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Κ ΧΑΤΖΟΙΙΟΥΛΟΣ : Ανέκδοτα γράμματα- προς τόν 
Ντίντριχ (συιέχεια).

ΛΙΛΗ ΙΑΚΩΒΙάΙΙ : Βασανισμένες ψυχές,
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Γ. ΧΑΤΖΙΝΙΙΣ : Στίχοι,
0  ΝΟΥΜΑΣ : Φαινόμενα και πράματα.
Κ. ΜΒΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΑΟΣ «. *0 άθεος.
ΕΠΙΘ. Τά κατορθιόματα της γλωσσικής παλινόρθωσης. 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ : Νεοελληνική 

φιλολογία. — Ξένη φιλολογία. — Χωριςς γραμμα
τόσημο.

C A R M I N A * )

ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΑΛΑΡΓΑ...

Στον κάμπο άλάργα, ωραία μου, φεγγοβολούν 
Δεύτερος ήλιο; τά χρυσά παλάτια.
Μά ή τόση λάμψη σβυέται δταν φανούν 
Ψηλά σιά παραθύρια ιά δυο μάτια.

Τά μάτια τής βασιλοπούλας πώχουνε 
Τόν εραστή τού κάμπου ξετρελλάνει 
Πού πάει την πληγωμένη του καρδιά 
Δώρο τής ρηγοπούλας γιά νά κάνη,

Γοργά γοργά μέ πόθους καί μέ όνείρατα 
Μ' ελπίδες δπου άστράφτουν στη ματιά του 
Ένφ του ήλιου παίζουνε οί χρυσές 
’Αχτίδες ατά τετράξανθα μαλλιά του.

Καί πηαίνοντας τον άκλουθοΰν τά λούλουδα 
Τον άκλουθοΰν καί τά πουλάκια ταίρια*
Μαζί του πγαί^ει πάντα ό ούρανός 
Κ1 ή νύχτα πάει μαζί του μέ τ’άστέρια

• Μά δσο κι άν παίρνει γλήγορα το δρόμο του 
Τόσον άλάργα πανε τά παλάτια 
Μέ τής βασιλοπσύλ,ας τής γλυκείας 
Τά μαύρα μαύρα, άγάπη μου, τά μάτια

ΤΟ Σ ΫΑ Π Ο ΣΙΟ

Γιορτή μεγάλη, ωραία μου, γινόταν 
Στο παλάτι τού ρήγα τού τρανού,
Τής γής έκεΐ ’ταν δλα τά λουλούδια 
Κι δλα τ* άστέρια έκεΐ ’ταν τούρανού:

Τά πιό έκλεχτά τραγούδια των έπτά  μου βιβλίων Μ  συγκεντρωθούν σ' ένα καί μόνο βιβλίο, μέ τόγ τίτλο «Carmina», 
πού θά τυπωθή άργότερα.

*0 Νονμάς έχει την καλοσύνη νά μοδ άναδημοσιέψη τις τέσσερις Μπαλάντες καινόν εύχαρτστώ θερμώς.
Τό Η ', βιβλίο μου πού τά τραγούδια του δημοσιεύονται στ6 Νουμά θδχη τόν τίτλο «Ή  'Ωραία Ζωή». (I, Ρ.)



Του βασιλείου του χά ομορφα κοράσια 
Καί τά ξανθά καί χά μελαχρινά 
Μέ χείλια σάν τα κόκκινα κεράσια 
Σαν τού Μαίου τριαντάφυλλα πρωινά.

Έκεΐ κι ό βασιλιάς ξανθός κι ωραίος 
Σάν ήλιος μεγαλόπρεπος περνάει,
Μέ τό βασλικό χαμόγελό του 
Κρίνα καί ρόδα ολόγυρα σκορπάει.

Κερνάν κρασί χρυσοντυμένα άγώρια 
Σέ ποτήρια από κρούσταλλο γι αλί...
Μέ κάθε ωραία δ βασιλιάς τσιγκρίζει 
Τό ποτήρι καί τής ,γλυκολαλεΐ.

Κι άνάμεσα στά τόσα τά κοράσια,
Ώς ξεχωρίζεις τόν αυγερινό,
Ξεχώρισε πανέμορφο κοράσι 
Σάν άνθος, τρυφερό, μελαχρινό.

Ταράζεται καί πάει καί τό σιμώνει 
Κι ώς νά τσιγκρίση έπήγε δ βασιλιάς 
Στράν... πέφτει τό ποτήρι του κομμάτια 
Στά ¡πόδια τής μικρής τής κορασιάς.

Τ’ άγώρια πού περνούσαν κιτρινίσαν, 
Τφν κοριτσιών τό χρώμα είχε κοπεί 
Κι δ βασιλιάς θλιμμένος πάει νά γείρη 
Κι ΰτνο τή νύχτα ναύρη δέν μπορεί.

Χαράματα την κορασίδα κράζει, 
Κορώνα στά μαλλιά τήνε φορφ, 
βραχιόλι τό μεγάλο του βασίλιο 
Στο τρυφερό τό χέρι’της περνά.

Γιορτή μεγάλη, ώραία μου, γινόταν 
Κ’ έπερνε δ ρήγας τό μελαχρινό 
Τό κοράσι πού τδχε ξεχωρίσει 
Ώς ξεχωρίζεις τον αυγερινό.

ΔΤΟ ΚΟΡΑΣ1ΕΣ · .

Δυό κορασιές, αγάπη μου, δυό ξακουστές 
Πούχαν τά ουράνια τόξα φρύδια,
Κ* είχαν τούς κάμπους φορεσιές 
Τ' άστρα στά χέρια δαχτυλίδια,

Έζούσανε σ’ άρχοντοπάλατο ψηλό 
Καί στά ψηλά του παραθύρια 
Βγαίνουν ο£ κορασιές οί δυό 
Μέ τά καλά τους τά στολίδια.

Κ’ έρχόντανε τά πριγκηπόπουλα τής γής 
Καί γιά τήν δριαν όμορφιά τους
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Γυρίζανε μερονυχτίς
Κάτω άπδ τ’ άρχοντόσπιτά τους.

Μά οί κορασίδες δεν τά γελάνε, κι αυτά · 
Τάδερνε δ πόνος δ άτονιάρης...
. . .  Καί πρόβαλλεν άπό μακριά 
Άλλοπαρμένος καβαλλάρης.

Χόπ, χόπ, χόπ, χδπ δ μαύρος πηλαλάει καί πάει 
Κ* οί κορασιές τδ νιό θωράνε 
Πού ν’ άγνανυι'ψη δέ γυρνάει 
Και τή ματιά του λαχτσρανε.

Ό μαύρο: χάθηκε κ’ οί βεργολυγερές 
Στά παραθύρια βγαίνουν πάλι*
Φυλάγαν μ* άρρωστες ματιές 
Τό μαύρο νά ξαναπροβάλη.

Καί λιώνανε μελαχρινήζαν οί κορασιές 
Ποΰχαν τά ουράνια τόξα φρύδια 
Κ' είχαν τούς κάμπους φορεσιές 
Τάστρα στά χέρια δαχτυλίδια.

ΕΞ* Α Π ’ ΤΗΝ Π ΟΛΙΤΕΙΑ
Έξ’ απ’ τή\ πολιτεία 
Ό Γιάννος πολεμάει 
Καί κρυφομουρμουρίζει 
Καί σιγοτραγουδάει,

— Θά φτιάξω δνα παλάτι, 
’Αγάπη μου, τρανδ 
Πι* δμορφ’ άπδ τήν πούλια 
Κι άπ’ τδν αυγερινό·..
Χί, χί, γελάει ό κόσμος 
Πού κείθενες περνάει. . .
Κι άλήθωρα θωρώντας 
*0 Γιάννος τραγουδάει:

—Τδν ήλιο θέλω βάλει 
Θύρα του παλατιού,
Γύρωθε παραθύρια 
Τ* άστέρια τ’ ουρανού.
Τά χρυσοσυννεφάκια 
Πού στά ούράνια άνθοιν 
Τού παλατιού μου έκεΐνα 
Στολίδια θ' άπλωθούν.
Θά φτιάξω ενα παλάτι 
Πού δέν ξανάδε ή γις 
Νάμπης, βασίλισσά μου 
Κι άστέρι τής αυγής.»
Χί, χί, γελάει δ κόσμος
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ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
του κ· χατζοβουαου
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Bcliöneberg, 1 Ίανουαρ. 1907.
’Αγαπητέ μοι Κάρολε !

Σοΰ εύχομαι εύτυχισμένον τον νέον χρόνον I
"Ελαβα καί τά φύλλα του λεξικού σου καί τά δικά 

μου χειρόγραφα καί σ’ ευχαριστώ θερμώς. Στα πρώ 
τα έρριξα μια ματιά καί θά προσπαθήσω νά σνμπλη 
ρώσω δ,τι μπορώ άλλ’ ήθελα νά σοΰ ζητήσω την 
άδειαν αν μπορώ νά σοΰ σημειώσω δ,τι χτυπά κακά 
ώς ξενικό. Λ.χ. είδα κάπου νά γράφης «άπό τό» άντί 
«τοΰ». "Αν τό ήθελες, μπορούσα νά τό κυττάξω ολό
κληρο τό λεξικό σου.

Επίσης έρριξα μιά ματιά στις διόρθωσε1? στη 
μετάφρασι τοΰ βιβλίου του Müller καί σ’ ευχαριστώ 
γιά πολλές δίκαιες παρατηρήσεις σου. Επειδή ίσως 
σ* ενδιαφέρει νά μάθης ποΰ έγελάσθηκες καί συ 
σοΰ σημειώνω μερικά, "Οχι τελεία  κίνησις αλλά πλή
ρης ή ολόκληρος· τό τελεία είναι ξενισμός δπως καί 
τό τέλειον λουτρόν .—Άερόλουτρον καί ήλιόλουτρον 
εφοβήθηκα νά βάλω ώς λίγο άκαθαρεΰοντα. Έν 
τοΰτοις είδα πώς τά γράφουν καί αΐ εφημερίδες έτσι. 
—Σννϋ'ετος κ ίνησ ις  (Kombinierte) καί δχι οννδνα  ■ 
σμός το όποιον δεν λέγει τίποτε. Καλλιέργεια  άγροΰ, 
γραμμάτων κτλ. όχι δμως καί σώματος ή δέρματος. 
Τό σωστό είναι η ερ ιη ο ίη α ις  καί μάλλον εύγενές 
Έ ηιμέλεια . Ά δαής τής ιατρικής είναι καλλίτερο 
άπό τό αηειρος. Τό «δεν έχωμε νά περιμείνωμε 
πολύ άπό αύτός» είναι ξενισμός. Τό «δεν είναι σκό- 
πιμον, Ιπίση; ξενισμός, Τό ελληνικό ε ίνα ι: «δεν 
έχει σκοπόν ή λόγον». Στην καθαρεύουσα τό Dick τό 
λένε : παχύς, τό fett λιπαρός ή παχι'ς. Χονδρός ή 
παχύς στην δμιλουμένη είναι συνώνυμα μέ τή δια · 
φορά δτι τό «χοντρός άνθρωπος» μπορεί νά ση * 
μαίνη καί «βάναυσος». Ή  κίνησις γίνεται δυσκολω- 
τέρα διά τοΰ νά κλίνωμεν» είναι πλέον ή ξενισμός. 
Σωστό είναι δπως τό είχα «εάν, ή δταν κλίνωμεν». 
ΠρόοΦιος έηιφ&νεια είναι όρθότατον, ενώ μετώπια 
μέρη» δέν μπορεί νά λεχθή. Κ αταβρεκτήριον  δεν 
είναι κατα ιον ισ ιηρ  δπως τό έκαμαν οί δασκάλαι άπό 
τό κοινώς λεγόμενον καί πασίγνωστον «ντούς» (κα- 
ταιόνησις)—Ό'έοις τοϋ χαρ ίσματος  είναι ή γυμνά 
στική έκφρασις καί δχι καθιστική Φένις.—Ά οκφ  
πίεσιν καί δχι έφ αρμόζω. Ή  χείρ Αναλαμβάνει τήν  
χ ΐνήα ιν  ή τίΦ ειαι είς χ ίνηα ιν  καί δχι είναι είς 
λ ε ιτο ι ργίαν. Τό ηηγα ίν ε ι καιρός χαμένος είναι 
έλληνικό δσο καί γερμανικό.—Δέν χρειάζεται ούδέν 
δργανον, είναι καλλίτερον άπό τό «Δέν χρειάζεται 
'H arb  άπολύτως δργανον» «ή δέν χρειάζονται διό

λου όργανα». --Στη γλώσσα μας δέν έχουμε κανόνα 
άπαγορεύοντα δύο άρνητικά δπως έσεΐς. Οί πρόγονοι 
τοΰ Χατζηδάκη δέν ξέρω τί τον κακό ψυχρό τοΰ 
Πόντου έκαναν. ‘Υπάρχουν περιστάσεις ποΰ μετα- 
χειριζόμεθα μόνον τό δέν : Π. χ.—Γιατί δέν πας 
στό Μαρίοι Γιατί δέν έχω λεπτά. Αλλά συνήθως 
μεταχειριζόμεθα δύο άρνητικά, Π. χ. Δέν έχω κα
νένα γνώριμο1 δέν έχω καμμιά βοήθεια.—Κανόνα1· 
5έν μπορώ νά βάλω αλλά τό αυτί μου στην περίστασ 
αύιή δέν τό δέχεται χωρίς δύο άρνητικά.—Τί τό 
άξιοζήλευτον καί τ ίηοτε τό . . . .  είναι τό ίδιο.—Νά 
σοΰ y l v y  συνήθεια καί δχι: νά οοϋ γ ίνη  μυστ ικόν  
"Α θέλης τή δευτέρα λέξι, πρέπει νά πής : νά οοΰ  
y lv fl δευτέρα φύοις.

ΈκτεΙνοντες μϋς είναι ή καθιερωμένη άνατο- 
μική ονομασία. Έ χτατιχος δέν είναι σωστό. Τό 
«Geraden Muskeln» δέν μπορώ νά το κάμω «εύθυ - 
τενεΐς μυς» πριν βεβαιωθώ δτι το λέν έτσι.—Α σ θε
νής ενέργεια καί δχι έ.Ιαφρά ενέργεια. To I’ankt 
χρόνος δπως τό λές τό βρίσκω καλλίτερα άπό σ η 
μεία  ποΰ τό είχα εγώ. Αύιά δλα δμως πρέπει νά τά 
ίδή ειδικός. Ώς προς τό Halniibangen ήθελα νά 
ξέρω αν είναι αύιή ή ονομασία των άσκήσεων τοΰ 
λαιμού στα γερμανικά γυμναστικά βιβλία. "Αν είναι 
πράγματι, τότε καλά τά έχω «ασκήσεις τοΰ αύχένος» 
γιατί εισι τις λένε τά δικά μας βιβλία. "Αν τά δικά 
σας λένε «Nackenübungen» τότε πρέπει νά βάλω «τοΰ 
τραχήλου». "Αν μποροΰσες νά το μάθη: θά μέ υπο
χρέωνες άν μέ διαφώτιζες.

To Wfcgalauf τό καταλαβαίνω αλλά δέν βρίσκω 
την ελληνική ^έκφρασι. Ήθελα νά πώ «αιώρα ζυ
γού» άλλά δέν είμαι βέβαιος αν τό λέγουν. Έ ν 
άναγκη θά τά παραλείψω διόλου, δπως παρέλειψα 
καί την άπαρίθμησιν των άσπρορρού/ων τής κυ
ρία; Μύλλερ διότι μόνον μέ τά αντίστοιχα γαλλικά 
άποδίδονται. Normal unkerklüder κτλ. δέν τά ξέ
ρομε εμείς.

Ober Körper καί Kumpf δέν κάναμε διάκρισι στη 

γυμναστική καθώς επείσθην.
To Arm τό κατάλαβα πώς θά  σέ ξαφνίση ποΰ 

τό βλέπεις χειρ καί γΓ αυτό σέ προειδοποίησα. Ε ί
να ι σφάλμα τών λεξικών καί δσων παραούρονται 
άπό αυτά ποΰ τό μεταφράζουν βραχίω ν. Σ έρ ι λέ
γει δ λαό; όλο τό μέλος άπό τον ώμο ώς την άκρη 
τών δακτύλων. Mb α ο ν ε ΐ ή  m άσθηκε τό χέρι μου  
λέμε καί δχι τό μηρ&τσο} ώς καί έχω ρεματιομό 
στό χέρ ι καί δέν εννοούμε τό Η a u d ποΰ λέτε σείς. 
Στήν καθαρεύουσα : Arm—χειρ. Oberarm.-βραχίων, 
U n t e r a r -  άντιβράχιον. H a u d — ’Άκρα χείρ. "Ετσι τού- 
κάχιστον καθιερώθη σ ιά  γυμναστικά βιβλία.

Τά τεταμένα  καί χεχαμμένα  είναι ψωμοτύρι (συ. 
νηθέστατα δηλ.) στά γυμναστικά βιβλία-

Τό «Nacken» τόΦέγω Ινίον otffv περίστασιν ποΰ 
στηρίζονται τά χέρια οτόν αύχένα, διότι έμείς τό λέμε



«μέ τάς χεΐρας επί τοΰ ίνίου»». Ό αξιωματικός ποΰ 
θά επιθεωρήση τό τεχνικόν μέρος είναι εις θέσιν νά 
βρή τή διαφορά άν υπάρχη καί νά μας γλυτώση κ 
Εσέ κ’ εμέ από πονοκεφάλισμα.

Τό «δύναμαι» καί «ήμπορώ» είναι άμφότερα εύ
χρηστα στην καθαρεύουσα.

Γράφω «προχωρημένος» γιατί μέ δλον τον αγώνα 
των δασκάλων νά τά διατηρήσουν πάει καλιά του 
τό Κε, Τό 11ε όμως του «σνμπεπλεγμένος» άντέχε1 
ακόμα καί ίσως £κεϊ που τό χρειάζεται κανείς έχει 
τή θέσι του.

Μά ού πάλι, ευλογημένε, ποΰ μου ?,ές άναδ ί - 
ηλω αι τόν άναδιπλαοι,αομό ; Δεν τον άφίνεχε ποΰ 
ψόφησε, θέλετε νά τόν νεκραναστήσετε γελοιογρα- 
φώντας καί νά τόν ξαναθυμάτε στον κόσμο ποΰ 
άρχισε νά συνηθίζη μέ τή στέρησί του; Μοΰ θυμί· 
ζεις κάποιο γραμματικογράφο τής γραμματικής ποΰ 
μεϊέτρρασε τό αποβολή φωνήεντος «άπόρριμα» ή 
«άπόρριξι» καί τον Καρκαβίτσα ποΰ θέλει τά ζώα 
«ζά» καί' το «συνοικέσιο* «σι/γχέαιο». Έ  τάσις 
αυτή τί διαφέρει από τήν τάσι τοΰ Κόντου νά κάμη 
καί τά μακαρόνια «σκωληκίδες»!

Καί νά τό κάνωμε εμείς οΐ ρωμιοί, ποΰ δέ μπο* 
ροΰμε νά κάμω μ?, διάκρισι μεταξύ εφικτοΰ καί ανέ
φικτου, μεταξύ σκοπίμου καί άσκοπου (ΐδε καί τήν 
πολιτική μας), ΰποφέρεται’ αλλά σύ δ γερμανός!

Άλλα μοΰ φαίνεται κακοσημαδιά, πρωτοχρονιά 
σήμερα, νά σοΰ μιλώ γιά τό αξιοθρήνητο γλωσσικό 
μας ζήτημα πού δεν έμίλησα δλον τόν περασμένο 
χρόνο γι’ αύτό.

"Ας δοΰμε τώρα τί θά μάς φέρη δ νέος χρόνος.
Έγώ θά ήμουν εύχαριστημένος αν μάς έφερνε 

τόν Καρκαβίτσα εδώ, άλλα δεν τό πιστεύω.
Εσένα τί θέλεις νά σοΰ ευχηθώ ; δεν ξέρω τούς 

πόθους σου ώστε νά διαλέξω τούς καλλίτερους. "Εναν 
ποΰ μαντεύω : τήν άποκατάστασι τής υγείας τής αγα
πητής σου μητέρας, σοΰ εύχομαι άπό καρδιά γιά τήν 
ταχεΐαν εκπλήρωσή του καί

Σέ φιλώ άδελφικά 
Κώστας

Υ. Γ. Έξέχασα νά σοΰ πώ κάτι τό δποΐον Ελπίζω 
νά μή παρεξηγήσης. Άφοΰ καταγίνεσαι μέ τή γλώσ
σα μας θά σοΰ συμβούλευα νά διαβάζης έλλην. Εφη
μερίδες δπου ή γλώσσα αναπτύσσεται καί απλοποιεί
ται μέ ολα τά δεσμά τής καθαρεύουσας. Γιατί βλέπω 
άπό τάς διορθώσεις ποΰ κάνεις δτι μερικά πράγματα 
σοΰ διαφεύγουν εντελώς καί ιδίως γελιέοαι στο τί 
είναι ξενισμός καί τί έστω δανεισμένον άπό τις ευ
ρωπαϊκές γλώσσες άλλά καθιερωμένο πιά. Τό νά μή 
διαβάζω προ χρόνων ελληνικά δσο έπρεπε τό βλέπω 
πώς μ’ έζημίωσε κ’ έμενα και μ* έκαμε ώστε νά ξε- 
χάσω πολλά στοιχειώδη καί νά κάνω γερμανισμούς 
δταν γράφω χωρίς εξ άλλου νά ξέρω γερμανικά. Δυ> 
οτυχώς δέν λαβαίνω κ" Εγρ παρά τήν Εστία μόνον
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στην δποία ματιές ρίχνω μόνο διότι είναι άρκετά κρύο 
φύλλο. ’Αν θέλης σοΰ τήν στέλλω.

ΛΒ
δοΐιοι^ε^, 8 Ίανουρ. 07.

Αγαπητέ Κάρλε !

Κρίμα πού δέν μοΰ έγραφες πρωτήτερα ώστε νά 
εκύτταζα μέ -περισσότερο θάρρος τά χειρόγραφά σου, 
τα οποΐα σοΰ Επιστρέφω μέ μερικές σημειώσεις μου 
ζητώντας σου συμπάθεια γιά τήν φλυαρία των τελευ
ταίων. "Αν εϊμουν «ειδικός» σ’ αυτά θ ’ άπέφευγα βέ
βαια πολλές ταυτολογίες καί περιττολογίες. Όπωςδή- 
ποτε ελπίζω κάτι νά σοΰ χρησιμεύσουν καί είμαι πρό
θυμος πάλιν νά σέ βοηθήσω σέ δ,τι μπορώ, αν μοΰ 
δόσης τήν εξήγησι των όσων δέν ενόησα.

-υνεννόησιν μέ τόν εκδότην καί άμοιβήν δέν δέ
χομαι κατ’ ούδένα λόγον. Δέν είμαι γλωσσολόγος ούτε 
λεξικογράφος. Ό ,τι μπορώ νά κάμω θά τό κάμω 
προθυμότερα άπό τό προς εοέ καθήκρν μου καί άπό 
τό ενδιαφέρον μου πρδς τό πράγμα, διότι δέν θέλω 
νά γίντ) άντικείμενον Επιθέσεων τό λεξικό σου άπό 
Χατζιδάκιδες κλπ. Αυτοί δπλα γυρεύουν τά όποια 
πρέπει νά προσέχωμε νά μή τούς δίνωμε.

Τό λεξικό σου μπορούσε νά πληρώοη μέ τά σωστά 
μιαν έλλειψΐ άν έβαζες λίγο περισσότερον κόπο. 1) 
Νά κυττάζης τό λεξικό τής αρχαίας γιά τάς λέξεις 
τής καθαρεύουσας, δ) Νά κατατάξης σέ τμή
ματα τις λέξεις ποΰ δέν έχεις βεβαιότητα καί νά τίς 
ύποβάλλης σέ ειδικούς. Όσο γιά τίς νομιχδς εκφρά
σεις είναι ένας νομικός αύτοΰ στη Λειψία καί τόν 
γνωρίζω καί σέ βάζω σέ σύνδεσμο, άν θέλης ή τόν 
ρωτώ μέ γράμμα εγώ. Γιά τίς ιατρικές ρωτώ εδώ διά 
τδΰ αδελφού μου. Γιά τές μηχανικές είναι ό Γεννη* 
ματάς (ηλεκτρολόγος καί μηχανικός) ποΰ ήταν πέρυσι 
στο Μόναχο. Είναι συνεργάτης τοΰ Νουμά καί άπ’ 
αυτόν μαθαίνεις ποΰ βρίσκεται. Γιά τίς άναγόμενες 
σάλλες τεχνικές σφαίρες θά φροντίση ό Καρκαβίτσας 
ποΰ γνωρίζει δλο τό Ρωμέΐκο, ψυχή καί πρόσωπα. 
Ό Βλαχογιάννης, επίσης καί ό Γρυπάρης ποΰ ξέρει 
καί καλά άρχαία καίκαθαρεύουσα, θά είναι πρόθυμοι 
νά σέ βοηθήσουν. Ό Γρυπάρης τό ξέρεις πώ; άρρα. 
βωνιάσθηκε μέ τή δημαρχοποΰλα τοΰ Χρυσοΰ (κοντά 
στούς Δελφούς) καί είναι καθηγητής γυμνασίου στα 
Σάλωνα (Άμφισσα) ;

Μόνον μέ αυτόν ιόν τρόπον θά γίνονταν σωστή 
δουλειά !

Νά ήξερα εγώ ή καί νά είχα ελπίδα νά μάθω τόσα 
γερμανικά δσα σύ ελληνικά, τί άλλο ήθελα ! Τό δ,τ1 
γελιέσαι σέ πολλά είναι φυσικότατο Άφοΰ γέλιου- 
μαστέ Εμεΐς. Μάς κατήντησαν καί ή δημοτική καί ή 
καθαρεύουσα ξένες, πηδούμε, σαν τόπια, άνάμεσα σέ 
δυό τοίχους, άπό τή μιά στην άλλη.

      21
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Σοΰ στέλνω τρεις τέσσαρες «Εστίες» καί αν λα
βής καιρό κύιταξε τάς λέξεις που σου σημειόνω μέ 
μολυβί. Ίσως σε κάτι νά σοΰ χρησιμεύσουν και τό 
περισσότερο για νά πεισΰής πώς προχωρεί ή Ιδέα 
μας. Καί ή «Εστία» είναι από τά πιο συντηρητικά 
φύλλα. Ή  «Άκρόπολις» είναι ή μισή σχεδόν στη δη
μοτική.

Σοΰ ζητώ κ9 Ιγώ συμπάθεια γιά την υποψία μου 
δσαν αφορά την άναδίπλωσι. Την έκαμες όμως με 
όλο τό πνεΰμα τής έκδημοτ-.σιιστής τάσεώς σου, έστω 
καί unbenutlt, χαλάλι σου !

Φαίνεται ότι παρεννόησες τό σκοπό μου πού σοΰ 
έτημείωσα αοϋ  γελάσθηκες στη διόρόωσι τής μετά
φρασής μου. γιά νά λες ότι μ5 έβλαψες ! ’Απεναν
τίας σοΰ χρωστώ χάρι γιά τές ορθές παρατηρήσεις 
σου καί τές άντιπαρατηρήσεις μου σοΰ τις έστειλα μή
πως τυχόν καί σοΰ χρησιμεύσουν πουθενά.

Ή  εΐδησις ότι ή μητέρα σου είναι έκτος κινδύνου 
καί ότι σέ λιγο θά την έχης πάλι κοντά σου, μάς εύ - 
χαρίστησε πολύ. Λέγε της πάντα πολλά χαιρετίσματα.

Σ’ ευχαριστώ πολύ γιά τις ευχές σου γιάτά χρι- 
στούγεννά μου αν κ’ εγώ γιορτάζω πάντα τά χρι · 
στούγεννα της γυναίκας μου.

Γιά τον έρχομό μου δέν ξέρω τίποτε άκόμα. Ό 
τοκετός άναβάλλεται άπροόπτως. Φαίνεται ότι γελά- 
σθηκε δ γιατρός πού ιόν ώρισε προ τοΰ νέου έτους. 
‘Οπωσδήποτε όμως δέν μπορεί ν’ άργήση παρά μέρες 
μόνον.

Χωρίς νά μποροΰμέ νά ποΰμε ότι είναι άρρωστη, 
ή μικρή μας, δέν είναι τόσο καλά. Τιποτένιο πράγμα 
άλλά δυσάρεστο. Φαίνεται ότι τό κρύο τής έφερε κά
ποια διατάραξι στό στομάχι κ9 ένοχοι εΐμεθα εμείς 
πού θέλαμε νά την σκληραγωγήσωμε.

Είμαι περίεργος άν έφαρμόζης τό «Σύστημά μου» 
καί τί Ιδέα έχεις γι’ αυτό. Έδώ ακόυσα ότι έβλαψε 
πολλούς.

Στόν κ. Τίΐ^ε έγραψα κ' εγώ άλλά δέν έλαβα 
άπάντησι. Μοΰ φαίνεται περίεργο, εκτός άν δέν ε ί
ναι στην Κοπενάγη. Εγώ δφείλω νά τοΰ κάμω γνω 
στό ότι έτελείωσα ένιός χής προθεσμίας τή μετό- 
φρασι την δποία υποθέτω νά μη άλλαξε γνώμη καί 
νά μη την χρειάζεται πλέον.

Σέ φιλώ ¿δελφικά 
Κώαχας
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’ Αγαπητέ Κάρλε !
Ευχαριστώ γιά τή γενναιοδωρία σου, άλλά μιά 

εξήγησις : τί πολιτισμό εννοείς νά μοδ δόσης νά πά· 
ρω μαζί μου στην πατρίδα μου ; Καισαρο βυζαντι- 
νικό ή σχολαστικό·βυζαντινικό ; Μίγμα καί τών δυό 
έχομε άρκετό καί άντιπρόσωποί τους τά δνόματα πού

μάς άναψέρεις γιά πρότυπα. Τόβαλαν λοιπόν κα
νόνα κι αυτό ! Σέ βεβαιόνω ότι έδιάβασα έσχάτως 
ένα βιβλίο ενός οπαδού των καί δέν επρόσεξα τό νε
ωτερισμό αυτό ! Τώρα πού μέ κάνεις προσεκτικό τό 
βλέπω. "Εχω άδικο 1 ! ! Καί μαζί μου κάθε άψυχά- 
ριστος ρωμηό: πού δέν άντελήφθη την μεγάλη έπα- 
νάστασι : "Οχι (:) άλλά (■)! ί ! Ιάς έβαρέθηκα πιά, 
βυζαντινές μοΰχλες κ«ί δέν εννοώ πλέον νά έλθω ούτε 
σέ κουβέντα μαζί σας. "Αλλες, άλλες δμιλίες ...

Χαίρομαι πολύ πυΰ θά έλθης, άφοΰ δέν μπορώ 
έγώ νά έλθω. Ή  άρρώστειά μου είναι ρευματισμοί. 
Τούς έπήρα σιή Φιλανδία, στην έξοχή, άλλά κ' έδώ 
δέν είμαι καλλίτερα.

Ή  διεύθυνσις τοΰ Κωνσταντινίδη είναι Ζβηπ 
Ετρι^τεί!·. 50. ‘Εδιάβασες το βιβλίο τον ; *) Νά 
έπί τέλους ένας ρωμιός μέ σκεψι μεθοδική κ9 ελεύ
θερη. Στή μεγάλη Ρωοσία (όχι τήν τσαρική) άνα· 
πτύχθηκε αυτή* έκει άνοίχθηκε τύ πνεΰμα του. Τάίρα, 
μέ τή σημειωσι στό άρθρο τοΰ Δελμούζον γιά τό 
βιβλίο του, ποΰ συνώδευσε τή δημοσίευσί του δ Νου- 
μάς, θά έπείσθη πιστεύω ότι τούς δημοτικιστές τούς 
είδε μέ τά μάτια τοΰ Δελμούζου. Στή Ζευπ, ποΰ τον 
είδα, συμφώνησε μαζί μου ότι οί καθαρευουσιάνοι 
είναι συνεπέστεροι τουλάχιστον στήν ψεύτικη αρχή 
τους κ’ έπί τέλονς φιλελεύθεροι στές πολιτικές των 
ιδέες. Τώρα ελπίζω νά τό δή ότι ο! δημοτικισταί 
είναι τό όπισθοδρομητικώτερο στοιχείο, τό καθαρο- 
βυζαντινό κορύφωμα στή χώρα μας.

Τοΰ λεξικού σου τό κύτταγμα είμαι πρόθυμος νά 
τό ύρχίσω όταν γίνω καλλίτερα. Προς το παρόν δέν 
μπορώ νά καθήσω ώρα πολλή στό τραπέζι νά έρ- 
γασθώ κ9 έτσι πάει δ καιρός μου χαμένος. Ή  περί
πατο ή ξαπλωμένος.

Γράψε μου σέ παρακαλώ τή διεύθυνσί τής μνη
στής σου.

Μέ πολλούς χαιρετισμούς από όλους μας.
Σέ φιλώ 
Κώστας

Τό ερχόμενο φύλλο τοΰ «Νουμα» θά βγει 
στήν κανονική του ημερομηνία, τήν πρώτη 
τοΰ Φλεβάρη. Οί φιλότιμοι εργάτες τοΰ Τυ
πογραφείου «Κράτος», πού τυπώνεται τώρα 
ό «Νουμας», μας σώσανε άπ* αυτή τή ντροπή, 
πού κράτησε αρκετούς μήνες τώρα, κ’ έτσι πιά 
ό «Νουμας» δώ κ* εμπρός θά βγαίνει τα
χτικά στήν πρώτη χαΐ στις δεκαπέντε κάθε 
μήνα.

■*) Σημ. τον Νονμα. Μιλάει γιά τό περιλάλητο βιβλίο 
τού κ. Γ. Σκληρού (Κωνσταντινίδη) «Τό ποινωτιχόγ μας  
ζήτημα».
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ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΖΩΕΣ

— Κατίγκω, Κατίγκω, φέρε μου τδ δίσκο μέ τά 
φλιτζάνια τού τσαγιού . . .

Δέν είχε άκόμη καλοακουστεϊ ή προσταγή τής 
ΚυράςκαΙένα άνεμαλλιασμένο μικροσκοπικδ κεφα- 
λάχι ξεμπρόβαλε άπδ τΙς σκάλες.

Δέ φαίνονταν τίποτε άλλο άπδ τδ ροδαλλδ 
πρόσωπάκι του, γιατί δ δίσκο;, πελώριος καθώς εϊ 
τανε, μέ τά φορφουρένια τά φλιτζάνια σκέπαζε δλο 
του τδ κορμάκι.

(ΙΙ ματιά του καρφωμένη ¿πάνω στδ δίσκο ζω · 
γράφιζε δλη του τήν προσοχή τήν έναγώνια γιά 
νά φέρει ώς τήν άκρη τδ πολύτιμο καί βαρύ φορ
τίο του.

Τδ παρακολουθούσα χωρίς νά βγάζω άχνα άπδ 
τδ στόμα μου. Δέν ήθελα μέ μιαν δποιαν άλλην 
αφορμή νά τραβήξω τήν έγνοια του άπδ τδ δίσκο.

Μά μάταιη πήγε δλη έκείνη ή έντονη προσπά
θεια τής μικρούλας βιοπαλαίστρας. Τδ βάρος τδ 
¿ταιριαστό στα μικροσκοπικά του χεράκια λύγισε 
τ’ άδύνατα μπρατσάκια του.

"Ενας κρότος άκούστηκε καί τά ώραΐα φλιτζά
νια είχανε βρει τδ τέλος τους μπρδς στά ποδαράκια 
τής άτυχης μικρής. . .

*Αν τδν ίδιο τδ Χάρο μπορούσε νά τδν Ζδεΐ δλο- 
ζώντανο τή στιγμή έκείνη νά ζητάει νά τής πάρη 
τήν ψυχή, δέ θάχε τδ προσωπάκι της παρόμοια 

'έκφραση πόνου!
Έσταύρωσε τά χέρια της κι άπελπισμένη άρ

χισε νά βγάζει γοεροδς λυγμούς. Τόσο, πού μού φα
νήκαν υπερβολικοί γιά μιά στιγμή, καί δυσκολοε- 
ξήγητοι τέτοιοι καί τόσοι θρήνοι! Μά βταν σέ λίγο 
ξαφνιασμένη άπδ τδν κρότο πρόβαλε ή Κυρά της, 
δλα μου ξεκαθαρίστηκαν.

Ή άπειλητική φωνάρα πού άκούστηκε άπδ τδ 
πλαϊνδ δωμάτιο έκανε κ* έμένα τήν Ιδια νά άνα- 
τιναχτώ* μαζεύτηκα καί παρακολουθούσα τδ άγριο 
τδ θέαμα άπδ μακριά!

— Κακούργα, Θεοκατάρατη, τδ κακδ πού μού- 
κάνες!

Ή φτωχή μικρούλα άνήμπορη νάντισταθεΐ σω
ριάστηκε.

Τά ώχρά της μαγουλάκια σέ λίγο βγάζανε κα- 
τακόκκινες φλόγες άπδ τδ ξύλο.

— Σκύλα! τδ θάνατό σου θά βρεις σήμερα άπδ 
μένα . . , καί μιά τούφα άπδ τά μαλλάκια τής δου
λίτσας έμειναν στά χέρια τής Κυράς.

Τδ θύμα παραλυμένο άπόμενε στά χέρια πού ή 
Μοίρα τδ είχε ρίξει χωρίς ούτε μ' ένα δάκρυ πιή 
νά μπορεί νά ξαλαφρώσει τδ μαρτύριό της.

Άπόμεινεν έκεΐ σέ μιά γωνιά σωριασμένο ΐσαμε 
τή νύχτα, ώσπου δ ύπνος στοργικά σφάλησε τά

στεγνωμένα άπδ τά δάκρυα ματάκια του. Μόνο σάν 
άκούστηκε δ θόρυβος τής προετοιμασίας τοΰ τρα
πεζιού ξετινάχτηκε άπδ τή γωνιά της.

Ή  πεϊνα τή θέριζε μά έλειπε ή τόλμη γιά νά 
ζητήσει ένα κομμάτι ψωμί. . .  Ξανάρριξε στά δυό 
της τά χεράκια τδ κεφάλι της σάν προσκέφαλο 
καί γύριψε πάλι στδν ύπνο νάβρει τήν παρηγοριά. 
Περνούσε τήν ώρα έκείνη άπδ μπροστά μου δ πό
νος καί ή συμπάθεια πού μού μαράζωναν τήν ψυχή 
γιά τή δυστυχισμένη παιδούλα καί μ’ έκαναν νά ξε - 
χάσω άν είχα ή δχι δικαιώματα νά μπώ στή μέση.

Πλησίασα άθόρυβα, τήν πήρα άπδ τδ χεράκι 
καί τήν έφερα στδ μαγειριό.

Φρόντισα νά τής κρατήσω ένα μέρος άπδ τή με
ρίδα μου. Στήν άρχή δέν πίστευε σέ μιά τέτοια κα
λοσύνη. Μά σάν τήν έβεβαίωσα πιά, πώς άρπαξε 
γλήγορα γλήγορα δ,τι τής είχα προσφέρει I

Πώς ξανατρύπωσε στή σκοτεινή της γωνιά γιά 
νά μπορέσει έκεί άνενόχλητα νά χορτάσει τήν πεϊνά 
της ! Έστάθηκα ¿π* έξω καί τήν παραμόνευα σέ 
μιά στιγμή καί πρίν άκόμα τδ τελειώσει τδ δεΐπνό 
της τή βλέπω νά μαζεύεται τρομαγμένη τραβών
τας μαζί καί τδ μικρδ δπόλοιπο τού φαγιού της 
πίσω άπδ τή σκούρα κουρτίνα τής κάμαρας-

Δέν μπόρεσα άμέσως νά έξηγήσω τήν άφορμή 
τοΰ καινούργιου της τρόμου.

Γύρισα τά μάτια μου τριγύρω γιά νά ίδώ τΐ είχε 
συμβεΐ.

. . .  Κάποια λαμπίτσα πού πέρασε ξάφνου άπέ- 
ξω άπδ τήν κάμαρα έκανε νά φωτίζεται τδ καταφύ
γιο τής μικρής...

Αύτδ έγινε άφορμή νά σταματήσω κ’ εγώ τδ πα
ρακολούθημα τής φτωχής παιδούλας.

Τράβηξα μέ τήν καρδιά βαρειά στήν κάμαρα πού 
μέ φιλοξενούσε καί πού συνόρευε μέ τδ χώρισμα πού 
κοιμότανε ή μικρή Κατίγκω.

Δέν είχα ύπνο- πήρα ένα βιβλίο στδ χέρι* πολ
λές φορές σταμάτησα τδ διάβασμα άπδ τΙς άγριες 
φωνές καί τά ήχηρά τους γέλοια. Στδ τέλος δ Ιπνος 
βάλθηκε νά μέ ξεκουράσει.

Μά δέ θάχε περάσει μιά ώρα δταν γοερά πάλι 
παιδιάτικα κλάματα μ’ άνασήκωσαν ξαφνικά.

— Μά τΐ διάβολο τρέχει π ά λ ι; δνειρο θά είδε !
Δέν μπορούσα νά μπώ στδ νόημα τής μεταμεσο- 

νύχτιας θρηνωδίας 1
Βγήκα έξω άπδ τδ δωμάτιό μου γιά νά μάθω-
ΚαΙ δέν άργησα νά πληροφορηθώ.
*0 άφέντης τής μικρής γυρίζοντας άπδ τδ μαγα

ζί του έμαθε τή μεγάλη τή ζημιά πού είχε κάνει ή 
δεκαχρονίτικη βιοπαλαίστρα.

Καί σά νά μήν έφτανε τδ φοβερό ξυλοκόπημα 
πού τοΰ είχε καταφέρει ή γυναίκα του, θέλησε κι 
οίδτδς νά έκδικηθ,εΐ χύμηξε ¿πάνω στδ κοιμισβένο 

( παιδί, σά νά είτανε άπλή δοκιμή τδ έργο τής γυναί-
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κας του ¿πάνω στό υλικό πού βρέθηκε στή διάθεσή 
της καί σά νά βάλθηκε αυτός, ζηλεύοντας τή δόξα 
τής ταιριαστής του συντρόφισσας, νά συνθέσει τδ τε
λειωτικό άριστούργημα μιάς βαοβαροσύνης.

ΛΙΛΗ Μ. ΙΑΚΩΒΙΔΗ
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Σ Τ Ι Χ Ο Ι

1 1

Τριγύρω απλώθηκε παντού, στον ουρανό,στη θάλασσα 
ή σιωπηλή μου λύπη
καί μόνο ακούεται ή βροχή πού πέφτει αργή, μονότονη 
καί της καρδιάς μου οί χτύποι.

Φύλλα χινοπωριάτικα, πού στάδεια κλώνια τρέμετε 
καί στις γωνιές τοΰ δρόμου, 
πώς ό σιγαληνός ρυθμός σας ήρθε άπότ|>ε κι άγγιξε 
τάχνόσβυστο όνειρό μου 1

1%

Νά πλέξω στά δαχτύλια μου τό μούντωμά σου, Νοέβρη, 
καί τις χοντρές σου στάλες
νά νοιώσω, έπόθησα, βαρείες στό πρόσωπο, μεγάλες 
σά θάρθει πάλι 6 άπελπισμός μέτό βραδί νά μ’εύρει.

Κι άπ’τά κλωνιά πού εσάλεψαν απάνω μου, μιά χάρη 
μονάχα θά ζητήσω* ^
σάν καθαρίσει δ ούρανός καί λάμψει τό φεγγάρι 
τοΰ τραγουδιού τους τό ρυθμό στό στίχο μου νά

[κλείσω.

1 3

Κάτι σάν υ.τουλο φτερό μες στον υγρόν άγέρα 
τρέμει ή ψυχή, τρέμει ή ψυχή.
Βραχνή αντιλάλησε ή φωνή τοΰ κορακιού άπό πέρα, 
στά φύλλα πέρασε μιά πνοή.

Ώ ΐμέ! Δέν Ιξεράθηκαν, πράσινοι άκόμα, οΐ κλώνοι, 
τά φύλλα δέν εστρώσανε τή γη.
Ποΰ θά σ’ άκούσω ερημικό, γλυκό - γλυκό μου άηδόνι, 
σέ ποιο κλωνάρι, ποιά φραγή ;

1 4

Πλαγιά δλοπράσινη, μακριά, με τά σπιτάκια άνάρια 
χλωροστεφάνωντα δλα,
πάνω στόν αύγινό ουρανό τής ράχης σου τάχνάρια 
μέ χρώματα ζωγραφισμένα άδρά καί φεγγοβόλα.

Τώρα πού αύξάνει τδρθριο φως κι άργά ή δμίχλη 
πώς τήν ψυχή μου εύφραίνει (λυώνει

τό φέγγος σου τάνάλαφοο, δειλή, μικρή άνεμώνη, 
άπό τήν πρώτη, άθιόα ματιά τοΰ γήλιου φιλημένη !
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Μες στήν όγρήν άστσοφεγγιά πώς ρεύει ή γνώμη μου
[ορφανή,

καί πώς ή σκέψη σργυπατεΐ μές στήν άριάν άντάρα! 
Κάτι τοΰ κάκου άποζητώ. Δέ μου το δίνουν οί ού·

[ρανυί
μήτε ή μαραζω,ιένη γή πού πλέει στή βουβαμάρα.

Ένα τραγούδ:, μιά φωνή καί ξένη άκόμα άλαργινή" 
καί σόν τό σίφουνα ας έρθεΤ, κι άς πέσει σάν κατάρα! 
Μά στήν όγρήν αστροφεγγιά χλωμιάζει ή γνώμη μου

[ορφανή
κι’ άλί μου, ή σκέψη άργοπατει μές στήν άριάν άν-

[τάρα.
1 6

Βράδι,πώς ήρθες άξαφνο καί μ’ηύρες δίπλα στά νερά 
νά δνειροπλέκω πάλι!
πλάϊ στ’ άπαλ,όστρωτα νερά πού ή σκέψη παίρνει

[άλλα φτερά
κοί ο' άλλα πέλαγα τραβάει κι αλλη γυρεύει αγκάλη !

Ώ  βράδι, άργόπορο αλλοιες, μά πάνια πλάνο τόσο 
καί πάντα ωραίο, εκστατικό* 
άχ! δν μπορούσα μιά στιγμή τά χέρια μου νάπλώσω 
καίΛ’άληθέψει τδνειρο, σ’ εσέ, πού κρυφοζώ!

ΓΙΑΝΝΙ1Σ ΧΑΤΖΙΝΗΣ

, Ο ΝΟΥΜΑΣ

— Ό γιατρός κ. Μ. Γιαννάτος ’Αθηνέλης του 
Νοσοκομείου ή «Σωτηρία» μάς έστειλε τό άκόλουθο 
γράμμα.

Ά γαηητέ αΝονμά„

Είχα μιά ιδέα, καί σ’τήνε γράφω:
Νά κάμεις μιά ειδοποίηση, παράκληση (δπως θέ

λεις τή διατυπώνεις) καί νά λές, πώς ένεκα τών βα 
ρειών θυσιών, που δφίστασαι,γιά νά έκδίδεις τό φύλ
λο, δποιος φίλος τοΰ «Νουμά» θέλει,μπορεί δλικώς νά 
τόνε συνδράμη. Κι άλλα περιοδικά τό ίδιο έκαναν 
σέ δύσκολές τους περιστάσεις. Έγώ Αρχίζω πρώτος 
καί θά σοΰ στέλνω 10 δραχ. κάθε μήνα, άρχίζοντας 
άπό τό Γεννάρη. ΙΙιστεύω πώς θά καταδεχθης τό 
έλάχιστο αυτό ποσόν.

Μέ άγάπη κ’ έχτίμηση 
Μ. ΓΙΑΝΑΤΟΣ ΑΘΗΝΕΛΗΣ
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Φαινόμενα και Πραγματα

ΣΤΟ * Αγροτικό Συνέδριο, πού έγινε ν  ς τελευταίε; 
αυτές μέρες μέ τή σύμπραξη αντιπροσώπων άπό τις 
διάφορες άγροτικες περιφέρειες και άπό τούς λογις 
λογις αγροτικούς συνεταιρισμούς τής Ελλάδας, — ξε- 
τάστηκε και τό ζήτημα τής μόρφωσης και παιδείας 
του αγροτικού πληθυσμού, πού καθώς ξαίρουμε άπο· 
τελεί μεγάλο μέρος τού υλου πληθυσμού τού Κρά
τους. Όταν οΐ αντιπρόσωποι Μαργέιη;, Ράλης και 
Περγάμαλης τονίσανε τις ολέθριες συνέπειες τής κα
θαρεύουσας ατά λαϊκά σκολειά, δλοι οί άντιπρόσω- 
ποι μέ μιά φωνή φωνάξανε πώς πρέπει νά μπει ή 
δημοτική γλώσσα στην εκπαίδεψη, γιατί χωρίς δημο
τική ο! άγροτικές μάζες θά μείνουνε πάλι στο σκο
τάδι τής αμάθειας, και θά ξακολουθήσουνε νάναι 
πνεματικά καθυστερημέν οι. Νά ! τό λοιπόν πού ολες 
οί φαφλαταρίες τής φημεριδογραφίας καιά τής λαϊ
κής γλώσσης, και οί αφορεσμοί τής περίφημης Έπι 
τροπής τού Υπουργείου, δέν πιάσανε τόπο, κανένα 
δε συγκινήσανε, κι ό κόσμος ό αγροτικός ξυπνά και 
ζητά τά δικαιώματά του γιά τή μάθηση των παιδιών 
του. Τή δημοτική γλώσσα πού τό Κράτος επίσημα 
τή χτυπά, δ λαός τή ζητά καί χήν περιμένει σά 
σωτηρία του πνεματική.

Ο  Α Θ Ε Ο Σ

Στό ήσυχο χωριό ξημερώθηκε μιά μέρα ένας ξέ· 
νος.Ή δψη του είταν άγρια, τά μαλλιά του πυκνά κι 
άχτένιστα, τά γένεια του άξούριστα, τά χείλια ώχρά- 
ώχρά.Άλλά προπάντων τά μάτια του είχανε που γερ
νάν φόβο Κάτι μάτια μικρά, στρογγυλά, χωμένα 
βαθιά μέ; στίς κόχες, που σαν σέ κοίταζαν λες κ’ 
έβγαζαν σπίθες.

Οί χωριάτες μαζεύτηκαν μέ περιέργεια.
—’Από που έρχεσαι; τον ρώτησαν.
—’Απ’ τό άγνωστο.
■—Καί που π ά ; ;
— Πάντα μπροστά, άποκρίθηκε ό ξένος μέ χήν 

άγρια δψη καί τά λαμπερά, μικρά μάτια.
«Θάναι κανένας ανισόρροπο;,» είπαν αναμεταξύ 

τους οί χωριάτες.
Τήν Κυριακή δ ξένος δέν έπήγε σιή λειτουργία. 

Μά έπειτα, κεΐ πούσαντε μαζεμένοι οί χωριάτες μπρός 
στήν έκκλησιά, ήρθε κι αυτός κι άρχίνησε νά τούς 
λέη κάτι λόγια παράξενα:

Τάχα πώς οόλοι οί άνθρωποι είναι άδέρφια καί 
πώς γιά αυτοΰνο δέν πρέπει νά δουλεύουν οί περισό- 
τεροι γιά νά καλοπερνάνε λιγοστοί. Πώς οί βασιλιά
δες δέν είναι βαλμένοι άπ1 τό θεό νά κυβερνάνε βπως 
θέλουνε αυτοί, παρά πώς πρέπει νά γίνεται κειό πού 
θέλει δ κόσμος. Πώς τά έθνη δέν πρέπει νά πολεμάνε 
άναμεταξύ τους, γιατί οδλοι άδέρφια είναι. «Ή πα
τρίδα λέει, είναι μιά λέξη ψεύτικη, πού κάνει τον κο
σμάκη νά σκοτώνει καί νά σκοτώνεται γιά νά δοξά- 
ζωνται οί κυβερνήτες καί νά πλουτίζουν οί φίλοι 
τους.

— Δίκιο έχει, ίϊπε κάποιος πούχασε τό μοναχο- 
γιό του στό πόλεμο.

—Μωρέ μήν τ’ άκουτε αδτά—φώναξε δ δάσκα
λος, πούθελε νά τόν μεταθέση ή κυβέρνηση στό χω
ριό του—αότός είναι προδότη;, πουλημένος.

Οί χωριάτες έφυγαν κι άφισαν τόν ξένο μονάχο 
του νά λέει καί νά δασκαλεύη. Ένας νέος— φοιτη 
τής, γιός τοϋ Παπά— άνέβηκε σ’ ένα πάγκο κι άρ
χίνησε ν’ άπαγγέλν^] πατριωτικά τραγούδια. Οί χω- 
ριάτες μαζεύτηκαν χάσκοντας.

Τήν άλλη Κυριακή δ ξένος πάλι δέν ξαναφάνηκε 
στήν έκκλησιά. Οί χωριάτες τό παρατήρησαν καί μιά 
γυναίκα είπ ε :

-  Μωρέ αότός είναι άθεο;.
—Μπρέ καλά λέει, έκαμαν οδλοι.
Μετά τήν έκκλησία, κεΐ πουσανε μαζεμένοι, ξα- 

νάρθε δ παράξενος ξένος κι’ άρχίνησε νά τ:ός λέει 
άλλα π ά λ ι:

Τάχα πώς δλοι οί άντρες χι οί γυναίκες είναι Ισοι



26 ^ | H ! 0  ΝΟΥΜΑΣ

καί έχουν τά ίδια δικαιώματα στίς διασκεδάσεις καί 
τΙς ίδιες υποχρέωσες στή ζωή. Πώς ή κοινωνία εί
ναι κακιά φτιασμένη καί γιομάτη προλήψεις. Πώς δ 
γάμος κάνει δυστυχισμένα καί τ’ άντρόγυνα καί τά 
παιδιά. ΙΙώ; οί ληστές κ’ οί φονιάδες δέν είναι χειρό
τεροι άπ’ τούς άλλους άνθρώπους καί πώς άντίς γιά 
φυλακές καί έκκλησίες δέν έπρεπε νά είναι παρά ά- 
πέραντα σκολεία.

—ΓΓ αύτό καί σύ, βρε παλιάνθρωπε, δέν πατάς 
σ' έκκλησιά ; άθεε !

Ό παράξενος ξένος με το κακόμορφο κι άπερι 
ποίητο πρόσωπο καί τά μικρά, λαμπερά μάτια, χαμο 
γέλασε. Έπειτα ζάρωσε τό μέτωπο κι άρχίνησε μέ 
ήσνχη, άλλα σταθερή φωνή.

—‘Ο ούρανός ποΰ βλέπετε πάνου άπ’τά κεφάλια σας 
είναι ένα άπειρο άτέλειωτο—άτέλειωτο άπειρο. Ή 
γίς μέσα σ' αύτό είναι πολύ—πολύ μικρότερη άπ’ 
δ,τι είναι ένας μικρός κόκος σκόνη μέσα στδ βαθύ 
ώκεανό. Καί δπως είναι ή γίς μέσα στό άπειρο, έτσι 
είναι κι άμέτρητες άλλες σφαίρες μικρότερες καί 
μεγαλύτερες άπ’ αύτή. Σ’ δλες αύτές τίς σφαίρες 
είτανε είναι ή θά είναι άνθρώποι, ζώα, σπίτια, ζωή. 
Οδλα αυτά τά σώματα μέσα στό άπειρο γίνουνται, 
κοινοΰνται καί διαλύουνται άκολουθώντας νόμους. 
Αύτοί οί νόμοι λέγονται θεός.

— Ό κόσμος δέν έγινε σέ έφτά μέρες δπως συβο. 
λικά ή μυθολογικά λένε τά βιβλία.Ό κόσμος δέν έχει 
άρχή, ούτε τέλος.Οί άνθρωποι τής γίς θά πεθάνουν, ή 
μικρή γίς θά χαθή, θά γίνη σκόνη, μά ό κόσμος θά 
ξακολουθή νά ύπάρχη καί ό θεός θά τά διευτύνη 
πάντοτε.

—Έ , λοιπόν, αύτός ό Μεγάλος θεός, νομίζετε πώς 
θέλει νά τδν λατρεύετε φιλώντας ζωγραφιές μέσα σ' 
ένα μεγαλύτερο σπίτι καί άκούγοντας άκατανόητα 
λόγια άπό μερικούς, πού έμπορεύουνται τό όνομα 
του ;

—Μωρέ αύτός είναι άθεος, μααώ\ο;. Βαράτε του.
Οί χωριάτες χούμιξαν άπάνου του, Ό παράξενος 

ξένος σταύρωσε τά χέρια, ένώ ένα πικρό χαμόγελο 
άπλώνουνταν στά ώχρά του χείλια.

Οί χωριάτες τόν είχαν περικυκλώσει καί τόν χτύ 
παγαν άγρια. Σέ λίγο ό παράξενος δασκαλευτής έπε
σε χάμου. Τό κακόμορφο πρόσωπό του, παραμορφω
μένο άπ’ τά χτυπήματα καί λερωμένο άπ’ τά αίμα
τα, φαίνονταν πιό άγριο άκόμα. Τό αίμα του έφερνε 
μιά άσχημη μυρουδιά, λές κ’ εΐταν φαρμακωμένο, 
μιά μυρουδιά πουφερνε φρίκη κι άνατριχίλα. Παλ- 
λοί φεύγανε φοβισμένοι. Κάποιος θυμήθηκε τό 
Χριστό, πού μετά τό θάνατό του έκαμε όπαδούς.

ΙΙάτρα ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ν εοελληνική  Φ ιλολογία

Τίμου Μαλάνου : * Λυρικά Τ αξίδ ια* .— Α. Μιλάνου Στρα- 
τηγόπουλου : *Τζελιχας».— Α, Γληνου : «Γυναικείος 
Άν&ρωπισμός. — Γ. Άθάνα : ε ’Αγάηη οτδν "Ε· 
«αχτο».

Τό βιβλίο του ποιητή κ. Μαλάνου, άπό τήν Ά - 
λεξάντρεια, μάς φανερώνει μιά ποίηση θερμή καί 
λεπτή μαζί. Ό νέος ποιητής ζώντας όλόβολώς στόν 
κόσμο τής θύμησής του, κατορθώνει καί ζωντανεύει 
εικόνες κ’ αίατήματα μέ αρκετή τέχνη.

Τά λάθη σου πού θράφηκαν μέ τήν ταπείνωσή μου
θά τάγαπώ' κι ομπρός σ’ αυτά,
δπως στής μοίρας τά γραφτά,
δέ θά ζητήσω, άγάπη μου, ποτέ τή λύτρωσή μου !
Τό έργο τού δημίου μας μπορεί,
νάναι σκληρό, μά πάντα μένει ώραίο.
Έτσι κ' ή θάλασσα μας ή σκληρή 
συντρίβει τό καράβι μας τό νέο, 
μά ώς τόσο μαγνητίζει άστραφτερή 
καί τής χαρίζονται άλλα πού τά κλαίω !

Τά λάθη σου πού θράφηκαν μέ τήν ταπείνωσή μου
θά τάγαπώ* κι ομπρός σ’ αύτά,
δπως στής μοίρας τά γραφτά,
δέ θά ζητήσω, άγάπη μου, ποτέ τή λύτρωσή μου.

—Γραμμένο στά 1910 άπό τόν ποιητή του, τυπώ
θηκε τώρα τό έπικολυρικό ποίημα «Τζέλικα». Έ  
ιστορία του, ίστορία άγάπης καί θανάτου, πλέκεται 
μέ δραματικότητα άπό τήν άρχή ώς τό τέλος. Ή 
φόρμα του είναι δεκάστιχη στροφή μέ στίχο δεκατε- 
τρασύλλαβο. Στήν έποχή μας δπου ή έπική ποίηση 
είναι λιγάκι παραριγμένη, ό ποιητής τής «Τζέλικας» 
είναι άξιος γιά κάθε έπαινο, πού προσπάθησε νά 
ξαναφέρει στή ζωή ένα είδος ποίησης, πού δέν είτανε 
άξιο τόσο νωρίς νά σβήσει.

—Κυκλοφόρησε σέ λιγοσέλιδο βιβλίο ή δμιλία 
του Δ. Γληνου «Γυναικείος ’Ανθρωπισμός», πού ει
πώθηκε στή σάλα τβΰ «Παρνασσού» σά γίνανε τά 
έγκαίνια τής Ανώτερης Γυναίκειας Σκολής, πού 
στάθηκε ό Ιδιος Ιδρυτής της. Έ  φιλοσοφική μόρφω
ση τού Αξιόλογου παιδαγωγού, τόν κάνει νά βλέπει 
μέ μάτια φωτεινά τήν κοινωνική μας κατάσταση, καί 
τή θέση τής γυναίκας στήν έποχή μας. Στηριγμέ·
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νος στή θεωρία τού Ιστορικού υλισμού ξέτασε τδ 
ζήτημά του κ ’ έδειξε ποιά είταν ή άνάγκη πού τδν 
έσπρωξε νά ιδρύσει τήν ’Ανώτερη Σχολή. ’Ανάμεσα 
στ’ άλλα είπε καί τ’.ς άκόλουθε; άλήθειε; : «ΙΙρχγ- 
ματική στέρηση καί στείρωση καί φτώχεια άπδ έ- 
πιστημονική καί φιλοσοφική ένατένιση καί ρύθμιση 
τής ζωής μας. ’Εδώ υπάρχει τδ μεγαλύτερο χάσμα. 
Μεταφέρουμε, δπου τδ μεταφέρουμε, άπλώς τδ γράμ
μα τής ευρωπαϊκής έπιστήμης, τδ σκελετώδικο πε
ριεχόμενο, μάς ξεφεύγει ή σκέψη, δ ζωτικδς χυμός. 
Καί ή περιοριζόμαστε σ’ αύτδ τδ γράμμα καί, ώς 
π ρδ; τήν άνώτερη σκέψη, τή θεωρητική πρω 
τότυπη έπεξεργασ;α, πού μεταδίνει σάρκα καί ζωή 
στδ σκελετό, μεταβάλλουμε τδν έγκέφαλό μας σέ 
παγωμένο βάτραχο, ή καλοκαθισμένοι άνετοι μέσα 
στά πάτρια, παίρνουμ’ έχτρική άρνητική στάση σέ 
κάθε τι πού έρχεται νά μάς υπενθυμίση τά δικαιώ 
ματα τής ζωής καί νά λυώση τούς διανοητικούς 
μας πάγους» Μά βρεθήκανε μερικοί πού χαραχτηρί- 

ι σανε τήν ίδρυση τής Σχολής για γυναίκες, δχι τό
σης άμεσης άνάγκης, άφού ο! άντρες μας μένουνε 
γιά τήν ώρα τόσο αμόρφωτοι, κι άλλοι άκόμα εί
πανε πώς δ κ. Γληνδς θά έκανε έργο πιδ δικαιότε
ρο άν τδ σκολειό του προοριζότανε γιά τά πολλά 
κορίτσια πού ζούνε στδ πιδ φριχτδ σκοτάδι τής ά· 
μάθειας καί τής πρόληψης, κι δχι γιά τ'ις δεσποινί
δας τής πλουτοκρατίας, πού ή μόρφωσή τους δέ θά 
πνίξη μέσα τους τά ένάντια τού λαού συφέροντα 
τής τάξης τους.

— Ό έκδότης Ί . Τιβέρης έβγαλε καινούριο βι
βλίο, συλλογή στίχων, τού ποιητή Γ. Άθάνα. Δη 
μοσιεύομε στδ σημερινδ φύλλο μερικά τραγούδια, 
καί σέ κατοπινδ θά μιλήσουμε ιδιαίτερα γιά τήν 
άξια τούτη συλλογή : «’Αγάπη στδν Έπαχτο».
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Στής εκκλησίας τά σκαλοπάτια 
θέλω έναν όρθρο νά σέ ΐδώ,

Νά οέ κοιτάξω μές στά μάτια 
και τίποτα να μή σοΰ εΐπώ !

Θέλω ένα λαΰρο μεσημέρι 
βαθειά στδ δάσος νά σέ βρω,

Νά σού χαϊδέψω αβρά τδ χέρι 
καί τίποτα νά μή σου εΐπώ !

Θέλω κ’ ένα βραδάκι άκόμα 
κρυφά στδν κήπο σου νά μπώ

Νά σου φιλήσω αγνά τδ στόμα 
καί τίποτα νά μή σου εΐπώ !

5
"Όλα τού ’Απρίλη τά λουλούδια 

θά βγούν έκεΐ πού θάν τούς πω

Μέ χίλια χρώματα νά γράψουν 
στη χλόη άπάιω : Σ’ αγαπώ !

Σ’ όλα τά κύματα μαθαίνω 
τού τραγουδιού μου τδ σκοπδ

Πάνω στή θάλασσα νά γράψουν 
μέ τδν άφρό τους: Σ’ αγαπώ!

’Αλλάζω τ’ ουρανού τήν τάξη 
κ’ εισι τ’ αστέρια του σκορπώ

IIου Οέ ιά γράφουν κάθε νύχτα 
χρυσά κι αιώνια : Σ’ αγαπώ !
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Γαλήνιο, αθόρυβο, κρυμμένο 
σέ πολυτρίχια δροσερά,

Τδ σύλάκι τρισευτυχισμένο 
κυλάει τ’ αστείρευτα νερά.

Σά φλόγα πράσινη φουντώνει 
γεμάτη άνθους ή βατουλιά.

Καί τί γλυκά λαλεϊ τ’ αηδόνι 
μές στην αθώρητη φωλιά!

Έλα μαζί μου νά σέ φκιάσω 
νεράιδα τού κρυφού αυλακιού,

Έλα μαζί μου νά οέ μπάσω 
μές στή φωλίτσα τ’ αηδονιού !

8

Σ’ ακόυσα χτες καθώς περνούσα 
νά τραγουδάς μές οτήν αυλή

Καί τδ θεό μου ευχαριστούσα 
γιατί δέ μ’ έκανε πουλί.

Σ’ είδα στον κήπο σου τδ γιόμα 
λουσμένη σ’ ένα φώς ξανθό

Καί τον εύχαριστοΰσ’ άκόμα 
γιατί δέ μ’ έκανε ούτε άνθό.

"Ηθελα σκάση από τδ φθόνο
9 6 / Μ 9 « » 9 Λ Iαηδόνι αν μ εκανε η ανσο.

Μά σαν καρδούλα πούειμαι μόνο 
σ’ άκούο), σέ βλέπω, σ’ άγαπώ !

1 5

Θέλω νά λάμπω οτήν ψυχή σου 
σαν τδ φεγγάρι στο γιαλό.

—Στ’ ωραίο μαζί μου προσευκήσου 
μαζί μου ορκίσου στδ καλό!

θέλω στή σκέψη σου ν’ ανέβω 
σάν τδ ροδόφως της αύγής.
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—Πίστεψε δ,τι κ’ εγώ πιστεύω 
και ζήτησε μου 8,τι ποθείς !

Θέλω να ψάλλω σιήν καρδιά σου 
σαν το πουλάκι στο κλουβί.

—’Αγάπα με κι άποζεγνοιάσου.
Καμμια ευτυχία πιο ακριβή !

20

Με χίλια λόγια μέ μεθούσες 
και τ’ αγαπούσα τόσο πιά,

ΙΙού νόμιζα πώς αν σιωπούσες, 
θάκαιγε ή δίψα την καρδιά !

’Απόψε πώκλεισες τδ σίόμα 
καί δε μιλεΐς καί δέ γελά;

Σου βρίσκω κι άλλη χάρη ακόμα 
—■ποιος ξα'ρει πόσες να φυλάς !

Κάτου από φύλλα κι από άνθάκια 
μια μυστική αναβρει πηγή.

Ζάχαρι στάζουν τα λογάκια 
καί μέλι στάζει σου ή σιγή !

21

Θαρρείς μέ χάδια καί μέ γέλια 
στη χλωρασιά του περβολιού

Παίζουν των ίσκιων τα κουρέλια 
μέ τά μπαλώματα του ήλιου.

Καί τ’ άγεράκι, πού άνασταίνει, 
καυχιέται απάνω στη μηλιά

Τάχατε αυτό πώς τούς μαθαίνει 
τα παιχνιδάκια τα τρελλά.

Το ψεύτικο ! . . .  Μέ στο τριφύλι 
παίξαμε χτές κ’ εμείς οϊ δυό,

Έτσι σαν ίσκιοι καί σαν ήλιοι, 
χωρίς να μάς διδάξη αυτό ! . . .

 Μ «Μ ------
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Μια παράξενη μόδα.—Τό Εγγλέζικο ρομάνχσο σχά χρόνια 
μας,—Ή  νιόχη της μαντάμ ντέ Λαφαγιέχ.—Τό »Μι
κρό Είδωλο» τής 2άρας Μπερνάρ.—Τό καινούριο 
βιβλίο τής Ζύπ.—Τό ρομάνταο χοΰ Μόξ Ντεκρώ,

— ’Εξόν άπδ τή μόδα στήν καλλιτεχνία γιά 
κάθε νέγκ—μόδα πού κατάντησε στδ τέλος του πο
λέμου τούς συλλέκτες στήν άφέλεια νάλλάζουν μιά 
μαντόνα τοΟ 13ου αιώνα μ1 έναν κλασσικό fétiche— 
τώρα ή Ιδια μόδα φαίνεται νά κάνει Εφοδο καί στή 
φιλολογία.

Έτσι μοναχά ξηγιοΟνται οί τόσες φιλολογικές 
négreries πού βλέπουμε νά βγαίνουνε, τά ρομάντσα 
τής κ. Λουσί Κουστυριέ, ó Batouala τοΟ Ρενέ Μα- 
ρδν -  του συγραφέα πού πήρε φέτος τδ βραβείο 
Γκονκούρ—κτλ. Σήμερα Εχουμε κι ανθολογία νέγκρ 
άπδ τδν Μπλαίζ Σαντράρ. θά εϊτανε δύσκολο κανείς 
νά συγκεντρώσει σέ μιά κρίση τήν πολύμορφη καί 
τήν παράξενη έντύπωσή του άπδ τήν ανθολογία 
αυτή. Βρίσκει μέσα δ,τι θέλει. Έχει κομμάτια άρ- 
κετά διασκεδαστικά, Εχει καί πληχτικά, Εχει καί 
κάτι Εξυπνα, διδαχτικά, φιλοσοφικά. Βέβαια γιά 
πλοκή, γιά σύνδεσμο κανέναν, ού;ε λόγος. Κ’ ΐσα 
ίσα αύτδ μπορεί νάναι καί χάρη τους άντί έλάτ- 
τωμα. Μά τδ πιδ νόστιμο είναι τδ πόσο Επιτυχημένα 
μερικά τους άποδίνουνε κάτι προσόντα, λέει κανένας, 
κάτι χαραχτηρισμούς τής κοινωνίας τής άνθρώπι· 
νης. “Οποιος διαβάσει λόγου χάρη τδ ακόλουθο, 
άδύνατο νά μή τοΟ δώσει στή στιγμή γιά τίτλο «τδ 
έμπορικδ ταλέντο».

«Κάπιος Εδωσε λιγάκι μέλι στή γιαγιά του, 
άλλαξιά μέ λίγο στάρι. Παίρνει ύστερα τδ στάρι 
καί τδ δίνει στά πουλιά—άλλαξιά μ’ Ενα αυγό* Τδ 
αύγδ σέ κάπιον άλλονε—άλλαξιά μ’ Ενα μπαστούνι. 
Τδ μπαστούνι σ’ Ενα Ελέφαντα—άλλαξιά μ1 Ενα μα
χαίρι. Καί τδ μαχαίρι τέλος στδ χασάπη μέ άλλα
ξιά μιά βοδινή ουρά. Παίρνει λοιπδν δ κατεργάρης 
τήν ούρά καί πάει τρεχάλα, τή βουτάει σ’ Ενα 
βούρκο, καί φωνάζει Ενα γύρο. "Ολο τδ χωριδ μα
ζεύεται. Πιάνουν σωρδς οί σπλαχνικοί γειτόνοι νάν 
του βοηθήσουνε γιά νά γλυτώσει, λέει, τδ βόδι του. 
"Α ! καί τούς άπομένει ή ούρά στά χέρια ! «Τί μου 
κάνανε γιά τδ θεό ! ΜοΟ κόψατε τδ βόδι μου ! .»  
κλαίει καί δέρνεται. Κ3 οί Ενοχοι μέ τήν άφέλειά 
τους του πλερώνουνε καθένας κ3 Ενα βόδι.»

Μήν πείτε λοιπδν νά, Ενας γεννημένος Εμπορος. 
Μπορεί νά πείτε καί νά, Ενας πλούσιος πού μάς θυ
μίζει τούς διάφορούς μας Κροίσους. Έχει κι άλ
λες ιστορίες πιδ βλακώδικες άκόμα καί πιδ νόστιμες 

| —ίσως γι’ αυτό. "Οπως κι άν είναι, δ Μπλάζ Σαν- 
j τράρ μέ τήν άνθολογία του μάς Εδωσε ίδέα τής 
 ̂ νέγκρ φιλολογίας πού Εμείς δέν τήν υποπτευόμαστε 
: κάν ίσαμε τά τώρα.
\ — Μ3 Εναν τόμο του δ Άμπτέλ Σεβαλλέ, «τδ

Εγγλέζικο ρομάντσο στά χρόνια μας» μάς δίνει μιά 
πολύτιμη είκόνα τής Εγγλέζικης παραγωγής. "Ολο 
του τδ βιβλίο, Εντεκα κεφάλαια μονάχα, σύντομο, 
συγκεντρωμένο, καθαρό. Ένα κεφάλαιο του φτάνει 
λόγου χάρη γιά τδ Εγγλέζικο ρομάντσο ίσαμε τδ 
δέκατο Εννατο αιώνα. Δυδ κεφάλαια μέ δλάκερο τδ 
δέκατο Εννατο αιώνα, Ντίκενς, Θακερέϊ, Τζώρτζ 
Έλλιοτ, Μέρεντιθ καί Χάρντυ. Ύστερα δεκαπέντε 
σελίδες γιά τήν «Εποχή τής Βικτωρίας καί τοΟ Έ- 
δουάρδου Ζ'», Ενα κεφάλαιο δλάκερο γιά τδ Σα- 
μουέλ Μπάτλερ καί γιά τήν Επίδρασή του, άλλο Ενα
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γιά τόν Τζαίημς καί τό ψυχολογικό ρομάντσο, καί ; 
υστέρα πιά, στίς άλλες 140 σελίδες του βιβλίου, ή | 
έπιίίεώρηση τού καθαυτό σύχρονου, του σημερινού 
ρομάντσου στήν ’Αγγλία.

Τό βιβλίο τού Σεβαλλέ είναι τόσο όμορφα, άμε- 
ρόληπτα καί διαφωτιστικά γραμμένο πού όχι μόνο 
για τού ξένους νά είναι πολύτιμο μά καί γιά τούς 
έγγλέζους τού ίδιους ένας μεθοδικός καί φωτισμέ
νος όδηγός.

— Ένα ίσχορικό ρομάντσο τού Άντρέ Μπωνιέ 
«ή νιότη τής Μαντάμ ντέ Ααφαγιέτ» (τό πρώτο 
μέρος) βγήκε τώρα τελευταία στό Παρίσι, έκδοση 
Ψλαμμαριόν.

Πηγές στό συγγραφέα φαίνεται νά στάθηκαν ή 
άλληλογραφία τού Huet μέ τό M é n a g e ,τά πορίσμα
τα τού ντ9 Όσσονβίλ, τού πρώτου βιογράφου τής 
κοντέσσας καί πρό πάντων ή άλληλογραφία αύτής 
τής ίδιας μέ τόν Ménage πού είχε τήν τύχη νά τού 
τήν έμπιστευτεΐ ένα φιλικό του πρόσωπο πού τήν 
είχε. Γι’ αύτό καί τό ρομάντσο τού Μπωνιέ άντί 
ξερή βιογραφία γίνεται πιό πολύ^σάν ψυχολογικό 
πορτραίτο τής παράξενης αύτής γυναίκας. Καί σάν 
τέτιο είναι πολύ όμορφο, πετυχημένο καί πρίν άπ’ 
όλα άληθινό.Βέβαια πού μές στό βιβλίο του ό Μπω 
νιέ δέν κρύβει ένα θαυμασμό άπέραντο γιά τήν ή* 
ρωίδα του, μά αύτό δέν τόν i μποδίζει νά μάς δείχνει 
καί τά έλαττώματά της, σάν άληθινός ιστορικός. 
’Ακόμα τή βιογραφία αύτή τήν έχει γράψει καί μ’ 
ένα στύλ τόσο ώραΐο, καθαρό καί φροντισμένο, πΰύ 
υστέρα άπ’ τή «Disgrâce de Nicolas Machiavel» τού 
Ντυμαρτόν καί τήν «Εσωτερική ζωή τού Λαμαρτί- 
νου» τού Ζάν ντέ Κονιέ, δέν είχαμε ίδεΐ άλλο Ιστο
ρικό ρομάντσο τόσο όμορφο. Έχει θαρρεί κανένας 
κάτι άπό τόν Ιδεαλισμό τής Σκοντερύ. καί τίς ώραίες 
λέξις τού Περρώ.

—- «Μικρό είδωλο». Αύτό τόν τίτλο έχει τό 
ρομάντσο τής Σάρρας Μπερνάρ, πού είναι χωρίς 
άλλο, σύντομα, ή Ιστορία τής Μεγάλης, όσο καί νά 
μήν τό μαρτυράει ή ίδια της. Διαβάζοντάς το σά νά 
ήθελε κανένας πιό πολλή ειλικρίνεια, λιγότερο φα
νατισμό καί πιό μεγάλη δόση άνθρώπινου. "Ολοι 
μας στήν προσωπικότη τής Σάρρας Μπερνάρ θαυ
μάζομε όχι μόνο τήν καλλιτέχνισσα τή διαλεχτή 
παρά καί τήν ανώτερη γυναίκα. Μά γι’ αύτό ίσα 
ίσα θά τή θέλαμε νά κατεβαίνει λίγο πιό κοντά 
μας όχι βέβαια μέ έξομολόγησες μιάς όποιασδήποτε 
άδυναμίας — πού τή φανταζόμαστε άνάξιά της — 
μά μέ κάπια δόση δπως είπαμε άνθρώπινου μέσα 
στήν όλη της τή διάπλαση. "Ας έλπίσουμε πώς μέ 
κανένα της άλλο βιβλίο άργότερα ίσως μάς λύσει 
κάπως τό μυστήριο αύτής τής θείας ζωής πού δέν 
μπορεί νά έξηγηθεΐ παρά μέ μιά τελεία άναλγησία 
στήν κάθε άνθρώπινη συγκίνηση.
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— «Οί πεθαμένες μέλισσες» τού Αεόν Ααφάζ 
είναι ένα ρομάντσο όλο αλληγορία, τρυφερότη καί 
άγάπη. Ό  ήρωάς του, ένας άνθρωπος όνειροπόλος 
πού δέν τού φτάνει ή μέτρια μά ήρεμη κ’ εύτυχι- 
σμένη του ζωή στό σπίτι του, σηκώνεται καί ξεκι
νάει γιά τούς μακρινούς Ανατολίτικους δρίζοντες, 
έκεΐ πού ζούσε κ ’ ένας πρόγονός του, κεΐ πού τά 
ώραία μάτια τών γυναικών είναι τόσο πολλά όσα 
τάστέρια τοδρανού τίς ζεστές νύχτες.

Καί φτάνει άλήθεια κάποτε στόν ουρανό αύτόν 
πού νοσταλγεί καί τονέ χαίρεται γιά λίγο. Μά τή 
μέρα πού, χορτασμένος καί κουρασμένος πιά, γυρί
ζει σπίτι του, οΐ χαρούμενες μέλισσες πού βούιζαν 
στοργικά στή στέγη του πρίν φύγει, έχουν πεθάνει 
πιά. Πάντα του φεύγοντας κανένας—αύτή σά νά εί
ναι ή υπόκρουση μές ατό βιβλίο του—κάτι σκοτώ
νει σίγουρα κι άπρόσεχτα. Καλύτερα νά κάθεται 
κανένας σπίτι του, όσο μέτρια κι άν τού χαρίζει τή 
ζωή. Κ9 οί μέλισσες μονάχα πού βουίζουνε στή 
στέγη τού σπιτιού μας είναι κάτι πού σκληρά μάς 
λείπει άμα τό σκοτώσουμε.

— «Ο φίλος μου Πιερρδτος» τής Ζύπ. Ένα πα
ραμύθι όπως ¿λα της καί πού σά νά τάκούμε ένα 
βράδι φεγγαρολουσμένο. Μιά χαριτωμένη Ιδιοτρο
πία τής Ζύπ πού δέ τηνε χωρίζεται ποτέ της, είναι 
νά πιστεύει πάντα της πώς cl γυναίκες έχουν θ έ 
ληση στόν έρωτα καί πώς οί άντρες στέκουνε πιστοί 
σ’ ένα Ιδανικό δλοι χωρίς έξαίρεση. Χαριτωμένο πα
ραμύθι όπως όλα της, έξυπνα διασκεδαστικά γραμ 
μένο. Ιΐοΰ καί πού, όπως τό συνειθίζει ή Ζύπ, ξε- 
σπάει καί καμμιά λέξη δυνατή σάν μπόμπα. Μιάν 
άλήθεια σά βροχή άπό άστέρια. ’Αλήθεια ψυχολο
γική ή κοινωνική, χωρίς νά μάς είδοποιεί. Μ’ αύτές 
τίς χάρες της ή Ζύπ τά καταφέρνει πού τά παρα
μύθια της νά εύχαριστοΰνε τά μεγάλα παιδιά, χωρίς 
ουτ' οί φιλόσοφοι νά κάνουνε έξαίρεση.

— Τό ρομάντσο τού Μάξ Νταιρώ «Timon le 
Magnifique» έχει χαραχτηριστικδ του πολύ πνεύμα 
καί μιά χάρη έξαιρετική, όλότελα λατινική. Τό συμ
παθητικό παιδί, δ ήρωάς του, ό έφευρέτης τού «Πο
λυμορφισμού» πού πέφτει άπό σνομπισμό καί πιό 
πολύ άπό φτώχια ψυχική στίς πιό γελοίες ούτοπίες, 
είναι, λέει κανένας, ό άντιπρύσωπευτικός τύπος τής 
εποχής μας μέ τά γούστα της καί τά συστήματά 
της. Δέν τό ξαίρουμε άκόμα σίγουρα τό πότε ό κυ
βισμός, φουτουρισμός καί όλοι cl τεχνικοί καί φιλο
λογικοί ντανταΐσμοί θά θαφτούν τελιωτικά καί πε- 
ριφρονημένα, μά ό Νταιρώ χτυπώντας μέ τήν είρω- 
νεία του όλες αύτές τίς ούτοπίες, μάς δίνει ένα ρο
μάντσο έξυπνότατο.

*
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ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΗ Σ  ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ
ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗΝ

‘'Κνχς κχκνούριος ποιητής βτήν «χΟαι· 
ρεύοοβα.

“Οιαν δ έξοχος χερονργος κ' έξοχώτατος υπουργό; 
της παιδείας κ. Ζαΐμης, μέ τη βοήθεια ενός πολυμα
θέστατου γενικού γραμματέα ϊί>ΰ κ. Σωτήρη Σακελ- 
λαρόπουλου, μαθητή και γαμπρού τού Μιπριώτη, 
αποφάσισε νά χτυπήση τη δημοτική γλώσσα καί τούς 
δημοτικιστές, καί νά διαδώση την καθαρεύουσα, τη 
γνήσια αυτή λαϊκή γλώσσα,—σκόνταψε σέ μια μεγάλη 
δυσκολία. Δεν μπορούσε νά βρή πουθενά λόγιους καί 
λογοτέχνες νά τον υποστηρίξουνε στη μεγάλη του 
εθνοσωτήρια μεταρρύθμιση. "Ολοι οι λογοτέχνες ε ί
χανε κηρυχτεί δημοτικιστές, καί γράφανε, οί μήτρα 
λοΐες, τά έργα τους στή χυδαία γλώσσα. Μά τό άστρα- 
ποβυλο πνέμα, πού έχουνε συγκεντρωμένο, οί σοφοί 
σύμβουλοι του υπουργείου, Μιχαλόπουλος, Έξαρχό- 
πονλος, Σκιάς, Οικονόμου κι άλλοι γεραροί καθηγη - 
τές τής Ελληνικής ημών "Ορθοδόξου γλώττη-, πάλι 
θαματούργησε.

«Θά άναθέσωμεν», είπανε «τήν δημιουργίαν προ
τύπου καί ηύγενισμένης καθαρευούσης, εις λογίονς, 
ου; ημείς αυτοί θέλει δημιουργήσειν». Κ’ έτσι απο
φασίσανε για τον πεζό λόγο νά διδάξουνε στα σκολειά 
λόγους έξοχων ρητόρων Ρέπουλη, Δούφα, Παπαγιαν- 
νάκου κ.λ., άρθρα πατριωτικά υπέροχων δημοσιογρά
φων Βλάχου, Ίωαννάρου, Λαχανοκάρδη κ. λ. καί τά 
θαυμάσια φιλολογικά έργα των Παγανέλη, Βάλβη, 
Ραγκαβή καί άλλα «έκλελεγμένα εκ τού ΑογΙον Έρ 
μοϋ  τού 1720». Μά γιά τήν ποίηση τό πράμα εΐτανε 
λιγάκι πιο δύσκολο. Οί δημοτικιστές έτοιμοι εΐτανε — 
οί άπάτριδες! — καί τώρ ι, καθώς καί πάντα, νά τούς 
κατηγορήσουνε, πω: πάνε καί ξεσκαλίζουνε παλιούς 
στίχους τής περασμένης γενεάς, καί πώς σημερνούς 
ποιητές, άξιους γιάτό ιερό αύτό δνομα, δεν μπορούνε 
νά έχουνε στήν καθαρεύουσα.

’Αποφάσισε λοιπόν τό «Μέγα Εκπαιδευτικόν Συμ- 
βούλιον τής άναγεννήσεως τής ενδόξου ημών παι
δείας» νά άναθέση τή δημιουργία ποιητικού οίστρου 
καθαρευουσάνικου «εις ένα τών κρατίστων». 'Αποτά 
θηκε στήν αρχή στο Μενάρδο, ύστερα στο Δροσίνη, 
πού ξέρουνε καί τά στρίβουνε. Μά κ’οί δυό τους άρ· 
νηθήκανε, γιατί τούς τό απαγορεύει τό πολιτικό τους 
κόμμα γιά τήν ώρα. Ό  Πανάς δέχτηκε μά ή γλώσσα 
του κρίθηκε σόλοικη καί άσύνταχτη. Τότε σκεφιήκανε 
πώς δ ποιητής πρέπει νά προέρχεται άπό τό δίδασκα* 
λικό κλάδο, μαί σκεύος τής Ικλογής τους έγινε ό περι 
νούστατος καί πολυμουσότατος γυμνασιάρχης Πατρων 
Χ. Χρήαιος Α. θούας.Ποιητής άπό τήν περιφέρεια

πού εκλέχτηκε βουλευτής κι ό έξοχος αναμορφωτής 
δπουργός!

Τό θάμα έγινε. Ύστερ’ άπό τόσες δεκαριές χρόνια 
σιωπής, ή καθαρεύουσα στιχούργησε πολυτιμότατα 
κειμήλια. Ή  φιλολογία μας αληθινά αναγεννιέται. Τό 
βιβλίο τού κ. Θούα, τυπώθηκε τέλος καί κυκλοφόρησε. 
’Επιγράφεται: «Πίστις καί Πατρίς». Τίτλος μοντέρ
νος καί γεμάτος άπό αψηλά καί θεία νοήματα.

Φυσικά, τό βιβλίο αρχίζει μέ ένανε καταπληχτικό 
ύμνο. «ΓΙρός τά Καλάβρυτα». Είναι δ τόπος πού γεν
νήθηκε όχι μόνο δ αναμορφωτής υπουργός κ. Ζαΐμης 
μά κι δ γαληνότατος γενικός του γραμματέα; κ. Σα- 
κελλαρόπουλος.

*Ω Καλάβρυτα, τις άλλη 
πόλις είναι, ερωτώ, 
ως ού είσαι, έν ταύιφ 
μικρά άμα καί μεγάλη ;

Κι άληθινά τά Καλάβρυτα, ενώ είναι πολιτεία 
μικρή, είναι μαζί καί τόσο μεγάλη άφοΰ γέννησε ένα 
τέτοιο υπουργό κ* ένα τέτοιο γενικό. . . Καί ξακο- 
λουθεί:

Οία τά κειμήλιά σου 
είν’ εν σοί τά ϊερά 
καί έν νότω καί βορρά, 
καί προς έω καί δυσμάς σου!

Οΐας φέρεις άναμνήσεις 
παλαιά; τε καί καινάς, 
Τί ελπίδας ποθεινάς 
τί αγίας συγκινήσεις!

Οίυν κρύπτεις μεγαλεΐον 
υπό δψιν ταπεινήν, 
οΐαν εύκλειαν καινήν 
ύπισχνεΐσαι, μέλλον οΐον !

"Ο,τι δέν κατώρθωσε ή τελευταία ποιητική γενεά» 
μέ τή δημοτική της γλώσσα, τό κατώρθωσε δ μεγα
λοφάνταστος γυμνασιάρχη; ποιητής. Νά δώση γνήσια 
ελληνική ποίηση, πού νά χτυπά ίσια στήν καρδιά ! 
Τό κατόρθωμα τούτο δέν είναι τυχαίο. Πρέπει μεγάλη 
επιτροπή τής Έθνοσυνέλεψης, νά έργαστή καί νά τό 
μελετήσει. Ό  κ. Λεβίδης, δ κ. Μητσόπουλος, κ1 οί 
άλλοι γλωσσαμύντορες τήο αγίας ήμών γλώττης, θά 
μείνουνε τό λοιπόν χωρίς τέτοια εθνική εργασία;

Μά δ ποιητής δέ θέλει νά φύγη άπό τήν Καλα
βρυτινή γίς. Γράφει δεύτερο ποίημα σέ έννέα δλό- 
κληρες σελίδες: «Μέγα Σπήλαιον». Έδώ κανείς μπο
ρεί νά θαμάση άλλο κατόρθωμα τού γυμνασιάρχη· 
; Όλοι οί ποιητές, καθώς ξέρουμε, έχουνε τά δυ- 

τάδύναια μέρη τού έργου τους. Τάδΰ-
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vata είναι κείνα -πού πεζολογούνε. Αί λοιπόν ! Πε
ζολογία oro θοήα δεν υπάρχει πουθενά. "Οποιο μέ
ρος χι α διαλέξετε είναι, δλο ζουμί και ποίηση:

Τότε έμαίνει’ ή εΐκονομαχική 
ιιΐρεσις κ’ έν τη χώςφ τη Αχαϊκή 
Χριστοί την Εκκλησίαν πολεμήοασα 
δεινά δέ ούτη πλεΐστα προξενήσασιχ. 
Ιΐροσέθηκαν δ’ εις τόσοις δλεθρίοις των 
τότ’ οί εΐκονομάχοι κακουργίοις των 
τον της Μονής τής τοΰ Σπηλαίου εμπρησμόν 
και πλείστων κειμηλίων της άφανισμόν.

Μας φαίνεται ομω*ι θά έπιτραπή, νά 
κάμουμε και μια σοβαρή παρατήρηση στο Υπουρ
γείο. Τό ποίημα που επιγράφεται: «Τφ Οίκουμενικφ | 
Πατριάρχη Άγίω Γρηγορίω τφ πέμπτφ» έχει μια ; 
στροφή άντιπατριωτική. Ένώ εμείς ξέρουμε πώς τον | 
Τούρκο, θά τονέ καταστρέψη μια για πάντα ή δαι- ¡ 
μονία ελληνική λόγχη, ό κ. Θούας, εχει τή γνώμη j 
πώς βόλετήρ» των βαρβάρων πρέπει νά γείνη ό Αεί
μνηστος Γρηγόριος,

Και νυν ήμΐν γεν.,0 σωτήρ 
πρεσβεύων τφ Χριστφ μας,
Κυρίο> και Θεφ μας, 
τής δέ Τουρκίας δλετήρ.

Είναι αξιοθαύμαστος ό παιδαγωγικός τρόπος, πού 
μεταχειρίζεται δ γυμνασιάρχης ποιητής για νά μπάζη 
στήν καρδιά τοΰ λαοΰ τό πατριωτικό αΐστημα. Δεν 
παίρνει τά θέματά του Από τήν Επανάσταση τοΰ 21, 
μ' άναβαίνει πιο ψηλά, διαλέγοντας ζωντανώτερες 
ζουγραφιές. Στό ποίημά: «Ή  έν Θερμοπύλαις μάχη», 
βρίσκουμε τέτοιους γνήσια Ιλληνικούς και κι θαυτό 
πρωτότυπους σιίχους. Ό  Λεωνίδα:, λέει:

«Εκλέξατε τον θάνατον. Κά; μάθη ή Πατρίς μας, 
πώς δι* ήμάς ΰπέρτερον τυγχάνει τής ζωής μας, 
τό ιερόν καθήκον μας καί δτι προτιμώμεν 
εδώ νά άϋοθάνωμεν ή νά τό παραβώμεν».
Ώς είπε ταΰτα, έφριξεν ή φάλαγξ κ’ εκινήθη 
ώς ζώον τι θυμοειδές προς τών εχθρών τά πλήθη 
και εξελθοΰσα τών στενών ζητεί μέ τήν δρμήν της 
εν μόνον, ΐνα ακριβά πωλήση τήν ζωήν της.
Καί τιήν επώλησ’ άκριβά 1 Θραυσθένιων τών δοράτων 
μέ τάς μαχαίρας μάχονται καί μέ τά στόματά των.

ΤΙ άψηλά αΐστήματα καί τί ποιητικές εικόνες, πού 
έν τολμήση κανείς νά τις κατηγορήση γιά χασάπικες, 
«δέν θέλει ουγκαταλέγεσθαι μεταξύ τών άκρακρνών 
έλλήνων». Μά δ ποιητής Θούας, δέ σβύνει μόνο τήν 
ποιητική του δίψα στις πατριωτικωτατες αύιές πηγές, 
μά προχωρεί καί στή φιλοσοφία. Ώ  πόποι, βαβαί, 
Ιώ, Ιαταταί, Ιαταταιάξ! Τρία Ιξοχα ποιήματα, άντι-

προσωπεύουνε τό είδος αυτό. «Τό βιβλίον τοΰ θανά
του».—« !^  βιβλίον τής κρίσεω:» καί «Τό βιβλιον 

! τής Κολάσεω;». Καί τά τρία δμως κλείνουνε κάποιο 
βαθιονόητο σύμβολο, γιά τόν ποιητή, τον υπουργό 
του καί τό γενικό του. Τό πρώτο συμβολίζει τό θά- 

' νατο τής δημοτικής, τό δεύτερο τή μέρα τής κρίσης
! τοΰ δράστη,καί τό τρίτο τό μέρος πού αυτός θά βαλθή.
>

1 Ύπάρχ’ ήμερα αρα γέ τις ή φοβερωτέρα,
| νά ήνε σοΰ, ώ φοβερά τής Κρίσεως ήμέρα ;
| Τότ’ ώς λεπτόν θά τυλιχθή δ ουρανός χαρτίον 
[ θά πέσουν τάστρα, θά σβεσβή τό φώς τών ουρανίων 
1 φωστήρων τά τής φύσεως στοιχεία θά καώσι, 
ί αί θάλασσαι θά φρίξωσι καί θά ελαττωθώσι.

Τό τελευταίο μέρος, που κλείνει, τήν υπέροχη κ* 
απολαυστικότατη τούτη ποιητική συλλογή, επιγράφε
ται «Μυθάρια». Ποτές δέν μποροΰσε νά φανταστή 
κανείς πώς ή καθαρεύουσα θά ξεπετάξη ένα τέτοιον 

! Αίσωπο, Λαφονταΐνο, Τριλούσα καί Ναστραδΐν Χόν-

} Γεωργός κοχλίας ψήνει
| ών καθείς σιγμόν εκχύνει,
| ή πυρά έν φ  τόν φλέγει
| δ άγρότης τότε λέγει'

«ώ δνόητοι κοχλίαι 
έν ω καίοντ* αί οικίαι 
υμών κ' εΐσθ’ εν δυστυχία 
τραγφδεΐτ’ έν εύθυμίφ;»
Πλείστους δσους περιμένει 
πΰρ φρικτόν έν τή γεέννη, 
εάν μή μετανοώσι.
Παίζουν δ’ ούτοι καί γελώσι, 
αντί νά μετανοώσι, 
άντΐ νά διορθωθώσι.

Θέλαμε νά ξέρουμε, αν θά τολμήση κανείς άπό 
τούς γνωστούς ώς τώρα δημοτικιστές λυρικούς μας, 
νά ξαναγράψη μισό στίχο, ΰσιερ’ άπό τό μάθημα πού 
έδωσε στή σημερνή ποίηση, δ μεγάλος ποιητής 
Θούας. Ποιόνε νά ευγνωμονούνε τάχατες τά νέα μας 

| γράμματα *, Τόν ποιητή τοΰτο ή εκείνους τούς έξοχους 
άντρες πού άποιελοΰνε τήν Επιτροπή τής Εκπαιδευ
τικής παλινόρθωσης, για τήν εφεύρεσή της; Έτσι 
τό γλωσσικό ζήτημα, πού γενεές γενεών δέν μπορέ
σανε νά τό ταχτοποιήσουνε, τό λύνει τώρα ή σοφή 
Επιτροπή, μέ ένανε ποιητή, πού αυτή, μέ τά μανι
φέστα της, κατά τής δημοτικής, τονέ δημιούργησε καί 
τονέ διάλεξε.

Κι δμως δ ποιητής Θούας, τό τελευταίο του «μυ· 
θάριόν» μέ μέγάλη σατανικότητα τίχει συνθέσει, θέ
λοντας νά συμβολίσει τόν πόλεμο τών μιχτδν καί
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καθαρευουσάνων, πού Εγινε τό τελευταία χρόνια μέσα 
στό ευτυχισμένο υπουργείο τής παιδείας.

Ύπεράιω γεφνρίου 
ωγκωμένου ποταμίου 
τράγοι δύ, άπαντηθέιιες 
ποτέ και ουνερισδέντες, 
ποιος πρώτος να πιράση 
δι* αυτού καί πέραν φθάση,
«υποχωρεί νά περάσω» 
δ είς λέγει, «ΰά περάσω 
εγώ πρώτος» λέγ* δ άλλος, 
καί οργίζονται μεγάλα»; 
συμπλοκήν δ* ευθύς αρχίζουν 
προς άλλήλους, κερατίζουν 
δέ άλλήλους μετά λύσσης, 
α)Χ άμφότεροι επίσης 
εις τό ρείθρον κρημνισθένιες 
κ’ εν ταύ;<ρ άποπνιγέντες, 
δειλούν, δτι ό.λεθρία 
είναι ή υπεροψία.

Έτσι, εΐτανε πεπρωμένο ή λυρική ποίηση ν’ άνα- 
γεννηθή υπό ένα γυμνασιάρχη, κ’ ή καθαρεύουσα νά 
δοξαστή επί Ζαΐμη. .Καί θά θέλαμε για τον ποιητή 
Θούα τά ρωτούσαμε την Έθνοουνέλεψη: Τσέ Θούε ; 
(άρβανίτικα : τί λες;) μά.. . θυύ Κύριε φυλακήν τώ 
στόματί μας.

ΕΙΓιΘΕΩΡΙΙΤΙΙΣ

^  ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

Γράφετε ο ύ ν ω μ α  «α ί παϋ'αρογραμμένα γράμματα .

ΙΤΟΥΙ Κ- Κ· ΙΥΝΤΡΟ̂ΕΗΤΕΙ ΤΟΥ ΕΞΟΤΕΡΙ-
ΚΟΥ— Τί) συντρομή του εξωτερικού εμείς τή 
λογαριάζουμε 50 δραχμέ; χή χρο\ιά κι άνά- 
λογά το εξάμηνο. Τά δολλάρια, οί λίρες καί τά 
χρυσά φράγκα δεν μπορούνε σήμερα νά πλη
ρωθούν, διαν ή στερλίνα, τό δολλάριο και 
τό φράγκο έχουν ανεβεί τόσο \|τηλά, οΰυε πάλι 
μπορούμε εμείς νά τρέχουμε κάθε ώρα στό 
Χρηματιστήριο καί νά παρακολουθούμε τό 
άνεβο ιατέβασμά τους. Γιά τούτο ά; μένουν 
αύτά, έτσι γιά φιγούρα στόν πίνακα, κι άς 
μάς στελνουνται οί συντρομές σέ δραχμές.

κ Α. Μιχ. ΙΙήοίψε ιή  συντΓ.ομή καί εύχαριστυηιε. 

Γιά τό «Χνριανό ημερολόγιο» (δρ.5) γράψε στό « ’Αθηναϊκό 
Βιβλιοπωλείο» X. Τ’ιανιάρη. ΙΙαρακάλεσε τόν κ. Άλ. ’Αν

τωνίου νά μας στείλει τήν καινούρια άντρέσα του. -  κ . Γ. 

Χονδο. Οί στίχοι σιή δεύτερη στροφή τρικλίζουνε,—μ* 

Έ ηχ, ΟΙη. Καλούτσικα καί τά δυό, ΰχι όμως καί καλά.— 

κ. Στ. Κουρ. Θά δημοσιευτεί.—κ. Π. Ελ. "Οχι καί τόσο 

καλό καί ανορθόγραφο.—« . Ν. Γ. Μεζ. Οί στίχοι καλοί 

μά τό ποίημα δχι καί. τόσο. Στείλε μα; κανένα άλλο καί 
τή διεύθυνσή σου νά σοί στέλνουμε τό φύλλο.

ΤΟ ΑϊθΝΙΑ ΔΤΗΑΤΛΙ ΝΑ ΒΕΡΑΠΕΥΘΗ

Εις διάσημος ’Ιατρός θ’ άποδείςη τοΰ· 
το &ις τοός πάσ/οντας έν Ά θήναις.

Ή  καταπληκτική δήλωσις δτι τό ασθμα δύναται 
ν’ άνακουφισθή στιγμιαία»; προερχόμενη εκ τόσον 
καλώς γνωστής προσο» τικότη :ος ώ; δ ’Ιατρός Σύφμαν 
(Διδάκτωρ τής ’Ιατρικής Σχολής του 'Αγίου Λουδο
βίκου) θά είναι ενδιαφέρουσα εις τούς πάσχο- 
ντας από ασδμα. Ή  πεΐρα τόν πλείστων ασθματικών 
εΐνε δτι ολίγη άνακούφισις τοις προσεφέρθη διά τών 
μέχρι τοΰδε χρησιμοποιούμενων μεθόδων, προσέτι 
δέ δη ή νόσος έδεωοεΐτο άί)ερ ίπευτος. Ό διάσημος 
ούτος ’Ιατρό:, έν τούτοις, κατόπιν μακροχρονίου μελέ
της του άσθματος καί τών συναφών παθήοεων έχει α
νακαλύψει έν φάρμακον, ιό όποιον αμέσως άνακου - 
φίζει καί τάς σφοδροτέρας προοβολάς άσθματος, δύ
σπνοιας, καί βρογχίτιδος. Τόσον πλήρης εΐνε ή πίστις 
του ’Ιατρού Σήφμαν εις τό φάρμακόν του, ώστε παρα- 
καλεΐ τήν εφημερίδα μας ν’ άναγγείλη δτι προσφέρει 
κυτίον δοκιμής του Σήφμανς Άσθμαντόρ «δσθίίηιαηη- 
ε* Αδίΐιιιιοΐσοι·» είς παν άτομον, δπερ θά τφ άποστείλη 
απλώς τό δνομα καί τήν διεύθυνσίν ίου (άνευ έιέρου) 
καθαρογραμμένον επί ταχυδρομικού δελταρίου.

Ό Ιατρός Σήμφαν πιστεύει δτι μιά πραγματική 
δοκιμή θά είναι ή πλέον πειστική καί πράγματι ή μό
νη δδός νά ύπερπηδήση τήν φυσικήν προκατάληψ,ν 
χιλιάδων άσθμαακών. οϊανες εχουσι μέχρι τούδε ζηιή- 
σει άνακούφισιν εις μάτην.

Οί έπιθυμοΰντες νά δοκιμάσωσι τό φάρμακων του 
το, θά λάβωσιν έν κυτίον δοκιμής ταχυδρομικοί; δω
ρεάν, εάν άποσιείλωσιν μόνον τό δνομα καί τήν διεύ
θυνσίν των (άνευ ετέρου) επί ταχυδρομικού δελταρίου, 
εντός τών έπομενων εξ ημερών εις τούς άντιπροσώ- 
πους τού ιατρού Σύφμαν. Τσίπην καί Βασιλβιάδην Εύ· 
ριπίδου 6 Α θήνας..


