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4ΣΤΡ4ΨΕ Φ Ω Σ.........
Ύ στερ’ άπό τή  γερή γροθιά πού φαγαμε στά 

ίΚρητ ικά κι άπέ τέ τσαλαπατημα πού τρώμε άπέ 
τούς Βουργάρους καί τέ  σπρωξίδι πού μάς δίνουν 
■οί Ρουμάνοι ανοίξαμε, φαίνεται, τά  μ ά τια  μας καί 
είδαμε τήν αληθινή κχτα ντιά  μ,ας.

Βλογημενη ή Ευρώπη πού μάς έδωσε τή  γερή 
γροθιά στά Κ ρητικά καί τρισευλογημενοι οί Βουρ- 
γάροι πού μ.άς κανανε νά δοκιμ-άσουμε τ'ι βαριά π α 
τούνα τους κι άξιος Κ μιστές τώ  Ρουμ,άνων πού 
μ ά ς  σπρώχνουνε σάν ψωριάρικα γ ίδ ια  άπό κοντά 
τους, γ ια τ ί οί γροθιές, οί κλωτσιές και τά  σπρω- 
ξ ίδ ια  τους μάς άνοιξαν τά  μάτια  καί μάς δείξανε 
τσ  φως.

Τώρα μονάχα είδαμε σέ ποιο [βούρκο κυλιόμα
σ τε καί τ ί ψυχικέ σακατηλίκη μάς δέρνει- τώρα 
μονάχα , πού άστραψε τέ  φως, γνωρίσαμε τέν εαυτό 
μας· κι όταν κανείς γνωρίσει τέν εαυτό του, όσο 
ίβαριά άρώστια κι άν έχει, θά κοιτάξη νά γ ια 
τρ ευ τε ί :

Κ ι αυτό κάνουμε καί μεΐς τώρα· βάλαμε τις

φωνές καί ζητούμε γιατριά* αδιάφορο αν τή  ζη 
τούμε τή  γιατριά άσυλλόγιστα· αδιάφορο & φωνά
ζουμε, κι όχι μονάχα φωνάζουμε μ.ά καί τέ  π ι
στεύουμε γ ιά  εΰκολοκάμωτο, πώς ή γιατριά θαρθεί 
αμέσως, σώνει ν ’ απλώσουμε τά  χέρια μας νάν τήν 
πάρουμε σά νάναι εύκολο νά γιατρευτεί στη στιγμή 
το κακο που δουλέψαμε χρόνια καί χρόνια νάν τέ 
πυργώσουμε τριγύρω μας καί μέσα μας. Ή  αλή
θεια είναι πώς πιστέψαμε π ιά  στην άρώστια μας, 
καί ζητούμε τή  γιατριά —κι αύτέ σώνει.

Ά π έ  πού όμως θά μάς ε’ρθει τέ καλό ; Πού πρέ
πει νάν τέ  ζητήσουμε ; Ά π έ  ψηλά, άπελπισιά· 
στο π η χτό  σκοτάδι κανένα άστέρι δέν προβάλει νά 
σκορπίσει τέ  παρήγορο φως του· μαυρίλα κι άφανι- 
σμός. Ά π έ  χα μ πη λα , τά  ίδια. Τ ί νά περιμένει κά
νεις άπο ένα λαέ πού τέν εξαχρείωσε ή φαύλη πο
λίτικη  ίσαμε τέ  κόκκαλο, πού τέν άποκούτιανε, 
πού τού παράλυσε τά  πόδια καί τοϋ μούδιασε τά  
χέρια του ;

Πρέπει λοιπέν νάπελπίζεται κανείς ; Πρέπει νά 
σταυρώσει τά  χέρια του καί νά καρτεράει τήν τ έ -  
λιωτική καταστροφή ; *Οχι ! Οί συφορές ωφελούνε, 
γ ια τ ί ά π ’ αυτές πάντα βγαίνει καί ή σω τηρία.Κ ’ε 
τσι πάει νά ελπίσει κανείς πώς άπέ τά  τελευτα ία  
μπουρίνια θά πλημμυρίσει τέ βουρκοπόταμο καί θά 
ξεχειλίσει. Έ να  τέτιο ξεχείλισμα δέν μπορεί παρά 
νά φέρει καί κάπιο καλέ άφοϋ θά σαρώσει τά  σκου
πίδια  καί θά ποτίσει τέ  δέντρο τής Γνώσης πού α 
ποφασίσαμε τώρα νά φυτέψουμε πάνου στέ άσάρωτο 
άκόμ.α χώ μα.

Ν ά ξεχειλίσει τέ βουρκοπόταμο ! .. Αυτή ή ελ
πίδα  π ιά  μάς ά-όμεινε.

Φ. Λ.

ΕΙΙΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Κλίμα έρχεται άπέ το κλίνω πού θά πει γέρνω. 

Οί αρχαίοι λέγανε κλίμα ουρανού, κλίμα γης, κι 
άλλα τέτ ια . Σ τις  σφαίρες,πού παρασταίνουνε τή  γή  
μας, βλέπεις παράληλα μέ τέν ισημερινό, τραβηγ
μένες γραμές πού τής καθεμιάς δ γύρος γίνεται μ ι
κρότερος όσο πας κατά  τούς πόλους. Οί παράληλες 
άφτές γραμές χωρίζουνε στή σφαίρα «πάνω ζώνες ή 
λουρίδες, πλατίτερες φυσικά προς τέν ισημερινέ, όπου 
δ γύρος τής παράληψης γραμής μεγαλίτερος, στενό
τερες πρές τέν πόλο όπου δ γύρος μικρότερος· τέ  στέ
νεμα άφτέ δείχνει τήν κλίση, τόΐ κλίμα τής γής· 
τέ  πώς δηλαδή ή άπανωσιά της γέρνει δλόενα πρές 
τέν άξονα τη ς , όσο άπέ τέν ισημερινό προχωρείς πρές 
τούς πόλους.

Ά λοτες σέ παλιούς καιρούς, χωρίζανε 30 κ λ ί
μ ατα  α π ’ τέν ισημερινέ ώς τέν πόλο· 24 άπέ τέν 
ισημερινέ ώς τέν πολικέ κύκλο- 6 άπέ τούτον ώς 
τέν πόλο.

Ά φ τά  ονομάζανε αστρονομικά κλίμ.ατα. Σ τά  
24 πρώτα ή μεγαλίτεοη μέ:α  τοϋ χρόνου μεγαλώνει 
κατά  μισή ώρα σέ κάθε ακόλουθο κλίμα- στά 6 
πολικά κατά έ’να μήνα. Έ τ σ ι άπέ τέν ισημερινό 
όπου ή μεγαλίτεοη μέρα τού χρόνου είναι 1 2 ώρες, 
φτάνει στον πόλο τούς 6 μήνες. Ά π ό  τό μάκρος τής 
μακρίτερης μέρας, θά μπορούσε νά δρίζει κανείς τό 
γεωγραφικό πλάτος κάθε τόπου καί μέ μιά τέτια  
πρόθεση είχε γίνει ή διαίρεση άφτή σέ κλίματα· τή 
λέξη κλίμ-α μεταχειριζούντανε οί παλιοί αστρονό
μοι, τό παράδειγμα φαίνεται τοϋ Πτολεμαίου άκο- 
λουθόντας, καί μ.έ τήν παραοημασία άφτή : γ ιά  τ ις  
πγιό μακριές δηλ. μέρες ένές τόπου.

Τ ή  μαθηματικοαστρονομική άφτή σημασία τήν 
έχασε πγιά  ή λέξη. Σήμερα στή συνηθισμένη τη ς 
χρήση- έχει. σημασία μετεωρολογική, φυσικογεωγρκ- 
φική.

Ό  άνθρωπος ζ-.ΐ απάνω στη γή, στά 22 βάθια 
τή ς ατμόσφαιρας· άφτηνής τήν άκκτάπαφτη  άστασία 
καί τις άέναες μεταβολές έχουμε στέ νοϋ όταν μιλοϋ- 
μ,ε γιά  κλίμα. Κρύο ζέστη, υγρασία στεγνή, συνε- 
φιές ξαστεριές, άλαγές στήν άτμοσφαιρική πίεση 
στην ήλεχτρική τάση, άνεμος, βροχή, χιό*·* κπ ί 
τόσα άλλα φαινόμ.ενα σέ μιά άστέρεφτη ροή, χά 
νουνε μές στήν άεροθαλασχ που υπάρχουμε καί ζοϋμε 
καί σαλέβουμ,ε άφτέ που λέμε καιρό.

Ή  γή μας δλοχρονίς φέρνει γύρο στέν ήλιο, 
στρέφοντας συνάμα μ-ρονυχτίς γύρω στέν άξονα τη ς . 
Μέ τή  διπλή άφτή γυροστρεψιά μοιράζεται μέ τόση 
ποικιλία στήν όψη της ή ζέστη καί τέ  φώς πού τής 
στέλνει εκείνος. 'Οσο πάμε κατά τόν ισημερινέ ή 
ζέστη περισέβει, .όσο κατά τούς πόλους λιγοστέβει. 
"Οσο σ ’ έ'να τόπο ¡π γ ιέ  κατάκορφκ πέφτουνε οί 
αχτίδες, οσο περισότερες ώρες βαστά το ήλιασμα, 
τόσο περισότερη ή ζέστη καί τέ  ενάντιο στα 
Ινάντια. Ά φ τά  στό γενικέ άν ή γή είτανε μ ιά  
σφαίρα πού ή απανωσιά της δμαλή παντού, νά 
είχε καί παντού τήν όμια σύσταση, κ* ή άτμό- 
σφαιρκ νά είχε παντού νερατμίδα ίση, ή καί νά μην 
είχε καθόλου, θά μπορούσαμε, τότες μόνο, κατά  τό 
γέρσιμο τού καθε τόπου, κατά τέ  κλίμα του τό 
άστρονομ.ικό νά λογαριάζουμε καί τό μετεωρολογικό 
του κλίμα. Μά τής γής ή απανωσιά είναι άνόμαλη· 
ή σύσταση της διαφορετική, έδώ θάλασα, Ικεΐ στε
ριά, εδώ δασωμένη, εκεί φαλακρή· δ αέρας έδώ 
ξερός, έκεΐ γεμάτος νερα-μίδα, έδώ ήσνχος, εκεί χυ - 
ναμενος σέ ρέματα· ποικιλία τέλος άπειρη, πού αδύ
νατο μόνο με τ ις  γενικές γραμές νά τή  ξεδιαλύ
νουμε* τά  ιδιαίτερα τών τόπων, άφτά θά μάς δ«(»
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ξουνε τ ίς  είδικές αίτιες πού δίνουνε σε δυο γειτονι 
κούς τόπους τόσες διαφορές κλιματικές, σέ δυο μα
κρινούς τόσες δμιότητες, τόση άστασία στόν καιρό, 
τόση ποικ ιλ ία  στά κλίματα.

θά λα σ α , στεριά κι αέρας διαφορετικά δέχουνται 
τήν άχτιδοβολιά τού ήλιου. -Στίς θάλασες ή ζέστη 
περνά βαθιά, ταμ ιέβεται μέσα τους, δίχως νά θερ
μαίνει πολύ τάπάνω νεροστρώματα. Σ τίς  στεριές δέν 
πάει βαθιά* μέρος σ τα ματά  στήν όψη, μέρος στρέ
φει πίσω, άντιβολεΐ στήν ατμόσφαιρα, καί κείθε 
πέρα στά ουράνια.

Ό  αέρας άφίνει νά τον περνά ή ζέστη, είναι 
διαθερμαντός δπως τό λένε, μάλιστα σ τ ’ άψηλά του 
στρώ ματα, δπου δλο καί λιγότερη νερατμίδα έχει. 
Σ τά  κάτω  κάτω στρώματα είναι πολύ περισότερη ή 
νερατμίδα* άφτή δά κρατεί τή  ζέστη πού στέλνει δ 
ήλιος, κι άντιβολεΐ ή γή.

Ό  άέρας ζεσταίνεται καί μ ’ έ'ναν άλλο τρόπο. 
Δυο σώματα άνισοθερμα αγγίζοντας τό ένα τ ’άλλο 
παραχωρεί τό θερμότερο ζέστη* έτσι ζεσταίνει κ ’ ή 
θερμότερη γή τόν άποπάνω άέρα.

Μέ τήν ίδ ια  λοιπόν ζέστη πού στέλνει δ ήλιος 
θερμαίνουνται τόσο άνισα στεριά, θάλασα, άέρας. 
Τ ’ άεροστρώματα δσο ζεσταίνουνται τόσο κ: άπλο- 
χωροϋνε, γίνουνται αλαφρότερα, ανεβαίνουνε, κι άλλα 
ψυχρότερα, καί γ ιά  τοϋτο πγιό βαριά, κινούνε νά 
πιάσουνε τόν τόπο τους.

Ό  άέρας πού δλοχρονις ζεσταίνεται στον ισημε
ρινό ανεβαίνει ίσια επάνω, άψηλά, καί χύνεται άπο 
κεϊ πρός τούς διό πόλους, μοιράζοντας ζέστη σ τ ’ 
άεροπέλαγα μέσα.

Ά π ’ τά  βορινά πάλε μέρη τά  ψυχρά άεροστρώ- 
μ α τα  χύνουνται χαμηλά καί δροσίζοντας πη γα ί
νουνε πρός τόν ισημερινό. Έ τ σ ι  γίνουνται μές στήν 
άεροθάλασα διό μεγάλα ρέματα ά π ά ν’ απανω τά. 
Ά ψ ηλά, άπό τόν ισημερινό προς τόν πόλο* χαμηλά, 
άπό τόν πόλο πρός τόν ισημερινό.

Τούτα τά  κάτω άερορέματα, γίνουνται φανερά 
μόνο στούς ωκεανούς.

Στον Α τλαντικό  έχουμε τό μεγάλο χαμηλό άε- 
ρόρεμα πού κ ιν ιίτα ι ά π ’ τήν ανατολή στή δύση. Ό  
άέρας πού κατεβαίνει ά π ’ τά  Πολικά προς τά  ¡ση
μερινά έρχεται δλοένα σέ μέρη τή ς γής πού στρέ
φουνε ταχίτερα  παρά έκεΐνα πού άφισε. Σ τά  πολικά 
μέρη ή γυροστρεψιά τ ή ;  γ?ς  στις 24  ώρες είναι 
πολύ άργότερη παρά στά ¡σημερινά. Ό  άέρας πού

στά πολικά είχε εκείνη τή γυροστρεφική τα χύ τη τα , 
κατεβαίνοντας πρός τά  ίσημερινά δέν προφταίνει νά 
πάρει άμεσως τή  μέγαλίτερη τα χ ύ τη τα  πού βρίσκει* 
μένει λοιπόν πίσω, παρακυλά, σέρνεται στού ωκεα
νού τήν επιφάνια καί παρουσιάζεται σάν άνεμος πού 
φυσά ά π ’ τήν Έβρώπη στήν Α μερική, ά π ’ τήν 
Α νατολή στή Δύση, αντίθετα δηλ. στή γυροστρε
ψιά τή ς γής.

Ά φτοί είναι οί άνεμοι πού τόσο ανησυχήσανε 
τούς νάφτες τοΰ Κολόμβου σπρώχνοντας τά  καρά
βια του; ά π ’ τ ’ ανατολικά στά δυτικά. OS άγγλοι 
ονομάζουνε τούς ανέμους τούτους tr a d e  w in d s ,  
δηλαδή εμπορικούς άνεμους. Πρώτος δ f ía d le y  στά 
1735 ε'δειξε τό μηχανισμό τους, τδ ζέσταμα δηλαδή 
τού αέρα στον ίσήμερινό μαζί μέ τή  γυροστρεψιά τής 
γής ά π ’ τή δύση στήν ανατολή.

Οΐ άνεμοι άφτοί οσο κατεβαίνουνε πρός τόν ιση
μερινό τόσο παίρνουνε τήν τα χύ τη τα  τής γυροστρε- 
ψιάς τής γής* τό παρακύλημα τους π ά β .ι καί φαί
νεται ή πρώτη τους φορά μόνη* γίνουνται άνεμοι νο- 
τινοί ή βορινοί* τέλος χάνεται κι άφτή ή  φορά* καί 
κοντά στον ισημερινό έχουμε τ ίς  ζώνες τής άνανε- 
μ ιάς ή βιδιάς (C a lm e s ) .Τον αντίθετο δρόμο παίρ
νουνε τ ’άερορέματα πού ά π ’ τον ¡σημερινό άναβαί- 
νουνε άψηλά. Έ τ σ ι  λοιπόν έχουμε στό βορινό μισό- 
σφαιοο χαμηλά τό βοριανατολικό ή κάτω  ί/εράτη, 
άψηλά τά νοτιοδυτικό ή άπάνω περάτη.

Διό νοτινό μισόσφαιρο χαμηλά τό νοτιανατολικό 
ή κάτω ΙΤεράτη, άψηλά τά βοριοδυτικό.

Ά π ’ τον άπάνω περάτη ένα μέρος μόλις περά
σει τ ις  τριάντα μοίρες βουτά καί βρίσκει τόν -κάτω 
περάτη.

Ό π ω ς στην ατμόσφαιρα, άνάλογα καί στούς 
ώκεανούς μέσα γίνουνται ψέματα πού φέρνουνε μ α ζ ί 
τους κρύο ή ζέστη.

Έ ν ’άπό τά  πολλά καί τό πγιό γνωστό είναι τό 
γκόλφστριμ (g u lfs tr e a m ) £έγα μεγάλο, π λ α τ ί, 
ζεστό σά γοργοκίνητο ποτάμι μές στον ώ/εανό, πού 
τρέχει άπό τήν ’Αμερική στήν Έ βρώπη, άπό τό 
Μεξικανικό κόρφο, δπου τά νερά ζεσταίνουνται πολύ, 
πρός τ ά  βορινά κρύα κατά γιαλα  τής Α γγλ ία ς , 
Γ αλλίας, Νορβεγίας. Σ τά  μέρη άφτά ανεβάζει τό 
χειμώνα τή  Θα κατά πολλούς βαθμούς οχι μόνο μέ 
τό θερμό νερό πού μεταποτίζει, άλλά καί μέ τόν 
αέρα πού θερμαίνει άπό πάνω του.

Παρόμια ρέματα έχει πολλά στούς άλλους 
ώκεανούς.

ί Ξέρουμε πώς μιά άεροστήλη άλάκαιρη άπό τήν 
; αλφαδιά τής θάλασας ώς τάπάνω πέρατ* τής ατμο
ί σφαίρας βαραίνει δσο καί μιά στήλη άπό διάργυρο 

760  — 761 χ .  τ . μ. Είδαμε πώς δ άέρας στον 
ισημερινό δλοένα ζεσταίνεται κι ανεβαίνει άψηλά* 
αλαφραίνει λοιπόν ώστε τό βάρος τού άέρα, ή άερο- 
πίεση, δέν είναι κάτι σταθερό. Ά λα ζει άλάζοντας 
ή θ α .  Στον ισημερινό βρίσκουμε ώς 7 5 8 , χ· τ .  μ . 
μετάξι τ ίς  30  καί 40 μοίρες ώς 764 , χ .  y .  μ . 
Ό σο πγιο άψηλά ανεβαίνεις άπά ν’ ά π ’ τή  θαλ.ασα 
κατά τόσο κ ’ ή άεροστήλη πού σηκώνεις, πού σέ 
βαραίνει, πού σέ πιέζει, μικραίνει.’Σ τ ίς  4()00 μέ
τρα αλαφραίνει σχεδόν κατά τά μισό ή άεροστήλη. 
Ή  έλάτωση τού βάρους δέν άκολουθεΐ κανονικά τό 
ύ'ψος. Τά κάτω άεροστρώματα είναι φυσικά πγιο 
πυκνά καί πγιό βαριά άπό τάπάνω . Έ ν α  άερό- 
στρωμα άπό 10 ,5  μέτρα στήν αλφαδιά τή ς θάλα
σας, ζυγίζει τόσο ίσο κ ’ ένα άερόστρωμα άπό 1 6 ,8  
μέτρα άπάνω στό ΓΙοτάσι, πρωτέβουσα τή ς  Μπολι
βίας, μιά άπό τίς πγιό άψηλές πολιτίες τού κόσμου. 
(3 9 6 0  μ. ά π ά ν’ άπ τή  θάλασα). θ.ά π ει λοιπόν 
δτι δ άέρας στήν αλφαδιά τής θάλασας είναι πγιο  
πυκνός παρά στό Ποτόσι. Έ κει άνάγκη ν ’ανεβείς 
16 μέτρα άψηλά γιά  νά πέσει τό βαρόμετρο 1 χ .  
τ . μ. ενώ στά παραθαλάσια τό βκοόμετοο πέφτει 
1 χ . τ . μ. σέ καθ; 10 μέτρα πού ανεβαίνεις.

Τά βάρος λοιπόν τού άέρα, ή άεροπίεση, ή άτμο- 
σφαιρική πίεση, άλάζει μέ τό ύψος, άλάζει καθώς 
είδαμε μέ τή  διαμοίραση τής ζέστης, άλάζει τέλος 
καί μ.έ τήν ΰγράδα τού άέρα. Ό τα ν  άπό τή  νερατ
μίδα τήν ξαχνισμένη στήν ατμόσφαιρα μέσα ένα. 
μέρος πυκνωθεί καί πέσει σέ βροχή, χιόνι, α γ ιά ζι, 
χάνει ή άεροστήλη τό αντίστοιχο βάρος.

Ά λ α γ ίς  στν,ν ατμοσφαιρική πίεση, άλαξο βαριές,, 
στον ίδιο τόπο έχουμ.ε —  καθημερινές μέ διό μέ
γιστα  καί διό ελάχιστα στήν ίδια μέρα — καί δίφ- 
τερο χρονικές* το χειμώνα ή άεροπίεση είναι μεγα- 
λίτερη παρά τό καλοκαίρι. Τό άνοιγμά άπό τή  μ ιά  
στήν άλλη είναι μεγαλίτερο στά τροπικά κ λ ίμ α τα . 
Στήν Καλκούτα λ. χ . τό βαρομ-ετρο δείχνει τό  Γ ε
νάρη 7 6 4 , τόν ’Ιούλιο 747 — άνοιγμα λοιπόν 1 7 . 
Στήν Πετρούπολη 760  τό Γενάρη, 756 τόν ’Ιού
λιο — άνοιγμα 3 ,4 7 .

Σ τά  τροπικά κλίματα γίνεται τό πέρασμα άπό· 
τή  μ ιά  στήν άλλη άεροπίεση πολύ πγιό δμαλά παρά 
στά βορινά. Έ κ εΐ λ ίγα  χ . τ . μ. παίζοντας τό βαρό
μετρο μυνά πολλές φορές μπόρα, φουρτούνα, άνεμο-

« 6 τ & υ λ * λ & ι

Β Ι Β Λ Ι Ο  Π Ρ Ω Τ Ο

118. Τέλος κατόπι γίνουνται, πριν περάσουν 
πολλά χρόνια, τά  δηγημένα πριν, τά  Κερκυραϊκά 
καί Π οτειδεατικά κ ι’ όσα σταθήκαν αφορμή τού
του τού πολέμου. Κ ι’ δ λ ’ άφτά όσα ενέργησαν οί 
Έ λληνες είτε πολεμώντας ανάμεσα τους είτε τόν 
Πέρση θά γίνηκαν ώς μέσα σέ 50  πές χρόνια μ ετα 
ξύ τού μισεμού τού Ξέρξη καί τής άρχής τούτου 
τού πολέμου, δταν οί Α θηναίοι στύλωσαν πιό γερά 
τό  κράτος τους κ ι’ ή πολιτεία  τους τράνεψε ση
μαντικά. 01 Λάκωνες π ά λ ι, &ν καί τάβλεπαν (9 1 ), 
δέν τούς περιόριζαν εξόν ίσως λίγο κάπου, παρά 
ησύχαζαν τον περισσότερον καιρό — όντας καί πριν 
όχι γοργοί νά τρέχουνε σέ πολέμους εξόν άναγκα-

91) αΐόθόμενοι Γράψε αΐόθανόμενοΐ. Τδ Ιδιο λάθος 
βρίσκεται καί στο 5,26, δπως παραδε'χουνται ολοι οί κρι
τικοί.

σμένοι, τότες ομως κΓ άμποδιασμένοι άπό εσωτερι
κούς τους πολέμους — ώς πού τέλος τών Αθηναίων 
ή δύναμη ξάστερα θέριεβε καί βάζανε χέρι στούς 
δικούς τους συμμάχους. Τότες όμως ξεχείλισαν π ιά  
κ ι’ άνάγκη, είπανε, νάν τούς χτυπήσουνε μέ κάθε 
σπουδή^αί νάν τούς παραλύσουν, ά μπορούν, τά  
νίβρα, δίχως νάν τού; δειλιάσει δ πόλεμος.

Έ τσ ι λοιπόν, όπως είπαμε, οί Λάκωνες ψήφι
σαν πώς κόπηκε ή ειρήνη καί πώς αδικούν οί Α θ η 
ναίοι, καί τότες στείλανε στούς Δερφοΰς καί ρωτού
σαν τό θεό άν καλύτερα νά πολεμήσουν κΓ εκείνος, 
καθώς λεν, τούς χρησμοδότησε πώς θά βοηθήσει κ ι’ 
δ ίδιος φωναγμένος ή άφώναχτος.

11 9 . Όμως^ κΓ έτσι προσκάλεσαν ξανά όλους 
τούς συμμάχους 'θέλοντας νά βάλουν καί σ’ άφτούς 
τό ζήτημα . Κ αί σάν ήρθαν οί γερόντοι άπό τά  
συμμαχικά μέρη κΓ  έγινε συθτυχιά, είπαν κ ι’ οί 
άλλοι ό’σα ήθελαν κατηγορώντας οί περισσότεροι 
τούς ’Αθηναίους καί τονίζοντας πώς πρέπει δ πόλε
μος κΓ οί Κορθινοί πού κάθε πολιτεία  τήν παρα- 
καλέσανε μ ιά  μ ιά  καί πριν χώρια νάν τόν ψηφίσει, 
σηκώθηκαν καί τότες (92 ) τελεφταΐοι καί τούς

92) Τδ καί τδ πριν τή λέξη τελευταίοι θέλει β/άλ- 
σιμοι

παρακινήσανε (9 3 ) μέ τέτια  λόγια
120. «Τούς Λάκωνες τώρα, ώ σύμμαχοι, δέν 

» υπάρχει πιά αφορμή νά ζαλίζουμε μέ παρά- 
»πονα, γ ια τ ί ψήφισαν οί ίδιοι τον πόλεμο καί μάς 
»προσκάλεσαν κΓ εμάς μέ τέτιο  σκοπό (9 4 ). Ά π ό  
»μλς πάλι σ’όσους δοσολάβανε 95)μέ τούς Αθηναίους 
»περιττή ή άρμήνια πώς χρειάζουνται προσοχή* οσοι 
»όμως κατοικούν πιό μεσόγια (9 6 ) κ ι’ όχι τόπους 
»περαστικούς, άνάγκη νά μαθουε πώς, ά δέ βοηθή- 
»σουν τούς κατωμερίτες, θά βρούνε δυσκολώτερο 
»τού καρπού τους τό κατέβασμα καί τήν άνταλλα- 
»γή πίσω τών όσων ή θάλασσα προμηθεύει τή ς στε- 
»ριάς. Στενοκέφαλα άς μήν κρίνουν όσα λέγουνται 
»έδώ σάν τ ά χ α  ξένες δουλιές, παρά άν άφίσουνε
»στήν τύχη  τους τούς κάτου, άς καρτερούν το κακό
»πώς θά φτάσει ώς στούς ίδιους μιά μέρα. Ό π ω ς
»δικά μας έτσι απαράλλαχτα είναι καί σύφορα

. 93) παρόντος. Γράψε παραινοΟντες.
94) T i λδγι* χρΐι γΔρ ώς οτδ προτιμώνται φ*ί- 

νοοντσι ξένα.
91) ένηλλάγηόαν Ό  Διονύσιος δ Άλιχαρνασσέας 

σωστά ΰυνηλλάγηόαν.
96) Τούς δέ ϊ ΐ ιν  μεΰόγειαν. Νομίζω τούς έδ· ’ς 

τΛν μεΰόγειαν.
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■στρόβηλο, ρούφουλα, δρολάπια και μεγάλ.α δεινά 
κα ι συφορές. ’Ενώ στά μέρη ¡¿ας τήν ίδια μέρ* 
καί στο ίδιο μέρος ¡Απορεί πολλά χ . τ . ¡α. νά άνε- 
€οκατέβει δίχως νά ε"χουμε πάντα  μεγάλες ταραχές 
«την άτμόσφαιρα.

Έ ξέν τ ις  περιοδικές άξαξοβαριές ε'χουμε κι άπε- 
ρίοδες συχνές καί δυνατές στούς ψυχρούς μήνες καί 
σ τά  βορινά κλίματα.

Γραμές ΐσοβαριά; ονομάζουνε γραμές πού ενώ
νουνε τόπους μέ την ίδια μέση χρονική άεροπίεση, 
(μηνιάτικες καί χρονιάτικες ίσοβαριές . Οί γραμές 
άφτές σημαίνουνε πολύ στη μετεωρολογία- μέ τη 
βοήθια τους όρίζουνε τη  φορά του άνεμου καί τ ις  
άλαζοκαιριές πού οί άνεμοι φέρνουνε.

Ίσοβα ρομετρικές γραμές λένε τ ις  γραμές πού ενώ
νουνε τόπους μέ τις ίδιες άλαξοβαριές...

(Σταλλ.ο φύλλο τελιώνει)

Φ Ω Τ Η Σ  Φ Ω Τ ΙΑ Δ Η Σ 
ΓΙΑΤΡΟΣ

Β Α Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Υ Μ Χ 0 2  Σ Γ Ο Χ Ι Ν Τ Ρ Α  

(·ΡΤ*. 2, « )

Άφτδς που άμα γεννήθηκε πρώτο« απ' όλους ήταν 
"Οτοι έχουν νοϋ, πού τούς θεούς βοηθούσε ή δύναμή του,. 
e«bt πού «φόβιζε τή γή καί τήν ουράνια σφαΓ;α 
Με τοϋ θυμού του τήν δρμή, — το Λος ΐνθιώποι εΐνε ό

[ " Ιν τ ρ * , .

Άφτό: δτού τήν άστατη ’ή γης ε/ει πλ«ο·ώσει,
Που τά βουνά έσταμάτησε στάνάβοασμα δ μεγάλος, (I) 
*A$rb( δηοΰ «ναμέτρησε τέ; πλατωσιές τοΰ ίέρο;,
Κ’ Εστησε τ'ο στερεω*«·— τούτος ά-.θρώποι εΐνε b Ίντρας 

Άφτδ; «ον τά Έφταπόταμα λεφτεοωτε τον "Αχη 
Χκοτό>οντας,(?)κα1 τών βωδιΰν τοϋ Βά*α τούς κρουψών«! 
"Ανοιξε,(λ) κι’ άναψε τή στιά μέσα στές δνό τές πέτρες,(4) 
Πούνε ληστής στδ»πόλεμο,—τούτος αν Όώποι εινε δ Ίντρας· 

Άφτός τού δηυιούργησεν ίσα στή γϊς κιν ούνται,
Ποΰ αφάνισε τήν ταπεινή φυλή τών σκλαβωμένων, (5)
Ποΰ τώ* ύ/τρώ· του τάγαθα παίρνει καθώς b παίχτης 
Ταντιπαλου τα πράματα, τ ΰτος άνθρωποι είνε ό Ίντρας· 

Άφτός δσιοϊνε τρομερόι, καί πού γ·.’ αυτόν ρωτούνε 
«Που εΐνε το<;» Καί «πουθενά δεν εΐνε» άτολογιώνται, 
Άφτός πού τοϋ πολέα.ου του τή. τιοοκοπή αφανίζει,
— Πρέπει νά τόν πιστεύετε!—τούτο, ϊνθ.ώποι ε νε δΊντρας 

Άφ*ός πού τού ευλαβητικού,αρτδ; ε ΐ  τού αρρωστιάρη. 
Πού τοϋ δεόμενου υμνητή, καί πού τού ΐερουογού του 
Είνε ποοσ-άτης, άφ-bt ποΰ κα· τοϋ άλ-σ ή τοϋ Σώκα (6) 
Βοηθός εΐν" ό πεντάμορφος,—τούτος άνθρωποι ιΐνε δΊντραςι

Άφτδ« που του ΰποτάζονται χαί τάιια χ’ οί αγελάδες, 
Τάμάξια τά πολεμικά χα) τών χωριών τά σπίτια,
Όπου τδν Ήλιον Επλασε καί τή χρυσήν Αύγούλα,
Που τών νερών εινε δϊηγδς, (7) — τούτος άνθρωποι είνε &

Πντρας.
Άφτδς πού βοήθειο ιόν χαλούν τάντίπαλα φουσάτα,

Οί αδύνατοι οί πολέμιοι, κ’ οί πλιό δυναμωμένοι,
Κ' οί δυδ αναβάτες του αμαξιού ξεχωριστά καθένας,
Ό  πολέμαρχος κΓ δ άμαξας, — τούτος άνθρωποι εινε δ

[Ίντρας.
Άφτδς πού οί άνθρωποι δίχως του τή νίκη όε λα

χαίνουν,
Πού τδν χαλούν οι αγωνιστές νά δώχει προστασία,
ΙΙοΰ αντιζυγίζει κάθε οχτρού χαί δύναμη καί τόλμη, 
Όποΰ κουνάει τάσάλεφτο,—τούτος άνθρωποι εΐνε δΊντρας.

’Αφτδς πού μέ φαρμακερές σαΐτες θανατώνει 
Όσους μεγάλες καί πολλές φορτόνονται ανομίες,
Άφτδς πού τού κυριίγνωμου δέ συχωριι τή γνώμη,
Πούνε τών Δάσιων δ φρνηας, 8̂) — τούτος άνθρωποι εΐνε 

'  [δ Ίντρας.
Άφτδς δποϋ τδ Σάμπαρα (9) σαράντα χινοπώρου; 

•Αναζητούσε στά βουνά, ποΰ έσκότωσε τδ δράκο 
1δ Δάνου, (10; ένώ ξεδίπλωνε τδ φοβερδ κορμί του,
Καί τδν εξχπλωσε στή γή;, — τούτος άνθρωποι εΐνε δ

[Ίντρας.
Άφτδς πού σέ μιαν άμαξα μέ εφτά άλογα ζεμμένην 

Προβαίνει, πού στδ χέρι του κρατεί τάστροπιλίκι,
ΙΙοδ τους έφτά τού; ποταμούς απόλυσε νά ρένε,
ΓΙοΰ γκρέμισε τδ Ράουχινα, (11) — τούτος άνθρώποι εινε δ

[Ίντρκς
Άφτδς πού ή γης τδν προσκυνά καί τά βουνά τδν

[τρέμουν,
‘Οπού τάστραποπέλεκο κρατεί μέ τδ βραχιόνι,
Και μέ τδ -χέρι τδ πετ3, ποΰ φανιρόνεται δταν 
Τδ Σώμα πίνει δ δυνατδ;, — τούτος άνθρωποι είνε δ 'Ίντρας.

Άφτδς ποίνε ύπεράσπιση τού Ζίφτη καί τού Ψή«τη(12) 
Πούνε βοηίδς τού Θυσιαστή, βοηθός καί του ‘ϊ ’μνολόγου. 
Πούνε γι’ άφτδν δυνάμωμα χι’ δ ύμνος ώς καί δ Σώμας 
Καί τώοα τούτη ή προσφορά —τούτος άνθρωποι είνε δΊντρας

[Έσύ πού πλούσια ανταμοιβή στους ιερουργούς χαρί
ζεις,

ΤΩ Ίντρα ακράτητε θεέ πού άληθινδ; έσδ είσαι,
* ις εϊκαστε παντοτεινά μέ σένα φιλιωμένοι
Καί πρόβουλοι στές σύναξες πολλοί κι’άντρειωμένοι ] (13)

(1)01 ’Ινδοί,ΐτσι τουλάχιστο λέει ή νεώτερη μυθολογία 
τους, έπίστευαν πώς μία φορά τά βουνά εΐ/αν φτερά, 
έπετοϊσαν γοργά χ’ενα μέ ταλλο ε*ρούονταν.<2)Τά Έοτα- 
πόταμχ εΐνε δ Ινδός χαί οί παραπό-αυ-οί του. Οί δράκοντες 
έβ>στούσαν στά βουνά ίλυωτ.χ τά χιόνια κ’ έστιφαν Ετσ* 
τους ποταμούς Ό  Ίντρας τούς ένίκησι καί έσκότωσε τδν 
πρώτο τους τδν Ά χη , πού άιλού ονομάζεται Ββτρας.
3)Άλλο κατΡοθωμα τού θεοΰ εΐνε ό σκοτωμός τού δράκοντα 
Βά*α πού,καθώς δ Γηρυόνης. είχε κρουμένες τές(περίφημες 
αγελάδες του. (4| Ή  μυθολογική περιπέτεια μάς εΐν« 
άγνωστη. Πο«λο'ι Ινδολόγοι εξηγούν πώς εδώ πέτρες εΐνε

τά σύγνεφα καί στιά ή ϊοτραπή. (5) Ό  ύμνος (|φούτος 
ε!νι ποίημα τής έποχή;, πού ο! Άριοι καταχτητές τή^ 
’Ινδία;, έπολεμούσαν ακόμα μέ τέ; ντόπιες φυλές, τές ΐιπό. 
ταζαν χαίτες έξιγένιιαζαν. (ιί) Ό  Σώμα; «ΐνε τδ * μεθυ
στικό ζουμί τής Άσ-ληπιάς, (Asklepias acida) ποΰ 0{ 
"Ινδοί τδ λάτρευαν, 5πω; καί οί Έλληνες τδ Διόνυσο* δ 
τρόπο; τού Σώμα ήταν ιερουργία, καί ιερουργοί οί αλεστές 
τού φυτού. Θεός καί άνθρωποι τδ ορέγονταν καί μάλιστα 
δ Ίντρας ποΰ συχνά έαιθοΰσε μ* έκεΓνο, (7) δ Ίντρας 
,ΐνι θεδς τής βρο/ής, όμβριο; Ζευς. (8)' Τάξη δαιμόνων 
(9) Κάποι ς όφιοδαίμονας. (10) Άλλη τάξη δαιμόνων. ( 1 ! ) 
'Άλλος δαίμονας ποΰ ήθέλησε νά πολεμήσει στδν ουρανό 
τους θεούς. (12) Στές θυσίες τής Βχιδιχής εποχής ίνας ιε
ρουργό; έζεφε τδ Σώμα, {να; άλλος Εψενε στη φλόγα λυω- 
μένο βούτυρο, Ινας τρίτος έπρόσφερνε τ* σφαχτά καί ίνας 
τέταρτος ύμνολογοΰσε τούς θεούς. (13} ΙΙολλοί ’Ινδολόγοι 
νομίζουν τή «τροφή νεώτερην άπο τές έπίλοιπες. *0 ύμνος 
ψχλλεται από τούς βραχμάνου;,πού εΰχιώνται νά εΐνε πάντα 
ανώτεροι άπδ τούς άλλους.

Ε » γ α  ϊ [ α ι Η μ β ρ α ι

Ο Θ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ
Ά π ό  ηέζΰυ  ό "Οθων είναι τίΐς μόδας. (Ένα ávd- 

γνωόμα (Jrriv έφημερίδα, »Λ Ιΰτορία καί τ’ Ανέκδοτα 
τοϋ "Οθωνος καί τΛς Α μαλίας· : κ 1 έπειτα Λ Κ ατο- 
jjfi τον κ. Βώκου δφεραν τόν ΌΟωνα ότΛ μόδα κ ι’ 
άπό τότε κυριαρχεί_Οτίι προγράμματα τών θεάτρων 
καί γεμ ίζει παράδες ηθοποιούς καί ΰνγγραφείς

Έ ν α  καφενείο ότό δρόμο τών Πατηόιών όνομά— 
ότηκε «"Οθων», ίάως νά βαφχΐάχηκε τό ίδιο καί κα
νένα γαλατάδικο ΐι μπακάλικο.

Αύριο θά βγοΰν κολλάοα, κραδάτες, καπέλλα 
τοϋ Όθωνος κ ’ Εχει ό θεός. Γιά τόν  ώρα δμως κα- 
πέ?Λο τοϋ "Οθωνος άημαίνει όυνομήλικο μέ τό ψα
θάκι τον κ. Ζαίμη,

Καί φέτος ô "Οθων είναι ότίς δόξες Τον. Νέο 
έργο τόν έχει πάλι γ ιά  ίίρωα καί τραβάει τόν κ ο - 
Ομάκι άτό θέατρο τή ς «Νεαπόλεως», κ ι’ άκοϋς μ ά λ ι- 
ότα νά όυμβοιιλεύονν τόν τολμηρόν έκεΐνο πού ΘΔ 
όμολογιύόε δτι δεν τόν είδε-
. .. — ΙΙρέπετ νά π δς, φίλε μου, είναι έργο έθνικής 
Οημαόίας. Θά ίδμς τόν Ό θωνα μέ τϊι φουντανέλλα 
του, δέν ξέρεις πώς τοϋ μοιάζει. Έ γώ  δμως π ο ϋ  
τόν έγνώρχοα και μάλιάτα άπό πολύ κοντά...

Κι’άρχΐζει νά δ ιηγείτα ι τ ΐ τοϋ όυνέβη μιά φορά 
άτά 54,καί ότά λόγια του κρύβεται μ ιά  άπορία, πώ ς 
ξεχάάανε νά τόν άνεβαΟι υν Οτά όκηνή, αϋτόν ,π οϋ  
είχε φάϊ ψωμί κ ι’ άλάτι μέ τόν άεΐμνηότο βαόιλιά.

— «"Επειτα παραλείψανε ένα άωρό άπουδατα γε
γονότα, έξακολουθεϊ. Μήπως έρχονται οί ευλογημέ
νοι νά μ ' έρωτήΰουν ;

»βοηθήστε τούς ΓΙοτειδεάτες, δικούς ιαχς Δωριεονς 
»πολιορκη(Αενους τώρα ¿reo Ίω νες—7rpá¡Ax αντίθετο 
»rcplv — καί νά τρίξτε στο >.εφτεροψ.ο τών άλλων- 
»γιατί, άν καρτερούμε, άλλού δε θά τελίίϋτει (3) 
»ίσως παρά, δπω; μερικοί μας βλαφτήκαμε, νά πά- 
»θουμε τά ΐδ;α κ ι’ όλ,οι οί λ.οιποί σε λίγο, ότχ δεί- 
»ξει φανερά ή άκαρπη άφτή συντυχία τήν άτολ-
»μιά μας.Ή  άνάγκη φωναζί'., ώ σύμμαχοι, πιστέ- 
»ψτε μας, κ ι ’ ε"τσι, δίχως δισταγμό μήπως ή στρα- 
»τηγ-ική μας δέν πετύχε·., ψηφίστε τον πόλεμο, χω - 
»ρίς νά φοβηθείτε τής στιγμής τά  δεινά, πού ομως 
»τάζουν ειρήνη κατόπι σταθερή. Ή  πολιτεία άφτή 
»πού στήθηκε 'δυνάστης, γ ιά  όλους, νά ξέρτε, στή- 
»θηκε τέ ίδιο, κ ι’ οπως σκλάβωσε ώς τώρα μερι- 
»κούς μας, ετσι στοχάζεται νά μάς σκλαβώσει δ- 
»λους. Ό μπρές λοιπόν κι ’ εμείς νάν τή σπάσουμε καί 
τοϋ λοιπού κ ι’ Εμείς νά ζούμε π ιά  ξέγνιαστοι και 
νά λεφτερωθούν κ ι’ οί άλλοι Έ λληνες οί σκλαβω
μένοι τώρα».

Σάν ε'τσι μίλησαν οί Κορθινοί. 125 Κ ι’ οί Λ ά- 
κωνες, άμα άκουσαν κάθε γνώμη, έβαλαν τέ ζή τη μ α  
σ’ δλους τούς συμμάχους, ζητώντας ψήφο άπό κάθε

3) Τδ κείμενο χαλασμένο. "Ισως ώς οΰδέν έττ άλλο 
ή, ένδέχέτάί.

ειδικά τους όσα άποφασίζιυνπαι σήμερα, κ ι’ άς μή 
»διστάσουνε νά προτιμήσουν πόλεμο άντις είρήνη(97). [

121. »Πολλά μάς λ.εν πόι; φυσικό είναι νά 
»κερδίσουμε, πρώτα ό πληθυσμός μας ό ανώτερος 
»χι’ ή πείρα μας ή πολεμική, ε 'π .ιτα  γ ια τ ί όλοι 
»νυφλ,ά θ ’ ακολουθούμε τό πρόσταγμα, καί τό νχ- 
»φτικέ, δπου στέκει ή δύναμή τους, θάν τό άρμα- 
» τώσουμε μέ τά  μέσα δσα έχουμε ύ καθείς μας καί 
»μέ τών Δερφών καί τής ’Ολυμπίας τούς θησαβρούς, 
• Γ ια τ ί  στό χέρι μας είναι νάν τούς δανειστούμε, 
» κ ι ’ ετσι μ ’ ανώτερο μιστέ νά τραβήξουμε τούς 
»ναφτες τους τούς ξένους- γ ια τ ί είνχι αγοραστή | 
»τώ ν ’Αθηναίων ή δύναμη, παρά φυσικιά τους. Ή  ) 
•δ ικ ή  μας όμως δέν ε'χει τόσο φόβο νάν τό πάθει, 
»όντας θεμελιωμένη στά πχλικχρ ια  μας πχρισσό- 
εετερο παρά σέ χρήματα . Καί μέ μ ιά  μας νίκη 
»στη  θαλασσα, κοντά στό νού, αμέσως χαντακώ- 
»νουνται* μά &ν πές βαστάξουνε, θά γυμναστούμε 
»κι* έμεϊς μέ τόν καιρό τά  ναοτικά, κ ι’ όταν ή

97) Τα λόγια άνδρών γάρ ώς στ* έν καιρφ τοδ 
*εφ. 121 ε ί.ιι απίτΑωμα. Στδ χιφ. 1 ¿0,3 α-τίς Αδικεί 
Οιίαι Ισως άρκεϊύύαι αραχάτου αντις εύτνχίςι π»βο- 
νςίζων Ισως ευτυχίαν π  έυν άγων. Π?6. Σοφ. Άντ.

το πράγμα άγειν—παρ’ ιϋύέν.

»επιστήμη μας τούς φτάσει, τότες π ιά  — πώς γ ί- 
»νεται ; ρ.έ τήν παλικαριά μας θάν τούς σπάσου- 
»με. Γ ια τί τό δώρο μας τό φυσικό δεν τό άποχτοϋν 
»άφτοι μέ τή  σπουδή- τή ς επιστήμης τους τέ  πλεο- 
»νέχτη μ α (98) ή γύμναση έμάς μάς τό χαρίζει(99).

122. » Έ π ε ιτ α  ε"χουμε ανοιχτά  κ ι’ άλλα στρα- 
»τΐά πολέμ,ου, καθώς τών συμμάχων τους άπόσταση 
» —κ ι’ άφτό θά πει κοπή τών πόρων πού τούς δυ- 

ί »ναμώνει — κ ι’ όχυρωμέ μέσα στον τόπο τους, κΓ
j »άλλα όσα άπό πριν άδύνατο νά προβλέψεις. Τ ί

»σπανια ί> πόλεμος βαδίζει μ ’ ύρισμένο πρόγραμμ,α, 
»παρά μονάχος του μηχανέβει τά  πιό πολλά όπως 
»α πα ιτε ί ή φορά.

124 . » Ώ σ τε  άπό παντού άφοϋ καλή μάς εί- 
»vxi (1 ) τού πολέμου ή ελπίδα (2 ) , μην άργεΐτε νά

98 > δ — προϋχουδτ. Άντίς ö γςάψε φ, λέγεται
πρ  ϋχω  χινί.

V9) Τά χι ήματα δέ ώς στδ πάδχειν δεν εϊ»«ι τοΰ 
θουκυόίόη μήτε τα έν φ ό μέν ώς στό τέλος τού χεφ. 
12.1, Τό ξινό /έρι τ« διί/ν ιι ή λεξη άύτυ ά τις πόλις. 
Στ'· χεφ, 121 άντίς έθος Επρεπε .ήθος* μά ΐσω; τό λάθος 
ει-αι τοΰ νοθεφτή

I; ύμ ϊν . Γράψε Λμΐν.
.') Τ* /¿για καί Λμών ώς nfi ίδτώταις είναι, κ«· 

θά»; καί παιακατου τα τΑζ δ ’ ά π ’ αϋτοΰ ώς στδ άκίν- 
δυνον, δέ φαίνουνται τοϋ ΘουχύβΚηί
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Το έργο αΰτδ είναι άπό τά  νεώτερα δράματχ 
τοϋ “Ιψεν καί γράφτηκε «τά  1888 μετά τό Ρόσμερ 
κα ί πριν άπό τήν Έ δ α  Γκάμπλερ. Π αίχτηκε γιά 
πρώτη φορά «τή Χριστιανία στις 12 τοϋ Φλεβάρη 
τοΰ 1889 καί μετά λίγες μέρες άμέσως στο Βασι
λικό θέατρο τής Κοπενάγης. Μ ετά πα ίχτη κ ε  στο 
Βάϊμιερ καί διάφορα άλλα Γερμανικά θέατρα καί 
άκόμα υστέρα άπο καιρό στό Γαλλ.ικό «ΤΙίθΑ ίΡΘ  
(1θ 1 Ό β α ν ΐ* θ » . Ή  υπόθεσή του με δυό λόγια εί
ναι αυτή·

Έ νας γιάτρός, κομάτι περασμένος στήν ηλικία 
καί χήρος μέ δυό κόρες αρκετά μεγάλες, άπό τόν 
πρώτο του γάμο, παίρνει μ ιά  νέα γυναίκα ΰστερικιά 
καί νεβρικιά, τήν κόρη ενός φαροφύλακα.

Φυσικό είναι ότι σ ’ ένα τετιβ  γάμο μία νιά γυ
ναίκα δέ 'βρήκε έκεΐνο πού πόθησε, τά  όνειρά της 
δέν ξεπληρώθηκαν. Έ κεΐ είχε ύποσχεθή νά γίνη άλ 
λουνοϋ γυναίκα, ενός ναφτικοϋ πού κάποτε είχε πε- 
ράση άπό κεΐ μ ’ ένα βαπόρι. Σ ’ αυτόν ζωντάνεβαν 
όλα τά  παλιά όνειρά της.

Κ αί νά σου αΰτός φανερώνεται μ ιά  μέρα γιά  νά 
ζητήσν) 0,τ ι τοΰ άνήκει, τής υπόσχεσης τήν έκπλή- 
ρωση.

Ή  γυναίκα ενώ ά π ’ τή  μιά μεριά δέ θέλει νά 
πάγι μαζί του, γ ια τ ί βρίσκει ότι έχει καθήκοντα, 
είναι νόμιμη γυναίκα άλλου, άπό τήν άλλη τραβιέ
τα ι άπό τόν ξένο, παρασέρνεγαι, μένει δίχως θέληση 
και φτάνει ίσα μέ τό σημείο νά ζητήσν) άπό τόν 
άντρα της νά διαλύσουν τό γάμο γιά  νά φύγη 
μ ’ αυτόν.

Μά στά υστερνά ή ά γάπη  τού άντρός της νι
κάει. Τ ής λέει νά πάη  όπου θέλει γ ια τ ί βλέπει δτι 
άν ή λα χτάρα  της μείνη απλήρωτη θά βάλη σέ 
κίνδυνο τήν ύπαρξή της, τήν άφίνει λεύτεοη νά κάνη 
ο ,τι ποθεί,τής δίνει όλόκαιρη τήν ευθύνη τής πρά
ξης της.

Τότε έκείνη, όταν αΐστάνεται δτι είναι π ιά  λεύ
τερη και υπεύθυνη, δταν καταλαβαίνει μέσα σ’ αυτή 
τή  θυσία τό μεγάλο τού άντρός της έρωτα, τότε ί  

άμέσως άλλάζει γνώμη καί λέει τού ξένου νά φύγη.
Τώρα πλάθει μ ιά  νέα ζωή, τώρα αΐστάνεται 

άγάπη  γιά  τόν άντρα της δσο κΓ αΰτός γ ι ’ αΰτή , 
τώρα θ ’ άγαπήση τ ίς  δυό του κόρες σά δικές της.

★

"Αν μάς έλεγε κανείς τήν υπόθεση χωρίς νά δια
βάσουμε ή νά δούμε τό δράμα, θά τή  βρίσκαμε τόσο

άπλή , ώστε θ' απορούσαμε πώς είναι δυνατό τά  δ ιά 
φορα, έπεισόδια πού φέρνουν τό τελειωτικό ξέσπα
σμα νά κρατούν τό ίνδιαφέρο τοϋ αναγνώστη ή τοϋ 
θεατή σέ. πέντε όλάκαιρες πράξες.

Κ ι’ δμως τό ένδιαφέρο γίνεται άπό στιγμ.ή σέ 
στιγμή πεοσότερο καί τό δράμα αρχίζει νά μάς μα- 
γέβη,δπως μάνεβε ή θάλασσα τήν ήρώϊσσά του.

"Ισως, καί τό λέω μ ’ επιφύλαξη γ ια τ ί είναι 
δλως διόλου ατομική μου γνώμη, τό δέσιμο τοϋ 
δραμάτου, χωρίς νά είναι χειρότερο βέβαια άπό 
άλλων δραματικών, δέν είναι δμως άπό κείνα τ ά  
δεσίματα πού μάς έχει συνηθίση δ “Ιψεν σέ άλλα  
νέα δράματά του, δπου τά  πρόσωπα περσότερο κου
νιούνται στή σκηνή παρά μιλάνε, μά, ίσως γ ι ’αΰτό» 
είναι άπό πολλά α π ’ αυτά ώραιότερο, πο ιητικώ - 
τιρο καί έχει καί κάπια ξεχωριστή γοητεία.

Τούτο όμως δέ θά πή δτι καί τά  διάφορα επει
σόδια δέν είναι σφιχτοδεμένα μέ τήν υπόθεση καί 
οτι γίνονται έτσι γιά ποικιλία, όχι βέβαια, γ ια τ ί 
τό ένα φέρνει τ '  άλλο τοιμ-άζοντας τής λύσης τήν 
τελειωτική στιγμή. Καί ενεργούνε σ ’ αυτή μέ τ ίς  
πράξες τους, τίς σύμφωνε; μέ τ ίς  προτίμησες καί 
τά  νοήματα τών ζωντανά ζωγραφισμένων χαραχτή  
ρων τους, τά  πρόσωπα τού δραμάτου, πού μάς δεί
χνουν σύγκαιρα καί τήν περικυκλωσά πού ζοϋσε ή  
Έ λ λ ιδ α , ή κυρά τής θάλασσας, εκείνα τά  πρό
σωπα πού θά υ.άς Φαινόντουσαν πολλά καί π ε ο ιτ τ / ,I ’ I 4 *
καί δτι παρατραβούνε μέ τούς διαλόγους του; τήν 
υπόθεση, &ν ρίχναμε στό δράμα μιά μόνη απρόσε
χ τ η  μ α τιά .

Κ αί δλα αύτά σ ’ ένα διάλογο πού τίποτα  δέν 
μποδίζει νά είναι φυσικός, γοργός καί ποιητικός 
μαζί, γ ια τ ί μέσ’ ά π ’ τ ά  συνηθισμένα τής καθημερ- 
νής ζωής λόγια νοιώθουμε τόν ποιητή νά πλανιέτα ι 
στις φιλοσοφικές καί κοινωνικές του ιδέες πού τόσο 
καλά ξέρει νά τ ίς  φωτίζη μέ τοϋ συμβόλου τή  
γοητεία.

*

Ά πό τήν άρχή τής πρώτης πράξης άμέσως 
; νοιώθουμε κά τι νά μάς συνεπαίρνη καί σάν άέρας 

πρίμος νά μάς όδηγάη στής Έ λ λ ιδα ς τούς πόθους 
καί τούς καημούς.

Βλέπουμε τά  δυό κορίτσια πού στολίζουν τό  
σπίτι καί τοιμάζουν μιά γιορτή γ ιά  τά  γενέθλια 
τής πεθαμένης μητέρας τους. Σέ λίγο ή Έ λ λ ιδ α  
θά ’ρθή νά δή όλα αύτά, αΰτή ή νέα γυναίκα πού 
άλλιώς είχε οανταστή. άλλα έποθοϋσε δταν ά ν τ ί-

»^ίΐναποφάάιότος, λέει, ό Ό θων. Κολέ πού βρέ
θηκε; θυμούμα ι Ενα χαραχτηριότικδ έπειόόβιο. Είχε 
πά ει κΛ παρονόιαάτφ Οτδ βασιλέα κάποιος βουλευ
τή ς , πού  άπό κυβερνητικός είχε γ ίνε ι Αντιπολι
τευόμενος. — Δέ μου λέτε, τό ν  ρωτάει ό ·Ό θω ν μέ 
τά  μάτια  Αγριεμένα, ¿πήγατε καί άεΐς μέ τό κόμμα 
τώ ν έχθρών μου; - - Δηλαδή, άρχισε νά μουρμουρίζει 
δ  βουλευτής, σ’ ίν α  ζήτημ α  Ετυχε νά συμφωνήσω 
V* τή ν  Α ντιπολίτευση...

«— Σ ιω πή, βροντοφωνάζει δ Μεγαλετότατος καί 
τραβάει τό  σπαθί του ...

>Ό  βουλευτής τό κόβει λάσπη, κατρακυλάει σάν 
άστραπή τίς σκάλες. Κι’ Α βασιλιάς Απόκοντα, μέ 
τό σπαθί γυμνό. Τρεχάλα Α βουλευτής, τρεχάλα ό 
βασιλιάς Τέλος πάντων, νά μή σάς τά πολυλογώ, 
τοΰ ξέφύγε . . . Ε ίχε φτάσει ό "Οίων ώς τά  π ρ ο π ύ 
λαιά τοΰ Παλατιού' δέν μπορούσε νά βγμ παρά Εξω ..

—Κέρατά, έφώναξε,Εθαλε τό σπαθί στή θήκη καί 
Ανέβηκε στό γραφείο του λυσσασμένος άπό θυμό.

Κι’ Επειτα λένε πώ ς δέν είχε θέληση...».
Σάς δίνω τό λόγο μου, πώ ς αύτά πού δηγή- 

θηκα τ ’ άκουάα μέ τά αύτιά μου άπό Ανθρωπο πού 
θεωρεί τόν έαυτό του τή ν  αύθεντικώτερη π η γ ή  γιά 
τ ή ν  Ισ τορ ία  τού Ό θωνος καί γ ι’ αύτό Ακριβώς είναι 
¿νθουβιαβμένος πού παίζουν έργα τραβηγμένα άπό 
αύτή  τή ν  έποχή.

Έ μ α θα  πώ ς τοιμάζεται ό « Ό ω ν  έξόριστος» καί 
Ετσι θά συμπληρωθή ή  τριλογία. Και ύστερα πάλι 
ά π ’ Αρχής τή  βιογραφία Του, ώς πού νά πάθει όρι- 
Οτική Εξωση κι’ άπό τά προγράμματα τών θεάτρων.

Τό ιστορικό δράμα πού πα ίχτηκε τή ν  περασμένη 
βδομάδα Εγινε Αφορμή ένός λυπηρού έπεισόδιου 
πού  είχε καί τ ’ άνάποδά του.

Α’. Τά ποσοστά άπό τήν είσπραξη τών λεφτών 
τά  παίρνανε καί οί δύο συγγραφείς, ένφ τή ν  είσπρα
ξη  τού ξύλου τή ν  άνάλαβε ένας μονάχα!

Καί Β \ Τήν Επίκριση τού έργου ά ντί κριτικοί 
θεάτρου τήν Εκαμαν Κρητικοί άπό τή ν  Κρήτη I

Α. Μ.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ TOT ΙΨΕΝ

Η Κ ΤΡΑ  ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ*
Καλό μοϋ φαίνεται νά πούμε μερικά λόγια στούς 

αναγνώστες τοϋ αΝουμά» γ ιά  τό έργο αυτό τοϋ 
"Ιψεν, τώρα πού θά π α ίχ τη  γ ιά  πρώτη φορά σ ’ Ε λ 
ληνική σκηνή, σέ λίγες μέρες, άπό τό θίασο τού 
Οικονόμου.

*) Σ.Ν. Tb άρθρο αΰτ'ο μ ϊ ς  στάλθηκι γιά vi μπεί βτ>, 
περασμένο φύλλο, μά îitiiSr, ή ύλη είχε κανονιστεί tj, 
δημοσιεύουμε σήμερα.

πολιτεία  άνεξαίρετα, μικρή ή μεγάλη· κΓ οί πιό j 
πολλοί ψηφίσανε νά κηρυχτεί ό πόλεμος. “Οντας ί 
δμως ανέτοιμοι, εϊταν άδύνατο νά κινήσουν άμέσως ί 
σύφωνα μέ το ψήφισμα, παρά χωριστήκανε συναγρι- 
κημένοι νά ποριστεί ό καθένας (4 ) τά  σκόπιμα δ ί
χως αναβολές. Ώ ς  τόσο, ώς νά προμηθεφτοϋν τά  
χρειαστά, χάθηκε άν δχι ένας χρόνος, μά έκεΐ κον
τά  (5 ) , καί μόλις τότες πιάσανε φανερά τόν πόλεμο 
καί πάτησαν τήν Α τ τ ικ ή .

126. Σ τό  μεταξύ στέλνανε στούς ’Αθηναίους 
κ ι ’ έκαναν παράπονα, μέ τήν ιδέα νά βροϋν δσο γ ί
νεται μεγαλύτερη αφορμή πολέμου, αν τυχόν δέ 
«υνακουστοϋν. Κ αι πρώτα έστειλαν οί Λάκωνες γε- 
ρόντους κ ι ’ απαιτούσανε νά διώξουν οί ’Αθηναίοι τό 
μολυσμό τή ς θεάς. Ό  μολυσμός εϊταν κά τι τέτιο. 
Ζούσε άλλοτες κάπιος Αθηναίος μέ τ ’ δνομα Κ ύ- 
λωνας, Ό λυμπιονίκης, άθρωπος άπό αρχοντικό γέ
νος καί πλούσιος, παντρεμένος κόρη τοϋ Θεαγένη 
τοϋ Μ εγαρίτη, πού στήν τότε έποχή δυνάστεβε στά 
Μέγαρα. Ά φτός ρώτησε τό Δερφικό μαντείο, κ ι’ ό.

4) Έ κάστοις. Ό  Nattmann σωστά έκάστους.
b) Κ’ ίδώ κάπιο λάθος. Άντίς μέν ού διετρίβη Ε- 

λασσον δέ {βω; b Θουκυδίδης Εγραψε μόνον ού διβ- 
τρίβη.

θεός τοϋ χρησμοδότησε πώς στοΰ Διός τή σκόλη τή  
πιό μεγάλη ν’άρπάξει τών ’Αθηναίων τήν ακρόπολη. 
Πήρε λοιπόν κάπια  δύναμη άπό τό Θεαγένη,έπεισε 
καί τούς δικούς του ν ’ ακολουθήσουν, καί σάν ήρθαν 
τά  ’Ο λύμπια τά  Πελοποννησιώτικα, άρπαξε τήν 
ακρόπολη μέ σκοπούς δυναστικούς, θαρρώντας πώς 
άφτή είναι τοϋ Διός ή σκόλη ή πιό μεγάλη καί ποις 
δέν τοϋ εϊταν ξένη, άφοϋ νίκησε Ό λυμπιακόνε α γώ 
να. Μά (6)  αν όμως έλεγε δ χρησμός καί τής 
’Α ττικής τή  σκόλη τήν πιό μεγάλη ή άλλου που
θενά μέρους, άφτό μήτε εκείνος στάθηκε νά κα τα 
λάβει μήτε ό θεός τό δήλωνε — γ ια τ ί γιορτάζουνε 
καί στήν ’Αθήνα τά  Διάσια πού λέν όξω άπό τή 
χώρα, γενική σκόλη πολύ μεγάλη τοΰ Δία τού Μει
λίχιου δταν (7 ) πολλοί θυσιάζουν δχι σφαχτά, παρά 
κ ά τι (8 )  προσφορές δικές τους ντόπιες — μά θαρρών
τα ς πώς ξέρει καταπιάστηκε τή  δουλιά. Κ Γ  οί 
’Αθηναίοι μόλις έμαθαν τό κίνημα, τρέξανε όχ τ ίς  
εξοχές σύψυχοι νάν τούς χτυπήσουν, καί καρτερών-

fi) Τά λόγι* εί δέ έν τη, Ά ττ ικ φ  ώς στά έπεχεί- 
pid* τφ Εργφ μου φαίνουντχι νδθα.

7) έν $  πάνδημε!. Νομίζω πανδη μεί έν ή
8) θύμ α τα  Επιχώρια. Ό  Σχολιαστής σά νά βρήκε 

θύματ* Αττα Επιχώρια.

τα ς γύρω τούς πολιορκούσαν. Μά έπειδής περνούσε 
καιρό; καί τό χαρτέρεμα τούς ζημίωνε, έφυγαν οί 
πιό πολλοί τους, άφίνοντας τό φύλαγμα χΓ  όλα τά  
πάντα  στά χέρια τών εννιά άρχηγών, μ ’ απόλυτη 
εξουσία νάν τά σιάξουν όπως στοχάζουνται καλύ
τερα. Γ ια τί τότες τις περισσότερες δουλιές τοϋ 
κράτους τ ίς  φρόντιζαν οί εννιά άρχηγοί. Κ Γ οί πο- 
λιορκημένοι μέ τον Κύλωνα βρισκόντουσαν άσκημα 
άπό στέρηση ψωμιού καί νερού. “Ετσι 6 Κύλωνας 
μέ τόν άδερφό του ξεκόβουν οί άλλοι, καθώς είτανε 
στενοχωρεμενο: καί μερικοί τους μάλιστα πέθαιναν 
τής πείνας, καθίζουν πρόσπεφτοι στό βωμό τό μέσα 
στήν ακρόπολη. Οί επιφορτισμένοι τότες τό φύλαγ
μα , θωρώντας τους πώς πέθαιναν μέσα στό ναο, 
είπανε νά σηκωθούν μέ τον ορο πώς δέ θάν τούς 
πειράξουν τό παραμικρό* μά έπειτα τούς πήγαν καί 
τούς θανάτωσαν. Μερικούς (9 )  μάλιστα τούς ξέκα- 
ναν, όταν κατά τό κατέβασμα τρέξανε νά καθίσουν 
στούς βωμούς τούς αφιερωμένους στις Σεμνές θ έ α ι-  
νες. Ά π ό  τούτο είτανε γνωστοί ώς οί μολυσμένοι 
κΓ αμαρτωλοί τής θ εά ς , κΓ εκείνοι καί τό γένος 
τους. Άφτούς τούς μολυσμένους τούς ξόρισαν μ ιά

9) Τά λόγια καθεζομένους δέ τινας ώ; στά έν tç  
πόλει μοϋ φιινουνται νόθα.
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κρυζε τη  θάλασσα άπό το Φάρο πού δ πατέρας της 
π ίταν επιστάτης καί το μ ά τι τ η ;  χανότανε στού 
ωκεανού τ ’ ατέλειω τα .

Ή  θάλασσα καί τά  όνειρά τ η ;  είχαν γόντι ένα.
Ποτέ δέν είχε ταξιδέψη, ά λ λ ’ ίσως γ ι ’ αυτό 

περσότερο ή θάλασσα την τραβούσε προς το άγνωστο, 
τη ν  τραβούσε καί σύγκαιρα την τρόμαζε.

Έ κεΐ στ· φάρο, μέσα στά όνειρά τη ς , γνώρισε 
κα ί τον άνθρωπο πού τού ϋποσχίθηκε νά γίνη δίκιά 
του. Κ αί την υπόσχεση την έδωσε την* ίδια τη  βρά
δυ* πού αυτός σκότωσε τον καπετάνιο του, ένώ τά  
ήξερε αυτή], όλα, της^τά είχε πή δ ίδιος.

— Κ αί σ* έναν τέτιον άνθρωπο έδωκ«ς υπό
σχεση; Τής λέει δ άντρας τη ς , όταν τού κάνει αυτές 
τ ίς  ξομολόγησες.

—- Δέν μπορούσα νά κάνω κ ι’ άλλιώς, ήμουνα 
δ ίχω ς θέληση μπροστά του, μέ τραβούσε καί μέ 
τρόμαζε σύγκαιρα.

Κ αί α ’.τός λοιπόν σαν τη  θάλασσα....

★

Έ π ε ιτα  παρακάτου λέει, ότι μιλούσανε μαζί οί 
δυό τους όπου κι άν βρισκόντουσαν μόνο γ ιά  τη  θά
λασσα,γιά  τά  μπουρίν.α,γιά πίς σκοτεινές βραδιές,μά 
κ α ί γ ιά  τ ίς  μπουνάτσες καί γιά  τίς λιόλουστες μέρες. 
"Ύστερα λέγαν γ ιά  τ ίς  φάλαινες, τ ίς  φώκες, γ ιά  
τούς γλάρους, τά  σκυλόψαρα καί γιά  ο ,τι άλλο 
βρίσκεται στον απέραντο ώκεανό.

— Κ αί τότε μοΰ φαινότανε, λέει ή Έ λ λ ιδ α , 
ό τ ι δλα αΰτά τά  όντα θά είναι άπό τήν ίδια  γεννιά 
πού είναι καί αϋτός.

—  Κ αί γώ στο τέλος νόμισα, ότι καί γώ είμουν 
τού ωκεανού πλάσμα.

*

Τώρα τρία χρόνια παντρεμένη μέσα στούς τέσ
σερεις τοίχους τού σπιτιού της,όπου μόνο ψάρια τού 
γλυ  ιού νερού βλέπει μέσα στο ψαροτρόφι, άλλο δέ 
σκέφτεται παρά τη  θάλασσα καί τό^ παλιό τη ς 
φίλο μ ’ όλα τά  δέκα χρόνια πουχει νά τον δή. 
Δέν μπορούσε νά συνηθίση σ ’ αύτή την καινούργια 
κατάσταση.

— Δέ σοΰ φαινόταν οτι τά  μ,άτια τού παιδιού 
μας, πού πέθανε λίγους μήνες ύστερα άπο τη  γέννα 
του, μοιάζαν μέ τη  θάλασσα, άλλαζαν το χρώμα 
τους όπως αλλάζει καί κείνη το δικό τη ς;....Μ ο ιά 
ζαν μέ τά  μ ά τια  κεινού.

φορά οί ’Αθηναίοι, καθώς υστέρα κ ι’ ό Κλεομένη; 
δ Σ π α ρ τιά τη ς , συμπράττοντας μ.έ το αντίθετό τους 
κόμμα σ’ εποχή περισπασμών, a t‘ όχι αοναχά ξύρι
σαν τούς ζωντανούς, παρά ξέθαψαν κ«1 τών πεθα
μένων τά  κόκκαλα καί τά  πέταςαν όξω άπο τά  
σύνορα.

127. Ά φ το  λοιπόν το μολυσμ.ό απαιτούσαν οί 
Λάκωνες νά διω χτεί τά χ α  άπο ζήλο προς τό θέ
λημα τών θεών (1 0 ), αληθινά όμως επειδή έξεραν 
τον Περικλή τού Ξανθίππου πώς τον άγγιζε άπο 
το  μέρος της μητέρας του και νόμιζαν πώς,αν άφτός 
ζοριστεί, θά βροϋν αντίκρυ μαλακώτερους τούς ’Αθη
ναίους. Ό χ ι  πώς περίμεναν καί τόσο νά πάθει τ ί 
π ο τα  τέτιο , όσο θαρρούσαν θάν τον κακοβάλουνε μέ 
τούς πατριώτες τους, πώς τά χ α  μέρος χρωστούν τον 
πόλεμο καί στό δυστύχημά του. Γ ια τί όντας δ ση- 
μανπκώτερος της εποχής του ’Αθηναίος καί χανο- 
ν:στής τΐίς πολίτικης τού τόπου άντίστεκε αιώνια 
στούς Λάκωνες, καί δέν άφινε καμιά παραχώρηση, 
π α ρ ά  έσπρωχνε τούς Αθηναίους στον πόλεμο.

Α . Π .

4 0 )  ΤΜ ς θ εο ϊς . Κομίζω τ φ  Οεφ.

—  Ποτέ δέ θά μπορέσω, πρέπει νά το κατα λά
βεις τώρα, νά γίνω ή πραματική γυναίκα σου, λέει 
τ ’ άντρός της.

*

Έ δώ  βλέπουμε πάλε σ’ αΰτο ' το δράμα την 
κυρίαρχη ίδέα τού "Ιψεν γιά  την ελευθερία τού ατό
μου, μιά ελευθερία πού πρέπει παντού σ ’ όλες τών 
άθρώπων τ ίς  σχέσες νά ύπάρχη καί άκόμα περσό- 
τερο στέ γάμο πού κανονίζει τη  σχέση δυο άθρώ
πων γιά  δλάκαιρη τη  ζωή.

Τη λευτεριά άγναντέβει καί ή Έ λ λ ιδ α  όταν 
κοιτάζει τη  θάλασσα, το Απεριόριστο αυτό στοιχείο 
πού όλη τη  γ ίς περικυκλώνει καί όλο τον κόσμο έχει 
δικό του.

Ή  θάλασσα είναι έκείνη πού σκορπάει μέ τού 
πολιτισμού την πρόοδο σ’ όλη την οικουμένη τη  
λευτεριά. Αύτη μέ το θυμό της καταστρέφει δ ,τ1 
εμπόδιο βρει μπρό; τη ς . Κανένας κ α τα χτη τή ς  δέ* 
μπόρεσε ούτε ένα κομάτι της νά κάνη δικό του* τά  
κύματαί'θά παράσερναν κάθε σημάδι ¡πού θάδειχνε 
τά  σύνορα στά νερένια του βασίλεια.

Είναι πάντα λεύτερη γ ια τ ί έχει τη  λευτεριά 
μέσα της.

θάλασσα θά πή λευτεριά.

’Αλλά καθώς ή θάλασσα ένώ σέ βάζει σέ π ει
ρασμό, σέ τραβάει καί σέ σέρνει στο άγνωστο, σύγ
καιρα σέ τρομάζει μέ τούς κιντύνους της καί την 
Ατέλειωτη έχτασή τη ς, έτσι καί ή λευτεριά ένώ 
άπό τη  μιά μεριά σέ βάζει σέ πειρασμό <*ί τραβάει 
κ α ί σέ παρασέρνει, άπό την άλλην όταν συλλογιστης 
τίς διάφορες δυσκολίες, όταν σκεφτής τ ις  διάφορες 
ευθύνες, όλα αύτά πού σά Μοίρα τόν άθρωπο βαραί
νουν,αμέσως έρχεσαι στά συγκαλά σου.

Ή  ελευθερία γίνετα ι ελευθεριότητα γιά  όποιον 
δέν ξέρει νά λογαριάση καλά όλες της τίς συνέπειες, 
λέει κάπου άλλού ό "Ιψεν.

★

Κ αί νά τώρα στην Έ λ λ ιδ α , τήν Κυρά της Θ ά
λασσας, φανερώνεται δ παλιός φίλος, δ ναυτικός ε
κείνος πού στά μ ά τια  της φαινόταν ότι βγαίνει 
άπό τη  θάλασσα, γ ιά  νά τη  λευτερώση καί νά της 
δείξη τό άγνωστο.

Είναι ή στιγμή αύτη, στιγμ.η τρόμου Αρχαίας 
τραγωδίας. Ή  δράση πού ίσα μέ τώρα μάς παρά- 
ερνε, μ.ά; τραβούσε, τώρα μάς τρομάζει, παίθα-

ριμικο ΑκεπιαείΛτερί
ΑΡΦΑΒΗΤΑΡΙ 

Βραβεμένο ατό διαγωνισμό τον *Νονμά*
(Κ οίταξε φύλλα 2 0 5  καί 206  τού «Νουμά»)

Δ Τ Ο  Σ Γ Φ Ω Ν Α

ΜΙί ΦΩΝΗΚΝΤΟ "Η ΔΙΦΤΟΓΙΌ

μκιί λος, στΟ λος, σπ ί νος, σκί νος, σκέ πη , 
στέ γ η , σφυ ρί, σκοι νί, Πά σκα, ακά φη, σπί
θα, σφή να, στό μ α , στε νδς, κό σκι νο, κά- 
στα.νο, σκε πά ζω , νυ στά  ζω , στέ κου μαι.

Ό  σκύ λος εί ναι π ι στό ζώ ο. *0 σκύ
λος I χει κε φά λι, κορ μί, τέσ σε ρα πό δια 
καί οίι ρά.— Τδ σώ μα τοΟ σκύλου είναι τρι- 
χ&) τό. —  '0  σκύ λος τή νΰ χτ*  στά σκο τει να 
γαυ γί ζει. —Φυ λά ει τδ σ π ίτ ι.

νουμε καί μεΐς στό φανέρωμα τού ξε’νου κά τι ίδιο 
σαν την Έ λ λ ιδ α .

Τό πρόσωπο όμως αυτό, όσο συμβολικό καί &ν 
φαίνεται, όσο καί άν συμβιλίζη τόν ά π α ιτη τη  τη ς  
λευτεριάς τού ατόμου, το φέρνει δ "Ίψεν τόσο φυσικά 
καί τόσο καλά προετοιμάζει την είσοδό του, ώστε 
δέ μάς κάνει την εντύπωση τού αφύσικου. "Αν μ ά 
λιστα σκεφτούμε, όξω άπο τά  σύμβολα, ότι αυτός 
είναι ναυτικός, ένας άθρωπος πού πάντα  στη θά
λασσα έζησε, μακρυά άπό καθε κοινωνικό περιορισμό, 
θά δούμε ότι δέν είναι καθόλου παράξενο αυτό; νά 
γυρίζω καί νά ζητάη  την εκπλήρωσή της υπόσχε
σης, πού πήρε άπό μ.ιά γυναίκα μ ιά  μέρα σέ μιά 
άκρη γίς πού βρεχόταν άπό τού Όκεκνού τ ά  κύ
μ α τα . Πρέπει κανείς νά ζήση μέ τέτιους άθρώπους 
γιά  νά δή πόσο ή Αφέλειά τους τρέχει μπρός άπό τήν 
αποφασισμένη πρόοδο τών γραμματισμένων. Δέ βα
σανίζουν πολύ τά  πράματα , γ ι ’ αυτούς δέν ύπάρχει 
απόφαση παρά έχτέλεση. Αύτό ζητάει καί ή δου
λειά τους.

Μόλις φανερώνεται, ή Έ λ λ ιδ α , καθώς ε ίπαμ ε f 
τραβιέται καί μένει δίχως θέληση, ά λ λ ’ ίσα μέ τη 
στιγμή πού δ άντρας της της δίνει τη  λευτεριά καί 
την άφίνει ν ’ άντικρύση μονάχη της όλες τ ίς  συνέ
πειες καί τ ίς  ευθύνες. Τότε άφίνει στη μ πά ντα  κάθε 
όνειρο καί λέει τού άντρός της·

— Τώρα είμαι δίκιά σου, γ ια τ ί έρχομαι σέ σένα 
θεληματικά, τώρα είμαι λεύτερη, μπορώ νά διαλέ ζω, 
είμαι ένα όντο πού έχει την ευθύνη στίς πραξες τ ο υ .

Κ Γ αμέσως δ "Ιψεν προφταίνει νά μάς δείξγ, την 
άλλαγή σέ μερικά αγάπης λόγια πού ή ήρώϊσσά του 
λέει στην Έ λ δ α , στη μικρή κόρη τ ’ άντρός της 
τό ’Ιψενικό αύτό διαβολάκι. Ε ίναι τά  πρώτα Αγά
πης λόγια πού άκούει άπό της μητριάς τό στόμα, 
υστέρα άπό τρία χρόνια, καί κρατούσε γ ι’ αύτό 
κρυφό παράπονο*

Τώρα ή "Ελλιδα πλάθει γύρω της μιά νέα ζωή. 
Δέν μποοεϊ κανείς νά ζήση όπως λαχτάοησε.

— Ό τα ν  γίνεται κανείς στεριανός δέ βρίσκει 
πάλε εύκολα τό δρόμο πού πάει στη θάλασσα, λέει 
ή ίδια  στόν καθηγητή "Αρνωλμ πού θά πάρη γυ
ναίκα του τήν προγονή της Μ πολέττα.

★

Σύγκαιρα μέ τή  λύση ό συγραφέας μάς φέρνε1 
τήν ένωση αυτή γιά  νά μάς δείξη ίσοις τήν αντί
θεση πού βρίσκονται οί δυό χαραχτ-ήρες, δ πρα χτι-

—  Ή  σκά φη εϊ ναι σκά φη, καί τά  σΟ κα  
σΟ κα.

— Ή ρ  θε πά λε Π α  σκα λ ιά  με τάρ νί καί 
μέ τα δ  γά .
κρό κος, κρό τος, κλα  δί, κλει δί, κλη μ α , κρί
μα^ χρα νί ο, θρα νί ο, κλά  δος, κά δος, κ λ ώ 
νο;, κώ νος, κ ρ α τώ , κ ρ ά ζω , κρ ίνω , κ λ α ίω , 
κλα δειί ω , κλει δώ νω, κ ρ υ ώ νω .

Τδ κλί] μα κλα  δεύ ε τα ι τήν  & νοι ξη. Μέ 
τδ  κλα  δευ τ ή  ρι κλα οεύ ου νε τά  κλα  διά καί 
τά  κλω  νά ρια. Τδ κλή μ α  κά νει πρώ τα  ά - 
γου ρί δες. Η ά γου ρί δα γ ί  νε τα ι στα  φύ λ ι.  
Ά  πδ τά  στα φύ λ ια  γ ί νε τα ι τδ  κρα σί.

*0 κρόκος τοΟ αύ γοΟ ε ίνα ι κ ί τ ρ ιν ο ς .—  
Μέ τδ  κλει δί κλει δώ νε τα ι ή  κλει δα ριά. —  
Τδ λου λού δι τοΟ χρί νου εϊ ναι μυ ρου δα το . 

Έ  χ ω  έ να βα ρε λά  κι, 
κ ’ £ ,ε ι δυδ λο γιώ  κρα σά κι. 

π λ ά  κα , π λ ά  τη , π λή  θος, πλ,η γ ή , π λώ  ρη, 
πρώ τη , πρΤ νος, πρά σο, πλύ  νω, πνί γω , λ ί
μ νη , πρύ μ η , π λά  τα  νος, πρά σι νος, κα πνί« 
ζω , πρέ πει, πλέ χνω , π ρ ό β α τ ο .
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κός της Μπολέττας κα.1 δ φανταστόπληχτος υστερι
κός της Έλλιδας.

Ή  Μπολέττα για νά φύγη «πό τό σπίτι αύτό, 
πού είναι γ ι’ αΰτήν σαν ξένο, γιά νά γνωρίση τον 
κόσμο, παραδέχεται νά κάμη άντρα της τον παλιό 
της καθηγητή, πραμα πού αν της τολεγαν «λλοτες 
θά τδπερνε γιά άστε to.

"Ετσι αφίνει χωρίς καμιά ελπίδα το συφορια
σμένο καί αρρωστιάρη Λύνκσαντ πού τού φαίνεται 
6τι άν τον σκέφτεται καί τη σκέφτεται θά γυρίση 
ίκεΐ μιά μέρα μεγάλος καλλιτέχνης.

Καί αυτός είταν^μιά φορά θαλασσινός, ένα να- 
βάγιο μάλιστα στάθηκε αίτια ττ̂ ς άρρώστειας του, 
μά τώρα είναι φχαριστημίνος γιατί Ι'τσι αναγκά
στηκε ’ ν’ άφίση τελειωτικά τη θάλασσα καί νά 
μείνη λεύτερος στο τεχνικό του ξετύλιγμα.

Τί θαμάσια πού σατυρίζει έδώ δ Ίψεν, στον 
άρρωστο καί ι’δεολόγο αΰτό νέο, τούς άρρωστους της 
σημερνής κοινωνίας πού μέ όλα τά μεγάλα όνειρά 
τους δέ θά μπορέσουν ποτέ νά κάνουν τίποτα στη ζωή.

Έπηγαν στη θάλασσα, ή θάλασσα δέ τούς δέ
χτηκε, ναβάγησαν, άρρώστησαν εξ αιτίας της, καί 
τώρα είναι φχαριστημένοι γιά την άρρώστεια τους 
αΰτή επειδή φαντάζουνται ότι τώρα θά μπορέσουν 
κάτι νά κάνουν !... είναι φχαριστημένοι πού «φισαν 
τη θάλασσα!

★

Μου φαίνεται άσκημο νά κλείσω τη μελέτη μου 
χωρίς νά πώ δυό λόγια στούς ηθοποιούς πού θά 
παίξουν αΰτό τό έργο.

Ή  Έλλιδα είναι, καθώς είδαμε, μιά ύστεοικιά 
καί νεβρικιά γυναίκα πού ζή μέ την φαντασία της 
καί τά όνειρά της* μέσα ομως στον περιορισμό πού 
βρίσκεται λαχταράει τη λευτεριά της καί σ’ αΰτη 
«πάνω πλάθει όνειρα.

Δεν ξέρω ποιά θεατρίνα θά παίξη αΰτό τό μέ
ρος, σάν καλλιτέχνιδα όμως πού είναι θά πόθησε 
καί αΰτη πολλές φορές τη λευτεριά της καί πολλά 
όνειρα θά έπλασε μέσα στις οικογενειακές καί τίς 
άλλες της ζωής στενοχώριες καί μέσα στούς κοινω
νικούς περιορισμ.ούς πού τη ν  εμποδίζουν νά ενεργή 
σύφωνα μέ τή θέλησή της γιά τής τέχνης της τό j 
ξετύλιγμα. Αυτό γίνεται σέ κάθε τεχνίτη, γιατί ή 
Τέχνη θέλει πρώτα ά π ’ όλα λευτεριά.

Στή λευτεριά αύτή τή ματια της άς ρίξη, τά I 
όνειρά της άς θυμηθεί, όταν θά ¡3γή νά παίξη, καί ! 
θά πετύχη. I

Χρειάζεται άκόμα μεγάλη προσοχή στον ηθο
ποιό πού θά παίξη τό ρόλο του Βάνζελ.

Αυτός είναι ένας συγκαταβατικός χαραχτήρας 
πού αγαπάει τή γυναίκα του μέ όλη την ηρεμία τής 
γεροντικής ηλικίας, άλλά άς μή ξεχνάμε ότι είναι 
καί γιατρός καί δέν τήν κοιτάζει μόνο σά γυναίκα 
του άλλά καί σάν άρρωστη του,καί στό τέλος δοκι 
μάζει, όλα γιά όλα, τό πιό δυνατό γιατρικό, ή 
ζωή ή θάνατος.

Τό λέω αΰτό γιά νά μήν τύχη καί παραξηγηθεΐ 
καί τόν πάρουν γιά κανένα ά π ’ αύτούς τους γελοίους 
τύπους τής φάρσας πού τρέχουν πίσω άπ’ τίς γυ 
ναίκες τους κάνοντας όλα τ ’ ανόητα θελήματά τους.

Ά ν  έπαιξε τέτιο ρόλο άλλοτες σέ κωμωδία δ 
ηθοποιός αΰτος, καλά θά κάνη νά τόν ξεχάση.

Π Α Ν ΤΕ Λ Η Σ ΧΟΡΝ 

ΞΕΝΟ Ι ΑΝΤΙΛΑ ΛΟΙ

Ο Ε Ρ Ω Τ Α Σ  Τ Ο Υ  Μ Α Ύ Ρ Ο Υ

(JEAN LAHOR)

Στην ’Αφρική, τολόμαυρο ρηγόπουλο, θλιμμένο,
Tie άμετρες τ ΐ ΐ  σκλάβες του τίς έβαρέθη πιά·
’Από τή χώρα απόμακρα στόν κάμπο ϊχει χτισμένο 
"Ενα παλάτι σκοτεινό, καί πάει κάθε βραγιά.

Ιίάθετ’ έχει μιά λιόνταινα τρανή μέσ' στό παλάτι,
Κ αί λυγερή χαί λεύτερη γυρνά του περβολιού 
Τά μάχρνΓ φέγγει στή νυχτιά  «γελαστό  της μάτι 
Κ ι' άστραπολάμπει, θύμηση βραθιάς κολοκα-ptoù.

Καί κάτω άπο τούς Φοίνικες, δ γήλιος σάν πεθαίνει,
Του £ήγ* 4 γώς νειρεύεται στή λιόνταινα σιμά*
Αΰτή Ιχει γείρη κατά γη; πιστή κ’ έρωτεμένη,
Κ αί στό ξανθό της μέτιαπον δ μαύρο; άκουμπφ.

Λ Ε Α Ν Τ ΡΟ Σ  Κ . ΠΑΛΑΜ ΑΣ.

Βλέπομε κι’ ολας σ’ όλες τίς Ιστορίες χαί σ’ ίλ η  τήν 
άγια Γραφή, πώς άμα ήθελε 6 θ ε ό ; νά βοηθήση ενα λαό, 
£έν τδχανε μέ τά χαρτιά παρά μέ τό νά ξεδιαλέξη ένα άν
τρα ή δοδ, που κυβερνούν καλύτερα άπδ όλα τά συγγράμ
ματα καί τους νόμους Δεν έξαρτάται άπδ τά χαρτιά  ούτε 
άπδ τδ λογικδ, μόνον έξαρταται άπδ τδ νά στείλη ί  Θεό; 
στον κόσμο τούς κατάλληλους άντρες.

M artin  Luther 1483 — 1546.

’Αγέρας φυσφ. Τ δ καράβι ά πλώ νει τά 
•παν νιά καί σκί ζει τή θά λασ σα. Τδ κα ρά βι 
£ χει πλώ ρη καί πρό αη.

Τήν ά vet ξη β λα είναι πρά σι να. Τά χόρ
τα πρα σι νί ζου νε. Τά προ βα τα βό σκου νε στά 
πράσινα χορτάρια. Τά παιδάκια παίζουνε 
στήν πρα σι νά δα.Τδ άη So νι τρα γου δφ μέ σα 
στδ χλω ρδ κλα Si.

* πρίνος—κρίνος, βλέπει—πρέπει
κλαSl—κλειδί, κρόκος—κρότος,

πέ τρα, φύ τρα, λί τρα, τρύπα, τρί α, τρυ πά-
νι, τραπέζι, κίτρο, τράγος, τρυ φε ρδς, τρέ
μω, τρώ ω, τρα βώ, τρυ πώ, τρί βω, τρί ζω.

*0 τρά γος εϊ ναι ζω η ρδ ζώ ο. Τρώ ει 
τρυ φε ρά χόρ τα. Έ  χει τρί χες. Ε ϊ ναι τρι- 
χω τός. Ό τρά γος ά γα π# νά πη δφ καί νά 
τρέ χη.

Ο ναύ της τρα βφ κου πί. Ηβάρκα τρέ χει 
μέ δρμή. Τράβα ναό τη τδ κου πί γιά να πά με 
στδ νη σί.

Τά λύ νω, στέ κου νε' 
τά δένω, τρέ χου νε. Τί είναι;

φό τρα — λί τρα — χό τρα 
τρέ χω — τρέ μω — τρώ ω 
τρί βω — τρυ γώ — τρί ζω 

ά χνη, πά^χνη, ά ρά χνα, τέ χνη, χρώ μα, χρό
νος, χνού δι, πα χνί, χλω ρδς, χλι a ρδς, χρή- 
σι μος, δ χτώ, i  χτές, χτέ νι, χτε νί ζω, χτυ- 
πώ, χτί ζω, ρί χνω, ψά χνω, δεί χνω.

Το χει μώ να κά νει κρύ ο. Τδ πρω I πέ
φτει πά χνη. Ή  πά χνη εϊ ναι πα γω μέ νο 
νε ρό. Τδ νε ρδ ά μα κρυ ώ σιρ πο λύ, γί νε ται 
πά χνη, χιό νι, -, a λά ζι, πά γος· ά μα ζε στα- 
θ ή , γί νε ται χλια ρδ καί ά χνί ζει.

Τδ κα λδ παι δί ση κώ νε ται πρω ί, πλέ- 
νε ται, χτε νί ζε ται μέ τδ χτέ νι. —Τδ κα κδ 
παι δί εϊ ναι ά χτέ νι στο, ά τα χτο· ρί χνει πέ
τρες, χτυ π$ τά άλ λα παι διά.

Ό και ρδς εϊ ναι χρή μα τα. 
φλώ ρι, φλό γα, φλέ βα, φλού δα, φλαμ μούρι, 
φλο γέ ρα,φλο κά τα, φλο γε ρδς, φλυ a ρία, κό
φτω, ρά φτω, πέφτω, φτάνω, άφρίζω, βα- 
φτί ζω, φλο γί ζω, φρα γή, δά φνη, νέ φτι, 
I φτά.

Ο ΝΟΎΜΑΕ
Β Γ Α ΙΝ Ε Ι Κ Α Θ Ε  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η

Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Μ Η

Γ »4 τ η ν  Ε λ λ ά δ α  Δο. ιΟ . - Γ ιά  τά  'Β ξ « τ ιφ ιιι6 )>
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2 0  'λεφτά τό φύλλο λεφτά 2 0

Β ΡΙΣ Κ Ε Τ Α Ι: Ι ’τ ά  κ ιό σ κ ια  τ ή ς  Ι ΐλ α τ ε ία ς  Σ υ ν τ ά γ -  
μ α τ ο ς /Ο μ ό ν ι- ια ς , 'Γ π ο υ ρ γ β ίο ι;  Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν ,Σ τα θ μ ό ν  
Τ ρ ο χ ιό δρ ο μ ο υ  ( 'Ο φ θ α λ μ ια τρ ε ίο ), Β ουλής, Σ τά θ μ ο υ  
ύ π ό γ ε ιο υ  Σ ιδ η ρ ό δ ρ ο μ ο υ  ('Ο μ ό ν ο ια ), σ τό  κ α π ν ο π ω 
λ ε ίο  Μ ανω λακάκη ¡ΙΙλ α τε ϊα  Σ το υ ρ ν ά ρ α , Έ ξ ά ρ χ ε ια ,  
ΰτά  β ιβ λ ιο π ω λ ε ία  « Ε σ τ ία ς »  Γ. Κ ολά ρου  κ α ί Σ ο ν έ 
τ ο υ  [όδός Σ τα δ ίο υ , ά ν τ ικ ρ ϋ  σ τ ή  Β ουλ ή ).

Ή  σ υ ν τρ ο μ ή  π λ ε ρ ώ ν ε τ α ι μ π ρ ο σ τά  κ ’ ε ίν α ι έ ν ό ς  
χρ ό ν ο υ  π ά ν τ α .

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Κ Α Ι

Π Ρ Α Μ Α Τ Α
ΛΕΝ
ξέρουμε αν ή τελευταία απόφαση τής Ευρώ 
πης λευτερώνει η ξαναακλαβώνει τήν Κ ρήτη , 
μά κι άν καταλαβαίνουμε τίποτε δέ μάς επι
τρέπεται νάν τό που με, γιατ'ι δέ μάς αρέσει 
νάνακατενόμαατε σέ ξένες δονλιές. Τό ζύμη μα  
τής Κρήτης κατάντησε, βλέπετε, ή  τό καταν
τήσανε οί Κρητικοί, ζήτημα άποκλειατικά 
Κρητικά. Για νάν τό φέρουνε ίσαμε όώ πού  
τό φέρανε κανένα δέ ρωτήσανε' οϋτε τήν Ε υ
ρώπη, ούτε τήν 'Ελλάδα, οΰτε τόν ΙΙρ ίγκη -  
πα. Ρωτήσανε μοναχά τόν εαυτό τους, κάνανε 
δηλ. τον κεφαλιού τους, κ ’ έτσι σέ κανένα δέν 
έχουνε ο?)μερα νά δώσουνε λόγο, οντε δίΐ’οννε 
σέ κανέναν τήν άδεια νάν τούς ρωτήσει τί είναι 
αυτό που κάνανε.

Μ πορούμε ομως, δαο ξένοι κι αν είμαστε 
στό Κρητικό ζήτημα, νά που με κάτι πού λέ
γεται, δίχως νάμαατε υποχρεωμένοι νάν τό π ι-

Ό  κήπος έχει φραγή· ‘Η φρα γή £ χει 
πόρ τα, Ή  πόρ τα £ χει ά νώ φλι καί κα τώ- 
φλι. Ό  κή πος £ χει μιά δά φνη. Η δά φνη 
εϊναι πικρή. Έ κ εί μέσα εϊναι καί μιά φλαμ- 
μουριά. Ή  φλαμ μου ριά κάνει φλαμ μού ρι. 
Τδ φλαμ μού ρι γί νε ται για τρι κό. Τδ πί νου- 
με 5 ταν εϊ μα στε κρυ ω μέ νοι. Τδ νέ φτι ά- 
νά φτει καί κά νει φλό γα. Τδ σα πού νι ά φρί- 
ζει. Ό φλό α ρος λέ εϊ φλυ α ρί ες. 
βρύση, βρίζα, β?ο χή, βρόμη, βράδυ, βρά
χος, ρα βδί, βι βλί ο, βρα βεΓ ο, βλα βε ρδς, βρό
χε ρδς, βρέ χει, βλέ πει, βλά φτει, τοΟ βλο.

Βρέχει, βρέχει ! ϊΐέ φτει ψι λή βρο χή. *Η 
βρο χή πο τί ζει τά χόρ τα. *Η βρί ζα καί ή 
βρόμη εϊναι φυτά. Τδ νε ρδ τής βρύσης ί  γί
νε θο λό. Ό δρό μος £ γι νε βρω με ρός. ‘ Η ψι- 
λή βρο χή βλά φτει τά φυ τά. Σή με ρα δ και- 
ρδς εϊ ναι βρο χε ρος. Ή  3δο μά δα £ χεί έ φτά 
μέ ρες. Τέσ σε ρεις βδο μά &ες κά νουν ΐ  να μή να- 

βρέ ,ω —τρέχω βράχος—τράγος
βροχή —βρόμη βρίζ*—ρίζ*
βροχερδς—τρομερδς—τρυφερός.



γνω Ο μ α τά ρ ιον  τ ή ς  Έ λ λ .  γλώΟΟης χάριν των γονέων, 
βίτινες Ι /ο ο ν  σχοκθν νά έχπίιϊςύσουν *!ς τήν Δήμοτιχήν 
τά  παιδιά των.

Τ!> άναγνωβματάριβν αυτό. τθ &πο?ον π ιρ ιέχςι λέξ(ις 
άπθ τήν αληθινή Ρ ω μ α ίΐχη  γλώββα, θά έχΐοθή χατάκιν 
χαΐ ιΕς τοίχο«.

Ά νιςα ρτή τω ; 5μως τής δημοτιχότητος (;) του, τδ α 
ναγνωσματάριο« α ύώ  !'/((  γραφή χατά μέθοδον διδαχτι- 
χήν, ήτις χάμ νιι νά στινάξη έχείνον, 8«τι( ενθυμείται τά 
στρεβλωτήρια του Δ γμ. Σχολείου, «1« τό θποΤον οΙ Ελλη
νες διδάσκονται τ6 άλφάδητον».

Γ ι’ αΰτό Γσια ίσια πολεμάμε καί μεΐς καί νά πού 
& αγώνας μας άρχισε νάνΧγνωρίζεται. Βέβαια, νάμ- 
παινε τό άρφκβητάρι μας στο σκολείο θάτανε νίκη, 
όχι μονάχα τής Δημοτικής μά καί 'τής Ρωμιοσύνης 
άλάκαιρης. Όσο νάνοίξουν όμως τά τσιμπλιασμένα 
μάτια τους οί αρμόδιοι καί νά δοΰν τί πρέπει νά χά
νουν καί τί συφέρει νά δώσουν στο “Εθνος, άς χρη
σιμέψει το άροαβητάρι μας γιά όδηγός τώ μυελω- 
μένωνε δασκάλων πού θέλουνε νά δουλέψουν κάπως 
άθρωπινώτερα καί νά συντάξουν αλφαβητάριο λιγό
τερο κολοκυθένιο άπό κείνα πού κυκλοφορούνε στα 
σχολειά σήμερα. Ό ,τι ύλιχο τούς χρειάζεται θάν 
τό βρούνε στο άρφαβητάρι τού διαγωνισμού μας,

Ο Π Ο ΙΟ Σ

ήθελε νά καμαρώσει Ταρταρινισμο μέ τά όλα του 
έπρεπε νά διαβάσει τά" παχιά λόγια πού είπε δ 
Ράλλης σέ συντάχτη τής έφημ.ερίδας το «Ά στυ», 
γιά τά Κρητικά κτλ. Περιττό νά πούμε πώς δ 
Ραλλης βρήκε τόν καιρό νά κεραυνοβολήσει την Κυ
βέρνηση κα; νά μάς βεβαιώσει, πώς άν είταν ή αφεν
τιά του στά πράματα ούτε τό Κρητικό ζήτημα θά 
μπερδευότανε καθώς μπερδεύτηκε, ουτε τί; Ικκλη- 
σιές μας θά μάς αρπάζανε οί Βουργάροι, ούτε οί 
Ρουμάνοι τόσο θά’ζαγριωνόντουσαν.

Ό  συντάχτης τού «Ά στυ» δεν είχε τήν εξυ
πνάδα νάν τού κόψει τήν κουβέντα στη μέση και 
νάν τονέ ρωτήσει'

— Μά τόσο καιρό πού είσουν ή αφεντιά σου 
πρωθυπουργός τί δουλιά έκαμες γιά νά μή μάς βρούν 
οί συφορές πού μάς βρήκανε σήμερα ;

Ό  Ράλλης δέ θά χασομερούσε καθόλου νά βρει 
τήν απάντηση— μιά στερεότυπη άπάντηση πού τή 
δίνουνε χρόνια τώρα όλ’ οί μεγάλοι άντρες τής '-Ελ
λάδας.

—  Τί θέλετε νά κάμω, αφού οί πολιτικοί μου 
αντίπαλοι δέ μού δώσανε καιρό νά έφαρμώσω κατά 
γράμμα  τό πρόγραμμά μου ; «

Κ ’ ετσι νίβουμε όλοι τά χέρια καί χύνουμε τό 
λερωμένο νερό κατακέφαλα στό Ρωμαίίκο.

Ο ΝΟΥΜΑΣ — 30 τοΟ ’Αλωνάρη 1906 Ύ

Γ ΙΟ Μ Α Τ Η

ή « Έφ. τής Κυβερνήσεώς» άπό πάψες, διορισμούς 
κτλ. κι όποιος τύχει νάν τή διαβάσει αυτές τις μέ
ρες σαστίζει, δχι μέ τούς σωρούς τώ ρουσφετιώνε 
πού σκεπάζουν τίς σελίδες της, άλλα μέ κείνους 
πού σοΰ παίρνουν τ ’ αύτιά σου φωνάζαντας νύχτα 
μέρα γιά Κρήτες, Μαχεδονίες κι άλλα τέτια κου- 
ροφέξαλα.

Μπορεί ποτέ νά παθαίνουμε τίτια νίλα οζ,ω, 
καί μέσα στό Κράτος μας νά καταγινόμαστε με 
τόση νοικοκυροσύνη στά μικρορουσφετάκια μας;

Ή  «Έφ. τής Κυβερνήσεώς» αποδείχνει τρανώ- 
τατα πώς είναι ψέματα όλα οσα μάς λένε γιά τούς 
κιντύνους πού μάς ζώνουν δλοτρόγυρχ καί γιά τις 
κλωτσιές πού μάς ερχουνται άπό χίλιες δυο μεριές. 
“Αν είταν άληθινά όλ’ αύτα, νά είσαστε βέβαιοι πώς 
θά σταματούσε γιά δυο τρεις μήνες τό άχφεϊο ύ- 
παλληλοπάζαρο πού γίνεται.

Ξ Ε Χ Ν Ο Υ Μ Ε

γιά μιά στιγμή όλες τίς άλλες αηδίες τού κ. ΙΙο;. 
Λημητρακόπουλου, τίς βραβεμένες καί τίς αβράβευ
τες, καί παίρνουμε μονάχα τό τελευταίο μπακάλικο 
έργο του τήν * Έξωση τού Όθωνος» καί τή βα - 
ριά βρισιά πού είχε μέσα γιά τό Συνταγματάρχη 
κ. Μάνο, ιαΰτός ο παλιάθρωπος δ Μάνος I». Τέ- 
τιες βρισιές μονάχα μέ ξύλο ξεπλερώνουνται, καί 
γι* αυτό τήν άλλη μέρα δ υπίλαρχος κ. Μάνος 
έπιασε τόν Κουρούπη καί τόν έκαμε τού αλατιού.

Μέ τό ξυλοφόρτωμκ τού Κουρούπη δέν ικανο
ποιήθηκε μόνο δ σεβαστός συνταγματάρχης πού τόσο 
άδιάντροπα βρίστηκε, μά κι ο μακαρίτης δ Όθω- 
νας πού ρεζυλεύτηκε τόσο αισχρά ή μνήμη του γιά 
νά ψωμιστούν οί διάφοιοι φιλολογικοί Κουρούπηδες. 
Δέ λέμε πώς τό ξύλο δείχνει παληκαριά, μά κα
μιά φορά χρειάζεται, άφοϋ μάλιστα βγήκε κι άπό 
τόν Παράδεισο.

Είναι μιά αΙώνια αρχοντιά κ ι!  μάλιστα κάτι ίίμ ο  μ ίσ ’ 
στή δουλειά. "Οσο κ ι’ άν ξεχάση δ άνθρωποί το μεγάλο 
του Επάγγελμα, πάντα δίνει έλπίΐες, οτο έρ- άζεται μέ τά 
σωστά χα! σοβαρά' μόνον απ’ τήν τιμπελιά  πηγάζει ή 
αιώνια απελπισία.

Thomas Carl y te.

Ή  δουλειά είναι δ προορισμός τοϋ ανθρώπου σ’ αύ- 
τόν τδν χόσμο. θάρθή μ ιά  μέρα, οπου εκείνος, που δεν 
εχει δουλειά, δέ θά τολμήση νά παρουσιαστή μέσ' στό 
διαμέρισμά μας τοϋ ήλιαχοϋ συστήματος, παρά θά χοιτάξη 
άν υπάρχει τάχα  άλλου κανένας τεμτ«λιάρ>χος πλανήτη;.

Thomas Garlyle

<πέψον με. Λέγεται λοιπόν πώς ό Βενιζέλος 
είχε προσωπικά μέ τόν Η ρίγκηπα  Γεώργιο  
καί σήμερα πού βλέπει πώς ό Η ρίγκηπας &ά- 
ναγκαοτεϊ νά φύγει άπό τήν Κρήτη., ό Βενιζέ- 
λος βρίσκει πώς ή Ευρώπη έχει δίκιο καί πώς 
ή  τελευταία της απόφαση λευτερώνει τήν Κ ρ ή 
τ η .... άπό τόν *Ελληνα τύραννο.

'Ο  Βενιζέλος δέν είναι προδότης' είναι, 
λένε, πατριώτης καί βαϋύς πολιτικός. Τ ί φω- 
νάζοννε λοιπόν οί Ά& ηναίϊκες φημερίδες πώς 
ή Κρήτη ξανασκλαβώνεται, άφοϋ ένας κο
τζάμ Βενιζέλος μας βεβαιώνει π ώ ς  ίσια ίσια ή 
Κ ρήτη τώρα λευτερώνεται :;Νά μην πιστέψον- 
με, τό Β εν ιζέλο ; Είναι λοιπόν προδότης ό 
Β ενιζέλος; ’Ό χ ι , είπαμε. *Ο Βενιζέλος είναι 
ό  λυτρωτής τής Κρήτης, Αδιάφορο αν εφαρ
μόζει δλωςδιόλου δικό τον σύστημα οτίς τέ- 
τιες επιχείρησες. Μ ιά λοιπόν πού τό σύστημά 
του πέτυχε καί συγύρισε τήν Κρήτη., ας τονέ 
φωνάξουμε δώ τόν κ. Λυτρωτή νά λευτερώσει 
καί τήν ‘Ελλάδα— κατά τό δικό του πάντα σύ
στημα— υποδουλώνοντας τηνε σέ καμιά Ε υ
ρωπαϊκή Δύναμη.

0 1  Λ Π Ε Λ  Π Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ

φωνές πού βγάζουν οί φημερ.ίδε,ς μας ΰστερ’ άπό τό 
Κρητικό σίφουνα πολύ μάς συνκινοϋνε., μέ τή δια
φορά μονάχα πώς ο,τι αυτές βλ.έπουνε σήμερα, δ 
«Νουμάς» τό είδε άπό καιρό καί τίποτ’ «λλο δέν 
κάνει τώρα και τέσσαρα χρόνια παρά νάν τό φω
νάζει.

Όποιος έχει τήν υπομονή νά ξεφυλλίσει τούς 
τέσσερεις περασμένους τόμους τού «Νουμά» καί νά 
μελετήσει όσα άρθρα καί μελέτες, σχετικές μέ τήν 
πολιτική μας καταντιά καί μέ τή φακιρική μας 
αισιοδοξία, βρίσκουνται στούς τόμους αυτούς, θά νο
μίσει πως τίποτ’ άλλο δέν κάνουν οί Άθηναίϊκες 
φημερίδες σήμερα παρά νά ξανατυπώνουν τ ’ άρθρα 
■τού «Νουμά». Αυτό όσο κι & μάς κολακεύει, μάς 
κάνει καί νάπορούμε πώς οί σοφοί αύτοί κύριοι τόσα 
χρόνια δέ βλέπανε ή δέ θέλανε νά δούνε κείνο πού 
βλέπαμε μεϊς, καί πώς τώρα πού ή φωτιά ε*ζωσε 
το σπίτι μας λένε πράματα πού πέρσυ δέ θά δι
στάζανε νάν τά χαραχτηρίοουν προδοτικά. Τίπο
τ ’ άλλο.

Σ Τ Η Ν  'Ε Σ Τ Ι Α ·

τής περασμένης Δευτέρας (24 ’Ιουλίου σελ. 2, στήλ.
4) δημοσιεύτηκε τό ακόλουθο άρθράκΐ'

• Ό  Ν ο υ μ δ ς  δημοσιεόιι τώ(ΐα έν έπιφυλλίδι τό Ά ν α -

γρΓ πος, γρα φή, γρα φεΓ ο, γρ* φω, ζου γρα- 
φί ζω, γλά ρος, γνώ ση, γ /ω  ρί ζω, γνώ ρι μος, 
λίγδα, ά αύ γδα λο, στιγμή, δείγμα.

Τό ά μύ γδα λο εϊ ναι καρ ττός. — *0 γλά
ρος είναι πουλί τής θάλασσας, — Ό γρί πος 
πιά νει ψά ρια.—ΙΙά νω στό γρα οεΐο γρά φού
με.— *0 ζου γρά φος ζου γρα φί ζει.—Μή κά
θε σαι οö τε μιά στιγμή.—Στερ νή μου γνώ
ση νά σ ’ εϊ χα πρώ τα. — Γρά φε, διά βα ζε, 
με λέ τα.

Τρέ χα γλή γο ρα Γλη γο ρη 
τή γλή γο ρη νά φτά σης κο" ρη 
που τρέ χει τρέ χει γλή γο ρα 
σά γλή γο ρο ζαρ κά δι· 
γραφείο — βραβείο — βιβλίο· 
γραφή — Οροφή — βροχή, 

θρό νος, θρή νος, θρο φή, θρα νί ο, δρά να, δρά
μι, ί  δρα, δρε πά vt, Ορέ ©ω, δρο σί ζω, I δρώ- 
νω, ά θλι ος, δρο σε ρός, ορε σιά.

Τό σκο λειό I χει πολ λά θρα νί.α. Τά 
θρα νί α εϊ ναι κα μω μέ να ά πό ξύ λο.’ 

Ή  ό κά έ χει τε τρα κό σια δρά μια. Μέ

τό δρε πά νι θε ρί ζε ται τό σι τά ρι, τό κρι- 
θά ρι, τό χορ τά ρι, ή βρο μη καί ή βρί ζα.

Τό χει μώ να ό και ρός εϊ ναι ά$λι ος.Τήν 
ά νοι ξη εϊ ναι δρο σε ρός, Τό κα λο καί ρι άπό 
τή ζέ στη ί δρώ νου με. Τό χει μώ να άπό τό 
κρύ ο πα γώ νου με. -

“Ο τα θέ λεις νά ζυ μώ σεις, 
πρέ πει πρώ τα νά ί δρώ σεις. 

τσά ϊ, τσέ πη, πε τσί, τσί ρος, κα τσί κι, κα- 
τσί κα, κα τσι κά κι, κο ρί τσι, κου κοιί τσι, 
τσα κί ζω, τσι ρί ζω, τζά μι, τζί τζι κας.

Ή  κα τσί κα γεν να, κα τσι κά κι. Τό 
κα τσι κά κι εϊ ναι ζω η ρό ζώ ο.

*0 τσί ρος εϊ ναι ψά pt.
Τζί τζι κας άπ’ τό κλα δί 
τζί τζί τζί τσι ρί ζει· 
τό που λί μέ τσίου τσίου 
μάς κα λο καρ δί ζει.

*Η γλώσ σα κόκ κα λα δέν 2χει καί κόκ- 
κα λα τσα κί ζει. 

Μήν εϊ σαι βί δα, 
κά τσε κα λά’

λέ γε δ λί γα 
ά κου πολ λά. 

μι κρός δί σκος, πυ κνός κα πνός, κρύ ος ί δρος, 
ά λα φρός ύ πνος, ζε στός ά χνός, γλυ χός 
μοΰ στος, πι κρός λο γος.

Ό  ρά φτης κό φτει και ρά φτει. — Ό  
κλέ φτης κλέ φτει. — Ό  θε ρι στής θε ρί ζει.— 
Ό  βο σκός βό σκει πρό βα τα καί κα τσί κια, 

Ό ά χνός εϊ ναι ζε στό νε ρό. — Ό  κύ κνος 
είναι πουλί δ πως καί ή χήνα. — Ό  λαιμός 
του εϊ ναι μα κρής.

·* Ά  πό τά στα φύ λια γί νε ται ό μού στος. 
Ό  μοΟ στος εϊ ναι γλυ κός. Ό  μού στος γί
νε ται κρα σί.

Μήν πεΓς πο τές σου πικρό λόγο. *0 πι
κρός λόγος φαρ μα κώ νει τήν καρ διά.

Τ Ρ Ι Α  Σ Γ Φ Ω Ν Α

ΜΕ ΦΟΝΗΕΝΤΟ Ή  Α1ΦΤ01Τ0

στρώμα, στρώνω, στρέφω, στρά φτει, ρά
φτρα, σφυ ρί χτρα, θερ μά στρα, ά στρο, κά-
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Σ Τ Η  Φ Ρ Ο Σ Ϊ Ν Η

τή νιάννφη κόρη τον Ψυχάρη

Kai τότβς πλάσμα έφτάχαρο, 
δμνοοτα (1) Αφιμένο 
Ατά φτεροΐιγια τής ζωής 

λογΛς^-ώραΐο 
κι Απαλό, dA χνούδι 
e t  φτβρούγια 'πό πεταλούβι, 
καν τότε« 
μ& τ Ις  π ρ ώ τ ε ς  
τΙς λαχτάρες ό γονιός Οον

ό νι ός Όρφόας 
noy μ6 τί» λύρα

ότπ χβίρα 
Λρθβ νΛ μαλάξει 
δ ,τι ΰ' έμδς είχαν πετρώσει 

τόσοι
βάρβαροι χρόνοι

—ώ πόνοιΙ —
«(δε νΑ μπροδάλί-βις

Αλλη du aiddnvA 
παράσταση τών τρανών πόθων.

Καί τώρα, Ρωμιοπ'. όλα ΑγνΑ, 
ποΐι μέσ’ Οτίς φλέβες Οι ν  τίς φιλντισένιες 

φαγ^ρίζει—ώ έννοιεςΐ — 
του Φιλοσόφου ό νιχώρας, 
καί τώρα Οον ό γονιός,

ό νιος ΙΙιρΟίας,
πόχει πετρώόει 

μέ χΚ Γνώση, 
τϋ  μέδουσα τΑν Αγρια καί πανώρια, 

χώρια τό Τέρας, 
τΛς ’ Αντρομέδας χόν όχτρό τίΐς ν ε ω τ έ ρ α ς  

είδε νά θάλλεις 
πάλι αύ’χρυΟή 

κοντά Οχ' ώραΐο τό παλληκάρι,
πού μέ χίι χάρη τίι μεγάλη 

τού Παππού σου θά τά περιβάλεις» 
νύφη ώραία 
σάν τΑν Ιδέα.

θεριστής. 1906 Μ. Φιλώντας

(1} Εδνο«το<— ίμνοττβς (πρ£λ. ίλαώνω λάμνω, χ α ί -  
νος— αχαμνίς, εύνο ϊχο ς— μνο3χ_θζ κ» ί τ ' άρχαΓα Δαυνιο- 
τ ι ιχ ίτ α ι— Α αμνιυχιιχΐται) λέξη βυζχντιν,,=νό*τιμβς, 8μορ- 
fOC ε .τ .τ .

στρο, λοΟ στρος, σκλη ρός.
Βρέ χει ! Τό πο τά μι τρέ χει γορ γά γορ

γά καί γυ ρί ζει τό μϋ λο. Ί ό xa λο xai pt 
στράφτει χαΐ βροντή, δ τα βρέχει. Πρώ τα 
βλέ που με την ά στρα πή xal û στε ρα ά χοό- 
με τή βροντή. Τό χειμώνα οΟ τε στρά φτει 
oû τε βρον τ$. Τό τες τό νε ρό γί νε ται πά
γος σκλη ρός xal χρύ ος. ‘Η γΐς στρώ νε ται 
μέ χι 6 νι & σπρο καί μα λα χό.

ÈÏ ναι ά σπρο σάν τυ ρί, 
xal τυ ρί δέν εϊ ναι1 
6 χει φύλ λα σά δεν τρί, 
καί δεν τρί δέν εϊ ναι.
Τί εϊ ν«ι j 
Ρε πά νι.

ΣΓΦΩΝΑ Μ ’ ΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΗΧΟ 

μπ—¿μ πέ λι, άμ πε λίς, χαμ πά να, Εμ πο- 
βος, ίμ  πά ρεο, άμ πά ρι, χουμ πά ρος, κουμ- 
πά ρα, τουλούμπα, τούμ πα.

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ Μ1ΣΤΡ10ΤΗ
Κύριε καθηγητή τών Έ λλ. γραμμάτων κτλ.

Στήν Αθήνα.

Στέλνοντας οον άφτό τ ί άνωχτό γράμμα ίξ αι
τίας τις άνοησίϊς πού έγραψες «την ’Αττική "Ιριδα 
(Ι9ί,6  άρ. 1 1 )  σου θυμίζω τό Πίνδκρικό « Άκέρδε’.α 
λίλυγχε θαμενά κακαγύρους», καί σοϋ κάνω τήνπα
ρατήρηση, πώς δεν ταιριάζει ο’ενα καθηγητή, νά 
γράφη « επ' άκαιρίμαν γλώντταν ίλθη » γιά 
μιά τάξη λογιών ΤΡωμιών, τού δέν χαράζουνε «χυ- 
κλοβόρους χείμαρρους έπυχέοντας δυσώδη ίλύν καί 
^νάκια παραούροντ* θνησιμαία ζώα (τ{ είναι τοϋτα); 
καί εκχεοντα ταϋτα εις τήν δεξαμενήν τ^ς γλώσσης 
της περιεχουσης ΰδατα διαυγή ώς τ *  της Καστα
λίας» ούτε «άφαιροϋνε άπό τοϋ Έλλ. λαού τό ορ- 
γανον της άναπτύξεως» ούτε «καταρρίπτουσι μνη- 
μεΐον δπερ ή νεωτέρα Ελλάς έπΐ Ι'να αιώνα άνήγει- 
ρε» ούτε ε Εργάζονται δπως δολίως διαρρήξωσι τούς 
άδαμαντίνους δεσμούς τής 'Εθνικής γλώσσης, δι ’ ής 
συνδέονται τά απειροπληθή τοϋ μεγάλου Έλλ. γέ
νους μέλη», γιατί ούτε ψοφίμια φαίνουνται στη στέρ
να τής γλώσσας εξόν άπό 'κείνα πού τής ρίχνετε ε
σείς σάν τους έπίνικους τοϋ Βάλβη, ού ε άφαιροϋνε 
τό όργανο τής άνάπτυξις τοϋ Έ λλ. λαοϋ, γιατί &ν 
είναι τέντ'.ς όργανο τής ανάπτυξής του κι" όχι τής 
στρέβλωσής του, χανένας δεν άφίνει νά τοϋ τά πά
ρουνε, ούτε ρίχνεται μνημείο έκατό χρονώ, ιξόν &ν 
είναι θεμελιωμένο άπάνου στήν άμμο, ούτε σπάζουνε 
εφκολα καί κλέφτικα (αδολίως»), δεσμά διαμαντένια 
τής γλώσσας, πού Ουνεδένει τά μελη τοϋ Έθνους, 
έξόν &ν είναι ψίφτικα διχμαντια. Δίν ταιριάζει, λέω 
νά γράφης τέτια άρρητ’ αθέμιτα γιά άθρώπους πού 
πονούνε τήν πατρίδα τους, καί γλέποντάς την στρα
βή καί κουτσή μέ τήν χαθκρέβουσα προσπαθούνε νά 
φανούνε στον τόπο της τή μητρική καί ζωντανή γλώσ
σα πού έχει μελλιούνια αληθινά διαμάντια, πού ί'ζη- 
σε χιλιάδες χρόνια, κ ’ ε'βγαλε Κορνάρους καί Βελε 
στελνή καί Σολωμό κι’εκαμετά λιοντάρια τοϋ Σου- 
λιού τής Ρούμελης τοϋ Μωριά, τών νησιών καί ολου 
τοϋ Ελληνισμού, ενώ ή καθαρέβουσα.,.θοϋ κύριε φυ
λακήν τφ στόματί μου.

Μή φοβάστε λοιπόν,κ. καθηγητή καί Σα, άπό 
τούς χυδαϊστές. Έσεΐς οί έβγενίδες. &ν ήστε τόντις 
έβγενίδες μή προσκαλνάτε τήν πολιτεία «νά λάβη τή 
δέουσα πρόνοια»,καί μή κεντάτε τό λαό μέ τρόπο σέ

Τό άρ νά χι φω νά ζει μπέ μπέ μπέ. — Ή  
χαμ πά να χτυ π$. — Ό  άμ πε λδς I χει άμ- 
πέ λια —Τό άμ πέ λι χά νει στα φυ λια.— 
Ό  Εμ πο ρος χά νει έμ πό ριο. — Στα έμ πο-
ρι χά που λοΟ νε λο γιώ λο γ.&  πρά μα τα.

Ά  γά λια ά γά λια φύ τευ ε 
6 άμ πε λάς άμ πέ λι 

χι ’ ά γά λια ά γά λια Ε γι νε 
ή ά γου ρί δα μέ λι.

Τράμ πςι τραμ πα λί ζου μαι, 
πέ φτω χαί τσα χί ζου μαι, 
χαί χτυ όϊώ τή μύ τη μου, 
χαί μέ χλαί ει ή νύ <ρη μου.

ντ—χαν τά ρι, χον τά ρι, πε'ν τε, πεν τά-
ρι, πεν τά ρα, πε νην τά ρα, τρι άν τα, σα-
ράν τα, πε νήν τα, χαν τή λι, μαν τύ λι.

Μέ τό χον τύ λι γρά φου με.— Μέ τό μαν
τό λι σχου πί ζου με τή μύ τη μας. — Δυό
πεν τά ρες χά νου νε μιά δε *ά ρα. — *Η πε-
νην τ ι ρα χά νει πέν τε δε χά ρες.

Τά χω ρά φια σχά φτουν ται χαί σπέρ
νουν ται. Τά στά χια θε ρί ζουν ται καί ά λω-

έξεγέρση,γιατί πολλές φορές τήν παθαίνουνί πρώτοι 
οί ύποκινητάδες (προβοκάτορες.καθώς τούς λένε στη 
Ρουσία, πού δέν πήγαν» λίγοι άπό κεΐ πού.ήρθανε). 
“Αν ή Εθνική γλώσσα είναι σάν πού τή λέτε — σχε
δόν διεθνής, κι &ς μ.ή τήν ξέργ καλά- καλά ό λαός 
πού τήν έχει— πύλαι Άδου οΰ κατισχύσουσι αυτής. 
Καί γυρέβοντας «νά έπιβάλγ, ή πολιτεία την στι- 
βαράν της χεΐρα» σκέψου ά συφέρει άφτό σέ σένα 
καί τή Σα σου, γιατί άν τωόντις ξυπνήση άπό τόν- 
ύπνο πού κοιμάται ναρκωμένη άπό το μαντραγορ» 
πού τήν ποτίζεται ή τήν ταΐζετε,τό χέρι πού θά ση- 
κώση θά πισγ άπάνου σέ σάς πού θά ¡3ρή μέσα στο 
σπίτι της, στρωμένους στο τραπέζι τοϋ κεντρικού 
ταμείου, καί θά πλερωθή τότες ή Ιφκή ένος δικού 

μας πού έγραφε μιά φορά :
«Ήθελα νχμουν Ηρακλής, τήν κόπρο τοϋ. Αύ- 

λείου τών διδασκάλων θηλυκών-κι’ αρσενικών νά ρίςω 
στόν κάμπο τό θεσσαλικό,. τή νά καθαρίσω τής 
δύστυνης πατρίδα; μα; εκ σμήνους τρισαθλίου».

Ι ί ’ ένα άλλο,δάσκαλέ μου, έχω νά σοϋ πώ, πώς 
ατό είδος τών παραφρόνων, δπερ. υπάρχει έν τή ψυ- 
χκατρική τοϋ κ. Κατσαρά (δε μάς κάνετε τή χάρη, 
νά μάς αγοράσετε καυ,πόσους,. μέ τόν παρά μα; εν
νοείται καί μέ τή προμήθεια σας ;), οΐτινες επαγγέλ
λονται τήν ΐδρυσιν γλωσσικών ιδιωμάτων» είστε ό 
κορυφαίος καί πρώτος, γιατί εσύ κι’ ή Σα σου γυρέ- 
βετε νά φορτώσετε στή £>άχη τοϋ "Ρωμιού ένα φκια- 
στό γλωσσικό ίδιώμα— τήν καθαρέβουσα - ρίχνοντας 
στά σκουπίδια τή τιμή -ένη τή μητρική μ »;, γιατί 
είναι χυδαία !!ί σεις είστε «άξιοι οίκτου καί διά 
τά φιλανθρωπικά καταστήματα»“δηλ. γιά τόν Κου- 

δουνά τής ΙΙόλης.

Κοντά σ’άφτά τά σαλιαρίσματα κατάφερες ό
μορφα όμορφα νά μ α ;  πής καί κάτι άκόμα, που σοϋ 
φτάνει άφτο μονάχα γιά εισιτήριο" στόν Κουδουνά ή 
τό Δρομοκαΐτειο, πώς δηλ. «οί Γερμανοί φοιτηταί 
οΰχί σπανίως μελετώσι τούς 'Έλληνας συγγραφείς 
κατά τάς έκδόσεις σου». Άφτό πολύ πολύ δέν τό 
πιστέβω, κρίνοντας έξ ιδίων τά άλλότρια, γιατί ίγώ 
τουλάχιστο δέν ζανάπιασα τον Ιππόλυτο σου (τοϋ 
Έβριπίδη)άφόντα; πήρα τήν ίγδοση τοϋ ίδιου άπό το
Βερναρδάκη, άλλά κι’ άλήθια «ν είναι, τί μ ' άφτο;
Δέ διαβάζουνε τήν εγδοσή σου γιατί εΐναι γραμμέ
νη στήν χαθκρέβουσα, άλλά γιατί ελπίζουν» νά βρού
νε τήν εξήγηση τοϋ κειμένου.

’Εγώ μχλιστα σέ βεβαιώνω πώς άν είχανε οί έγ
δυσες σου τήν άξια πού έχουνε τοϋ Βερναρδάκη κι’

νί ζουν ται. Τά σι τά «α ά λέ θουν ται χαί 
χο σχι νί ζουν ται. Τά ψω μιά ζυ μώ νουν ται, 
ψή νουν ται, τρώ γ:υν ται.

Μέ σα σ ’ I να σεν του χά χι 
εϊ ταν ϊ να πον τι χά χι· 
ά νοι ξε τό σεν του χά χι,
έ φυ γε τό πον τι χά χι

σμ—σμί γω, σμί λη, πει σμα, λη σμο νώ, 
χό σμος, σει σμός, σβύ νω, σβού ρα, σβάρ να, 
ά σβέ στης, λι σγά ρι.

Έ  σμί λη εϊ ναι έρ γα λεϊ ο τοϋ πε τρά. 
—Τό λι σγά ρι χαί ή σβάρ να εϊ ναι ίρ γα- 
λεΓ ο τοϋ γεωργοΰ. — *Η σβού ρα εϊ ναι παι- 
χνί δι τών παι οιώ. — "Ο ά σβε στδς σβύ νει 
τόν ά σβέ στη με νε ρό.—Τό χα λό παι δί δέν 
χά νει πεί σμα τα. — Τό πεϊ σμα εϊ ναι χα χο'. 
—Τό πεϊ σμα χά νει πρί σμα. — Ο θε ός Ε χτί
σε τόν κό σμο. —“Ο πως ό χό σμος χ ι’ 6 Κο
σμάς.—Τόχαλό παι δί δέ σμίγει μέ χα χά 
παι διά.

γγ—γχ—άγ γε λος, φεγ γά ρι, φέγ γω, Εγ- 
γο νός, συγ γε νής, άγ χί στρι, στρογ γυ λός,



Ο ΝΌΥΜΑΣ-30 τού Άλώνάρ* 1908 ί*

Ε Λ Α Η Η Δ Ε Σ

ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΛΑΤΕ I
Λ ιγόλογό  καί χωρίς οφανταχτερές λέξές, 

ακριβώς σαν αρχαία Λακωνική σκυτάλη, δια- 
βάζουμε στην « Ά  κ ρ 6 π  ο λ η ·  τής 16 του 
*Αλωνάρη τάκόλουδο γραμματάκι μιας άξιας 
καί σοφής ιΕλληνίδας έπιατημόνιασας.

■ Κ ύ  ρ ι ε Σ τ  α δ .
Τ ή  γ λ ώ σ σ α  σ α ς  π ρ ο τ ι μ ώ  π ο υ  

τ ή ν  ε ν ν ο ώ  δ χ ι  μ ό ν ο  μ έ  τ ό  μ υ α λ ό  
μ ο υ ,  ά λ λ α  κ α ί  μ  & τ ή ν  κ α ρ δ ι ά  
μ ο υ .

Ά  δ  ή ν α ι 13  Ί ο  υ λ ί ο  υ

’Ά ννα Κατιίίγρα 
Ι α τ ρ ό ς

Κ ’ είναι τό γραμματάκι αύτό απόκριση στο 
δημοσιογραφικό ρώτημα · π  ο ι ά γ λ ώ σ σ α  
π  ρ ο τ ι μ ά τ α ι » ,  πού έκανε πρός ατούς ανα
γνώστες τής · ’Α κ ρ ό π ο λ η ς » ο φίλος καί 
δικός* μας® κύριος*1, Τ ι  μ  ο λ έ  ο ς Σ τ  α & ό
π λ ο  ς. Κ ’ ή καλή 'Ρωμιοποϋλλα με δάρ- 
ρος παλληκαρίαιο,πού τής κάνει άληδινή τιμή, 
καί χωρίς ολωσδιόλου να λογαριάαη τών ανί
δεων τις πρόληψες μάς φανερώνει περήφανα 
τήν πολντιμην άγάπη της πρός τή γλώσσα τής 
καρδιάς καί τής άλήδειας, πρός τή γλώσσα τή 
δημοτική. Γιατί πραγματικά Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  
είναι ή γλώσσα πού μεταχειρίζεται στα γραψί
ματά του ό κ. Σταδόπλος δσο κι αν άρνιέται, 
ίσως άπό κακή προκατάληψη, δτ ’ είναι δημο
τικιστής, κι δσο κι αν όέ δέλει άπό πεΐ- 
α μ ’ακατανόητο νά κανονίση τέλεια καί νά αυμ- 
μορφώαη πέρα για πέρα τόν φραστικό του 
χαραχτήρα ανφωνα με τις σοφές διδαχές καί 
τό χιλιάκριβο καί πέρκαλο παράδειγμα τού 
Τρανόν μας τον ¡Δασκάλου. Μ ά δπως κι αν 
είναι, πάντα δημοτική είναι ή γλώσσα πού με
ταχειρίζεται στα ώράία καί ζουμερά γραψί
ματά του ό καλός τοϋ * Ν  ο ν μ  ά* φίλος καί 
συνεργάτης. Κ α ί μ  ’ αυτή βέβαια τή σκέψη, 
δτι δηλαδή ή γλώσσα του κυρίου Σταδόπλου

δέν είναι τίποτες άλλο παρά δημοτική, μ  *α#τή 
βέβαια τή σκέψη μάς διαλαλεϊ ή πολνσπονδα  
αμένη ‘Ελληνίδα δτ ι αυτή τή γλώσσα προτιμά, 
γιατί αύ τή βασιλεύει ατό φωτεινό της τό μυαλό  
«ι αύ τή χτυπά στήν καρδιά της τήν παρδε- 
νικιάκαί τρυφερή.— Ν ά λοιπόν «αί μιάν άλλη 
λεβέντισσα πού μέσα της άνταρεύτηκε τής λευ
τεριάς ό λόγος κ ’ έγίνηκε στοχαστική δουλεύ- 
τρα τής Ιδέας.

— Ν ά μιάν άλλη καινούργια φυλαινάδα μας 
άπό κείνες πού δίνουν φτερά ατό νον μας καί' 
δάρρος γιά τόν * Α γώ να μας, κι άπό κείνες 
πού καμαρώνω κι αναγαλλιάζω μέόά μον σά 
αυλλόγιζονμαι πώς επάνω στόν ίδιο μ  ’ εμάς 
δρόμο δουλεύουνε καί γιά τήν ϊδια μ  ’ έμάς 
Ιδ έα . "*4ς χαιρετίσουμε λοιπόν δλοι μας μ  * 
άγάπη, μ  * έχτίμηόη, μέ σεβασμό τή νέα μας 
αυναγωνίστρα, κι άς τήν παρακαλέοονμε μαζί 
μας νά βροντοφιονήση πρός δ Ια τής Ρωμιο
σύνης τά τετράπλατα «αί πρός δλη~ τή ‘Ελ
λάδα τής διααποράς, άς βροντοφωνήαη τάκό- 
λονδα βαδνστόχασια λόγια.

« ‘Ελληνίδες μαζί μας ελάτε ! — Σεις πού 
στήν καρδιά Σ ας περικλείνετε αία τά λευκά 
αίατήματα τής καλωαύνης καί τής αγάπης. 
Σεϊς πού στήν ψ υχή Σας τή δεϊκιά λαμπυρί
ζουν δλες οι αρετές καί Σείς πού χαρίσατε ατό 
πολντνραννισμένον "Εδνος μας δ ΐη  τή δύνα
μην εκείνη πού μάς βάσταξε μέσα σέ τόσους 
καί τόσους κατακλυσμούς «αί ατά χρόνια τά 
δίσεχτα μάς λντρωσ ’ άφ  ’ τά τάρταρα καί μάς 
ξανάζησε καί τώρα παραζονμε, Ελληνίδες {ια-  
ζ ί μας ελάτε κι αγαπήστε τή γλώσσα μας τή 
ζωντανή, τή γλώσσα τής καρδιάς καί τής άλή- 
δειας, τή γλώσσα τή λεβέντικη καί τήν παλ- 
λικαρίσια, καί γενήτε καλές μου, λάτρισοες τής 
άγιας, τής έφτάχαρης, τής ίΰνοαώστρας τής 
Ιδέας μας. Ε ίναι τδ πολυτιμότερο έδνικό 
μας χτήμα ή γλώσσα μας ή ζωντανή’ κ ’ είναι 
ή γλώσσα πού σάς πρέπει για τ ' έχει τή δική 
Σας ομορφιά καί τή δική σας χάρη τήν ασύγ
κριτη. Κ ’ είναι νικήτρα τοϋ δανάτου ή Ιδέα  
μας. Κ ’ είναι τραγούδι τραγουδούν ή γλωσσά

* ν  ¿maw γραμμένες στη μητρική μας, θά τις μελε
τούσανε ούλοι θ', λόγιοι τοϋ κόσμου κ ι’ ijj-εϊς οί Ρω* 
•ULtol, κι’ έσεϊς δε θα είχετε τ ir .j  νά βάνετε τά κέρ
δη Σοΰ 'θυμίζω όμως στην περίσταση άφτή πώς 
«το καυχάσθαι παρά καιρόν μανιακήν υποκρύπτει ■> 
δηλ. άπάνου κάτου «ή κάφχησ’ ή παράκαιρη με 
τρελλα π'αραφερνέι» κατά τόν Πίνταρο.

Καί στό τέλος της γραφής «ν είπε ό Γλάδστω- 
•νας άφτά πού λέτε ότι «διά δύο θαυμαζω τό Έλλ. 
γένος. Αον καί Βον ότι έν τω βραχεί τής άνεξαρτη- 
σίας χρόνω οί λόγιοι αΰτοι έκάθηραν την γλώσσαν», 
¿1 θά πή πώς είναι τά λόγια του θέσφατα κι’ ά- 
λάνθαστα γιατί κ ’ εκείνος άθρωπος είτανε. Έπειτα  
καλύτεροι κριτάδες στό ζήτημα άφτό θαρρώ πώς εί
μαστε εμείς οί 'Ρωμιοί, πού σ’ έφτά χρονάκία δεν 
κατορθώνουμε νά μάθουμε νά γράφουμε ένα γράμμα 
τής προκοπής, καί πού μεσα στούς χιλιάδες άπό- 
φοιτους τών έλλ.γυμνασίων κανένα; δίν μπορεί νά νί- 
νν) ύπογραμματέας κανενός γραφείου εμπορικού ά δεν 
ξέρει μιά ζένη γλώσσα. Άφτά είναι τά χάλια μας 
μέ τη καθαρεβονσα καί τόν καιρό πού χάνουμε γιά 
νά μάθουμε καί νά νοιώσουμε πράμα ποϋ δεν ύ- 
πάρχει.

Μ πακού, 3  ιο» Θεριστή 1906 .
Κ. Λ Α Ν Α Ρ Α Σ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Λ Ο Γ Ι Α  Τ Η Σ  Ν Ι Ο Τ Η Σ  
Η Ε Μ Υ

Τοϋ Έ ρμ ονα

Ού πανώρια ζουγραφιά, π ’ άθεΐς μέο' άτδ-
[νεαρό ρ,άυ,

—‘Ροδοκαλούβοι Ηαναγιά, μέ δακριάρένα μάτια,
Γιά ’Αφροδίτη φαθυμη μέ πιθυμιές όργιάατρες,
Νά Οκΐιιϊω νά Οέ προσκυνώ γονατιστός ζητώντας

'Α π ’ τά λεφκά δαχτύλια σου τοϋ λυτρωμοΰ τό
[κρίνο,

Γιά δτά ζεοτά τά ΟτΛθια σου νά γύρω και οί πόθοι 
Νάμοϋματώνου ότά φιλιά τά τρέμουλά μου χείλια; 

—Κι ώϊμένα, πάλε τδνειρο και τό φριχτό τό μΐοος

Κα\ τοϋ θυμού ή Λρωϊκΐι όρμτι άναόηκώνει 
Τά Οτάθια μου. Καί ξεπηδοϋν παλιών ρυθμών

[άνάβρες
IV άπ’ τάχιλλέα ξέθαβε τά φλογισμένα όπλάχνα

Στά χρόνια τά παμμάκαρα του ΓερομΛρου Λ λύρα. 
—Μ’ άλήθεια, θεία ζουγραφιά, τ ί λάμπει οτά μα·*

[τιά άου,
Σάρκινης λίμας γλάρωμα, γιά μαρτυρίου άπίθα ; 

θεριστής 20]06.
Γ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ

κου ρα, άγ κα λιά, δάγ κα μα, γκά ζ ι.
Τό φεγγάρι είναι ά στρο. —“Ολα τά ά

στρα εϊ ναι στρογ γυ λά.
Τό φεγ γά ρι στρογ γυ λό 
περ πα τ§Ε στόν ού ρα νο.
Φεγ γα ρά κι μου λαμ πρό 
φέ ξε μου νά περ πα τώ.

Τό κα ρά βι I χει άγ κου ρα.—Μερικά ψά
ρια πιά νουν ται μέ τό αγκίστρι. — *0 σκύ
λος δαγ κά νει.

Τρι γΟ ρο γϋ ρο κάγ κελ λα 
καί μέ σα παίζει φράγκος.
Τί εϊ ναι; Ή  γλωσ σα. 

δέν τρο, κεν τρί, χάν τρα, μάν τρα, άν τρας, 
χον τρός,. ί  χεν τρα, σή μαν τρο, σκουμ πρί, 
γράμ μα, στρέμ μα, όχ τρός, βγαί νω, μπαί νω, 
μπά ζω, γδέρ νω.

Ή  μέ λισ σα ϊ  χει κεν τρί καί κεν τρώ νει. 
—Τό σκουμ πρί τό χει μώ να εϊ ναι πα χί, τό 
κα λο καί ρι γί νε ται τσί ρος. — Ή  ό χεν τρα 
εϊ ναι φί μ  φαρ μα κε ρο'. — Ό  με γα λή τε ρος 
δ χτρός εϊ ναι 6 σκαν τσό χε ρος. —Τό σή μαν-

τρο ,χτυ πφ· οί ά θρώ ποι πά νε στήν έκ κλη- 
σιά’ μπαί νου νε μέ σα μέ σέ βας καί κά Λίου νε 
τήν προσ ευ κή τους. Μή Βγαί νεις ί δρω μέ
νος στόν αγέρα .—Τό βρά ου ό βο σκός μπά
ζει τά πρό βα τα μέ σα, στή μάν τρα.

Τ Ο  Α Ρ Φ Α Β Η Τ Ο

Τά γράμματα τοΟ άρ φα βή του είναι 
εί κο σι τέσ σε ρα* δη λα δή·

α Α άρφα V Ν νϋ
β Β βήτα ’■» Ξ ψ

Υ Γ γάμμα 0 0 όμιχρο
δ Δ δέλτα 7Γ 11 πΐ
£ Ε έψιλο ? Ρ ρώ
ζ Ζ ζήτα σς Σ σΐμα
η Η ήτα τ Τ τά
θ θ θήτα υ Τ ϋψιλο
ι I γιώτα 9 Φ φΐ
Λ Κ κάππα χ X ΧΤ

ψϊλ Λ λάμδα Ψ ψ
Κ Μ μϋ ω Ω ώμέγα

Τά φω νή εν τα εί ναι έ φτά- α ε η ι ο υ ω· 
Τά σύ φω να εί ναι δε κα ε φτά- β γ δ ζ G 

κ λ μ ν ξ π ρ σ τ φ χ ψ .
Οί δί φτογ γ«  εί ναι έν τε κα αι ει οι αυ 

ηυ ου φ η ω.
Οί τό νοι εϊ ναι τρεις δξειά ' , βα οέΓ α ’ , 

πε ρι σπω μέ νη
Τά πνέματα είναι δυό· ψιλή ’ καί δασεία *. 
Σημάδια (κομματισμοί)) είναι ή τελεία . 

ή άνω τελεία · τό κόμμα , τό θαμαστικο ! 
τό ρωτηματικό ; τό χωριστικό — καί τά δια- 
λυτικά "

“Εμαθα τήν άρφα, έμαθα τή βήτα 
τί χαρά μαννοϋλα· 
τώρα στή στιγμοΟλα 

έγινα μεγάλος. Νά μαννοϋλα κοίτα !

Τ Ε Λ Ο Σ



μας χ  ’ είναι άνθός αμάραντος,πολύκλωνος,πού 
πάντοτες βλασταίνει καί χαρπίζει στά δροσερά, 
οχα ρόδινα, ατά μυρωμένα χείλη Σας,

Έ λληνίδες μαζί μας ελάτε, τό ψέμα νά 
ρημάζουμε καί κείνους πού τό θέλουν. 'Ελάτε 
νά συντρίψου με τις άλνσαίδες τις βαριές πού  
σφιχτοδένουν μ  * άπονιά τή σκέψη τήν ευλύ
γιστη' κ ' ελάτε θρύμματα νά κάνουμε τάμπό- 
δια τά πανύψηλα που δέν αφήνουν τήν ‘Ελλάδα 
μας νά δράμη πρός τήν Ν ίκη και τή Δόξα της, 

‘Ελληνίδες, τόν πεισματάρη δάσκαλο καί 
τόν καλόγερο τόν άχαρο μισήστε κ ’ έλάτε γιά  
νά φτιάαουμε μιά πλάση παναιώνια και πανού- 
μνηστη, πού νάχη τήν 'Αλήθεια ρήγισσα καί 
τή Ζωήν άφέντρα,

Έλληνίδες, μαζί μας έλάτε, άπάνω ατά 
παλιά τά λείψανα τοϋ κόσμου τοϋ άρχαίου τά 
Γέμελα νά χτίσουμε καινούργιας ‘Ρωμιοσύνης, 
θαυματουργής καί ά ο π λ η ς ,· άπέραντης κι ασά
λευτης καί δλο φως κι α γέρ α .·

ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗ Σ

1 »  __________________________________

ΟΙ ΓΛΩ ΣΣΑΝΑΚΑΤΟ Ι
Ξέρετε πολύ καλά πώς δέν είναι δυο μονάχα οί 

δρόμ.οι πού ακολουθούν στη γλώσσα οί «γράφοντες» 
στην «λεύτερη και στη δούλη 'Ελλάδα, ό δρόμος 
δηλαδή τού μεγάλου ψυχάρη κι’ 6 δρόμος τού 
Μιστριωτο-Χατζηδάκι. Είναι καί μιά στενή κι’ 
ανώμαλη σκισμάδα άνάμ.εσα σ’ αυτούς τούς δυο 
δρόμους. ’Α π ’ αΰτή τή σκισμάδα άγατοΰν νά περ
νούν μερικοί, πού άκουσα πολλούς νά τούς χαρα- 
χτηρίζουν ή ώς συγκαταβατικούς ή ώς αναποφάσι
στους ή ώς φοβιτσιάριδες. ’Εγώ, νά σας πώ τήν 
αλήθεια, τούς γλωσσανάχατονς αυτούς τούς παίρνω 
γιά γελοίους. θ ί καημένοι ! ’Ενώ τή μιά θαμάζουν 
τόν Ψυχάρη καί τήν άλλη τό Χατζηδάκι, μήτε μέ 

,τό κόμμα τού ενός θέλουν νά συνταχτούν μήτε μέ τό 
κόμμα τού άλλου. «Κ* οί δυό, μοΰλεγε κάποιος 
γλωσσανάκατος, μού φαίνεται πώς έχουνε δίκιο ώς 
πρός τό ζήτημα τής γλώσσας, μά έμεϊς μέ κανενός 
κόμμα δέν είμαστε· έμεΐς ακολουθούμε στή γλώσσα 
τή «μέσην όδόν». -  Μά τί «μέσην όδόν»; ’Σ τό 
γλωσσικέ ζήτημα δέν ταιριάζει ή συβουλή τού ’Αρι
στοτέλη 1) γιατί ή δημοτική γλώσσα είναι ή άλή 
θεια κ ’ ή άκαθαρτη καθαρεύουσα τό ψέμμα. Δέν πι
στεύω λοιπόν 6 Άριστο-Ιύης, 6 πιο μεγάλος ϊσως 
νούς τής άνθρωπότης όλη;, ό ακούραστος φιλόσοφος 
πού ξόδεψε τή ζωή του όλη γιά τήν εύρεση καί 
τόν προσδιορισμό τής άλήθειας, δέν πιστεύω νά μας 
συβουλεύη ν’ακολουθούμε ένα δρόμο πούνχι ανάμεσα 
στήν αλήθεια καί στήν ψευτιά, ή, &ν αγαπάτε, τά 

μ,ισά άπ’όσα λέμε νάνχι αλήθειες καί τά μισά ψέμ- 
μ,ατα. Ό χ ι, κύριοι γλωσσανακατοι, αύτά πού λέτε 
είναι ανοησίες καί τά καμώματά σας γελοία. Σή
μερα ανακατώνετε τήν καθαρεύουσα —  καμιά φορά 
καί τήν άρχαία — με τή δημοτική* αύριο μεθαύριο 
μπορεί νά φανή κανένας πιό τολμηρός οπαδός σας, 
πού νά ζητήση ν’ άνακατεψη καί μερικά σανσκρι
τικά ή λατινικά ή γαλλικά μέσα στή γλωσσολογική 
σαλάτα σας γιά ποικιλία καί τότες ή κωμωδία πού 
παίζετε φτάνει στό ζενίθ τού γελοίου.

"Ενας άλλος γλωσσανακατος μούγραφε άπό τήν 
’Αθήνα : «έμεΐς θέλουμε καί πρεσβεύουμε τή γλωσ

σική ανεξαρτησία· ό καθένας μπορεί νά γραφή δπω; 
θέλει ακολουθώντας τό τυπικό καί τή γραμματική

(1 ) Ά ρια τ. ’ι.θ ιχ . Εΰδήμ.. Β. 3 ,

__________ Ο ΝΟΥΜΑΣ—-30  τοΰ ’Α λω νά ρη  1906
*

άλλοτε τής καθαρεύουσας κι’ άλλοτε τής δημοτι
κής». Καλέ, τί λέτε ; Πρώτα πήτέ μου, παρακαλώ, 
τι θά πή γλωσσική ανεξαρτησία, ώ σείς γλωσσανά
κατα ανεξάρτητα «πνεύματα» ; Έ πειτα πήτέ μου, 
στο θεό σας, ώ σείς φιλελεύτεροι κι’ άνυπόταχτο1 
γλωσσανακατοι καλλιτέχνες, μπορεί κανείς νά δια- 
βάση άΰτές τίς γραμμές, πουναι παρμένες άπό μιάν 
αδημοσίευτη συλλογή δηγημάτων ενός γλωσσανάκα
του φίλου μ,ου, καί νά μή ξεκαρδιστώ στά γέλια ; 
θέλω νά μου πήτε τήν άκραν αλήθεια.

« Τδν Αύγουστον άγει τήν Ιπίχειον γιορτή του 
τ0 χωριοΰδάκι τό τρισενδαιμον. Σέ λίσν Απομεμα- 
χρυομένα χρόνια πλησίον τού χωριού αΰτουνού ήταν 
ένας ναΐσκος τού ’Απόλλωνα. Στήν ίδια θέοιν Ακρι
βώς Ανηγέρδη δαπάναις πεντέξη τσελιγκάδων μυριό
πλουτων ναός τ ’Ά η  ΙΙαντελεήμονα μεγάλος Αρκούν
τως καί μ ’ ένα περιβόλι οννδενδρον, πού τόν περι
βάλλει δίκην αγκαλιάς μητρικής. Οΐα ώμορφιά ! ».

Έ ,  ε’χω δίκιο, αγαπητέ «Νουμά» νά θεωρώ γε
λοίους τούς γλωσσανάκατους ;

ΜΙΚΗΣ Μ Ε ΓΙΣ Τ Ε Α Σ

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α

eH  ‘Ιφ ιγένεια— Η  κνρά τή; θάλασσας.

Μετρημένοι στά δάχτυλα είταν οί θεατές στήν 
επανάληψη τής « ’Ιφιγένειας» τού Γκαϊτε άπό τό 
θέατρο Οικονόμου. Κ ’ είναι κρίμα μεγάλο γιατί καί 
το έργο είναι α π ’ τά σπουδαιότερα τού μεγάλου 
ποιητή, καί τό παίζιμο τού θιάσου άρκετά καλό. 
Ξέρουμε τί θά μάς πούνε πάλι· ότι τόσο βαρειά ε"ρ- 
γα δέν είναι γιά καλοκαίρι· μά μήπως καί τό χει
μώνα οι θεατές είναι περισότεροι ή τό Ινδιαφέρο 
μεγαλήτερο; Δέ βαρειέστε, ί» κόσμος έδώ συνείθισε 
να μορφώνη τό γούστο του μ.’ ο,τι χυδαιότερο τού 
παρουσιάζουν καί νά καταπίνει ηδονικά τά γεννήματα 
τής καπηλικής μούσας τών δρόμων,χαζεύοντας ανό
ητα μπρος στά θεάματα τών πατριωτικών παρα- 
λογισμών.

★

Τήν « ’Ιφιγένεια» ό Γκαϊτε έγραψε σέ πεζό όταν 
βρίσκονταν άκόμχ στό W e im a r  κ ’ έκεΐ πρωτοπκ- 
ραστάθηκε στά Π 79. Ή  παράσταση εκείνη είχε 
τούτο τό εξαιρετικό ότι ό ίδιος ό Γκαϊτε ύποκρί- 
θηκε τόν Όρέστη. ’Αργότερα στή Ρώμη τό 17 8 7  
ξανάφτιαξε τήν τραγωδία του σέ ιαμβικό πεντάμε
τρο. 'Ολόκληρη ή υπόθεση είναι φυσικά παρμένη 
ά π ’ τήν’Ελληνική παράδοση,κατάφερε όμως ό Γκαϊτε 
νά δώσει στό έργο του ξεχωριστή μορφή, καί ψυχή 
νέα. Γιά τούτο ή ’Ιφιγένεια του δέν είναι ελληνική, 
μά Γερμανίδα καί χριστιανή. Καί στό τεχνικό άκόμα 
μέρος τής τραγωδία; του σμίγεται ή κλασική μορφή 
μέ τό νέο πνεύμα, ή άρχαία ’Ελληνική πνοή, μέ τή 

Γερμανική αίστηση. Τά πρόσωπά του δέν ε'χουν^τόσο 
τήν τραγική απλότητα πού είναι χαραχτηριστικό τής 
παλιάς τραγωδίας, όσο τή σύνθετη ψυχή τής νεώ- 
τερης τέχνης,καί τούτο ίσως γιατί μ:σα σ’ ελληνικά 
κορμιά μιλούν Γερμανικές καρδιές.

'Γστερα ά π ’ τό πρώτο μέρος τού Φάουστ, ή 
κριτική αναγνωρίζει τήν ’Ιφιγένεια ώς τό εξοχώτερο 
ποιητικό έργο τού Γκαΐτε.

*

Σ ’ άλλη στήλη συνεργάτης τού «Νουμά» δίνει 
κριτική ανάλυση τής αΚυράς τής θάλασσας». Γιά 
τό έργο λοιπόν .δεν έχουμε νά γράψουμε τίπο τα*λίγα 
μόνο θέλουμε νά πούμε γιά την παράσταση Όταν 
6 Ίψεν άρχισε σιγά σιγά νά ξαπλώνεται στήν Ευ
ρώπη καί θόρυβος πολύς στ’ όνομά του γινότανε,

λο; ό κόσμος φώναζε πώς ό συγραφέας αυτός είναι 
δλότελα άκατανόητος έξω άπ·’ τή πατρίδα του, κι' 
ότι στά έργα του μέσα ζωγραφίζει μόνο τή Νορ
βηγική ψυχή μέ τή συνγνεφιιασμένη Τέχνη του πού 
είναι άπλησίαστη παντού καί περσότερο άκόμα στά 
μεσημβρινά κλίματα. Ή  ιδία αΰτή όσο κι’ άν κα
θαρίστηκε άπό διαφόρους άξιους κριτικούς πού άνά- 
λαβαν νά φωτίσουν τό έργο τού Ίψεν, μένει άκόμα 
ριζωμένη στήν Ευρώπη, καί δώ πολύ περσότερο πι
στεύεται άπό ανθρώπου; πού λένε ' πώς μελέτησαν 
κι’ όλα τήν τέχνη τού μεγάλου Νορβηγού. Ό τι ό 
"Ιψεν γράφοντας τά έργα του είχε γιά μοντέλο, τούς 
πατριώτες του δέν είναι ζήτημα, μά είναι φυσικό 
πάλι νά πιστεύουμε ότι οί άνθρωποι πού ζούνε στον 
ίδιο μέ μάς πλανήτη, καί πού γύρω στά ίδια 
πάθη,στις ίδιες ηθικές ή σωματικές άρρώστειες,στούς 
ίδιους πόθους κ ’ έρωτες σέρνουν τή ζωή τους, έχουνε 
διαφορετική άπό μάς ψυχή, αίστάνουνται αλλιώς, 
κουνιούνται τελοσπάντων κι’ενεργούνε σάν πλάσματα 
άλλου κόσμου.

Ό τι ή Τέχνη του είναι συγνεφιασμένη,σκοτεινή, 
ακατανόητη πώς μπορούμε νά τό“ πούμε, όταν σέ 
κάθε λέξη τού διαλόγου του, σέ κάθε κίνημα τώ* 
ήρωων του,σέ κάθε σκηνούλα ώς καί στήν πιό άσή - 
μάντη άκόμα προσπαθεί περσότερο, καλύτερα, δυνχ - 
τοτερα νά μάς φωτίση τούς χαραχτήρες του, νά μάς 
τους ζωντανέψη, νά μάς τού; κάνει νά κουνιούνται, 
καί νά ενεργούν γιά νά μάς δώσει ¡έτσι τή πιστό 
τερη τήν άληθινώτερη αναπαράσταση τής ζωή; των; 
Ό  συβολισμός του πού καί πού μάς ξαφνιάζει, μά 
ό Ίψεν δέν κρεμάει ποτέ τά πρόσωπκ του άπ’ τό 
σύβολο γιά ν’ αναγκαστούμε νά φωτίσουμε τονα μέ 
τάλλο. Τίποτα δέν είναι άψυχο, χωρίς ζωή, μέσ’ 
στά δράματά του γιά νά πασκίσουμε νά |καταλ.ά- 
βουμ,ε το σύμβολο καί νά ζωντανεύουμε έτσι τό πρό. 
σωπο. Όλα όσα στή σκηνή άπάνου φαίνουνται είναι 
φυσικά, ανθρώπινα.

*

Ό  Ίψεν γιά νά φανεί ποιός πραγμ.ατ:κά είναι 
θέλει πρώτα υπόκριση τέλεια, σκηνοθεσία πιστή 
πρός τίς όδηγίες του, καί προσοχή μεγάλη τών 
θεατών άπ’ τήν άργή εις τό τέλος τής παράστα
σης ώστε τίποτα οοτε συλλαβή νά μη χάνη κανείς, 
ουτε κίνημα ¡λάχιστο τώνήθοποιών νά μή τού ξεφεύγη 
Πράματα ολα άδύνατα γιά τό θέατρά μας καί γιά 
μεγαλήτερο μέρος τού κοινού όλου τού κόσμου. Θέλει 
άκόμ.α καί κάποια θεατρική μόροωση που δέν τή 
δίνει το ατελεύτητο κομπολόι τής φραντζίζικης 
φάρσας. Γι ’ αύτό ό Ίψεν δέν είναι γιά μά;, καθώς 
δέν είναι καί γιά τό διεφθαρμένο κοινό τής εύκολης 
συγκίνησης τών δραμάτων τού Σαρδού κι’ αυτού τού 
Ροστάν, καθώς καί τής λοιπής σειράς τών γλυκοχι- 
στηματικών συγγραφέων. Ά ν  οί σκιές τών θεατών 
τού Αισχύλου καί τού Σοφοκλή μπορούσανε ν’ ακού

σουν σήμερα έργο τοϋ “Ιψεν, δέ θά βρίσκανε μ 1 ολη 
τή λαμπράδα τοϋ φεγγαριού καί τήν ξαστεριά τού 
γαλανού ουρανού μα;, τήν ψυχή τών ήρώων του Νορ
βηγική καί τή τέχνη του συνεφιασμίνη.

*

Εΰγενικιά ή προσπάθεια τών ηθοποιών τού Βα
ριετέ γιά νά ζωντανέψουν τό ιψενικό έργο, καθώς καί 
τού κ. Οικονόμου ή απόφασή του νά μάς δώσει στή 
σκηνή του έ'να τέτοιο ποιητή. Τούς συχαίρουμε όλους 
γιά τή προσπάθεια τους αΰτή καί ξεχωριστά τήν 
«Κυρά τής θάλασσας» — Κοτοπούλη. Νά πούμε ότι 
πέτυχε, στό δυσκολώτατο ρόλο της θά πούμε πολύ, 
νά πούμε πώς άπέτυχε θά είμαστε άδικοι. Προσπά
θησε κ ’ ή προσπάθειά της είναι ποολών, πολλών έ- 
παίνων άξια.
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Έ εα  έργο πού παίχτηκε στό θέατρο της «Νεα- 
«τόλεω;» α'Η /ξωσις τοϋ Όθωνος» μάς άφίνει ά- ; 
διάφορους. Φτιαγμένο μέ τέτοιο τρόπο πού νά μπο- : 
ρεΐ νά γεννάη την εύκολη συγκίνηση στα στήθη τών ; 
αγαθών νοικοκυραίων, δεν είναι ζήτημα πώς πολύ ; 
κόσμο θά τραβήξει καί θαναι μιά καλή επιτυχία 
γιά το αναιμικό ταμείο τού θεάτρου. Τό ευχόμαστε 
καί στούς συγραφιΐς του νά καζαντίσουν.

Λ. Π Γ Α Ν Ο Σ

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ  Κ Α Ι  Σ Κ Ε Ψ Ε Σ  

Ν Η Σ Α Κ Ι Α .

Τά νησάκια τά μαριόλικα ! Τά κουρασμένα μά
τια μου στην ήσυχη καί ταπεινή τους* ομορφιά βρίσ
κουν τά χάδια μιάς παράξενης χαράς, πούναι πνιγ
μένη μεσ’ στο κλάμα της μελαχολίκς.

Σά νεκροσάβανα θωρώ τά θλιμμένα τους χαλά
σματα,πούναι σημάδια μιάς ζωής πού σβύστηκε ά π ’ 
τών αιώνων τάγριοκαίρια.

Στονα νησάκι iva ρημοχκλήσι με σταυρό, στάλλο 
*να χαλασμένο σπίτι καί στάλλο ίνα γκρεμισμένο 
χάστρο.

Ό λα τά λησμονημένα τους χαλάσματα,οί ρημαγ
μένοι πύργοι καί τά καταστραμμένα χτίρια μέ τις 
σκαλιστές στέρνες τους και τίς οχυρές θέσες τους, 

ξεδιπλώνουν μπροστά στά μάτια τής ψυχής μου κά
τι σελίδες τής ιστορίας γεμάτες αβέβαιη ακρίβεια.

Τά νησάκια μου 1 Δέν πατεϊ πιά τούς βράχους 
καί τό λιγοστό χώμά τους άλλος κανένας, παρά 6 
φτωχός ψαράς πού περνά τίς μέρες καί τις νύχτες 
του στά περιγιάλια τους, και τάγριοπερίστερα πώ- 
χουν χτίσει τις φωλιές τους μέσα στις άταχτες 
σχισμάδες τώ’ βράχω τους.

Τά καημένα τά νησάκια 1 Τά γλυκοχαράγματα 
με τό πρωτόβγαλτο φως ε’χουνε ένα καμάρι παρα
δείσιο καί σκορπάνε λές κάποια στην καρδιά μου 
εύθυμία ονειρευτή.

Τή νύχτα όμως όταν τά φωτίζω τό χλωμό φεγ
γάρι ή όταν τά λούζουν μέ λαμποϋσες τά πυροφάνια 
τών ψαράδων, χύνουν κάποια θλίψη στην ψυχή μου 
άπόκρυφη.

Τέτοια τάνθρώπου ή ψυχή. Τή μιά στιγμή τήνε 
γεμίζει άπό χαρά έκεΐνο πού σ’ άλλη στιγμή τήνε 
βυθίζει σέ μιάν άπειρη μελαχολία.

Μεγίοτη. Μ. Γ. ΙΊΕΤΡΙΔΗ Σ

Ο ΞΕΠΕΣΜΟΣ TOT ΦΡΑΓΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΑΣ *

Είχα τίς προάλλες γράμμα άπο ένα φίλο μου αυ
τού καί μου ελεγε τήν ακρίβεια που βρήκε σέ όλα 
τά πράματα στήν ’Αθήνα μέ όλο τόν ςεπεσμο τοϋ 
φράγκου. «Είναι, φίλε μου, απελπισία», μοϋ γράφει, 
«όλα είναι άκριβώτερα άπό ό,τι ήταν εδώ καί 5 χρό
νια καί ή ζωή καταντά νά κοστίζη τό ίδιο &ν όχι 
περισσότερο άπό άλλες μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις».

Τό πιστεύω αύτό, γιατί αύτός ό φίλος μου δέν 
είναι δ πρώτος ποΰ μοϋ τό λέγει. Αυτή ήταν καί ή 
δική μου άντίληψη πρόπερσυ πού ήμουν στην ’Αθήνα, 
νόμιζα όμως πώς μέ τόν ξακολουθητικό ξεπεσμό τοϋ 
φράγκο*, οί έμποροί μας θά κατέβαζαν τίς τιμές τους 
καί πώς πραματικώς ή ζωή θά ήταν τώρα φτηνό
τερη άπό ποίν τήν ακρίβεια δέν τή νοιώθουν οί ντό

• 8 η μ . τοϋ «Νουμά». 'Γ6 «p9eo «ûrb ϊη μ ο ιιΐύ τη χε  ί 
«τήν «Οίκον, ’Ελλάδα» σελ· 387 (8 ’Ιουλίου 1906). !

πιοι τόσο πολύ, γιατί συνείθισαν νά πλερώνουν ψηλές 
τιμές γιά τίς πραμάτιες τους. “Α  συλλογίζουνταν 
όμως λιγάκι θά έβλεπαν πώς όπως δ ύψωμός τοϋ 
φράγκου πραγματικώς λιγοστεύει τό εισόδημά τους, 
γιατί έχουν νά πλερώνουν άκριβώτερα γιά τίς πρα
μάτιες πού χρειάζονται, έτσι δ ξεπεσμός έπρεπε νά 
καλλιτερεύτ) τό εισόδημά τους, νά τούς κάνη μέ μιά 
λέξη πλουσιώτερους άπό πριν.

Άπό τό 18 9 8 — 1899 τό φράγκο ξέπεσε περισ
σότερο άπό 30  ojo. Ή  αγορά μας λοιπόν καί ή ζωή 
αύτοϋ έπρεπε τώρα νά είνε σημαντικά φτηνότερη ά- 
φοϋ οί περισσότερες πραμάτιες έρχονται άπόξω. Έκεϊ 
πού πλερώναμε, άς υποθέσουμε, πριν γιά ΰφασμα 10  
δραχμές, τώρα έπρεπε νά πλερώνουμε κάπου 7 μονά
χα καί μέ τήν ίδια άναλογία τά περισσότερα είδη 
πού εισάγουμε, θά έκανε βέβαια διαφορά άν οί φό
ροι μας τελευταία είχαν μεγαλώσει, μ ’ αύτό δέν έ 
γινε, ή άν έγινε γιά μερικά είδη, ή διαφορά είναι 
πολύ μικρή Τό μόνο λοιπόν πού μάς μένει νά ξετά- 
σουμε είναι άν τά πράματα τής πρώτης άνάγκης ά- 
κρίβαιναν.

θυμάμαι πρόπερσυ ή λίρα ήταν κάπου 3 3  δραχ
μές, ρώτησα τον παπουτσή μου αύτοϋ γιατί τά κόκ
κινα παπούτσια τά έκανε 3 5  δραχμές άφοϋ πριν τά 
πλέρωνα 30 δραχμές·ή λίρα ξέπεσε κάπου 10 δραχ
μές· γιατί δέν φτήνηνε τό Ιμπόρεμά του; «Σωστό 
εινε, κύριε, αύτό πού λέτε, μά τό πετσί είναι τώρα ά- 
κριβώτερο» μοϋ άποκρίθηκε* τήν ίδια απάντηση μοϋ 
ε”δωσε δ ράφτης μου, δ πουκαμισάς μου κ’ ένα σωρό 
άλλοι έμποροι πού κουβέντιασα μαζί τους αύτό τό 
ζήτημα. Τώρα γιά ένα πού μένει στην 'Ελλάδα, 
καί παρακολουθεί τό εμπόριο τοϋ κόσμου άπό τίς κα
θημερινές μας Ιφημερίδες πού τσιμουδιά ποτέ δέ 
λένε γιά τίποτις άλλο άπό τά σκάνταλα πού γίνον
ται στις οικογένειες καί στήν πολιτική, οί δικαιο
λογίες τών εμπόρων βέβαια γίνονται πιστευτές. Γιά  
έ'ναν όμως πού με'νει όξω άπό την Ελλάδα καί δια
βάζει στήν καθημερινή του Γαλλική ή ’Αγγλική ε
φημερίδα τήν κατάσταση καί τίς τιμές τής αγοράς 
γιά κάθε τί, τέτοιες φλυαρίες βέβαια δέν είναι πι
στευτές. Μά καί ή πείρα τής ζωής στήν Ευρώπη 
δείχνει πώς ή τιμή τών χρειαζούμενων γιά τή ζωή 
δέ μεγάλωσε έχτός άπό έ'να δυό πραμμάτιες πού 
θά δοϋμε παρακάτω. ’Εκείνοι ακόμα πού ζοΰν σέ 
μέρη όπου τό συνάλλαγμα άνεβοκατεβαίνει σάν τήν 
’Ελλάδα ξέρουν καί έ'να άλλο πράμα. Οι έμποροι 
γράφουν τίς τιμές στόν κατάλογό τους, καί στό τέ 
λος καθε σελίδας σημειώνουν πώς οί τιμές αΰτές εί
ναι λογαριασμένες μέ τόσο— συνάλλαγμα, καί κάθε 
διαφορά θά λογαριαστή στήν τιμή.

Είναι άλήθεια πώς μερικά είδη σάν τό μπαμπά
κι, τά κάρβουνα καί μερικά σίδερα, ακρίβαιναν λίγο 
τά τελευταία χρόνια, μά άλλα πάλε σάν τό τσάϊ, 
τή ζάχαρη, τόν καφφέ κλπ. φτήνηναν. Ή  τιμή ό

λων τών χρειαζούμενων μαζί στ* τελευταία 6 ή 7 
χρόνια είναι πάνω κάτω ή ίδια. Λύτες τις πληροφο
ρίες τίς παίρνω άπό τό Περιοδικό τής ’Αγγλικής Β α 
σιλικής στατιστικής 'Εταιρίας τοϋ Μάρτη. Έκεΐ 
βλέπω άκόμα πώς ή τιμή τών 45 πρώτων ειδών πού 
χρειάζεται δ άνθρωπος (θροφή καί ύλ',κά) στά τε
λευταία χρόνια ήταν :

στά 1 8 6 7 -18 7 7 10 0 .— στά 19 0 3 6 9 . -

» 1900 7 5 . — » 1904 7 0 . -

» 1901 70. - » 19 0 5 7 2 .—

» 1902 6 9 . -
’Ά  χωρίσουμε τή θροφή καί τά υλικά (μέταλλα, 

κάρβουνα, ξύλα κλπ. ) βλέπουμε πώς :
στά 1 8 6 7 -1 8 7 7 ,1 8 7 8 -1 8 8 7 , 86  9 5 , 9 6 -0 5  
ή θροφή ήταν 1 U 0 .— 8 4 .— 7 1 .— 6 7 .—
τά ύλικά » 1 0 0 .— 7 6 .—  6 6 .— 6 9 .—

Ά π ό  αύτή τή στατιστική στήν δποία γράφονται 
οί έπίσημες τιμές τής Αγγλικής αγοράς δ'λών τών 
ειδών ποϋ παράγουνται ή είσάγουνται, βλέπουμε κα- 
θχρα πώς ύψωμός άπό τά 1900 δέν έγεινε. "Ωστε 
γιατί, άφοϋ οί τιμές στά μεγάλα κέντρα δέν άνέ- 
βηκαν, ξέπεσαν μάλιστα στήν Αθήνα, μέ ολο τό 
ξεπεσμό τοϋ φράγκου νά μείνουν οί ίδιες ή ν’ άκρι- 
βήνουν; "Ισως κάποιος μοϋ πή πώς δέν πρέπει νά 
παραβάλουμε τις Αγγλικές τιμές μέ τις Ελληνι
κές. Γιατί, άφοϋ ή άναλογία είναι ή ιδια; Ό ,τι 
διαφορά υπήρχε εδώ κ ’ έξη χρόνια θά ϋπάρχη καί 
τώρα, έχτός άν οί ναϋλοι καί οί προμήθειες πού 
πλερώνουμε ή δ τόκος τών χρημάτων μεγάλωσε. 
Μά κανένα ά π ’ αύτά δέν έγινε, καί οσο γιά τό τε
λευταίο, τόν τόκο τών χρημάτων, σίγουρα μπορώ νά 
πώ πώς τώρα στην Αθήνα ύπαρχουν περισσότεροι 
καί φθηνότεροι παράδες άπό ποτές πρίν. Αύτό είναι 
μιά περισσότερη αιτία γιά νά φτηνήνουν οί πραμά
τιες.

Καθώς είπα καί παραπάνω πρέπει ένας νά τ α 
ξιδέψω κάμποσο γιά νά καταλάβω τήν τωρινή ακρί
βεια τής Αθήνας. Τά ξενοδοχεία μα; είνε φ.ϋρνος 
ακριβά. Στην Ελβετία ποϋ τό καλοκαίρι πάνε χι
λιάδες ξένοι καί υπάρχει μεγάλη ζήτηση γιά ξενοδο
χεία, μέ 10 ή 12  φράγκα τή μέρα μπορεί κανείς νά 
βρή χάμαρα σέ καλό ξενοδοχείο μέ πολύ καλό φαγί, 
καμμιά φορά μάλιστα καί μέ κρασί. Τά ξενοδοχεία 
έκεί μέ όλη τή ζήτηση δέν άνεβαζουν τίς τιμές 
τους. Βλέπεις δέ συλλογιούνται τό κέρδος ποϋ θά 
κάμουν σέ μιά περίσταση. ί\ν οί ξένοι ευχαριστηθούν 
καί δέν πολυξοδέψουν. θά ξαναγυρίσουν, θά στείλουν 

φίλους τους. Αύτό δέν τό συλλογιούνται οί δικοί μας 
ξενοδόχοι, κ’ όταν ύπάρχη μεγαλήτερη ζήτηση, α
νεβάζουν άμέσως τίς τιμές τους. Άπό τίς εφημερί
δες βλέπω πώς τά ξενοδοχεία μας ήσαν φωτιά μο
νάχη στούς ’Ολυμπιακούς αγώνες· τό αποτέλεσμα 

.είναι πού ό ξένος ή δ επαρχιώτης θά σκεφτή καλά 
νά ξαναπάγω έκεΐ.

θυμάμαι πώς όταν ήμουν αύτοϋ χρειάστηκα ένα 
πανωφόρι χοντρούτσικο. Μοϋ κόστισε 1 90 δραχμές. 
Αργότερα ήμουν στήν Αγγλία κ’ έκκμα έ'να άλλο 
εκεί. Πλερωσα 5 λίρες δηλ. μέ τήν τότε τιμή τής 
λίρας κάπου 160, μέ τή σημερινή 140  δραχμές. 
Πέρασαν δύο χρόνια, τό πανωφόρι τό Άθηναίϊκο πού 
ήταν καμωμένο ύποθέτω μέ Γερμανικό ύφασμα πρα
σίνισε, τό Αγγλικό όμως είναι σάν καινούργιο. Να ή 
ακρίβεια ποϋ δέν βλέπει δ ντόπιος, ποϋ φωνάζει όμως 
στούς όξω καί μάλιστα τώρα ποϋ ή λίρα κοντεύει 
ν’ αξίζει 2 5  δραχμές.

Τί νά κάμω τόν ξεπεσμό τού φράγκου όταν τό 
κέρδος πάγω στις τσέπες λίγων έμπορων καί όχι τού 
κόσμου; Τώρα τί θά συβή άν οί έμποροί μας έξακο- 
λουθήσουν τήν ίδια πολιτική, θά μάς τό δείξουν οί 
στατιστικές τού Ταχυδρομείου γιά τά δέματα ποϋ 

λαβαίνουμε άπό το εξωτερικό χαί τίς επιταγές ποϋ 
στέλνουμε όξω. Τελευταία είδα αύξηση σ’ αύτά τά 
δυό καί δέν αμφιβάλλω ποϋ τώρα ποϋ ξέπεσε ακόμη 
περισσότερο τό συνάλλαγμα οί ιδιωτικές παραγγε
λίες στό εξωτερικό θά μεγαλώσουν άκόμα περισσό
τερο. Ά ς  ανοίξουν λοιπόν τά μάτια τους οί έμπο
ροί μας.

Καλκούτα, 2 1. tí. 06.

ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΣ
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Ο ΞΕΝΟΣ Τ Γ1 ΙΟΣ
Σ τη  {Ζυγαριά» τή; Μ;<τκχ; |ιρυλλ. του M ir,) δημο

σιεύτηκε ή  ακόλουθη σημείωση για τό «Γλάρο» : τοϋ Τσέ- 
χωφ (μετάφρ. Α. Κωστχντινίδηί.

Γιά τον ά . Άγαθ. Κωτταντινίδη έχπ από καιρό 
σχηματιστεί στην ' Ελλά δχ ή δίκια φήμη πώς μετα
φράζει πιτυχημίνα τούς Ρούσσους ’ συγραφιχδες. Μέ 
τις μετάφρασες τού Κωστχντινίδη τό Έ λλ. κοινό 
γνώρισε τη Ρούσσικη φιλολογία απ’ τον καιρό τού 
Κ.αραμ-ζιν ίσαμε τούς σύχρονρυς συγραφιάδεί. Τά 
σημαντικά του μεταφραστικά προτερήματα είναι βα
θιά γνώση τήθ Ρούσσικη; γλώσσας καί ζωής, διαλε
χτό φιλολογικό γούστο καί καλλιτεχνικό αυτί· αλη
θινό μεταφραστικό άριστούργημ.α είναι τό «Κράτος 
τού Ζόφου» τού Τολστόη. {πού παίχτηκε με άρκετή 
επιτυχία στη «Νέα Σκηνή» της 'Αθήνας καί πού ό 
ίδιος ό μ,ε-αφραστής φρόντισε γιά τή σκηνοθεσία) 
καθώς καί τά δηγήματα καί δράματα τού Τσέχωφ, 
πού ό ίδιος τόν πρωτογνώρισε στην Ελλάδα. Τώρα 
τελευταία τυπώθηκε σε κομψή ε'κδοση, τραβηγμένη 
άπό τά «Ήλύσια», ή μετάφραση τού «Γλάρου» τού 
Τσεχωφ, αξιέπαινη βέβαια δουλιά κι αύτή, άν καί 
ή ύπερβολική δώ κ ’ έκεΐ κλίση τού μεταφραστή πρός 
τούς «ευγενικούς γλωσσικούς τύπους» άφαιρεΐ άπό τή 
μετάφραση τή ζωηραδα καί τή λαμ.ψη πού μπορεί 
π. χ. νά βρει κανείς στή μετάφρασή του τού «Βυ- 
σινόκηπουη.

Μ . Λ Γ Κ ΙΑ Ρ Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ

»y ..____________________

η  KoiWH Γ HQWH
Γ Ι Α  Κ Α Ι Ι Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Φίλε «Νουμ.ά»,
Απορώ πώς δεν ε'καμ.ες καθόλου λόγο γιά ένα 

άρθρο πού δημοσιεύτηκε δώ κ’ ένα μήνα πάνου κά- 
του «τήν εφημερίδα «Άθηναι» (*23 ’Ιουνίου, σελ. 
1, στηλ 6) με τόν τίτλο ή «Νεοελληνική γλώσσα, 
αγώνες πρός διάδοσίν της» κτλ.

Περίμενα κάτι νά γράψεις, άφού μάλιστα δ λό
γος είτανε γιά ένα φυλλάδιο τού φίλου μας καί 
συνεργάτη τού «Νουμ,χ ■ κ. Herbert Krüger 
(γιατρού, στο KllSSen τής Γερμανίας), μά σχ δεν 
έγραψες τίτοτα θά μού παραχωρήσεις λίγο τόπο νά 
*ώ δυό λογάκια πού πρέπει νά ειπωθούνε σέ όσους 
ε'τυχε νά διαβάσουνε τό άρθρο τών «Άθήναι».

Τό βιβλιαράκι τού κ. Krüger τόχα δει άπό 
ιραιρό πάνου στό γραφείο σου. Ό  τίτλος του είναι : 
Kurze Anleitung-zur Erlernung des Neu- 
grie chischen — für solche, welche Alt- 
griechisch ¿Können —  von L)r Herbert 
K r ü g e r  κτλ. Στήν ί! σελίδα κάτου άπό τόν πρό
λογό του, είναι γραμίνη ή ακόλουθη ιδιόχειρη ση

μείωση τού συγραφέα*

« Σ η μ . τ ο ϋ  <3υγρα·}^α : Έ γραψ α: τό.βιβλιαράκι τ> ϊτο  
i tS  καί πέντε χρόνια. Γ ι’ αύτο δεν ε ίμ α ι πιά σύμφωνο; 
μ ’ όλα όσα «ιπα τό 'ες . Ί ’ά άφησα όμως όλα ρκ»< ήβαν 
κι όπως τά κατάλαβα τότει, γιατί’ τό είχα όφ.ειώτει 
«τόν κ, Ραγκαβή χ.αί το« ε ιι-  τάξει πώς θά τό έκδώ 
σω μιαν ήμέρα. Γιά 0λ’ αυτά δέ βελω νά γράψει; β· 
θλιοχρισια, γ ιατί ξέρω τά λάθια μου, χ*1 γ ια τί τό έγραψα 
μόνο χαί μόνο γ ιά  νά συστήσω στοάς όμογενεϊς μ α ; νά 
χαταγίνουνται στά Ρω μβίϊχα  χαί νά κρίνουν of ίδιοι χοτα 
πώς μποροϋν όλα τά ζητήματα» .

·.'■··■ Ή  σημείωση αυτή, θαρρώ, πρέπει νά τυπωθεί 
γιατί χαθώς είναι γρχμένο τό άρθρο τών « Άθή 
ναι > χαί καθώς είναι μεταφρασμένος στήν ύπερκα- 
θαρεύουσα. θ πρόλογός του, παρουσιάζεται ό κ. 
ΚΡιί^ΌΡστό· Έλλ,ηνικό Δημόσιο σά φανατικός υπέρ- 
μαχο; τής Καθαρεύουσας.άν κι ολ’οί αναγνώστες τού 
«Νο.υμά» τόν ξέρουνε γιά πολύτιμο οπαδό τής Δη
μοτικής, καθώς καί είναι.

Τό άρθρο μοοθαίνο) τόγραψε ό κ. Κλέωνας Ραγ- 
κά,βή’ς.

Δικός σου 
11. ΣΤ.

Ο Χ Ι  Κ Α Ι  Τ Ο Σ Ο ......

Α γα π η τέ «Νουμά»,
Στό προπερασμένο φύλλο σας ό κ. Λ . Σιγανός,

, κρίναντας τό « ¿ 1»  τού Βώκου,έγραφε μέσα σέ τόσα 
σωστά και κάτι^άνχποδα·« Ο κ.Ξενόπουλος ε’χει κάθε 

.δικαίωμα στήν εγτίμηση και στό σεβασμό τών νεων». 
Σάν άλαμπουρνέζικο μού φαίνεται αύτό. Έγώ του
λάχιστο πού δεν είμαι νέος, δεν μπορώ νά χατα- 

,λάβω π ιός τόνίάπόχτησε αΰτό τό σεβασμό ό κ. Ξ. ώς 
. κριτικός (γιατί γιά τις κριτικές του μιλάει ό συνερ
γάτης σου)άφού πάντα ό,τιδήποτε κι άν έκρινε προσ
πάθησε νά γελάσει καί τόν έαυτό του καί τούς άνα- 
γνώστες του, μή γράφοντας δ,τι σκέφτεται μά δ,τι 
τονέ συφέρει. Περισσότερα δέ χρειάζουνται, έξόν κι 
άν ό κ. Σιγανός νομίζει δτι μέ τήν ψευτιά άπο- 
χτάει κανείς δικαιώματα σεβασμού κ’ έχτίμησης. 
Μά -τότε πώς σκοτώνεται ή άφεντιά του νά λέει 
καί νά κηούχνει στά φωτεινά του άρθρα την άλήθεια;

Μέ άγάπη 
ΙΙΑΡΑΞΕΝ Ο Π Ο ΓΛΟ Σ

Α Ι Ι Ο  Τ Η  Σ Α Μ Ο

 Ο ΝΟΓΜΑΣ·π-30 ΤΟΓλ Άλων&>η 1906 __

Ή  Ελληνική Κυβέρνηση έ!δωκε τό παράσημο 
τού χρυσού σταβροϋ σ’ ένα λόγιο συμπατριώτη μας 
πού μένει στή Σμύρνη διεφθυντή μιάς Μεγάλης Σχο
λής. Ύστερα άπό λίγες μέρες ή επίσημη φημερίδά 
τής άφτόνομης πατρίδας μου έγραφε.« Έπιτρέπεται 
εις τόν κ ...νά φέρη τό παράσημον τού χρυσού σταυ
ρού τού Σωτήρος ά Λ Ο ν ε μ η θ έ ν τ ο ζ  αύτψ... »

Τ ώ ρ α  δέ χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι  ανώτερο πα ρά σ ημ ο  στά δ ιε .  

φθυντή  τ ή ς  έφ ημερίδας π ώ τ υ χ ε  νά να ι νομ ικός κ α ί 

π ρ φ η ν  ε ισ α γ γ ελ έ α ς ;

★

ΙΙότε τό λοιπό θά διδάσκεται σ:ά σκολειά μας 
ένα άρφχβηταρι τής προκοπής καθαρώς ελληνικό ; 
γιατί άφτά πού διδάσκονται είναι Κινεζικά. Έ ρχε
ται τό μικρούτσικο άδελφάκι μου μιά μίρα μού λέει· 

ή δζσκαλα μάς εϊπό νά γράψουμε τή σημασία στις 
λέξες κλεψύδρα, μελί^νκτον, χοονάμετυον καί μ ’ ά- 
ρωτούσε τί σημαίνουνε άφτά τά άλαπουρνέζικα πού 
δέ μπορούσε άκόμα νά προφίρη.

Νά τό λοιπο πού δέ μπορεί νά μορφωθή στά γερά 
τό παιδί. Διαβάζει πάντα ακατανόητα κ ’ όχι πρά
ματα φυσικά γραμμένα μ.' άπλότη.

★

Εκείνα τά οίκ-χιονμορ,-καονϊ καί κάτι φρά_ 

σες φραντζέζικες στις φημερίδες τι χρειαζουντε,μήπωί 
δεν ε'χουμε πανέμορφες λέξες στή γλώσσα μας ;

Αλωνάρης. Σ .  Η θ .

Ο . τ ι  Θ ε λ β τ β

— Τό «Νουμα» σιήν ’Αμερική τόν αντιπροσωπεύει & 
*. Διονύση; Α ε ίίρ η ; ( b i , C liandlev S tr. B oston , M ass). 
Σ ’ αυτόν: λοιτών μπ ορβΰνΐ νά π λερώνουν τή βυντρο,αή του 
οΐ «υντρομητάδε; μας, παίρνοντας απόδειξη ύπογραμίνη 
χαί οφριγισμίνη άπ» τό διευθυντή τοϋ «Ν ουμ ϊ» .

—  ΙΙαρχμπρό; 4 «Νουμά;» 6’ αφίϊρώνιι άλάχαιρη σε
λίδα γιά τού; Ρωμιούς τή ; Ά μ ϊρ ι·ιής έχε τάζοντας όλα τά 
ζητήματα πού τους ενίιαφέρνουνε, σε σειρά άρθρα καί μ ε 
λέτες γραμννες άπό τον ». Δεβάρη.

— *0 Κινέζο; /ο .'ΐώ ιατος χ. Σ τά ιι-Γ ιο ΰ -Σ τά μ  ρήχν*“ 
ται πάλι τής Δημοτική; στήν a’Ακρόπολη» τής περα
σμένης Τρίτης κι άγουνίζεται να μας πείσει πώς Stν κατά
λαβε το βιβλίο τή ; χ . ίϊαπαμόσκου.

— Τόν πιστεύουμε, άφοΰ όλ’ οί Κινέζοι λόγιοι μόνο 
την χαθαρεύουσα χαί τούς προλόνου; τοϋ Μ ιττριώ ιη κατα
λαβαίνουν-

— Ή  αστυνομία απαγόρεψε τις αδιάντροπες παράστα- 
σες τοϋ παλιοϋ Βαριετέ κι όμως άφίνει νά παίζεται άκόμα 
ή «Έ ξω ση τοϋ Ό θω να».

— Ό  Διευθυντής τοϋ Δικασχχλε'ου κ. Βρατοάνος παύ

τηκε από τή  θέση του γ ι ΐ  μερικές κωμικές κι ανάξιες λόγου 

παρατυπίε;, ένώ οταν ϊγρχρε τό άν>η:δτατο ’Αρφαβητχρε 

του άντί νά παυτεί, θαρρούμε, πήρε χαί τό παράσημο.

—  Αυτά τάνάποδα μονάχα «τό Ρωμαίίχο γίνουνται.
— Ό  χαθηγητής τοϋ ΙΙανεικ ιτημίου χ . Κρασσϊς ϊχεε 

τή  μονομανία νά βρίζει Α γράμ ματο  κάθε φοιτητή πού χ ά 

νει καί τό πκραμ ικράτερο λάθος σ :ίς  έξειάσες. *Αν εχει 
δίκιο ή δχι,τό  άποίειχνει τό προχθεσινό βαρβαοοπάίαρό μας.

—  Σε εξακόσες χιλιάδες άνεβηκε τό έλλειμμα στό τ α 

μείο ΙΙειραιώς— Α ίγί.ης κ ' εχει δ Θεός, άφοΰ άκόμα ξακο- 
λουθάει ή επιθεώρησή του.

— Ό  αθεόφοέο; ταμίας, ό Άποστολάκος, λίγο νά κα

θότανε άκόμα καί θά ρουφούσε άλάκαιρο άντιτροπιλλιχό.

—  Αύτοί οί ά μ μ ό δ ιο ι τοϋ ’¡Δδείου ίίειρχιώς θέλουν 

παλούκωμα που πάψανε τόν κ. Λ χμπελέτ χ ’ έτσι μας τον« 

φορτώσανε παλι στή ράχη μα; μέ τ* φαιδρότατα ίρθρα 

του. Α ληθινός σκόρος φιλολογικό; κ’ ή άφε»τιά του, όσο 

κι αν επιμένει νά λεει Ο κόρους τούς άρμόδινυς τοϋ ’Ιλδείου.

Ο ΙΔ ΙΟ Σ

Φ ιιΜΙΙΙα Ζ λ ΡΟ

Άπό ‘-ί 1 — τοΐί Άλωνάοη

' Υτιουογος Εσωτερικών δ Ν . Καλογερόπονίος

Σκοτωμοί. ΙΙεραίας 1, ’Επαρχίες ί ‘ ,(οί έξη στό 

Μενίδι τήν ίδια μέρα άπό τόν ίδιο άθρωπο γιά λό

γους . . . ερωτικούς !).

Αα&ωμοί. Αθήνα δ (οί δυό άπό χάρρο), Πε- 

ρχίας 4, ’Επαρχίες Μ.

Κλεψιές. ’Αθήνα 4, ΓΙεραίας 5, Επαρχίες 1 

(ληστεία).
Ο Φ Ο Ν Ο ΓΡΑ Φ Ο Σ

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ. Δ Ζ , *0 Φ ιλήντχ; τό ίπίρρημα Α νακοϋχουρδα , 

τό ξηγάει Ι·σ ι « ά να κ ο ϋ κ ο υ ρ δα = ό χ» ο δό ν  ό 'ϋσυχιος Ιχ ε ι 

τό έπίο. χλωχυδά |πρβ. και κ λ ω κ ι0 = τ α 9 ίκ ι)  μέ τήν προθ. 

jv à — άναχ*ώ<υδα — i -ακλουχοοδα— ανχχούκουρΒα (μ α τα τό- 

πισμα τοϋ λ  — g, απ’ ΐ ή  γειτονική συνεργεία τού Κ : 

λ κ — ρκ)» .


