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Μας τηλεγοηφοϋν από τά Παρίσηι πώς ό 

κ. ψυχήοης— ό όποιος, καθώς είναι γνωστό, 
διορίστηκε άνηκαταστάτης τοϋ μακαρίτη Λεγ- 
κράν στήν École nationale des langues orien
tales vivantes— παρουσιάσθηκε Ενώπιον τοϋ 
Ινστιτούτου, όπου τόν υποδεχτήκανε οί νέοι 
του συνάδελφοι ρό Εξαιρετικές τιμές.

Τό τηλεγράφημά μας προσθέτει, πολύ δί
καια, πώς Λ τιμηαϋτη ποϋ έγινε στόν κ. ψυ- 
χάρη είναι θρίαμβος γιά τόν άγώνα της δη

μοτικής (on cause vulgariste a triomphe).

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ

Ναυτόπουλό μου έδώ ’ςτήν κούνια όου
τής μάννας ή πνοή <5έ νανουρίζει......
“Αχ I μην όνειρευθμς πώς βρΐόκεάαι 
*ςέ πλώρη καραβιού πού Αρμενίζει 
μέ τόν βοριά, τό κύμα τ ’ άλμυρό,

Καί άγαπήόεις τ ’ άφροδτέφανα
τής θάλαόάας τά γαλανά τη ς κάλλη
κιάφήάεις τή γλυκεία μαννοΰλα άου,
κα ι δέν γυρΐΟετς πίΰω  πάλι
ά π ’ τόν βοριά, τό κύμα τ’ άλμυρό.

Νεράιδες πήραν τόν πατέρα Οου 
μέθ’ ςτά βουνά, έκεϊ Οάν μεγαλώΰμς 
νά τόν ζητήάμς, άμοιρο ναυτόπουλο, 
μά ’ς τάκρογιάλι άχ μή μοϋ ζυγώΰης, 
πού είνα ι δ βαριάς, τό κύμα τ ’ άλμυρό.

»

Παίζει ό ύπνος Οάν πουλάκι 
’ς τά ματόκλαδά Οου μέθα

"Ερχεται τό καραβάκι 
ί .  γιά μόλα έ γιά  λέΟα....

Σουλτάνας ’γιός ταξίδευε 
καί ’ς τόν βεζύρη λέει :

- Λές νά ’βρω τό ποδαράκι 
τό μικρό χαριτωμένο
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νά χωρή ’ς τό παΟουμάκι 
πούχει Λ μάγιΟΟα φερμένο ;

Σουλτάνας ’γιός έρώταγε 
καί ό βεζύρης λέει :

- ’Εδώ κοντά μέθ’ ςτό νηΟάκι 
θά βρμς ξανθή μιά ψαροπούλα, 
μά κρύβει μέθα της φαρμάκι · 
Είναι πιΟτή ΧριΟτιανοποϋλα.
Σουλτάνας γιός Όάν τάκουΟε 
καί τό Οταυρό του κάνει

“Ελα ύπ νε  καί πάρε το 
καί κοίμηΟέ το 
μέ τά^όνειρα ΛγκάλιαΟ’ το 
καί πλάνεΟέ το,

Καί μέ τό μάνα θρέψε το 
μεγάλωΟέ το,
καί μέ τής χάρες ΟτόλίΟ’ το 
άνδρείωΟέ το

Νά γίνμ  ένας άγγελος 
καί παληκάρι 
νά Οχίζωνται ψ  όμορφες 
ποιά νά τόν πάρμ

ΚοιμήΟου χαϊδεμένη μου 
’ς τή ν  Αγκαλιά μου,

μοοχοαναθρεμένη μου 
τριανταφυλλιά μου

ΚοιμήΟου έΟύ μανάρι μου 
ώς νά χαράξμ 
νά Οτεΐλω τό κανάρι μου 
νά τούς φωνάξμ,

Νάλθμ ό νουνός Οου Ουντροφιά 
μέ τόν δεΟπότη,
’ςτδνομα καί ’ςτήν έμορφιά 
νά  γΐνμς πρώτη.

£»

Γύρε μαζί μου λίγο κ ι’ άπό ’πάνω μας 
κάποιος γιά  ’μάς άόρατος φροντίζει 
θά μάς ξυπνήομ οί Σκλαβηνοί πρ ίν ¿λθουνε, 
(πού ή πέτρα κ’ Λ καρδιά τους δέν χωρίζει) 
νά  μή Οέ πάρουν Οκλάβα έκεϊ πού ζοϋνε 
κ’ οί άπιΟτοι τά νιάτα Οου χαροϋνε, 
Παιδούλα μου, ό Θεός νά Οέ φυλμ.

Γύρε μαζί μου.., νά, κ ’ ή Παναγία μας 
Οάν τό δικό μου είχε καρδιοκτύπι... 
δχ μά τής πήραν τέλος τόν μονάκριβο ! 
ΧριΟτέ μου, μή μοϋ δώΟμς τέτια  λύπη , 
έΟύ πού άγαπούΟες τά παιδιά 
πού ή  μαύρη δέν.τά Οφΐγγει άμαρτία, 
Παιδούλα μου, ό θεός νά Οέ φυλςί.

ΚΩΣΤΑΣ Σ. Γ.

r a m i m

Ούτε τό βούλευμα τών Δικαστών, οδτε ή 
πρόταση τού κ. Μπενή Ψ άλτη έλυσαν τό γλωσ
σικό ζήτημα. Τό ξέρουμε. Καί τά ίδια θά λέ
γαμε, κ ι ’ άν άκόμα ή Δικαστική ’Αρχή έγνω- 
μοδοτοΟσε πώς πρέπει τό έθνος νάγκαλιάσή τήν 
γλώσσα του τήν ζωντανή, τήν έθνικήν, τήν  
γλώσσα ποϋ μιλάει καί τήν γλώσσα ποϋ άΐ- 
σθάνεται, και μ ’ αύτήν νά τραβήξη μπροστά 
πρός τό Φώς, πρός τήν ’Αλήθεια, σέρνωντας 
κατόπι του, άλυσσοδεμένους άπό τή μύτη, 
τους φοβερούς δασκάλους ποΟ τό πνίγουν σή
μερα, ποϋ τοϋ κόβουν τό δρόμο, ποΟ τό σπρώ
χνουν πρός τόν τέλειο έκμηδενισμό.

Τέτοια ζητήματα μέ δικαστικά έγγραφα 
δέν λύνονται. Λύνεται δμως Ινα άλλο ζήτημα, 
σπουδαίο κι ’ αύτό, σπουδαιότατο, τό Δημοκο- 
πικό ζήτημα, τό άτιμο και άντιπατριωτικό,ποΟ 
τό Εκμεταλλεύονται κάθε τόσο, πότε βουλευ
τές, πότε δημοσιογράφοι καί πότε καθηγητές
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πιστημιακής — Αλλοίμονο ! — κάποιο φωτεινό 
σημείο—ή Δικαιοσύνη του— ποΟ δείχνει πώς ή 
Έ λΐίίδα μ ιβς ζωής κάπως καλύτερης δέν πέ- 
θανε καί πώς ή Φρόνηση κρυφοζή ακόμα.

X

Ή Δικαιοσύνη λοιπόν εκανε τό καθήκον 
της. Τώρα πρέπει νά βρεθούν καί μερικοί πα
τριώτες νά κάνουν κι* αύτοί τό δικό τους. Πρέ
πει δηλ. νά βρεθούν μερικοί ποΟ νά βγάλουν 
καί τά δυό πολύτιμα δικαστικά έγγραφα άπό 
τήν γλώσσα τήν ξερή καί τήν άψυχη, τή 
γλώσσα τής δικαστικής ρουτίνας, νά τά φέ
ρουν στή ζωντανή κ ’ εθνική μας γλώσσα, νά 
τά ζωντανέψουν, νά τά μεταβάλουν άπό . Πυ
θίες άκατανόητες πού είναι σήμερα μ ’ αύτη τή  
γλώσσα τή επιτηδευμένη καί τή στυφνή, σέ 
διαλαλητάδες τής Α λήθειας βροντόφωνους.

Κ  ’ έπειτα νά τά τυπώσουν σέ χιλιάδες άν- 
τίτυπα  καί νά τά  σκορπίσουν στήν ‘Ελλάδα, 
γιά νά τά διαβάση 6 Λαός, γιά νά τά νοιώση, 
γιά νά μάθη ποιοι τόν ξεγελούν καί ποιοι τόν 
έκαετσλλεύουνται σήμερα, γ ιά  νά γνωρίση τήν 
περίφημη αύτή συμμορία που άποτελεϊται άπό 
πολιτικούς, άπό δημοσιογράφου; κΓ άπό καθη
γητές τού Πανεπιστήμιου, καί— τό σπουδαιό
τερο— γιά νά μάθουν οί γονιοί πώς άδικα ξο
διάζουν τόν παρα τους καί στέλνουν τά παιδιά 
τους στό Πανεπιστήμιο γιά νά διδαχθούν άπό 
άμυαλους καί έθνοπνϊχτες δασκάλου; πώς·νά 
νά μή σέβουνται τούς νόμους καί πώς νά πο
λεμούν καί νά ¿ξευτελίζουν .τήν πατρίδα τους.

Α ύτά πρέπει μέ κάθε θυσία νά γίνουν,γιατί 
άλλοιώτικα καί τό βούλευμα τό πατριωτικώ- 
τατο τών κ· κ. Δικαστών καί ή πρόταση ή 
φωτεινή καί βαθυστόχαστη τοΰ κ. Εισαγγελέα, 
θά μείνουν στά δικαστικά χρονικά ώς δυό έγ
γραφα τ ίμ ια  καί μελετημένα, χωρίς δμως νά 
φέρουν καί κανένα άποτέλεσμα.

Δ· Π- Τ α γ κ ο π ο τ λ ο ς

ΦΙΛΙΑ Κ Α Ι ΕΡΩΣ

(Ά π ό  τή ((Φιλοσοοία τοΰ άσννειδήτοο» τοΰ Χάρτμαν}

Τί δ ια φ ορ ά  μ εταξύ  τής φ ιλ ίας κα ί τον  έρωτος !  
Ή  φ ιλία  ε ίνα ι γ λύκειά φ θ ινοπω ρ ινή  βραδ ιά  μ ε  

μαλακούς χρω ματισμούς, δ έρως εϊναι μαγευτική  ά -

νοιξιάτικη θύελλα. Τό ένα είναι οί ξέναατοι θεοί t o t r  

Όλυμπου, τδ άλλο οι Ανήσυχοι Τιτάνες ποΰ θέλουν 
νά ρίξουν τδν Ουρανό, Τδ ένα εϊναι κάτι τι ήσυχο, 
βέβαιο γιά τδν  Ιαντό του, τδ άλλο λαχταράει κ α ί 
μαραίνεται σε α ιώ νιον  πόνο . Τδ ένα ξέρει καλά  
πω ς θ ά  τελειώση μ ιά  μ έρα , τδ άλλο ζητάει νά  έναγ- 
καλ ιοθή  πάντα  τδ άτέλιωτο κα ι στον π ό θ ο  κα ι στήν  
χαρά  κα ί στον πόνο, πότε μ εθ ά ε ι άπδ χ αρά ,π ό τε  π ε 
θα ίνε ι άπδ λύπη. Τδ ένα εϊνα ι άγνή κα ί κ αθαρή  α ρ 
μ ον ία , τδ  άλλο ό μαγεμένος ήχος τής α ιολικής άρπας, 
κάτι τί π οΰ  θα μένη  γ ιά  πάντα  άπ ιαστο, ανέκφραστο, 
γ ιατ ί ή συνείδησή μα ς  δέν ε ίμπορε ι νά  τδ χωοέση  
ποτέ, εϊναι δ μ υστηρ ιώ δης  ήχος ποΰ  αντηχεί άπδ  
μ ιά  μ ακρννή , μ α κ ρ ννή  πατρ ίδα  ! Τδ ένα είναι φ ω 
τισμένος ναός, τδ άλλ ο α ιώ ν ια  σκεπασμένο μυστήρ ιο .

ΧΑΡΑΥΓΗ
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Μή γ;οί<ρ5~ι σή γλώσσα σας, εχει παρκγγείλει 
δ κ. Μιστριώτης μί τον περίφημο λόγο του. Τοΰτο 
φαίνεται πολύ παράξενο. Υπάρχει αυτή ή γλώσσα 
μας, όποια κΓ αν είναι, ή δεν υπάρχει ; Υ πάρχει. 
Τή μιλοϋμ.ε ή δέν τή μιλούμε ; Τή μιλούμ.ε. Καί 
άφοϋ τή μιλούμε, γ ια τ ί νά μ ή ττ,νέ γράφω με ; Ό  
κ. Μιστριώτης τηνε βρίσκει καλή μόνο γιά  νά μ ι- 
λιε'ται σε κάποιαις περίστασαις, όχι όμως καί γ ιά  
νά γράφεται, καί θε'λει καί άπάίτεϊ νά μή γράφουν 
μ ή τ ’ εκείνοι όπου τή  βρίσκουν γ ιά  ολα καλή υπό 
ποινή νά του; κόβωνται τά  κεφάλια, τίποτα  λ ιγώ - 
τερο. Καί ό κ. Μ ιστριώτης δπού λέει αύτο είν’ ένας 
άπό τού; πρώτους Καθηγηταϊς τοΰ ΈΟνικοΰ Πάνε. 
πιστήΐλίου ! Ζημιόνεται λε'ει τό έθνος καί ναυαγούν 
τά  μεγαλεπίβουλα σχε'διά του γράφωντας τή γλώσσα 
’ποΰ μιλούμε. Ά λλά  καί ποιόν τον μέλλει ποιά 
γλώσσα έμεϊς γράφουμε η μιλούμε ; Ταχα μάς 
μέλλει έμάς ποιά γλώσσα μιλούν η γράφουν οί Ροΰσ- 
σοι, οί Τούρκοι, οί Γερμανοί, οί ’Ιταλοί, οί Φραν- 
τσε'ζοι ;

“Αλλο τόσο τούς μέλλει κ’ έκεινούς γ ιά  τή  γλώσσα

&

'ΐοΟ Πανεπιστημίου γιά νά κάνουν τις δουλίτσες 
τους, γ ια  νά γιομίζουν τήν κοιλάρα τους, Αδια
φορώντας άν ή κάθε πεντάρα καί τό κάθε χει
ροκρότημα πού κερδίζουν, πληρώνεται μέ τό 
αίμα, μέ τήν ύπαρξη τοΟ δυστυχισμένου αότοΟ 
λαού.

Τό ζήτημα αύτό έλύθηκε πιά. Καί τό μα- 
στίγι τής ’Αλήθειας ποΰ μεταχειρίστηκε ή 
Δικαστική ’Αρχή κατάμουτρα τών διαφόρων 
κατεργαρέων, θά σταματήση τό κακό— τό Ελ
πίζουμε— καί θά διάλυση τήν πυκνή όμίχλη 
πού ¿δημιούργησαν οί κατεργαρέοι αύτοί μέ τά  
ψέματά τους καί μέ τήν άνοησία τους. Κ.’ έτσι 
ό λαός θάνοίξη πιά τά  μάτια του καί θά μπο- 
ρέση νά Εδή τούς Αληθινούς Εχθρούς του,—  
άφού ή Δικαστική ’Αρχή Εβγαλε ατό τό κλού
βιο κεφάλι τους τον κόκκινο σκούφο, πού ποτέ 
δέν τόν Εφόρεσαν, καί τούς Εκάθισε τόν πολύ
χρωμο καί κουδουνάτο σκούφο τού Ριγκολέτου 
πού τόν φορούσαν άπό μιας κ ι’ άρχής καί ποΰ 
θά τόν φορούν Ισα μέ τό τέλος.

X

Μεγάλη σημασία δίνουμε— δπως καί τούς 
άξίζει— στά δυό αύτά δικαστικά έγγραφα. Τι
μούν τήν Δικαιοσύνη μας, κι ’ Εξαγνίζουν, αύτά 
καί μόνα, όλόκλ.ηρο τό έθνος ποΰ τό παρουσία
σαν οι φοβεροί αύτοί έχθροί του στά μάτια τοΰ 
κόσμου, σέ στιγμές δημοκοπικής λύσσας καί 
χαμερτεστάτης ίδιοτελείας, σαν μιά άγέλη 
παραφρόνων ποΰ καίνε τό σπίτι τους γιά νά 
ζεστάνουν στήν πυρά του τά μαργωμένα χέ
ρια τους.

Ή Δικαιοσύνη σ ’ αύτή τήν περίσταση ση
κώθηκε ψηλά,πολύ ψηλά,στοΰ κόσμου τή συνεί
δηση. Έννοιωσε ποιό μεγάλο καθήκον είχε, δχι 
μονάχα νά τιμωρήση τούς Ενόχους, μά καί νά 
βγάλη τό έθνος άπό τόν Ταρταρινικό κύκλο πού 
τδσπρωξαν οί Άποκρηάτικοι αύτοί Καρνάβαλοι 
— καί τό καθήκον αύτό,τόμολογοΰμε μέ μεγάλη  
άνακούφηση, κατόρθωσε νά τό έκπληρώση πα- 
ληκαρίσια καί τίμ ια.

Μπράβο της ! Στήν ψυχή μας μέσα άν- 
δριάντες στυλώνουμε γιά τούς τέσσερους Αν
τιπροσώπους της, γιατί μάς Εσωσαν αύτή τή  
φορά καί γ ιατί άπόδειξαν καί σέ δικούς μας 
καί σέ ξένου; πώς κάποιο σημείο φωτεινό ύ- 
πάρχει σ ’ αύτόν τόν τόπο, τόν πνιγμένο στό 
σκοτάδι τής μυριοπρόσωπης Δημοκοπίας καί 
τής Ασυνείδητης Ανεμυαλιάς, τής Κοινοβου
λευτικής, τής Δημοσιογραφική; καί τής ΓΙα ε

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΑΡΧ\ΙΑ ΕΑΑΙΙΝΙΚΙΙ ΠΟΙΠΪΙΙ

Τό παρακατιανό άρθρο τού Karl Dieterich πού φέ
ραμε στή Δημοτική γιά  τό «Νουμά» βγήκε γερμα
νικά σέ δυό άπό τά στερνά φύλλα τής Berliner 
Philologische Wochenschriit. Εϊναι άλλη μιά φωνή 
άπό τά ξένα γιά έπαινο τής γλώσσας πού μερικοί 
στόν τόπο μας στραβοκοιτάζουνε μέ καταφοόνιο. Οί 
φίλοι θά τήν άκούσουν μέ χαρά, καί στους άντιθέ- 
τους θά δώσει, έλπίζουμε, άφορμή νά συλλογιστούνε 
λιγουλάκι.

Βέβαια, άπ ’ δ ,τι λέει ό σοφός Γερμανός έμεϊς θά 
παραδεχτούμε δίχως έπιφύλαξη μόνη τή γενική 
ίδέα μένοντας λέφτεροι νά μή συμφωναμε μαζί του 
σέ κάτι ζητήματα μερικά, Κάποια παρατήρηση 
ποΰ κάνει δέν είνα ι και πολύ ξάστερη, δ ,τι λεει, λ. 
χ ., γιά τό «έπεα πτερόεντα», καί τό άλλο πώς ή ση-

μερνή Ελλάδα δέν εϊνα ι τόπος πρόσφορος γ ιά  δρα
ματική ζωή καί δραματική πο ίηση- άλλες παρατή
ρησες εϊνα ι λαθεμένες άπό τά θεμέλια, γιά  ένα π α 
ράδειγμα, έκεϊ ποΰ λέει, πώς ((δοξάρι» στή γλώσσα 
τού λαού δέ Οά π ε ι «τόξον», μόνο τό πολύχρωμο 
ζουνάρι ποΰ στολίζει τόν ούρανό στή σώση τής 
βροχής. Ό  Du Lange έχει σωρό παραδείγματα δπου 
αύτή ή  λέξη βρίσκεται πάντα μέ τό νόημα τού δ- 
πλου καί πάει άδερφωμένα μέ «δοξαράτος» ποΰ θά 
π ε ι τόν όπλίτη . "Επειτα έχουμε καί Δοξαράς, όνομα 
φαμίλιας, πού μπαίνει σέ μιά γραμμή μαζί μέ Κο
σκινάς, Βουτσινάς, Μεταξάς, καί σάν αύτά στήν 
άρχή έννοοΰσε τόν τεχνίτη . Στό λεξικό του ό μα
καρίτης Εηα. ό Legrand ξεχωρίζει «δοξάρι» άπό 
«δόξα».

Οί δημοτικοί τύπο ι πού έχει ό  Πάλλης στά κ ύ 
ρια δνόματα καί σύμφωνοι μέ τό σύστημά του είνα ι 
καί, μ’ δλη τήν άντίθετη γνώμη τού Dieterich,πολύ 
εύκολύνουν τόν άνθρωπο πού διαβάζοντας τήνΊλιάδα 
θέλει ό νοΰς του νά πάει ίσ ια  στήν Ιστορία δίχως 
νά σκουντάφτει καί νά χασομεράει μέ μιά κλίση πού 
κακοχταπάει στ’ αύτΐ του. 'Η προτίμηση πάλε τού 
Γερμανού γιά τό μέτριο σύστημα, δπως τό λέει, τού 
ΙΙολυλά, δέ μάς φαίνεται σωστή, γ ια τί, άν ξετάσεις 
τό πράμα μέ τή ν πρεπούμενη προσοχή,θά βρμς πώς

ό πολύσπουδος Κορφιάτης έμπαζε λέξες, τύπους 
καί σύνθετα άπό τά κλασικά, έπειδή τά γλωσσικά 
στοιχεία μέσα στήν άποθήκη του, δΰο  πολλά κ ι’ άν 
ε ΐταν, δέν τοΰφταναν πάντα  γιά  όλες τές άνάγκες, 
μετρική, ρίμα, καί άλλες."Ομως άπό τά 1875 ίσια μέ 
σήμερα οί συγγροφιάδες τής δημοτικής πλήθυναν 
σημαντικά, καί μέ τές συνεισφορές πουρθαν άπ ’ όλες 
τές μεριές μαζέφτηκε ένα κεφάλαιο λέξες τόσο σπου
δαίο ποΰ τά δάνεια πές κα ί ε ίνα ι περιττά, καί μέ 
τόν κόπο κα ί τή φιλοτιμία τών άνθρώπων της ή  δη
μοτική φιλολογία μπορεί τώρα νά ζεϊ άπό τό δικό 
τη ς τό β ιό .

Τί τόν πειράζει τό Dieterich νά λέμε τό Χρύση ΙΙα- 
πα-Χρύση; 'II γλώσσα του Λ ίδια δέν έχει δυό λέξες 
διαφορετικές γ ιά  τούς παπάδες τής Χριστιανωσύνης 
καί τής Είδωλολατρείας, μά καί οί "Αγγλοι καί οί 
Γάλλοι δέν ξεχωρίζουν τόν έναν άπδ τόν άλλονε. Τό 
iöto, πιστεύουμε πώς μερικά πρόσωπα άψηλά τή ς 
άρχαίας έποχής δέ θά χάσουν τίποτες άπό τό με
γαλείο τους, άν τά όνομάσουμε «παλληκάρια»' μά
λιστα θά τά δούμε νά ζωντανέψουνε μπροστά μας 
άπό Ισκιοι πού εϊταν, καί μαζί μ’ έτοΰτο ό λόγος 
αύτός «παλληκάρι» παίρνει μιά όψη ntö βγενική 
καί άρχοντεύει. Είναι πρόοδος στές ίδέες καί στή 
γλώσσα.



Ο ΝΟΤΓΜΑΣ

όπού [Αίλούμε η γράφομ’ ίρίεϊ;. ’Ονειρεύεται δ  κ. 
Μιστριώτη; όπώ; ή Ευρώπη, γ ιά  σεβασμό πρό; τήν 
ύραία μα; καθαρεύουσα γλώσσα όπού στον κόσμο δεν 
έχει ταίρι, θά μά ; κάμει χαρίσματα, τη  Μακεδονία, 
ΐσω ; καί την Κωσταντινούπολι. Ά λλα  ή Ευρώπη 
^ :ν  είναι τοσο ανόητη γιά  νά άπατηθν( στό βαθμό 
όπού φαντάζεται ό κ. Μ ιστριώτη;. Κ ι’ αν ή Ευρώπη 
θά μα; έκανε χαρίσματα, θά μά; τά έκανε η γ ιά  
χάρη του πολιτισμού μα; καί τη ; καλή; κυβερνη- 
σεώ; μ α ;, ή γ ιά  χάρη πολίτικου γενικού συμφέοον- 
το ;, Γσω; καί δυναστικού, καί όχι γ ιά  χάρη τή ; 
γλώσσα;, ά'; ήθελ’ έ'χγι καί την άκραν ωραιότητα 
όπου ό κ. Μ ιστριώτη; Φαντάζεται

Ά ν  στη θέσι μα; ήταν Γύφτοι ή ήταν Αίθίο- 
π ε ;, κι’ άν Ικε.νοι έκυβερνιονταν καλά, κΓ άν τά  
γενικά συμφέροντα δεν έναντιόνονταν, θά τά  εκανε 
εκείνων ή Ευρώπη κατά προτίμησι τά  χαρίσματα. 
Μεταξύ ένό; ανθρώπου καλοντυμένου καί στολισμέ
νου και οπού νά μή διακρίνεται γ ιά  τ ιπο τ’ άλλο 
•παρά μόνον γιά  τά στολίδια του, ν ' ένό; άλλουνού 
ντυμένου πενιχρά κΓ όπου νά διακρίνεται γ ιά  κά
ποιο ανώτερο καί εξαιρετικό ηθικό ή διανοητικό 
προτέρημα, ποιόν θά προτιμήσωμε ; Τούτον τόν 
δεύτερον χωρί; αμφιβολία, όξω κΓ άν είμαστε ανόη
το ι.

’Ήτουν ή ταχτική  τή ; περασμένη; γενεά; τή ; 
δ ική; μ α ;, Οπού ήθελαν νά κρυβώμαστε όπίσω άπό 
το δάχτυλό μ α ;, καί υπάρχουν ακόμα κάτι λίγοι 
πατρ ιώτα ι; όπού θέλουν ν’ άκολουθάμε αΰτή τή 
ταχτική , νά δειχνώμαστε εκείνοι ’πού δεν είμαστε, 
νά κρύβωμε τά ϊ; κακίαι; καί τά  ελαττώματα καί 
τά  φταιξίματά μα; καί νά δείχνωμε όπω; έχομε ά- 
ρεταϊ;- και κοντά σταί; άλλαι; μα ; ψευτια ϊ; καί κα- 
τερναριαϊ;, νά προσθέσωμε ν' εκείνη μιανή; γλώσ
σα; όπού δεν είναι δική μα; καί όπού, με την άλ- 
λόκοτην ιδέα μ α ;, μά ; κάνει εΰγενικώτερου;.

Ά λλά ή Ευρώπη μά ; γνωρίζει παραπολύ καλά 
καί καλήτερα ά π 9 ό',τι γνωρίζομε έμεϊ; οί ίδιοι τόν 
εαυτό μ α ;, καί δεν είναι δυνατόν νά γελαστή, κα
θώς τό φανταζόμαστε. Καί όποιος όμολογάει τά 
ελαττώματα καί τά  σφάλματά του' τά  περασμένα, 
.αποδείχνει μέ τούτο δπώ; είναι καλήτερος καί σο- 
φώτερο; άπ ’ ό,τι ήτουν πρώτα.

Ό  κ. Μ ιστριώτη; μά; φοβέρισε όπώ; θά φορέσνι 
κόκκινη σκούφια άν ίδή όπώ; ό κόσμο; τού τόπου 
του άκολουθάει νά γράφη τή γλώσσα του, τή  γλώσσα 
’πού μιλεί. Άλλά ορθότερο καί δικαιότερο θά ήτουν 
άν έλεγε δπώ; θά τηνέ φορέσει άν ίδή όπώ; οί κυ-

Ά ς  πώ δνα λόγο γιά. τό βλλαγμά μου, πού τώρα 
ποώτη φορά. προβάλλω <3 τόν τύπο  με τ ύ  δημοτικά, 
ϊπ ε ιτα  άπό κάμποάα έλληνικά ποίιγραψα γιά  έφη- 
μεοΐδες καί βιβλία" θά γυρίάω κα ί πάλε άττιν καθα
ρεύουσα, κ ’ ίπ ε ιτα  θά ξαναγράφω άκόμα ρωμέϊκα 
κατά τό φύλλο καί δπως τό φέρνει Λ πεοίάταΟη,γιατί 
γνώμη μου είνα ι πώς ό μοναχός τρόπος νά λνθμ 
τό ζΆτημα είνα ι νά άφήΟουμε τόν καθένα νά γράφμ 
δπως τού κάζεται κ ι ’ δπως μπορεί. ’Αργότερα τό 
έθνος δλο τό έθνος, <5ιγά άιγά δίχως ταραχές καί 
σκοτωμούς, θά δει μοναχό του τ ί ταιριάζει καλλί
τερα μέ τές χρείες του καί θά δώσει τά ν Κορώνα 
στή βασίλισσα τής Καρδιάς του. Ίσ ω ς τότες κ ’ έμεΐς 
οί φιλολόγοι θά πάρουμε τέλος τήν Απόφαση νά 
γράφουμε Ουχνά καί χαριτωμένα στήν καθαυτού 
γλώσσα τού Ξενοφωντα καί τού Σιμωνίδη, καθώς 
πολλοί σοφοί στήν Εύρώπη άραδιάζουν προλόγους 
καί μελέτες μέ λεξικό καί όύνταξη άπό τόν Κικέ- 
ρωνα καί τόν Όράτιο. Αύτά δμως θά είναι άρωμα- 
τιόμένα παξιμάδια γ ια  μάς τη ς άριότοκρατίας πού 
δέ θά χάσουμε τά προνόμιά μας" μά ό λαός θά έχει 
τό ψωμί τό καθημερνό άπό σιτάρι σπαρμένο σ’ ένα 
χωράφι, όλάνοιχτο καί λέφτερο πού θ* τό δου
λεύει μέ τά δικά του τά χέρια καί πού δέν είνα ι 
καί δύσκολο μιά μέρα μερικά παιδιά του διαλεχτά

βερνήτκι; κάί οί διάφοροι αύτολεγόμενοι με χάποιά 
περηφάνεία πολίτευταΐς τού τόπου του ακολου
θούν νά μάς περιπαίζουν καί νά μά ; προδίδουν καί νά 
θυσιάζουν τά  συμφέροντα τού Κράξου; καί όλου τού 
έθνου; στά ποταπά ιδιαίτερα συμφέροντα τά  ίδικά 
τους.

*
» *

Τή χρεωκοπία καί τή φτώχεια καί τή δυστυχία 
τή σημερινή δεν τά  ίχουν φέρει ή γλώσσα καί τά 
ζήτημα τή ; γλώσσας, άλλά εκείνοι τά  έχουν φέρει. 
Καί πώ ; ό κ. Μ ιστριώτη;, όπού δείχνει νά είναι 
πατριώτη; τόσο θερμό;, γιά  τή χρεωκοπία καί τά 
άλλα κακά έμεινε καί μένει ψυχρό; καί ατάραχο; ;

Οί κυβερνήται; μας είν’ εκείνοι όπού κακοσυ
σταίνουν τό έθνο; όμπρό; στά μάτιά όλουνού τού κό
σμου καί όχι, καθώ; παραδόξω; πιστεύει ό κ. Μι- 
στριώτη;, ή γλώσσα όπού μιλούμε ή όπού γράφομε 
όποια κ ι9 άν είναι αΰτή ή γλώσσα. Καί άν άυτό τό 
έπίστευε Ινα; άνόητο; ή ένα; αμαθής, θά ήτουν 
συχωρεμένος. Ά λλά  νά τό πιστεύγι ό κ. Μ ιστριώτη;, 
Κ αθηγη,ής άπό του; παλαιού; κΓ άπό τούς πρώτου; 
τού ’Εθνικού Πανεπιστήμιου, τούτο ειν’ άσυγχώρετο. 
Καί όχι μόνον νά τό πιστεύγ άλλά καί νά άπατάνι 
καί νά σκοτίζϊ) τή  νεολαία, κάνοντας νά τό πιστεύτι 
κΓ αύτή , καί νά τ ή ; σηκώνγ τά  μυαλά μέ λόγου;, 
τιποτένιου; όχι μόνον γ ιά  τήν ούσία τους, άλλά καί 
γ ιά  τήν ίδιαν τή  μορφή, σέ βαθμό όπού νά στενά
ζουν καί νά προκαλούν α ίματοχυσίαι; περί όνου 
σκιά; κάί μέ τά σκοπό νά υπερασπιστούν τά είδωλα 
όπού γ ιά  αυτά έχει γράψει με τόσην όρθή κρίσι καί 
πνεύμα ό Ροίδη;.

*Η Κυβέρνησι σέ αύτή τήν περίστασι έκαμε πολύ
φρόνιμα καί όρθά κΓ έμεταχειρίστηκε αυστηρά μ,έτρα
εναντίον τών παιδαρίων όπού τούς έφάνηκε νά έχουν
τό δικαίωμα νά σχηματίζουν δικαστήριο δικό του;
καί νά οΐκειοποιούνται εκτελεστικήν εξουσία καί νά
έρχωνται κάθε φορά σάν άλλοι γιανιτσάροι καί σαν
άλλοι Δονκισώτοι νά μά ; επιβάλουν τή γνώμη του;
καί τή θέλησί του; σέ πράμματα όπού δέν είναι τή ;
άρμοδιότητά; του; κι9 όπού μήτε τά  έννοούν.

*
* *

Τήν άλλη φορά είχαν έβγει νά υπερασπιστούν τό 
κείμενο τού Ευαγγελίου καί νά καταδιώξουν τού; 
φρονίμου; καί λογικού; ανθρώπου; όπού ήθελαν μέ 
τή μετάφρασί του νά κάμουν νά τό εννοήσουν καλή
τερα οί άγράμματοι. Τό Εΰαγγέλιον είναι μεταφρα
σμένο σέ ολαι; τού κόσμου τα ΐ; γλώσσαις, ώς καί

νά τό στολίσουνε μέ τίποτες άνεπάντυχα γεννήματα 
τού νοϋ τους καί τη ς φαντασίας τους.

Λόντρα Αεκέβρης τοϋ 1903.
13, Gascony Avenue, Ν. W.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΒΛΒΛ Η Σ *

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ DIETERICH

Τώρα πού τό πρόβλημα τή; δημοτική; ώ; γλώσσα; 
φιλολογική; στην Ελλάδα ξανακινήθηκε πάλε, πολλοί 
φιλολόγοι θέλουν Γσω; νά μάθουν κάτι άπό τές πραχτικέ; 
προσπάθειες πού κάνουν οί τωρινοί "Έλληνε; γιά νά μά-

* ‘Ο κ. Βελέλη; είναι ό γνωστό; Ραβίνο; άπό τού; 
Κορφού;, πολύγλωσσο; καί βαθειά διαβασμένο; στην Ε 
βραϊκή ιστορία καί γλώσσα. Είναι μερικά χρόνια, στήν 
’Εποχή τοϋ Τρικούπη, είτανε λόγο; νά διοριστή καθηγη
τή ; τή; 'Εβραϊκή; στό Πανεπιστήμιο, άλλά ή θρησκεία 
έμπόδισε. "Ετσι τόν άφισε τό άνεξίθρησκό μα; κράτο; καί 
ζήτησε τύχη στά ξένα,Ό ιΝουμα;» θεωρεί τιμή τή συν
εργασία του.

στα ϊ; πλέον φτωχαϊ; καί καταφρονεμέναι;. Γ ιά νά 
είναι συνεπείς, ίπρεπε νά ύποστηρίξουν όπώ; σέ 
καμμιά γλώσσα δέν πρέπει νά μεταφράζεται τό Ευαγ
γέλιο. ΚΓ άν τή  μετάφοασι εκείνη δέν τήν ευρι- 
σκαν άρκετά καλή ή αρκετά π ισ τή , θά έμπορούσαν 
νά τό εΐποΰν καί θά έμπορούσαν νά τήν ποοσβάλουν 
γ ιά  τούτο, οχι όμως καί νά απαιτήσουν νά μή γέ- 
νεται, κατά μοναδικήν έξαίρεσι, καμμιά μετάφρασί 
στή δική μα ; τή  γλώσσα.

*0 Χριστό; είχε διδάξει γ ιά  νά τόν εννοήσουν* 
καί οί Ευαγγελιστάδε; είχαν γράψει τά  Ευαγγέλια 
γ ιά  νά τά εννοήσουν όσοι θά τά  ακροάζονταν καί 
τά  εννοούσαν πολύ καλά οί άνθρωποι τού καιρού τους, 
επειδή ήταν γραμμένα στή γλώσσα τους, στή 
γλώσσα τ ή ; εποχής. Σήμερα όμως ό λαό; μα ; δέν 
τά  εννοεί καλά, ένναεϊ όμω; τό ένα τρίτο ή τό μισό, 
καί ήτουν ανάγκη νά μεταφραστούν στή γλώσσά 
του γ ιά  νά τόν κάμωμε νά τά  ενναγ καλά. Καί ή 
τουν έγκλημα λοιπόν αύτό ; Καί ήτουν αντικείμενο 
άξιο γ ιά  νά προκαλέσν] τα ΐ; ταραχαΐ; όπου έχουν γένει;

Καί άν τή  ίια γ ω γή  των φοιτητών σέ ’κείνη 
την περίστασι τήν έχουν εγκρίνει ή Σύνοδο καί δ 
Οικουμενικό; ΙΙατριάρχη;, τούτο δέ σημαίνει τίποτα· 
καί ή Σύνοδο καί ό Πατριάρχης έπρεπε νά έρθουν νά 
μιλήσουν μ ’ εμάς, γ ιά  νά τού; άπολογηθούμε καί μέ 
κάτι περισσότερο, καί γ ιά  νά τού; πείσωμε όπώ; εί 
χαν άόικο, άν αληθινά δέν είναι πεισμένοι γ ιά  τούτο.

(Τήν Κυριακή τό τέλος)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΕΜΕΝΟΣ

ΦΤΗΝΑ Β ΙΒ Λ ΙΑ
Στό γραφείο του «Νουμδ» καί στό κιόσκι τήςΌμονοίας,

πουλιούνται τάκόλουθα βιβλία, μ*ά. δραχμή τό ενα  κ*
Ινα„φρ. χρ. γιά τό ’Εξωτερικό :

Τού ΨΥΧΑΡΗ : «Τδνειρο τού Γιαννίρη» καί τό «Τα
ξίδι μου». — Τοϋ ΠΑΛΛΗ : «Ή  Ίλιάδα· τόμοι δυό 
(Α —Μ). — Τοΰ ΦΩΤΙΑΑΗ : βΤό γλωσσικό ζήτημα καί 
ή εκπαιδευτική μας άναγέννησι;». — Του ΦΙΛΗΝΤΑ : 
«Γραμματική τή; Ρωμέϊκη; γλώσσα;» καί « ’Από τού; 
θρύλου; τών αιώνων» (ποιήματα).

Οί άγοραστε; τών επαρχιών πληρώνουν 30 λεπτά τα
χυδρομικά γιά κάθε βιβλίο.

Οί άγοραστε; τοϋ εξωτερικού δέν πληοώνουν ταχυ
δρομικά.

Άπό τήν «Ίλιάδα» τού Πάλλη μονάχα &0 αντίτυπα 
άπόμειναν.

ί θουν τή σημερνή γενεά τά κλασικά προγονικά του; εργα 
άλλάζοντα; τήν παλιά καί πολυτίμητη, κοκκαλιασμένη 
ίμω ;, μορφή τή; άρχαία; γλώσσα; στή ζουμερή καί τρυ- 
φερόπλαστη τή; νέα;. Πολλοί δικοί μα; θα πάρουν τέτοιο 
πρδμα προσβολή καί θά πούν τόν κόπο περιττό* επειδή 
τ’ άκούσαμε καί τό ξανακούσαμε δά πώ; οί σημερνοί 
Έλληνες τό χάνουν φιλοτιμία νά ξευγενίσουν τή γλώσσα 
του; σύμφωνα μέ τήν άρχαία, μάλιστα τώρα πού ή μιά 
τόσο κοντά ζύγωσε τήν άλλη. Τί άνάγκη νά σκοτίζουν- 
ται γιά νά καταιβάσουν τήν άρχαία ποίηση άπό τό ά
φταστο τη ; δψο; ώς κάτου στό βούρκο μια; γλώσσας δλό- 
τελα αρρωστιάρικης : Άκόμα καί σήμερα οί περσότεροι
Έλληνε; βλέπουν τό ζήτημα μέ κλασική προτίμηση καί 
μαζί του; πολλοί φιλόλογοί μα; πού δέ θέλουν άκόμα νά 
ξεμπερδέψουνε μέ τά πλανέματα τού κλασικού Ξαναγεν- 
νημού.

Πρέπει δ’μως νά χαιρόμαστε πού στήν Ελλάδα πρό - 
βαλε μιά μικρή συντροφιά άνθρωποι, πού νοιώθουν τί 
θά πει τέχνη, καί πώ; άντίθετα μέ τού; πολλούς πολε
μάει νά ξευγενιζει τή σημερινή άκαλλιέργητη γλώσσα 
τοΰ λαού, καί τή δοκιμάζει άν εχει δύναμη δχι νά φυλάει 
δειλά καί περίφοβα στήν παλιά τους μορφή τόν άρχαιο 
νού, παρά μέ τό μέσο του νά πλάθει καινούργιε; καί ζων
τανές κάνοντας απόχτημα σημερνό τήν κλερονομιά πού 
μα; άφησαν τά παλιά τά χρόνια. Φυσικά είναι άδύνατο
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ΕΙΚΟΝΕΣ

[ ’Από τα λυρικά τού μεγάλου ποιητή τής Γ ιαπωνίας ΣυΕρ 
Ύόχο (Syer-Yoko), μεταφρασμένα άπό τό Α γ γ λ ικ ό ]

"Ωρα γλυκειά  προβάλλει, 
τή φύση στεφανώνει πέρα ώς πέρα, 
ή μ ο νσκ ιά  χύνει μόσκους στον άγέρα 
αάν τήν  κ α ρδ ιά  που  απ ' τον πόνο  π ά λλε ι...

Μ αγνάδ ια  χύνουν τον ήλ ιου ο ί άχτίδες
άπδ τά νψ η  τονρανοϋ  κ ι άπδ  τά βάάη '
λ ιοπ ύρ ια , φλόγες κα ι δροσιάς ρανίδες
λες κα'ι ακορπι& νται ά φ ’ τής Ύ έκκας*  τό καλά&ι-

“Ισκ ιο ι κ ρυφ ο ί μέσα στ’ άπόακ ια  δάση
άπλώ νονντat στ' άβλάκ ι τδ δροσά το__
Ροβόλα, βοσκοπούλα, παοά  κάτω  
ή φλόγα τής άγάπης νά σε π ιά ση—  
σαν τδ αρνί, τά&ώο, τδ μ ικ οδ  
που  στή στ ιγμής π ου  άξέγνοιαατο περνάει 
άπδ  χοντά στ' ά γκ άά ι τδ π ικρδ  
ραφές ραφές τάγκά&ι τδ  μ α δ ά ε ι__

Ά ξέγν ιαστο  κ ι άτα ίρ ιαστο πουλά 
φωληά γυρεύει γιά νά π ιά ση  τέρι, 
ρουμάνια , $άση παίρνει, άγρια μέρ·ι\, 
δπου αγάπη  νάβρη  ντροπαλή.
Σ αν βρ ίσκει τη κα ι πα ίρνε ι τη στδ π/.άί, 
νατερις άπδ  ra γλυκολαλήματα, 
νέα ζω ή παληά ζω ή  χαλάει 
ή άγάπη  μ ε  χαρές κ α ί μ ε  φ ιλ ή μ α τα .. . .

Σ ώ πα , καρδιά , κα ι σβύσ ι τή μ ανρ ίλα  !  
αώ πα  κ ι’ άνοιζ' δρ&άνοιχτα τά φύλλα  
άπδ τον πόνο , πόνο  ϋ ά  βρης, οτώ πα'
Σ ώ πα , καρδ ιά  μ ο υ  !  σώ πα  ! . . . .  αώ πα !

ΑΒΓΕΡΙΝΟΣ

* α 'Υ έχχα ί πρέπει νά είναι Ισως ή Πανδώρα των για· 
κωνέζων.

Η  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  
ΠΣ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Γ Λ Ω Σ Σ Δ

*0 καθηγητής κ. A. Thumb κρίνοντας το γλωσ
σικό ζήτημα μέσα στό μεγάλο Γερμανικό περιοδικό

τών In d o g erm an isch en  F o rsc h u n g e n  γράφει τά - 
κόλουθα :

< Τής δημοτική; ή νίκη βτήν καλλιλογική φιλο- 
»λογία , είναι Ισως ζήτημα  λίγου καιροΰ. Δυσκο- 
»λώτερος είναι ό πόλεμος ώς πρός τήν επίσημη κΓ 
»επιστημονική γλώσσα. Διό ομω; εργα δείχνουν πώς 
»κΓ άφτοΰ έχει τού; οπαδούς του ό Ψυχάρης. Γ ιατί 
»μ ’ επ ιτυχ ία  δοκιμάστηκέ καί δημοτικά γράφτηκε 
»ΓΙ ολιτική Οικονομία κ ’ Ιστορία . (Παράβαλε Γ. 
»Μαρκέτη ΙΙλουτολογία καί Α. ’Κφταλιώτη Ιστορία 
»τής Ρωμιοσύνης). Καί στα διό έργα σαστίζει ό ά 
νθρωπος με τό κομψό καί τή γλωσσική γοργάδα, 
»μέ τόν άβίαστο κι* έπιτυχεμίνο άποδομό τών έπι- 
εστημονικών ορων, καί μάλιστα μέ του Έ φταλιώ τη  
»τήν εκφραστική δύναμη, δύναμη πού πρώτα απ ’ 
νολα έζοχα καταφαίνεται στών χαραχτήρων τόν ύυ- 
»χολογικό είκονισμό. Μ; τέτ ια  εργα φανερώνεται 
»μόνος του ό παραλογισμος όσων επιμένουν πώς ή 
»δημοτική είναι αταίριαστη σ’ έπιστημ.ονική πε- 
»ζογραφία».

Τού κ. Thumb τά λόγια μάς δίνουν άφορμ.ή ν’ 
αναγγείλουμε πώς καινούργιο σάστισμα— καινούρ
γιος δυναμ ίτη ;—καρτερά τό δασκαλισμό. Γ ιατί 
γλήγορα θά φανεί δημοτικό μετάφρασμα τού πιό 
μεγάλου μεταφυσικού επιστημονικού βιβλίου πού ώς 
τώρα έβγαλε ό κόσμος, δηλαδή τής ((Κριτικής τού 
“Αδολου Λογισμ,ού» τού Κάντ. Πόσα λόγια τους 
έχουνε νά καταπιούν οί διάφοροι Μ ιστριωτο-Χατζη- 
δάκιδες !

Γυρίζοντας στό άρθρο τού κ Thumb άς μετα
φράσουμε καί τάκόλουθά του λόγια :

«Τό γλωσσικό ζήτημα οί ΈβρωπαΤοι σοφοί (οί 
ΛΝεο-ελληνιστάδες) τό κρίνουν όλοι απαράλλαχτα, 
όντας μεταξύ του; σύμφωνοι καί σύμφωνοι με τούς 
»οπαδούς τής δημοτικής. Φυσικά τί γνώμη έχουνε 
»μερικοί πασπαλισμένοι δέ σημαίνει π ια  τίποτά  
»σήμερα ·ι.

Άπό τά ίδιο άρθρο με πολλή μας χαρά ξεσηκώ
νουμε καί τ ’ ακόλουθα λόγια, επαινετικά τών «Π α
ροιμιών» τού κ. ΙΙολίτη.

((Τό έργο μαρτυρώ επιμέλεια απέραντη.... κΓ ο- 
» ταν τελειώνει, θά παοουσιάζει συλλογή απαρά · 
»μιλλη σ’ οπια θές άλλη φιλολογία».

Είναι κρΐμας πού ό κ Πολίτης άκόυ,α επιμένει 
στό φραγκισμό «Μελέτα-, ΕΙΙΙ τού βίου». Γιατί τάχα 
όχι «ΙΙΕΡΙ τού βίου»;

Κ. ΤΕΨΑΡΙΚΗΣ

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ

Πώς ό Δροσίνης θά πάη στ* αγία χώματα νά γίνη Χα
τζή«·

Πώς τόνε στέλνει 6 Χατζήδακις.
Πώς θέλει νά πάη κι ό Μπάρμπα-Βικέλας, μά φοβαταε 

μήν κακοκαρδίση τόν Ψυ/άρη.
Πώς ό Μιστριώτης θά συστήση Γυμνιχούς ’Αγώνες.
Πώς γυρεύει πρώτα νά χαταπείση τούς οπαδούς του ν*  

κχμνουνε λουτρά χαθεμέρα.
Πώς ώς τήν <5ρα δέν τδ κατάφερε, γιατί αΰτοί δέν Εννο

ούνε νά χάσουνε προγονικό έδαφος άπό πάνου τους.
Πώς ό Ντεληγιάννης παράγγειλε Οικόσημο, Μιά θηλεια 

κορδόνι, κι άπό πάνω γραμμένο, «Έ λληνες έσμέν».
Πώς έλεγε σε μερικούς δημοτικούς τις προάλλες, «Βάρ

βαροι Εστέν».
Πώς ενα; φοιτητής ρωτούσε κάποιο φίλο του πόσο δια

φέρει τό πρωτότυπο τού Οίδίποδα άπό τή μετά
φραση του ’Αγγέλου Βλάχου.

Πώς ό φίλο; απάντησε «Όσο διαφέρει ένας Ά γγελος άπό 
ένα Βλάχο».

Πώς ό Πάλλης συλλογιέται νά μεταφράση καί τήν Π α - 
λαιά Γραφή.

Πώς τόν έβαλαν οί όβριοί τής Ρωσσίας.
Πώς ένας Καθαρευουσιαστής ονόμασε τή Δημοτική «Λ ερ - 

ναία Ύ δρα».
Πώς 6 ‘ Ηρακλής ώς τόσο ίχάμχ νά φανή.
Πώς ό Π. Νιρβάνας έκρινε τήν Τρ-.σεύγενη.
Πώς συστήνεται έπιτροπή νά ξετάση τ' βγήκε χπ’ αύτήν 

τή κρίση.
Πώς ή επιτροπή απάντησε κατά τό μαθηματικό αξίωμα 

«άπό τίποτα δέ βγαίνει κάτι».
Πώς ό Δροσίνης, άμα τ’ ακούσε, είπε πώς έχουνε λάθος 

οί μαθηματικοί.
Πώς αυτός τό άπόδειξε, καί γλήγορα θά τετραγωνίση καί 

τόν κύκλο.
Πώς τότε θά πειστή ό Κρούμπχχος πώς βγάζουν τά σχό

λιά μαςχαΐ Νεύτωνες κι Α ίγινήτες καί Γαλλιλαίους.
Πώς ένας ζουγράφος δουλεύει πρωτότυπη εικόνα, ό 

«Κλαίων Ραγκαβής».
Πώς του Γαβριηλίδη δεν τοΰ έρχεται νά σηκώση τώρα κι 

αυτός σημαία γιά τή δημοτική, καί πάει νά σκάση.
ΓΙώς αποφάσισα» όλοι τους νάποθάνουνε μέσα στα κατώ

για τής ψευτιάς παρά νά βγούνε στό φως καί νά πουν- 
πώς τήν πχθανε.

Ακούσαμε κι άλλα, μά ό αΝουμας» φωνάζει πώς σώνουν· 
αύτά.

ΓΛΩΣΣΙΤΣΑ

κανείς νά καταλάβει γ ιατί γίνουνται αύτές οί προσπάθειες, 
άν δεν ξέρει καί δεν παραδέχεται πώς ή νέα Ε λληνική  
ίχ ε ι οργανισμό δικό της ξεχωριστό άπό τήν αρχαία, απα
ράλλαχτα όπως ή ’ Ιταλική έχει οργανισμό διαφορετικό 
άπό τή  Λατινική.

"Ετσι λοιπό μέ τήν ίιτορία όδηγό άς Εξετάσουμε πώς 
σύμφωνοι με τούς καλαιστητικούς νόμους προσπαθούνε 
ατήν ’Ελλάδα μέ τά αριστουργήματα τής αρχαίας ποιητι
κής φιλολογίας νά ξαναστηλώσουν τήν τέχνη μερικοί πού 
νοιώθουν αληθινά τόν άρχαΐο ’ Ελληνισμό καί πού όχι μο
νάχα αγαπούνε βαθιά τή μητρική τους γλώσσα καί βλέ
πουν τήν ομορφιά της, παρά τούς στολίζει καί στέρια 
Εύρωπέιχη γραμματωσύνη. ’Εδώ πρέπει νά ονοματίσουμε 
πρώτ’ άπ’ όλους τρεις άνθρώπους, δυό Κορφιάτες πού π έ- 
θαηρν, τόν Πολυλα χαί τόν Καλοσγοΰρο, καί Ιναν Ί Ιπ ε ι-  
ρώτη, τόν Πάλλη*. Γιά τούτους τούς τρεΓς θα πούνε μιά 
μέρα πώς είναι θεμελιωτάδες μεταφραστικής φιλολογίας μέ 
άξία τεχνική.

Έ χει μεγάλη σημασία τό περιστατικό πού άπ’ αύτά 
τά τεχνικά μεταφράσμασα πρώτα πρώτα έρχεται τό αρ
χαιότατο μνημείο τής ελληνικής ποίησης : τά Ό μηρικά
βπη. Ά π ό  τούς τρεις πού ονοματίσαμε, πρώτος ό Πολυ- 
λας έβαλε χέρι στήν ’Οδύσσεια, καί δεύτερος ό Πάλλης

* Σημ. «Νουμα». Ό  Πάλλης είναι ’ Αρβανίτης.

«τήν Ίλιάδα. Τά άρ/αία δημοτικά τραγούδια είταν ϊσκ 
ίσχ τό θέμα όπου έπρεπε γιά νά δοκιμαστεί ή δύναμη τής 
νεας δημοτικής, καί κάθε κατεχάρης θά παραδεχτεί πώς 
καί οί δυό μετάφρασες βάσ~αξ«ν άσφαλτα τόν τόνο τού 
«Ρ'χβίυυ έπους. Ή  επιτυχία ξηγιέται μέ τά φιλολογικά 
δασκαλέματα τού κάθε μεταφραστή’ έτσι ό ψιλοχαμωίέ- 
νος ΓΙολυλας, πού άναθράφτηκε με τήν ’ Ιταλική γλώσσα 
καί φιλολογία καί μετάφρασε τήν «Τρικυμία» κ* έπειτα 
χαί τόν «Ά μ λέτο »  τού Σαίκσπηρ, παίρνει στά χέρια του 
τήν ’Οδύσσεια τήν Ερωτιάρα καί μυθοσπαρμένη, Εκεί πού 
ό άμάλαχτος ΓΙάλλης, θρεμμένος με τά κλέφτικα τραγού
δια τής πατρίδας του "Ήπειρος, δουλεύει μέσα στους πο
λέμους καί τους αγώνες τής Ίλιάδας.

Καί τά δυό αύτά έργα μαρτυρούν άλάθεφτα πού μορ
φώθηκε μιά γλώσσα φιλολογική. Μάλιστα τού ΙΙολυλά τή 
μετάφραση πού βγήκε στά 1875 τήν πήραν πρότυπο 3λοι 
οί μεταφραστάδες στά κατοπινά χρόνια. Ό  συχωριανό; 
του κριτικό; ό Καλοσγούρος λέει’ « Ό  Πολυλας πήγε σ’ 
»όλες τές πηγές μέ στοιχεία ζωντανά καί άξια νά έκφρά- 
»ζουν Ιδέες καί αϊστήματα όμηρικά’ στή διαλεχτό τών 
»Κορφών άπ’ όπου δανείζεται πολλούς όμορφους ίδ ιω τι- 
»σμούς, στή νέα δημοτική, στή γλώσσα τού μεσαίωνα, 
»περσότερο άπ’ όλα στήν Κρητική ποίηση, στά 'Ελληνικά
»τής ’Εκκλησίας καί τής Άλεξαντριανής Εποχής’ καί χώ 
νοντας όλα αύτά τά στοιχεία σ’ ενα χωνευτήρι μαζί, πα-

, σκίζει νά,κάμει κάτι μονόμορφο» Κοντά σ’ αύτά έρχουν- 
ται πολλοί νεολογισμοί ίδιόβγαλτοι τού μεταφαστή πού 
δείχνουν καί πόσο ώραία ήξερε νά φτιάνει λόγια ό Πολυ
λας με τήν πλαστική δύναμη τής νέα; δημοτικής. Λέξες 
σάν λαμπρόκαρπος, άΰτιμόκοπος, ηολυβότανο , κα - 
τάίΐκιος*, ποδοΰυρτά , πετροΟεριό, χ ειμ ω νο ζά λη , π τ ε -  
ροκοπώ , χερομανόδ ¡χάνω χερονομίες), άκροφυτρώνω- 
καί άλλέ; δει/νουν πώς λ ίγε; γλώσσες νέε; έχουν τή δύ
ναμη νά φτιάνουν σύνθετα έτσι κοντά καί όμως γιομάτα 
νόημα.

Γιά νά δώσουμε ένα δείγμ* άπ’ αύτή τή μετάφραση, 
ας πάρουμε τό κομμάτι πού Ιστορεί τά περιβόλια τού ’Αλ
κινόου (II 114— 121).

Δέντρ’ αυτού μέσα ύψώνονται χλωρά καί φουντωμένα’ 
άπιδιΕ; είναι καί ροϊδιές, λαμπρόκαοπε; αηλέες,
Καί με γλυκόκαρπε; συκιές Ελιές ’/.υμό γεμάτες.
ΕΓν’ ό καρπός τους άφτονος κι’ δλο/ρονης δέν λε ίπ ε ι 
Χειμώνα είτε χαλόκαιρον’ άλλ’ άπαυα φυσώντας,
Αύρα ζέφυρου άλλα γέννα, καί άλλα ωριμάζει νέα.
Γερφ τ ’ άπίδι κι άλλο ανθεί, τό μήλο κι άλλο μήλο,
Καί τό σταφύλι, κι άλλο άνθεϊ, τό σύκο κι άλλο σύκο.. 

_____________  (άκολουθεί)

* Ενώνοντας πρόθεσες καί ονόματα ή δημοτική γλώσσα 
σου φτιάνει σύνθε-τα σαν κατακέφαλα, άνάερα, Ούρριζα, 
όλα γεμάτα^εχφραση καί ζώρι.
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Κ Α I

Π Ρ Α ΓΜ Α Τ Α

Π Ο Μ Φ Ο Λ Υ Γ Ε Σ
ήσαν καί διερράγησαν ! Τό λέμε γιά κείνους 
τού; άφελεΐς πού πιστέψανε γιά μιά στιγμή  
πώς οί πατέρες τοΟ έθνους θάφηναν τάερολο- 
γήματα καί θά κοίταζαν μιά ώρ’ άρχήτερα νά 
ξεμπερδέψουν μέ τά φορολογικά καί στρατιω
τικά νομοσχέδια, γιά νά δώσουν στήν Κυβέρ
νηση τάπαιτούμενα μέσα γ ιά  τής χώρας την 
άμυνα.

“Γστερ* άπό τδ λ ίγο  τοΟ κ. Θεοτόκη κ ι ’ 
άπό τά κροκοδιίλια δάκρυα τοΟ κ. Δεληγιάννη, 
αί»τδ μδς έφώναζαν δλες οΐ έφημερίδες, οί πα- 
τριωτικώτατες : «Κάθε ώρα ποΟ χάνεται σΙ

λόγους και σ ΐ συζητήσεις, άφαιρεϊται άπό τήν 
ζωή τοΟ έθνους I Έργα,. Εργα ! *

Κ ’ έξακολουθοΟσαν πρώτες αύτές τά  λόγια. 
Κ  ’ οί βουλευτές δέν ήμποροΟσαν παρά νά μ ι- 
μηθοΟν τδ παράδειγμά τους. Κ ι ’ ό λαός, δ 
μακάριος λαός, τρέφεται τόσες μέρες τώρα μ ’ 
άέρα καβουρντιστό και περιμένει, όπως πάν
τοτε, νά τοΟ άναδιοργανώσουν οί έκλεχτοί του 
τδ στρατδ καί νά τοΟ φέρουν τήν εύημερία— 
ποΟ δλο τοΟ τήν τάζουν, μά ποτέ δέν τού τήν 
φέρνουν— μονάχα μέ τά παχειά τους λόγια.

Ε μείς— κ ι’ άς μας ποΟνε και πάλι προδό
τες οί πατριωτικώτατοι κ. κ. Γιολντάσηδες και 
οί λοιποί έθνόπληκτοι πατσαβουρογράφοι— ποτέ 
δέν έλπίσαμε πώς μπορεί νά βγή τίποτε άγαθδ 
άπδ Βουλή βουτηγμένη ϊσα μέ τδ λαιμδ στδ 
ρουσφέτι, άπδ δημοσιογραφία πού Ιναν άγώνα 
εέιγενή άναγνωρίζει, τδν άγώνα τής πρώτης κυ
κλοφορίας, κ ι ’ άπδ Κυβέρνηση ποΟ άπδ τή  μιά 
μεριά φωνάζει πώς έρχεται νά έφαρμώση έθνικδ 
πρόγραμμα κ; ’ άπδ τήν άλλη  άσχολεϊται άπδ 
τδ πρωί Γσα μέ τό βράδυ μέ τά προσωπικά ζη
τήματα, μέ μεταθέσεις, παύσεις καί διορισμούς.

Μπορεί νά μας έβρισε δ Σιλβεστρέλλι. Μά 
ήταν ξένος τδ κάτω κάτω κ ’ έπειτα δέν ήταν 
κ ’ υποχρεωμένος νά μας θαυμάση, άφοΟ μ άλι
στα καί μεϊς οί Γδιοι δέν του δώσαμε καμμιά 
άφορμή θαυμασμού, ίσο καιρδ έμεινε σιμά 
μας καί μελετούσε τά χάλια μας Δέν μας λέτε 
δμως, παρακαλοΟμε, τ ί άλλο κάνουν οί περί
φημοι πατριώτες παρά νά βρίζουν μέρα νύχτα  
τήν πατρίδα μέ τά καμώματά τους ;

θέλεις μήλον έπαρε, θέλεις άχλάδιν. θέ
λεις τήν Βουλή κοίταξε, θέλεις τδν τύπο, θέ
λεις τδ Πανεπιστήμιο, δ, τι διάβολο θέλεις έπΐ 
τέλους. ’Α π ’ δλες τίς μεριές Ινας^άγώνας γί
νεται, νά στηλωθή τδ θεόρατο άγαλμα τή ς έ- 
θνικής Βρισιάς πού νά τδ βλέπουν δχι μονάχα 
δσοι έχουν συμφέρο νάχουν καρφωμένα τά μά
τια  τους άπάνω μας, μά κ ’ οί στραβοί άκόμα.

Στήν έθνική αύτή δουλιά, ή Βουλή είναι δ 
άρχιμάστορας καί μεϊς οί άλλο ι,τά  ταπεινά κο- 
πέλια του.
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σπουδαιοτάτη πράξη τον κ. Ύπουργοΰ των Ναυτικών 
θάναγράψ ουμ ε  κατά  καθήκον  χρονογραφ ικδν καΧ 
μεϊς. Έ πήγε τήν περασμένη  έβδομάδα  ατό Ναύ
σ ταθμ ο . Κ ι* δχι μονάχα  ίπ ή γ ε , μ ά  κα ι τδν επ ιθ εώ 
ρησε. Κ α ί τδ σπ ουδα ιότερο—εδώ  είνα ι π ια  που  σα 
στίζει τδ μ υαλδ  του Ανθρώπου ! —ε ί  σ ή λ θ  ε ν  ν π δ  
τους λέβητας τω ν θω ρηκτώ ν.

01 α Κ α ιρο ί α τδ τελευταίο τδ έγραψαν μ ε  δ ίκ ιο  
θ α υ μ α σ μ ό , μ ά  κα ί μ ε  μ ιά  φοβερή ανακρ ίβεια . Μ ας 
είπαν πώ ς πρώ τος κα ι μ ό ν ο ς  δ τω ρινός  ‘ Υ π ο υ ρ 
γός είαήλθεν υπό  τους λέβητας τών θω ρηκτώ ν, ενώ  

καί ύπδ τους λέβητας τώ ν θω ρηκτώ ν κα ί υπό  κάθε  
άλλου είδους λέβητας εισέρχετα ι πάντοτε ή Π ολιτική 
κα ί τά κάνει θάλασσα .
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τής Βραΐλας είχε τήν καλωσύνη νά δημοσιεύστ] τό 
ακόλουθο άρθράκι γ ιά  τον «Μουριά».

Ή  εν Άθήνοας έκΒιΒομένη συνάΒελφος ό «λίαυμα;» 
εισέρχεται εις το δεύτερον αυτής έτος. ’ Αξιέπαινου ε ίν ι ι  
τδ θάρρος κ«1 ή φιλαλήθεια μεθ’ ης ή έν λόγω συνάδελ
φος εκφράζεται επί τών διαφόρων ζητημάτων μή εμ β λ ί- 
πουσα εις πρόσωπα άλλα άπδ πεποιθήσεως κρΐνουσα. ’ Ε
κείνο ΒΓ οπερ λυποόμεθα είναι δτι ή έν λόγω συνάΒελφος 
γράφεται εις τδ ψυχαρικδν «κείνο γλωσσικδν ΙΒίωμα οπερ 
Οέλουσί τινες νά ε ΐια γά γω ιι φεροντε; ούτω καί εις τδ 
κεφάλαιον αύτδ μεταξύ τών Ε λλήνω ν τή ί διχόνοιαν, -¡¡τις 
εβλαψε, βλάπτει καί θά (Βλάπτη πάντοιε τδ "Εθνος. "Ας 
έλπίσωμεν οτι ή συνάδελφος, ν; εύχόμεθα πάσαν προα
γωγήν, θα έννοήση τδ κακόν δπερ προσγΐνεται εκ τής 5ι- 
χονοίας καί θά προτιμήση τήν γλώσσαν, ήν τδ εγγράμ
ματον ΙΙανελλήνιον καθιέρωσε πλέον».

Γράφουνται τόσες εφημερίδες στήν γλώσσα «ήν 
τό εγγράμματον ΙΙανελλήνιον καθιέρωσε», ώστε δεν 
πειράζει άν γραφεται καί μιά έφημεριδούλα στήν 
γλώσσα ήν καθιέρωσε τό αγράμματο ΙΙανελ.λήνιο. 
Θά μάς τά συχωρέσν) αΰτό δ «Ελεύθερο; Λόγοςa - ^  
πού τον ευχαριστούμε γ ιά  τά  καλά καί τά  γκαρ- 
διακά λόγια του—όταν μάλιστα λάβη ύπ’ οψη του 
πώς ή γλώσσα ήν τό εγγράμματον κτλ. άρχισε νά- 
πασχολίΐ καί τήν Δικαιοσύνη τής Πατρίδας μας.

Η Α Π Ω
καί ή Έ ώ α  δίνει πάλι καί παίρνει στίς στήλες 
τών εφημερίδων τώρα με τόν Ρωσσο-Γιαπωνέζικο πό
λεμον. ‘Όλος ό κόσμος τήν χώρ’ αΰτή Γ ιαπωνία 
τήν ξέρει κ ’ έτσι τήν λέει.’Εμείς δχι. Πρέπει νά τήν

Α Ρ Χ Α Ι Α  Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΙΑ

Λ Ο Γ Γ Ο Υ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ
Μ ε τ ά φ ρ α σ η  Ή λ ί α  Π . Β ο ν τ ί ε ρ ίδ η

Η’ . Νιοί Μεθυμνιώτες θέλοντας νά περάσουν τον 
τρύγο με ξενομερίτικη διασκέδαση, αφού έρριξαν στή 
θάλασσα ένα καΐκι καί κάθισαν στό κουπί τούς δού
λους, πέρναγαν γίαλό-γιαλό άπο τίς έξοχες τών Μ ιτυ- 
ληνιών, όσες ήταν κοντά στή θάλασσα. Γιατί ή ακρο
γιαλιά είναι καλολίμανη καί στολισμένη μεγαλό
πρεπα μέ σπίτια κ’ έχει λουτρά συγκρατητά καί περί 
βόλια κΓ άλση, άλλα φυσικά κι’ άλλα φτιασμένα άπ ’ 
άθρώπους- όλα πιτήδια γιά νά κατοικιούνται. Κι’ ό
ταν έπιασαν στή στεριά κ ι’ άραξαν, δέν έκαναν κανένα 
κακό παρά άρχίναγαν λογής-λογή,ς διασκέδασε;- πότε 
μ’ αγκίστρια κρεμασμένα άπο καλάμια μέ. ψιλ.ή πετο

νιά ψάρευαν πετρόψαρα άπό χαμηλό βράχο' πότε μέ 
σκυλιά καί μέ δίχτυα έ'πιαναν λαγούς πουφευγαν άπό 
τάμπέλια έξαιτίας τοΰ θόρυβου. Κ’ υστερις άρχισαν 
νά κυνηγούν καί πουλιά κ’ επιασαν μέ τά  βρόχια άγριό- 
χηνες καί άγριόπαπιες καί τώγια , ώς πού ή διασκέ
δαση τούς γίνονταν ωφέλιμη καί γιά  τό τραπέζι. ΚΓ 
άν είχαν ανάγκη άπό τίποτις, τοπαιρναν άπό τούς χω
ριανούς, πλερόνοντας περισσότερα άπό όσο άξιζε. Καί 
χοειάζουνταν μονάχα ψωμί καί κρασί καί μέρος γιά 
νάξομείνουν. Γιατί δέν τούς φαίνουνταν σίγουρο μέσα 
στό χεινόπωρο νά μένουν τή  νύχτα στή θάλασσα" γ ι’ 
αΰτό. καί τά καΐκι τόσυραν στή στεριά άπό τό φόβο 
τής χειμωνιάτικης νύχτας. Μά κάποιος άπό τούς χω 
ριανούς, πού χρειάζονταν σκοινί γ ιά  νά τραβήξει μιά 
πέτρα πού θάλιονε μ’ αΰτή τά πατημένα άποτουγή- 
δια, γιατί τό προτητερινό τοΰχε κοπεί, άφοϋ πήγε 
κρυφά στή θάλασσα καί σίμωσε στό άφύλαχτο καΐκι, 
έλυσε τά παλαμάρι, τόφερε σπίτι του καί τό μεταχειρί
στηκε σ’ ό,τι τού χρειάζονταν.

©, . Μέ τά ξημερώματα λοιπόν οί Μεθυμνιώτες 
νιοί ζητούσαν τό παλαμάρι, κ* επειδή κανένας δέ μο- 
λογούσε τήν κλεψιά, άφοϋ κατηγόρησαν κομμάτι τοΰς 
φίλευτάδες τους, Αρμένιζαν γιαλό-γιαλό- κΓ όταν τρά
βηξαν τριάντα στάδια, αράζουν στήν έξοχή, πού κά- 
θουνταν ή Χλόη κΓ 6 Δάφνης. Γιατί τούς φάνηκε πώς

( ό κάμπος ήταν καλός γιά νά κυνηγήσουν λαγούς. Κ’ 
επειδή δέν είχαν σκοινί γιά νά δεσουν παλαμάρι, έ- 
στρηψαν χλωρή λυγαριά σά σκοινί καί μ’ αΰτή. έδεσαν 
τό καΐκι άπο τή πρύμη στή στεριά. "Επειτα, άφου 
άπόλυσαν τά σκυλιά νά ψάχνουν στίς στράτες πού 
φαίνουνταν πιο βολικές, έστηναν τά δίχτυα. Καί 
τά  σκυλιά τρέχοντας μ.έ γαυγίσματα φόβισαν τά  γ ί
δια· κ ι’ αΰτά άφίνοντας τά  ψηλώματα έτρεξαν περισ
σότερο κατά τή θάλασσα. Καί μή βρίσκοντας τίποτις. 
φαγώσιμο στήν αμμουδιά,πήγαν τά πιο ζωηρά κοντά στό 
καΐκι καί κατάφαγαν τή  χλωρή λυγαριά, πού μέ δαύτη 
ήταν δεμένο. ’‘Ηταν καί λίγη φουσκοθαλασσά, γιατί 
είχε σηκωθή άνεμος άπό τά βουνά. ΚΓ έτσι, άφού είχε 
λυθεί τό καΐκάκι, γλήγορα τό συνεπήρεν ή κυματο- 
συρμή καί τόφερεν ανοιχτά στό πέλαγο. ΚΓ όταν τόν- 
νοιωσαν οί Μεθυμνιώτες, άλλοι έτρεχαν κατά τή θά 
λασσα κι* άλλοι μάζευαν τά  σκυλιά- και φώναζαν όλοι 
μ.αζί γιά  ν’ ακούσουν όλοι άπό τά  κοντινά χτήμ,ατα και 
συναχτούν έκεί. Μάδέν έβγαινε τίποτις- γ ιατί καθώς 
δυνάμονεν ό άνεμος,μ.’ ακράτητη γληγοράδα τό καΐκι 
σέρνονταν άπό το ρέμα. ΚΓ οί Μεθυμνιώτες, έπειδής 
έχαναν οχι λίγα πράματα, ζητούσαν τό γιδάρη- 
κΓ άφοϋ βρήκαν τό Δάφνη τόνε χτύπαγαν και τόνε γύ
μνωναν' καί κάποιος κρατώντας σκυλολοϋρι τού πισταγ- 
κώνιαζε τά  χέρια γιά νά τόνε δέσει. Φώναζε ό Δάφνης,



β  _________  . .

ττοΰμε ’Ιαπωνία γιά νάπαδείξουμε πώς καταγόμαστε 
άπό τούς αρχαίους Έ λληνες, g ’ έπ ί ιδή <j¿v πάρουμε 
τόν κατήφορο στήν κλασικό μανία, δεν βαστιούμαστε, 
τής αλλάξαμε τήν πίστη καί τόνομα καί τή ν  είπαμε 
Έ ώ α  (σάν νάχουμε χαλασμε'να τά  φωνητικά μας 
όργανα) καί 'II "Απω.

Τό τελευταίο όνομά τ η ; δικαιολογιέται κάπως 
καθώς έλεγε ενας χωρατατζής :

-  Τήν λένε, βρε αδερφέ, τήν ’Ιαπωνία (τ’Ιάπω» 
έτσι χαϊδεφτικά. Νά, όπως λέμε καί μεϊς Μ ίμη τό 
Δημήτρη καί τήν Ευφροσύνη Φοφώ !

Τό κάτω κάτω τδνομα δεν έχει νά καν/ι τίποτε. 
Ή  "Απω τήν γράψουνε οί εφημερίδες, ή Έ ώα, ή 
Γ ιαπωνία, δεν παύει, καί με τά  τρία ονόματα τη ;, 
νά πολεμάν; μ.ε τή Ρωσσία καί νά δημιουργή, Τελευ
ταίες Ώρες, αΰθεντικώτατες κΓ ακριβέστατες πάν
το τε , «ττίς άπογευματιν=ς έφτιμερίδες. Π όβίί μάχες
καί πόσες ναυμαχίες έχουν γίνει ίσα μέ τώρα στις 
τελευταίες αυτές ώρες, δέν περιγράφουνται ! Φοίντα- 
στή,τε που καί τά Ρωσσικά θωρηχτά πριν τάνακα- 
λύψουν ποΰ βρίσκονται οί Γιαπωνέζοι, τάνάκάλυψε ή 
«Εσπερινή» στήν «τελευτα ία  ώρα» τ η ; άπό τήν 
περασμένη Δευτέρα καί τά έβύθισε μάλιστα.

Γι’ αυτό, λένε, πώς ή Ρωσσική Πρεσβεία θά 
κάνγ, παραστάσεις στήν Έ λλ, Κυβέρνηση καί θά ζη- 
τήσν; νά περιοριστοΰν λίγο οί εφημερίδες, άφοΰ μΓ 
τ ις  ακριβείς ειδήσεις τους χρησιμεύουν ώς κατά
σκοποι τής Γ ιαπωνίας. ’Ίδιες παραστάσεις θά κάνγι 
κκί γ ιά  τά  περίφημα ίστορικογεωγραφικά άρθρα τών 
«Κα ιρών», τά όποια χαραχτηρίζει ώς μεροληπτικό»- 
τα τα  υπέρ τών εχθρών τη ς.

Γ ιά νά είμαστε ειλικρινείς πρέπει ά όμολογή- 
σουμε πώς ή «Ε σ τ ία »  με'νει, κατά τή συνήθεια τ η ;,  
πάλι πίσω στό ζήτημα αύτό, άφοΰ δημοσιεύει τ ις  
λιγώτερε; ειδήσεις άπό τά  φανταστικά πεδία τοΰ 
πολέμου.

ΜΕ Δ Ω Δ Ε Κ Α

σ ε λ ίδ ε ς  θά  β γ η  π ά λ ι  ό « Ν ο υ μ α ς »  τ ή ς  ά λ λ η ς  
Κ υ ρ ια κ ή ς .  Ε ξ ό ν  ά π δ  τ ή  τ α χ τ ικ ή  τ ο υ  υ λ η  
θ ά χ η  Ενα άρθρο τ ή ς  δ . Ά ρ ο δ α φ ν ο ύ σ α ς  γ ιά  τ ά  
Κ ά ρ τ -Π ο σ τ ά λ ,  Ι ν α  δ ιή γ η μ α  τοΟ κ .  Κ . θ ε ο -  
τ ό κ η  « ’Α κ ό μ α ; »  κ α ί «Ε να γ ρ ά μ μ α  ά π δ  τ ή ν  
Κ ο υ τ α λ η » ,  ρ ιζ ο σ π α σ τ ικ ώ τ α τ ο ,  γ ιά  τ ή ν  π ε ρ ί
φ η μ η  Ε κπ α ίδ ευσ ή  μ α ς ,  ποΟ π ρ έπ ε ι ν ά  τό  δ ια -

ποΰ τόνε χτυποΰσαν, καί παρακαλ.οΰσε τού; χωριανούς 
καί πρώτα-ποώτα το Λάμωνα καί τό Δρύαντα έκραζε 
γ ιά  βοήθεια.ΚΓ αυτοί τόν τραβούσαν πρός τό μέρος τους, 
γ ιατί ήταν γεροί γέροι κι’ είχαν χέρια δυνατά άπό τά  
σκάψιμο καί ζητούσαν νά δικαιολογηθεί πρώτα γ ιά  τά 
Οσα γίνηκαν. Κ’ επειδή κ’ οί άλλοι ήθελαν τά  ίδια, 
διορίζουν κριτή τό Φιλητά τά γελαδάρη, γ ιατί ήταν 
ό πιο γέρος άπό όσους ήταν εκεί κΓ είχεν όνομα άνά 
μεσα στους χωριανούς γιά  τή μεγάλη του δικιοσύνη.

Γ Καί πρώτοι άρχισαν τήν κατηγορία οί Μεθυ- 
μνιώτες καθαρά καί σύντομα, σάν είχαν γελαδάρη γιά 
κριτή ·

— Ήοθαμε σε τούτους τούς κάμπους θέλοντας νά 
κυνηγήσουμε- καί τό καΐκι μας λ.οιπόν, άφοΰ τό θέ
σαμε μέ λυγαριά χλωρή στήν ακρογιαλιά τ ’ άφίσαμε, 
κ ’ εμείς μέ τά σκυλιά ζητούσαμε κυνήγι. Στό αναμε
ταξύ τά γίδια τουτουνοΰ έδώ, άφοΰ κατέβηκαν στή 
θάλασσα, καί τή λυγαριά τρών όλότελα καί τό καΐκι 
λ.ύνουν.Τό είδες ποΰ τό παράσερνε ·ή θάλασσα, μέ πόσα 
καλά νομίζεις πώς ήταν γεμάτο; καί πόσα χάθηκαν 
μονομιάς; καί πόσα στολίδια τών σκυλιών; καί πόσα 
λεφτά; μπορούσε τινάς ν’ άγοράσει τά  χτήματα του- 
τουνών άν τάχεν έκεΐνα. Γ ι’ αύτά όλα θέλουμε νά πά
ρουμε σκλάβο τούτονε τόν κακό γιδάρη, ποϋ βόσκει τά  
γίδια στη θάλασσα σά ναυτικός.

βάσο υν"  β λ *  οί δ α σ κ α λ ο θ ρ εμ ένο ι Ρ ω μ ιβ ί ,  κχ\ π ε 
ρ ισσότερο  ά π ’ ό λ ο υ ς  Ε κείνο ι ποΟ θ ά π ο τβ λ έ σ ο υ ν  
τ δ  Ε κ π α ιδ ευ τ ικ ό  σ υν έδ ρ ιο , ά ν  ύ π ο τ ε θ ή  π ά ν τ ο τ ε  
π ώ ς  τ δ  π ε ρ ίφ η μ ο  α ύ τ ό  σ υν έδ ρ ιο , (ποΟ β γ ή κ ε  
π ά ν ο π λ ο  ά π δ  τδ  κ ε φ ά λ ι  τοΟ κ .  Β ικ έ λ α  ώ ς  ή 
Ά θ η ν δ  τ δ  π ά λ α ι  κ τ λ . ) ,  θά  σ κ ε φ τ ή  σοβαρά  γ ιά  

τό  μ όνο  ζ ή τ η μ α  ποΟ δ η μ ιο ύ ρ γ η σ ε  τ ά  τ ω ρ ιν ά  
χ ά λ ια  μ α ς  κ α ί θά  μ ά ς  φ έ ρ η , ά ν  τ ά λ λ ά ξ ο υ μ ε  
ά ν θ ρ ω π ιν ώ τ ε ρ α , σΕ κ ά π ο ιο  κ α λ ύ τ ε ρ ο  μ έ λ λ ο ν .

Τδ «γράμμ ’ άπδ τήν Κούταλη» θά ξα- 
φνιάση τούς παιδαγωγούς τής ρουτίνας, άν κα
ταδεχτούν νά τό διαβάσουν, καί θά τούς άπο- 
δείξη τετραγωνικά» ΐα τα  πώς 0,τι κάνουν ώς 
τώρα τ ίπ ο τ ’ άλλο δέν είναι παρά άντιπαιδα- 
γωγική καί άντιπατριωτική δουλιά, άνεύθυνη
πάντοτες άφοΟ δέν βρέθηκε άκόμα κανένας
Τπουργδς τής Παιδείας νά τού; ζητήση λόγο 
και νά τούς άνοιξη τά  δασκαλοσκοτισμένα μ ά
τια  τους.

Στό φύλλο τής άλλης Κυριακής θδναι κΓ 
ό ’Ονειροκρίτης τοΰ «Νουμά» γραμμένος άπδ 
τή Γ λ ω σ σ ί τ σ α .

Γ Ρ Α Φ Ο Τ Ν Τ Α Ι

ανοησίες καί στή δημοτική γλώσσα. Δέν τό κρύβουμε. 
Μάλιστα ενας αγώνας γλωσσολογικό; ποΰ άνοιξε τελευ
ταία στή «Θεσσαλία» τοΰ Βόλου, διεξΛχθη, ό'πως λεν 
οί δασκάλοι, μέ δημοτικέ; λέξεις καί μέ δημοτικές ανοη
σίες. Ένα; κ. Λαβλακίδας είναι κι’ αν είνα ποΰ τά θα
λάσσωσε μέτίς έξωφρ ενικές ιδέες. Μά κ’ οί άλλοι δέν πή
γαν «ίσιο.Ποιος λίγο, ποιός πολύ, δ'λοι έπρόσφεραν στόν 
αγών1 αύτό τήν άνοησούλα τους.

Ό  αγώνας έκλεισε μ* ένα περίφημο Υράμιμυκ τοΰ κ. 
Σκίπη στού; «©εσσαλούς |»ον». Άπό τόν έπίλογο 8ά 
καταλάβετε καί τάλλο γράμμα ;

— «"Ωρα καλή σας, γλυκοί μου πατριώτες I Τό παιδί 
τοΰ Ρήγα (3ας σας χαιρετάει ! "Οσοι εργαστήκατε γιά τό 
έργο |*ον (τό ξέρετε μονάχοι ποιοι είστε I) έχετε τή 
συνείδησή σας αναπαυμένη πώς γιά κάτι ιερό εργαστή
κατε. "Ωρα καλή σας, γλυκοί μου πατριώτες,* τό παιδί 
τοΰ Φεραίου σας σας χαιρετφΐ»

Εξόν άπό τόν Βόλο, ό κ. Ένσκίπη; θά ένσκυψη καί 
σ’ άλλες πόλεις τή; Θεσσαλίας γιά νά κυρήξγι τό ίερό του 
έργο !

*0 κ. Βδελλόπουλος δέν έφυγε ακόμα άπό τήν 'Αθήνα. 
Οΰ'τε ό κ. Μιστριώτης.

Τέτοιες κατηγορίες έκαμαν οί Μεθυμνιώτες.
ΙΑ’ ΚΓ δ Δάφνης βρίσκονταν σέ κακή κατάσταση 

άπό τις ξυλιές, μά βλέποντας έκεϊ τή Χλόη τ ’ άψη- 
φοΰσεν όλα. Κ’ έτσι άπολογήθηκε:

— ’Εγώ βόσκω τά γίδι* μου καλά. Πότες δέν πα- 
ραπονέθηκε κανένας χωριανός, ότι τρ*γί δικό μου βό
σκησε στόν κήπό του ή κλήμα βλασταρωμένο έσπασε. 
Μά αύτοί είναι κακοί κυνηγοί κ’ έχουν σκυλιά κακογυ- 
μνασμένα, ποΰ τρέχοντα; πολύ καί γαυγίζοντας δυ
νατά έδιωξαν τά γίδια άπό τά  ό'ρη καί τούς κάμπους 
κα τάτή  θάλασσα, σά λύκοι. Μά θά μου είποΰν; έφα
γαν τή λυγαριά· βέβαια, άφοΰ δέ βρίσκαν στήν άμ- 
μουδιά χορτάρι ή κουμαριά ή θυμάρι. Μά χάθηκε τό 
καΐκι άπό τόν άνεμο καί τή  θάλασσα’ αύτά είνα τοΰ 
χειμώνα δουλιές κΓ οχι τών γιδιών. Μά ήταν έκεΐ 
μέσα φορεσιές καί λεφτά- καί ποιός έχοντας τά λογικά 
του θά πιστέψει, ότι καΐκι, ποΰ είχε μέσα τόσα πρά
ματα,είχε λυγαριά γιά  παλαμάρι; -

IB' Καί υστερ’ άπ’ αύτά έκλ,αψε ό Δάφνη; κ’ έφερε 
τού; χωριανούς σέ μεγάλη ψυχοπόνεση, ώς ποϋ ό Φι- 
λ-ητάς ό κριτής ορκίζονταν στόν ΙΙάνα και στις νύμφες, 
ότι δέν έκανε κανένα άδικο δ Δάφνη; μά μήτε καί τά 
γίδια, παρά ή θάλασσα κΓ ό άνεμος, ποΰ άλλου; έχουν 
γ ιά  κριτάδε; τους.Δέν έπειθε μ’αύτά ό Φιλν,τάς τούς 
Μεθυμνιώτες, μόνε αύτοί, άφοΰ χύμιξαν μέ θυμό, τρα-

Ο , φ ι  Θ ε λ ε τ ε

— Κάποιος Μακάριος κύριος στό «ΣκρΙπ», έγραψ«ν 
εύθυμότατα πράγματα γιά τήν κλεισμένη ’ Ακαδημία μας.

=  Είπε πώς θάνοιχτ^ καί πώς θά διοριστούν Α κα
δημαϊκοί μαζί μέ άλλους, καί μερικοί ποΰ μεταφράζουν 
τούς αρχαίου; συγγραφείς, 8/ι βέβαια μέ τήν ομορφιά 
ποΰ μετάφρασε κάποτε κάποιος άλλος μακάριο; τά περί
φημα έκεΐνα πανταλόνια τοΰ Όνέ.

=  Ή  «Αστραπή» δημοσιεύει τις ακριβέστερες εικό
νες—τά ττ,λεγραφήματά ττ,ς πιά αφήστε τα! — άπό τό 
Ρωσσο-Γι»πωνέζικο πόλεμο,

=  Ή ίδια, άν τό θυμόσαστε, είχε παρουσιάσει άλλοτε 
στους αναγνώστες της μιά εικόνα της Ντοΰζε.... γιά 'Αγία 
Βαρβάρα.

=  Προχτές τους παρουσίασε πάλι ένα φιγουρίνι άπό 
εφημερίδα τοΰ συρμοΰ, γιά τήν γυναίκα τοΰ Ρώσσου 
πρέσβη στό Πεκίνο 1

=  Καί ποΰ νάνάψγι άκόμα στά χαλά ό πόλεμος!
=  Μερικοί σταυραετοί, μας λένε, έτοιμάζουνται νά 

πανε σττ,ν Γιαπωνία γιά νά πολεμήσουν τούς Ρώσσους, 
τούς μεγάλους μας εχθρούς.

=  *0 κ. Άναστασόπουλος δ Κεχηναΐος, πουχει κη· 
PuZTn φανερα από καιρό κατά τών Ριυσσικών ρουβλίων, 
δέν θά πάγι μαζί τους.

=  θα μείνν; έδώ γιά νά πολεμήσγι τ&ν *-/,θρδ μέ τό 
πέννα.

=  Πάλι στούς ((Καιρούς» καί στήν « ‘Εσπερινή» έφά- 
νηκε η αηδέστατη εκείνη ρεκλάμα τοΰ σαπουνιού ποΰ τήν 
παρουσίασε τό περασμένο καλοκαίρι ό περίφημος κυρ Νι- 
κολάκη; δ^Σπανδωνής γιά έργο τοΰ κ. Πάλλη.

=  θέλουν νά ποΰν μερικοί πώς τό βρυκολάκιασμα 
αυτό τή; ρεκλαμας τΐκανε ό κ. Πολύβιο; Ιίουρούπη; γιά 
νά χτυπήσγ, τούς αντιπάλους του!!

=  Καί μιά περιεργότατη είδτ,ση. Στό Γυμνάσιο τή; 
Πλάκας διδάσκεται(;) ό «Αίας» τοΰ Σοφοκλή.

=  Καί τί σημασία έχει αύτό; θά μας ρωτήσετε.
=  κ*ί π®Ρ**Χ** στ,μασία. Γιατί' γυμνασιάρχη; 

εκεί είναι ό κ. Σακελλαρδπουλος, γαμπρός τοΰ Μπαρμπα- 
Μιστριώττ,.

=  Ο όποιος Μπαρμπα-Μιστριώτης είναι πόεδρος της 
εταιρίας πρίς ρεζίλευση ®ρχ*ίων δραμάτων ποΰ θά παρα- 
στήσ>) υστερ’ άπό δυό μηνε; τόν Αία.

=  Κ’ έτσι ό γαμπρός βοηθάει τόν πεθερό του στήν 
έπιχείρηση, άφοΰ λέει κάθε μερα στούς μαθητές του πώς 
πρέπει νά δοΰν τό δράμα στό θέατρο γιά νά τό νοιώσουν 
καλά.

=  Καί τά παιδιά, πώχουν νοιώσει καί τό δράμα καί 
τήν πονηριά τοΰ Γυμνασιάρχη τους, ξεκαρδίζονται στά 
γέλια.

Ο  Ιδ ι ο ς

βοΰσαν πάλε τό Δάφνη κ’ ήθελαν νά τόνε δέσουν. 
Τότες οί χωριάτες αγριεμένοι πηδάν καΥαπάνου του; 
σάν ψαρώνια ή καλιακουδε;- καί στή στιγμή τούς 
παίρνουν τό Δάφνη, ποΰ κΓ αυτός πάλευε πιά, καί 
χτυπώντας τους μέ ξύλα τούς έστρωσαν στό κυνήγι. 
Καί δέ σταμάτησαν παρά άφοϋ τούς έβγαλαν όξω άπό 
τά  σύνορά τους σ’ άλλα χτήματα. Κ ’ ενώ εκείνοι κυ
νηγούσαν τού; Μεθυμνιώτες, γ, Χλόη μέ πολλήν ησυ
χία φέρνει τό Δάφνη στίς νύμφες καί τοΰ πλένει τό 
ματωμένο πρόσωπο, γιατί είχαν σπάσει τά ρουθούνια 
του άπό κάποιο χτύπημα, καί βγάζοντας άπό τό 
ταγάρι τη,ς ένα κομμάτι ψωμί καί τυρί τοΰ δίνει νά 
φάει. Καί τότε; πιά ξαναποχτώντας τον τούδωσεν ένα 
φιλί σά μέλι γλυκό. Κ’ έτσι άπό τέτοιο κίντυνο γλύ- 
τωσεν ό Δάφνη;.

ΙΓ ’ . Μά τό πράμα δέν τέλείωσεν ίσα μ ’ έδώ, 
γιατί οί Μεθυμνιώτες, άφοΰ πήγαν στήν πατρίδα τους 
πεζοστράτες άντίς γιά καραβιώτες καί πληγωμένοι άν- 
τίς γιά χαροκόποι, μάζεψαν τούς συντοπίτες τους, καί 
βάνοντας στούς βωμού; λιοκλάδια, παρακαλοϋσαν νά 
τούς γδικηθοΰν, χωρίς όμως νά λεν τίποτις άπό τ ’ αλη
θινά, μήπως τους περιγελάσουν ποΰ έπαθαν τέτοια 
καί τόσα άπό βοσκούς, παρά κατηγορούσαν τού; Μι- 
τυληνιούς, ότι τού; έκλεψαν τό. καΐκι καί τούς άρπα
ξαν τά  λεφτά. Κ’ έκεΐνοι πιστεύοντας τους άπό τις



Ο ΝΟΤΜΑΣ Ύ

ΤΑ »ΔΙΚΑΤΑΛΗ ΚΤΑ“

Τήν πρωτοχρονιά μαζί με τ ί  δασκαλίκι τοΰ χωριοΰ μ * ί 
βγήκαμε στις β ίζιτ*;. Σ’ εν’ άπ’ τά σπίτια πού πήγαμε, 
®ά βγήκε ή νοικοκυρά νά μ ϊ ;  κεράοει, δεν ;ερω πως τοΰ 
φάνηκε τον δασκάλου, κα! γυρίζει και ρωτάει τήν κερά" 
«Μήπως είτθε κυρία αδιάθετος ;»  Κ’ ή χωριατισσα μά 
σατανικό χαμόγελο: «Να! δάσκαλε ε’μουνα λίγο, μά όχι 
αδιάθετος βέβαια, είμουν αδιάθετη». 'Ο σκολάρας τά φερε 
σκούρα και ξεροκοχ κίνησε, ένφ έγώ κρυφοχαιρούμουνα γιά 
το μάθημα.

Σάν κατεοήκαμε κάτου μου κάνει δ δάσκαλος: «Τ(
ζώα εεν’ , αδερφέ, άφτοΐ οί άθρώποι νά μή ξεχωρίζουν τα 
δ ικ α τά λη κ τα  άπο τά τ ο ικ α τ ά λ η κ τ α » .—«Μπορεί νά μήν 
είναι καί τόσο ζώα ’πού νομίζεις» τοΰ λέω. — Γιατί ■ 
— Για! ένω εσύ τής μίλησες σήμερα, σου φάνηκε πώς μ [  ̂
λείς πριν άπο είκοσιπέντε αιώνες», Ό  δάσκαλος δε μ 
κατάλαβε βέβαια, γιατί γύρισε καί μ’ είδε χάσκοντας κ’ 
ίΐστερα κούνησε τ ί  κεφάλι του. Θα μέ ταλάνισε χωρίς 
άλλο κ’ έμενα τ ίν  κακορίζικη (πώς;) πού δεν ξέρω πώς 
τά δ ικ α τά λη κ τα  κάνουν ό καί Λ άδιάθετος τδ ά δ ιά - 
Οετον.

4 τοΰ Γενάρη 1904.

Μ. ΦΙΛΗΝΤΑΣ

( ’Ανταποκριτή (ίας άπδ τή ν Α γ γλ ία )

Γ Ρ Α Μ Μ Α  Α - ' ■

Manchester, Γεννάοης τοΰ 1904

Οί αγγλικές Βουλές άνοιζαν εδώ καί δυο βδο- 
ες. * 0  οΓ/.ονομολογικάς πόλεμος πού άπό τόσους 

μήνες γίνετάι εδώ σε άπειρα συλλαλητήριά, σέ άρ
θρα φημερίδων καί περιοδικών, σε βιβλία καί σε α
μέτρητες φυλλάδες, θά ζαναρχίσ·/] τώρα στις δυό 
Βουλές. Είναι πόλεμος φοβερός, κ’ επειδή το τέλος 
του, αβέβαιο γ ιά  τήν ώρα, θά έπιρρεάση όχι μο
νάχα τήν ’Αγγλία , παρά καί τόν κόσμο δλο, θά π α 
σκίσω άαολουθώντας πολύτιμο βιβλιαράκι Ά γ γ λ °υ 
βουλευτή, που δημοσιεύτηκε τώρα τώρα, νά συνο
ψίσω το ζήτημα σέ σειρά γραμμάτων, γιά  όσους

πληγές καί νομίζοντας ότι είναι δίκιο νά γδικηθοϋν 
νιούς, ποΰ ήταν άπά τά  πρώτα σπίτια τοΰ τόπου τους, 
αποφάσισαν νά πολεμήσουν άζαφνα τούς Μιτυληνιούς 
καί πρόσταζαν τά στρατηγό, άφοΰ ρίζει στή θάλασσα 
δέκα πλοία, νά διαγουμίζει τ ’ ακρογιάλια τους. Γιατί 
επειδή σίμωνεν ό χειμώνας δεν τά θαρρούσαν σωστά νά 
άπιστευθοΰν μεγαλύτερη αρμάδα στή θάλασσα. Κι’ ό 
στρατηγός,άφοΰ αμέσως τήν άλλη μέρα ανοίχτηκε στά 
πέλαγο, καθίζοντας στο κουπί τού: ίδιου; τούς στρατιώ
τες, επεφνεν άπάνου στά χτήματα τών Μιτυληνιών, 
ποΰ ήταν στ’ ακρογιάλια. Κι’ άρπαζε πολλά κοπάδια, 
πολύ σιτάρι καί κρασί, γ ιατί μόλις είχε τελειώσει ό 
τρύγος' μά κι’ άθρώπους όχι λίγους, όσοι άπ’ αυτούς 
δούλευαν στά χτήματα. Έπεσεν άπάνου καί στά χτή
ματα τής Χλόης καί τοΰ Δάφνη κι’ άφοΰ βγήκεν όςω 
¡'λήγορα, άρπαζεν όσα έβρισκε μπροστά του.

ΙΛ'· Ό  Δάφνης τότε δέν έβοσκε τά  γίδια, παρά 
μπασμένος στά δάσο, έκαφτε χλωρά κλαδόφυλλα γιά  
νάχει νά δίνει στά κατσίκια τά χειμώνα θροφή' κ 
έτσι, βλέποντας άπο ψηλά τά διαγούμισμα, κρύφτηκε 
ανάμεσα σ’ ενα κούτσουρο καί στον κορμά ζερής οςιάς. 
Ή  Χλόη όμως ήταν κοντά στά πρόβατα* κ’έπειδή τήν 
κυνηγούσαν, έτρεζε σάν ίκέτιδα στις νύμφες γ ιά  νά γλυ
τώσει καί παρακκλοΰσε νά λυπηθούν κ ι’ όσα ε'βοσκε 
κι’ αύτή τήν ίδια γιά  χάρη τών θεώνε- μά καμμιά

α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  τ ο υ  « Ν ο υ μ ά ί  δ έ ν  έ τ υ χ ε  ν ά  τ ο  μ ε λ ε τ ή 

σ ο υ ν  ά λ λ ο ΰ .

Είναι γνωστά πώς ή ’Αγγλία άπά καμμιά ζην - 
ταριά χρόνια έχει τά σύστημα τοΰ ανοιχτού εμπο
ρίου. Οί «ρχές του γνωστές κ ι5 αύτές. Τά Κράτος 
δέν ανακατώνεται στην παραγωγή καί ζόδευση. 
Καμμιά φορολογία επάνω σέ εισαγωγή κ’ έζα- 
γωγή. Δασμοί εισαγωγής, αναγκαίοι κάποτες γ ιά  
νά πορίζεται τά Κράτος εισόδημα, ποτές δεν πρέ
πει νά βάζωνται με σκοπό προστατευτικά, πρέπει 
νά περιορίζουνται σέ όσο λιγώτερά είδη γ ίνετα ι καί 
μονάχα σ’ έκείνα πού ό δασμός τους αποδίνει ση
μαντικά εισόδημα. ΚΓ όταν πάλε τά Κράτος βά
ζει δασμά σέ ζένα είδη πού γίνουνται καί μέσα 
στάν τόπο, πρέπει νά φορολογή καί τά  εντόπια όσο 
φορολογεί και τά ζένα. Λοιπόν δέν πρέπει μήτε νά 
εμποδίζουμε, μήτε νά προστατεύουμε, μήτε νά δί
νουμε προτίμηση, μήτε νά κάνουμε διάκριση ή 
διαφορά καμμιά.

Αΰτά τά σύστημα τά πολεμ.οΰνε σήμερα τρία 
αντίθετα  συστήματα— αντίθετα τοΰ ανοιχτού εμ
πορίου, άν καί όχι αντίθετα  τονα τάλλου, γ ια τ ί καί 
στά τρία μπορείς νά πιστεύης, ή καί σέ δυά ή καί 
κ’ ένα τους μονάχα. *0  σκοπός τους είναι ανάλογος 
καί τό μέσο το ίδιο. Μ’ άλλα λόγια, ζητούνε σή
μερα μερικοί νά βάλη ή ’Αγγλία βαρύ δασμά σέ κά
ποια ζένα είδη, δίχως ανάλογο εντόπιο φόρο, μέ 
σκοπό 1 ) ν’ άποκλείσουν ζε'νες πραγματείες πού 
συναγωνίζουνται μ’ εντόπιες, ή τουλάχιστο νά τ ις  
βαρύνουν τόσο πού οί εντόπιες νά συναγωνίζουνται 
εύκολώτερα· 2 ) νά τιμωρή, τό κράτος όσα ζένα προ
στατευτικά έθνη φορολογούν ’Αγγλικές πραγματείες 
φορολογώντας άλλο τόσο τις δικές τους, καί 3 ) 
μέσο των δασμών άπάνω σέ ζένα είδη νά δίνγ, κά
ποια προτίμηση σ’ όσα έρχουνται άπά αγγλικές 
αποικίες.

Τά πρώτο σύστημα ας τά πούμε "Αδολη Προ
στασία - τό δεύτερο ’Ανταποδοτική Προστασία· 
καί τά ,τρίτο ’Αποικιακή προτί-μηση.

’ Ας δούμε πρώτα τ ί λένε οί οπαδοί τής "Αδο
λης Προστασίας.

Οί προφητείες τού Πή"λ καί τού Κόβδεν πώς 
καί τ ’ άλλοι έθνη θά μιμηθούν τήν ’Α γγλία καί πώς 
τά εμπόριο θά τραβήζν) τό φυσικά του δρόμο, δέν α 
λήθεψαν. Μονάχα ή ’Αγγλία έχει σήμερα ανοιχτό 
εμπόριο' ΙΙαντοϋ άλλου ή ΙΤροστασία μεγαλώνει. 
Είναι οίηση νά θαρρούμε πώς μονάχα ή ’Αγγλία έ'χει 
δίκιο καί πώς όλοι οί άλλοι σφάλλουν. Τά πράματα

ωφέλεια' γ ιατί οί Μεθυμ.νιώτες, άφοΰ έβρισαν κι’ α τί
μασαν πολλά αγάλματα, καί τά κοπάδια άρπαζαν κ ’ 
εκείνη τήν έσυραν σά γίδα ή πρόβατο, χτυπώντας 
την μέ λυγαριές. Κ’ έχοντας πια τά  πλοία γεμάτα 
άπά κάθε λογής άρπαγμ,α αποφάσιζαν νά μ.ή τραβή- 
ζουν πιά πέρα, παρά γύριζαν στήν πατρίδα τους, γ ιατί 
φοβούνταν καί τά χειμώνα καί τού; οχτρούς. Έφευγαν 
λοιπόν καί τυρανννιστηκαν τραβώντας κουπί, γ ιατί δέ 
φυσούσε.

ΙΕ'. Κι’ ό Δάφνης, άμα έγινεν ήσυχία, πήγε στάν 
κάμπο πού έβοσκαν, καί μήτε τά γίδια βλέποντας, 
Μ,ήτε τά  πρόβατα νοιώθοντας, μήτε τή Χλόη βρίσκον
τας, παρά έρμιά μεγάλη καί πεταμένο τά σουραύλι, πού 
μέ δαύτο συνήθιζε νά διασκεδάζει ή Χλόη, φωνάζοντας 
δυνατά καί κλαίγοντας θρηνητικά, πότε έτρεχε κατά 
τή  βαλανιδιά,όπου κάθουνταν, πότε κατά τή θάλασσα, 
γιά νά τήν ίδεϊ καί πότε στις νύμφες, όπου έτρεζε ν 
εκείνη νά γλυτώσει όταν τήν τραβούσαν. Έκεΐ έπεσε 
χάμου καί κατηγορούσε τις νύμφες, πώς δέν τήνε βοή
θησαν :

—  Άπά σάς άρπαζαν τή Χλόη καί παραδεχτή
κατε νά τά δείτε ; αύτή πού σάς έπλεκε τά  στεφάνια, 
πού έχυνε γ ιά  τιμή σας το πρώτο γάλα, πού καί τά 
σουραύλι της τούτο σάς τόκανε τάμα ; Γίδα καμμιά 
δέ μού άρπαζε κανένας λύκος, μά οί οχτροί καί τά κο-

δέν είναι π ιά  όπως είταν εδώ καί πενήντα ή ζήντα  
χρόνια. Τόσο άλλαζαν οί όροι καί τά  περιστατικά 
πού ανάγκη ή ’Αγγλία νά ζαναθεωρήσ^ σήμερα τά 
σύστημά τη ς.

Τάν καιρό πού παραδέχτηκε το ανοιχτά εμπόριο 
ή ’Αγγλία είτανε τό μεγαλείτερο έμποοικά καί το 
μόνο βιομηχανικό έθνος τού κόσμου. Στήν άοχή 
λοιπόν, μαζί μέ τά φυσικά, ΰλικά κ’ εμπορικά της 
πλεονεχτήματα, τά καινούριο σύστημα ωφέλησε πολ,, 
τό εμπόριό τη ς. Τή μεγάλ,η τη ; βιομηχανική ανα
γέννηση πούρθε κατόπι του τηνέ χρωστούσε κυρίως 
σ ’ άλλες σύγκαιρες α ίτ ίες, δηλαδή πρόοδο τών μη
χανών, περισσότερους σιδερόδρομους, τηλέγραφο, με- 
γαλείτερη παραγωγή χρυσαφιού κ .τ  λ. Ά ν  ή προ
κοπή της είτανε αλήθεια αποτέλεσμα τού ανοιχτού 
εμπορίου, τότες τών άλλωνών τό εμπόριο, άντίς νά 
προκοψρ περισσότερα άπά τά δικό τη ς , θάχε μείνει 
πίσω.

Σκοπός τού ανοιχτού ε'μπόριου είτανε ή λεύτερη 
συναλλαγή όλων τών έθνών άναμισό τους, κι αύτή 
θά ωφελούσε. Αύτά όμως δέν έγεινε. Ή  ’Αγγλία 
δέν έχει αληθινό ανοιχτά εμπόριο, έχει μονάχα 
λεύτερη εισαγωγή. Ά ^οιζε τήν άγορά της όλουνού 
τού κόσφου κι δ καθένας τής πουλεΐ ό ,τι θέλει. Δέν 
έκαμαν όμως τό ίδιο καί τάλλα έθνη, πού ίσα ίσα
με τούς προστατευτικκούς τους δασμούς τήν εμπο
δίζουν νά τού; πουλεΐ τ ί ;  πραγματείες της. Κ’ ίνώ 
τά γενικό άνοιχτο έμποριο θά ωφελούσε όλους, τά 
μερικά βλάφτει τά έθνος πού τόχει.

II προκοπή ολων των άλλων εθνών ωφελεί καί 
τήν ’Α γγλία , αύτό να£· όχι όμως όταν ή προκοπή 
τους βασίζεται σιάν ζεπεσμό της.

Τής Γερμανίας καί τής ’Αμερικής μεγαλώνει 6 
πλούτος, όχι μ ’ όλη τους τή προστασία, όπως λένε 
μερικοί, παρά ίσα ίσα χάρη σ’ αΰτήνε. Λοιπόν είναι 
ή προστασία πού ψυχώνει καί δυναμώνει τή βιομη
χανία καί τά άνοιχτά εμπόριο πού τήν αδυνατίζει 
καί τηνέ βλάφτει. Ή  προστασία τείνει κιόλας νά 
καλλιτερέψη τούς βιομηχανικούς μέθοδους, όπως καί 
τό /ζ^Χτ^Ρ*» τήν άξιωσύνη, τήν οικονομία καί τή  
φιλεργία τού έθνους.

Ή  προστασία προζενεΐ εμπορική κ’ εργατική 
ποικιλία, γλυτώνει τ ις  πιά άδύνατες βιομηχανίες 
άπά καταστροφή καί προστατεύει τις πιά δυνατές 
άπο άδικο συναγωνισμό. Ή  μεγάλη ποικιλία λιγο
στεύει τά χαμό καί τή δυστυχία, όταν τύχγ εμπο
ρική κρίση, γ ια τ ί έτσι δέν υποφέρει τό ίδιο καί σύγ-

πάδι κ ’ εκείνη πούβασκε μαζή μου. Τά γίδια μου τά  
γδέρνουν καί τά  πρόβατα τά  κα'νουν θυσίες, κ’ ή 
Χλόη θά καθίσει σέ πολιτεία. Μέ τί πόδια θά πάω 
στάν πατέρα καί στή μητέρα, χωρίς τά γίδια, χωρίς τή  
Χλόη, γιά  νάμαι φτωχός δουλευτής, άφοϋ δέν έχω πιά 
τίποτες νά βόσκω; ’Εδώ πεσμένος 0ά προσμένω τά θά
νατο ή άλλον οχτρό. Άραγες κ’ εσύ Χλόη τά  ίδια πά- 
σκεις ; άραγες θυμάσαι τάν κάμπο τούτο, κι’ αύτές 
τις νύμφες κ’ εμένα ; ή σέ παρηγορούν τά πρόβατα καί 
τά  γίδ ια , πού σκλαβώθήκαν μαζή σου;

ΙΣΤ'. Κ’ έκεΐ πού έλεγεν αύτά, άπά τά δάκρυα 
καί τή λύπη τάν παίρνει ύπνος βαθύς- καί τού παρου- 
σιάζουντΐ£ οί τρεΤς νύμφες, γυναίκες αψηλές κι’ όμορ
φες, μισόγυμνες καί ζυπόλυτες, μέ ζέπλεκα μαλλιά καί 
παρόμοιες μέ τάγάλματα. Καί στήν άρχή φάνηκαν, 
πώς συμπονούσαν τά Δάφνη- ΰστερις ή πιο μεγάλη 
γκαρδιόνοντάς τον, λέει :

— Μή μάς κατηγορεί καθόλου, Δάφνη, γ ιατί 
εμείς νοιαζούμαστε γιά τή Χλόη περισσότερο άπά σένα. 
Έμεΐς κι’ όταν ήταν μωρά τή  λυπηθήκαμε καί σέ 
τούτο εδώ τά σπηλιό πεταμένη τήν άναθρέψαμε.

(’Ακολουθεί)



* Ο ΠΟΥΜΑΣ

καιρχ κάθε κλάδο; έργάσίας. Τό ανοιχτά εμπόριο 
όχει τ ’ αντίθετα  άποτελε'σμ«τ«.

Κάθε τόπο; πρε'πει νάνκιοσο γίνεται άνεξάρτητο; 
ά~ό τού; άλλο ο; ώ ; προ; τή  βιομηχανία του καί τή  
προμήθεια τή ; Οροφή; του, κι αύτό το πετυχαίνει ή 
Προστασία, ένω μ: ανοιχτό εμπόριο ό τόπο; κρέμεται 
άπό άλλου; για  όσα τού χρειάζονται ή τού άρέ- 
σουν. Γιά τούτο ή Α γγλ ία  δυσκολεύεται κάθε μέρα 
περισσότερο νά πουλνί τά  β ι ο μ η χ αν ή μ *τ  ά τν,; στου; 
ξένου;, τό εμπόριό τη ; μ· τά προστατευτικά έθνη 
αδιάκοπα λιγοστεύει, κ’ ένω πρε'πει να έξάγη γιά νά 
πλερώνγ την εισαγωγή τ η ;,  δύσκολα τό κατορθώνει 
σε ώφελιμε; τιμέ; καί κάποτε; μάλιστα μήτε σε καμ- 
μιά τιμή .

Ώ ; εδώ καί λίγα χρόνια, ή ’Αγγλία εί'τανε 
πρώτη. Τωρα ή Γερμανίά κ’ ή Άίλέρί'/η, χάρή ΟΤΤ.ν 
προστασία του;, τή ξεπέράσαν καί τή ; πήραν την 
πρώτη θε'ση στο εμπόριο καί σ τ ί; τε'χνε;. "Οχι μο
νάχα κρατούν τύ εντόπιο του; εμπόριο, παρά καί με
γαλώνουν την εξαγωγή του ;, ένω ή ’Α γγλία  μήτε 
τόνκ*δέν κάνει μήτε τάλλο. Αυτή δέν είναι π ιά  τ ’ 
άργαστήρι τού κόσμου. Έ θνη πού μιά φορά αγό
ραζαν τ ί ;  πραγματείες τη ; σήμερα τήν πολεμούν, 
όχι μονάχα σέ ξε'νε;, παρά καί σ τ ί; δικε'; τ η ; άγο- 
ρε;. Ά ν τ ί ; νάγοράζουν τά βιομηχανήματά τη ;, 
αΰτη αγοράζει τά  δικά του ;. 'Ό πω ; πλήθυνε τό 
εμπόριο όλον τού κόσμου επρεπε νάχγ πληθύνει καί 
τ ’ ’Αγγλικό, ενώ τό πολύ πολύ έμ.εινε στάσιμο.

Ό  κόσμο; σημεοα χρειάζεται πολύ περσότερο 
σίδερο κι ατσάλι άπό άλλοτε; γ ιά  καράβια, σιδερό- 
δρομου;, γεφυρε;, χτίρια κτλ. Κ ι’ ώ ; τόσο ή εξα
γωγή τ ή ; ’Α γγλ ία ; αύτών των δυο ειδών— ένα άπό 
τά  σημαντικωτερά τη ; εμπόρια— λιγοστεύει καί πάει 
ενώ πάλε ή εισαγωγή τ η ; σιδερε'νιων καί άτσαλε - 
νιων ειδών μεγαλώνει. ’Α γγλ ικέ; έταιρίε;, δήμοι 
κτλ. αγοράζουν υλικά γ ιά  γέφυρε;, γ ιά  σιδερόδρο- 
μου; γ ιά  ηλεκτρισμό κτλ. στο εξωτερικό όπου τηνέ 
βοίσκουν καλλίτερη καί φτηνότερη. ’Ακόμα καί σέ 
υφάσματα ή Α γγλ ία  με'νει πίσω, κι ίσα ισα ό μεγα- 
λείτερό; τη ; χαμό; είναι στην εξαγωγή των πιά ξε- 
τελειωμε'νων ειδών. Με τό συναγωνισμό τών προ
στατευτικών έθνών πάει νά χάση; τά εμπόριό της 
τού μεταξιού. "Αλλες πά).ε βιομηχανίες τη ς, όπω; 
τού τενεκέ, πού τ ή ; έθρεφε τό εμπόριό τής με τή/ 

’Αμερική, τ ις  αφάνισε ή ’Αμερικανική προστασία.
Ή  κακή κατάσταση τή ; γεωργία; τη ς, τής με- 

γαλείτερή; τη ; βιομηχανία;, άποτε'λεσμα καί τούτο 
τού ανοιχτού εμπορίου, είναι δλε'θρια γ ιά  τον τόπο 
οικονομικά, ήθικά καί φυσικά. Το νά κρε'μεται τό έ
θνος άπό ξένου; γ ιά  τήν προμήθεια τ ή ; θροφή; του 
είναι κίντυνο; σημαντικά; σέ ώρα πολέμου.

Τό καθαυτό σημαντικό εμπόριο κάθε Έ θνου; 
είναι τό εντόπιο. Τά νά έρχουντάι οί πραγμάτειε; 
ά π ’ έξω ά ντ ί; νά γίνουνται στάν τόπο παίρνει άπό 
τόν τόπο κέρδο; κ’ εργασία. Ή  ’Α γγλία άφίνει κ’ 
ερχουνται άπ ’ όξω κάθε μέρα περισσότερα κατα
σκευασμένα εί’δη πού θά γίνουνταν εξαίρετα μέσα 
στον τόπο κ ’ έτσι χάνουνται οί βιομηχανίες τ η ; κ’ 
οί εργάτες τ η ; μένουνε δίχως δουλειά καί δίχω; με
ροκάματα. Κάποτε; εκεί πού πρώτα έφερνε άπ ’ έξω 
τήν πρώτη ΰλη, τώρα εισάγει μισοτελειωμένα είδη 
πού θά πγ κι αύτό λιγώτερα μεροκάματα καί 
μικρότερα κέρδη.

Λοιπόν κάλλιο νά βάλγ κ ’ ή ’Αγγλία δασμούς, 
κι ά ; πλερώννι δ εργάτης κάτι άκριβώτερα τά χρεια
ζούμενά του, άφοΰ έτσι θάχν) ταχτική δουλειά μέ 
καλλίτερα μεροκάματα. Στην Αμερική καί στή Γερ
μανία τά  μεροκάματα μεγάλωσαν, ενώ στήν ’Αγγλία 
μέρο; τού πληθυσμού κιντυνεύει πάντα νά πεί- 
νάσγ.

"Όπου ύπάρχει προστασία ό βιομήχάνο; κατα
σκευάζει τά  είδη του φτηνότερα άπό τόν "Αγγλο 
άντίπαλό του καί τον: χτυπφ σέ κάθε άγορά καί σέ 
κάθε πραγματεία. Τήν ’Αγγλία τήν πλημμυροϋνε 
σήμερα οί ξένοι μέ φτηνέ; πραγματείες τού κόστους. 
Ή  Άμερικτ πάσκισε ώ ; τώρα νά βγάλη τόν ξένο 
βιομήχανο άπό τήν αμερικανική άγορά. 'Ό ταν τό 
κατορθώσν) θά πλημμυριση τήν απροστάτευτη ’Α γ
γλία  με τά  δικά της βιομηχανήματα. Είναι τώρα 
είκοσι χρόνια πού καμμιά καινούρια εφεύρεση δέν έ- 
γεινε, κι 6σε; βιομηχανίες τή ; έμειναν πάλιωσαν, α 
δυνάτισαν, λίγα κερδίζουν καί πάνε νά χαθούν. Βιο-
μηχανία πού καταστρέφεται δύσκολα ξανασηκώνει 
κεφάλι.

Ή  εμπορική ενέργεια, επιχείρηση ‘κ’ εφεύρεση 
πρίπει νά στηοίζουνται στήν ελπίδα μεγάλης δου
λειά ; καί καλού κέρδους. Τό έξοδο τή ; παραγωγής 
πού άλλοτε στηριζούντανε στήν αξία  τού υλικού καί 
τής δοελειά; σήμερα σέ πολλές εργασίες στηρίζεται 
πρώτα πρώτα στό ποσά πού παοάγεται. 'Όσο μεγα
λώνει τό ποσό τόσο λιγοστεύει τό έξοδο. Λοιπόν 
τή φτήνεια τήν αποφασίζει το ποσό, τό ποσό τ ’ α 
ποφασίζει ή ζήτηση καί τήν ζήτηση τήν αποφασί
ζουν οί δασμοί.Ό βιομήχανο; προστατευομένου τόπου, 
έχοντας δυό άγορέ; ανοιχτές, τή δική του καί μιά 
ξένη, τήν άγγλική, κατασκευάζει περισσότερο καί 
φτηνότερα άπό τόν "Αγγλο πού δέν έχει ανοιχτή 
παρά μιά μονάχη, τή  δική του.

ΡΩΜΙΟΣ

Παραγραφακια
Τίποτα 8ε φαλακραίνει (ή κατιδακιδέβει) τον άνθρωπο 

τόσο πολύ δοο οί στενοχώριες. Καί τίποτα δέν τόνε στενο
χωράει τόσο πολύ όσο ή φαλάκρα.

-α

— Πώ; σου φαίνεται δ Λελές ;
— Σαν κρύος κι’ ακατάδεχτος λιγάκι.
— Έτσι είναι στήν αρχή. Έπειτα θά 8είς, άμα 

γνωριστείτε λιγάκι, θά Ιρθει μια μέρα πολύ πολύ φιλικά, 
θά σου πάρει τό μπράτσο Ιτσι σαν παλιός φίλος, καί μά
λιστα θά σου ζητήσει κ’ ενα είκοσιπεντάρικο δανεικό.

— Δέν ξέρω, είπε δ κ. Λεβαντινόπουλος του κ. Δυ- 
σκολόπουλου, πού κατοικούσε στό άπάνου πάτωμα, δέν 
ξέρω, αν είναι καλύτερα, νά ξαχολουθεί ή κόρη μου τό 
τραγούδι της μέ τό δάσκαλο σπίτι ή νά παγαίνει στό 
Ωδείο ;

— Κάνε Ιτσι, είπε ό κ. Δυσχολόπουλος. *Ω; στήν 
πρώτη Σεπτεμβρίου άς παγαίνει στό Ωδείο, Ιπειτα στό 
σπίτι.

— "Αλλαξε τόσο πολύ ό καημένος ό Κώστας άφότου 
έχασε τά χρήματά του, πού οί μισοί του φίλοι δέν τόν α
ναγνωρίζουν.

— Κι’ ο ί  άλλοι μισοί ;
— "Ω, οί άλλοι μισοί δέν ξέρουν ακόμα τό δυστύ

χημά του.
Ο ΡΕΦΕΝΕΣ

Se»#«!·—

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ
είναι, κομιτάτο δέν έχουμε. Έπρεπε λοιπόν νά 
βγάλν] κ’ ενα λόγο ό κ. Μ ιστριώτη; στό Πανεπι
στήμιο γ ιά  νάποδείξη πώς είναι άληθινά όσα τού 
ψέλνει'τό βούλευμα καί ή έκθεση τού κ.Μπενή Ψ άλτη 
γ ιά  τήν «περισσήν έπιπόλαιότητα» πού τόν δέρνει.

Μόλις μπήκε—γράφει ή «Πρωία» — μέσα στήν 
αίθουσα τών παραδόσεων, οί φοιτητές τού φώναξαν :

—  Λόγο I Λόγο !
Κ’ εκείνο; άμε'σως έβγαλε τό λόγο καί χειρο

κροτήθηκε.
Τά ίδια πάθαινε κΠ ό καημένο; δ Κ . Ράλλης, δ 

μπογιατζής, σ τ ί; περασμένε; δημοτικέ; εκλογές. 
Λόγο! Λόγο ! τού φώναζαν οί λούστροι κ’ έκεϊνος 
έβγαζε τον λόγο καί πληρονότανε άμέσω; μέ χειρο
κροτήματα κα’ μέ κατραπακιές, Τά ίδια κί’ δ κ. 
Ό δ. Μελαχρινός. Κι’ όμως— κοιτάξετε άδικία !—  
ούτε ό κ. Ράλλης, ούτε ό κ. Μελαχρινό; έγιναν κα
θηγητές στό Πανεπιστήμιο, άν καί ό τελευταίος 
έχει ανακαλύψει τόσες καινούργιες λέξεις πού ούτε 
στόνειρό του δέν είναι ικανό; νά τ ί ;  δη, «ό φρουρών 
τό ΙΙαλλάδιον τή ; εθνική; γλώσση;» τ ή ; « ’Αστρα
πής».

Mores asinorum. Καλά τά είπε κι’ δ κ. Τεφα- 
ρίκη; στό λατινικό του ρητό πού κόλλησε στό ΙΙανε- 
πιστήμιο.

■ ι» ο a g o  ο ο —

Ρ Η Ξ Ι Κ Ε Λ Ε Υ Θ Ο Σ
άνακηρύχτηκε άπό τ ί ;  εφημερίδες ό ζαχαροπλάστης 
κ. Κουομαλίδη;. Κ’ είναι στ’ άλήθεια ρηξικέλευθος, 
καί κάτι παραπάνω, όχι μονάχα γ ιατί επροκήρυξε 
τόν περίφημο εκείνο διαγωνισμό τών ανοησιών πού 
εβοαβεύθηκε μιά τραγωδία τού κ. Πολυβίου Κου- 
ρούπη, μά καί γ ια τ ί κάνει τωρα καί δεύτερο διαγω
νισμό καί προσκαλάει τού: ’Αθηναίου; καί τ ί ;  Ά τθ ί-  
δες τού κ. Νέη νά τού πουν άν πρέπν] νά πάργ ή 
όχι κορίτσια στό μαγαζί του γ ιά  σερβιτόρους.

Θά πήτε πώς δεν είχε καμμιά ανάγκη νά ζη- 
τήση τήν γνώμη τού κόσμου γ ιά  τέτοιο πράμ.α, 
άφού τό ίδιο γίνετα ι χρόνια τώρα. σ’ όλε; τ ί ;  άπό- 
κεντρε; μπυραρίε; τή ; ’Αθήνα; καί θεωρείται φυσι- 
κώτατο.Μά τέλο; πάντων,δέν πειράζει άν έτσι γ ιά  νά 
γίνεται κουβέντα, ζητάει καί τή γνώμή τού κόσμου.

'Άμα τελειώση μέ τό καλό κι’ αύτό; 6 διαγωνι
σμός, θά γίνγι καί τρίτος, κ ι’ αύτό; ρηξικέλευθος. 
Θά ρωτηθφ ό κόσμο; άν πρέπει οί σερβιτόρισσες νά- 
ναι ντυμένε; ή γυμνέ; κατά τό σύστημα τή ; μ ί; 
Δούγκαν, γ ια τ ί μά; λένε πώς δ ρηξικέλευθο; ζαχα
ροπλάστη; φιλοδοξεί νά ξαναφέρτι σ τ ί; ήμερε; μα; 
τά  έθιμα τήν άρχαίων Σπαρτιατών, πού έδειχναν 
γυνμνέ; τ ί ;  γυναίκες σ τ ί; παλαϊστρες, γ ιά  νά ήθικο- 
ποιήσουν, με τό μέσο αύτό, τούς νέους τους.

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
— κ .  Ψιμ. Εύχαριιτοΰμε. Στ’ άλλο φύλλο θά δημοσι- 
ευθή τό ενα άπό κείνα που μας στείλατε, τό τελευταίο. -  
Κ . Τρίότάνο. Ευχαριστούμε. Θά δημοσιευθοΰν.— «Σ’ &VCL 
άναγνώότη μας». Πολύ κολακευτικά όσα μας γράφετε 
μά τέλος πάντων άς είναι κ’ Ιτσι, άφοΰ όλα βγαίνουν από 
τήν καρδιά. Γιά τάλλλο που μάς γράφετε, τί νά σάς ποΰμε 
Στό άλλο φύλλο ό Φαραώ είπε, άν τό διαβάσατε, πώς μιά 
άπό τις δέκα πληγές τής ’Αθήνας είναι κ’ οί ποιητές τών 
εσπερινών εφημερίδων. Γιατί θέλετε άφοΰ είσαστε τόσο 
καλός, νά μάς καταδικάσετε νά διαβάζουμε τά ποιήματα 
τους καί νά πασχίζουμε άκόμα--αύτό 8ά είναι καί το τρο- 
μιρώτερο 1—νά βροΰμε άν είναι δικά τους ή άν είναι κλε- 
μένα; Πέτε στό φίλο σας νά μάς στείλη τίποτε δικό του 
καί στείλτε μας καί λόγου σας τίποτε πεζό, άφοΰ τόσο 
όμορφα γράφετε.--π. Κώϋτα Σ. Γ. ’Αρχίζουμε, καθώς 
βλέπετε, άπό τό φύλλο αυτό νά δημοσιεύουμε τά όμορφα 
καί πρωτοτυπώτατα «Νανουρίσματα» χωρίς όμως τόν γε
νικό .τους τίτλο « ’Εθνικές εμπνεύσεις» όχι γιατί δέν είναι 
έθνικά, παρά γιατί τό επίθετο αύτό παρασκούριασε πιά 
άπό τήν πολλή καί τήν κακή μεταχείρηση. Έθννκίι εφη
μερίδα είναι καί ή «Εσπερινή» καί Εθνικός διδάσκαλος 
καί ό κ. Μιστριώτης.-»Κ. Χαρμίδη. 'Εχετε δίκιο. Σπου
δαία ή Ικθεσις του κ. Μπενή-Ψάλτη γιά τά Μιστριωτικά, 
όχι μονάχα γιατ’ είναι γεμάτη αλήθειες καί ορθή κρίση, 
μά καί γιατί τήν έκαυτηρίασαν καί τήν σκυλλόβρισαν δυό 
έθνικώτατοι δημοσιογράφοι, ό χ-.Γιολδάσης καί δ κ. Πώπ 
στις εφημερίδες τους. Μπορεί νά τήν έβρισε κι’ ό κ. Σαπ- 
φός στήν δική του Δέν ξέρουμε. Τό’χατε γιά μικρό κατόρ
θωμα νά κάνετε κάτι ποΰ νά μήν άρέση στήν εθνική 
αύτή τριανδρία δ. Eip Μεγ. Δέ θά μάς στείλετε τι- 
ποτ’ άλλο ; Περιμένουμε.


