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ΓΙΒΝΑΤΟ ΑΙΑΒΛΣΟΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΙΔΙΑ
Στήν «Πρόοδο» τής Πόλης πού κάποτ’ έ 

χει τήν καλοσύνη νά μοΰ στέλνη κάποιος μου 
φίλος διάβασα τώρα τελευταία γιά τήν τελετή 
ττού έγινε στή Μεγάλη Σκολή τοΰ Γένους άνν'|- 
μερα τών Τριών Ιεραρχών. Λύτοΰ είδα τό λόγο 
τής Α. θ .  Π. του ΙΙατριάρχη μα.η καί τόν επί
λογο τοΰ λόγου τούτου, ξεχωριστά μιλημένο 
πρός τούς μαθητές τής Σχολής.

Μολονότι συνετισμένος νά βλέπω καί νά- 
κούω, κι άπό τούς επίσημους κι άπό τούς ασή
μαντους, λογισμούς άστήριχτους κ ’ έπιχειρήμα- 
τα στόν άέρα για τή ζωντανή μας τή γλώσσα 
πού κρατά καί πού σπέρνει τό Αόγο τής "Αλή
θειας και τής "Ομορφιάς, με απορία σταμάτησα 
στόν έξης παράγραφο τής πατριαρχικής ομιλίας: 

« ‘Ίσως θά γνωρίζετε δτι ή Ελληνική Κυ- 
βέρνησις ¿βράβευσε τριάκοντα λογίους, παραση- 
μοφορήσασα αυτούς. Μεταξύ τών παρασημοφο
ρ ηθεντων δέν θά εύρητε κανένα άπολύτως μαλ
λιαρόν. ΙΙάντες ούτοι μεταχειρίζονται γλώσσαν 
καλήν μέ μερικά τοπικά ιδιώματα.»

Σέβομαι καί τιμώ τήν Α. θ . II. κ ’ εύλαβώς 
τήν άσπάζομαι τήν δεξιάν της. Μά τό δυστύχη
μα είναι πώς βρίσκομαι μέσα στον κύκλο τών 
■τριάκοντα λογιών», πού, καθώς γράψαν οί έ- 

φημερίδες, τούς παρασημοφόρησε, καλοπροαίρε
τα, ή Ελληνική ΙΙολιτεία. Δέν ξέρω άν αληθεύει 
τό άκουσμα. Ξέρω μονάχα πώς, όσο καί νά κο- 
λακεύη τούς παρασημοφορεμένους τό ευγενικό 
τούτο ξεχώρισμα τής Α. θ .  Π., δσο κι αν θά 
μπορούσε τοΰτο νά λογαριαατή, ξεχωριστά για

ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 1911 $  Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ  4 2 4

μένα, σά συχωροχάρτι, κα4 χωρίς νά έξετάσω 
πώς κάμποσοι άπό τούς παρασημοφορεμένους θά 
ξαφνιστήκανε μέ τό ανέλπιστο συναπάντημα 
τριάντα δνομάτων πού άντιπροσωπεύουν έργα- 
σίες άνθρώπων πολύ διαφορετικών ό ένας άπό 
τόν άλλο καί δυσκολοταίριαστων, ξέρω πώς ό 
τέτοιος γλωσσικός χαραχτηρισμός τών τριάντα 
άπό τέτοιαν επίσημη πηγή θά είναι γιά κάμ
ποσους άπό δαύτους ανέλπιστος περισσότερο άπό 
κάθε τι.

Ξέρω πώς 6 Μαλλιαρισμός βασιλεύει. Ξέρω 
ϊτώς, άπό τή στενοχώρια τοΰ φαντασμένου κα- 
θαρευουσάνου κι άπό τήν άλαφροσύνη τοΰ ανί
δεου, πού, καθώς άδράχνει τό παιδί τήν πέτρα 
γιά νά πετροβολήση τό καρπόφορο δέντρο, ά- 
δράξαν τό πρώτο αθώο δημοσιογραφικό χωρατό 
γιά νά χτυπήσουνε μέ κείνο, ξέρω πώς μαλλια
ροί λέγονται όσοι, δέξια ή άδέξια, δυνατά ή α
δύνατα, μέ βαθιοχάραχτη βούλλα ή μέ τήν ά- 
γαθγ'ι τους μοναχά διάθεση, άπό τούς πολύπει
ρους τεχνίτες τοΰ Λόγου ίσα μέ τούς αγίνωτους 
παραγεμιστές τοΰ χαρτιού, δέν περιορίζονται νά 
τή μιλάνε, σάν κάθε ρωμιός γΰρο του, στό βρόν
το κάπως καί πρόχειρα, μά καί τή γράφουνε 
π ιό σπουδασμένα καί πιο προσεχτικά τη ζων
τανή μας τή γλώσσα, τήν κοινή, τήν εθνική, 
πού κρατά καί πού σπέρνει τό Λόγο τής ’ Αλή
θειας καί τής "Ομορφιάς. Γλώσσα «καλή» καί 
γλώσσα «κακή» δέν ύπάογει- κάθε γλώσσα,• I I /ν \ ·
άπό τή μεριά πού τή βλέπεις, μπορείς νά τήν 
ξεχωρίσης καλή ή κακή, σχετικά καί υποκει
μενικά, ανάλογα μέ τή σωστή ή μέ τήν ξύκικη 
ζυγαριά του γούστου σου πού τή ζυγιάζει/Ό,τι 
δέν ξέρω, είναι τά «μερικά τοπικά ιδιώματα» 
πού πλουμίζουν τήν «καλή» γλώσσα τών τριάν
τα παρασημοφορεμένων. Ξέρω πώς ανάμεσα 
στους τριάντα τούτους βρίσκονται λογοτέχνες 
πού όποιος θά ήθελε σωστά νά τούς χαραχτη- 
ρίση άναγκασμίνος θά εΐτανε νά τούς πή μαλ
λιαρούς, όσο κι άν μπορούσε νά μή το θελαν 
εκείνοι γιά τον εαυτό τους τδνομα τούτο, άπό 
κάποια πάντ’ άφορμή. Κι άπάνου άπ’ όλα ξέρω 
πώς είμαι, στρογγυλά καί χτυπητά, ¡ ¿ .κ λ λ ίχ · ·  
ρ ό ς  ά η ο λ ύ τ ω ς ,  καί πώς, βλέποντας ποιοι 
σημαδεύτηκαν καί ποιοι σημαδεύονται μέ τήν έ- 
τικέττα τούτη, τό θεωρώ έπαινό μου καί τό λο
γαριάζω δόξα μου μαλλιαρός νά κράζομαι. Καί 
δ μαλλιαρισμός, τό είπα καί τό ξαναλέω, είναι 
ή άρετή μου.

Ξέρω πώς ή άδιαφορία, άκατάδεχτη, καί ή
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σιωπή, καταφρονετική, άξίζουνε στήν ώρα τους, 

έχουνε χάρη και νόημα. Μά ξέρω πώ: είναι 
κάποιες κρίσιμες ώρες, κάποιες στιγμές ποΰ πα
ρουσιάζονται σά νά μέλλεται νάποφασιατή κάτι 
τι σημαντικό, καί πώς τότε κάθε άνθρωπος ποΰ 
φωτί.εται άπό μιά συνείδηση, καί ποΰ φέρνεται 
άπό μιάν ιδέα, δποι? καί όπως, με όποιους κι 
άν έχη νά κάνη. πρέπει νά δίνη τό Γϊσηοών. 
καί νά στέκεται, στρατιώτης. "Οποιος κι άν εί
ναι ο αντίπαλος ποΰ φοβερίζει, είτε γιά νά ξε
καρδίζεσαι άπό τά γέλια, είτε γιά νά τινάζεσαι 
άπό θυμό. ό άνθρωπος εκείνος πρέπει νά τοΰ 
φωνάζη : Ά λ τ  ! Έ ϊ ώ  είμαστε ! Ξέρω πώς ά- 
πάνου σ’ έ'να επιστημονικό ψέμα, στο ψέμα πώς 
ή μιά, 'ή όλοζώντανη γλώσσα μας είν’ ελεεινό 
περιμάζωμα λογής λογής βαρβαρικών τάχα,τρέ- 
χα γύρευε, διαλεχτών ξέρω πώς άπάνου σ’ έ'να 
ηθικό» ψέμα, στό ψέμα ποΰ αγωνίζεται νά πα
ραίτηση τοΰς δημοτικιστές, πέρα ώς πέρα, συ- 
φεροντολόγους ποΰ κοιτάζουνε τήν τσέπη τους, 
άγράμματους χωρίς ιδανικό, προδότες γιά τήν 
κρεμάλα' ξέρω πώς άπάνου στά δυό τοϋτα ψέ
ματα θεμελιώνεται τό κάστρο ποΰ μέσα του φυ
λάνε τή σεβάσμια αρχόντισσα, τήν ά-ήλιαγη 
γεροντοκόρη, τήν Καθαρεύουσα, καθώς τή λένε. 
Ξέρω πώς καί μόνο τό γεγονός πώς ζητήθη
κε ή περιφρούρηση τής τιμής της άπό τό Σύν
ταγμα, καί πώς ήρθε ή άναφορά της μ ίσα στή 
Βουλή, πρέπει νά τοΰ λογαριαστή τοδ δημοτι
κισμού γιά νίκη του καί γιά θρίαμβός του.

Καί ποιος είναι εκείνος, ποΰ καί χωρίς νά 
είναι βέρο; δημοτικιστής, κι άς τρομάζη μήν 
τόν πούνε μαλλιαρό, κι άς διαμαρτύρεται πώς 
δεν είναι ψυχαριστ-ής, ποιός είν’ εκείνος ποΰ
μπορεί και σωπαίνει σ 
φτάνει \ ”

περίσταση σαν
αχ η καποιαν αντι/,ηψη τής αμαρτίας 

ποΰ μάς κόλλησε τό Σκολειό καί ή μακροχρό
νια γραφτή παράδοση ;

Κ ι άν ¡.ιπορουσε ή αδύνατη φωνή μου
φταση ισα με τα παιοια της Μεγάλ ι*

να 
οΰ Γ έ 

νους Σκολής, καί ίσα με όλους τούς καθαρού; 
καί τοΰς φρέσκους με τό νοΰ τους καί μέ τήν 
καρδιά του;, ποΰ ένα φτερό σαλεύει μέσα στό 
νοΰ τους καί μέσα στήν καρδιά τους τινάζεται 
μιά φλόγα, στους λεβέντες τοΰ Σήμερα, στού 
Αΰοιο τοΰς άντρες, στά νιάτα καί τοΰ άγοριοΰ 
καί τή : παρθένας ποΰ μέσα τους θαμποχαράζει 
ο δροσόλουστος κόσμος του μελλόμενου, θα φώ
ναζα προς δλους αυτούς : Άνίσως καί κάτι τι
μέσα σας νοιώθετε, καί θέλετε ακέρια καί γιά 
τά παντοτεινά νά τό πλάσετε, καθώς ή δική, σας 
ή καρδιά το θέλει, και μιά τριγϋρο σας ψυχή 
σάς τό εμπνέει, κάτι τι, άπό τό γράμμα τό α
πλό προς το σύντροφό σας ίσα μέ τό εργο τής 
μεγαλοφάνταστης σκέψης, γράφτε το στή συ- 
κοφαντημένη γλώσσα, στήν άγνή δική σας

γλώσσα, στή γλώσσα τή λεγόμενη μαλλιαρή. 
Καί μή φοβάστε νά έκφράζετε μέ κείνη καί νά 
μεταφέρνετε σε κείνη κάθε λογής ιδέα. άπό τις 
"Ιερές Γραφές καί τά προγονικά σας τα βιβλία, 
ίσα μέ τοΰς πιό κρυφούς, τοΰς πιό δικούς σας 
λογισμούς. Γιατί έτσι δοκιμάζεται, στό χαρτί ά
πάνου, κ’ έτσι πλουτίζεται κάθε γλώσσα, έτσι 
άπό φυσική καί μιλημένη, μονάχα, γίνεται τε
χνική καί φιλολογική.

Στά ζητήματα του Λόγου, άπάνου κι άπό 
κάθε έπίσημη κορφή τής Ιίολιτείας. ή ψηλότε
ρη κορφή, ό ΙΙοιητής. Θησαυριστής καί θησαυ
ροφύλακας καί τών εθνικών καί τών ανθρώπι
νων ιδανικών, μέ τό ρυθμό τής μουσικής σκέ
ψης, κλεϊ μέσα του πολΰ βαθύτερ’ άπό άλλους 
τή συνείδηση τής γλωσσικής άλήθειας, καθώς 
βαστά τό χρυσό κλειδί τής ¿μορφιάς. Οί λαοί 
εκείνοι ζοΟνε καί μπρος τραβάνε ποΰ παίρνουνε 
γιά δάσκαλο τοΰ Λόγου τους τόν Ποιητή).

1 4  τοΰ  Φ λεβάρη 1 9 1 1 .

ΚΩΣΤΗΣ ΓΙΑΛΛΜΑΣ

ΑΚΟΜΗ ΛΙΓΑΚΙ ΣΚΟΛΕΙΟ
Δε μόΟ άρέσουνε βέβαια ο: πολέμοι αναμεταξύ 

δημιτικιστάδε;, αφού, γιά νά πούμε καί τού στρα
βού τό δίκιο, πιο πολύ φίλοι, τό κάτω κάτω, τής 
δημοτικής παρά" τής καθαρέβουσα;, φαίνουνται νά 
είναι οί οπαδοί τής μισής. Μά γιά τής λογικής τό 
χατίρι, γιά τό χατίρι, άν επιτρέπετε, καί κάποιας 
ατομική; μου αξιοπρέπεια;, σωστό είναι θαρβώ, κάτι 
νάντισημειώσω στή Δήλωση  πού έβγαλε τώρα τελε- 
φταία ό ’ Ε κ π α ιδ εφ τ ικ ο ς  "Ομιλος ,,κ. Δελτίο τοϋ  
ίκ π .  ' Ο μ., Λ'. 1911, σ. 63 — 64, καί Ν ονμ ά, 16 
τοΰ Γεννάρη, Ι θ ΐ ΐ , σ .  ί 6  7 7, τού άρ. 4ί9).

’ Ιδού τί λογή; είναι τά πράματα καί πώ; ξετυ
λίγονται τά ιστορικά του;.

Ό  κ. Δ. ΙΙετροκόκκινο:, σ’ ένα του μεγάλο πρω
τοσέλιδο άρθρο τοΰ Ν ονμ ά  (κ. άρ. 396, σ. 1 κι άκ., 
13 τού θεριστή, 1910), έγραψε δσα ξέρετε γιά μέ
να ή σωστότερα, έναντίο μου (κ. άρ. 415 τοϋ Ν ου- 
μά, 12 τοϋ Δεκέβρη. 1910, σ. 257), μεταξύ σέ 
άλλα πολλά, προκήρυξε μάλιστα πώ: τό σύστημά  
άγ ου ρο  κι Α νεφ άρμ οστο— νόστιμη καταδίκη άπό 
έναν άθρωπο πού τού έχω αφιερωμένη τή Ζ ω ή κι 
3Α γάπ η  στή μ ο ν α ξ ιά ,  δπου θαβρώ πώ; το σύστημά 
μου, άφοΰ γιά σύστημα έ λόγος, σά νάποδείχτηκε 
ώριμο καί κάπως νά εφαρμόστηκε.

"Α ς είναι. Δέν είπα τίποτα. Τί νά πιάση κανείς 
τώρα τέτοιες πολεμικές, μέ τίγαυρα, τά ςυνά, τά-
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χρόνια πού διαβαίνουνε, τελειωτική μορφή έχει μιά 
γλώσσα και στον καιρό τόν "ίδιο πού μιλιέται ή πού 
γράφεται.

Δέν παρατηρήθηκε άκόμη αρκετά πώ: ή καθα
ρέβουσα, καί μαζί της ή μισή έκεΐ πού άκολουθά 
τήν καθαρέβουσα, σου ξαναφέρνουνε ολοένα τούς 
τύπους στό σημείο καί στούς όρους τούς γλωσσι
κούς, όπου βρισκόντανε οί τύποι άφτοί προτού 
άλλάξοννε, και πού άλλάξανε ί’αια Ι'σια έπειδή 
καί βρισκόντανε ατό σημείο εκείνο καί σε κεί
νους τούς όρους.

ΙΓώ; δέ γυρίσανε πίσω στήν αρχαία, γνωστό. 
Γλωαααι γράφουνε· λένε γλόαε, ό'που δέν υπάρχει 
τσίκουδο άπό τήν αρχαία, μήτε τό Γ, μήτε τ ’Ω μή
τε ή περισπωμένη μήτε τά δυό Σ μήτε τό ΛΙ.

Υπάρχει, γιά νάφήσουμε ταλλα,μιά κατάληξη ε.
Λοιπόν, ‘ίσια ίσια επειδή μιά φορά κ’ έναν και

ρό, τό AL προφέρθηκε σά σκέιτο ε κ’ έτσι θύμιζε 
τό ε τή: τριτόκλιτη; κατάληξη;-βς, ίσια ίσια γιά 
τούτο άλλαξε ή— ε κ ’ έγινε δπω; είναι σήμερα—ες, 
δηλαδή γλώσσες πού είναι τελειωτική μορφή καί 
καλήτερη δέν Εχει.

Γιά περαστική μορφή πρέπει νά λογαριάσουμε 
κάθε μορφή πού βγαίνει στή μέση άπό τήν προσπά
θεια τή; καθ-ρέβουσα; νά ξαναφέρνη, δπω; δείξα
με, τού; τύπου; στό σημείο καί στού; δρους τή; αλ
λαγή; τους.

Όσο βάζει κατάληξη ΑΙ, μέ τήν προφορά τή 
σημερνή, τήν πάγκοινη μα; ε, δσο δέν παραδέχε
ται τήν άρχαία διφτογγική προφορά τοΰ ΑΓ, τρύ
πες κάνει στό νερό. Τρύπες στο νερό κ’ ή μισή 
μα;, σά δανείζεται άπό τήν καθαρέβουσα κάτι κατά- 
ληξε; ΑΙ, δηλαδή ε, πού καθαφτό ύπαρξη δεν ]έ- 
χουνε, πού είναι τόντι; ά.νύπαρχτε;, να!, βέβαια, 
γιατί σήμερα τί; λες, άβριο τί; ξεχνά;, λες άλλες 
καί τά μπερδέβεις δλα.

Γιά νά μήν τά μπερδέβουμε, γιά νάχουνε τά 
πόδια μα; μιά βάση δπου νά σταθούνε, βρέθηκε ί 
κανόνας.

Λοιπόν, όταν ή Δήλωση γράφει πώ; δουλειά 
τη; δεν είναι νά δείξη «τί έπρεπε νά είναι ή γλώσ
σα», υποθέτω νά έννοή πια; δέ σκοτίζεται γιά κα
νόνες, γιατί τό ζήτημα, τό μόνο ζήτημα αήμερι; εί
ναι άφτό. θέλουμε ή δέ θέλουμε κανόνα, θέλουμε ή 
δέ θέλουμε γραμματική.

Τόσο πολύ θέλουμε πού καί ή Δήλωση καί τό 
Καταστατικό καί τάρθρα τοΰ κ. Δ. ΙΙετροκόκκινου 
καί τό γράμμα τής ακανόνιστη; κυρίας, πού δημο- 
σίεψε, καί τδ Πρότυπο Σχολείο άκόμη, άλλη δου
λειά δέν έχουνε παρά νά κανονίζουνε.

Μά σάς παρακαλώ, ποιός βαστά μιά πέννα,

ποιός γράφει μιάν αράδα, χωρίς νά κανονίζη ;
Καί δέν κανονίζει 6  Έκπαιδεφτικός ;
Τότες πώς γράφει σχολείο ;
θυμηθήτε τα δά δσα λέγαμε]πιό άπάνω γιά τήν 

καθαρέβουσα.
Ή  μισή, τό ίδιο, ξαναφέρνει τόν τύπο στό ση

μείο καί στού; δρου; πού σταθήκανε ή αρχή τής 
άλλαγή; του.

Τσια ίσια επειδή τό χ τό άρχαΐο έχασε τήν 
αρχαία τήν προφορά, πού είτανε κ καί δασεία, ίσια 
ίσια έπειδή τό ει έχασε τήν άρχαία τήν προφορά κ’ 
έγινε ι σκέττο, ίσια ίσια έπειδή τό αρχαίο τό ΣΧΟ- 
Λ ΚΙ ΟΧ προφέρθηκε σχολείο, ίσια ίσια γιά τοΰτο 
κατάντησε νά λέγεται σκολειό.

Καί το συμπέρασμα είναι πού δταν πιάνω καί 
γράφω σχολείο, άλτρο κε κανονίζω. Δηλαδή, δέν 
κανονίζω γλώσσα- κανονίζω ποταμό. Τοΰ λέω- ΙΙί- 
σω ! ΙΙίσω ! Έκεΐ απ’ δπου ξεκίνησες, στό σημείο 
εκείνο τό απόμακρο, νά γυρίση; — και νά σχαθής, 
νερό !

’Απαράλλαχτα δ τι έκανε ή καθαρέβουσα.

•ί» ·ί’

Καλέ, τί κάθουμαι, παιδιά, καί συζητώ και φι
λονικώ καί πολεμώ καί παθαίνουμαι καί χολοσκάνω 
καί μέ τά σωστά μου, σοβαρά σοβαρά, σά; άραδιά- 
ζω φιλοσοφίες καί γλωσσολογίες, άντίς νά κάνω κέ
φι, νά ραχατέβω, νά χουζουρέβω, νά χαζέβω, νά 
γλεντίζω καί νά γελώ.

'Αμαρτία μου πού τήν άνάφερα πιο άπάνω έτσι, 
περαστικά, τήν αμίμητη φράση, πού αξίζει νά τή 
σκολιάση κανένας. Στή Δήλωση τή χρωστούμε, άν 
καί δέν καταλαβαίνει κανείς, άπό ποΰ κι ώ; ποΰ, 
άπό ποιο λόγο, ξαφνικά, στά καλά καθούμενα, ή 
Δήλωση μά; δηλώνει πώ; ό «Κ*; Μανώλη; Τριαν- 
ιρυλλίδης (πού ώμάλυνε τή γραμματική καί κανόνι
σε τήν ορθογραφία τοϋ βιβλίου τή; Κ“ί ΤΙ. Σ. Δέλτα 
«ΙΙαραμύθι χωρίς ονομα» Λονδίνο 1910)».

Τό λοιπόν, έτσι ; ό «Κος; Μανώλη; Τριαντα- 
φυλλίδη;» «ώμάλυνε τή γραμματική καί κανόνισε 
τήν δρθογραφία τοΰ βιβλίου τής Ka; II. Σ. Δέλτα 
«Παραμύθι χωρίς ονομα» Λονδίνο 1910».

Χαίρουμαι φοβερά πού τομαθα. Χά τό ξέρω,σάν 
αξιωθώ νά διώ καί τό ϋαραμύ'όι χωρίς όνομα.

ΙΙώ; όμω; χωρί; ονομα ; ‘Ονόματα τώρα έχει 
δυό, τβνομα τή; Ka; ΓΙ. Σ. Δέλτα καί τδνομα τοΰ 
Κου 31. Τριανταφυλλίδη, άφοΰ σ /'/εργαστήκανε.

Βλέπω μάλιστα μέ τί τρόπο Οά μιλήσω γιά τό 
βιβλίο τής Κα; II. Σ. Δέλτα καί τοΰ K g-j Μ. Τριαν- 
ταφυλλίδη.

Στήν ’Αγγλία— δπου βρίσκεται δά καί τό Fol
kestone του φίλου μας τοϋ κ. Δ. ΙΙετροκόκκινου—
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δημοσιεύεται άπό κάμποσους ασφού; ή Π α λ ιά  Δ ια -  
ϋ·ιρίΐ] σέ λαμπρή πλουσιοπάροχη έκδοση οπου τυ
πώνεται τό κείμενο μέ διάφορα χρώματα, γιά νά 
ξεδιακριθοΰνε τά διάφορα χέρια πού συντάξανε τό 
ένα μέρος ή τό άλλο, ν.άποτες τή μιά ή τήν άλλη 
φρασιύλα.

Τέτοια μέθοδο Οάκολουθήσω καί γώ. Σάν κάμω 
επίκριση γιά το Π α ρ α μ ύ θ ι χ ω ρ ίς  ο ν ό μ ατα  ή γΓ 
άλλο κανένα έργο τη; Ι\α; 11. Σ. Δέλτα, έτσι, μέ 
τά χρώματα, ΰά προσπαθήσω νά ςεδιακρίνω, νά ξε
χωρίσω τί ανήκει τή; Κ“·; II. Σ. Δέλτα, τί ανήκει 
τοΰ Τριανταφυλλίδη μα;. ’Εκείνα ποΰ ανήκουνε τοΰ 
Τριανταφυλλίδη. φυσικά θά τυπωθούνε μέ χρώμα 
τριανταφυλλί Εκείνα πού ανήκουνε τή; Κ«; II 
Σ. Δέλτα, θά σημειωθούνε μέ χρώμα ούρανί, δπω; 
ταιριάζει τή; Μούσα; πού άπό τον ουρανό, άπό ά- 
πάνω απάνω, άπό αψηλά οσο γίνεται κοιτάζει το 
σκοπό, μά δέν τό καταδέχεται νά φροντίση γιά τά 
μέσα. ’Επειδή, τώρα τό κατάλαβα τί σημαίνει σκο
πό; καί τί σημαίνει μέσο. Νά σά; τό πώ.

Νά, έ σκοπό;, ό καθαφτό σκοπό; τής Κ*? II. Σ. 
Δέλτα μοιάζει νά είναι ο νεφ ελεγερετιαμ ός. Μα
ζώνει τά σύννεφα. Δηλαδή, τούς πιό αιθέριους λο
γισμούς, τις πιο άστερόπλαστες εικόνες, τις πιό άε- 
ρολαφροφτερο-ύγιαοτε; φιλοσοφίες. ’ I' πε -,α φωνάζε 
ένα παιδί*

— «’ Ακούσε δώ. Στρώσε λιγάκι τό μέσο, ρίξε 
μιά ματιά. Νά, ομάλυνε τή γραμματική μου καί 
κανόνισε μου τήν ορθογραφία. Μπράβο σου. Σώνει!»

Τό παιδί πού φρόντισε γιά τά μέσα, βρέθηκε 
νά είναι ό Κ'- Μ. Τριανταφυλλίδη;. Ό  Μανώλη; ό 
Τριανταφυλλίδη;, καλέ. Λαμπρό παιδί. "Εξοχο. Φί
νο. Χτιλικάτο. Μέ μιά χάρη γυναι/.ησια στά μ,,σεί- 
οια του περεχυμένη. Καί λεξικογράφο: πρώτη; ά-
ράδας, ολόπρωτης. Συχνά οέ μοΰ ετυχε νά διαβά
σω τίποτις πού νά συνεπαρθώ καθώ; συνεπάρθηκα 
μέ τήν Ξενηλασία. Καί τό ξέρει καί τό είπα κι α
κόμη τό φωνάζω. Διδάχτορα; κιόλας άπό τό Μόνα- 
γο- καί μαθητή:- -ένας άπό τού; καν,ήτερου;— τού 
μακαρίτη τοΰ Κρουμπάχερ. Στά λεξιλογικά του, 
πολύ νόστιμα συνενώνει τή βαθειά τήν έρεβνα μέ 
την ψιλόψιλη τήν ξεδιάλυση. Μά γιά συγραφέα;. 
γιά ποιητή;, γιά πεζογράφο;, γιά καλλιτέχνη; ή 
αρτίστα;, ό Μανόλη; μα; είναι νούλλα.

Πώς μπορεί τό λοιπό νά όμαλύνη τή γραμμα
τική £νό; έργο > τή; φαντασία:, γιατί έργο τή; φαν
τασία; υποθέτω πώ; θά είναι τό παραμύθι πού ονο- 
μα δέν έχει ; 'Ο Μανόλη; είναι καλός γιά κάτι άλ
λες δουλειές, θά συλλογιέται τό ΙΙανεπιστήμιο κάί 
πειοή, καθώ; είναι καί γνωστό, εχω στό ΙΙανεπι- 
στήμιο μεγάλη έπιρροή, θά διοριστή καθηγητής, δέ

γίνεται. Φτάνει νά είναι κανείς έναντίο μου καί διο
ρίζεται. Νά είναι κανείς έναντίο μου, μά νά είναι 
συνάμα καί δημοτικιστή;. Νά τό σωστό τάριστούρ- 
γημα. Βέβαια. Καθαρεβουσιάνο; κ’ έναντίο μου, εν
νοείται μοναχό του. Μά δημοτικιστή; κ’ έναντίο του 
Ψυχάρη, δημοτικιστή; καί νά καταδικάζη; τί; υ
περβολές, τάγουρα, τάνεφάρμοστα τού ΘΓυχάρη, 
μπράβο ! Δημοτικιστή; και νά είσαι μέλος τοΰ Έ κ-  
παιδεφτικον, καί τό καλήτερο άπ’ όλα, νάχης 
γραμματική καί νάχης ορθογραφία πού νά μήν εί
ναι ή γραμματική, πού νά μήν είναι ή ορθογραφία 
τοΰ αίρεσιάρχη, καί μέ τή γραμματική σου νά ό- 
μαλύνης τή γραμματική καί νά κανονίζη; τήν ορθο
γραφία τής Κα; II. Σ. Δέλτα. Ηώς νά μή οιοριστή;;

Καί τώρα, σάς παρακαλώ, συλλογιστήτε καί 
φρίξτε. Κοιτάξτε ποΰ μάς καταντήσανε τά κομμα
τικά, γιατί κόμματα έχουμε στάγιο τό ζήτημα, σά 
νά εί’τανε λόγος γιά έκλογές* κοιτάξτε ποΰ μάς κα
ταντήσανε τά προσωπικά -επειδή τί άλλο νά είναι; 
— ποΰ μάς καταντήσανε οι ’Όμιλοι, μάλιστα, καί 
μαζί τους ή μισή, σέ τί άντίληψη κατασταλάξαμε 
τής φιλολογίας, πού είναι αντίθετη πρός κάθε φιλο
λογία τοΰ κόσμου, άς είναι σημερνή, άς είναι κι 
αρχαία,

Νά σας μιά κυρία, μιά γυναίκα, ή κ. Δέλτα, 
πού έχει κάποιο ταλέντο, πού κάποια φλέβα ποιη
τική δέν τής λείπει, πού άν καί απλοϊκά λιγάκι, έ
χει κάποια ιδέα τοΰ τί πρέπει, τοΰ τί μπορεί νάναι 
βιβλίο, παραμύθι, ρομάντζο, μιά γυναίκα πού οπως 
κι άν είναι, είναι συγραφέας, κι ώςτόσο άκλόνιστα 
οσο κι αθώα, μέ μιαν άστοχασιά πού κοντέβει νά σέ 
συγκίνηση άπό κάτι παιδιάτικο πού μέσα της κρύ
βει, νομίζει πώ; ένα βιβλίο μπορεί νά γραφή άπό 
δυό, πώ; γιά νά είναι τίντες ένα δέν πειράζει νά τό 
ζυμώσουνε μαζί ¡.ιέ τά δικά μα;, χέρια ξένα. θαρ
ρεί πώ; γλ,ώασα καί ουσία ξεχωρίζουντχι, πώ; έν?;) 
έγώ προσδιορίζω στη γραφή μου τό νόημα, τή θέ
ση, τήν καταλληλία, καί τήν άλληλοκαταλληλία, 
πού νά πή;, τό χρώμα μιά; λέξη; ή τή χρωματιά 
τη;,απορεί άξαφνα ένα; άλλο; νΐ.ρθή νά μοΰ προσ 
διορίση τόν τύπο. Λοιπόν, έγώ θά γράφω, μά τή 
γραμματική μου οέ θά τήν ξέρω. θά μοΰ τήν ξέρη 
ένα; άλλο; στή θέση μου, θά μοΰ τήν ομαλύνη ά- 
φτός. Καί ποιός άφτός ; Τό είπαμε δά, ένα παιδί ¡ιέ 
άπειρα χαρίσματα προικισμένο. Ά ;  άφήσουμε δμω; 
πού συγραφέας δέν είναι, ά; αφήσου;;ε πού άπό τέ
χνη δέ νοιώθει—τουλάχιστο δέν τδδειξε (ό; τώρα* 
μά καί στή γλωσσολογία του ακόμη, σάν κλειδω
μένο;, σάν περιωρισμένο; είναι. ’() Μανόλη; Τριαν- 
ταφυλλίδη; είναι λεξικογράφο; ή λεξολόγο;, δπω; 
θέλετε νόμους γενικού;, πανελλήνιου; κανόνες δέν
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νεφάρμοστχ τού κ. Λ. 1 ίετοοκό/.κινου, με προσωπι
κά, δπω; κ; αν είναι.

Ιίερνούνε, από τό θεριστή ατό Άεκέορη, εφτά 
μήνε;. ΛΙοΟ στέλνουνε το Καταστατικό τού "Ομί
λου, μαζί μέ τήν πρόσκληση νά γίνω μέλο;. Α-.α
ξίζω το Καταστατικό, θυμούμαι τό άρθρο του ΙΙε- 
τροκόκκινου, το πρότυπο σχολείο, ρλέπω καί δέν 
παίρνουνε καλό δρόμο τά πράματα. Τήν Ιδέα συλ- 
λογιούμαι, τόν καινούργιο τον κίντυνο καί του; γρά 
φω τό ανοιχτό μου τό γράμμα, Πάμε σκολειό, που 
τό δημοσίεψε ό Νονμάς σε δυό του αριθμού; (415 
καί 41Γ), 12 καί 2(5 του Λεκέβρη, 1910 .

Στό άρθρο μου άφτό, ά; πούμε δά σ’ άφτή μου 
τή μελέτη, νομίζω πώ; ξέταζα κάμποσα ζητήματα 
γενικά, πού μπορούσανε νά σταθούνε χρήσιμα ώ; 
καί σ’ έναν ’Όμιλο έκπαιδεφτικό, άφού γιά έκπαί- 
οεψη μιλούσαμε κι δ άθρωπο; πού τάλεγε, διδάσκει 
έδώ καί καμιά είκοσιπενταριά χρόνια.

θαρρώ τό λοιπόν πώ; άξιζε κάποια προσοχή 
καί ή μελέτη κα'ι τδνομα έκεινού πού τήν υπόγρα
φε, πού γραφότανε κιόλα; μέλο; τού "Ομίλου στο ί 
διο γράμμα. Εννοείται πώ; μέ όλη τή δύναμη πο
λεμούσα τί; όλέ-θριε; άρχέ; τή; μισή;· απαντούσα 
καί στόν κ. Α. ΙΙετροκόκκινο πού δεν τού έφτασε τό 
πρώτο του άρθρο γιά μένα, παρά, σ’ ένα όέφτερο(κ. 
Νουμά, τόν άρ. 400, 114, είκοσι έξη τού Σταβρού, 
1010), δημοσιέόει τό γράμμα μια; κυρία;, πού Οεο- 
φάνερα έμενα χτυπά (κ. τόν άρ. 415 τού Νουμά, 
σ. 2ΰΙ κι άκ.).

Λοιπόν, από τά ιστορικά πού σά; έχω όιραδια- 
σμένα, βγαίνει άναντίλεχτα πώ; Ιγώ καθόμουνε ή
συχα στάδγά μου, γρϋ οέ φυσούσα, ψυχή δέν πεί
ραζα, πολεμική δέν έπιανα, προτού πιάαουνε μαζί 
μου.

Και τώρα, στη ζωή. σας. τι νόημα, τί τόπο, τί 
Λογική έχουνε -ακόλουθα λόγια τή; Δήλωσης, πού 
άναγκάζουντα;, λέει, νά παρακαλέσουνε «άλλου; 
σεβαστού; . . . έπικριτά;, νά βάλουν τελεία καί παύ
λα σε κάθε δημοσιογραφική πολεμική [έδώ παρα- 
πέμπουνε στό άρθρο μου όητά|, γιατί δ σκοπό; τού 
'Ομίλου δέν είναι ν’ άνακατόνετα·. σέ γλωσσικού; 
καυγάοε; [ ! ! !]».

Έμε:;.  άφτό πού ή Δήλωση τόνομάζει καβγά, 
τό είπαμε αγώνα, σ ’ έναν καιρό μάλιστα όπου δέν 
άκουγότανε ακόμη 6 Έκπαιδεφτικός, μήτε θά πα
ραδεχτή κανεί; πώ; ή λέξη καβγάς ταιριάζει σέ 
μιά μελέτη δική μου.

Αέν είναι το μόνο πού μέ κάνει κι απορώ.
Άν καταλαβαίνω καλά τή γλώσσα τή; Δήλω

σης, δταν παρακαλεΐ; έναν άθρωπο νά βάλΐ] τελεία 
καί πανλα στα γραφτά του, θά πή πώ; τόν τίαρα- 
καλεΐ; νά σωπάαη, κι α; άφήσουμε πού 54 λέγεται σέ

κανένανε τέτοιο πράμα, είναι ακόμη πιό άτοπο νά 
τό πή; σ ένα σεβαστά επικριτή.

Τουλάχιστο άν οί χριστιανοί άκούγανε πρώτοι 
τού λόγ-υ του; τή συδουλή πού δίδουνε στού; άλ
λου; ! Τίποτα ! Στήν ίδια τή Δήλωσή του; ξακολο- 
(Ιούνε τήν πολεμική, μάλιστα με κάτι μέσα πού ό
μορφα όμορφα δέν είναι. Για νά δείξουνε τάχα πώ; 
τήν αντίληψη πού έχουνε γιά τή γλώσσα, γιά τό 
τυπικό καί τό -ήχο λογικό τη;, τήν έχουνε μεγάλο; 
γλωσσολόγοι πού κατηγορούνε κιόλα; τήν αντίληψη 
τού Ί ’υχάρη, άναφέρνουνε καί τή φυλλάδα τού κ. 
Κ. llrugm.mn (Γραφτή καί δημοτική). “Άν ό- 
μω; καί ή δική του; ή αντίληψη δέν είτανε αντί
ληψη πολεμική;, παρά ήσυχη; κριτική; αντίληψη, 
μαζί μέ τή φυλλαδούλα τού κ. Brui>mannt θά μνη
μονέψανε καί τή; φυλλαδούλα; του τήν επίκριση 
πού έκαμα φαρδιά ττλατιά στή lievuc des Etudes 
“Teeqes, πού είναι γνωστό περιοδικό (κ. t. XXI, Χ’ο 
¡¿ί, iqoS, 9 > — 97> Κ· 1υπιμπιmin, Schrift und 
Volkssprache, Ι!Η Μ). Άπό τήν επίκρισή μου θά 
βλέπανε πώ; ό μεγάλο; γλωσσολόγο; μήτε τή δη
μοτική ξέρει, μήτε τά έργα μου ποτέ του διάβασε....
καί φοβούμαι μήπω; κάμποσα μέλη τού Έκπαιδε- 
φτικοϋ πάθανε τό ίδιο.

ΘΑντιλογίε; ή μικρή Δήλωση έχει πολλέ;. Αι
νεί, άν μπορεί νά πή τινά;, κι άλλε; μπατσιέ; στά 
5ιάφανα> μάτια τή; Λογική;.

Λένε άξαφνα πώ; τού Έκπαιδεφτικοϋ Ομι
λον ό σκοπό; «είναι καθαρά έκπα.δε, τικό;, έπομέ- 
νω; [ί] θεωρεί ό'τι δεν είναι δουλειά του ούτε νά 
δείξει τί έπρεπε νά είναι ή γλώσσα, ούτε νά όρίσε 
τήν τελειωτική τη; μορφή.»

Κοιτάξτε τώρα στό τελο; τή; Δήλωσης· «,Κ'-ί 
Μανώλη; Τριανταφυλλίδη; (πού ώμάλυνε τή γραμ
ματική ν.αί κανόνισε τήν ορθογραφία τού ριόλιου 
τή; Κ*; II. Σ. Δέλτα «Παραμύθι χωρί; όνομα» 
Λονδίνο 1910;».

Νά τό λοιπόν πού δείχνουνε τί πρέπει νά εί
ναι ή γλώσσα, πού ορίζουνε — η προσπαθούνε νά 
Ορίσουνε —τήν τελειωτική μορφή της' νά πού κ α 
νονίζουνε κιόλα; τήν ορθογραφία, πού άκομη δεν 
τόλμησα νά τήν κανονίσω.

λΐά κοιτάξτε και πιό απάνω τί γράφει- 
χωρί; κανένα; του; νά νομίσει (άπό τού; έκπαιδε- 
δεφτικού; δηλαδή| πώ; ήρθε ό καιρό; νά έπιΨάλλε: 
[ένα λάβδα θέλε: έδώ| τή γνώμη του τήν ατομική 
γιά τό γλωσσικό ζήτημα, στού; άλλου;.»

Νά ώ;τόσο πού δ «Κος Μανώλη; Τοιανταφυλλί- 
δης» νόμισε «πώ; ήρθε ό καιρό;' νά έπιβάλη τή 
γνώμη του τήν ατομική γιά τό γλωσσικό ζήτημα»,
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σως δχι στού; άλλου;, μά σίγουρο στήν άλλη, δη
λαδή τήν κ. II. Σ. Αέλτα. Μά; τό άναγγέλνουνε 
καί μοναχοί του; !

Νά τον άκουγα, ό «Κο; Μανώλης Τριανταφυλ- 
λίδης», πού μά; βγήκε τώρα, καθώς βλέπω, καί 
γλωσσικό; νομοθέτη;, Οά νόμιζε, υποθέτω «πώς ήρ
θε ό καιρό; νά έπιβάλη τή γνώμη του τήν άτομική 
γιά τό γλωσσικό ζήτημα» καί σε μένα τον ί'ϊιο.

Καί πειδή δέν ξέρω διόλου ποιά είναι ή γνώμη 
τού Μανώλη Τριανταφυλλίδη γιά τό γλωσσικό ζή
τημα— ή γνώμη του ή άτομική— επειδή δέν ξέρω 
ποιό είναι τό σύστημά του; άφοΰ, τί διάολο ; γιά 
νά όμαλύνη κανείς γραμματικέ; καί νά κανονίζη. 
ορθογραφίες, πρέπει νάχη έ'να σύστημα, δέ γίνετα- 
άλλιώ;— έπειδή τΐποτι; άπ’ άφτά δέν ξέρω, δέν ξέ
ρω άν ό «Κος Μανώλη; Τριανταφυλλίδη;» δέ νό
μισε «πώς ήρθε ό καιρό; νά έπιβάλη τή γνώμη του 
τήν άτομική γιά τό γλωσσικό ζήτημα», στού; έκ- 
παι δεφτικούς, μ’ άλλα λόγια καί «στού; άλλου;»

Μά στό θεό σας, κοιτάξτε άκόμη καί παρακάτω 
τί μά; δηλώνει ό Έκπαιδεφτικός, πώ; «παραδέχε
ται τύπου; καί φθόγγους, πού μπορεί νά μήν είναι 
χυμένοι στά καλούπια τών κανόνων του πυρήνα 
τής γλώσσας».

Νά σου καί πάλε τό λοιπόν πού οχι μόνο σοΰ 
έχουνε γνώμη άτομική γιά τό γλωσσικό, μά πού 
μά; δείχνουνε τί πρέπει νά είναι ή γλώσσα—  μόνο 
πού τό άμελήσανε νά μάς δείξουνε σάν τί πράμα 
μπορεί νάναι άξαφνα, έ'να καλούπι πού είναι κα
λούπι ένός κανόνα καί μέ τί πάλε νά μοιάζη ένα; 
κανόνας πού είναι κανόνας ένος πυρήνα. Μά καί 
νά μά; τό ξηγούσανε, ίσα»; άκόμη δέ θά καταλά
βαινα πώς τό καλούπι άφτό είναι καλούπι ένός κα
νόνα πού είναι κανόνας ένός πυρήνα πού είναι 
πυρήνας τή; γλώσσας "Η άτομική μου ή γνώμη 
γιά τό γλωσσικό ζήτημα δε νόμισε ποτέ της, πώς 
ήρθε ό καιρό; νά έπιβάλη στού; άλλου; είκόνε; τό
σο τόλμη τερές.

£

Ά ς  άφήσουμε τά χωρατά. Τρέμει κανείς σάν τό 
συλλογιέται πιο; ένα; Όμιλος «καθαρά Ι/παιδευ
τικό;» δέν τό πιάνει γιά δουλειά του [έτσι, θαβρώ, 
τό ρωμαίίκο κι όχι ■όεωρεΐ ότι δέν είναι δουλειά 
του\ «νά δείξη τί έπρεπε νά είναι ή 'γλώσσα ούτε 
νά ορίσει τή |ν] τελειωτική τη; μορφή.»

Εκπαιδεύω  (κ. Κωσταντινίδη, Μέγα Λεξικόν, 
Αθήνα, 190! )  σημαίνει «ανατρέφω έκ παιδική; 
ήλικίας . . . δίδω έντελή έκπαίδευσιν».

ΙΙώ; μπορεί κανείς άφτό νά τό καταφέρη, πώ; 
μπορεί κάνε νά τό βάλη μέ τό νού του, μήν ξέρον
τας τί γλώσσα θά μάθη τοΰ παιδιού ;

Μά μήτε είδα, μήτε άκουσα ποτέ μου σέ καμιά

φιλολογία του κόσμου, κανένα συγραφέα νά γυρέβη 
νά όρίση στά βιβλία του τήν περαστική μορφή τής 
γλώσσας πού γράφει. Τελειωτική τήν όνειρέβεται.

Είναι αλήθεια πώ; μέ τον τρόπο πού το διατυ
πώνουνε στή δήλωση το πράμα, πέφτει δύσκολο νά 
καταλάβη κανείς παστρικά παστρικά τί θέλουνε νά 
πούνε. Καί δέν είναι παράξενο διόλου πού δυσκολέ- 
βεται κανείς νά καταλάβη, έκείνο πού τό συλλογί
στηκε ό άλλο; είτε στήν καθαρέβουσα είτε στή μί
ση.Κάποιο; μοΰ έλεγε τώρα τελεφταΐα πώ; στήν 
τάξη, δταν παραδίνουνε γεωμετρία ή άριθμϊ τ̂ική καί 
βγαίνει ένα παιδί στόν πίνακα, οί καλήτεροι μαθη- 
τάοε; είναι κείνοι πού κάνουνε τήν απόδειξη στή 
γλώσσα τήν πιό άπλή, τήν πιο δημοτική, γιατί ά
φτοί μπήκανε πού μπήκανε στό νόημα καί γιά νά 
τό ξηγήσουνε στού; άλλους, τού; έρχεται πιό βολε
τό νά ιό ξεδιαλύσουνε στή φυσική λαλιά τους. Ό 
ταν άρχίζουνε τήν καθαρέβουσα, μπορείς νά είσαι 
βέβαιο; πώ; δέν καταλάβανε στό βάθος, παρά κα- 
μώνουνται κι άποσκεπάζουνε μέ λόγια τό χάος του 
μυαλοΰ.

Έτσι φοβούμαι μήπως κ’ ή Δήλωση δέ λέει έ- 
κεΐνο πού θέλει νά πή, τουλάχιστο έκείνο πού θέ
λουνε τά πράματα, γιατί δέν πιστέβω πώ; σήμερα 
τό ζήτημα είναι νά δείξη κανείς «τί έπρεπε νά εί
ναι ή γλώσσα, ούτε νά βρίσει τή |ν[ τελειωτική τη; 
μορφή.»

Ά ν  το έπίθετο τελειωτικός σημαίνει.1 πού κα
λύτερο δέν όχει, πού είναι τέλειο, τότε; έχει πά
λε δυό σημασίες, πού ή "διαφορά'μεταξύ τους, τρό
πον τινά, χρονολογική.

Καθαφτό τελειωτική μορφή μιά γλώσσα δέν έ
χει, άφοΰ αλλάζει άπό αιώνα σ' αιώνα τό λιγώτερο, 
κι άλλάζει όχι μόνο ή.μιλημένη, μά καί ή γρα
φτή. "Αλλαξε ή γραφτή, λόγου χάρη, άπό τό Θου
κυδίδη στόν Ιΐλάτωνα κι άπό τόν Ξενοφώντα στόν 
Ιίολύβιο.

Έχει ώςτόσο τελειωτική μορφή τοΰ καθενός 
του; ή γλώσσα, επειδή κ’ είναι χάρισμα ένός με 
γάλου συγραφέα, ή γλώσσα του νά καθιερώνεται, 
νά χρησιμέβη μάλιστα καί γιά παράδειγμα κατόπι. 
Ά ν  άξαφνα πάρουμε άπό τό ένα μέρο; τή Φλογέ
ρα τοΰ Βασιλιά, κι άπό τάλλο τή φράση τοΰ κα- 
λουπιού, τοΰ κανόνα καί τοΰ πυρήνα τής γλώσ
σας. πού χαρήκαμε στή Δήλωση πιό άπάνω. μοΰ 
φαίνεται πιθανό, γιά νά μήν ποΰμε σίγουρο, πώ; οί 
στερνοί μα; γιά τελειωτική μορφή θά περνούνε τή 
μορφή τή; γλώσσας τοΰ ΓΙαλαμά, όχι δμω; τή μορ
φή τή; γλώσσα; έκεινοΰ πού τοΰ χρωστούμε τή Δή
λωση, τό Καταστατικό κι άλλα μερικά.

Μά χωρίς νά γυρέβουμε τελειωτικές μορφές στά
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πήγε ποτέ του νά ξεσκαλίση μήτ: νά μάς μάθη ό 
άθρωπος. Καί βέβαια πώ; μπορεί περίφημα νά τύ
χη νά θέλω νά πιάσω πέννα καί νά μή σκαμπάζω 
άπό γραμματική. Τό βλέπει κανεί; σε κάθε τόπο. 
Τί κάνει τότε; : ΙΙάει καί ρωτά έκεινού; πού ξέρου
νε. Καί μή σά; περάση π ώ ; γιά μένα τάχα τό λέω. 
Το περιεργοτερο είναι πού ίσια μέ σήμερα εγώ 
γρ * !ιματική δέν έγραψα. Μά γραμματικέ; τ η ;  δη
μοτική; δημοσιεφτήκανε τέσσερεις τό λιγώτερο, τοΰ 
ΓΓόρ:ιου, τοΰ P e r n o t ,  τοΰ A. Thum b, τοΰ Φιλήντα. 
Ηά πήτε, όλε; τό ίδιο. Έμπνεαμένε;, ποιά λίγο, 
ποιά πολύ, άπό τόν Ί ’υχάρη. Έ  ! μά κάτι κι ά- 
φτό, πώ; σά; φαίνεται ; νά έμπνέη κανεί; τέσσε
ρεις γραμματικές, καμωμένες άπό τέσσερα πρόσιυπα 
τόσο διαφορετικά. Καί γιατί, κ: άπό ποιό λόγο νά 
έμπνέουνται άπό μένα ; Γιατί προσπάθησα ίσια ίσια 
νά ξεδιαλυσω τούς νόμους τού; γενικού:, τού; πα
νελλήνιου; κανόνες πού τού; έχουμε άνάγκη γιάνά 
γράφουμε τη νεοελληνική, πού τού; εφαρμόσαμε στά 
γραφτά μας καί γώ καί κάμποσοι άλλοι.

'Ρώτημα δέν υπάρχει πώς απαραίτητο γιά νά 
γραφή κανείς, γιά νά κάμη τό χρέος τό ιερό πού έ
χει κάθε συγραφέας, απαραίτητο νά παίζη στά δά
χτυλά του καί τις ιδέες· απαραίτητο, μέ τούς νό
μους τούς γενικού;, με ξάστερου; σταθερού; κανό
νες, νά χαράξη τό δρόμο του ίσια όμπρό;, νά δώση 
καί στό νού του τη γενική τή ματιά πού ταιριάζει 
στόν ποιητή, πού στον αύρωπο ταιριάζει. Ό χ ι  ! θά 
πάω, άπό ποιό; ξέρει τί λόγου; κομματικούς, προ
σωπικούς, ατομικούς, νά ομαλύνω τή γραμματική 
μου καί νά κανονίσω τή γλώσσα μου σ’ ενός πού 
γιά τό ζήτημα τό μεγάλο εχει γνώμη κομματική, 
προσωπική, ατομική . . .

Κυρία Δέλτα, κοιμάστε. Κ’ είναι κρίμα, Νά 

ξυπνήσετε. Καιρός.
ν>: ·,·:

Καί σείς τώρα, παιδιά, όλοι σας έσείς καί σείς 
όλες σας, νά σάς πώ ; Γιά τδνομα τοΰ θεού, ελάτε 
στά συγκαλά σας. Χάνεστε. Πελαγώνετε. Καί πελα
γώνουμε μαζί σας. Σάς ρεΟαιωνω πως θά το προτι
μούσα χίλιες φορές νά γράφω δηγήματα καί νά τά 
δημοσιεύω στό Ν ουμ ά, παρά νάρχουμαι κάθε ώρα 
νά συζητούμε. Μά οε γίνεται να μήν το ολεπετε, 
αφού κρίση έχετε, άφοΰ έχετε καρδιά, είναι αδύνα
το νά μήν τό βλέπετε φώς φανερό πώ; καταστρε- 
φτικό είναι τό έργο σα;. Εννοείται. Πώ; νά μήν ε ί 
ναι : Δέν τό καταλαβαίνετε πώ; γυρι,ουμε πισω ; 
Δέν τό καταλαβαίνετε πιο; τοσα χρόνια πού άγωνι- 
ζούμαστε καί πολεμούμε, τά φεραμε τά πραματα, 
δηλαδή τή φιλολογία, μαζί τη ;  εννοείται τή γραμ
ματική καί τή γλώσσα, σ’ ένα σημείο ¿.π’ οπου ε
σείς γυρέβετε νά μάς τήν κατρακυλήσετε κάτω

ατούς βόθρους τούς καθαρεβουσιάνικους--ή τούς μι- 
σοκαθαρεβουσιάνικους πού είναι χερότεροι άπό τούς 
σωστούς : Καί δέν το καταλαβαίνετε, παιδιά μου, 
παιδάκια μου αγαπημένα, πώς ό κίντυνος ό δεινό
τερος είναι πού μ’̂ άφτά σπάνετε, κομμάτια κάνετε 

τήν ένωση τήν Ίδεοσώστρα. Τί σας έπιασε, δέ μοΰ 
λέτε ; Τί σά; κατέβηκε ξαφνικά ; Κι άπό ποΰ ή 
τόση σας ψυχαροφοβία Διαμαρτυριέστε στή Δ ήλω 
ση σας. Μά τά πράματα δέ διαμαρτυριοΰνται. "Οταν 
ο κ. Δ. Πετροκοκκινος στό περίφημο του τό άρθρο
 -Τ ό  π ρ ό τυ π ο  δη μ οτικό  σχολείο  (κ. άρ. 3 9 6  τοΰ
Ν ουμ α, σ. 1 κι άκ., 13 τοΰ (θεριστή, 1 9 1 0 ) —στήν

^ΘΧή, γιά νά ξέρη αμέσως ό κόσμος, μέ λέει 
άγουρο κι ανεφάρμοστο, έπειτα, λιγάκι παρακάτω, 
πιάνει μιά ήσυχη, γλυκεία συζήτηση, καλέ, τί γλυ
κεία καί ήσυχη, πές τηνε κιόλα; συζήτηση φιλική 
μέ τό X ατζηδάκη, θαρρώ πιο; άφτό, άν τόντις δέν 
είναι ψυχαροφοβία, τουλάχιστο φαίνεται φοβερά, 
κάτι χερότερο μάλιστα, ψυχαροφοβία διπλωματική. 
Καί μήπως θαρρείτε πώς δέν τά ξέρω— μπορώ καί 
ονόματα νά σάς άραδιάσω—πώς δέν τά ξέρω καί 
πιο; ή καρδιά μου δέ ραγίζει, πού καί στόν "Ομι
λο κι αναμεταξύ σας, πετριά σας κόλλησε κι β θεός 
οίδε τί λέτε καί τί δε λέτε κάθε μέρα έναντίο μου; 
’Αχ ! νά τό πιστέψω μού είναι αδύνατο καί σκληρό, 
πώ ; μέ μισούνε μένα, έμενα, πού χωρίς κανένα συ- 
φέρο, χωρίς τό παραμικρό κέρδος, παθαίνουμαι, βα- 
αανίζουμχι. θυσιάζουμαι γιά τού; άλλους.

Πήτε το, πήτε μου το, τί θέλετε νά κάμω γιά 

νά μή μέ μισάτε ; Νά πάρω πίσω τά χωρατά μου( 
Τά παίρνω. Νά περπατήσω ξυπόλυτος, ζητώντας 
σας συγνώμη πού έχω δίκιο ; Περπατώ καί ζητώ. 
Φτάνε: καί σείς νά μή τρανή τε υπερβολικοί, "Ενα; 
άπό σά;, σπίτι μου, μιά μέρα, μού άπόδειχνε καλά 
καί σώνει, πώ; είμαι ύ π ερ ά θ 'ρ ω π ο ς . Καί γώ τού 
άπόδειχνα πιο; δέν είμαι, πιο; ύπεραθρώποι δέν υ
πάρχουνε. Θά τον έπεισα μέ τό παραπάνω, άφού 
κατάντησα φαίνεται σήμερα ύ π άϋ 'ρω π ος , ΐσω; ρω- 
μαίίκα καί παλιάθρωπο;. Υπερβολή. Απλό;, καλο; 
άθρωπο; είμαι, πού το καλό σα;. πού τό καλό μα; 
θέλω. Νά το σ Αλογιστήτε. -Μέ τού; "Ομίλου; πάμε 
πίσω. Μέ τού; "Ομίλου; χαλνούμε τήν ένωση, πού 
τήν έχουμε απόλυτο] άνάγκη, επειδή τό ζήτημα 
σήμερα δέν είναι γιά τϊτομα, παρά γιά τό έθνος. 
Δυό κακά μεγάλα τό λοιπό πού είναι ΐλοέτοιμα νά 
μα; πλακώσουνε. Θά τό καταλάβετε, είμαι βέβαιος. 
Δέ γελιέται καί τό ςέρω πώ: στά στηθια τού Ρω
μιού πάντα ζοΰνε ή φρόνηση, ο πατριωτισμό;, ή κα
λοσύνη. θάρθοΰνε οί καλήτεροι άπό σά;, νά δου
λέψουμε μαζί τήν Ιδ έα .

Δεφτέρα, 19 τον Φλεβάρη, 1911.

Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ
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Π ΕΡΑΣΤ ΙΚΕΣ
Σ τό δρόμο τόν πολύκοσμο κα'ι στήν πανέρμο) στράτα 

μι σΰντυχιιν πολλές φορές διαβατικές γυναίκες 
πού ή θύμησή τοιις μ έθλιψ ε γλυκάφύχχες και μέρες. . 

Ό ψ ε ς  ποίι άνάδινε ή χαρά τά ρόδα τής αυγής της, 
πού ολόθερμος άπλώνουνταν ΐ|'υχής γαλήνιας ό ήλιος 

.τού ή σάρκα κράνους τα ίριαζε μέ μι’ άχνα φ εγγαρισαι 
y.ui πού τό γέλοιο άνοίγυυνταν σά νάταν παραπόνι. 

Κορμιά. πού ανάδευε ή πνοή τή ς γεροσύνης, πλέρια, 
πελεκητά μέ τ ’ άνθισμα κι όλοχυτα άπό πνέμα.

Κ ι άπάνου α π ’ άλα μάτια. ψιός α π ’ τό πολύ σκοτάδι 
ποίι είν" ή γητειά σας δρόλαπας κι ο σατανάς σας φ ίδι 

κ’ ένάι είστε τόσο αληθινά κρύβετε τέτοιους δολους.

Ιίεραστικός. διαβατικές, πού φεύγετε καί πάτε

στους δρόμους τούς πολόκοσμους καί στις πανέρμες στράτες
άγνωρες, πρωτοθιόρητες, σιίν τύχες καί σά μοίρες,
μέ δίχως άλλο γυρισμό καί συναπάντημ’ άλλο,

γεννήματα μιανής στιγμής καί πλάσματα μιας μνήμης,
μ.έ τήν ά τόκοτη ερ ο τιά , μέ τιί γραμμένα νιάτα,
στοχαστικές σιίν τήν ιδέα, (('λογιστικές σιί μούσα,

γειά σας χαρά σας! Μ έσα μου πυντρίμιάν  είναι ό κύαμος
^αναγεννιέται άπάρϋενος κ" ί| χάρη του καινούργια
βαθιά μ* αγγίζει. Φ έρνετε τήν ιερή λαχτάρα.

πού άηισυμπά ιέ. ίΙεία η ω το ί γκί τήν όρμή τής ζήσης.

Ι Ή Γ Α Σ  ΓΚ Ο Λ Φ Η Σ

Α | Τ Ο  Τ Ι Σ  « Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ »

(Jean Morcas)

X I I  — 1

O í νεκροί μι- άκοΰνε μόνο, κατοικώ μέσα σέ λάκκους 

Ό ς  τό τέλος εγώ θαμαι. ό αληθινός εχτρός μου.
Σ τ ο ύ ; αχάριστους ή δόξα, τά καλά μου στους κοράκους. 
Τυραννίζονμαι καί σπέρνω,καί, καρπό δέ βλέπω έμπριίς μου.

"Ο μ ω ς δέν παραπονιέμαι, Τ ί  σημαίνει ή κρόα ή μοίρα,

Ή  ντροπή, τό καταφρονώ, ή τό  πείσμα ενός κακοί',
’Αφοί· μόλις καί σ ’ αγγίξω, τού Α πόλλω να ώ Λόρα,
ΙΙιό  σοφά καί πιό καθάρια μου βαρείς από προτού ;

Λ Ρ Γ Υ 1 Ή Σ  Ε Φ Τ Λ Λ ΙΩ Τ Η Σ

ΟΠΟΙΟΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΜΗΤΕΡΑ, Σ Ε  ΚΟΙΤΑΖΕΙ

(Ν Ο Υ Α Ε Κ ι

"Οποιος μια φορά, Μητέριη σέ κοιτάξει, δέ 0  ά 
γητευτεΐ ποτές «π* τό κακό, ο χωρισμός- από σένα 
πρέπει νά τονέ θλίβει, σπαρταρώντας 0 ά σ’ αγαπάει 
αιώνιοι καί τής χάρης συτι ή θύμηση Οά μένει από 
κεί κι υμπρός τού πνέματύς του τό αψηλότερο κί
νημα.

Ί Ι  καρδιά μοι; πάντα γερμένη σε. σένα, κι άν 
έχω τίποτα κακό, εσύ τό βλέπεις μέσα μου. ’Έλα, 
γλυκεία Μητέρα, συγκινήσου, μιά φορά δός μου έ

να χαρούμενο σημάδι. Ο/.η μου η ύπαρξη αναπαύε
ται σέ σένα, μόνο μιά στιγμή άς είσαι εσύ μαζί μου.

Συχνά, σάν ονειρεύομαι, σέ. βλέπω τόσο ωραία, 
τόσο τρυηεράκαρδη· ό μικρός θεό; πάνου στήν αγ
καλιά σου θέλει του σύντροφον νά σπλαχνιστεί. Μά 
εσύ υψώνεις τήν ουράνια ματιά σου, καί ξαναγυ- 
ρίζεις στη βαθειά συγνεψένια σου μεγαλοπρέπεια.

Τ ί  σου έκαμα ό φτωχός, ό κακόμοιρος ;Άκόμα 
σέ λατρεύω γιομάτος λαχτάρα· δέν είναι οι, αγίες 
εκκλησίες τής -ψυχής μου άναπαυτήρι ; Χαριτωμένη 
Βασίλισσα, δεξου αυτή τήν καρδιά μ’ αυτή τή ζωή !

Έ σ ύ  τό ξέρεις, αγαπημένη Βασίλισσα, πώς έ
τσι, όλότελιι, είμαι δικός σου. ’Από πόσα χρόνια δέν 
έχω πού στά κρυφά δοκιμάζω τή χάρη σου ; 'Όταν 
ακόμα μόλις ένοιωθα τόν εαυτό) μου, βύζαινα γάλα 
από τά μακάρια στήθη σου.

’Αναρίθμητες φορές μέ παράστεκες. Σ ' έβλεπα 
με παιδιού χαρά, τό παιδάκι, σου μούδινε τά χέρια, 
γιά νά μέ ξανάβρει πάλι αργότερα. Καί συ χαμογε
λούσες γιομάτη τρυφεράδα καί μέ φιλούσες: ”Ω ου- 
ρανόγλυκε καιρέ !

Μακριά στέκει τώρι.ι ύ τριανταφυλλένιος αυτός 
κόσμος, καημός από καιρό έσμιξε μαζί μου. Θλι.μέ- 
νος τριγυρίζω1 έφταιξα λοιπόν τόσο βαριά; ΙΙαι- 
διάτικα χρόνια, αγγίζω τό κράσπεδό σας. Ξυπνήστε 
με απ’ αυτό τό βαρύ όνειρο.

”Λ μόνο ένα παιδί μπορεί νά βλέπει τό πρόσω
πό σου, καί στή βοήθεια σου νά εμπιστεύεται, λύσε 
λοιπόν τώ χρόνων τόν πέπλο, καί κάνε με πάλι παι
δί σου. Ή  παι,διακήσια αγάπη, ή παι.διακήσια πίστη 
βρίσκεται από κείνονε τό χρυσό κα'ρό μαζί μου.

Πάτρα
Μ Ο Π Τ Γ Λ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
—  «'(λ πατέρας μου, σιόρ Γιάγκο μ το, εΐτανε 

στήν .ΙΙάλη βουτσά;, έκανε δηλαδή βαρέλια καί 
κουβάδες, τέχνη καλή που μπορούσε να κερδίζη 
παράδες καί τή φαμελιά του νά ςοδέόη πλουσιοπά
ροχα, νά κάνη άκόμη και οικονομίες. Μά έ πατέ
ρας μου ί  μακαρίτη; εί'οανε αληθινό; χουίαρντά;. 
Είχε ανοιχτή, άθώα και γενναία καρδιά. Ό  καημέ
νος αγαπούσε του; φίλους του, πονοϋσε καί τή δυ
στυχία. Γλέντιζε μέ τους πλούσιους, κ ’ έδινε δ τι 
μπορούσε πάντα σέ κεινού; πού τού ζητούσανε. 'Η 
καλοσύνη του δμως ή άπονήρεφτη καί ή άστοχα 
στη, τόν καταστρεψε τόν ίδιο καί ι τή φαμελιά του. 
Οί ψεφτοφιλ,οι τον τρώγανε καί τό χ^ερίτερα τονέ

’) Ή  άρχή στόν άριί). 42ίΙ.
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ρίξανε στο κρασί, ώ ; που να τόν κάνουνε στό τέλος 
νά πεθάνη, χωρίς ποτέ του νά μπορέση, μέ 3λη του 
τήν καλή καρδιά καί διάθεση, νά κάμη τό παραμι
κρό καλό στά παιδιά του καί στή γυναίκα του.

Ή  μητέρα μου -κ ι  άναστένάξε πάλε δ ’Αντίγο
νος— εΐτανε φτωχοκόριτσο. Έ φ υ γ ε  λοιπό μικρή δέκα 
χρονώ άπό τήν Άξιά, τήν πατρίδα μας καί πήγε 
στήν Πόλη δουλάκι. Στήν Πόλη μεγάλωσε, στήν 
ΙΙόλη έμαθε μαγέρισσα, δούλεψε τήν προίκα τη ; ,  
βοήθησε τούς γονιούς της, ξεχρέωσε κάτι μικρά χτή
ματα τοΰ άντρό; της, τού άνοιξε δυό, τρεις φορές 
βουτοάδικο, ένας της αδερφός τής έφαγε βδομήντα 
λίρες, τής έχασε στό κοσολιτέ άλλες Ικατόν πενήν
τα ό αδερφό; τή ;  τότε; κυρία; τ η ; ,  κ. ‘Ιφιγένεια; 
Άντωνιάδη, τ ή ;  σημερνής Τσιμπρούδαινα;, τ ή ;  
πεντάπλουτη;, πού τοΰ τί; είχε δώσει νά τί; κρατά, 
ο.αναδούλεψε ομω; καί μέ ξώδεψε μένα γιά νά μοΰ 
μάθη τά γράμματα- προίκισε καί πάντρεψε μάλιστα 
τήν άδερφή μου. Μά ό γαμπρό; μου, αδερφό; τοΰ 
δήμαρχου Φ-βγ όλη άπό τΆπεράθου τ ή ;  ’Λξ.άςι 
βγήκε μεθύστακας’ καί χαρτοπαίχτη;. Έδερνε τήν 
άδερφή μου καί τί; πιό πολλές φορές, τήν άφινε μέ 
τά παιδιά τη ;  χωρίς ψωμί. Στό τέλο; τή ;  έκανε 
μεθησμένο; μιά φοβερή σκηνή, τήν τρόμαξε λ εχ ώ 
να πέντε μερώ καί τήν πέθανε. Ζοΰσε τότε; στήν 
Αθήνα, Ιγώ μέ τή μητέρα στήν Πόλη, έγώ ίσια ί 
σια στό ξενοδοχείο τοΰ Σιαβροοομιοΰ πού σου είπα. 
"Ο αθεόφοβο; ! Έ τ σ ι  άπό το κρίμα ή άπό τήν ά- 
νοησία τοΰ άλλουνοΰ, πρέπει νά πάθη ό αθώο;. Για
τί βγήκε μεθύστακα; ό ασυνείδητος, άναγκάστηκα 
εγώ νά βγω άττό τή σειρά μου Τέτοια είναι ή δι- 
κιοσύνη εδώ κάτω. Τρέχει; χαρούμενος στό ορόμο, 
πά: νά φτάση; στήν άκρη- άξαφνα στρίβει κ’ ένα; 
γάιδαρο; ξεφρενιασμένο; έρχεται καταπάνω σου καί 
πέφτει; ανάσκελα χάμω. Ή  τύχη μου άλλαξε άπό 
το κρίμα τοΰ γαμπρού μου γιά χρόνια. ΙΙού τήν 
κατάρα μου νάχη ! Άφοΰ πέθανε ή άδερφή μου, 

εννοείται πώ; ή μάννα δέν μπορούσε νά μείνη στήν 
ΙΙόλη. Μά δέ μ’ άφησε ούτε μένα. Μοΰ είπε νά τήν 

ακολουθήσω καί πώ ; νά τ ή ;  άρνηθώ τίποτι;, ά -  
φτηνής πού με είχε σπουδάσει;Έκείνη τήν τελευταία 
βραδειά πού ανέβηκα στήν κάμερή μου τά μεσάνυχτα 
καί πού καταχνιές καταχνιές τά δάκρια μοΰ θολώ
νανε μάτια καί λογισμό, κατάλαβα ώςτσσο αμέσως, 
μ’ ολη τή λύπη, μ' ολη τήν αντάρα πού μ’ έκαμε 
άνω κάτω, πώ; άχαμνά θά γυρίσουνε τά πράματα 
γιά μένα, θρούβαλα γινότανε ό σκοπό; μου, νά 
μπαρκαριστώ, νά τραβήξω στά ΙΙαρίσια, νά πιώ τό 
φώ; τή ;  επιστήμης, ή ψυχή μου νά τό ρυοφήξη...»

Έ π ια ν ε  πάλε τί; φ.λοίοφ’ε ;,  σιου/τχφτε ή 
γλώσσα του, άκόμη λίγο καί τσέβδιζε.

—-«Νά, φοβήθηκα μήπως ί  πόθο; μου ό πατη
μένο; σηκωθή κατόπι καί γυρίση στό κακό.»

Γιά νά τό πή άφτό κι ώςπου νά τό διατύπω
ση, έμοιαζε σάν κουρασμένο;- λ έ ;  κ ’ έσκυψε νά ση- 

κώση πέτρα.
Έννοιωσε τότε; πώ; έπρεπε νά ξανάρθη στήν α

φήγησή του τήν άπλή, στήν ήσυχη βιογραφία του.
—  «Τήν άβριανή, φύγαμε τό λοιπό καί πήγαμε 

στήν ’ Αθήνα, ή μάννα μου γιά νά κοιτάζη τά πέν
τε ορφανά, τέσσερα κορίτσια κ’ ένα νόστιμο νόστι
μο άγωράκι, τό μικρότερο άπ’ δλα πού μά; άφησε 
ή άδερφή μου. Έ γ ώ  πάλε γύρεβα δουλειά, ήθελα 
νά μάθω κι άλλα γράμματα, κατά πώ; άρχισα στό 

Σταβοδρόμι.

’Αχ ! Γιάγκο μου, σιόρ Γιάγκο μου, όποιος θέ
λει νά γίνη μεγάλο; άθρωπος, μήτε μάννα πρέπει 
νακούη μήτε γυναίκα μήτε τίποτα. Τήν ιδέα τή 
δική του κι όμπρό;. Έ γ ώ  είμουνε καί γεννημένο; 
Έ λ λ η ν α ς ,  είμουνε καλό; πατριώτη;. Μιά κι άφινα 
τήν Πόλη, μιά καί βρισκόμουνε στήν Ε λ λ ά δ α , εί
πα νά πάω στρατιώτη; καί σάν τελείωνα πιά, θά 
φρόντιζα κάτι νά κάμω, κάτι νά καταπιαστώ, πού 

νάληθέψη ιονειρό μου !»

Κόκκινη κόκκινη ντροποΰλα περεχύθηκε στο 

πρόσωπό του. Τό παρατήρησα συχνά πώ; σέ μά; 
ταίρι ταίρι πηγαίνουνε ή περηφάνεια καί ή ταπεί
νωση- ντράπηκε τάχα πού μιλούσε όλο κι όλο γιά 
τϊνειρό του τ ή ;  δόξας, γιά τόν προορισμό του, σά 

νά εΐτανε τόντι; πράμα ένα; Δεουδέ;.
—  «Τδνειρό μου ! Ή  πες καί τά φούμαρά μου, 

σάν αγαπά;. Ναι, βέβαια. Ί σ ω ς  εδώ νά στάθηκε τό 
λάθο; τό δικό μου, πού τό πλέρωσα ομω; άκριβά. 

Δέν έπρεπε ούτε στό ξενοδοχείο νά καταφύγω έγώ, 
νά γίνω δούλο;, γιά νά τρέχω τάχα στά ΙΙαρίσια, 
οϋτ-: μαθέ; νά κατεβώ στήν Αθήνα. Έ π ρ επ ε  νά 
μείνω στήν Πόλη, καί νά πάω δάσκαλος. Τί σημαί
νει πού τού; καταράστηκα ; ΙΙού θύμωσα μαζί τους; 

Φούμαρα, φούμαρα κι άφτά. Μήπως άξιζα περσό- 
τερο άπό έναν καλαμαρά ; Μήπως δέν είμουνε καί 
γώ καλαμαρά; ; Μπρε σιόρ Γιάγκο μου, μπά; καί 
δέν είμαστε όλοι μα; οί 'Ρωμιοί σωρό καλαμαρά

δες ; Τό καλαμάρι θά μου έδινε ήσυχη ζωή. θ ά  
καθόμουνε στάβγά μου. Είμουνε καλό; μαθητή;, μ’ 
αγαπούσανε οί καθηγητάδε; μου, θά μοΰ βρίσκανε 
καμιά δασκαλική θεσούλα στά θεραπειά ή άλλοΰ 
μέ κανένα μιστό πέντε λίρες. Μά νά ! Δέν τό είπα
με κιόλας ; Έ γ ώ  άπό μικρό; αγαπούσα τή λεφτε- 
ριά καί τά γράμματα. Ναΐσκε ! ΙΙιό λέφτερος εί 
μουνε δούλος στό ξενοδοχείο, έπειδή έκανα τή θέ
λησή μου, παρά δάσκαλος σ’ ένα σκολειό, άκόμη 

καί σκολάρχης. ’Ήθελα νά μάθω, νά μάθω κι άλ
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λα, οχι νά μεταχεριστώ έκείνα πού ήξερα τότες γιά 
σκοπό βιοποριστικό, ξεχνώντας πώς εΐμουνε φτωχό - 
παιοο καί πώς έπρεπε πρώτα πρώτα νά κοιτάξω νά 
βρω τίμιο μεσο νά ζήσω. Έ γ ώ ,  φίλε μου, γύρευα 

νά περετήσω ακόμη καί τήν πατρίδα μου στρατιώ
της, κι ας έξαιριόμουνε κιόλας σάν ορφανός. ΙΙήγα 
τό λοιπό καί γώ στήν 'Αθήνα, καί άν εΐτανε ο 
γαμπρός μου καλός, θά τά κατάφερνα ό'πως ήθελ«. 
ο.ακολουθούσε δμο>ς άφτός νά μεθά καί νά παίζη. 
Το ,χεροτερο μάλιστα, σά γύρισα σπίτι άπό στρα- 
τιώτης, μού είπανε πώ; έδερνε καί τή μάννα μου. 
Μιά μέρα τόλμησε τόντι; νά σηκώση χέρι απάνω 
τη ;,  μπροστά μου. Μά έπε σ α τότε; απάνω του καί 
γώ, κι ά μ’ άφίνανε, σήμερα δέ Οά ζοΰσε.

Ά π ό  τή στιγμή εκείνη, εννοεί; πια πώ; Απά
τητο ρουνό υψώθηκε άνάμεσά μα;. Είχε τά μέσα ό 
άτιμο; και μπορούσε νά μέ διορίση σέ καμιά θέση.
Οχι ό'μω; δέν τόκαμε —  αλήθεια πώ; ούτε γώ πιά 

μου δέν τό ήθελα— μά καί δταν έδωσα ξέταση νά 
πάω υπολογιστής στό ναφτικό— βλέπε:;,  Γιάγκο μου, 
άπ’ όλα δοκίμαζα -  ό γαμπρό; μου, άν καί πέτυ- 
χα. μέ τά μέσα του τί έμπόδισε. Τάκάθαρτο ζώ ! 
Που νά χαθή ! Σάν τό είδα πώ; άποτύχαινα καί σ’ 
άφτο, ςήτησα νά γίνω τελεγραφητής. Πήγαινα λοι
πόν ενα χρόνο στο Πολυτεχνείο, στήν τελεγραφική 
σκολή, μά ό Άααντινό; καί ο Μαβρουδ/ς, γιά μιά 
μικρή παρατυπία, γιατί δέν είχα καταθέσει στήν 
*ΡΧή τ°ύ Χρόνου δυο δραχμές νά πάρω τό εϊσιτήριο, 
οέ μ’ αφήσανε νά δώσω ξέταση κ ’ έμεινα. Πήγα 
τότε; στόν Προπαδάκη νά μού βρή δουλειά, μά πα
τριώτες μου, άπό φιόνο, μέ κατηγορήσανε πώ; εΐ- 
μουνε χαρτοπαίχτη; καί πώ; έπινα, κι άλλα πολ
λά, καί δέ με πήρε. Κατάλαβες, Γιάγκο μου. "Ε 

φταιγε πάλε ό αδιάντροπος. Μιλούνε οί άθρώποι, δέν 

ερευνούνε, Ακούσανε γ.ά μεΟήσι καί γιά χαρτιά· 
είπανε πώ; έγώ έπινα καί γώ μεθούσα, χωρίς νά 
ξέρουνε πώ; εΐτανε αλήθεια νά τό λένε γιά τό 
γαμπρό μου, ψέματα νά τό λένε γιά μένα. Πόφερα 
λοιπό δυο χρόνια. Μά καί τί μπορεί νά βάλη δ 
νού; σου. -τού νά μήν το δοκίμασα ; Στό -τέλος 
μπήκα στήν Α κ ρ ό π ο λ η  διορθωτής. Μά εΐμουνε πιά 
βλαμμένος καί δέν μπορούσα νά βαστάξω σέ τόσο 
βαρεία δουλειά. Τί νά σου τά πολυλογώ ; Μέ λίγες 
μέρες έφτυσα αίμα. Είπανε όλοι πώς είμαι χτικια
σμένος καί Οά πεθάνω. Έ γ ώ  τρόμαξα. Τί λύπη καί 
τί καημός ! Νά τελειώσω έτσι,— δ χως νά πάω στά 
Ιίαρίσια μου ! "Η μητέρα μου μόνη μέσα ατούς άλ
λους, δέν έχασε μήτε τό Οάβρος μήτε τήν έλπίδα. 
Αποθήκεψε τότες τά χτήματα τού πατέρα μου, 

πού τά είχε ξεχρεώσει πρί, καί πού εΐτανε τώρα 
δικά της, μέ περιποιήθηκε μέ γιατρούς, μ’ έστειλε 
στήν Ά ξιά  όπως τή συβουλέψανε-·- κ ’ έγινα καλά.

Μού ακολούθησε καί κάτι άλλο, το καλοκαίρι 
έκεΐνο, ατό χωριό μου, πού ίσως πρέπει νά σού το 
πώ, έπειδή θαρρώ πώ; κάμποσο εντυπώθηκε στήν 
ψυχή μου, καί μού έφερε πάλε τούς λογισμού; μου 
στόν παλιό του; τό δρόμο τόν άγαπημένονε. Πέρα
σε άπό τΆπεράθου έ'ναςΦραντζέζος πού μιλούσε 
τά ρωμαίϊκα νερό. 'Αψηλό;, όμορφάθρωπο; καί μέ 
τό δέν ξέρω τι πού σου δείχνει άμέσω; μεγάλη; 
βάτσας βλαστάρι. Ιίεριγητής, λέει, στήν Ε λλ ά δ α  
καί σά γυρίση στον τόπο του, Οά πή τά παινέδια 
τη ; ,  Οά π ή καί γιά τήν Ά ξιά .  Έ μ ενα  σά Ηεός μού 
φάνηκε. Συλλογίστηκα μέ τό νού μου πώ ; μακάρι, 
μακάρι έ'να; άπό μά; ή έγώ άξαφνα ό ίδιο;, νά 
πηγαίναμε στά γαλλικά τά χώματα, σέ κανένα τη ;  
χωριό, σέ καμιά τ η ;  χώρα στί; έπαρχίες, νά πιάνα
με τις κουβέντες μέ τούς ντόπιους, νά τούς τάζαμε 
πώ; μιά καί ξαναδιούμε τήν πατρίδα, θά πλέκαμε 
στεφάνια γιά χατίρι του;, γιά τήν ομορφάδα δηλα
δή τ ή ;  Γαλλία;, γιά την ςυπνάδα τών παιδιώνε 
της. Γιατί τάχα νά μή γίνουμε καί μεί; τόπο; με
γάλο; ζηλεφτά; : Τού κάκου ! Ά π ό  τότες πιο δυ-

ιΓΐ'ίλθ ιιγ,Ά 77β£7υεΐ1" - *3 ’ “ —■ Γ    Γ—...............-■· »
στά ΙΊχρίσια, νά Είώ φώς.

Μά ποΰ νά πάω : Στήν κατάσταση μάλιστα ό
που βρισκόμουν* ! Γιατί σου είπα πώ; έγινα καλά 
καί είναι αλήθεια. Χρειάστηκε δμως κάμποσος και
ρός· όλο κι όλο έφτυνα αίμα. Κι ά θέλεις νά μέ πι- 
στέψης, σιόρ Γιάγκο μου, τό αίμα τόφτυνα μόνο καί 
μόνο άπό τό λόγο πού δέν έκανα ό ι: έπρεπε νά 
κάμω, πού δέν ακολουθούσα τήν κλίση μου, πού οε 
μάθαινα καί πού δέν έγραφα. Μέ γιάτρεψε ο άερας 
τής Ά ξιάς, μά ύστερις άπό ενάμιση χρονο. Και 
ξαναγύρισα στήν ’Αθήνα, μέ τήν έ/.πίδα τής δου
λειά;. Μά δουλειά τίποτα. Αοιπόν αποφάσισα καί 
πήγα στήν Πόλη νά ξεσκορπίσω τά φούμαρά μου 
στους τέσσερεις ανέμου;, νά κοιτάξω πώ; νά βγά
λω το ψωμί μου. Καί τόντι; οί καθηγητάδε; μου 
μέ στείλανε στό Ούζούν --Κιοπροΰ διεφτυντή τοΰ 
σκολειού. Ά χ  ! τί δέν έπαθα εκεί κάτω ! Πλήξη 
καί σταναχώρια. Νόμιζα πώ; νά διοάσκη; είναι πάν
τα μελέτη, πάντα γράμματα, καί πώ; νά, ή κλίση 
μου καί πάλε θάτανε ικανοποιημένη. Μά τ' νά σοΰ 
πώ ; Δέν πίστεβα στά γράμματα πού παράδινα. 

Χολόσκασα, σέ δυο μήνε; άρρώστησα, στή μέση 
τοΰ χρόνου μοΰ ξαναήρθε το αίμα κ* έφυγα, ^.ανα- 
γύρισα στή; μάννα;. Έ γινα  πάλε καλά στήν Α 
θήνα καί πήγα πάλε στόν πατριώτη μου τόν Μρο- 
παδάκη ζητώντα; δουλειά Τόν έκαμα νά διή πώ; 
τόν είχανε γελάσει γιά τή ο.αγωγή μου καί μέ πή
ρε στόν ’ [σμό. Μά γιά τήν άτυχία μου, σέ πέντε 
μέρες μοΰ ξαναήρθε τό αίμα περσότερο άπό κάθε 
άλλη φορά.



Τότε; i~ -  
έγραψα τή θέση μου τοΰ κ.-Μανιέρη, 
τραπεζίτη. Ά φ τό ;  μέ προστάτεψε άλλοτε; σέ μιά 
παρόμοια περίσταση. Πρόθυμος αγαθό; άθρωπο.;. Εί
χανε ίσια ίσια κ’ ή μάννα μου μαγέρισσα σπίτι του· 
Γιατί άπό τότε; ποΰ μάλλωσε μέ τό γαμπρό μου, 
πήγε καί κείνη σέ σπίτι, καί κοίταζε τά παιδιά πού 
εΐτανε αξιολύπητα μέ τήν γδύμνια καί τήν πείνα 
πού ποφέρανε στού μπαμπά τους τά χέρια. Μέ βοη
θούσε καί μένα οσο μπορούσε. Τό λοιπόν έτυχε νά 
είναι στοΰ κ. Μανιέρη. 'Ο κ. Μανιέρη; μ 5 έστειλε 
στήν Ά ξιά  μέ δικά του έξοδα, δπου έγινα πάλε 
καλά. "Γστερι; άπ’ οχιού μήνε; γύρισα ξανά στήν 
Α θήνα, μά γιά τήν ατυχία μου ό κ. Μανιέρη; δέν 
έβρισκε δουλειά νά μέ βάλη. Στάναμεταξύ, ό γαμ
πρό; μου παντρέφτηκε, κ ’ ή μάννα μου πού άρρώ- 
σ:ησε είχε φύγει άπό τοΰ κ. Μανιέρη. Λοιπόν όλοι 
μα ; ποφέραμε, ή μάννα μου, έγώ καί τά παιδιά, 
δ τι οέ βάζει ο νού; άθρώπου. Μέσα στήν απελπι
σία μου αποφάσισα πιά νά γλυτώσω, νά φύγω νά 
δώσω τοινέ ματιώ μου. Είχε περάσει ό καιρό; ομω; 
δπου μπορούσα νά βρω στήν ΙΙόλη δασκαλική θέ
ση. Τί νά κάμω ; Έ κ α μ α  κουράγιο. Καθώ; στήν 
ΙΙόλη, έτσι καί στήν Αθήνα, ο τι κι άν έλεγε ό έ 
να;, oso κι ά μέ κατηγορούσε ό άλλο;, μπήκα πά
λε γκαρσόνι σ’ ένα μεγάλο ξενοδοχείο, καί μέ τά 
μπαξίσια, μέ τό μιστό μάζεψα πάλε λίγου; παράοες- 
πήγα ζήτησα κι άπό τόν κ. Μανιέρη τά βεστα γιά 
τά ναΰλα, καί στό τέλο; τών τελώνε, μπαρκαρί- 
στηκα γιά τά ΙΙαρίσια— τά ΙΙαρίσια δπου μ’ έσερνε 
τδνειρό μου πού δέ μ’ άφησε ποτέ; ώ ;  καί στ:; με
γάλε; μο_/ δυστυχίες, ή λαχτάρα μου νά μάθω νά 
γράφω.

Είπα τό λοιπόν τότες, ϊταν έφυγα, πώ; στά 11α- 
ρ.σια, στή μεγαλόπολη, κάτι θά κάμω, δέ γίνεται, 
θά μαζώςω λίγα χρήματα νά βοηθήσω καί τή μάν
να μου. Μέσα μου πάλε είπα πώ; 8  τι βρώ, καλό, 
φτάνε: νά είμαι στά. ΙΙαρίσια, νά κερδίζω ά; είναι 
καί τό μισό μου τό ψωμί, μά νάπομάθω τά σραντζέ- 
ζικα,νά μοΰ μείνουνε ίσω; καί δυό παράδε;,νά παίρνω 
βιβλία, νά διαβάζω. Μά πόσο βγήκανε οί λογαρια
σμοί μου σωστοί, τό είδα σέ λίγο. Χά σοΰ τό ξομολο
γηθώ) πιά καί τούτο. Ά π ό  τόν πόθο μου νά κατα
φέρω έκείνο πού λαχταρούσα, συλλογίστηκα καί κά
τι πού ίσω; νά μήν έπρεπε, Γιά νά είναι τουλάχι
στο ή μητέρα μου ήσυχη, τή ; παρουσίασα, πρί φύ
γω από τήν Αθήνα, ένα πλαστό γράμμα, πού τά
χα μού τό στέλνει ένα; μου παλιό; συμμαθητής, 
-. νώριμό; της καί πολύ φίλο; μου, παρακινώντας με 
νά πάω έκεΐ νά μέ συστήση νά βοώ δουλειά, νά 
μπορέσω έτσι νάκολουθήσω καί τήν κλίση μου. Μό
λις λοιπόν έφτασα στό Παρίσι, τ ή ;  έγραψα πώ; αν
ταμωθήκαμε άμέσω; μέ τό Γιάννη τόν Καστερνού- 
δη, τό γνωστό της τό φίλο μου καί πώς μέ τό μέ

σο τό δικό του, έχω τώρα δουλειά, καί πώ: περνώ 
καλά, καί πώ; είμαι δσο ποτέ; έφκαριστημένος. 
Μουρντάρικη αχρεία ψεφτιά, μέ τάποτελέσματα πού 
τ ή ;  αξίζανε. Ά χ  ! νά είναι κανείς αναγκασμένο; νά 
μή λέη κάποτε; τήν αλήθεια ! Χά τό φέρνουνε ά
φτό οί άθρώποι, νά τό φέρνουνε κάποια περιστατικά. 
Καί νά μή δύνεται κανένα; νά ξεγδικηθή, νάλλά- 
ξη, νά βάλϊ) τά περιστατικά στόν ίσιο δρόμο, νά 
δείρη τούς άθρώπου: . . . .»

’ (Ακολουθεί) Ψ Υ Χ Λ Ρ Ι Ι Σ

Κ Ο Υ Β Ε Ν Τ Ε Σ

0 ΜΙΧΤΡΜΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΡδΜΙΟΠΟΥΛΑ
Γ0  Μιστριώτης πρέπει τώρα νάνέβη όχι σέ κοι

νή δασκαλική έδρα, όχι στήν Πνύκα ή καί στήν Α 
κρόπολη, μά ϊσια απάνω στόν "Ολυμπο πρέπει να 
σκαρφαλιόση, καί νά κεραυνοβολή άπό έκεΐ άπάνω 
σά Αίας, αντί; νά μά; φωνάζη καθώς τώρα σάν ά
βλαβος μανιακός, αν Οέλη νάντικρίση καί νάποκρού- 
ση τό κατακεφάλιασμα ποΰ τοΰ κατάφερε με:σα στό 
«Νουμά» ό Βιχτώρ Ουγκιό μέ τήν πέννα και μέ 
τήν τέχνη μιάς απλής Ρωμιοπουλας.

Είναι αλήθεια σωστή αποκάλυψη αυτή ή άξα
φνη, ή ολοζώντανη κι. όλοσπαοτάριστη, ή σφιχτό- 
νευροΰσα κ’ ή αθλητική, ή ψευτοπνίχτρα αυτί) τέ
χνη τής κυρίας Έ .  Έλευτεριάδη. Μοΰ ήρθε σάν 
ξέσπασμα σύννειμου (φορτωμένου φιυτιά καί κατα
κλυσμό, ποΰ μέσα στά ψευτοφάγα τοι ρέματα έβλε
πα παντής λογής συντρίμμια, έβλεπα δασκαλικά έ
πιπλα, τραπέζια, καρέγλες, θρανία, ραβδιά καί πο
τήρια, νά κατρακυλάνε σπασμένα καί νά χάνουνται, 
απ’ ό μπρος μου καί νά καταχωνιάζουνται μέσα στά 
βάθια ποΰ τούς τοίμασε μέ ι:ο:θάνατο υλικό τοΰ έ
ξοχου Γάλλου ή μεγαλοπίχερη Τεχνίτρα τής Σμύρ
νης.

Μά ποΰ βρισκότανε τόσον καιρό καί δέν τήν ά- 
κούγαμε τήν ήρωΐκή;— πήγαινα νά πώ τήν άντρί- 
κια φωνή τη: ; Πρέπει νά δούλευε, σέ κρυφό άργα- 
στήρι τής Μούσας χρόνους καί χρόνους, ειδεμή αδύ
νατο Οάτανε νά μά: μαστορέψη τέτοιους γερούς,
νευρικούς, κρεατεροΰς καί πεντάμορφιου; στίχους. 
Έ λεγες  κ’ εΐτανε ό Ποιητής τής «Φλογέρας» ή ό 
άντιλαλητή: τής Ίλιάδας, τόσο μαστορικά κ’ εύκολα 
τούς Εβγαζε τούς δεκαπεντασύλλαβους, τόσο σφ ιχτά, 
καί συνάμα αρμονικά καί παντοδύναμα. Τόσο τέλεια 
κ’ ή γλώσσα, ώς και στά πιό παραμικρά της δεσί
ματα, ποΰ συχνά τά περι.ψρονοΰνε πολλοί μας.

Ό ο ο  διάβαζα, ά’λλο τόσο χαιρόμουνα πού βρή
κε ό Μεγάλος ό Γέρος τής Γαλλίας μιά τέτοια έρμ.η- 
νεύτρα, αληθινή αδερφό’) τοΰ Κανάρυ εκείνου ποΰ ό 
Γ έ ρ ο ς  είχε στειμανώσει μιά φ ορά μέ τήν άΟάνατή 
του μερσίνη.

Καί τιάρα, ποΰ κάθουμαι και τό συλλογιέμαι τό 
Οεόλαμπρο αυτό κατόρθωμα, λέω πώς δεν είναι δά 
καί τόση ανάγκη νά σκοτιζόμαστε μέ τις Μιστριώτι- 
κες φωνακλιές, άφοΰ μια καί μονάχη Ρωμιοπουλα 
έσωσε, νάποστομώση τόν Ψευτοπροφήτη τής Αθήνας.

Α. Ε.
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λπίστηκα πιά καί στήν απελπισία μου
τού γνωστού
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Συντρομή χρονιάτικη: Γ ιά  τήν 'Ελλάδα καί γιά τήν 

Κ ρήτη δρ. 1 0 . Γ ιά  τό ¿¿ικτερικό φρ. χρ. 12 1 2. — Γ ιά  
τ ις  επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (ο δρ. 
τήν τριμηνία.— Ιίανενας δέ γράφεται συντρομητής ά δε 

στέλνει μπροστά τή συντρομή του.

2 0  λεφτά τό φύλλο, 20 .  —  Τ ά  περασμένα φόλ.λα που

λιούνται στό γραφείο μας στή  διπλή τιμή.

Β ρίσκεται στην ΆΟιήνα σ’ όλα τά κιόσκια, καί στις επαρ

χίες στά ΙΙρα χτορεΐα  των ’Εφημερίδω ν.
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Ι Ί αΡΑΓΡΑΦΗΚΙΑ
Λ Υ Κ ΕΙΑ ΡΧ Η Σ  Κ Α Ι ΡΕΚΑΑΜ ΑΡΧΗ Σ  —- ΔΕΚΑ 

Ν ΕΑ Σ ΤΗ Σ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑΣ — Ο κ. ΥΠΟΥΡ
ΓΟ Σ  ΑΠΟΚΗΡΥΧΝ ΕΙ.... —  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ ΙΑ  ΣΥΖΗ
Τ Η Σ Η -Ο Ι  Δ ΙΚ Ο Ι ΜΑΣ.

ΕΘ Ν ΙΚ Η  ανακάλυψη. Ό  κ. Ί α κ .  X, Δραγάτσι\ς 
ανακάλυψε τό . . . φεγγάρι, Μά ¡πρώτα πρώ τα νά σάς 
συστήσουμε τόν κύριο. 'Ο κ. Ί α κ .  X. Δραγάτσης είναι 
«πρώην» γυμνασιάρχης, νυν «γνωστός εν Η ειρα ιεΐ λυ
κειάρχης» καί πρώην  κ α ί νΰν καί άεί γνωστός, γνω
στότατος άρχιρεκλαματξής. Δηλ. ό κ. Ί α κ .  X. Δραγά
τσης γιά νά γράφουνε δυο άραδονλες στις εφημερίδες 
γιά τήν α φ εντιά  του  γιά νάκοναει δυό τρία οαχλοπαι- 
νέματα , γιά νά τόν ποΰνε «γνωστό λυκειάρχη» καί 
πρώην κτλ. είναι ικανός όλα νάν τά κάνει, ακόμα καί 
νανακαλύψει πώ ς ό κ. Ά λεξανδρής («Ά π ίστευτον  καί 
όμως άλη&ές ! ! ! Ό  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗ Σ Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ  
Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ» [«Χρόνος» 1θ  Φεβρ. σελ. ϊ\ υπο
γράφεται ώς ιδρυτής μέγας μεγαλωστί ; !) είναι μαλ
λιαρός !

Ό  κ. Λυκειάρχης  1/ Ρεκλαμάρχης (τό ίδιο κάνει) 
πήρε τό πρώ το φυλλάδιο τον «Δελτίου τοϋ Έ κ π α ιδ .  
"Ομιλον», διάβασε τό Κ αταστατικό, είδε τονομα τοϋ κ. 
Ά λεξαντρή άπ ό κάτου καί . . . .  φσας ! ή ρουκέτα ! 
« Έ-Βνικόν ακάνδαλον— Ό  ‘ Υπουργός τής Π αιδείας μαλ
λιαρός— εν μνσαρόν φυλλάδιον — &ν προϋ·νμώτατος νά υ
πηρετήσω ώς άπλονς στρατιώτης εις τόν αγώνα τοϋτον 
τόν ενγενή . . . .»

*

Κ Α Ι πρώτα πρώ τα δέν είναι έ&νικό σκάνταλο νάναι 

μέλος τού Έ κ π . ' Ο μίλου ό κ. Ά λ εξα ν τρ ή ς, άφοβ μπορού
σε μέλος νιϊναι κι ό κ. Δραγάτσης, ό.τως είναι κι ό κ. 
Κ ουρτίδης, όπως είναι καί τόσοι άλλοι κύριοι, πού κανέ

να νταραβέρι μέ τή  Δ ημοτική γλώσσα δέν έ'χουν, πού 

μπορεί καί νά τήν πολεμούνε μάλιστα, μά όνειρεύουνται 

κάπια εκπαιδευτική ξαναγέννηση, όπ ω ς Θά τήν ονειρεύε
ται δίχως άλλο κι 5 κ, Ί α κ . X . Δραγάτσης, σά Λ υκειάρ

χης δά πού είναι.

Δεύτερο, μαλλιαρός δέν είναι ό κ. Ά λεξα ντρής, αφού 

τό δήλωσε επίσημα στόν κ. Μ ιστριιότη (μάς τό είπ ε δά 
κι ό γέρος στό λόγο του) πιύς είναι δημοτικιστής μά σ ι
χαίνεται τούς μαλλιαρούς— λόγια, μέ τό συμπάθειο, πού 
δέν έχουνε κανένα νόημα, γιατί είναι τό ίδιο σά νά λες 
μοϋ αρέσει τό ιρώς μά σιχαΐνουμαι τόν ήλιο.

Τ ρίτο , τό « Δελτίο» δέν είναι «μυσαρόν φυλλάδιον», α 
φού μυσαρά φυλλάδια είναι όσα βγαίνουνε γιά πενταρολο- 

γία, καί τό «Δελτίο» δέν μάς έδ ειξε τέτιους μυσαρούς 
σκοπούς.

Τ έτα ρτο , όχι «απλούς στρα τιώ της»,— μά δεκανέας, ί 

σω ς κ ' έπ ιλοχίας.τα ιρ ιά ζει vüvaL ίί κ. Δρ. στόν άγώνα κατά 
τή ς Δ ημοτικής.

Καί πέμτο, καμώνεται τόν κουτό ό κ. Λ υκειάρχης ότα 
λέει «εύγενή» τόν άγώνα τοϋ «Χρόνου» κατά τή ς Δ η μ ο τ ι
κής γλώσσας. Ό  κ. Λυκειάρχης δέν τά ξέρει τάχα (τό 

ξέρουν καί τά βυζανιάρικα παιδιά σήμερα) πιυς ό κ. Χ α ι-  
ρόπουλο; τού «Χρόνου» δέν πολεμάει τή  Δημοτική γλώσ
σα, μά τόν κ. Β εν ιζέλο , καί τόν πολεμάει γιατί δέν τόν 

πήρε στις εκλογές στόν Κ υβερνητικό συδυασμό ;
Μά έννοια σας, μέ τήν ίδια μονέδα πλερώνεται κι ό 

κ. Λ υκειάρχης. Κ οροϊδεύει τό «Χ ρόνο», μά τόν κοροϊδεύει 
κ ι ό «Χρόνος» όταν καμώνεται πιός ξαφ νιάζεται «διά την 

κάτω θι επιστολήν τού γνωστού έκ Π ειραιώ ς Λυκειάρχου, 

τήν άποκαλύπτουσαν τόν υπουργόν τή ς Π αιδείας έπί κ ε-  
φαλής όμά δο; μαλλιαρών», ένώ τό ξέρει πολυκαλά ο «Χ ρ ό
νος» πίιις ό κ. Λ υκειάρχης ζή τη σε κάπιο προνόμιο από τό 
Υ π ο υ ρ γ είο  τή ς Π αιδείας γιά τό Λ ύκειό του καί δέν τό 

πήρε καί γ ι’ αύτό χόλιασε μέ τόν κ. 'Ά λεξαντρή.
«Καί έπειτα  περιμένομεν βελτίωσιν πραγμάτων ! Καί. 

έπειτα  ζητοϋμεν άπό τούς ολετήρας αυτούς ανύρΡιοσιν». 

Ναι. κ. Δραγάταη. Δίκιο έχ εις. Ά π ό  τέτιους Λ τκειάρχες, 
σάν καί λόγου σου, νά περιμένουμε «βελτίωσιν* των παι- 
διώ  μας, νά ζητούμε νά μάς μορφώσετε, πολίτες μέ / * -  
ραχτήρα καί μέ μυαλό !

Λ

ΝΆ, όμω ς καί μιά δήλωση επίσημη τοϋ κ. 'Υπουργού 
τή ς Π αιδείας πού αποστομώνει τόν κ. Λ υκειάρχη. Ή  δ ή 
λωση δημοσιεύτηκε στήν « Εστία» (1Ι> Φ εβρ. σελ. 4, κάτου 

κάτου) καί λέει τάδε :

—  "Οταν έγεινεν 6  Εκπαιδευτικό; Ό μιλος ε
γώ απούσιαζα εξ Αθηνών. "Οταν επανήλθα, όχι 
μόνον δεν υπέγραψα εϊς τό έγγραφον τής Ιδρύσεως 
τοϋ 'Ομίλου, όχι μόνον δέν παρέστην εις συνεδρία- 
σίν του, ιϊλλ’ ουδέ γνωρίζω τούς άποτελοϋντας αυ
τόν. Κάποτε, ένφ ή μην ακόμη βουλευτής, έκαμα εις 
τοϋ Ζαχαράτου μίαν εντελώς ακαδημαϊκήν ομιλίαν 
περί γλώσση;, όπως κάμνουν όλοι οι 'Έλληνες. Αυ
τή ή ομιλία φαίνεται έκαμε τόν συνομιλητήν μου 

νά μέ θεώρηση σόμφιονον μέ τιϊς γλωσσικά; του 
πεποιθήσεις. *Αλλ" Επαναλαμβάνω, ότι έκτοτε δέν έ
λαβα γνώσιν οΰδεμιας ένεργείας τοϋ 'Ομίλου αύτοϋ.

Σ κόλια  δέ χρειάζουνται καί νά μάς συμπαΟίϊτε γκϊ ό 

σα είπ α μ ε παραπάνου.
*

Τ Ο Υ  «Νουμά» ή  στοιχειοθεσία  τελιώ νει Π έμ τη  μέση-
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με (Η' Π έμτη δειλινό γίνεται ή σελίδωση τον φύλλου καί 
Παρασκευή πρωΐ τό φύλλο τυπιόνεται.

’Έ τ σ ι  λοιπόν, α γίνει σήμερα, Ι ΐ ίμ τ η ,  ή πολυθρύλητη 
συζήτηση στή  Βουλή γιά τό Γ λ ω σ σ ικ ό  Ζήτημα, ό «Νοιι- 
μάς» δέ θάχει λέξη σέ τούτο τό φύλλο.

Μά καλύτερα. Ά ς  περάσουν οι ’Αποκριές, καί σ τ ’ άλ

λο φύλλο, τήν  Καθαρό βδομάδα, ξεκαθαρίζουμε καί μείς 

τούς λογαριασμούς μας μέ τούς διάφορους καλοθελητάδες 
μας. Ί Ι  συζήτηση αύτής τής Βουλής Οά μείνει  ίστορικιά 
καί ό «Δίουμάς» έχει  χρέος φαρδιά πλατιά νάν τή σχο

λιάσει.
*

Ε Ι Κ 0 2 0 Χ Τ Ω ,  λένε. είναι γραμένοι νά μιλήσουνε στή 
Βουλή γιά τό Γλω σ σ ικ ό  Ζήτημα. ’Α π ’ αυτούς οί δέκα, ί 
σως καί περσότεροι. Οά μιλήσουν υπέρ τής  Δημοτικής.Μ ά 
θέλαμε νά ξέρουμε, Οά μιλήσουν παληκαρίσια, Βάν τά 

πουν όρθά κοφτά, ή Οάν τά μασσήσουν τά λόγια τους καί 

Οάρχινήσουνε τούς συβιβασμούς καί τις πολιτικές καί τάλ- 
λα, τ ά  τέτια  κουροφέξαλα ;

Δέ θέλουμε νά ρωτήσουμε κι ά Οάναι μελετημένοι ό

σοι Οάγγίξουνε τ ’ άγιο τό Ζήτημα,— γιατί δέ γίνεται, γιά 

νίίναι κανείς δημοτικιστής σημαίνει π ώ ς  Οάναι καί μελε
τημένος. Μά Οέλαιίε αυτοί νίίναι συναγρικημένοι μεταξύ 

τους, νάχουνε καταστρώσει  τό στρατηγικό τους τό σκέδιο, 
ό ένας νά ξετάσει τό Ζήτημα άπό τή μιά μεριά, ό άλλος 

άπό τήν άλλη, ό τρίτος νάποδείξει γιατί ό Μ ιστριώτης ξε- 
λαρυγγιάζεται, ό τέταρτος γιατί συφέρει στό Έ θ ν ο ς  νάγ- 
κσλιάσει τί] Λημοτικί]— κ’ ετσι ό καθένας καί. τό ταμπού

ρι του. "Αχ, ένας Ψυχάρης, ένα; Πάλλης, ένας καλομελε

τημένος καί. λιονταρόψυχος Δημοτικιστής μέσα σέ μιά 

τέτια  Βουλή ! ΙΙάει,  τό κερδίζαμε πέρα πέρα, σ ’ όλη τή 
γραμμή, τό Ζήτημα !

Τ Ο  Ζ Η Τ Η Μ Β  | Ά Β Σ
Σ Τ Η Ν  Λ ( - ) Π Ν Λ — Σ τό  π ερασμένο φύλλο τάξα

με πια; σέ τοϋτο το φύλλο Οά τ  υπόπτου με τό Ιστο
ρικό έγγραφο, τήν αναφ ορά ί>>|λ. πουδω σε ό Μ ι-  

ο τ ρ ιω τ η ;  και Σ ι«  στή Β ο υ λ ή .  Και νά τ ί ] :

Πρός τόν άξιότιμον Κύριον Πρόεδρον τής Έ -  
ϋ'νικής ’Αντιπροσωπείας.

Έ ν  ΆΟχναι: 8 Φεΐριωαρίου Η Ι Ι Ι .

Κ ύ ρ ιε  Πρόεδρε,

Έν τή Μεγάλη αιθούση τοΰ ’Εθνικού Πανεπι
στημίου, γενομένης διαλέξεως υπό τού Καθηγητού 
τών 'Ελληνικών Γραμμάτων κ. Γ. Μιστριώτου «Πε
ρί ¿-'/νόμου άμύνης τη; Εθνική; γλώσση;:», έν η 
παρίσταντο πασών τών τάξεων Ιν τε τη Πολιτεία 
καί τη ’Εκκλησία και τη κοινωνία καί τη επιστή
μη αντιπρόσωποι παμπληθεΐ; καί Εγκριτοι, άνετέθη 
ή Εντολή πρός Ενέργειαν κατάλληλον, ής ή πρώτη 
καί απαραίτητος Ικφανσις έκρίθη έκκλησις πρός 
τήν Εθνικήν ’Αντιπροσωπείαν τών 'Ελλήνων.

Έν τοΐς σπουδαιοτάτοις ζητήμασι, περί δ ή Ε 

θνική ’Αντιπροσωπεία τών Ελλήνων κατά τήν ά- 
ναθεώργγσιν τού Συντάγματος άσχολεΐται, εύλόγως 
προβάλλει τό ζήτημα της γλώσσης Επίκαιρον καί 
προέχον.

Καί πρό του 'Ιερού Άγώνος καί μετά τήν ΐδρυ- 
οιν τού Ελευθέρου Κράτους ήγέρθη τούτο, σιγησαν, 
δέν άπησχόλησεν, ώς τό της Θρησκείας, τήν ’Εθνο
συνέλευση/ κατά τό 1864

Καί έρθώς· διότι μετά τάς ύγιεστάτας βάσεις, άς 
έ Κοραής Ιθηκε πρός Εκκαθάριση/ τής γλώσσης άπό 
τών στρεβλώσεων καί παραμορφώσεων, είς άς υπέ
βαλε ταύτην ή τυραννία καί άμάθεια Επί αιώνας δ- 
λους, οί άκολουθούντες αυτψ καί οί ταχύτερο·/ Ιτι 
πρός τήν γλωσσικήν πρόοδον σπεύδοντες είχον Επί
λυση τό ζήτημα, ώς ή Εθνική ’Ιδέα καί ή ’Επι
στήμη ήξίουν.

Καί δντως Εκπληκτική άνεφάνη πρόοδο; έν τη 
Νομοθεσία, έν τη κοινοβουλευτική, δικανικη καί άλ
λη ρητορεία, έν τη δημοσιογραφία, έν Επιστημονι
κοί; παντός είδους συγγράμμασι καί έν τη λογοτε
χνία, Εν αύτη δ' έν τη κοινή διαλέξει ού μόνον 
τών άνεπτυγμένων, άλλά καί τών λαϊκών τάξεων, 
μή άρεσκομένων ήδη είς ξενικάς ή χυδαίας λέξεις 
ή Εκφράσεις.

Άλλά παρά πάσαν προσδοκίαν Επήλθε τελευ
ταίο·/ άντϊδρασις, δθεν ήκιστα άνεμένετο, πολύτρο
πος καί πολύμορφος, Επίμονο; καί άποπλανώσα τού; 
άπλουστέρου;, παντοϊας καί παραδόξου; γλωσσολο- 
γικά; καί γλωσσοπλαστικάς έκφέρουσα θεωρία;, 
φθείρουσα τά γλωσσικά ήθη, άγωνιζομένη νά στρέ
βλωση διά τού χυδαϊσμού διά ξένων καί βαρβάρων 
λέξεων τό κάλλο; τή; γλώσση; καί κατ' ακολου
θίαν ιό φρόνημα τού Λαού, έθνικώς δ’ ούτω λίαν Ε
πικίνδυνο; καί διά τούτο κατασταλτέα.

ί'άντα τά λεγόμενα καί γραφόμενα περί δι
γλωσσίας καί αί άλλαι τερθρεΐαι τών χυδαϊστών 
πάσαι άποδεικνύουσι δεινήν τού γλωσσικού ζητήμα
τος άγνοιαν ή κακόνοιαν.

Παρά πάσι τοΐς Ααοΐς καί κατά πάντας τούς 
αιώνας υπήρξε πάντοτε διάφορος τής λαλουμένης ή 
γραφομένη γλώσσα. ’Επίσης τής αυτής γλώσσης 
άναφαίνονται πανταχού διάλεκτοι διάφοροι καί ιδιώ
ματα.

Καί παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν, έν αύταΐς 
μάλιστα ταίς Άθήναις τή έδρα τής ευγλωττίας καί 
τού 'Ελληνικού Πολιτισμού, ό λαός είχε γλώσσαν 
διάφορον τής τών συγγραφέων. Καί έν τη Λατινική 
υπήρχον διάλεκτοι καί ιδιώματα διάφορα. Επίσης 
έν πάσαις ταίς νεωτέραις γλώσσαις. Γνωστή ή πλη- 
θύς τών ’Ιταλικών διαλέκτων διαφερουσών τής γρα- 
φομένης Ιταλικής. Επίσης τών 'Ισπανικών δεινώς 
Επί μακρδν συγκρουσθεισών κατ’ άλλήλων μέχρι



■ή; έπικρατήσεω; έν τφ γραπτώ λόγω τής Καστι- 
λιακή;. Ή Γ* ρμανία αριθμεί*Γιί13 . ! ! ! . . διαλέ
κτους, ή Γαλλική 90 ! !

Άλλ 5,τι γίνεται νυν παρ’ ήμιν συνέβη καί 
παρ’ άλλοις λαοί:. Καί άναλόγως τών καιρών καί 
τής ανάγκης ελήφθησαν εκάστοτε ου μόνον νομο
θετικά μέτρα, άλλα καί έν συνταγματικούς χάρται; 
είδικαί περί γλώσσης άνεγράφησαν διατάξεις, ώς έν 
Νορβηγία, Ιταλία, Ρωσσία, Τουρκία, ’Ελβετία κλπ. 
’Εννοείται ο οίκοθεν, δτι άπό τής άπόψεως τής 
καλώ; νοούμενης ιδέα; τής ελευθερία; καί τή; ίσό- 
τητο;, τού δικαίου καί τού πολιτισμού ή διά τοϋ 
Συντάγματος άναγνώρισι; καί επιβολή μιά; ή πλειό- 
νων γλωσσών δικαιολογείται καθ’ δσον μία κυρίως 
έθνότη; ή πολλαί είσίν αί συγκροτούσα: τήν πολι
τείαν, διότι τότε μόνον πράγματι ασφαλίζεται ή ’Ε
θνική ή ή πολιτειακή ένοχης καί συνοχή,

ΙΙαρ’ έξοχων σοφών, φιλολόγων, ιστορικών, έλ- 
ληνιατών όμολογείται, δτι ή 'Ελληνική γλώσσα εί- 
νε γλώσσα ζώσα. Δέν είνε Νεοελληνική, ή Ρωμαϊ
κή ή Γραικική, ώς καλούσιν αυτήν οί χυδαϊσταί Ιξ 
άμαθείας ή κακοβουλίας, γιγνόμενοι όργανα λελη- 
θάτω; ή έν συνειοήσει τών άπχισιωτέρων εχθρών 
τοϋ Γένους καί τή; Φυλή; τών 'Ελλήνων. Είνε 
πάντοτε ή αύτή. Είνε άρχαία, μέση καί νεωτέρα 
ούχ ήττον.

Κατά τού ΰπονομεύοντο; τήν ’Εθνικήν ένότητα 
κινδύνου τούτου, ο; είνε σπουδαιότερο; ή δσον οί 
πολλοί καί έπιπόλαιοι ή αφιλοσόφητοι τών πραγμά
των παραιηρηταί φρονοϋσιν, ανάγκη επιτακτική ν’ 
αναγραφή εν αύτώ τώ Συντάγματι προσήκουσα διά- 
ταξις, δτι έπίσημο; γλώσσα τή; ’Εκκλησία; καί τού 
Κράτους είνε ή ’Εθνική άπηλλαγμένη όθνείων λέ
ξεων, ξενισμών, διαλεκτικών τύπων καί χυδαϊσμών 
χρησιμεύουσα ώ; όργανον τή; Δημοσία; υπηρεσία; 
έν πάσι τοί; κλάδοι; καί τοΰ θείου κηρύγματος έν 
τοί; Χαοίς, έπιβαλλομένη; τής διδασκαλίας τή; έλ- 
ληνι .ή; έν τε τοί; δημοσίοι; καί ιδιωτικοί; έκπαι- 
δευτηρί;:;, προκαταρκτικοί; ή ανώτεροι;, παντό; 
βαθμού καί τάςεως.

’Εν έξόχω προ; 'Γμά; τιμή 
'() Πρόεδρο;

Γ. Μ ατριώτης
'Ο  Β '  ’Ε π ίτ ιμ ο ;  Πρόεδρο;

Ό  Ά&ηνών Θεόκλητος

Ή  Ε π ι τ ρ ο π ε ί α

Έ μ . Ζολώτσ.ς ΙΙρυτιινις, Δ. Τζιβανόπουλος Εισαγ- 
γελενς, Κ. ΓΙιχπαμι/,αλόπουλος Νομάρχης, Α. 
Α. Κυριάκός Καθηγ. Πανεπιστημίου, Σ. Βάσης 
Καθηφ. Πανεπιστημίου, Β. Λεονάρδος Τμημα-
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τάρχης, Γ. Καπετανάκης Εισηγητής, Λ. Γειορ- 
γιάδης Νομομηχανι.κός, Γ. Παπακοάννου Πρόε
δρος Συντεχνιών, I. Μεσολωρά; Καθηγ. Πανε
πιστημίου, II. Πουλό.τυυλος Έργοστασιάρχης, 
Λ. Μαντζοννης Έργοστασιάρχης, Γ. Καρυτνίος 
Γ. Γαρδίκας "Υφηγητής,Γ. Φιλάρετος Δικηγόρος.

Στο «Εμπρός» (17 Φεβρ., σελ. 2, στήλη 1), 
ι» κ. Ζ. Παπαντωνίου γράφει τά σοιρά τοΐτα λόγια 
καί. μάς καταδικάζει, ό άκαρδος, σέ θάνατο όλους 
πού ακολουθούμε τόν Ψυχάρη.

«. . .’Επειδή ομω; άναψε κατ’ αυτά; το πύο τή; 
γλώασης, α; προσθέαωμεν, δτι ί Εκπαιδευτικό; 'Ό
μιλος εινε . . . Άντιψυχαρικό;. Είνε ό άντ ψυχαρι- 
κώτερο; τών συλλόγων, περισσότερον εχθρό; τοΰ κ. 
Ψυχάρη καί άπό τόν σύλλογον ποΰ ίδρυσε-/ ί κ. 
Μιστριώτης. Διότι ό Εκπαιδευτικό; 'Όμιλο; έχει 
ώ; άρχήν του δτι τήν γλώσσαν τοΰ μέλλοντος δέν 
τήν ξεύρομεν άκόμη καί θά μά; τήν οώση ό χρόνο;, 
κυρίως δέ τό υλικόν τη; θά θησαυρισθή εί; τό Δη
μοτικόν σχολεϊον, όταν του το άπαλλαχθή άπό τήν 
τυραννίαν τή; ’Αττική; γλώσση; καί χειραφετηθή. 
Ένφ ί κ. Ψυχάρη; μάς λέγει δτι μία είνε ή γλώσ
σα τοΰ μέλλοντος, αυτή πού άνεκάλυψεν ό ίδιο; 
καί τή; όποιας οί οπαδοί του έκαμαν ήδη τήν 
γραμματικήν. Γρονθοκοπείται λοιπόν ο εκπαιδευτι
κό; ομιλο; μέ τόν κ. Φυ χάρην. μολονότι καί οί δύο 
υποστηρίζουν τήν προφορικήν γλώσσαν. ΙΙοίο; νά έ- 
χ η  τό δίκαιον από τοΰ; δύο ; Τούτο μόνον ξεύρω 
οτι οί κυριώτεροι συγγραφείς περί τών οποίων άκοΰ- 
τε οτι είνε δημοτικισταί, συμφωνούν μέ τόν "Εκπαι
δευτικόν 'Όμιλον καί θεωρούνται ιό; βέβηλοι άπό 
τόν κ. Ψυ χάρην. Φαίνεται δέ οτι μόνον οί εχθροί 
τοΰ κ. Ψυχάρη εΰρίακονται εί; τήν αλήθειαν. 'Η 
Ψυχαρική φιλολογία, δηλαδή δ,τι έχει γραφή έως 
τώρα, στίχο; ή πεζόν, άπό τού; δημοτικιστά; τού; 
άκολουθήσαντα; τό Φυχαρικόν δόγμα, τού; νομί- 
σαντα; δτι εξω αύτοΰ δέν υπάρχει σωτηρία, δπω; οί 
καθολικοί διά τόν καθολικισμόν, τού; μειουσιωθέν- 
τα; εί; Ψυχάρην. καί τού; άναπνέοντα;, σκεπτομέ- 
νου;, γράφοντας μέ τήν γλωσσικήν διάνοιαν ποΰ 
έδώρησεν ό διδάσκαλο; εί; τοϋ; μαθητά; του, μονα
δικήν τυραννίαν, ή Ψυχαρική λοιπόν φιλολογία ε!- 
νε χρεωκοπημένη. 'Ό,τι έγράφη καί ο,τι θά γραφή 
άκόμη έπάνω εί; αυτήν, είνε ψέλλισμα, άνοια, πα- 
ρεξήγησις τή; δημοτική;, παρεςήγησις τοΰ φορκλόκ, 
θάνατος τή; συγγραφικής τέχνης. Εί; αιώνα τόν ά
παντα δέν θά βγή τίποτε άπ’ αυτήν. Καί άν τύχη 
άκόμη άληθινοί συγγραφείς (πράγμα άπιθανον) νά 
έργασθοΰν μέσα εις τό στενόν Φυχαρικόν· δόγμα, 
αυτό καί μόνον είνε ικανόν νά τοΰς έμποδίση κάθε

ΝΟΓΜΑΣ



ρόπο έκδηλώσεω;. Ό κ. ·Γυχάρης, καθώ; έγώ ζεύ
ω τουλάχιστον, εΐνε έργάτης άξιο; κάθε τιμής, έ- 
τστήμων μεγάλης αξίας, έργασθείς, εργαζόμενος, 
νωρίζων ν’ άποθάνη είς την έργασίαν, δπω; ο: κα- 
οί Γάλλοι μέσα εις τούς οποίους ζη καί, παρ ολα 
σα λέγονται έδώ, κατέχων λαμπρά εκείνο που δι
δάσκει είς τήν Γαλλίαν. 'Η θεωρία του περί γλώσ- 
¡ης : Είνε καί αυτή έπιατημονικώς σωστή. Άλλά 
ιέχρις ενός σημείου μόνον, όπως υπήρξαν πολλαί 
έτυχεΤ; μαθηματικαί έργασίαι, αι οποίοι; άρχισαν 
οαλά καί ¿σκόνταψαν κατόπιν. Πέραν τοΰ σημείου 
αύτοΰ υψώνονται πελώρια προβλήματα, τά οποία 
:ήν κάνουν νά γυρίση πίσω. Τό μέγιστον αυτών εί- 
/ε ή Ακαλαισθησία —τό στοιχείον τοΰ 4 υχαρικοΰ 
όόγματος —μέ τό όποιον ποτέ δέν γίνεται γλώσσα 
καί αν γίνη διά τής βίας, δέν υπάρχει ποτέ λαός 
νά την καταπιή. Ό Εκπαιδευτικός λοιπόν Ομιλος 
είνε ένας ϊμιλος καθαρώς άντιψυχαρικός, άσπασθείς 
τήν θεωρίαν τής ροής τής γλώσσης, πράγμα σπου
δαίο·/, καί θέλων νά ίδρύση σχολείο·/ διά πειράμα 
τα, τά πορίσματα τών όποιων αδύνατον νά μήν είνε 
σπουδαία».

Ε ίν α ι  σω ρ ό ς  καί σω ρ ό ς  όσα γρα φ τήκα νε σ π ς  

(¡ ημερίδες γ ιά  τό Ζ ή τη μ ά  μ α :  τούτη τή βδομάδα, 

μα ποΰ τ ό π ο :  στό σημερνύ φύλλο ! Α ν α γ κ α σ τ ή κ α 

με, μίι λύπη μας, νάν τάφίσυνμε: καί ΐα ω ς  στό φύλλο 

της άλλης Κ ερ ια κ ή ;  τά ν κ φ έρ ο υ μ ε  μ έ  κα μ ιά  σύντομη 

π ερίληψ η, έτσι. γιά τήν ιστορία. »

Ο Ν Ο Γ Μ Α Σ
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Η Κ οινή Γνώμη
Υ Π Ο ΥΡΡΓΟ Σ! . . .

νο-

ΎΙ Θ Ε Λ Ε Τ Ε

Φίλε. <:ΧϋΙ!Ιΐά->,

Σάν τόν Πέτρο, ό κ. Άλεξκντρη;, £ κ. 'Γπουρ 
γός της Παιδείας, ¿παρνιέται τόν «Μν/.παιδ. "Ο 
μιλο» — καί τό σπουδαιότερο, κατα-, γέλνε: τούς Ε~ 
τέ; του πώς του κλέψανε τήν υπογραφή του, πώ; 
δεν υπόγραψε τό Καταστατικό,πώ; οέν τού; γνωρίζει 
καθόλου. 'Όταν στόν ‘Όμιλο μέσα βρίσκεται ένα; 
ΙΙετροκάκκινος, ένα; 'Ίόα;, καί τόσοι άλλοι κύριοι, 
όχι μόνο δέν πιστεύω όσα καταγγέλνει ό κ. Άλε- 
ξαντρής, μά τό έναντίο, κλαίω γιά λογαριασμό του. 
Κλαίω οά καί 
πού έχει τέτιου;

Μ ι* πολύ έξυπνη καρικατούρα ε ίχε  ή «Σατυρική "Επι
θεώρηση -> τ ή ;  περασμένη; Κεριακή;.  Ε ίχ ε  τόν εκδότη τον 
«Χουμα» Άρκουδιάρη καί τό Μιστριώτη 'Αρκούδα. Κ ’ I -  

γόρευε ό Άρκουδιάρη; τή γλωσσική Αρκούδα καί τή ?  έ 
λεγ ε  :

— « Ά ιν τ ε  νά μλέπουμε τώρα τό π ώ ;  Οά ργκάλη τό 
γκλώσσσα ασπροπρόσωπο.... Ά φ ε ρ ιμ  !»

— - τ ό  « Εθνικό Δυμπόσιο» («Νουμά;» 42»)  μείνανε 
δυό σημαντικά τυπογραφικά λάΟια πού πρέπει νά διορθω
θούνε. Δελ. 8 1 ,  στήλ. 2, αράδα 18, ή φράση πρέπει νά δια
βαστεί έτσι : «Π α τριώτη; στάθηκε ό ξασιλιά;. τοΰ κ ά 

ψανε τήν καρδιά οί εθνικές οί συφορέ;· άγιο; ,όέοαια κι ό 
ρ.ωμαίϊκο; ό πατριωτισμό;, άπό τον; πιο ιερού;·» καί σε

λίδα 84 ,  στήλη 1, αράδα 2 1 ,  αντί;  « κ ’ ε π ο μ έ ν ω ς »  νά 
διαβαστεί « κ - ε ν ω μ έ ν ο ι  δλοι το ν ;»  κτλ. ί ε λ .  8 5 .  στήλη 1, 
αράδα 8 άντί; « π ρ ο ε δ ε τ ί α ς »  ('. !) «προεδρεία ;» . "Οσο γιά 

μερικά Λ’ τελικά ποΰχουνε τήν κακιά συνήθεια οί τυπογρά
φοι νάν τά ξγάζουν άπό κεί  πού όέν πρέπει (λ. χ. « τή  
παραίτησή μου») καί νάν τά ράζουν πάλι,  εκεί  πού δέν 
πρεπει, τι νά πούμε ; Οσοι έχουν ανακατωθεί κά π ω ; με 
τυπογραφεία καί ξέρουν τά τυπογραφικά π α ρ α σ κ ή ν ι α , θά 
μ ά ;  δικιώσουνε.

  « Έ χ ·  τ ί ε ρ ζ ί .  σοΰ λέει  ό τυπογράφο;. Γιά ένα X
χάλασε ό κ ό σ μ ο ; :»  Καί κόπιασε τού λόγου σου νάν τού 
γ »μ .σει ;  το κεφά/.ι.

— —τό τηλεγράφημα πο ίστεΐκε, σε κινέζικη γλώσσα 
γραμενο, ο Πατριάρχη; στο Μιστριώτη. τον έν τ ο μ ο λ ο γ ιώ -  

τ α  το , ειόαμε με άπορΐα να τιτλοφοριέται έν τ ο μ ο  ένα; κ ο 
τζάμ. ελέφαντα;. Τ ’ είναι τούτα πάλι :

Εγινε καί ή πολυθρύλητη Φοιτητική διαδήλωση 
τήν Πέμτη τό δειλινό. ‘II παράσταση δέν πέτυχε, οσο κι 
αν ξελαρυγγιάστηκε ό κ. ϊκα π ετο υρά κη ;  στήν αύλή τ ή ;  

Κουλή;, φορτιύνοντα; στή ράχη τ ή ;  Δημοτική; ό λε ;  τ ί ;  
καθαρευσιάνικε; ά η ΐ ί ε ;  Κ ι χ ρ ι μ π ά ρ α ,  Κ ω σ τ α ν τ ή ς  Π α λ ιο -  
χ ο ν β έ ν τ α ς  καί τα τέτια.

—  Έ ν α ;  φ οιτητίκο ;  ομω;,  ενα παιδάκι τοσοδά, ό 
Κωνσταντόπουλο;, όταν ό /.. ϋκαπετουράκη; αγόρευε, κ" οι. 

άλλοι φ ο ιτ η τά ίε ;  ουρλιάζανε, απάγγειλε ήσυχα ήσυχα τό 

«"Απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη» καί φώναξε :

—- « Ό χ ι .  δέ θά μα; θάψατε τή γλώσσα ! Ζήτιυ ή Δη
μοτική ίι>

— Τό παιδί τό κυνηγήσανε, τό πιάσανε, τό ρρίσανε. μά 
τοΰ κάκου. Ή  φωνή τ ή ;  ’Αλήθεια; ακούστηκε καί ή ’Α
λήθεια πάντα νικάει.

—  Τό Γλωσσικό Ζήτημα δέν ήρθε τήν ΙΓέμτη στή Ηου- 
λή. Κρίμα;.  ίσω; έμεινε τά γλέντι γιά τήν Καθαροόΐο- 
μάδα.

- -  Τό τ έ λ ο ;  τοΰ άρθρου τοΰ κ. Στασινόπουλου «2 τη  
Ι'/.ύρο», έμεινε γιά τό φύλλο τ ή ;  ά λ λ η ;  Κεριακή;.

μά λογαριασ Λ τοΰ κ !ϊ·ν·.ζέλου, 
πουργού; --τέτια παληκάρια πού

τό βάζουνε στά πόδι« μόλις τά στραβοκοιτάζει κα
νείς, πού άρνιοΰνται ακόμα καί την υπογραφή του;, 
οπως θάρνηθούνε αύριο κι αύτόνε τον ίδιο, άμα 
βρούνε άλλου το συφέρο του;.

Πρόθυμό; σου
ΦΓΓΟΣΤΡΑΤΟΣ

f l ñ  N ñ Τ\/ΓΙ£2ΘΟΥΝ
ΤΑ ΔΙΙΓΠΜΛΤΛ ΤΟΥ ΛΒΛΖΟΥ

Θά χρειαστούν Γ>00 ίίραχμέ; γιά νά  γίνει ένας τ ό μ ο ;  ά.τό 

1Ü — 12  τυπογραφ ι κά φύλλα).

Π ερασμένες συντρομές Δρ. 70

’Αργυρής Έφταλιιότης 10

Δρ. 80
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ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ τούτου τού τόκου όριζομενου ε ΐ ;  1 τοίς ο)ο κατ έτος μέ - 
χρι 50 .0U 0 δραχμήν· τέραν δε τού ποσού τούτου εις 1)2 
τοίς ο)ο· Λί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί εις ά- 

κ. Σ τ .  Σ ν ν λ .  στην ΙΙάτρα. Λί μάς δυσκολεύει τίποτες  νοικτόν λογαριασμόν παραδιδομενου τΑ καταθέτη βιβλιαρίου
νά σοΰ τό πούμε. Ό  A. Ε .  πού δημοσιεύει  τις  « Κουβέν- λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών,
τες» στό «Νουμα» είναι ό ’Αργυρής ’ Ε φ τα λ κ ΰ τη ς .— Στό p .ζ.α^ _  °)°  κα" δτος διά τ ά ;  καταθέσεις άποδοτεας
Ε ν σ τ α ν τ α ν έ  τ ή ;  ΙΙάτρας. Νά προσέχεις,  γιατί πολλοί μ= - κ ζ 1' '  ζ '  * « » λ ίχ ι - ^ ν .

. . .  . 2 τ!>;ί  ε )° κ α · ετος δια τάς καταθέσεις  τας απο-
ά.τό τήν ’Αθήνα σού ξεφουρνίζουνε πολλά μπαγιατικα ?0_ ε α,  μετά ςΛ, ¿τος τουλάχιστον.
καί ξένα γιά δικά τους. Νά, λ. χ. στό τελευταίο σου ’ :! τοίς ο)ο κ α τ ’ έτος ϊ'ιά τάς καταθέσεις τάς άποδο-
φύλλο δημοσίεψες ένα προκατακλυσμιαίο ποίημα τοϋ Ταγ- τεας  μετά δυο έτη τουλάχιστον.
κόπουλου * « Ό  έρως μασκαράς» δίχως νάναφέρεις καν ;1 1 τοί ς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταύέσεις τάς άτο-

_ „ . _  , „  , , τ  - ■ β ο τεα ;  μετα τεσσαρα ετη τουλάχιστον,
ποιανού ε ί ν α ι . - κ .  Δ. I I .  Κ α ν .  στο ΙΙαλαιοχιυρι. Σου το  4  ^  ^  ^  . , . _ 4 _ ο ί 5 . έ* .

στείλαμε.  Δεχόμαστε ό,τι μάς γράψεις. - -  ίί. A. I  ράψε μ α ς  μΕΤά πέντε έτη τουλάχιστον Ας καί διά τάς πέρα των πέντε
πότε τελιιύνει καί στείλε μας δτι σχετικό), γιά νά φρον έτων ή τάς διαρκείς.

τΐσουμε. „  ,
Α α τ α ν ε σ ε ι ς  ε ι ς  χ ρ ν α ο ν

Δέχεται έτι  εντόκου; καταθέσει ;  εις χρυσίνν. ήτοι ε ϊ ;
ΕΟΗΙΚΗ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  ΤΗ Σ ΕΛΛΑΑΟΣ φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποϊοτέαι έν ήρισμένη προ

θεσμία ή διαρκείς επί τόκω.
’Έ ν τ ο κ ο ί  κ α τ α θ έ σ ε ι ς *  1 1)2 τοίς ο)ο κ α τ ’ έτος διά καταθέσεις (5 μηνών τούλάχ.

2 0 )0  » » » » ,> >> 1 έτους

2  1)2 » >> » » )> >> 2 ΙτΑν
Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια 

'Γροποποιηθείσης τή ς  κλίμακος των τόκων των εις  τρ α 
πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν οψει ή 3 0 ) () * » * » » ,> 4 » »
επί  προΟεσμίρ, δηλοποιεΐται, ότι άπό 15 ’Απριλίου Γ.Η19 ή 4 0 )0  » » » » » .> 5  ■> »
’Εθνική Ίρ ά π ε ςα  τής  Κλλάδος δέχεται παρά τε  τή) Κε\- Λ ί όμολογίαι των έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κ α τ ’
τρικφ  Κιιταστηματι  καί τοίς Υποκαταστημασιν αυτής κα- έκλογήν του καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.
ταΟέσει;  ε ις  τραπεζικά γγαμμάτια άποόοτέας έν ϋψει ή έν Χ4 κ ε ? ά λ α ,ον κα1 ο1 - ¿ κ51 4|1ολογ,,τ,ν ' κληρώνωνται
ώρισμένη προθεσμία επί τόκω. π α ρ ά  τΑ Κεντρική) Καταστήματι καί τ ί  αιτήσει τοϋ κατα-

1 1 ,2  τοίς 0)0 κατ' έτος διά τάς έν οψει άποδοτέας 04- ου |ν τ6 Ϊ ;  Ύποκαταστήμασι Τραπέζης s i ;  τό αϋτό vi
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 1 0 . 0 0 0  πέραν δέ τού ποσού μισμα.

ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΙ n m m  ATPJI/lOTfl
ΤΒ ΜΕΓΒ/ΙΕΙΤΕΡΒ ΕΛΛΗΗΙΚ» Y(1 EPfiKEAfOfl ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

u A 0 H N A I„  τ ο ν ν ω ν  ι β , ο ο ο  4 Θ Ε Μ ΙΣ Τ Ο Κ Λ Η Σ ,,  ΤΟΝΝΩΝ 1 5 ,0 0 0
ΜΕ ΔΤΙ1ΛΟΥΣ ΚΛΙΚΑΣ ΛΙΙΤΛΑΣ ΜΗΧΑΝΑΣ ΑΠΛΙ'ΑΜΓΛΛΑ ΕΙΣ ΑΧΤΟΧΗΧ ΚΑΓ ΚΓΣΤΛΗΚ1ΑΧ

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗΣ ΤΧΥΤΗΤΟΣ 1 5  ΜΙΑ ΑΙΩΝ
Διαμερίσματα έπιβατών άνετώτατα.—Αϊθονααι στολυτελεΐς Α . και Β  θέσεως, Καπνιστήρια, ίδια- 

τεραι αϊθουααι Κυριών, Μουσικής. *Εστιατορίου.—Νοσοκομείου, άπολυμαντικός κλίβανος, Αου- 
τρώνες, Κουρείου, Παντοπωλείου, Καφφενεΐον, Ζυθοπωλείου.—ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΕΣΙΣ καινουρ
γής μέ 2 0 0  κλίνας.— Θέρμανσις διά Καλοριφέρ είς τά διαμερίσματα των Μεταναστών. — Ι δ ια ί
τεροι τραπεξαρίαι Μεταναστών.

Η λ ε κ τ ρ ι κ ό ν  φ ω ς, άαΟ,ομ,ατο^ ΐηλέγ/>Λ φ ος

Δ ΡΟ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ  Τ Α Κ Τ Ι Κ Α  Κ Α Τ Α  « Ο  I IΜ Ε Ρ Α Σ

11Ρ0ΣΕΧΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΩ ΚΑΛΑΜΩΝ- 
ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤ’ ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ

T O  T J W O n A O I o y  « Ο Κ Μ Ι Ι - Χ Ο Ι ί ι \ Ι Ι 3 £ »

Τ Η Λ ι '  « α  Φ Ε Β Ρ Ο Ι ’ Λ Ι Μ Ο ν  1 9 1 1

ΔΓ ΕIII ΒΑΤ ΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΛΠΕΥΘΥΧΊ’ΕΟΧ
Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ  π α ρ ά  τ ή  κ ε ν τ ρ ικ ή  Δ ιε υ & ύ ν ο ε ι  Ι Ι ε ο μ α ν τ ζ ό γ λ ο u κ α ί  Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς  rivaj& cv Χ ρ η μ α τ ισ τ η ρ ίο υ .

Ε Ν  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ι  π α ρ ά  τ ω  Π α ρ α ρ τ ή μ α τ ι  τή ς  Δ ι ε υ θ ό ν σ ε ω ς  Λ ε ω φ ό ρ ο ς  Α ίγ έ ώ ς  ά ρ ιϋ · . 5 -  

Ε Ν  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο  Υ Π Ο  Α Ε Ι ,  Σ Μ Υ Ρ Ν Η , Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η , Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α , Κ Α Λ Α Μ Α Ι Σ ,  Π Α Τ Ρ Α Ι Σ

Π α ρ ά  τ ο ί ς  Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο Ι Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Ο Ι Σ  κ α ί  ε ί ς  τ ο υ ς  κ α τ ά  τ ό π ο υ ς  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ Σ  τ ή ς  *Ε τ α ι ρ ί α ς ·


