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ΤΟΥ Α. ΑΒΣΡΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑ^ΣΣΑ
]Λεν πρέπει νά παραξενεύεται κανένας άν μέσα σ’ ενα 

τέτοιο περιοάλλο—πού μαραίνει καί σβήνει κάθε ανθρωπι
στική τάση— κι ό ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, πον τά έργα τον έπρε
πε νά είναι σκορπισμένα στό λαό, είναι μονάχα γνωστός σ’ 

Ικεΐνα τά πνέματα πον κατορθώσανε νάποτινάξσννε τό ρω* 

μαίϊκο κινεζισμό καί νά νοιώσουνε κάπως πλατύτερα τό 

σκοπό τής ζωής.
'Ο Λασκαράτος άλάκαιρη τή ζωή τον τήν αφιέρωσε 

σ’ εργασία Ιςαιρειικά α ν θ ρ ω π ισ τ ικ ή . Τό μεσαιωνικά ζόφο 

πού τόν έσφιγγε 5*ν μπορούσε νά τόν ύποφέρη τό αδούλω

το πνέμα του. Μέ στίχους έκαυτηρίασε. Στά πεζά πολε

μούσε ηρωικά. Στά Ιργα τού Λασκαράτου μπορεί κανείς νά 

βρή πολλές σελίδες γραμμένες μέ τή δύναμη τον Τολστόη. 

Τά «Μ υστήρια τής Κειραλλονιας», ή « Α π όκρ ισ η  στον  
*Α φ ορεσμ ό» είναι έργα «εκτός τόπον καί χρόνου». Έργα 
πού πάντα θά μορφώνουν καί θά διδάσκουν. Καί τό περσό- 

τερο γραμμένα μέ τά πνέμα αύτό τού νά μορφώνουν καί 
νά διδάσκουν— καί γι’ αυτό στή ζωντανή  γλώσσα, στή 

γλώσσα τού Έθνους.
Τον περασμένο μήνα κλείσανε εκατό χρόνια άπό τότες πού 

γεννήθηκε ό Λασκαράτος. Μερικοί θαυμαστές τού μεγάλου 
δσο καί μαρτυρικού συγραφέα— γιατί ό βίος τού Λασκαρά- 
ΐου είναι άλάκαιρο μαρτυρολογίο, μαρτυρολογίο πού τού 

πλέξανε οί π ν εμ ατ ικ ο ΐ δολοφ όνοι, οί π α π π ά δ ες ,  καί ό 

φ ανατισμένος  δχλος—είχανε τή φωτεινή εμπνεψη νά πα

νηγυρίσουνε τήν εκατονταετηρίδα του στήν Κεφαλλονιά — 

δπου γεννήθηκε κ' εζησε.

Μέ λαχτάρα περιμένουμε νά πετύχουνε τό σκοπό τους. 

Γιά τήν ώρα μ’ αύτή τήν εύκαιρία δημοσιεύουμε μιά πραγ
ματεία του γιά τή Γ λ ώ σ σ α , πού φίλος τοΰ αΝουμά» δ κ.
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Σ. Φραγκόπουλος βρήκε μέσα σ’ άλλα χερόγραφα τού Αα- 

σκαράνου, γραμμένα εδώ κ’ είκοσιεφτά χρόνια.
Ή Ιθνική κακοτυχία μάς έγραψε— τό ζήτημα τό γλωσ

σικό νά μένη πάντοτε; ατέλειωτο γιά μάς τώρα πού σ' δ- 
λονε τόν άλλο κόσμο κοιτάζουνε νάπλοποιούνε τή γλώσσα 

δσο τό δυνατό καί νά καλυτερεύουν καί τό έκπαιδευτικό 

σύσχημα γιά νά έλαττώνεται δσο τά δυνατό ή σκλαβιά τής 
«αστικής έκπαίδεψ ης»  -  πραγματικά δηλητηρίασης —  τώ 
δυατυχισμένωνε τών παιδιών. Μά πώς νά μή μένη κι αύτό 

τά ζήτημα άλυτο σέ τόπο πού σκέφτεται άκόμη δπως σκε- 
φτόντανε οί άνθρωποι στή λ ίθ ινη  π ερ ίο δ ο  : |

Γ ι α  τ η  Γ Λ Ω Σ Σ Λ

Ή γλώσσα δέν είναι, ώς ήθελ’ ίσως νομίσουμε, 
απλώς μόνον φιλολογικόν άντικείμενον ή γλώσσα 
ένέχεται βέβαια, κα'ι πολύ μάλιστα ένέχεται στή φι
λολογία· επειδή, έκτος πού ή γλώσσα είναι τό σώ
μα τής ιδέας άλλα καί δι’ αυτής καλώς μεταχει- 
ριζομένης διατυπώνονται μέ καλλιτεχνικόν τρόπον οί 
ιδέες, ώστε νά έχουν ένα δσο τδ δυνατό ώραιο σώμα.

Ά λλα ό κύριος προορισμός τής γλώσσας- είναι 
άλλος σπουδαιότερος. Έ  γλώσσα είναι κοινωνικόν 
ζήτημα· έπειδή είναι τό μόνον μέσον τού άν^ρώ- 
που γιά τήν άνάπτυξη τών ψυχικών του δυνάμεων, 
γιά τήν κοινωνικήν του πρόοδον, γιά τήν έξακολου- 
θινήν καλητέρεψήν του'σέδλες τές διεύθυνσες· καί 
ώς τέτοια, έχει, καθώς βλέπετε, άλλην σοβαρώτε- 
ρην και πολυτιμώτερην αξίαν, από έκείνην τής ι̂* 
λολογικής καλλιτεχνίας.

Ή γλώσσα είναι έκεΐνο τό μέσον, χωρίς τό ό- 
ποΤον ή άνθρωπότης ήθελε μένει αιωνίως στάσιμη. 
Παρατηρήσατε δσα όντα είναι έλλειπή από τούτο τό 
μέσον καί θέλ5 ίοήτε δτι δέν προοδεύουν. *Η, άν 
θά πιστέψουμε δτι προοδεύουν, κάμνουν ώς φαίνε
ται, τήν παθητικήν Λαρβινικήν πρόοδον, άπό ένα 
βήμα κάθε τόσα ίκατομμύρια χρόνους.

Φανταστείτε κόσμον άπό ανθρώπους χωρίς γλώσ
σαν Οι ά ν ’ρωποι εκείνοι μουγκρίζοντες καί βογ- 
γώντες, ήθελ’ αιωνίως έκφράζουν χοντροειδώς τές 
χοντροειδεΐς ανάγκες τους, άλλα τόσο μόνον. Τά δέ 
υψηλότερα καί εύγενέστερα τής ανθρώπινης ψυ
χής, ήθελε μένουν αιωνίως άγνωστα. Τό αίτιον ε! ■ 
ναι αύτοφανές — στή γλώσσα τών βόγγων καί τών 
μουγκρισμάτων ήθελε λείπει ή φανερότης τών ι
δεών. Οί ιδέες μας τότε δέν ήθελ’ έχουν ,έχταση 
οδδέ άνάπτυξην δέν ήθελ’ έννοούμεθα παρά ώς έγ
γιστά καί χοντρικώς. Καί τί ήθελ’ είμαστε τότε οί
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άνθρωποι ; "Ηθελ’ είμαστε πίθηκοι, είδος πιθήκων 
επειδή μόνη ή φανερότης τής έκφράσεως είν’ εκεί
νη πού βοηθώντας τδν άνθρωπο νά τελειοποιήται, 
τδν ξεχωρίζει άπο τά χτήνη.

Βέβαια—ή ασάφεια στήν έκφραση είναι ή κα
ταδίκη τών χτηνώ ν—καί τδ καύχημα τών λογιω- 
τάτων !—'Η δέ σαφήνεια στήν έκφρασην, είναι τδ 
ξεχωριστικδ προτέρημα τών άνθρώπων.

Γνωρίζω πολύ καλά νά έπόθη δτι ή συνείδηση 
μάλλον νά εΐν’ έκείνη πού μάς ξεχωρίζει άπο τά 
χτήνη. ’Αλλά, έπιτρέψατέ μου νά αμφιβάλλω εις 
τούτο, άφοΰ στήν πολυχρόνιά μου ύπαρξη, είδα 
πάμπολλους άνθρώπους νά έχουν δλιγώτερη συνεί
δηση άπο πάμπολλα χτήνη· άφού είδα δτι ή εύγε- 
νής, ή χρηστή συνείδηση δέν είναι τόσο κοινή στούς 
άνθρώπους, δσο κολακευόμενοι ήθελε νομίσουμε.

Αέν διστάζω δθεν νά θέσω τή γλώσσα καί ι
δίως τήν φανερότητα τής γλώσσας, ώς τδ κύριον 
ξεχωριστικό μας άπδ τά χτήνη* καί ώς τδ μόνο μέ
σον τής άνθριυπίνης προόδου1 άφού και διά μόνης 
τής φανερότητος τής έκφράσεως τών ιδεών μας, 
βαίνομεν εις τήν άνάπτυξην τών ψυχικών μας δυ
νάμεων, καί στήν έξακολουΟινήν καλητέρεψήν μας. 
Ίοού δθεν ή μεγάλη αξία τής γλώσσας, ώς μέσον 
άναπτύξεως καί προόδου τής άνθρωπίνης κοινωνίας.

Τώρα, άν ύπάρχη κανόνας χωρίς εξαίρεση, εί
ναι δτι—«Πρέπει νά μεταχειριζώμεθα κάθε πράγ
μα διά τδν σκοπόν διά τόν οποίον έγινε » Κάθε 
άλλη διαφορετική μεταχείριση, είναι άπό τό περσό- 
τερο στό λιγώτερο, κατάχρηση.

Άπό τόν κανόνα, τούτον δέν έςαιρούνται βέβαια 
οί γλώσσες· άλλά καί τούτες πρέπει νάν τές μετα
χειρίζονται οί λογικοί άνθρωποι γιά τόν σκοπόν γιά 
τόν όποιον έγιναν, και μέ τρόπον συντελεστικόν 
πρός τόν σκοπόν γιά τόν οποίον έγιναν.

'Ο σκοπός γιά τόν όποιον έγινε ή γλώσσα, ή 
γιά νά είπώ καλήτερα, ό σκοπός για τόν όποιον ή 
θεία Πρόνοια μάς έδωσε τή γλώσσα, είναι ή φανε- 
ρώτερη άλληλοδιάδοση τών ιδεών μας, είς τήν συν
διαλλαγήν τών παντοίων αναγκών μας, καί επο
μένως ή εύκολώτερη καί ταχύτερη ανάπτυξη τών 
ψυχικών μας δυνάμεων, καί άκολουθινή πρόοδος καί 
καλητέρεψη τής άνθρωπότητος. — Ά ν  κανείς φύσει 
αντιρρητικός ήθελε άμφιβάλλει περί τού σκοπού τού
του τών γλωσσών, δεν έχει νά κάμη παρά νά κα- 
τεβή στό δρόμο νά ρωτήση τόν πρώτο διαβάτη καί 
νά βεβαιωθή διά τήν αυτοφανή τούτην άλήθειαν. 
Βέβαιος δθεν, δτι θά έχω καί τήν ίδικήν σας γνώ
μην σύμφωνον μέ τήν ίδικήν μου, περί τού σκο
πού τών γλωσσών έν γένει, μεταβαίνω στήν ίδικήν

854
μας νεοελληνικήν γλώσσαν, περί τής όποιας ό λόγος.

Ή αύτοφανής αλήθεια τού δτι, οί γλώσσες μάς 
έδόθησαν γιά τήν όσην φανερώιερην μετάδοσην καί 
διάδοσην τών ίδεών μας, είναι παρομοίως μιά αλή
θεια καί γιά τή γλώσσα μας. Είναι άναντίρρητον 
δτι κ ’ έμεΐς οί σημερινοί "Ελληνες δμιλοΰμε άνά- 
μεσό μας γιά νά έννοούμεθα. Κύριος δ^εν σκοπός 
καί τής σημερινής γλώσσας μας πρέπει νά είναι ή 
μετάδοση καί διάδοση τών ίδεών μας άνάμεσό μας 
διά τής μεγαλητέρας φανερότητας, καί πρέπει, ώς 
έπόθη, νά τήν μεταχειριζώμεθα μέ τρόπον συντε- 
λεστικόν πρός τόν σκοπόν γιά τόν όποιον μάς έδόθη 
άπό τήν φύσην.

Ά ν  δέ έλεγα δτι ό τρόπος ό συντελεστικώτερος 
γιά τήν φανερότητα τών ίδεών μας είναι ή άηλό- 
της τής φράσεώς μας, όμιλώντες ή γράφοντες, ή 
θελ’ εύρω τάχα τούς αντιλέγοντας ;

’Επιθυμώ, σέ κάθε βήμα πού κάμνω νά έχω καί 
τή συνάντησή σας. ’Ερωτώ λοιπόν — Είναι κανείς 
άπό σάς όπού νά διαφωνή με έμέ διά τήν απλότη
τα τής φράσεως ώς συντελεστικώτατον γλωσσικόν 
προσόν, διά τήν γληγορώτερην κατάληψή μας ό- 
μιλοΰντες καί γράφοντες ; Είναι κανείς άπό σάς ο
πού νά νομίζη δτι μιά διεστραμμένη σύνταξη καί 
λέξεις άοχαΐες έλληνικες εύκολύνουν τήν συνεννόη
σή μας ; Είναι κανείς άπό σάς δστις κρίνοντας μέ 
τούς κανόνας τής λογικής, μέ τήν καθημερουσίαν 
του πείραν είς τήν άνάγνωσιν τής Ιογιωτατίοτι- 
κης, δέν ήθελε θεωρήσει τές στριφνές της φράσες 
καί τές πεπαλαιωμένες της λέξες ώς έμποοα διά 
τον κύριον σκοπόν τής γλώσσας, τήν ταχύτερη καί 
άκριβέστερη συνεννόησή μα; ;

"Οχι βέβαια !

Ά λλά νά εξετάσουμε τό ζήτημα τούτο καί Οπό 
άλλην πραχτικώτερη έποψη—"Ηθελε σάς αρέσει δ
ταν σάς όμιλούν γιά νπόϋ'εσές σας, γιά σνμφέ- 
ροντά σας, νά σάς έκφράζωνται λογιωτατίοτικα, 
ώστε νά μήν άπεικάζετ’ ευθύς καί καθαρά δ.τι σάς 
λέγουν, άλλά νά σάς είναι χρεία νά σκέφτεσθε τί 
σάς έπόθη γιά νά τό έννοήσετε "Ηθελε σάς αρέ
σει δταν σείς δμιλεΐτε γιά υπόθεσές σας, νά μήν 
έννοεΐσθ’ εύθύς λογιωτατίζοντες, άλλά οί έντελλό^, 
μενοι τήν υπηρεσίαν σας νά έννοοΰν ώς έγγιστα τά 
λεγομενά σας, κινδυνεύοντες νά παρεννοήσουν καί 
νά σάς δουλέψουν άνάποδα :

Ό χι βέβαια !
Καί είναι μέ σκοπό πού λέγω γιά ύπόϋ’εαές σας, 

γιά συμφέροντά σας. ’Επειδή είδα τούς λογιωτά- 
τους, δταν πρόκειται γιά συμφέροντά τους νά έπ-



φράζωνται διαφορετικά απ’ δ,τι δταν πρόκειται γιά 
πράγματα είς αυτούς άδιάφορα. Όταν δ άρχιλο- 
γιώτατος Θοδωράκης έβγαινε νά συντρέξη γιά βου
λευτής, άφινε τά λογιωτατίστικα νά χαίρουνται καί 
στού; ψηφοφόρους ¿μιλούσε τή γλώσσα τού έθνους, 
Άδερφάκια  καί άϊτεράκια μου, τούς έλεγε. Καί 
πιστεύω δτι, φυσικώ τώ λόγω, οί λογιώτατοι σέ δ- 
μοιες περιστασες κάμνουν δλοι έτσι. Άπδ τούτο σέ 
έςαγω ότι,ή λογιωτατίοτικη είνα ι γλώοοα τοϋ «έ
γνοια μου δ,ν δέν εννοούμαι»' ή δέ γλώοοα τοϋ 
Εθνους, ή γλώοοα τοϋ, «θέλω  νά εννοηθώ».

L οσα λέγω παρακαλώ νά παρατηρήσετε δτι 
ή λογική είναι πάντοτε ή αχώριστη ¿δηγήτριά μου 
και οτι πηγαίνω πάντοτε προχωρώντας μέ κάπως 
μαθηματικήν μέθοδον, μεταοαίνοντας άπδ άξίωμα 
σε αζιωμα γιά νά είμαι άσφαλής στά λεγόμενά μου. 
Μέ τήν ιδίαν δέ -άναντίρρητον μέθοδον θέλει προ- 
χωρήσω έως τέλους στήν έρευνα τού μεταδοτικού 
τουτου μέσου, τοϋ καλούμενου γλώσσα.

Δέν έμβαινει στδ θέμα μου νά εξετάσω τήν ά- 
σάφειαν τής ιδέας αυτής στον έαυτόν της, στήν ου
σίαν της, ή ¿ποια συνίσταται στήν ατέλειαν τής ι
δέα; τής ιδίας. ΈκεΤνο είναι μέρος άλλου θέματος. 
Ή άσάφεια τής φράσεως κάμνει τδ γλωσσικόν ζή
τημα καί άκολούθως τό θέμα μου.

Μοϋ λέτε λ. χ. δτι, — «Ή  έπί τοϋ διά τό έτος 
1883 προϋπολογισμού τού Κράτους ’Επιτροπή τής 
Βουλής, σαφέστατα έδειξε τί άπαρέσκει τοΐς Έ λλη- 
σ ιν .»— 'Εδώ ή ιδέα σας ήθελ’ είναι σαφής, έπειδή 
άκεραία, αλλά ή φράση σας τήν κάμνει σκοτεινή· 
έπειδή Ιον οί λέξες δέν είναι τοποθετημένες κάθε 
μιά στή φυσική της θέση, άλλ’ είναι σκορπισμένες 
έδώ κ’ εκεί, μέσα στήν περίοδο. 2ον, οί λέξες τούτες 
οί σκόρπιες, δέν είναι όλες τής γλώσσας μας, άλλα 
ανακατωμένες μέ άλλες πεπαλαιωμένες λέξες. 'Ώ
στε έ νούς μου, διά νά έννοήση τί λέτε, πρέπει 
πρώτα πρώτα νά κάμη δυό έργασίες, Ιον νά μάση 
τά σκόρπια καί νά τά συντάξη μέ φυσικόν καί λο
γικόν τρόπον—2ον νά ένθυμηθή τήν έννοιαν τών 
πεπαλαιωμένων λέξεων ή καί νά τήν ζητήση στά 
λεξικά, καί τότε νά έννοήση πρεπόντως. Νά έννοή- 
ση δηλαδή δτι—Ή Επιτροπή τής Βουλής γιά τον 
προϋπολογισμόν τοϋ Κράτους γιά τόν χρόνον 1883 
έδειξε καθαρά τί δέν άρέσει στούς 'Έλληνας. Ή μή 
φυσική, αλλά στρεβλωμένη σύνταξη, ή ανόητος ε 
παινεμένη ώς γαϊτανο,τλεχτη, είναι βέβαια τό με- 
γαλήτερο σκόνταμα γιά τήν φανερότητα τής φρά- 
σεώς μας. Ά λλα καί ή παραγκώνιση τών σημερι
νών ίδικών μας λέξεων, καί άντικατάστασή τους 
μέ άλλες πεπαλαιωμένες καί τώρα πλέον άκατά-
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λήπτες, είναι άλλο ισοδύναμον ίσως πρόσκομμα γιά 
τό πνεύμα, μας.

Σχετικώς ¿λίγοι θάν είν’ εκείνοι πού ξέρουν δτι 
ίμάτιον θά πή φόρεμα· δτι έ'αρ θά πή άνοιξη, δτι 
ώόν θά πή αύγόν Οί δέ περισσότεροι, τή μεγάλη 
βδομάδα στήν έκκλησία, νομίζουν πώς τοϋ Χριστού 
τού έβγάλαν τά μάτια ! πώς δ Χριστός δ ίδιος στο 
δείπνο τό μυστικό έκαμε μιά χοντροδουλειά δταν 
έ'κλαοε καϊ είπε . . . Καί δταν άπό τό στόμα τών 
λογιωτάτων άκοϋνε ώά καί κρόμμυα, νομίζουν πώς 
οί προκομμένοι έκεΐνοι μιλούν γιά υψηλά καί δυσκο- 
λονόητα πράγματα.

Έτσι δλα τούτα τά λογιωτατίστικα μπορεί νά 
είναι σοφά καί προκομμένα- άλλ’ είναι προκομμέ
να μπόδια είς τόν σκοπόν τής γλώσσας καί άν- 
τιφάακουν μέ τούς γλωσσικούς κανόνας, τούς δποίους 
ή λογική, σύμφωνα μέ τήν φύση ιών πραγμάτων, 
μάς έπιβάλλει. Ό λογιωτατισμός δθεν στή γλώσσα 
τού "Εθνους μας, είναι κατάχρηση τής γλώσσας τοϋ 
Έθνους μας· καί οί λογιώτατοι εύθύνονται διά τού
την τους τήν κατάχρηση.

Φίλε λογιώτατε, άν έσφαλες κ’ ¿παραστράτη
σες, άπό λογική, μήν ίσχυρογνωμής έπιμένοντας 
στο παραστράτημά σου, στηριζόμενος στό κάποτε 
απατηλόν ¿κείνο λογιον, τοϋ δτι— "Οποιος περισσό
τερο έπιμένει, ¿κείνος κερδίζει, επειδή .έπιμένοντας, 
εναντίον στούς κανόνες τής λογικής, τό κέρδος σου 
δέν θάν είναι παρά ή έξακολούθηση τής μωρίας 
σου.

Και πάλιν — ΙΙολύ εύκολο νά μήν εύθύνονται 
μήτε οί λογιώτατοι στήν κατάχρηση πού κάμνουν 
στή γλώσσα τοϋ Έθνους μας. Πολύ εύκολο νά ¿συ
νέβη καί σ’ αυτούς δ λογιωτατισμός άκουσίως τους, 
καθώς σχεδόν πάντοτε συμβαίνει στά φυτά καί στά 
ζώα δσα μεταφέρονται σέ ξένον τόπο, σέ διαφορετι
κό κλίμα, πού ώς κ’ έκεΐνα λογιωτατίζονται καί 
νοθεύονται κατά τον τρόπον εκείνον τοϋ τόπου, έ- 
κείνου τού κλίματος.

Πραγματικώς —στήν 'εισβολήν τών ’Οθωμανών 
βαρβάρων στήν 'Ελλάδα, οί δυστυχείς πρόγονοί μας 
είχανε σκορπίσει σ’ όλο τό τριγυρινό ήμισφαίριό μας 
Ευρώπης, Άσίας καί Αφρικής, δπου ή διαμονή 
τους έστάθη πολυχρόνια. Εϋκολον δθεν νά έννοή- 
σωμεν δτι τά απομακρυσμένα εκείνα ξένα κλίματα 
τά οποία δέν άφαίρεσαν άπό τήν ψυχή. τους τόν πα
τριωτισμόν έπηρεασαν δμως, πολυχρονίως ένεργοΰν- 
τα, άπάνω τους· καί τόσον ώστε νά τούς νοθέψουν 
τό πνεύμα, καί νά τούς κάμουν σχολαστικούς, λο- 
γιωτάτους.

Νά έλπίσωμεν δμως δτι καθώς τά ξένα κλίμα
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τα ένέργησαν επιζημίως τότε στό πνεύμα τών 6- 
μοεθνών μας, γιά νά τούς κάμουν σχολαστικούς, έ
τσι τώρα στήν έπιστροφήν τους μετά τήν έλευθέρω- 
σην τού ’Έθνους, τό προπατορικό τους κλίμα τό 
Έλλαδίτικο θέλει ένεργήσει ώφελίμως άπάνω στούς 
έπιστρέψαντας τούτους όμογενεΐς μας ώστε νά ξα- 
ναδώση στό πνεύμα τους έλληνικό καλοΰπι και ά- 
νάπτυξη,

Ήμπορούμε δέ νά είποΰμε δτι καί ήδη άρχισε 
τήν ώφέλιμή του έπιρροήν τό πατρικόν Ελληνικόν 
κλίμα, στά πνεύματα τών λογιωτάτων.

ΈνθυμεΤσθε, τί βαρυκεφαλος είταν ό λογιωτατι- 
σμός έδώ καί τριάντα χρόνους στήν Ελλάδα (δη
λαδή κατά τό 1850 περίπου), καί ίδέτε πόσον έλά- 
φρυνε καί έμετριάσθη σήμερα.

Έδώ καί τριάντα χρόνους, οί φανατικοί λογιώ- 
τατοι δημοσιογράφοι ΣοΆσέοι, έκήρυττον αυτολεξεί 
στές έφημερίδες τους, τήν ολικήν έξαφάνιση τής 
γλώσσας τού Έθνους καί τήν αντικατάστασήν της 
μέ τό jargon τών λογιωτάτων !

Τώρα οί σημερινοί λογιώτατοί μας, ήμερώτεροί 
άπό τούς Καλικάντσαρους έκείνους διώχτας μας, ά- 
ναγνωρίζουν καί παραδέχονται τή γλώσσα τού Έ 
θνους γιά τήν ποίηση Καλή άρχή.

Καλή άρχή, λέγω, Ιπειδή ίδού κάποιο του ξύ
πνημα τοϋ λογιωτατισμού, ίδού κάποια του άνανέω- 
ση. Ίδού ή εύεργετική έπιρροή τού πατρώου κλί
ματος πού ήδη άρχισε νά ένεργη στά πνεύματα 
τών λογιωτάτων καί νά δίνη καί κάποιας άπαρχάς 
ωφελίμων διαθέσεων.

Δέν είναι δέ διόλου άμφίβολος ο προσεχής ολι
κός έξελληνισμός τοϋ πνεύματος τών λογιωτάτων 
άποκάτου στήν πατρικήν έπιρροήν τού έλληνικοΰ 
κλίματος.

"Οτι δέ τά μή φυσικά, τά προσπαθησμένα, δέν 
ριζόνουνε στά Έθνη, έχουμε έχπληχτικό παράδειγ
μα στήν Έφτάνησον.

Έδώ καί τριάντα χρόνους (1850 περίπου) άκό
μη, ποιός δέν ήθελε θεωρήσει τήν ιταλική γλώσσα 
σιερεωμένην είς τήν Έφτάνησο, πολύ περισσότερο 
άπό δ,τι είναι σήμερα στήν Ελλάδα ή λογιωτατί- 
στικη : Ή Γερουσία μας, ή βουλή μας, τά Δικα
στήριά μας, έσυζητοϋσαν στά Ιταλικά . . . .  Τά ι
ταλικά τότε ήσαν καί σ’ έμάς ή γλώσσα μας ή λό
για, ή σχολαστική, ή λογιωτατίοτική μας· καί δέν 
δμιλούσαμ’ έλληνικά παρά μέ τούς υπηρέτες μας 
καί μέ τούς χωριάτες μας.

Καί δμως τό μέγα ΙκεΤνο οικοδόμημα τό ξένο, 
μ’ δλ'ον όποΰ καθιδρυμένο άπό αιώνες πρώτα, ένα 
μόνο φύσημα έφτασε νά τό ρίξη κάτου ! Νάν τό

ρίξη σέ τρόπο, δποϋ τώρα πλέον δέν τοϋ βρίσκουμε 
τά ίχνη του παρά στό άρχειοφυλακεΐον μόνον ! Ί 
δού πώς τελειώνουνε χά άφύσικα. Έ να τέτοιο θέλει 
συμβή καί στούς λογιώτατους. ‘Η  σχολαστική τους 
δέν είνα ι φυσική· είνε άφύαικη, βεβιασμένη, δυ- 
ακολευτική καί Αναρμόδια. Ν' άναφνλλιάση ένα 
λίγο τό ‘Ελληνικό πνεύμα στήν ‘Ελλάδα και δ 
σχολαστικισμός ϋ'έλει πέσει κ' έκεΐνος δ'λος iv a  
κομμάτι, σάν τή Στήλη τοϋ Δ ιός οτάς Άΰ'ήνας, 
σάν τήν ’Ιταλική στήν ‘Εφτάνησο■ άπορριμένος 
άπό άλλην νέαν γενεάν , ή όποια Ό'έλει γελάσει 
γιά τήν παιδιαροσύνη τών προγενεστέρων της.

Τό δχι τό κλίμα τής Ελλάδας θά ξανακάμη 
έντός ολίγου έλληνικό τό πνεύμα τών λογιωτάτων, 
δέν είναι διόλου αμφίβολον. Τούτο, δέ πρέπει δια- 
καώς νά τό έπιθυμούμε- έπειδή, καί υποθέτοντες τό 
έθνικόν δυστύχημα τού νά βαστάξη διά πολύν και
ρόν άκόμη ί  σχολαστικισμός στήν Ελλάδα, ύποθέ- 
τοντες άκόμη δυνατόν το φυσικώς άδύνατον, τού νά 
ήμπορέσουν διά πολυχρονίων προσπαθειών νά εξα
φανίσουν τήν γλώσσα τού Έθνους, καί άντ’ αύιής 
νά έχουν οί τότε άνθρωποι τή λογιωτατιστικη γιά 
δική τους,— έρωτώ, ποιά ή ωφέλεια τής άλλαξο- 
γλωσσίας ¿κείνης ; Μήπως χάριν τής άπολαύσεω; 
τής λογιωτατίστικης οί άνθρωποι έκεΐνοι θά ρρεθοϋ- 
νε νοημονέστεροι ή περισσότερο προοδευμένοι σ ’ έ- 
κεϊνες τις γνώσες όποΰ κάνουνε μεγάλο ένα έθνος ; 
—Ό χι βέβαια. ’Αλλ’ ήθελε βρεθούνε καί τότε στή 
σημερινή μας κατάσταση, είς τό γλώσσα είχαμε, 
γλώσσα έχουμε. Πρόοδον δέ, θέλει έχουν τόσην, 
δσην άπό τήν πρόοδον τών άλλων έθνών παθητικώς 
συρόμενοι, θέλει λάβουν.

’Αλλ’ ευτυχώς ό λογιωτατισμός δέν είναι βιώσι
μος. Έ  φύση του τόν καταδικάζει’ καί δέν θάρ- 
γήσουμε νά τού ευχηθούμε τό γαΐαν έχοις έλαφράν, 
ναρκωτικέ λογιωτατιομέ, γελοίε καί έπιξήμιε.

(Στάλλο φύλλο τελιώνει)

ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΑΣΚΑΡΑΤΟΣ

Η ΣΑΚΟΥΝΤΑΑΛ ΤΟΥ ΙνΑΛΙΛΑΣΛ 

μεταφρασμένη άπο το Σανσκριτικό και ϊ ίρ α

κριτικό κείμενο άπό τόν 

Κ . Θ ΕΟ Τ Ο Κ Η  

ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΜΙΑ ΔΡΑΧΜΗ 

ατά γραφεία τον «Νονμά»
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ΤΟ ΑΑΧΤΥΜϋ ΤΟΥ ΓΥΓΗ
Τ Ρ  I Μ Υ  Θ I Α

Α'.

ΤΟ ΑΑΠΥΜΑΙ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

Α φ ιερ ώ ν ετα ι του Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ

Εΐμουνε τότες νέος, ταξίδεβα και γύρεβα τήν 
αγάπη.

Άπό τήν ’Ανατολή ανέβαινα στή Δύση κι από 
τή Δύση κατέβαινα στήν ’Ανατολή. Τδφερε ή τύχη 
να σταθώ στή Μικρασία, να πάω ένα πρωί ώς τα 
βιζά του Τμώλου. το περίφημο τό βουνό τής Λυ
δίας. ΈκεΤ άκολούθησε κάτι πολύ παράξενο και πού 
έμελλε νάλλάξη δλότελα τήν αντίληψή μου τής ά- 
γάπης. Ένας φίλος πού βρισκότανε μαζί μου, πα- 
ζάρεβε κάτι άντίκες από ένα παιδί ξυπόλυτο, μ’ ά
σπρα βοΰχα, μισοκουρελιασμένα, μ’ ένα φεσάκι στήν. 
άκρη του κεφαλιού, μέ τό πρόσωπο μπρούντζινο και 
μέ μια έκφραση τόσο αθώα, πού ζύγωσα να το διώ 
καλήτερα. Μου χτύπησε τό μάτι ένα δαχτυλίδι πού 
τό παιδί έδειχνε τού φίλου μου· εϊτανε γύρος χρυ
σός, 'καθώς είναι τα περσότερα δαχτυλίδια, μά μέ 
μια πέτρα πού αδύνατο νάποφασίσης τί χρώμα εί
χε, γιατί έμοιαζε σά νά είχε πολλά, σά νάλλαζε 
κιόλας κάθε στιγμή. Μού ζητούσε δυο λίρες, τού έ
δωσα μιά, το πήρα καί δεν άργησα νά καταλάβω 
πώς άξιζε δχι δυό, παρά μιλλιούνια καί μιλλιούνια 
λίρες, θησαβρος πού τό ταίρι του δέν υπάρχει.

"Αμα πού τάγόρασα, τδβαλα στό δάχτυλό μου. 
Μιλούσα στό μεταξύ μέ τό φίλο μου, καί τό καμά
ρωνα. Μιλώντας, τό γύριζα κάποτες, έτσι, γιά νά 
παίζω καί δίχως νά δώσω προσοχή.

— «Νά σοΰ πώ, χαίρουμαι τώρα πού τδχω», έ
λεγα τού φίλου. «Γειά σου πού μού τάφησες καί 
δέν τό κράτησες, άν καί πρώτος τού λόγου σου μας 
ανακάλυψες τον πραματεφτή.»

— «Καλέ, δέ βαριέσαι ; ’Ασήμαντο πράμα !»
— «”Οχι δά ! Ή  πέτρα του είναι ώραία !»
— «Δέν τήν κοίταξα. Φέρε νά τή διώ . . . Πού 

είσα ι;»
— «ΙΙού θέλεις νά είμαι ; Νά, έδώ, κοντά σου.»
— «Αδύνατο !»
— «Τρελάθηκες ; ΙΙώς άδύνατο ; ’Αφού σοΰ τή 

δείχνω, άδερφέ.»
— «’Αλήθεια ! Δέν ξέρω τί έπαθα. Μού φάνηκε 

άξαφνα πώς έγινες άφαντος.»
— «Μήτε σάλεψα. Πλάγι σου στεκόμουνε δλη 

τήν ώρά. Φαντάσου δμω:. Κάποτες θαρβώ κι ό ΐ 
διος πώς χάνεται στά μάτια μου το δαχτυλίδι, μα
ζί μέ τά δάχτυλά μου.»

-—«'Ορίστε πάλε. Νά, πού μού χάθηκες ξανά!»
—«Χωρατέβεις;»
—«Διόλου. Σοΰ λέω πώς είσαι αθώρητος κι 

ωστόσο άκούω τή φωνή σου !»
—«Μά έγώ τό χέρι σοΰ πιάνω, Δέν τό νοιώ

θεις, χριστιανέ μου ;»

— «Παράξενο ! Παράξενο ! Τό νοιώθω ! Καί 
§έ σέ βλέπω !» "Ετσι μού είπε κι άπό κάποια φρί
κη μυστική άνατρίχιασε δ σύντροφός μου. Εμένα 
μού πέρασε άπό τό νού μιά υποψία πού έτρεμα μή
πως καί βγή ψέφτικη.

—«Στάσου ! του κάνω. Τώρα μέ βλέπεις ;»
— «Ούτε σταλούλα !»
— «Καί τώρα :»
— «Τώρα, ναέ!»
Κόντεψα νά λωλαθώ άπό τή χαρά μου. θυμή

θηκα τόν Πλάτωνα πού στήν Πολιτεία του γράφει 
πώς δ Γύγης, δ βασιλιάς τής Λυδίας, κάθε φορά 
πού γύριζε άπό μέσα _ τήν πέτρα τού δαχτυλιδιοΰ 
του, γινότανε άφαντος. Κάθε φορά πού τή γύριζε 
άπ’ οξω, έπαβε ή άφαντοσόνη. Άφτό έπαθα καί γώ 
μέ τό φίλο μου. ’Ενώ ή πέτρα είτανε γυρισμένη 
άπό μέσα, δέ μ’ έβλεπε* άμα μ’ έβλεπε, ή πέτρα 
γύριζε άπ’ οξω Φυσικά, σά γινόμουνε άφαντος, 
ούτε γώ δέν μπορούσα νά διώ, μήτε τήν πέτρα, 
μήτε τόν έαφτό μου.

■ Σίγουρο το λοιπό κι άρχισίγουρο, πώς άπό μιά 
τύχη άπίστεφτη, έπεσε στά χέρια μου τό περιβόητο 
δαχτυλίδι τού Γύγη. Δική μου πιά ή άγάπη. Δικές 
μου όί γυναίκες όλες.

Εΐμουνε πολύ ανυπόμονος, όπως θά τό φαντάζε
ται δ καθένας, νά δοκιμάσω τά διάφορα προτερή
ματα τού δαχτυλιδιοΰ μου. Τί δύναμη μού έδινε ! 
Τί χαρές έμελλε νά μού προξενήση, τί παράδεισους 
νά μού άνοιξη ! Πριγκηπέσσες, βασίλισσες, άφτο- 
κρατόρισσες, δέ λογαριάζανε γιά μένα. Κρύφτε- 
ται ή άρχοντιά τους, μέ μιά περηφάνεια ώς έκεΤ ά- 
πάνω, στά μάτια τού κοινού, στά μάτια τού όχλου. 
’"Ας πά νά κρυφτούνε άπό μένα. νΟχι μόνο τίς βλέ
πω τή στιγμή πού μού καπνίζει, τίς βλέπω άκόμη 
δπως ούτε δ άντρας τους δέν τίς βλέπει, άφου μό
νες δέν τίς βλέπει ποτέ του, δηλαδή σά δέν είναι δ 
ίδιος μαζί τους, κ έτσι ποτέ του δέν ξέρει τί κά
νουνε, πώς φέρνουνται, πώς μιλούνε, πώς χαμογε
λούνε, πώς είναι, δτα βρίσκουνται μόνες καθαφτό. 
Μά καί άναμεταξύ τους σάν είναι ή μέ καμιά τους 
φιληνάδα, στοχάσου τί θά πή νάκούς έσύ τί λένε, 
καί νά μήν τό μυρίζεται ή Ιβγενεία τους. Άμέ, 
σάν άγαπας μιά, σά σού ορκίζεται πώς σ’ άγαπα 
κι άπό πίσω σου ορκίζεται σ’ άλλονε τά ίδια, τί 
θείο πράμα τό δαχτυλίδι, ,γιά νά τήν τσζκώσης έσύ, 
εκεί πού ή κοκόνα δέν τό προσμένει ! Νά είχε δ 
καθένας μας άπό ενα τέτοιο δαχτυλίδι, δέ θά ύ
παρχε ή ζούλια. ’Εννοείται, θα μαθαίναμε άμέσως 
τί τρέχει καί τότες τί νά ζουλέδο^με, μιά καί ξέ
ρουμε : Ή προδοσία τους θεοφάνερη. θά τίς άφίνα- 
με γειά καί θά γλυτώναμε άψε σβήσε. "Ας έρθουνε 
τώρα νά μέ γελάσουνε οί μαργιόλες. Νά τίς γελάσω 
έγώ. Γιατί νά μήν ςεχνούμ- καί τό πιο σπουδαίο.

■ Είπαμε πώς είναι τό δαχτυλίδι τού Γύγη. Ό Γύ
γης δμως, παρακαλώ, τί έκαμε ; Είδε, τό γράφει δ 
'Ηρόδοτος, τή γυναίκα τού Καντάβλη, τήν ωρα πού 
πήγαινε ή βλογημένη νά πέση στό κρεββατάκι της. 
θά  τό χρωστούσε άφτό στό δαχτυλίδι, τό δαχτυλίδι 
θά .ένέργησε μέτό, δίχως άλλο, άν κι ο 'Ηρόδοτος



βητά δέν τάναφέρνει, έπειδή εκείνη τήν ώρα, ή κε
ρά Καντάβλαινα τό Γύγη βέβαιο πώς δέν τόν έ·1 
βλεπε.

Γιατί και γώ μέ τό δχχτυλίδι τό ίδιο, νά μή 
βρώ μιά Καντάβλαινα ; Γιατί νά .μή βρω πολλές 
Ελάτε ο ίκ α ί μή μοΟ κάνετε τόν άγιο, άφεντούλια 
μου. ΙΙοιός δέ μέ κατάλαβε ; ΙΙοιός άπό μάς δέν 
τό λαχτάρησε — καί δέν τό λαχταρά ; 'Δηλαδή, καί 
γώ πού σά: τά δηγοΰμαι, μήπως ' καί γώ δέν τό 
ποθούσα, χωρίς νά το μαντέψω πώς ό πόθος μου 
μιά μέρα μπορούσε νάληθέψη ; Τά διάβαζα τά λαμ
πρά τά παλιά μας τά παραμύθια κι αναστέναζα. 
Μακάρι ! έλεγα μέσα μου. Λέν είναι κιόλας νά ντρ'α- 
πής. ΙΙρέπει κανένας νά μήν τδννοιωσε ποτέ του, τί 
θά πή τέχνη καί καλλιτέχνημα, τί θά πή ¿μορφιά, 
γιά νά μήν τάποθύμησε, τουλάχιστο μιά φορά στή 
ζωή του, στή θέα τής ¿μορφιάς, νά τή χαροΰνε α
μέσως τά μάτια του ακέρια, σωστή, απαλλαγμένη 
άπό τά χίλια τά εμπόδια τοϋ πολιτισμού, τά μετά
ξια, τούς καντιφέδες, τις τσόχες, τούς χασέδες, πού 
μάς τή σκ πάζουνε, πού μάς τή χαλνούνε. Ά ς  ξα- 
ναγυοίσουμε στά χρόνια τάρχαϊκά, δπου τάθρώπινα 
τά πλάσματα περπατούσανε στήν άπανωσιά τής γης 
λέφτερα, ώραία, γυμνά, ολόγυμνα. Χρυσή έποχή ! 
Άκόμη καί σήμερα λές πώς άνήξερά μας τή θυ
μούμαστε πάντα, πώς μάλιστα τή λυπούμαστε, α
φού οταν τυχαίνει νάπαντήσουμε ή στό δρόμο ή σέ 
μιά-παρέα ή στό χορό, καμιάν Αφροδίτη, άς είναι 
καί καμιάν Άφροδιτούλα, συλλογιούμαστε άθελα 
μας, πω: κρίμα νά μή τή βλέπουμε δπως είτανε δά 
κ’ ή Άναδυομένη. Χά είχαμε, σάν περνά μπροστά 
μας, τό δαχτυλίδι τοϋ Γύγη, έφτύς θά γυρίζαμε τήν 
πέτρα.

Έγώ καμάρωνα τή δική μου, κ ’ είπα νάρχίσω 
άπο κεί, δηλαδή άπό τήν άδολη τή θέα τής ¿μορ
φιάς, τά μαγικά μου τά πειράματα. Έκαμα σάν 
τις αρχόντισσες πού λέγαμε· καταφρόνεσα τόν ο- 
χλο άποφάσισα πρώτα πρώτα νά τις πιάσω άφτές 
τις ίδιες.

’Ονόματα δέ θέλω νά βάλω. Μπορεί νά πείρα - 
χτοϋνε κάμποσοι άφτοκράτορες, κάμποσοι βασιλιά
δες. Άρκεΐ νά μάθετε πώς προτού βγω στό σερ 
γιάνι, πλεροφορήθηκα σέ τί χώρε:, σέ ποιες πρωτέ- 
βουσες βρισκόντανε οί νεώτερες, οί ώραιότερες άφτο- 
κρατόρισσες, βασίλισσες καί βασιλοπούλες. Τότε; 
πιά δε χασομέρησα. Παίξε γέλασε γιά μένα είτανε 
νά μπω στά πιό κλειδωμένα, φυλαγμένα, φρουρι- 
σμένα παλάτια. ’Έφτανε, μιά πόρτα νάνοιξη καί νά 
με καί γώ μέσα. Στό λουτρό, στήν κρεββατοκάμα- 
ρα, πού δέν πρόφτασα ; Φαντάζεστε πιά τί ¿μορ
φιές, τί θάματα πού μοΰ δόθηκε νάρπάςω κάποτες 
μέ μιά ματιά, κάποτες νά μελετήσω μ’ δλο τό χά
ζι. Αλήθεια πού όξω άπό τή θέα, τό κέρδος- άσή- 
μαντο. Χά φαινόμουνε, θά τρομάζανε, θά φωνάζα- 
νε, θά μέ τσακώνανε, καί θά μέ σκοτώνανε. 'Ωςτό- 
αο μιά βασίλισσα πού δέν ξέρω πώς, κατώρθωσα νά 
τής ξηγήσω πώς μαζί μου κίντυνος δέν υπάρχει, 
άφού κανείς υποψία δέν έχει πού είμαι πού δέν εί
μαι, μοΰ έδειξε άξαφνα τόση καλοσύνη, πού μου 
είναι άδύνατο, πού είναι ίσως καί περιττό νά σάς 
τή λεφτομερίσω.
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Τοϋ κάκου. Άπό τήν περίσσια τήν έφκολία 
γλήγορα σιχάθηκα τάφτοκρατορικά, τά βασιλικά τά 
παλάτια. Τής Έορώπης δηλαδή. Γιατί, δπως κι άν 
είναι στά παλάτια τά Ιβρωπαίϊκα πηγαίνουνε άν
τρες, μπαινοβγαίνουνε 6 κόσμος. Στά τούρκικα τί
ποτα ! Όλμάς ! Λοιπόν εκεί συλλογίστηκα νά τό 
ρίξω καί γιουρούντισα γραμμή στό χαρέμι τοϋ 
Σουλτάνου.

Έκεί δμως έπαθα κάτι περίεργο, πού δέν το 
πρόσμενα. Έρωτέφτηκα. 'Ως τότες τάπαιρνα έτσι 
ξώπετσα τά πράματα. Τώρα νά σου άξαφνα πού 
μιά χανούμισσα μοΰ χτυπά στό μάτι, μού χτυπά 
καί στήν καρδιά. Έδώ, φίλε μου, άρχίζουνε και οί 
δυσκολίες. Δεν ήθελα πιά νάπομακρυθώ, νά τήν 
άφήσω. Δέ μού έστρεγε "Ηθελα νά είμαι δλο κι 
δλο σιμά της. Άπό άγάπη έννοείται, δσο κι άπό 
ζούλεια. Χαρέμι, νά μήν ξεχνούμε. Μά πώς νά κά
μω γιά νά μήν τό κουνήσω : "Επρεπε μέ τό δίχως 
άλλο νά κατεβώ τουλάχιστο δυό φορές τή μέρα, 
νά πιω, νά φάω, κ ’ έπειτα νά ξανάρθω. Ά ν  έτρω
γα στό χαρέμι, θά βλέπανε τό φαγί νά λιγοστέβη, 
νά χάνεται, καί δέ θά ξέρανε άπό πού είναι. Μέ 
τό νερό τά ίδια. "Ωστε μπορούσανε νάκολουθήσουνε 
τραγικά. Μοΰ έφτανε κιόλας πού άναγκαζομουνε νά 
προσέχω στο περπάτημά μου, στά κινήματα μου, 
νά μή μ’ ακούσουνε νά μή σκουντάψω, νά μή σκουν- 
τάψη στό διάβα μου κανένας. Καλά πού στά χαρέ
μια είναι οί κάμαρες έβρύχωρες κι άδειες. 'Ωςτόσο 
μ;ά μέρα, δέ βάσταξα· είμουνε συναχωμένος, φτερ
νίστηκα δυνατά, ίσια ίσια τή στιγμή πού περνούσε 
πλάγι μου. ένας Άράπης, ένας φύλακας άπό κοι
νούς με τό συμπάθειο, πού τούς συνηθίζουνε στά 
χαρέμια καί πού δσα δαχτυλίδια τού Γύγη κι άν 
τούς δώσης, τό πολύ πολύ τή φαντασία τους θά 
γαργαλίσης. Μάλιστα έπειδή τρόμαξα έ ίδιος με τό 
φτέρνισμά μου, στραβοπάτησα καί νά σου πού τοϋ 
ζουλώ τό πόδι. Κόντεψα νά τά χάσω άπό τό φόβο. 
Μά δέ στοχάστηκα τό φόβο τοϋ Άράπη. ’Έγινε σάν 
τό κερί, φαντασιήτε ! άφχός ό Άράπης !—καί τό- 
βαλε στό τρεχιό, σά νά τόν κυνηγούσε ό περί
δρομος.

Ό  τι κι άν πήτε, αδύνατο νά μήν πάρω τά 
χρειαζούμενα μέτρα γιά νάποφύγω άλλα πιό δυσά
ρεστα, πού σίγουρα θά τυχαίνανε* άδύνατο καί νά 
διαρκέση τέτοια κατάσταση. Στό χαρέμι νά μείνω, 
δέν μπορούσα· νά χωριστώ άπό τή λατρεμένη μου, 
μήτε μού περνούσε. Λοιπόν ή λογική το πρόσταζε, 
νά τήν κλέψω. Γιά νά τήν κλέψω' πάλε, απαραίτη
το 'νά τήν πείσω, καί προτού τήν πείσω, νά φανε
ρωθώ.

Πώς νά τά βολέψω; Μέ τόν "Ομηρο άπό τή 
μιά μεριά, μέ τήν Παλιά Διαθήκη άπό τήν άλλη. 
θυμήθηκα τήν περιέργεια τής Έ βας.' θυμήθηκα 
τούς θείους Όνειρους πού κατεβαίνανε τή νύχτα, νά 
φέρουνε χίλια μαντάτα στούς ήρώους, άκόμη καί 
στις ήρώϊσσες, άπό τούς ’Ολύμπιους θεούς. Ζύγωσα 
στής ντουντοΰς μου το κρεββάτι, άγάλια γάλια, ψι
θύρισα στάφτιά της λόγια γλυκά, σά να είμουνε 
Όνειρο, τής είπα τήν άγάπη μου· τής είπα καί τό 
μυστικό μου. Γλυκό γλυκό τής ήρθε. Συφωνήσαμε 
νά φύγουμε τήν άλλη μέρα. Εννοείται πώς τό κα



Ο ΝΟίΜΑΣ 359
ταφέραμε μιά μορφιά. Μωρδ παιδί θά τδ κατάφερνε, 
δχι έμεις. Τής παράγγειλα δηλαδή δ τι κάμω, να 
το κάμη. Έγώ έτρεχα· έτρεχε πλάγι μου καί ή 
ντουντού. ’'Αφαντος έγώ καθώς πάντα. Λοιπόν άμα 
στδ δρόμο μου Αντάμωνα κανένα, δπως Ακολούθησε 
καί πρώτα μέ τον Άράπη, του ζουλούσα τά πόδια 
ή του πετοΰσα μια μπατσιά καί φώναζα·

— «Βάρδα! Βάρδα ! Είναι 6 άγγελος του Κυ
ρίου.»

— «Είναι δ άγγελος του Κυρίου !», φώναζε μα
ζί μου καί ή ντουντού.

Μόλις γλυτώσαμε καί ξεκαρδιστήκαμε στα γέ
λια. Τά γέλια μας δμως πολύ δέ βαστάξανε. Την 
ντουντού άπδ τήν Πόλη την πήγα δξω στην Έ - 
βρώπη. Νόμιζα πώς άμα ή καημένη μάθη τί θά πή 
ανεξαρτησία καί πολιτισμός, θάνασάνη, θά νοιώση 
τήν άλλαγή, θά καταλάβη, θά χαρή τδ λυτρωμό 
της. Τίποτα. Τήν έπιασε νοσταλγία φοβερή. Σεκλέ- 
τιαζε καί πήγαινε. Άναθρεμμένη στή σκλαβιά, λες 
καί τδ στόμα της κράτησε το πικρό της τδ γούστο, 
"ίσως κιόλας πιδ πικρή στή γέψη νά τής ερχότανε 
ή λεφτεριά, σάν τάγουρο τδ φροΰττο πού δέ λιώνει 
μοναχό του. Δεν ήξερε πώς έπρεπε λέφτερη νά 
φερθή. Καί τάχανε. Ή σκλαβιά μάλιστα, πού άπδ 
τά μικράτα της τή συνήθισε, τής φαινότανε πιο 
κόμμοδη, πιδ χουζουρεμένη άπδ τή λεφτεριά τήν 
ίδια, πιθανδ νά τής έδινε άκόμη καί τή συναίστη- 
ση τής λεφτεριάς ή σκλαβιά. ’Ό τι κι ά στοχαζό- 
μουνε νά τής δώσω λίγο κέφι, απαρηγόρητη. Πότε 
θύμωνε κ’ έτριζε τά δόντια, πότε πάλι έπεφτε στο 
κρεββάτι, αμίλητη, άδιάφορη, κρύα. Λέ φελούσανε 
τά χάδια μου τά πιδ τρυφερά. 'Η αγάπη μου, πού 
έμοιαζε σά λατρεία, δεν τής γέμιζε τήν ψυχή, μπο
ρεί καί νά τή δυσαρεστούσε, νά τή σταναχωροΰσε 
πού τή λάτρεβα, προωρισμένη άφτή νάκούη καί νά 
κυβερνιέται άπδ χέρι δυνατό. Έλεγε δλο πώς ήθε
λε νά φύγη. Τήν τραβούσε ή Τουρκιά ή καταρα
μένη, δπου κανείς άτιμώρητα δέ γεννιέται. ’Ανα
γκάστηκα νά γυρίσουμε στην Πόλη. Καί δεν τής έ
φτασε άφτό· χωρίς νά τολμήση νά μού τόμολογή- 
ση, άποζητούσε μέσα της τδ χαρέμι, καί καθώς φά 
νηκε κατόπι, άποθυμούσε,ώς καί τούς σιχαμούς τού 
χαρεμιού. Τόντις άκολούθησε κάτι άπίστεφτο. Πα
ρατηρούσα έδώ καί μερικές μέρες πώς ή ντουντού 
μου γύρεβε νά κρυφτή άπδ μένα. Μ:ά φορά είδα κ’ 
ένα παιδί, πού τού είχε δώσει ραβασάκι Δεν μπό
ρεσα, έκείνη τή μέρα, νά τρέξω νά τδ πιάσω. Μά 
τά μάτια μου πιά τέσσερα. Τδ περιεργότερο είναι 
πού ή ντουντού—κοιτάξτε πού μάς καταντά τδ πά
θος τδ τυφλδ — ξέχασε όλότελα πώς είχα τδ δαχτυ- 
λίδι. Κ’ έτσι τήν τζάκωσα έφκολα έφκολα. Μέ 
ποιόνε θαδρειτε ; Μέ τδν Άράπη έκείνονε τού χα
ρεμιού, πού ένα βράδι, αφού τού μήνησε μέ τδ,ρα
βασάκι, κατέβηκε νά τονέ συντύχη κάτω στο κατώ
φλι τού σπιτιού—κ’ ήρθα τή στιγμή δπου φιλιόν
τανε οΕ δυό τους.

'ίίς  τώρα δεν μπορώ νά πώ, μά τήν άλήθεια, 
πώς τδ δαχτυλίδι τού Γύγη μού προξένησε χαρές 
έξοχες. Δηλαδή. Έξοχες εΐτανε, είτανε συνάμα καί

πρόστυχες. Έκλεψα μιά ντουντού άνόητη, πού 
χρειάστηκε νά τή διώξω στάθηκα σε μιά γωνιά σάν 
τδν κοΰκκο, νά κοιτάζω βασίλισσες πού τδ κάτω 
κάτω, σά δέ φορούνε στέμμα, σά δέ φορούνε καί τί
ποτα, περσότερο δέν είναι άπδ απλές γυναίκες.Πε
ρήφανος μέ τδ παραπάνω δέν είμουνε γιά τάντρα- 
γαθήματά μου, μήτε πού στδ ίδιο το δαχτυλίδι 
χρωστούσα τήν άνακάλυψη ενός Άράπη πού φιλού
σε τήν ντουντού μου. Περίεργο καί λυπητερό, πού 
δέ μέ βοήθησε κάνε στδ σημαντικώτερο, τδ δαχτυ
λίδι· δέ μού φύλαξε τήν άγάπη τής κεράς μου. Τέ
τοια δύναμη θά πή πώς δέν τήν είχε. Κι δμως άπδ 
τόσο σπάνιο θησαβρό είχα τδ δικαίωμα νά προσμέ
νω καλήτερα—κ’ ίσια ίσια τά καλήτερα σιμώνανε.

Ακούσατε ποτέ σας, μέ τή φουρτούνα, κανένα 
θεόρατο ρουμάνι νά βουίζη ; Θόρυβος πού σέ κου
φαίνει κι απελπίζεσαι· ό άνεμος έπειτα πέφτει. Ά -  
γεράκι χαδεφτικδ παίζει άνάμεσα στά κλαριά κι 
αρχίζουνε τά δέντρα τδ άπαλό τους τδ τραγούδι. ·

Έτσι καί γώ. Φουρτούνα μονάχα γνώρισα ώς 
τά τότες μέ τά κρυψίματα, μέ τά τρεξίματα, με τά 
πηδήματα στά χαρέμια μέσα καί μέ τά φιλήματα 
οξω. Σάν τραγούδι ανοιξιάτικο αντήχησε άξαφνα 
στήν καρδιά μου, ή άγάπη πού μέ συνεπήρε, δτι 
πού τήν άντάμωαα Έκείνη Αμέσως τοννοιωσα πώς 
ή ζωή μου δική της' αμέσως τδννοιωσα πώς δέν εί
τανε άφτή άγάπη σάν τις άλλες. Καί τί διαφορά 
μέ τήν ντουντού ! Ή Έβρώπη κ ή Άσία. 'Η ο 
μορφιά της κάτι σπάνιο, έξυπνη συνάμα κι άναπα- 
φτική. Στή Βενετιά γνωριστήκαμε1 πατρίδα της ή 
’Αγγλία, Μυβρίνα τονομά της. Γιατί έτσι 
πολλές φορές, ή πρωτότυπη εγγλέζικη φαντασία 
φαρδιονόητα συνενώνει σ’ ένα πρόσωπο διάφορους 
τόπους καί διάφορες εποχές μ’ ένα όνομα. Ταξίδεβε 
ή Μυβρίνα μέ τή μάννα της. Δηλαδή, ταξιδέβανε 
τδ καλοκαίρι νά περάσουνε κανένα δυο μήνες στήν 
Α γγλία , ή νά πάνε αλλού πουθενά, όταν κατέ
βαινε νά τις πάρη ΐ πατέρας τής Μυρρίνας. Τού 
λόγου τους καθόντανε πάντα στή Βενετιά. Στά στη- 
θάκια τής κόρης τδ λοιπό, σμίγανε δυό κόσμοι, δ- 
Βοριάς καί τδ Μεσημέρι.

Κατοικούσανε οί δυό γυναίκες σ ένα λαμπρό ιε 
στορικό παλάτι, όπου μιά φορά κ έναν καιρό έζησυ 
ή Κατερίνα Κορνάρος, βασίλισσα τής Κύπρο, οπού 
τώρα τελεφταΐα πέθανε ό περίφημος ό μουσικός πος. 
στάθηκε έ άληθινδς άφτοκράτορας τής Γερμανία^ 
Ή Μυρβίνα έπαιζε βιολί, πού σέ μάγεβε μά πο^ 
τέχνη δέν κάτεχε ή Μυρρίνα ; Αές κι άπδ φυσι 
της έννοιωθε ό τι κι άν υπάρχει έβγενικό ή φίν  ̂
Σωστή βασίλισσα, γεννημένη ανώτερη καί γιά τά^ 
νώτερα. Μού φαινότανε πώς δέν ειμουνε μεγάλ 
πράμα μπροστά της. Πήγαινα συχνά στδ παλάτι’ 
κατάντησε γλήγορα νά πηγαίνω κάθε μερα. Γο 
σπίτι άνοιχτό- είχανε πολλούς φίλους, πολλές φιλη- 
νάδες. Ντόπιοι καί ξένοι, παλιές βενετσιάνικες φα
μίλιες ή γνωσΐοί ταξιδιώτες, Γάλλοι, 'Ροϋσσοι, Γερ
μανοί, "Αγγλοι, Αμερικανοί, όλοι, γυρέβανε τήν πο
λύτιμη συντροφιά τους. Έ  Μυββίνα μέ τον καθένα- 
νε μιλούσε ξέθαββα καί μ’ ένα ΰφοςι, όπου αμέσως 
παρατηρούσες τήν ειλικρίνεια τής ψυχής, συνάμα 
καί τήν άναθροφή τή λέφτερη, περεχυμένα, περιτυ

I
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λιγμένα καί τά δυό του:, άπο ένα χρυσοΰφαντο 
χνούδι παρθενικό. Μέ τήν ίδια τήν άφέλεια πού εί
χε μπροστά σέ πολυάριθμη παρέα, σου συναστρε- 
φότανε και χώρια, Ιπειδή, όταν είσουνε κάπως πιο 
προχωρημένος μαζί της στή γνωριμιά, πολύ Ιφκο- 
λα μπορούσες νά της ζητήσης να τή διής μόνος καί 
μόνη Τί νά φοβηθή τέτοιο πλάσμα, τίμιο, άδολο 
κι αγαθό ; Μά ποιος θά τολμούσε καί νά τάγγίξη ; 
Έβλεπες μονάχα πώς ή καρδιά της πρόσμενε, 
πρώτα νά είναι σίγουρη πώς αντάμωσε τήν κατάλ
ληλη τήν άντίστοιχη καρδιά, καί τότες νά οοθή 
καί νά παραδοθή. ’Από καιρό τώρα είχαμε ιδιαίτε
ρες συντυχιές. Μαζί βγαίναμε περίπατο ή καθόμε- 
στα οί δυό μας ατό παλάτι μαζί, κουβεντιάζοντας 
ώρες. Το καταλάβαινε ή Μυββίνα πώς τήν άγαπού- 
σα. Γιά τούτο ίσια ίσια ήθελε καί νά μέ γνωρίση 
καλήτερα, νά μέ μάθη από πιο κοντά. Οί ¿μιλιές 
μας μέρα τή μέρα, είτανε πιο στενές, πιο εσώψυχες. 
’Εγώ πιά είμουνε λιωμένος. Δεν ήξερα τί νά θαμά
σω περσότερο, τή χάρη τής ομορφιάς της, πού μέ 
λώλαινε, ή τις θεόγλυκες άχτιδιες τού νού της πού 
μ’ έλουζε φως. Μοΰ έρχότανε νά τήν άγκαλιάσω, νά 
τό νοιώση πόσο τή λαχταρούσα.

Μιά βραδειά πού κατόπι άπο μιά μυστική μας 
κουβέντα, γύριζα στό ξενοδοχείο μου, είμουνε σά 
μεθησμένος, σαν άποναρκωμένος, σά σβησμένος, άπο 
τή δύναμη τής αγάπης, θυμούμαι πώς ή σάλα δ- 
που είχαμε καθήσει νά τά πούμε, είτανε γεμάτη 
τριαντάφυλλα. Εμένα δμως μού φαινότανε τώρα 
πώς μύριζε, όχι τό λουλούδι, μά ίδιο τής Μυββίνας 
τό δέρμα,καί μ’ ακολουθούσε,μέ κυνηγούσε ή μυρω
διά του, δσο βάδιζα στή νύχτα μέσα τή σιγανή. 
Έπεσα νά κοιμηθώ* αδύνατο ! Τί δέ θάδινα, γιά νά 
τήν ξαναμυρίσω σιμά της τή μυρωδιά έκείνη ; ’'Α
ξαφνα συλλογίστηκα τό δαχτυλίδι μου! Τό πιο πε
ρίεργο είναι πού άφότου απάντησα τή Μυββίνα, τό 
είχα ξεχάσει όλότελα. θαρβώ πώς άηδίασα τότες 
μέ τήν ντουντού καί δέν τό χρησιμέφτηκα πιά. Μέ 
τόν πόθο, μέ τή λαχτάρα τήν ερωτική, έτσι, μονο- 
ματάς, μού ξαναήρθε ή πέτρα στή μνήμη. Σηκώ
θηκα. Ντύθηκα. Έτρεξα ώς το παλάτι, έτοιμος νά 
πεταχτώ, νά όρμήσω στην κάμερή της, ό'που θάβα- 
ζε τέτοια ώρα τά νυχτικά της. Είχα κιόλας άνεβή 
τό πρώτο σκαλοπάτι, δταν άστροπελεκίς, κι 6 ίδιος 
δέν ξέρω πώς, γύρισα πίσω, έτρεξα πιό γλήγορα 
παρά στόν πηγαιμό καί μέ μιάν ανάσα βρέθηκα 
στήν κάμερή μου. Μ’ έπνιγε ή ντροπή. Νά βάλω 
τέτοιο πράμα μέ τό νού μου ! Νά πάω νά γελάσω 
τή Μυββίνα ! Γιατί προδοσία χοντρή θά είτανε νά 
τήν άπατήσω τόσο πρόστυχα, σαν τις βασίλισσες 
καί τις ντουντούδες. Ό χ ι ! Δέ γίνεται. ’Όχι ! Έ 
βγαλα τό δαχτυλίδι. Τάπόθεσα στό τραπεζάκι μου 
πλάγι, νά μην τό νοιώθω άπάνω στό δάχτυλό μου, 
νά μέ καίη. Έσβησα τό κερί κι άνακαλιόμουνε τή 
Μυββίνα, μέ τήν έλπίδα πώς σαν όνειρο έλεήμονο 
στόν ύπνο μου θά φανή, νά μέ συμπαθήση, νά μέ 
λυπηθή, γιά τό κίνημα τό άνόσιο.

•
Έκείνη τή νύχτα, στήν ταραχή μου άπάνω, τό 

δαχτυλίδι του Γύγη, κόντεψα νά τό καταστρέψω,

μήπως καμιάν άλλη φορά μέ κυριέψη δ πειρασμός 
καί δέν άντισταθώ. Καλά έκαμα ώςτόσο πού τό κρά
τησα γιατί γλήγορα παρουσιάστηκε περίσταση ό
που μπορούσε νά μού είναι χρήσιμο, δίχως νά γίνη 
από μέρος μου καμιά ιερόσυλη αδιακρισία, καθώς 
αλήθεια τό στοχάστηκα δταν είπα νά μπω άφαν
τος στής Μυββίνας.

Μέσα στούς διάφορους νέους, πού συχνάζανε στό 
παλάτι, μέ το πήγαινε κ’ έλα τής καθεμερνής συγ
κοινωνίας πού βλέπει κανείς σέ μιά πολιτεία σάν 
τή Βενετιά, έρχότανε τώρα καί κάποιος Αθηναίος, 
πού είτανε κιόλας άξάδερφος τής Μυββίνας, γιατί 
τού πατέρα της ο αδερφός είχε πάρει 'Ρωμιά, κ5 έ 
τσι άπόλαψε 6 Βρεττανός έ'να 'Ρωμιόπουλο. Πρέ
πει νά το μολογήσω, λαμπρό παιδί, μέ άναθροφή 
άριστη, μέ μάθηση αρκετή, μάλιστα μέ τρόπους. 
Κι όμορφος ακόμη. Τό πιο σπουδαίο, πού ή Μυρβί- 
να τρελαινότανε γιά τήν Ελλάδα, είτε γιά τήν άρ- 
χαία, είτε γιά τή σημερνή μας, μ’ ένα λόγο γιά δ τι 
κι αν υπάρχει έλληνικό. Μά έγώ παρατηρούσα καί 
κάτι άλλο, πώς ο άξάδερφος τήν άγαποΰσε. Μήτε 
βώτημα. θεοφάνερο τό πράμα. Βάλε πού ή Μυββί
να, καθώς τόκανε μαζί μου, κουβέντιαζε κάποτες, 
μόνοι τους οί δυό, καί μέ τόν Αθηναίο. Πες μου τό 
λοιπό στή ζωή σου, σέ τέτοια κρίσιμη στιγμή, τό 
συλλογιέσαι ή όχι πώς φορείς στό δάχτυλό σου ά- 
νεχτίμητο θησαβρό, καί πώς δ θησαβρός σου ονομά
ζεται βεβαιότητα ; Έγώ τό συλλογίστηκα και κα- 
ταχάρηκα. Έπρεπε απαραίτητα νά βεβαιωθώ— και 
τό μέσο στό χέρι μου.

Εννοείται πώς δυσκολία καμιά δέν είτανε νά 
μάθω πότε καί τί ώρα βλεπόντανε δ ’Αθηναίος μας 
καί ή Μυββίνα. Ή  Μυββίνα, κρυφά δέν είχε. Θά 
μου τδλεγε καί μένα τόν ίδιο. Λοιπόν έτοιμάστηκα 
καί πάλε. Νά πάω, νά σταθώ κοντά τους, αναμε
ταξύ τους, νάκούσω, Ινώ άφτοί μήτε τό όποψιά- 
ζουνται πώς είμαι κεΐ. "Αν τόν άγαπα, τότε τέλειω- 
σε, χαμένος, πεθαμμένος άθρωπος έγώ. Ά  δέν τόν 
άγαπα, τότες γλύτωσα, πηδώ κι άναγαλλιάζω.

Σε τούτη μου τή σκέψη άπάνω, κοντοστάθηκα 
μιά στιγμή. Ά  δέν τόν άγαπα, θά πή τάχα πώς 
μ’ αγαπά Ιμένα ; Το δαχτυλίδι δεν μπορεί σέ τέ
τοιο ζήτημα καμιάν απόκριση νά μοΰ όώση. Ποιος 
μπορεί; Κανένας όξω άπο τή Μυββίνα. Έ  παρα
τήρηση άφτή, έτσι, ξαφνικά, μού πέρασε άπο τό 
νού καί μ’ έφερε σιγά σιγά σέ λογισμούς άντίθετους 
άπό κεινούς πού μέ δέρνανε στήν άρχή. Άφοΰ μόνο 
ή Μυββίνα είναι σέ θέση νά μού πή τήν αλήθεια, 
γιατί νά μην πάω στή Μυββίνα κατεφτείας ; Αφού 
ή Μυββίνα κρυφά δέν έχει, γιατί νάχω έγώ μαζί 
της ; Γιατί άδικα κι άπρεπα νά βγώ σπιούνος ; Καί 
πάλε μού περέχυσε τά μάγουλα τό αίμα τής ντρο
πής Δέ δίσταξα. Ή άπόφασή μου άκλόνιστη.Έγρα
ψα τής Μυββίνας. Τήν παρακάλεσα. Δυό λόγια. Εί
χα νά τής μιλήσω. Μού άπάντησε άμέσως. Νάρθώ. 
Πήγα. Μέ τήν καρδιά τρεμάμενη. Επειδή τώρα 
πιά έμελλε τό μυστήριο νά ξεκαθαριστή· μέ θέλει 
άντρα της ή δέ μέ θέλει ; Γιατί έτσι μονάχα έπρε
πε νά τής τό διατυπώσω, έτσι μονάχα ταίριαζε νά 
βεβαιωθώ· ά μέ θέλει άντρα της έμένα, έμένα θά 
πή πώς άγαπ$· θά πή πώς άλλονε δέν δνειρέβεται,
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μιά καί τής γέμισα ¿γώ τό ιδανικό της. Δυό άθρώ- 
πους μαζί, άδύνατο νάγαπά μιά Μυββίνα.

Γιά τούτο φοβόμουνε ίσια ίσια. Μπορεί τόν άξά- 
δερφο νάγαποΰσε. Μπορεί νά γελάστηκα ¿γώ. Μπο
ρεί δίχως λόγο νά τό θάββεψα ο άμοιρος, πώς μέ 
πονεΐ. Τόσες γλυκειές κουβέντες, τόσα λόγια γλυκά, 
ίσως νά είτανε πλάνη. Κι ώςτόσο έμένα μού φαι
νότανε κάποτες πώς ή Μυββίνα μέ κοίταζε, πώς ή 
Μυββίνα μοΰ έσφιγγε τό χέρι, μέ τό αλάλητο ¿κεί
νο τό κάτι πού μιά τέτοια κόρη τό κρατά γιά ένα- 
νε μονάχα. Ή ματιά της ή φεγγόϋγρη, τά δαχτυ
λάκια της τάπαλά πού σμίγανε μέ τά δικά μου,ψέ 
ματα δέν εϊτανε. Ά ν  είτανε, τότες ψέμα καί ή ζωή 
μου. Ά ς  χαθή. Μιά στιγμή άκόμη, έλεγα ένώ σί
μωνα στό παλάτι, καί δλα πιά θά τά μάθω.

Καθότανε σέ μιαν άψηλή ξύλινη σκαλιστή πολυ
θρόνα ή Μυββίνα. και σάν μπήκα, σήκωσε τό κε- 
φαλάκι της καί μέ κοίταξε*

— «Μυββίνα, τής είπα, σάγαπώ. θέλεις γυναί
κα μου νά γίνης ;»

— «Μέρες τώρα πού σε προσμένω, νά μού τό 
πή:, νά σού πώ ναί !»

Κόντεψα νά λιγοθυμήσω. Ά χ  ! καί πάλε στό 
διάολο τό οαχτυλίδι, στό διάολο μαζί του κι ό σιόρ 
Γύγης!

*  *  *

Ό καιρός πού περάσαμε άββαβων,ιασμένοι στή 
Βενετιά, στάθηκε γιά μένα μοναδικός, άξέχαστος, 
τρισόλβιος. Τότες κατάλαβα έσώβαθα τήν άγάπη. 
Τότες κατάλαβα πόσο λίγο ή μαγεία' χρησιμέβει 
στήν άγάπη τήν άληθινή, καί μάλιστα πόσο τής 
είναι άντίθετη.

"Οσο πιό πολύ συντυχαίναμε, δσο πιό πολύ γνω
ρίζαμε ό ένας τόν άλλονε, τόσο περσότερο μέσα 
μας νοιώθαμε στενοπιασμένες τις ψυχές μας. Καί 
δμως μοΰ φαινότανε πάντοτες έμένα, πώς άρκετά 
δέν τήν έβλεπα, μού φαινότανε άκόμη πιό παράξε
να, πώς άρκετά δέν τή γνώριζα. Βάθαινα δηλαδή 
έκεΐνο πού παθαίνει κάθε άθρωπος άμα όλόψυχά 
του άγαπά· ή δίψα του νερό δέ βρίσκει νά πέση— 
σά θέρμη πού είναι. Λοιπόν έτσι καί γώ’ σάν τήν 
άφινα καί γύριζα σπίτι μου, αμέσως έλεγα νχ ξα- 
ναγυρίσο), νά χκρώ μιά στιγμούλα παραπάνω τό 
χαμόγελό της. Δέ μού έφτανε πού ζούσα πές σάν 
κουκουλωμένος μέσα στήν άτμοσφαίρα τής ψυχής 
της· δέ μού έφτανε πού καί μακριά της, ή άνάσα 
της ρύθμιζε λες τήν άνάσα μου. Μακριά της άχ ! 
δρεξη δέν είχα· μακριά της δέ μοΰ άρεζε τίποτα. 
Κάτι μού έλειπε πάντα" κάτι όλοένα λαχταρούσα, 
θά ήθελα τών άδυνάιωνε τό αδύνατο· θά ήθελα νά 
είμαι κοντά της άκόμη κα σάν είμαι μακριά, γιά 
νά μή θαββώ πώς πάβει νά είναι δική μου, σά δέν 
είμαι κεί. Μέ δέρνανε χίλιοι λογισμοί. Σά δέν ε ί
μαι, τί κάνει ; Μέ θυμάται ; Μέ συλλογιέται ; Γε
λά ή κλαίει ; Χαίρεται ή λυπάται; Τί καλά πού 
θά είτανε νά τό μάθαινα ! Όχι δηλαδή πώς μού 
περνούσε τώρα υποψία· δχι πώς σκοπός μου νά τής 
στήσω καρτέρι. Διόλου ! Καλά θά είτανε νά τήν έ- 
βλ,επα κ’ έτσι, χωρίς καμιάν άλλη σκέψη, χωρίς 
κανέναν άλλο πόθο, παρά νά τή διώ, νά διώ πώς

είναι σάν είναι μόνη, πώς στέκεται, πώς κινιέται, 
γιά νά ξέρω άν τά κινήματά της, άν τά στασίμα
τά της είναι τά ίδια πού είναι καί μπροστά μου, 
γιά νά είναι τά κινήματά της, τά στασίματά της 
δικά μου κι άπό μακριά.

Σ’ άφτό μοΰ φάνηκε πώς το δαχτυλίδι μου μπο
ρούσε πολύ δμορφα νά μέ βοηθήση, δίχως νά ύ- 
πάρχη άπό μέρος μου προδοσία καμιά. Δέ βάσταξα. 
Έστρεψα τήν πέτρα καί πήγα στό παλάτι. Μπή
κα στό μικρό τό σαλονάκι, δπου συνήθιζε τάπόγεμα 
νά μνήσκη. Άφαντος εγώ. Καλή μου τύχη άλή- 
Οεια πού είμουνε άφαντος εκείνη, τή στιγμή ! "Ε
λιωσε ή καρδιά μου μέ τό θέαμα τό γλυκό. Ναί, 
τώρα δληνε τήν είχα, τώρα τή γνώριζα δληνε, ά
φοΰ τής έπαιρνα καί τή μοναξιά της. Καθότανε ή 
Μυββίνα καί διάβαζε βιβλίο. Κάποτες κουνούσε τό 
κεφαλάκι της καί σταματούσε. "Αξαφνα έβγαλε άπό 
τό σερταράκι τού γραφείου της μιά φωτογραφία, 
τή φωτογραφία μου, τήν κοίταξε, τή φίλησε, θέ 
μου ! τής χαμογέλασε, καί ξανάπιασε τό βιβλίο, 
κρατώντας με πάντα στό χεράκι της, νά είμαι πάν
τα μαζί της.

Πώς δέν έπεσα στά γόνατά της, άκόμη δέν τό 
κατάλαβα. Έ να δμως δέν ξέχασα, τό πιό σημαν
τικό, τό πιό άπίστεφτο, πού άντις νά φύγω χαρού
μενος, έφτυχισμένος, έφυγα περίλυπος. Βέβαια. Ή 
λύπη μου, ή πίκρα μου είτανε πού δέν μπόρεσα 
ίσια ίσια νά πέσω στά γόνατά της. Και γ·ατί νά 
μήν μπορέσω ; Γιατί κρυφτόμουνε άπό τή Μυββίνα. 
Καί τότες είπα μέσα μου1 — «Είναι άραγες σωστό 
νά κρύφτουμαι; Μά μήπως είναι καί δίκιο ; Πώς 
νά κάμω έγώ ένα πράμα, πού εκείνη δέν έχει τό 
μέσο νά τό κάμη, πού ίσως κιόλας, σίγουρο μάλι
στα, πώς άκόμη κι άν είχε τό μέσο νά τό κάμη, 
δέ θά το καταδεχότανε; Τό κάτω κάτω τή γέλασα 
καί πάλε. Δέ μού έφτασε πού τής έκλεψα τή μονα
ξιά της, δπως τό καφκιόμουνε· τής έκλεψα κάτι 
περσότερο, τής έκλεψα τήν αίδωσύνη τής μοναξιάς 
της. Νά διήτε δμως τό πιό φοβερό. Γέλασα καί τόν 
έαφτό μου. Συλλογίστηκα τόντις μέ φρίκη, πώς άν- 
τίς νά τή βρώ στό σαλονάκι, άίιίθανο διόλου νά 
τήν έβρισκα στήν κάμερή της, δπου το πόδι μου 
δέν είχε πατήσει άκόμη, Τό λοιπό, θά τό χρωστού
σα σέ μιά πλάνη, σ ’ ένα τερτίπι άσυχώρητο, σε 
μιάν άσιατική μογεία, νά μπώ πρώτη φορά μου 
στής αγνής παρθένας τό ναό. Δηλαδή, καί κεΐ πού 
πήγα, μήπως δέ γελάστηκα, μήπως δέν τιμωρήθη
κα ; Μήπως δέν πειράχτηκε τό αϊστημά μου τό ί
διο ; Εννοείται πώς πειράχτηκα, άφού χρειάστηκα 
νά κρυφτώ σάν τόν κλέφιη, άφού τή στιγμή πού ή 
καρδιά μου γύρεβε άπό τά στήθια μου νά πεταχτή 
πρός τή Μυββίνα, έγώ άναγνι^στηκα τήν καρδιά 
μου νά μανταλώσω, άφαντη νά κάμω τήν καρδιά 
μου.

Τού κάκου καί τδννοιωθα πιά, στήν άγάπη τήν 
άληθινή, κρυφά δέ χωρούνε* τίποτα δέν πρέπει νά 
καταπιαστής κρυφά1 τό κρυφό σού χαλνά τήν δρθή 
τήν άγάπη, σού καταστρέφει τής άγάπης τήν ισό
τητα πού τούς θέλει ένα, πού τούς θέλει μέ τά ίδια 
τά δικαιώματα, μέ τήν ίδια καρδιά τούς δυό αγα
πημένους.
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Έφταιξα πρδς τή Μυββίνα* χρέος μου τώρα νά 
διορθώσω τδ φταίξιμό μου.

*  *  *

Μια μέρα, κοντά στδ βασίλεμα τού ήλιου, τήν 
πήρα καί πήγαμε στο Rio dei Sehinvoni. ’Ανεβή
καμε σέ μιά γκόντολα. Πρόσταζα τδ βαρκάρη νά 
περάση άπδ τδ Rio della Croce, και νά τραβήςη 
ώς τήν άλλη μεριά τής Ζουέκας, άφ’ δπου ξανοίγεις 
τδ Άδριατικδ πέλαγο πέρα πέρα. Έκεΐ σταθήκαμε. 
Κατεβήκαμε καί καθήσαμε σ’ ένα μικρδ χορτόσπαρ- 
το λιβαδάκι μέ κίτρινα λουλούδια καί λεφκά. Τής 
έπιασα τά χέρια καί τής τά ξεμυστηρέφτηκα δλα 
δλα*

— «Καί τώρα, τής λέω, έλα νά ξεχάσουμε μα
ζί, έλα νά ξολοθρέψουμε μιά γιά πάντα.τήν ψεφτιά, 
έλα νά χαιρετήσουμε λεφτερωμένοι τήν άλήθεια !»

Μπήκαμε στήν γκόντολα ξανά* βγήκαμε άλάρ- 
γα όξω στδ Άδριατικό, στά σαλεφτά μέσα τά κύμα
τα του πέλαγου. ’Έβγαλα τδ δαχτυλίδι μου, κοίτα
ξα έρωτεμένα τή Μυββίνα καί τής είπα*

— «Συνήθεια είναι νά δίνεται στδ γάμο ένα δα
χτυλίδι χρυσό. Έγώ θά σου δώσω ένα πού κανένας 
άντρας δέν τοδωσε τής γυναίκα: του. Δηλαδή, θά 
σου το δώσω καί δε θά σου τδ δώσω. θά σου δώσω 
τήν ψυχή του* τήν ουσία του θά σου δώσω* τδ πρά
μα τδ ίδιο πρέπει νά χαθή, πρέπει νάφανιστή τδ 
σώμα. Ή εμπιστοσύνη, νά, τδ δώρο τδ σωστό, νά, ή 
σωστή ζωή τής αγάπης πού έτσι σταθερέβει* άλλα 
δαχτυλίδια δέν έχει, νά, τδ άϋλο, νά, τδ άφαντο δα
χτυλίδι του γάμου.»

Και λέγοντας τέτοια λόγια, πέταξα στδ γιαλό 
το δαχτυλίδι του Γύγη.

Σ άββατο , 2 8  τον Ά β γ ον στον  18  τον Σ τ  αβρόν  
19 0 9 .

ΊΎΧΑΡΗΣ

Σ Υ Ν Α Π Α Ν Τ Η Σ Α

’Αφού ξενητευτήκαμε στις βορεινές τις χώρες,
Ξανάρθαμε στής ’Αττικής τ ’ αγαπημένα μέρη·
Μέ μυναικόπαθη καρδιά, στις βραδινές τις ώρες 

ΤΙ? σκιερές το πλάνο μας βήμα μάς είχε φέρη.

Και ξάφνου, στο καμτύλωμα τού δρόμου, (γιατί ο κάμπος 

Μεγάλος είταν καί πλατύς κι όλόστενος ό δρόμος),

“Ισκιοι τραντάξανε στού αιθέρα τό γραμμένο σάμπως 
Ιερές ελιές αγέραστες σύδεντρο νάχαν. "Ομως

Οί σκιές σαλέψανε κ’ ελιές δέν είταν, καί μελίσσι 
ΙΙεράσαν ’Αθηνιώτισσες παιδούλες τριγυρίστρες.
Πέρασμα βαθιομίλητο ! Αές ■/.’ είχαν κάτι κλείση 
Κι από τ' αρχαία τ ’ ανάγλυφα κι από τις βαγγελίστρες.

Σέ λίγο τής περπατησιάς ό αντίλαλος έχάθη

Σάν κάθε ωραίο πού χάνεται καί σβεί καί πού δέ μένει...
Τότε καί μείς περάσαμε στ’ αποσπερνού τά βάθη

Μέ. θαμπωμένη τήν ψυχή καί παράξενεμένη !

στον seno n flAO
Τό καλοκαίρι ζήσαμε στήν ξένη τήν ακρογιαλιά.

Νά τό θυμάσαι ; Σ τ5 αγγλικό λιμάνι είχαμε ζήση.

Κίτριν’ ανάβαμε κεριά 

Γιά τούς ψαράδες τούς μελαχρινούς 
Στής ψυχής μέσα τ ’ άϋλο τό ξωκλήσι.

Καί τά παιδόπουλα είμαστε μέ τύν ανυποψίαστο νού

Τά ποθοπλάνταχτα κ’ οί νοσταλγοί ξενητεμένοι.

Κι άν καταχνιά ξένου καιρού 
Βαριά μάς έρριχνε τούς πλοκάμους,
Είμαστε τής Ζωής οί έρωτεμένοι.

Θυμάσαι όρθο'ι που στέκαμε στις πελαγίσιες αμμουδιές

Μέ τήν καρδιά μελλόμενης αγάπης άνυφάντρα ;

Καράβια αρμένιζαν γιά ίδές ! —
Καί. ταξειδεΰΐρες άραζαν λαός
’Απ’ τή Γαλλία καί πέρα από ΐή Φλάντρα.

Καί βγαίναν καί τριγύριζαν καί τή βουβή κ’ ερημική

Μέ σάρκες καί κορμοστασιές τρικύμιζαν εσπέρα.
”Ω ! ’Ας είταν νάμουν πάλι εκεί 

Πού αρμένιζαν, σά βραδινός καημός,
’Απ’ τή Γαλλία κι από τή Φλάντρα πέρα....

α ν α τ ο λ ί τ ι κ ο  Λ ίΣ Α Ν ί
Σ τ’ ανατολίτικο λιμάνι πού τ ’ αγέρι 
Φυσάει πολύτροπο κι αρμύρα περιχύνει,
Γλυκοαίματη Τουρκάλα έχ’ ή ψυχή μου γίνη 
Κ ’ έχει φορέση κίτρινο βαθύ τσεμπέρι.

Γύρω στό μώλο οί χτύποι αμέτρητοι, μά οί γέροι 

Μνήσκουν γυρμένοι σιών καϊκιών τήν παλιά κλίνη 
Φορτοίνουν άλλοι· νά, τά βάγια, νά, κ ’ οί κρίνοι, 

Σύκα κ’ ελιές γιά τή Φραγκιά πού τάχουν ψέρη.

"Αναρχος, νυσταγμένος λαός είν’ οί παντιέρες 
Τών κατάρτιων κ’ οί γέροι πού ύπνος έχει πάρη 

Σ τ’ όνειρο ξαναβρίσκουν τις παλιές τις μέρες.

Κ’ ή Τουρκάλα ψυχή άργοφέρνει τό ποδάρι 
Τού χορού τ ’ άνεβάσματα γιά νά ρυθμίζη 
Καί τού αμανέ τούς χίλιους κύκλοι·; άρχινίζει,

ΛΕΛΝΊΤΟΣ ΠΛΑΑΜΑΣ

Π Ο Ι Η Τ Η Σ

(Sonetto nuovo)

Γοΰ μεγάλον διδάχον  μ ας τον Ψ Υ Χ Α Ρ Η

Σάν ό Σιμούν στή Αιβικήν έρμιά τό καραβάνι,
— ΤΩ προσκυνήτρα μου καρδιά !—

Στής άσκημιάς ανίδεης τό αμαρτωλό ρουμάνι,
Στή φλογισμένων αμμουδιά,

ΙΙνίγουνται πόθοι μελαψοί, λαχτάρες Τσιγκισ/άνη 
ΓΙρός μιάν άνέφ-ταστη αρχοντιά.

Πού στό σπαθάτο τού καιρού τό άτι άναθιβάνει 
Καί ζεΐ όνειρόφαντη χαρά.

Κ’ οί σκέψες Σφίγγες στένουνται μπροστά στόν καβαλάρη 
Όλόρθες, φλάμπουρο λαμπρό,

Κ ’ ή ’Ομορφιά έφταχρώματο λαμποκοπά δοςάρι 
Στό μάτι αγνάντια τό πυρό.

Καί παίζει στόν όλύλαμπον αγέρα, σά ροφαία,
Χιλιόφλογη στό χέρι του, χιλιάστραφτή του ή Ιδέα.

Μόναχο
ΓΛΗΓΟΡΗ Σ ΠΑΠΑΣΤΑΘ'.ΙΣ
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Ο  “Ν Ο Υ ] \ Ι Α Σ „
Β Γ Α ΙΝ Ε Ι ΚΑΘΕ ΚΕΑΙΑΚΗ

Διευθυντής : Λ  ]£ Τ Α Γ Κ Ο Ι  [ Ο Υ Λ  053

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Σ υντρομή χρονιάτικη  : Για τήν Ελλάδα καί γιά τήν 
Κρήτη δρ. 10. Γιά τό εξωτερικό φρ. χρ. 1 - 1 —Για
τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ· 
τήν τριμηνία. - Κανένας δέ γράιρεται σσντρομητής ά δέ 
στέλνει μπροστά τή συντρομή του.

2 0  λεφ τά το φύλλο, 2 0 .  —  Τα περασμένα φύλλα που 

λιοΰνται στό γραφείο μας στη διπλή τιμή.

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

χίες στά ΙΙραχτορεΐα τών Εφημερίδων.

Π α ρ α γ ρ α φ α κ ι α

Π Ε Ν Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Η Μ Α Τ Α - Η Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Η  — Π Α 

Ν Ο Υ  Σ Τ Η  Β Ρ Α Σ Π  Τ' ΟΓΔΟΟ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  - 
Ο Λ Ο ΓΟ Σ  Τ Ο Υ  Π ΡΟ ΕΔ ΡΟ Υ .

Κ Α ΙΡ Ο Σ  εϊταν ε νά πενταρολογηϋ'εΐ κ α ι ή σ τρατιω 
τική  ψ ευτοεπανάσταση  χαΐ πενταρολογήϋ'ηκε. Δυο τρεις  
εφ η μερ ίδες μας την κάμ ανε ανάγνω σμα. Δηλ. άρχινή- 
σανε να μ άς καταστρω ννουνε μ ε το ν ΐ κ α ί  μ ε τδ σ ίγ 
μα την αρχή της, τή δράση της, τά  κατορϋ'ώ ματά της, 

τα π αρ ασ κ ή ν ια  της κα ί τό δ ,τ ι  εγ ινε κα ί δεν εγ ινε δ- 
σον κα ιρ ό  β ασταξε η π ερίφ η μ η  αυτή επ αν α σ τ ατ ικ ή  ο- 
π ερέττα .

Κ α ι γραφ εται ή ισ τορ ία  της ώς είδος ρομάντζο .γ ια 
νά γαργαλίζεται ή π ερ ιέρ γ ε ια  τοΰ κοσμ άκη  κ α ί  νά διή- 
τε π ω ς  αδύνατο, σιγά σ ιγά β'ά χώ σουνε μ έσα  κ α ί κανέ- 
ναν έρω τα  που  νά τ ε λ ιώ ,ε ι  σέ αυτοχτον ία  ή σε γάμο 
για νάναι τέ'Κειο τό ρομ άντζο.

Τ ι διαολο ! σ' ενα τόσο σ π ου δα ίο  εργο νά μή φι' 

γουγάρει κα ί κ α μ ιά  γυναικούλα μ έσα ;

ΟΣΕΣ εφημερίδες είναι άπ' όξω άπ τό χορό, δηλ. ό
σες εφημερίδες δεν ανακατωθήκανε, είτε γιατί δέν μπο
ρούσανε, είτε γιατί δέν τους σύφερνε, σ ’ αύτήνε τήν έπι- 

χειρηση, βάλανε τις φωνές καί καταγγέλνουνε τις άλλες 

γιά άναξιοπρέπεια, γιά προδοσία, γιά ξεμετάλλεψη «ιερών 

μυστικών» καί δει· ξέρουμε γιά τί άλλο άκόμ,α- .Τίποτ 

απ’ όλ’ αυτά. Ή  μόνη αφορμή πού γέννησε τά εϋ·νικά  
αύτά αναγνώσματα είναι ή πενταρολογία. Γιά νά πουλή

σουν περισσότερα φύλλα οί ΆΟηναίϊκες εφημερίδες είναι 
'κανίς όχι μόνο τά μυστικά τής επανάστασης νά βγάλουνε 
στά φόρα. μά καί τού' Κράτους τά μυστικά. Καί μήπως 

λίγες φορές τό κάμανε ίσαμε τιάρα κι αυτό» :

*

ΑΚΟΜΑ κι όταν ή επανάσταση εϊτανε πάνου στη βρά

ση της (εδώ ή λέξη βράση  δέν πρέπει νά παρθεΐ στήν κυ- 
. ριολεξία, μά έτσι μπαίνει, γιά ρητορικό σκήμα) έγινε κά

ποια απόπειρα νά βγει σε. πεντάρικα φυλλάδια καί νά 

πουληθεί στους δρόμους « Ή  ιστορία τής Στρατιωτικής 
Επανάστασης». Μά ό Στρατ. Σύνδεσμος τότε πού εϊτα. 
νε ακόμα μπαμπούλας καί τρόμαζε τόν κόσμο, τό α
παγόρεψε αυτό τό ρεζιλίκι κ' έτσι ή επανάσταση φύλαξε, 

πού λένε, τό γόητρό της. Γιατί καί τιάρα δέ γίνεται τό ί

διο ; Γιατί οί αξιωματικοί δέν τρίζουν τά δόντια τους καί 

δέ σταματούνε τό σημερνύ ρεζίλεμα ;
Μερικά πράματα σιάζουνται όσο μένουνε μυστικά καί 

ή προπέρσινη ψευτοεπανάσταση δέν είναι δά από κείνα τά 
κατορθώματα πού μπορούνε δίχως σημαντική ζημιά ν ά- 

πλώσουν τάπλυτά τους στόν ήλιο.

*

ΜΕΡΙΚΕΣ αντιπολιτευόμενες εφημερίδες (■.Χρόνος», 
«’Λθήναι* κλπ.) έχουν κηρύξει συστηματικό πόλεμο κατά 
τού όγδοου Υπουργείου καί κατά τού κ. Μπενάκη. Τόγδοο 

Υπουργείο τό καρτερούσανε, όγδοο θάμα καί τόν κ. Μπε

νάκη τονέ θέλανε ρήτορα. Υπουργός καί νά μ ή βγάζει 
τρεις τουλάχιστο λόγους σέ κάθε συνεδρία τής Βουλής ; 
Κατά τή λογική αύτή, πούναι καί λογική τους, καταλληλό
τατος 'Υπουργός γιά τόγδοο Οάτανε δ κ. Πατσουράκυς ή 

ό κ. Γκλάβας.
’Έχει όμως κ’ ένα μεγάλο ψεγάδι ό κ. Μπενάκης. Ε ί

ναι πλούσιος καί δέν τάποφάσισε ακόμα νά μοιράσει τά 
πλούτη του στις εφημερίδες. Αυτό δέ Οάν τού τό συχωρε- 

σει ποτέ ό «Χρόνος».

*

ΑΝ καί περάσανε μερικές μέρες από τότε, δέν μπορού
με νά μήν τό μνημονέψουμε, καί νά μήν τό μολογησουμε 
πώς μάς έκαμε βαθιά εντύπωση, κι άκόμα πιο βαθιά κα
τάπληξη, δ λόγος πούβγαλε μέσα στή Βουλή δ κ. Στράτος 

χτυπώντας αλύπητα τά παλιά πολιτικά κόμματα κι άπο- 
καλώντας τα φαυλοκρατικά.

Ετοιμάστηκε τό αναθεωρημένο, τό καινούριο τό Σύν

ταγμα. Ό  κ. Στράτος καί ή επιτροπή τής Βουλής παρου
σιαστήκανε στό Βασιλιά καί τού αναγγείλανε τό «μέγα γε

γονός*. *
Σάν τέλιωσε ή τελετή καί γύρισε ή Επιτροπή στή 

Ηουλή, ό κ. Στράτος, σάν πρόεδρος τής επιτροπής καί τής 
Βουλής, ανέβηκε στό βήμα ν' έλουσε πατόκορφα τά παλιά 
τά κύμματα. Ιερ ή  στιγμή. Ό  κ. Στράτος τό ξέχασε πώς 
δούλεψε δουλικώτατα σ’ όλ’ αύτά τά κύμματα; 'Ό χι. Τό 
ενάντιο. Τό θυμήθηκε καί τό καλοΟυμήθηκε καί ίσια ίσια 
γιά αύτό καί τάβρισε, γιά νάποδείξει πώς καταδικάζοντάς 
τα καταδικάζει καί τόν ίδιο καί τόν εαυτό του, πού εξα

γνίστηκε άπό τότε ποϋγινε Βενιζελικός καί πρόεδρος τής 

Κουλής.

Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

Τ Ά  £  Υ Ο  Α £  Ε Ρ  φ  I Α

ΜΕΓΑΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜϊθΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Τυπώθηκε ατό Παρίαι και πουλιέται ατό Β ι 

βλιοπωλείο τής «Έοτίας» δρ. 10 .
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Μ ΕΤΑΞΥ ΜΑΣ
*Η ένωση d'à πή δύναμη, μάς είπε καί μάς 

φώναξε 6 πολυσεβασμένος μας δάσκαλος καί άν τά- 
ποφασίζαμε νάκούσουμε δλοι μας το λόγο του,τά κα
κά πού γένηκαν τώρα τελεφταϊα στο πολυβασανι
σμένο ζήτημα τής έθνικιάς μας γλώσσας δε θά γε- 
νόντουσαν. Μά μεΐς, σά Ρωμιοί πού είμαστε, δεν 
τόν άκούσαμε καί πάντα μας ό καθένας τό χαβά 
του τράβηξε καί τού κεφαλιού του φέρθηκε. Άφτό 
έπρεπε νά τό συλλογιστή κι ό κ. Κ. Χατζόπουλος 
πρωτήτερα κι όχι τώρα πού μας ήρθε τό κακό νά 
καταλάβη τό λάθος πού έκαμε. Καί τόσον καιρό 
δέν έκανε τίποτας άλλο παρά διαίρεσες καί διχό
νοιες συναναμεταξΰ μας νά σκορπίζη. Γιατί,καθώς τό 
λέει κι ό παλιός Μάρκος Άβρήλιος, «δλα τά κακά 
έρχουνται σ’ ένα στρατόπεδο δντας δ καθένας θέλει 
κεφάλι νά σηκώση και τή θέση τών άνώτερώ του 
θέλει νά πάρη.» Και δ «Νουμάς» μας βέβαια άχα- 
μνά κάνει νά μή βάζη κάποιο περιορισμό δντας 
βλέπει πώς τό παραξεκοντακιάζουμε μεΐς οί μικρό
τεροι. Μά πιότερο δ ίδιος δ κ. Κ. Χατζόπουλος έ 
πρεπε νά τό σκεφτή λαί νά μήν άρχινήση τή σο
σιαλιστική κριτική. Γιατί, καλό ρώτημα νάχουμε, τί 
θέλησε μ’ άφτήνε νά βγάλη ; Νά μας κάμη σοσια- 
λιστάδες μέ το στανιό ; Μά έμεΐς είμάστενε σοσια- 
ριστάδες, γιατί τό λαό μας αγαπούμε καί γιά τή 
γλώσσα του άγωνιζόμαστε καί κατατρεχόμαστέ. Καί 
τό ξέρουμε κιόλας άπό τόν Ίψεν πώς ή άργατειά 
μαζί μέ τή γυναίκα θά διορθώσουνε τή ζωή. Κι δ 
'Γυχάρης αγαπάει τή φτωχολογιά και τή γυναίκα, 
μάς τό είπε τόσες φορές μέ τή μεγάλη του τήν 
καρδιά πού ολονε τόν κόσμο χωράει μέσα της. Μά 
κανένας άπ’ «φτουνούς τούς μεγάλους δέν έκανε 
σοσιαλιστική τήν τέχνη του. Ούτε δ Μπράουνιγκ y.t 
δ Μόρρις κι δ Ούίτμαν κι δ Σόΐμπορν κι δ Τένυσσον 
κι οί άλλο; έπαναστάτες προραφαελίτες τής Α γ 
γλίας. Ούτε δ Φλωμπέρ, ο Μωπασσάν, δ Ντωντές, 
ό Μαλλαρμές, δ Μωρεάς, δ Ρενιές, δ Στύαρτ Με- 
ρίλλ, δ Άντρέ Ζίντ, δ Ρενέ Γκίλ, δ Τεό Βαρλ,έ, 
δ Άνζελλιέ και οί -άλλοι στή Γαλλία. Ούτε δ Μουλ- 
χατούλι, δ Βελχάδεν, δ βάν Μίστρεν, δ βάν Γκόρ- 
τερ στήν Όλλάντα. Ούτε δ Καρντούτσι, δ Φογγαν- 
τζάρο, δ Νταννούτζιο, δ Μαριννέτης, γιά νά μήν 
πώ περισσότερους,στήν ’Ιταλία. Μά ούτε δ Ντοστο- 
γίεφσκης, ο Γκόγκολ, δ Γρηγορόβιεφ, δ Τουργκέ- 
νιεφ, δ Νεκράσωφ, ό Σολογκούμπ, δ Τσέριτσεφ, δ 
Άρτσιμπαζώφ κ’ ή άλλη πλειάδα τώ νέωνε άστε- 
ριώνε τής Ρουσσίας. Μά ούτε άκόμα δ Ντόν Ριβάλ- 

το, δ Ίγγλεζίας, ό Άσκουμινέθ, δ Καστραμόενς, οί 
αδελφοί ΡουΓΘ, γιά νάναφέρω τούς νεαρώτερους τής

Ίσπανοπορτογαλλίας. Ούτε δ Χάουφτμαν καί δ 
Σούντερμανν, δ Σνίτσλερ καί δ Βέντεκιντ, δ Τόμας 
καί Ά ϊνριχ Μάνν, δ Γκράϊνερ, δ Έσσε, δ Φολμέλ- 
λερ, δ Στέφαν Γκεόργκε, δ Χόφμανσταλ, δ Σάϊσπέ- 
τερ, δ Πίσχανς, κ ’ οί άποδέλοιποι τής Γερμανίας. 
Ούτε άφτοί, ούτε δλοι οί μεγάλοι Ριζοσπάστες δλω- 
νε τών έθνώνε καί τών έποχώνε βάλανε μέ τό νού 
τους νά κηρύξουνε τό σοσιαλισμό μοναχά. Καί μεΐς 
πολλοί μπορεί σοσιαλιστάδες νάμαστε, μά δέ θά πή 
μ’ άφτό πώς άρνιούμαστε κι δσα μεγάλα έχει ή τέ 
χνη δξω άπό άφτήνε τήν ίδέα. Καί τό πολύ χειρό
τερο : Κανένας άπό τούς μεγάλους καί τούς είλι- 
κρινήδες καλλιτέχνηδες δέν άρνιέται τούς άνωτέ- 
ρου: του καί τούς συναδέρφους του. Π. χ. ό Χάουφ- 
τμανν κι δ Σούντερμανν, ούτε τό Γκαΐτε, ούτε τό 
Σίλλερ καί το Γκρίλπαρτσερ, ούτε τό Χεμπελ καί 
τόν Όττο Λούντβιχ ή τόν Άντσεργκρούμπερ,νά ρή- 
ξουνε θελήσανε άπό τό θρόνο τους, ούτε συναμεταξύ 
τους δ ένας τόν άλλονε. Μά δ κ. Κ. Χατζόπουλος 
θέλησε νά ρίξη τό μεγάλο μας ποιητή, τδ διαμάν
τι τής κορώνας τώ γραμμάτω μας, πού τόν είπε 
κι δ Ψυχάρης μας. "Ετσι φέρνουνται οί μεγάλοι, δ 
ένας τόν άλλονε τον άναγνωρίζει. Καί τό ξέρει δ κ. 
Κ. Χατζόπουλος πώς κάνουνε καί στή Γερμανία 
καί πώς σέβουνται κ ’ οί μικρότεροι σοσιαλιστάδες 
τον άρχηγό τους τό Μπέμπελ καί κανένας δέ θέλει 
νά τονέ κατεβάση στά μάτια τώ φίλων καί τών 
δχτρώνε, πώς δέν είναι μεγάλος. Καί τόν Παλαμά 
μας δντας κ’ οί έφημεριδογράφοι πού μάς βρίζουνε 
δέν μπορούνε νά τόν άρνηθοΰνε γιά μεγάλονε ποιη
τή, 6 κ. Χατζόπουλος δέν έπρεπε πείσμα νά τό βά- 
λη νά τονέ βγάλη άπό τή θέση πού τό "Εθνος τοϋ 
έδωκε. Τό ίδιο δέν έπρεπε έργο του νά τό κάμη νά 
κατεβάση τήν άξία ποιητάδωνε σάν τό Ρήγα Γκολ- 
φη και Σκίπη. Ό πρώτος μάλιστα έγραψε κ ’ ένα 
έργο σοσιαλιστικό. Λόγος περισσότερος γιά νά τονέ 
σεβαστή. Στή Γερμανία δέν είναι πιό άνώτεροι απ’ 
άφτουνού, δ Χόφμανταλλ κι δ Ντέμελ πού κάνουνε 
κρότο. Κι δ Λούντβιγ Τόμας, πού έγραψε τήν Ή - 
ΰπκή, δέν πιστέβω νά μή ζήλεβε τό δραματάκι τού 
Ταγκόπουλου «Στήν όξώπορτα». Μέ τά παραόλα 
του κιόλας. Γιατί καφτηριάζει τσουχτερά τήν κα- 
κοήθεια καί κακοριζικιά τής κοινωνίας μας μέ τήν 
ίδια τέχνη, πού καί μέ τις «'Αλυαίδες» καί τάλ-
λα του τά έργα μάς τόδειξε πώς κατέχει.

Μά ήθελα νά μού πή δ κ. Χατζόπουλος τί ίδέα 

έχει γιά το Νταουντεντάϊ; Τάρέσουνε τά δηγήματά 

του βέβαια, άφοΰ καί στά τελεφταϊα του ποιήματα 
τονέ μιμιέται. Μά τότες γιατί δέν τόν έθουσιάζουνε 
τάσύγκριτα δηγήματα τού Βλαστού ; Μέ τό νάναι
κανείς σοσιαλιστής δέ θά πή πώς πρέπει νά κάνη
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ανατροπή καί στή φιλολογία. ΟΕ σοσιαλιστάδες τής 
Γερμανίας δέ βρίζουνε τδ Λίλιενκρον κι ας εΐτανε 
άξιωματικδς καί πήγε νά προσκύνηση άλλη μιά φο
ρά τούς τόπους πού γιά τδ μεγαλείο τής πατρίδας 
του πολέμησε καί τδν ήβρε ό θάνατος. Ούτε τδ Νί- 
τσε τονέ βρίζουνε, δπως ό κ. Άντροΰτσος πού του 
τά είπε δά γνωστικά ό «Νουμάς.» Τδ πνέμα νά τδ 
σεβόμαστε πρέπει, καί τούς άθρώπους πού πολέμη
σαν κι αγάπησαν τήν ’Ιδέα νά τούς προσκυνούμε. 
Ό κ. Χατζόπουλος δέν ξέρει πώς άπλώνεται δσο 
πάει ή ’Ιδέα στόν κόσμο καί βασιλέβει στήν ποίη
ση καί στή φιλολογία ;

Ό δάσκαλός μας ό Φυχάρης πού ζή μέ τή 
μεγάλη του ’Ιδέα καί μέ τις ιδέες καί μέ τή φιλο
σοφία ξέρει καί τήν έχτιμάει καί δέ λέει πώς δ Πα- 
λαμάς δέν είναι φιλόσοφος ποιητής. Ό κ. Χατζό
πουλος τδ είπε. Κι δταν ό άλλος μας δ μεγάλος δ 
Πάλλης τδν άρώτησε, λόγια νά τού άπαντήση δέν 
είχε. "Α δέν τού πολυαρέσει ή φιλοσοφία τού κ. Χα- 
τζόπουλου δέ θά πή κιόλας πώς ή Ελλάδα κατα
δικασμένη είναι νά διαβάζη δλοένα καί πάντα της 
άγάπες χωριάτικες καί ειδύλλια στις ακροποταμιές. 
Μέ τά τέτοια δέν προδέβει τδ πνέμα. Ούτε μοναχά 
μέ τά ψιλοαιθεριώτικα, μά μονότονα και ξεψυχια- 
σμένα ποιήματα πού δλοένα του μάς φέρνει γιά 
παράδειγμα δ κ. Χατζόπουλος Καί νά τάρέσουνε 
κανενοΰ, τά μπουχτίζει μέ τδ πολύ λιβάνισμα. Γιά 
τά σονέτα τού Μαβίλη πώς δέ λέμε τδ ίδιο ; Μήτε 
καί γιά τού Γρυπάρη. Γιατί έχουνε μέσα τους καί 
νέβρα καί ιδέα καί δέν κλαΐνε ούλο γιά φτωχές ψυ
χούλες καί δέ μάς τραγουδάνε ούλο γιά τά καΐκά- 
κια καί τά συγνεφάκια. Πιότερο άβρα καί στοχασμό 
άπδ τήν ποίηση γυρέβουμε, κύριε Χατζόπουλε, καί 
πιότερη άγάπη καί λιγώτερο πείσμα κι άποκλειστι- 
κότητα άπδ τήν κριτική. Διέστε πόσο άλλοιώτικος, 
γερός καί βαθιός καί μελετημένος παρουσιάστηκε δ 
κ. Γιάννης ’Αποστολάκης και μάς δίνει τόσες έλπί- 
δες.Πώς δεν παραπονιέται κανένας άλλος άπδ τήν 
κριτική τού Παλαμά ; Γιατί ξέρει δλα νά τάγκαλιά- 
ζη, δλα στη στοχαστική καρδιά του νά τά περι- 
σφίγγη. Ό Παλαμάς μας άγαπάει σάν τδν Η-'υχά
ρη κι άφτός. Τδ Ιδιο κι δ Έφταλιώτης μας. Είδα
τε πώς μίλησε γιά τδ Σκίπη ; Κα'ώς έπρεπε ένας 
γεροντότερος τεχνίτης νά μιλήση. Έτσι κάνουνε οΕ 
ειλικρινείς κριτικοί, οί καλόγνωμοι. Δέ ζηλέβουνε 
τούς νέους, δέ βλέπουνε τά καλά μόνο ατούς φίλους 
καί μόνο τά κακά στούς άλλουνούς πού έχουνε δια
φορετικές ιδέες γιά τήν Τέχνη. Δέ στραβομουτσου
νιάζουνε μπροστά σέ ποιήματα σάν τού Βλαστού, 

δέν ψάχνουνε μικρολογίες νά βρούνε γιά νά χαμη

λώσουνε συναγωνιστάδες σάν τδ Μαλακάση καί τδ

χρυσό μας Βλαχογιάννη. Μά ένα μού χαλάει ιδ 
κεφάλι : Ό Γήταβρος δέν είναι δράμα σοσιαλιστικό 
κ’ ή Αίνα  τής «Όξώπορτας» έπαναστάτισσα δέν 
είνα ι; "Η γιατί έχουνε συβολισμδ βαθειδ καί Εδέα 
χτυπητή δέ μάς άρέσουνε ; Καί γιά τδ ρομάντζο 
τού Παρορίτη μας γιατί σώπασε δ κ. Κ. Χατζό
πουλος ; Πράματα άλλόκοτα πού μόνο στδ ρωμαίϊκο 
γίνουνται. *Η φοβήθηκε τδν κ. Ζενόπουλο πού τονέ 
προκάλεσε ; Κι άποκρίθηκε μονάχα πώς τδν έγτι
μάει γιά καλό δηγηματογράφο. "Η μήν είναι τά- 
χατις έκεΐνο πού είπε καλά ό «Νουμάς» ; Ό Ζενό- 
πουλος άναγνωρίζει κάθε νέο κριτικό πού θά βγή 
γιά νά πάρη έψημο. Μά τδκανε καί τού Βλαστού 
καί πήρε τήν άπάντηση άλλοιώτικα άπδ τδν κ. 
Χατζόπουλο. "Οσοι έχουνε γερές πεποίθησες δέ φο
βούνται καί μεγαλήτερους άπδ τδν κ. ’ Ζενόπουλο 
καί τδν κ. Νιρβάνα. Ό κ. Ζενόπουλος δμως τώρα 
δέ βάσταξε καί άναγνωρίζει στήν «Εστία» γιά με- 
γάλονε ποιητή τδν Παλαμά. Δέν έπρεπε' νά τονέ 
μιμηθή κι δ κ. Χατζόπουλος, πού μάς λέει κιόλας 
πώς δέ φοβάται νά τονέ λένε μαλλιαρό, δπως δ κ, 
Ζενόπουλος, νά τονέ μιμηθή καί νά τδ κάμη λίγο 
πρωτήτερα, τότε πού δ Π. Φλ. τού τδ άπόδειξε μέ 
τή βαθυστόχαστη καί μελετημένη άπάντηση πού 
τού έδωκε ; Έπρεπε δμως νά μάς έρθη τώρα πρώ
τα τδ κακό, νά κατατρεχτοΰμε, καί τότες νά κατα- 
λάβη τδ μεγάλο του λάθος δ κ. Χατζόπουλος κα\ 
νάναγνωρίση τδ μεγάλο μας τδν ποιητή. "Ας είνα 
δμως κι άργά, ας τδκαμε κιόλας μέ μισά λόγια, νά 
τονέ συχαρούμε πρέπει. Κ’ έτσι, παιδιά, πρέπει νά 
κάμνουμε δσοι τήν Ιδέα άγαποΰμε, κ: δσοι κατα
λαβαίνουμε πώς δέ φερθήκαμε σάν καλοί στρατιώ
τες καί τήν ένωσή μας νά χαλάσουμε βάλαμε στδ 
νού μας.

"Ας μιμηθούμε τδ παλληκαρίσιο παράδειγμα 
τού ποιητή Σκίπη πού πήρε πίσω τάστόχαατα τά 
λόγια του κι άς σκύψουμε .νά φιλήσουμε τδ χέρι τώ 
μεγάλωνέ μας, τού Φ'υχάρη, τού Παλαμά,τού Πάλ- 
λη, τού· Έφταλιώτη, τού Φωτιάδη, τού Ταγκόπΰυ- 
λου, τού Βλαστού καί τών άλλονώνε πού ξοδιάζουν·* 
ται καί θυσιάζουνται γιά τήν άγια μας καί τήν I- 
θνοσώστρα τήν Ιδέα.

Δάντρα
ΦΩΤΗΣ ΧΩΡΑ *Ι·ΤΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΠΟΗΟΫΣ
Στδ οδοντοΐατρείο του κ. Άριστ. Δρακοπού

λου (δδδς Πειραιώς 7) γίνεται άνώδυνος Ιξαγω- 
γή όδόντων, ριζών κτλ. μ5 ένα τέλειο άκινουνο 
Αγγλικό άναισθητικό. Γιά τό κάθε δόντι δρ.10.
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*Α φ ιερώ νεται στους Κ οινω νιολόγους βουλεϋ- 

τάδες κ α ι σε κάΰ·ε αλη θ ινό  Χ ριστιανό.

Τελειώνοντας τήν Εκπαιδευτική μας τούτη με
λέτη προσθέτουμε καί τό κεφάλαιο τούτο γιά τά 
«Νηπιαγωγεία» που είναι ή βάση τού Εκπαιδευ
τικού μας Συστήματος, θά φαινόμαστε δέ καί δλως 
διόλου άπαιδαγώγητοι καί χωρίς καμιά φυσιολογι
κή καί ψυχολογική ίδέα άν δέ γράφαμε μερικά 
γιά τήν παιδική τούτη ήλικία, πού θέλει τήν περισ 
σότερη έπιμέλεια καί προσοχή, τήν περισσότερη ά
γάπη καί φροντίδα κάθε άλλης ήλικίας.

Δυστυχώς το στάδιο τούτο τής άγωγής ιών νη
πίων, δηλαδή τής προστασίας καί έπιμελείας των, 
έκεΐνοι άπό τούς παιδαγωγούς μας, που έτυχε χρο
νιά καί χρόνια νά διευθύνουν τό κατώτατο τμήμα 
τής Δημ. Εκπαίδευσης, δεν τό γνοιάστηκαν καθό
λου, ούτε καί τό λογάριασαν. Είναι άλήθεια πού 
βρέθηκαν ένα δυό παιδαγωγοί, πού κάτι έγραψαν 
γιά τά Νηπιαγωγεία και γιά τό σύστημα τού φι
λάνθρωπου Φροϊβελ, μά μέ τήν έπιμονή καί θέρμη 
πού Ιπρεπε νά μεταχειριστούν τό μεγάλο τούτο 
Κοινωνικό Ζήτημα, ώστε νά ένδιαφερθή στά καλά 
ή Πολιτεία, δέν τό έκαμαν.

Πολύ δέ άπόρεσα διαβάζοντας τό Καταστατικό 
τού Έκπαιδ. "Ομίλου καί τήν κάθε δήλωσή του,κα. 
θώς καί τήν παιδαγωγική μελέτη τού /. Δελμού- 
ζου, πού δέν εύρηκα νά λέγουν κάτι καί γιά τά 
Νηπιαγωγεία, ένώ έπρεπε νά γνωρίζουν καλά οΐ 
φίλοι καί σύντροφοι τής Ιδέας, δτι Πρότυπο Δημο
τικό Σκολειό δέν μπορούν νά φτιάσουν, άν δέν το 
έξαρτήσουν άπο τό Νηπιαγωγείο, δηλαδή άπό τά 
τρυφερά βλαστάρια τής ελληνικής ζωής, πού κα
τόπιν θά γενοΰν δέντρα καί πλατάνια.

Καθώς γνωρίζουμε άπο τον Πλούταρχο, πού λε. 
γει άρκετά γιά τά Νήπια στο «Περί παίδων άγω
γής» βιβλίο του, οί άρχαΐοι πρόγονοί μας πάρα 
πολύ φρόντιζαν γιά τά Νήπια παραδίνοντας αύτά 
στούς τροφούς. Επίσης καί ό φιλόσοφος Πλάτωνας 
¿μιλώντας στήν «Πολιτεία του» γιά τά Νήπια μάς 
συσταίνει δτι πρέπει νά μορφώνωνται καί νά προ- 
σέχωνται άπό ώρισμένες γυναίκες παίζοντας κα) 
περνώντας τόν καιρό τους σέ κόσμον δμοιον καί ό- 
λόστατον άπό ψυχή καί νού. Καί ο ’Αριστοτέλης ά
κόμα άφιερώνει πολλές δδηγίες καί συμβουλές γιά 
τήν έπιμέλεια τής ήλικίας τούτης.
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')  Κομμάτια άπό μιά «Έκπαιδ. Μελέτη».

Καί μολοντούτο στήν 'Ελλάδα Νηπιαγωγεία δέν 
έχουμε. Καί μή φρίξετε άν δέ βλέπετε πουθενά μιά 
συστηματική έργασία γι’ αύτά τ’ αθώα κοινωνικά 
θύματα ή ένα τής Πολιτείας ένδιαφέρο. Ώς φαίνε
ται κανείς, ώς τά σήμερα, Τπουργος τής Παιδείας 
ή Κυβερνήτης δέν κατάλαβε τή μεγάλη κοινωνική 
καί έθνική άξία τους. Καί ένώ ό Σωτήρας Χριστός 
καί τή ανθρωπότητας μεγάλος παιδαγωγός ώμο- 
λόγησε τήν μεγάλη κοινωνική δύναμη τών Νηπίων, 
έμεΐς οί άπάνθρωποι καί σκληροί τά έχουμε άφήσει 
στό έλεος τού θεού, χωρίς ποτέ κανείς, κανείς χρι
στιανός καί φιλάνθρωπος νά βάλη μιά φωνή ή νά 
χύση ένα δάκρυ γιά τά δύστυχα τούτα πλάσματα.

Μήπως τάχα υπάρχει κανένας Νόμος πού νά 
τά προστατεύη καί νά τά γλυτώνη άπό τή γενική 
άδιαφορία : Μήπως κανείς παιδαγωγός μας άπ’ έ- 
κείνους πού γίνηκαν τμηματάρχες τής Δημ. Ε κ 
παίδευσης έσυλλογίστηκε κ’ έβαλε στήν καρδιά τό 
« ’Ελάτε, έμπρός νά ζήσωμεν γιά τήν ευτυχία τών 
παιδιών» τού Φροϊβελ ;

Νηπιαγωγεία συστηματικά στήν Ελλάδα δέν έ
χουμε, γιατί κανένα δημοτικό σκολειό, τουλάχιστο 
ιών πόλεων, δέν έχει Νηπιαγωγείο. Καί ένώ ξο
δεύομε 4 1)2 έκατομμύρια γιά τή Μέση ’Εκπαίδευ
ση, πού είναι τό τρομερό σκουλήκι τής καταστρο
φής τής Χώρας, καί πολλά άλλα έκατομμύρια γιά 
νοσοκομεία, πτωχοκομεία, ορφανοτροφεία καί φυλα
κές, δμως γιά τά άπροστάτευτα αύτά πλάσματα, 
πού μεΐς οί ίδιοι κάθε μέρα τά σκοτώνουμε με τήν 
άδιαφορία μας, ούτε καί οεκάρα δίνουμε, ένώ αύτή 
ή Χριστιανική Διδασκαλία μάς διατάζει νά κάμ ο
με τούτο καλύτερα άπό κάθε άλλη πράξη.

ν Καθώς δλοι μας ξεύρουμε τά Νηπιαγωγεία 
προήλθαν άπό τή σοβαρή κι αληθινή εργασία τών 
μεταρρυθμιστών καί ιδίως τών νέων ψιλανθρωπιστών 
πού μάς έδίδαξαν δτι ή μόρφωση καί ό έξανθρωπι- 
σμός δέ γίνεται καί δέν κατορθώνεται μέ τις κλα
σικές σπουδές, μά μόνο μέ τή φυσική άγωγή.

’Αρχηγός τών άληθτνά φιλανθρωπιστών είταν ό 
Πεσταλότσης, πού τόσο εύεργέτησε τό Λαϊκό Σκο
λειό, πού μπορεί κανείς νά τόν κράξη σωτήρα καί 
έλευθερωτή τής μαθητικής ήλικίας, γιατί αύτός καί 
μόνος έβαλε τάληθινά καί φυσικά θεμέλια τής μόρ
φωσης τοϋ νού καί τή; ψυχής, καί μονάχα αύτός 
μέ τάγια νάματα τής ευγενικής και άγνής ψυχή; 
του, πού δλα χάρισε στό μαθητήν καί φίλον του 
Φροϊβελ, έφερε στο φώς κα: στά μάτια τής άνθρω- 
πότητας τό μεγάλο κοινωνικό άγαθό τών Νηπιαγω
γείων, πού μεϊς άκόμα δέν τό έννοήσαμε Καί νά, 
τό γιατί.

Ή  πρώτη τής κοινωνίας μας τάξη, ή πλούτο-
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ϋρατία, είτε γιατί ξέρει, πού δέν έχουμε άληθίνόύς 
καί μορφωμένους παιδαγωγούς, είτε άπό μαϊμουδι- 
σμό έξοικονομάει τή μόρφωση τών νηπίων της (3 — 
6 χρονών) μέ Ευρωπαίες κουβερνάντες, πού είναι 
βέβαια αδύνατο να μορφώσουν φυσιολογικά κα ί. ψυ
χικά τά παιδιά, αφού απ’ αυτές λείπει τδ κυριώτε- 
ρο δργανο, ή μητρική γλώσσα. Ναι μέν βλέπουμε 
δτι αυτά τά παιδιά δείχνουν μιά φαινομενική καί 
διακριτική πρόοδο, μά σάν γενουν έφηβοι ευθύς αρ
χίζουν αποτελεσματικά νά μάς δείχνουν τά κακά 
αυτής τής άγωγής από Ιθνική καί άθρωπιστικήν 
έποψη.

Ή μεσανή τάξη μή έχοντας χρήματα γιά νά 
πληρώνει κουβερνάντες αναγκάζεται νά παίρνη κα
μιά ψευτοδασκάλα ή παραδίνει τά παιδιά της σέ 
ύπερετριες αγράμματες, αδιάντροπες, ασυνείδητες, 
ανήθικες καί σκληρές, πού δέν έχουν καθόλου ιδέα 
από άναθροφή, πού μέ τά λόγια τους καί μέ τά £ρ- 
γατά τους κι άκόμα μέ τή σκληρότη τους βασανί
ζουν καί στενοχωρούν τό Νήπιο, ώςπου τό κατα
φέρνουν πεισματάρικο, δειλό, αυθάδικο καί σκληρό.

Ή δέ τρίτη τάξη τής κοινωνίας μας ή στέλνει 
τά παιδιά της στο Νηπιαγωγείο τής γειτονιάς, πού 
το τί είναι θά τό περιγράψουμε παρακάτω ή Ιπειδή 
δέν έχει χρήματα νά τάναθρέψη όχι μόνο ψυχικά, 
μά καί σωματικά, τά κρατάει νά τάναθρέψη καί νά 
τά μορφώση στό σπίτι.

Έτσι λοιπόν αύτά τά νήπια μένοντας στό σπίτι 
κυλίονται στά πατώματα, σέρνονται στις λάσπες, 
στά κρύα, στή νότια, μαθαίνουν καί κάμνουν δ,τι 
βλέπουν καί άκούουν, καί ζώντας χειρότερα από 
σκυλιά αρρωσταίνουν καί πεθαίνουν ή μπολιάζουν- 
ται μέ χρόνιο πλευρίτη, βρογχίτη καί χτικιό. Κι ό
σο ζούν καί μεγαλώνουν, άδιάκοπα βρίζουνται, δέρ- 
νονται, βλαστημιούνται από τή μάννα περισσότερο, 

γιατί τάχει στή ράχη της όλη τήν ήμέρα,σκιάζον- 

ται, τρέμουν καί χάνουν τή φυσική τους ορμή, για

τί δέν μπορούν μέ τό.-στανιό νά γίνουν ήσυχα κι α

κίνητα σά μάρμαρο. 'Αρπάζουν λοιπόν ό,τι βρούν, 

τρώγουν ό,τι τούς οώσης, καίονται στή φωτιά,, πνί

γονται στά νερά καί άδιάκοπα τρέχουν στό κακό 

γιατί δέν ξέρουν τάκακα κι αθώα ποιό είναι τό κακό 

καί άπο πού έρχεται αυτό γιά νά προφυλαχτούν.

Ήθελα νάμουν μεγάλος κοινωνιολόγος καί φυ

σιολόγος καί θά βλέπατε πόσο πειστικά καί όμορφα 

θά σάς άπόδειχνα ότι ή σοβαρότερη κοινωνική πλη

γή τής Χώρας μας καί ή όργανική τού τόπου μας 

άσθένεια είναι αυτό τό παραμέλημα τών νηπίων 

καί προπάντων τών κωμοπόλεων καί πόλεων, πού

ούτε ό καθαρός αγέρας καί ο ζωογονικός ήλιος τών 
χωριών τά δροσολούζει,καθώς τά νήπια τών αγροτών.

(Στοίλλο φύλλο «Τα Νηπι,αγιογρ.Ια τής Γριτονιας).

Κέρκυρα
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΪΡΟΣ

δημοδιδάσκαλος

Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ
*0 «Νουμάς» τούς καλοκαιριάτικους μήνες θ ε 

ριστή, 'Αλωνάρη καί Τρυγητή θά βγαίνει κάθε δε

καπέντε μέρες.

— Τατερ’ από δυό φύλλα πού τελιώνουνε τά δήγήμα- 

τα του 'Γυχάρη. θάρχινήσουμε ένα μεγάλο ήθογραφικό δή- 

γν,μα τού Κ. Χατζόπουλου, τον «Υπεράνθρωπο», πού θά 
κρατήσει 7— Κ φύλλα.

— Μέσα στόν «Ί'περάνθρωπο» ζουγραφίζουνται μέ 
χτυπητά χρώματα καί μερικοί γνωστοί λόγιοι τή ; 'Αθήνα;.

  Τό τυπογραφείο «ή Ανατολή» τής ΙΙόλχς. ύστ·ρ’
άπό τά δήγήματα τού Άδάζου, πού θάν τάχει έτοιμα σ’ έ
να περίπου μήνα, θά τυπώσει τό «Δαχτυλίδι τή ; μάννας» 

τού Καμπύσχ, τήν «Τρικυμία» τού Σαίςσπσ,ρ (μετάφρ. 11ο- 

λ' λά; καί μερικά άλλα διαλεχτά βιολιά πού έςαντλχθή- 
καίε.

— '() Λέκας Άροανίτχς, μάς έστειλε γιά τόν κ. Κύρο 
τής « Εστίας» κοιί τούτο τό έπίγραμμα :

—  Ο Τσίρος, πρώτιις μπούφος 

θύμωσε καί ΤΣΙΡιςέ 

και πως του πάει ο σκούφος 

έτσι ΚΗΡυξε.

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
Παρακαλούμε τούς συντρομητάδες μας του έ- 

ξωτερικού, όσοι δέ μάς στείλανε άκόμη τή συντρο- 

μή τού 1011, νά μάς τή στειλουν.

κ. Ν. Σ τραβόξυλο. /Η σάτυρά σου γιά τά «Τίνιομένα 
φιλολογικά βουστάσια» είναι πολύ τσουχτερή καί δέ δχ- 
μοσιεύεται.Τό κάτου κάτου, χριστιανέ, γιατί νά χαλνάς τό 
σηκώτι σου μέ ςένες έγνοιες ; — κ. Μολ. Αάδαμε τή συν

τρομή του 911 ν' ευχαριστούμε. — κ. Θ εατρόφιλο. Μόλις 
άρχινήσουνε νά παίζουνται πρωτότυπα έργα, θάρχινήσει 
καί τάρθρα του κι ό «Κριτικός του Χουμά». Καί ή φετει- 

νή σοδειά, καθώς μαθαίνουμε, δέ θάναι λίγχ. — κ. υΐ 2 , 
στήν Καλαμάτα. Τό γράφουμε ταχτικά σέ κάθε φύλλο πώς 

ή συντρομή πλερώνεται μπροστά. Σ’ ευχαριστούμε γιά τά 

κολακευτικά σου λόγια, μά καρτερούμε νά μάς στείλέις τή 

συντρομή γιά νάρχινήσουμε νά σοϋ στέλνουμε καί μείς τό 

φύλλο.—κ. 2Γ. Αν. στήν Καλκούτα. Λάβαμε τή συντρομή 

κ* ευχαριστούμε.
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Ξάνθη, και ’Ιωάννινάς.
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καί έν Αιμένι Βαϋέος (Σάμου).
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Διαθέσιμα: Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν
Έν τψ Ταμείφ καί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις Αρ. 20,693,656.57
Παρά Τραπέζ. έν Ευρώπη καί Σ)ματα έν χαρτοφυλακίψ » 17,791,167.61
Προεξοφλήσεις καί ΙΙροκαταβολαί Ε)γραμματίων 
Εγγυημένοι λογαριαομαί:

έπί ένεχύρψ χρεωγράφων 
δΓ έμπορ. καί άλλων έγγυήσεων 
έπί υποθήκη άκινήτων 

Τρέχοντες. λ)σμοί χρεωστικοί
'Ομολογίαι Έθν. Αανείων, Λιμενικών Ταμείων καί ’Ανω

νύμων Εταιριών 
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια 
Συμμετοχαί είς έπιχειρήσεις 
'Υποκαταστήματα 
Κτήματα Τραπέζης
Εγκαταστάσεις, Ιπιπλα, χρηματοκιβώτια κτλ.

Αρ.

63,781,596.19
58,919,273.09
10.164,496.06

38,484,834.18 

36,310,163.49

132,868,315.34

30,743,638.70

18,375,978.97 
10,978,357.31 
9,948,632.15 
5,014,987.10 
4,880,030.19 
1,040,913.02 

Αρ. . 281,145,840.15
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Κεφάλαιον Εταιρικόν 
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικδν 
Άποθεματικδν Προνοίας 
Καταθέσεις όψεως

» προθεσμίας
» πολυετείς καί μέ προειδοποίησιν

Ταμιευτήριον

Τρέχοντες λ)σμοί πιστωτικοί 
’Εξωτερικοί λ)σμοί 
Προσωρινοί λ)σμοί καί διάφορα

*0 Γενικός Διευθυντής 
Ζ, Κ. ΜΑΤΣΑΣ

Αρ.
»
»

Αρ. 54,075,212.92 
» 48,269,725.7b 
)) 27,828,951.10 
« 16,831,908.35

50,000,000.—
5.480.000.—
5.000.000.—

» 147,005,798.10

» 20,267,627.49
» 36,889,766.63
» 16,502,648.23

Αρ. 281,143,840.45 
'Ο Γενικός Έτα^εοιρητης

Φ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν τραπεζιτικήν έργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμμα- 

ματίων καί συναλλαγματικών, Προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομερι
δίων παντδς είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσωτερικοΟ καί έξωτερικοΰ. 
Έκτελεΐ χρηματιστικάς έντολάς. Εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς ¿πιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς 
πληρωμών έν τε τφ έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ. ’Ανοίγει τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους. Αέχεται κατα
θέσεις χρεωγράφων πρδς φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιώζει διαμερίσματα χρηματοκιβω
τίων διαφόρων διαστάσεων υπό δρους λίαν εύνοϊκους διά τδ κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια, είς χρυσόν καί είς έπιταγάς (chè
ques) έπί του έξωτερικοΰ ύπδ δρους λίαν εύνοϊκούς.

Αί είς χρυσδν καταθέσεις είναι άποδοτέαι, είς 8 νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (chèques) 
όμοίως άποδίδονται δι’ έπιταγών (chèques) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ άνταποκριτών της. 
Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ Ιξαμηνίαν άπδ τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπδ τής πρώτης 
Ιουλίου Ικάστου έτους. —Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν όπηρεσίαν λειτουργεί καθ’ έκάστην.


