα τή σημασία 
τοϋ έργου τοϋ Ί ’υχάρη, ώς καί στά παραμικρά καί 
τά κ,θέκαστα πού είναι καί τά πιό σπουδαία, πρέ
πει νά ίχη πλέρια καί καθαρή συνείδηση, γνώση 
συνολική τής πραχτική; αξίας, τής αξίας γιά τή 
ζωή, τής άναγέννησης τής γλωσσικής. Μέ τέτοια 
γνώση μονάχα θά μπορέση νά ίδή πώς μέσα στούς 
διαλαλούμενους άπό τούς άνίδεους «φανατισμούς» 
καί «υπερβολές» βλασταίνει ό σπόρος τής άληθινής 
ζωής πού πρώτ’ απ’ δλα ί  Νόμος τής στέκεται κυ
βερνήτης. Ό φυσικός νόμος πού ξετυλίγει τά φαι
νόμενα τής πλάσης, ό φυσικός κανόνας πού μάς 
φανερώνει τά φαινόμενα τής γλώσσας. Ό  λόγος 
πάντα γιά γραμματική. ’Ανάθεμα στή γραμματική 
μιάς γλώσσας νεκρής καί μπαλσαμωμένης, δόξα 
στή γραμματική μιάς ζωντανής δλο χάρες κι δλο 
νιάτα γλώσσας, πού ευωδιάζει τή λαλιά τοϋ αμό
λευτου άπό τήν έπίδραση τοϋ σκολειού λαοϋ μας. 
Τιμή στό συγραφέα πού πρώτος βάλθηκε με τά σω
στά του νά μά; δείξη τούς νόμους αυτούς, τούς κα
νόνες, τά συνταιριάσματα, τ’ άντιζυγιάσματα, νά 
τούς όρίση, νά τούς κρυσταλλώση, κι αλάθευτους 
νά τούς έφαρμώση. Έργο εθνικό, μνημείο έπιστη- 
μονικό, πράξη τής πιό τρανής ανάγκης. Γιά τούτο 
καί θεωρητικά μονάχα μπορεί νά χτυπηθή ο Ί ’υ 
χάρης, οχι νά σταθή θεωρητικά δπως τονίζουνε με
ρικοί. ’Εκείνος πού θά καταπιαστή νά γράψη τή 
δημοτική μας, τή νεοελληνική μας,σέ κάθε γραμμή, 
σέ κάθε φράση, σέ κάθε λέξη, αν βέβαια νοιώθει τί 
θά πή γλώσσα καί τέχνη, θά σαουντάψη. Τό σκούν
τημα θά τονέ κάμη νά συλλογιστή. Κι άμα συλ- 
λογιστή, άμέσως θά νοιώση τήν άνάγκη τής πρά
ξης Έ  μορφή, δ τύπος, ή λέξη τραβούνε μονάχα 
τους στόν προορισμό τους, στόν κανόνα. Πώς θά 
μπορέση νά ύπάρξη γλώσσα δίχως κανόνα ; Πώς 
θά μπορέση νά ύπάρξη συγραφέας δίχως γλώσσα ; 
Κι δμως βλέπουμε σήμερα στήν 'Ελλάδα το σπα
ραχτικό θέαμα τής αναρχίας. Δε θέλουνε νά συζη
τήσουνε, δέ θέλουνε νά παραδεχτούνε, δέ θέλουνε 
νά κανονίσουνε μέ τόν τρόπο πού είναι βολετό, πού 
μπορεί, πού πρέπει. "Αλλοι σηκώνουνε τήν παντιέ
ρα τής γλοοσσικής άσυναρτησίας, άλλοι χτίζουνε 
τις υποκειμενικές, τις «αίστητικές» τους γραμματι

κές πάνου στον άμμο. Κι δμως ένας ποταμός άκού- 

γεται μακριάθε νά κατεβαίνη. Τό βούϊσμά του δέν
μένη στό μουχλιερό μελάνι τοϋ καλογερισμοΰ καί ξαφνιάζει τούς μακάριους. Μέ τή γαλήνη τών άνί-
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οεων καί τών παντογνώστηοων, σκορπούνε γύρω 
τους ειρωνεία, γελοίο, οίχτο, περιφρόνηση γιά τδ 
εργο τού Έυχάρη. Καί τί μ’ αυτό ; Μήπως τδν Φ’υ- 
χάρη δέν προκηρύξανε άφοβα κι άνεπιφύλαχτα δά
σκαλό τους τρανδ οί λιγοστοί μ’ άληθινοί δημιουρ
γοί τής φιλολογικής Τέχνης στήν Ελλάδα ; Ένας 
Πάλλης δέν τδ φώναξε ; Ένας ΙΙαλαμάς δέν τδ ύ
μνησε ; Ένας Χατζόπουλος δέν τδ τόνισε ; Οί άλ
λοι, οί κατοπινοί,οί νέοι, οί άμόλευτοι, οί άδολοι καί 
οί άγνοί θάρθούνε γιομάτοι φωτιά νά διαλαλήσουνε 
τήν αξία του έργου του Φ’υχάρη καί τήν προσοχή 
πού του πρέπει καί τού χρειάζεται. Τδ μέλλο μπο
ρούμε αδίσταχτα νά πούμε, είναι δικό του, γιατί κ& 
αύτδς τή ζωή του γιά τδ μέλλο τής Ελλάδας α
φιερώνει. «Εϊτανε ο αγώνας μας μεγάλος— λέει σ’ 
ένα μέρος*-· -ή Ελλάδα είναι βνομα γλυκδ καί δο
ξασμένο· μά ενώ λέγανε οί άλλοι πώς ή Ελλάδα 
έχει μόνο παρελθό, εμείς λέγαμε πώς έχει μέλλο. 
Τέτοιος δ πόλεμός μας».

Ό πόλεμος ακόμα δέν έσβησε καί θάργήση βέ
βαια νά αβήση. ’Ίσως μάλιστα νά μήν τον είδαμε 
ακόμα σ’ δλη του τή φωτιά καί τδ πελέκι. Κάτου 
άπδ τδ χρυσόν αιθέρα τής ’Αθήνας, άπδ τή μενε- 
ξεόένια τήν άπαλοσύνη καί τή γλυκάδα, κάτου 
άπδ τδ βράχο τδν ιερό πού κάρπισε μιά μέρα τδ 
θεόλαμπρο ναό τής ’Αθήνας, ή λατρεία τής θεάς 
τής Σοφίας ξεγράφτηκε πιά. Όργιαστήδες τύραν
νοι ένδς λαού, θαμπωμένοι άπδ τδ σκοτάδι μιας έ- 
θνοπνίχτρας δασκαλοσύνης υψώνουνε τά σκουριασμέ
να τους δόρατα νά χτυπήσουνε στδ σταυρό τής 
λαϊκή; λαλιάς, τής Τέχνη; πού άπδ τήν πηγή της 
άναβρεί. Τάχατες ή θεά δέ θά κατεβή νά προστα- 
τέψη τούς βλογ η μένους της ; «Έ  ’Αθηνά, ή θεά 
μας ή άγανή, γράφει δ Φ’υχάρης, πού ύφαίνοντας 
ήσυχα καί στοχασμένα, εφτειανε τή φρόνηση, έ- 
φτειανε τή σοφία, εφτειανε μιά μιάγ/άθε άθρώπινη 
αρετή, παραίτησε, ή άγνή καθάρια Κόρη, τδν ουρα
νό μας, όταν τδν είδε συννεφιασμένο άπδ μάβρη 
πρόληψη κι άπδ σκλαβιά, θά ξανασ-ράψουνε τά 
μάτια της, άμα ξαστερωθή δ ουρανός μας».

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟΥΣ
Στδ ¿δοντοϊατρείο του κ. Άριστ. Δράκοπού- 

λου (όοό; ΙΙειραιώς 7) γίνεται άνώουνος έξαγω- 

γή έδόντων, ριζών κτλ. μ’ ένα τέλειο άκίνδυνο 

’Αγγλικό αναισθητικό. Γιά το κάθε δόντι δρ.10.

Η Κοινή Γνώμη
Π Ε Σ Κ Ε Σ Ι  Σ Τ Ο Ν  κ . Γ . Μ ΙΣ Τ Ρ ΙΩ Τ Η

Φίλε «Νουμά»,

Δέν τδπαμε χιλιάδες φορές ; Δέν τδ λέμε κάθε 
μέρα ;—Ό Μιστριώτης χρειάζεται. Πώς θά μετρη- 
θή ή Ελλάδα, σέ πιό ό?:ερνούς χρόνους, άν ή 
ίστορία δέν έχει ένα Μιστριώτη, μιά σκουριασμένη 
μονέδα, ένα λυγδιάρικο, βρωμερό, παλιό πήχη ; 
Μάς χρειάζεται, μάς φελα κι άλλιώτικα, καί γι’ ά- 
φτο άφήστε τον νά λέγη, νά ρητορέβη, νά διαλα- 
λή, νά κατηχάη. Πρέπει μάλιστα καί νά τδν αγα
πούμε, νά μήν τδν ξεχνούμε. ’Εγώ σκοπέβω νά τού 
γράψω νά μου στείλη καί τδ πορτραΐτο του. "Ε ! 
τί λές κα σύ ; θά τδ κάνω, καί γι’ άφτό —γιά νά 
τδν προτάρω καί νά τονέ καλοπιάσω— τού στέλνω 
καί δώρα. Κ’ ίδού :

«Ότρηρέ φίλε ! Σεβαστέ διδάσκαλε! Γλυκομύ- 

σειδό μου ϊνταλμα !

"Ακου νά ίδής, άκου νά φρίξης, άκου νά κα- 
ταλάβης πόσο δίκιο έχεις καί πόσος δυναμίτης τούς 
χρειάζεται άφτούς τούς Μαλλιαρούς ! Λένε πώς ο 
λαός δέ μιλά τήν Καθαρέβουσα καί μιλάει τή Μαλ
λιαρή του:, έ ; Λοιπόν. Στο χωριό μου, πού είναι 
μιά άκρη γίς ριμμένη μέσ’ στή θάλασσα καί γύρω 
της δυο γλυκοχρώμαια πετράδια, δυδ νησάκια, 
φτειάνουν, ή καλήτερα στήνουνε πόχες. Πρώτα απ’ 
δλα, ή λέξη πόχη δέν είναι άπδ τδ υπόχη=ύπέχω, 
άπδ κεϊ πού μάς έφιειασαν κ’ οί Γάλλοι το pocho ; 
Καί τδ ύποχη δέν είναι καθαρέβουσα ;

Καί τί έξυπνος λαός, νά ϊόής, κύριε Μιστριώτα! 
Άφτδ τδ δίχτι, πού τδ δένουνε σέ κάτι πάλους — 
τουτέστιν ευσεβείς πασσάλους—μπηγμένουςμέσα στή 
θάλασσα, γιά νά περάση το ψάρι καί νά πιασιή μέ
σα, είναι σκέττη νέττη τσέπη· κι άφτό, μαζί μέ 
τούς πάλους καί μέ κάτι άλλα παραδιχτια, τδ λέ
νε πόχη. Έπειτα, ένα άλλο μέρος τής θάλασσας 
τής περιοχής τής πόχης, τδ λένε δοχειό. Έ , άφτό, 
πάλε, τί σού λ έγ ε ι; Ώ .χυδαίοι!— άνακράζω μετά 
σού—ιό δοχείο έρχεται άπο τδ δοχείο — δέχομαι, 
καί τδ δέχομαι καθαρέβουσα τυγχάνει ον. Καί βέ
βαια, τί άλλο θά πή νά λένε το μέρος πού άπ’ ά
φτδ περνά τδ ψάρι καί πάει στδ δίχτι, το μέρος 
πού δέχεται μέσα τό ψάρι—δοχειό, τί άλλο, παρα
καλώ, θά πή παρά πώς δ κόσμος μιλά τήν Κα
θαρέβουσα ; Σού λέγουν δμως μερικοί μαλλιαροί, 
πού Εχουμε έδώ, πώς τδ «δοχείο» τδ μεταχειρί- 
ζουνται μονάχα σ’ άφτή τήν περίφτωση, καί πώς,
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άν άξαφνοι  πής ένδς άθρώπου « φέρε μου τδ δοχείο» 
θά νομίση πώς του μιλάς γιαπωνέζικα. Τούς α
θλίους ! Δέν πρέπει, προσκυνητάρι μου, νά τούς 
πιστέβουμε έμείς άφτούς. Όχι, είναι ψέφτες, καί ά 
πδδειξη : Είναι ένας γιατρδς έδώ, πιστδ κοπέλλι 
σου, άφου ώς καί τή δούλα του τήν έμαθε τδ άρ- 
χα'ίζειν. Άφτδς δεν κάνει άλλη δουλειά παρά νά 
πιάνεται δλημερίς μέ τούς μαλλιαρούς. Τις άλλες 
τσακώθηκε πάλε. Τούς έλεγε, γιατί νά γράφουμε 
«τέντζερης» καί .νά μή γράφουμε «χύτρα» ή «δο
χείο», πού τδ μιλούνε κιόλας κτλ. Πιαστήκανε στά 
γερά. Στά στερνά βάλανε καί στοίχημα. Πάνε, τδ 
λοιπόν, σπίτι του. Φωνάζει τή δούλα του δ γιατρδς 
καί τής λέγει «φέρε μου ένα δοχείο» — έννοοΰσε 
«τέντζερη». Ή κακομοίρα ή δούλα τάχασε, δέν ή 
ξερε τί νά κάνη Τί έννοοΰσε ; Δέν ήξερε καί τί 
υποκείμενα είτανε τοΰ λόγου τους μαζί μέ τδ για

τρό.
Μπάς κι είταν άρρωστοι; Ίσως νά πάσχουν 

άπδ νεφρίτη, συλλογίστηκε, καί τδ πέτυχε. Σου
παρουσιάζει λοιπόν, τί νομίζετε ένα κ  , ή κα-
λήτερα άς σου τήν πώ άλάκαιρη τή λέξη — έχεις 
πολλές σκοτούρες τοΰ λόγου σου τώρα, καί δέ θά 
χαμπερίζης άπδ μισές λέξες—λοιπόν, ένα καϋ'ήκι. 
Έ να καθήκι, κύριε Μιστριώτα, καθήκι !

«Κι έπειτα σου λένε δ λαός μιλάει τήν καθα- 
ρέβουσα» άρχισαν νά φωνάζουν οί μαλλιαροί. Σπάρ- 
ταρήσανε άπδ γέλοια, οί αναίσχυντοι, καί «Νά, δ 

Μιστριώτης σου» είπανε τοΰ γιατρού. Οί χυδαίοι.

Σ ω ζόπολη
αιροσιω μένος 

ΣΤΑΒΡΟΣ ΜΑΒΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΠΣ

- ο ~

Ρ Ω Μ ΙΟ ί Κ Α Ι  Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Ι

’Αγαπητέ «Νουμά»,

Θά σοΰ πώ κάτι τι πού άκουσα καί έπαθα τώ
ρα τελευταία σ’ ένα ταξίδι μου στήν Άδριανούπο- 
λη καί θά σ’ άφήσω νά βγάλης σύ τδ συμπέρασμα.

Α'

Εΐτανε ή βραδιά πού θάπαιρνα το τραίνο νά 
γυρίσω πίσω στδ χωριό μου. Ένας φίλος μου μου 
λ έε ι: έλα νά φάμε απόψε σπίτι. Στδ τραπέζι του 
φκαριστήθηκα πολύ. Είμασταν καμμιά δεκαριά, δ- 
λοι συγγενείς καί μόνος γώ ξένος. "Ολοι γύρω μου 
γελούσανε· άπδ τοΰ φίλου μου τή γριά μάννα, πού 
μ’ αγαπούσε πολύ, ώς τδ πιδ μικρδ παλλικάρι της 
πού τής ήρθε άπδ τήν ξενιτειά κείνη τή μέρα.

Μακάριζα τδν έαυτό μου πού είχα τήν τύχη νά

βρεθώ μαζί τους κείνο τδ βράδι άντίς νά κάθουμα^ 
μόνος μου μπροστά σ’ ένα τραπέζι τοΰ ξενοδοχείου 
μέ μόνη συντροφιά ένα ποτήρι άνοστη μπίρα.

Ή κάθε περιποίησή τους, δ κάθε λόγος πού μοΰ 
λέγανε, μοΰ χαϊδεύανε τήν καρδιά. Είχανε τά δικά 
τους νά ποΰνε’νά τά δηγηθοΰνε στον ξενητεμένο τους 
καί αύτδς νά τούς πή πώς πέρασε στά ξένα, καί δέν 
μπορούσα ν’ άνακατωθώ πολύ πολύ στήν κουβέντα 
τους. Μόνο πού καί πού έλεγα κανένα όρίατε δε
σποινίς,, στήν όμορφη κοπέλλα πού κάθουνταν κον
τά μου στδ τραπέζι, προσφέρνοντάς της λιγάκι κρα
σί ή γιά νά πάρη κανένα μεζέ ή φαγητό. Γαργαλί- 
ζουνται άκόμα τάφτιά μου άπδ τά κουδουνιστά γέ
λια τους καί τά γελαστά λόγια τους. Στδ τέλος 
παίρνοντας μέρος στην κουβέντα τους θέλησα νά 
τή φέρω πάνω στή λογοτεχνία ή στήν ποίηση. 
Τούς πρότεινα νά τούς διαβάσω κάτι καί έβγαλα
άπ’ τήν τσέπη μου τδ «Νουμά» Τί εΐτανε, δέν
ήξεραν, τούς τδ ξήγησα Θέ μου, τί είτανε κεί
νο τδ κακούργημα! ! ......  Πώς τόλμησα ! ! ......

'Ύστερα άπδ μισή ώρα συζήτηση γιά τδ γλωσ
σικό ζήτημα έφυγα τρέχοντας νά προφτάσω τδ τραί
νο, τρέχοντας σά νά μέ κυνηγούσανε κ’ Ικεί άκό
μα τά γέλια κ’ οί κοροϊδίες τών φίλων, ή περιφρό
νηση τής όμορφης κοπέλλας καί, τδ πιδ ανέλπιστο, 
ή κατάρα καί τ’ άνάθεμα τής γριάς πού με συμπα
θούσε. Μόνο ή γυναίκα τού φίλου μου μου φάνηκε 
πώς μέ κατάλαβε καί μοΰ τδ είπε κιόλας πώ; εί
ναι μέ τή γνώμη μου. Αύιή ή νέα μάννα στήρι
ξε τήν καρδιά μου καί δέ μ’ έπιασε απελπισία κεί
νο τδ βράδι.

Τδ τραίνο αργούσε νάρθη άπδ τά βουργάρικα 
συνορα κ ετσι μπόρεσα να συχασω σουλατσάρον
τας μπροστά στδ σταθμό καί φιλοσοφώντας πάνου 
στδ φανατισμό πού γεννάν σέ χριστιανούς οί λει
τουργοί τοϋ ‘ Υψίοτου !

Β'

Βρέθηκα μέσα στδ τραίνο μ’ ένα τούρκο νιό. 
όνομα καί πράμα Χεότουρκο. Μέ ένα τσιγαράκι κά
ναμε γνωριμιά. Πήγαινε κι αύτδς στήν πατρίδα μου 
γιά δουλειά. 'Η νύχτα είταν δροσερή καί τδ βαγόνι 
ζεστούτσικο μά δ δρόμος μας λίγος καί δέν είχαμε 
καιρό νά κοιμηθούμε.

Ηρθε δ λόγος στήν κουβέντα μας πάνω γιά τή 
χολέρα πού είχαμε πέρσι. Τί δύσκολο πράμα, μου 
λεει, να μην ξέρη κάνεις πώς νά προφυλαχτή απ' 
αύτή τή άρρώστια, Μπά, τού λέω, οί φημερίδες σας 
δέν έγραψαν δδηγίες γιά τή προφύλαξη αύτής τής 
άρρώστιας; Καί μού είπε πώς δέν είδε τέτιες δδη
γίες καί μπορεί κιόλας οί φημερίδες τους νά μήν 
άνάφεραν τίποτις. Είναι αλήθεια, τού κάνω, πώς ο*
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δικές μας έγραψαν μιά μετάφραση απ’ τό γαλλικό, 
συβουλές μά σέ μιά τέιια γλώσσα πού δύσκολα τήν 
καταλαβαίνουν κ’ οί δασκάλοι, κ ’ έτσι πές πώς δέν 
έγραψαν κ’ οί δικές μας. ’Αλήθεια, μου παρατηρεί 
6 Χεότουρκος, ή γλώσσα σας πολύ δύσκολο είναι 
νά μαθεφχή γιατί καί στήν πιό μικρή τάξη του σκο
λειού άρχινάτε άπο τάρχαΐα ελληνικά Καί μου 
δηγήθηκε πώς όντας μαθητής στό γυμνάσιο είχε μιά 
πιθυμιά νά μάθη τά ρωμαίϊκα γιά νά μπορεί νά 
συναγροικιέται μέ τούς συχωριανούς του. IV αυτό 
ακολουθούσε το μάθημα τής Ελληνικής γλώοοης 
πού είταν προαιρετικό στο σκολειό τους. Μιά μέρα 
αύτός κ ’ ένας φίλος του βρήκαν μέσα στό άναγνω- 
σματάρι τους μιά λέξη πού δέν μπόρεσε ό δάσκαλός 
τους (ένας ρωμιός) νά τούς τήν ςηγήση γιατί κι ό 
ίδιος δέν τήν ένοιωθε. Αυό συμμαθητές τους ρωμιοί 
πού είταν στό ίδιο σκολειό ούτε αυτοί δέν μπόρεσαν 
νά τούς δώσουν τήν έννοια τής λέξης αυτής. Βλέ
ποντας αυτά ό φίλος του παράτησε άπό κείνη τή 
μέρα τή σπουδή τής 'Ελληνικής γλώααης, μά ό 
φίλος μας μέ τόνειρό του νά μπορή μιά μέρα νά μι- 
λή μέ τούς συχωριανούς του καί μέ τούς άργάτες 
τού πατέρα του πού είχε πολλούς ρωμιούς στά τσι
φλίκια του, ξακολουθοΰσε νά πηγαίνη στό μάθημα 
τώ ελληνικών ώςπου μιά μέρα τούς έβαλε έ δάσκα
λος τους ένα θέμα άπό τό τούρκικο στο ελληνικό. 
Ό φίλος μας θέλοντας νά βάλη τήν έννοια ’ τού 
σου έγραψε νερό καί άφοΰ πρόσεξε σ’ δλα τά άλλα 
γιά νά μήν κάνη λάθος, μέ χαρά έδειξε τό θέμα, 
του στό δάσκαλο. «Τί κακούργημα, λέει, θέ μου 
πού είχα κάνει νά γράψω νερό. Ό δάσκαλος μέβα- 
λε μπροστά μέ τά ςεφωνήματά του καί μέ τήν ά- 
γανάχτησή του καί μου είπε πώς θέλω νά γράφω 
τά πρόστυχα έλληνικά σάν τή πρόστυχη τούρκικη 
πού μιλάν οί Κιούρτηδες».’Από κείνη τή μέρα έχα
σε τον ενθουσιασμό του, σβύστηκε τονειρό του, δέν 
μπορούσε νά μάθη μιά γλώσσα τόσο δύσκολη καί 
πού δέ μιλιέται Στό τί θά τόν ωφελούσε. Λεν τοϋ 
είπα τίποτε, δέν είχα άνάγκη νά συζητήσω.

Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

—< > -

Σ Κ Ε Ψ Ο Υ Α Ε Σ

«Φίλε. Ν ουμα»,

Λεν έχω ούτε τήν παραμικρή άφιβολία πώς έ 
«Νουμάς» θά δημοσιέψει μιά παρατηρησούλα ένοϋ 
περαστικού φίλου του άπ’ τήν ’Αθήνα, σάν όργανο 
μάλιστα λεύτερης σκέψης πούναι.

’Ανεβαίνοντας τό δρόμο Σταδίου σταμάτησα 
μπρός στό βιβλιοπωλείο Σίδερη* γιομάτες πέρα ώς

πέρα οί βιτρίνες του άπό Νορδάου, 5η έκδοση, με
τάφραση τού γνωστού λεξικογράφου A. Β.

Γιά νά υπάρχει 5η έκδοση σέ βιβλίο στήν Ε λ 
λάδα πάει νά πει δτι είναι το μόνο βιβλίο πού δια
βάζεται, καί έτσι είνε en pleine vogue. Σκέφτηκα 
καί είπα : Τί ώραΐα πού πάει πλάι πλάϊ, Μιστριω- 
της και Νορδάου, ό ένας φέρνει τδν άλλο. Σέ λυ
πάμαι κατάκαρδα Ελληνικό κοινό, σέ κάθε ζήτη
μα τής προκοπής δείχνεις μέ τόν τρανότερο τρόπο 
τή βλακεία σου (άφού τού γράφουμε καί Ωδές)—ή 
τύχη σου νά κρέμεται, τί ειρωνεία ! άπό τήν πέννα 
ένός χρεωκοπημένου δημοσιογράφου.

Γιά νά νοιώσεις τήν ποίηση τού ΙΙαλαμά,χρειά
ζεται νά σέ χτυπήσει κατάμουτρα ή βαγνερική δρ- 
χήστρα, νά σέ ταράξει, νά νοιώσεις τόν άθρωπισμό 
σου, το ιδανικό σου, τήν εύγένεια τής ψυχής σου.

Προχωρώντας έφτασα στού Έλευθερουδάκη κα 
έξαγνίστηκα μπρός στή θεία μορφή σου, Βάγνερ· νά 
ριχτώ στό λαιμό σου, νά σέ φιλήσω, νά σέ στεφα
νώσω, πού τό έργο σου ζεΐ κ’ έγράφηκε γιά μάς, 
ένσαρκωμένε ’Απόλλωνα τού Μπαϋρώϊτ. ■

’Ανεβαίνοντας στήν ’Ακρόπολη ύστερα άπό τόν 
Καθαρμό μου μπόρεσα καί κοίταξα πρόσωπο μέ πρό
σωπο τόν "Ηλιο

15.5 FAFFNER
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Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ
Ό  «Νουμάς» τούς τρεις καλοκαιρινούς μή

νες θεριστή, Αλωνάρη και Τρυγητή, θά βγαί
νει κάθε δεκαπέντε μέρες. Τάλλο φύλλο λοιπό 
θά βγει, όχι τήν Κεριακή πού μάς έρχεται, μά 
τήν παραπάνου, δηλ. στις 12 τού θεριστή.

— Τά γραφεία του «Χουμά» μεταφέρ- 
νουνται στήν οδό Οίκονόμου 4 (Έςάρχεια) καί 
κεί, παρακαλοΰμε, νά διευτυνουνται δώ κι ¿μ
πρός τά γράμματα κτλ.

— Τό γράμμα τών κ. κ. ΙΙετρου καί ΙΙετρούλας Τη - 
λορείτη πού δημοσιεύτηκε ατό περασμένο φύλλο μάς δόθη- 
κε άπό τόν κ. 2. Σκίπη.

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ. ,Σγ. Κ αρ . στή Φρεατίδα. Του πρώτου τό κατατόπι 

είναι : ι6, rue Chaptal, Paris IX. Του δε δεύτερου : Αί-
gburth Drive. Liverpool. 'II συντρομή -λερώνεται μπρο
στά. — Στήν Κ ερχ νρα ϊχ η  Γοργόνα, θά γίνει δπως μάς 

γράφεις. 'Η μελέτη θά δημοσινυτει ορισμένα στό άλλο φύλ
λο.—κ. Γ . Σ τ. στήν Πάτρα. Μάς άρεσε τό γράμμα σου, τό 
ποίημά σου δμως δχι καί τόσο. Στείλε μας τίποτ' άλλο, μά
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δουλεμένο κάπω;

Στείλε μα; κανένα άλλο. Δεν παραδέχεσαι πώ; 
πρεπει νάναι καί πολύ καλό ; —κ. Μ αρ. Π αρ. στήν 

γαλαστή. Στείλε μα; κανένα άλλο καλύτερο;

Λ ϊ A. Κ Η Ρ ΊΓ ¿SIΣ 
ΠίΡί ΣΤΝΑΨΕΩΣ ΑΑΝΕΙΟΪ

Μ Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Υ Ρ Ι Ω Ν !  Φ Ρ Α Γ Κ Ω Ν

ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗλΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

‘0  Δήμος ’Αθηναίων, άποφάσει τοΰ Δημ. Συμ
βουλίου, προκηρύσσει συναγωνισμόν διά τήν πραγ
ματοποίησή χρεωλυτικοΰ δανείου υπό τούς έξης ό
ρου;·

Άρθρον Ιον) Αί προσφοραί θά ώσιν ένσφράγι- 
στοι καί θά γίνωνται δεκταί μέχρι τής 10ης ’Ιου
νίου 1011 άνυπερθέτως διά του κ. Δημάρχου εις 
τό Δημοτ. Συμβούλιον.

Άρθρον 2ον) Τδ δάνειον βρίζεται είς 14 έκα- 
τομμύρια πραγματικού κεφαλαίου, καταβληθήσεται 
δέ είς μίαν τών έν Άθήναις Τραπεζών, όρισθησο- 
μένην ύπδ του κ. Δημάρχου. Τδ δνομασπχόν κε- 
φάλαιον τοΰ δανείου κανονισθήσεται έκ τής τιμής 
τής έκδόσεως.

Άρθρον 3ον) Τδ τοκοχρεωλύσιον τοΰ 'δανείου 
δέν ούναται νά είνε άνώτερον τοΰ G ο)ο επί τοΰ 
πραγματικού κεφαλαίου, ό δέ τόκος επί τοΰ όνομα- 
στικοΰ ούχί άνώτερος τοΰ 4 1)2 τοις ο ο.

"Αρθρον 4ον) Έ  διάρκεια πρδς έξόφλησιν τοΰ 
χρεωλυτικοΰ δανείου δέν δύναται νά είνε άνωτέρα 
τών έκατδν είκοσι (120) έξαμηνιών.

Άρθρον 5ον) Πάντα τά έξοδα έν γένει τής συ- 
νάψεως καί τής υπηρεσίας τοΰ δανείου βαρύνουσ, 
τούς δανειστάς.

"Αρθρον Gov) Ό Δήμος δύναται νά εξόφληση 
τδ δάνειον μετά πάροδον δέκα (10) ετών άπδ τής 
συνομολογήσεως αύτοΰ μετά προειδοποίησιν έξ μη
νών.

Άρθρον 7 ον) Έ  καταβολή τοΰ δανείου γενήαε- 
ται ώς έξης·

Ά μα μέν τή υπογραφή τοΰ συμβολαίου κατα- 
βληθήσονται τά έννέα εκατομμύρια, τά δέ λοιπά τήν 
30ην Δεκεμβρίου 1911.

Άρθρον 8ον) Τδ συμβόλαιον θέλει συνταχθή 
καί υπογραφή έν Άθήναις έντδς δέκα ήμερων άπδ 
τής πρδς τοΰτο προσκλήσεως τοΰ Δημάρχου.

Άρθρον 9ονj Πάσα προσφορά δέν γίνεται δεκτή 
ουδέ λαμβάνεται υπ’ δψει έάν δέν δοθή έντδς τής 
άνω ταχθείσης προθεσμίας (10 ’Ιουνίου 1911) xoq 
δέν συνοδεύηται ύπδ τακτικοΰ πληρεξουσίου τών

άντιπροσωπευομένων Τραπεζών καί κεφαλαιούχων, 
προσαχθησομένου δύο ήμέρας πρδ τής 10 ’Ιουνίου 
1911 είς τδν κ. Δήμαρχον, καί έγγυήσεως μιάς ά- 
νεγνωρισμένης Τραπέζης ή χρηματικής, ή είς τί
τλους άξιων 1 έκατομμυρίου. .

"Αρθρον ΙΟον . Πρδς άσφάλειαν τής υπηρεσίας 
τοΰ δανείοσ παραχωρείται τδ έκ τοΰ φόρου τών ώ- 
νίων καί έμπορευμάτων έσοδον του Δήμου καί άν 
δέν έπαρκέση έτερον τοιοΰτον.

"Αρθρον 1 Ιον). Έ πί τών κατά τδν άνω τρόπον 
γενησομένων προσφορών τδ Δημοτικδν Συμβούλιον 
θέλει άποφασίσει δριστικώς καί άμετακλήτως, δυνά- 
μενον νά λάβη υπ’ δψιν πάντα έτερον όρον έπωφε- 
λή διά τδν Δήμον, αλλά μ ή τροποποιοΰντα ούσιω- 
δώς τήν παρούσαν διακήρυξιν.

Έν Άθήναις τή 21 Μαίου 1911.

Ό  Δήμαρχος ’Αθηναίων 

Σ. ΜΕΡΚΟΤΡΗΣ

ΣΤΟΥ ·ΝΟ ΥΜ Α}
το γραφ είο, δρόμος cΙ π π ο κ ρ ά τ η  11, π ο υλ ιούντα ι τ α κ ό 

λ ο υ θ α  β ιβ λ ία  π ρ δς  Μ ΙΑ  δραχμή τδ  ενα, έξδν  όσα 

ε ϊν α ι σημ ειω μ ένα  μ ε άλλες τιμ ές :

Γ. .V. ΑΒΑ/.ΟΓ, « Ί Ι  Ματιά».—ΧΑΡ. ΑΝΊΤΈΑΔΗ, «'() 
«Μεγ* Άλέξαντρο;». — ΒΑΡΛΕΝΤΗ, «Δόξα και Ζωή»,— Η- 
ΑΙΑ 11. ΒΟΓΤΙΕΡΙΔ11, «Δάφνης καί Χλόη» τού Λόγγον 
(μετάφρ.), — «Τίμωνας ό Μισάνθρωπο;» τού Λουκιανού (με- 
τάιτρ. λ. Γ>ιΐ),— «'() Προσκυνητή;».— ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦΗ.«Τά 
Τραγούδια τού Απρίλη» (Δρ. 2 η -  II. Σ. ΔΕΛΤΑ «Στοχα- 
σμοί περί τή ; ανατροφή; τών παιδιών μα;» (λ. Γ>0). — Κ1- 
Ρ11ΧΗΣ ΔΕΝΤΓΙΝΌΓ. « Από τόν Κόσμο τού Σαλονιού».— 
ΑΡΓΓΡΗ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ. «Φυλλάδε; τού Γεροδήμου». — 
ΓΙΑΝΝΗ Κ. ZEPBOV, «Νησιωτικά Τραγούδια». — Κ. 
ΘΕΟΤΟΚΗ, «Τά Γεωργικά τού Βεργίλιου» (λ. ύΟ)·~+«Σα- 
κούνταλα» τού Καλλιδάσα (3ρ. 1). — ΙΔΑ, «ΣαμοΗράκη» 
(Δρ. 2). ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, Τραγούδια γιά μιά φω
νή μέ πιάνο, καί Μπαλάντες γιά πιάνο, τό κομμάτι Δρ. 1. 
— Η. ΚΛΤΡΛΗΛΝΉ, «Τά Τραγούδια τού Στρατιώτη» (λ. 
10). — ΛΝΤΩΝΗ Κ. ΛΕΚΟΙΙΟΓΛΟΓ,«ΐό Βιολί ».— ΑΛΕΞ. 
Π ΑΛΛΗ, « ‘Ο έμπορο; τή ; Βενετία;» (Β' έκδοση). - AAF.- 
ΕΑΝΤΡΑΣ ΠΛΗΑΜΟΣΚΟΓ, «Άθρώπινο; Μηχανισμός». — 
X. ΒΟΓΙΩΤΠ. «Σαλώμη» τού Ο. Wilde (μετάφρ.). ΣΤΕΦ. 
PAMA, «Τά Καλιά καί τά Καινούργια». — ΖΙΙΣΙΜΟΓ ΣΙ- 
ΔΕΡΗ, «Ό Αίας» τού Σοφοκλή (μετάφρ.). — ΠΑΤΑ ΣΤΑΓ- 
ΡΟΓ, «Πλουτάρχου : Περί Παίδων 'Αγωγή;» (μετάφρ.]. — 
ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ, «Μπουμπούκια». — Δ. II. ΤΑΓ- 
ΚΟΠΟΓΑΟΓ (δράματα): «Ζωντανοί καί ΙΙεΟαμμένοι», —«'Ο 
Ά σω το;»,— «Οί ’Αλυσίδε;» (δρ, 2). — ΜΕΝΟΓ Φ1ΑΙΙΧΤΑ 
«Άπο τού; θρύλους τών Αιώνιον», — «Γραμματική * τή ; 
Γωμαίίκη; Γλώσσα;» (Α’ έκδοση).— Ζ. ΦΓΤΓΛΗ, (δράμα
τα) : «Τό Έκθετο», —  «Δίχω; Ακρογιάλι»,— «Χτισμένο 
στόν Άμμο».—  ΦΩΤΗ Δ. ΦΩΤΙΑΔΗ, «Τό Γλωσσικό Ζήτη
μα».— «Στή «Φοιτητική Συντροφιά» (λ. 50).— ΠΑΝΤΕΛΗ 
ΧΟΡΝ (δράμα) : «Μελάχρα».

Γ ιά  τδ εξω τερ ικό , λ. 2 5  π α ρ απ ό ν ο υ  δ κ ά θ ε  τόμος

ΤΟΜΟΙ περασμένοι τού «ΝΟΡΜΑ» (έ;όν άπό τόν πρώ
το πού δεν υπάρχει κανένα του αντίτυπο) πουλιούνται δρ· 
12 δ §να; γιά τήν Ελλάδα καί φρ.χρ. 12.50 γιά τό Ε ξω 
τερικό.

Τό γραφείο τού «ΛΓου/εδ» στέλνει στούς συντρομητά- 
τάδε; του ’Εξωτερικού δ,τι βιβλία τού ζητήσουνε, στις τι
μές πού τά πουλούνε τδίλλα βιβλιοπωλεία, δίχως παραπανι- 
στό έξοδο, έξόν τά ταχυδρομικά.

προσεχτικώτερο.—κ. Ν. Κ . στή Μερσίνα.
τό π ρ ώ το  

Άρ-

Ö NOÎMAË


