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ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ
Πολλά χρόνια δέν πέρασαν άπό τότε. Κι όμως 

φαίνονται τόσο μακριά, πού μπορεί κανείς νά στα- 
θή καί νά τά κοιτάξη μέ τή γαλήνη τής ιστορίας. 
"Ισως νά συντελέσανε σέ τούτο τά τελευταία γεγονό
τα τής καταδίωξης άπό τήν 'Ελληνική Δικαιοσύνη 
μιας ίδανικεμένης αναμορφωτικής ορμής, πού τέλκο- 
σε χαραχτηριστικά μέ τήν απόφαση τών Έφετών 
Ναυπλίου.

Εϊτανε ή εποχή πού ή γλωσσική αναγέννηση μό
λις άρχισε ν’ άπλώνη τις ρίζες της. Καλά καλά ό α
γώνας δέν είχε χαράξει. Οΐ φιλολογικές απόπειρες 
εϊτανε ακόμα ανακατεμένες μέ τή δημοσιογραφία. 
"Ομιος τά παραδείγματα νέων τότε λογίων πού ερ
χόντανε μέ ορμή επαναστατική, όσο κι άν τούτο δέν 
ξεχώριζε καθαρά, νά χύσουνε καινούργια ζωή στήν 
ποίηση καί στό δήγημα, μέ τό μεταχείρισμα τής 
ζωντανής, τής δημοτικής μας γλώσσας, μάς τραβού
σαν εμάς, παιδιά ακόμα, σέ μιάν απορία. Πελαγω
μένοι μέ τή διδασκαλία τού σκολειού, χωρίς στήριγ
μα κανένα καί καμιά θετική γνώση γιά τά πράματα 
πού άντικρύζαμε, πασκίζαμε μονάχοι τότε, φερμένοι 
άπό ένα ισχυρό ψυχόρμητο, ν’ αρχίσουμε νά μαθαί

νουμε γράμματα,τή στιγμή ϊσια ίσια πού μόλις παίρ
ναμε τό δίπλωμά μας άπό τό Γυμνάσιο. Εΐταν ένας 
κύκλος νέων, πού διάβαζε μέ μανία δ,τι έβρισκε ή 
καλήτερα δ,τι τού προσφέροταν στήν τότε εποχή. 
Τό πέρασμα τού καιρού σιγά σιγά ερχόταν κι άδεια- 
ζε τον κύκλο. Τραβούσε σέ διαφορετικές στράτες 
τά φιλογράμματα παιδιά, κι άλλους έρριχνε νωρίς 
στον άγώνα τής ζωής, άλλους έφερνε σέ σπουδές καί 
σέ μελέτες θετικώτερες καί «πραχτικώτερες» κατά 
τήν κοινή έννοια.

’Απ’ τον κύκλο αυτό ξεπήδησε ό Άλέξαντρος 
Π. Δελμούζος. Παιδί, μέ γλυκειά παρθενική φυσιο
γνωμία, μέ μιάν άσβυστη πάντα εσωτερική φωτιά 
πού άντανακλούσε στά μικρά του πρασινογάλανα κι 
άνήσυχα μάτια. Γιομάτος ζωή τριγυρισμένη μέ όνει
ρα, ενθουσιασμούς λογισμένους κάποτε άπό μελαγ
χολίες, τραβηγμένος όλος άπό Ποίηση, ϊδεολόγος* 
έτοιμος όμως γιά τον κοπιαστικό δρόμο τής έργα* 
σίας.Σάν ήρθε άπό τήν επαρχία του γράφτηκε φοιτη
τής στά Νομικά, σύμφωνα με τήν επιθυμία τού σπί- 
τιού του. Μά γλήγορα κατάλαβε πώς δέ θά μπορού
σε νά ύποτάξη τον εαυτό του σέ άλυσσίδες πού τονέ 
στεναχωρούσαν. Τον είχε συνεπάρει ολάκερο ή άγά- 
πη τής φιλολογίας. Δέ δίστασε τύν άλλο χρόνο νά 
μεταγραφτή στή Φιλοσοφική Σκολή, καί νά ριχτή μέ 
άφοσίιοση στά μαθήματα.

Τον καιρό έκεϊνο έγραφε δηγήματι.Ι στήν καθα
ρεύουσα, έγραφε καί στίχους στή δημοτική, πού όλα 
τούτα κυκλοφορούσανε χερόγραφα σέ στενό κύκλο.Οί 
στίχοι του τό περσότερο λυρικοί, έμπνεσμένοί άπό τις 
λαχτάρες τού κόσμου πού ξανοιγόταν μπροστά ίου, 
άπό τήν ομορφιά τής “Αττικής φύσης, άπό τήν ιδέα 
τής Πατρίδας, άπό τή φλόγα τού έρωτα. 'Η εργα
σία του εΐταν άκαταπόνητη. ’Ήθελε νά βάλη μπρο
στά όσο τό δυνατό γληγορώτερα κι ό*ο τελειότερα 
τό έργο πού καταπιάστηκε μονάχος του. Σέ άπολίτι- 
στη χώρα, σάν τή δική μας, κανείς δέν μπορούσε νά 
έχτιμήση άπό τή σωστή του μεριά, τό βαθμό τήζ 
παλληκαριάς, τήν ουσία τού ηρωισμού τού νέου Δελ- 
μούζου πού καταπατώντας τις γύρω συνθήκες άφινε 
ένα άφρόντιστο κοινωνικό μέλλον, πού μπορούσε νά 
τού άσφαλίση ή καλή οικονομική κατάσταση τής 
οικογένειας του, καί πήγαινε νά γίνη «Δάσκαλος»ό
πως παιζογελώντας τονέ φώναζαν οί δικοί του. Δα- 
σκάλοι, γινόντανε τότε, όσοι νομίζανε πώς τούς λεί
πει κάποιο ανώτερο θάρρος γιά τή ζωή καί θέλανε
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νά εξασφαλίσουνε μια σχετική θέση κ’ ένα μιστό, νά 
περάσουνε τά χρόνια τους. Ή  φιλοσοφική σκολή, 
πλημμυριστή τον καιρό εκείνο από δειλά, ξερά στο 
μυαλό και στενόκαρδα γεροντόπαιδα, πού ή τέτοια 
αντίληψη τής αποστολής τους, εσώψυχα τούς εΐτανε 
ριζωμένη.

Ό  Δελμούζος έκει μέσα έκαμε εντύπωση άνυπό- 
ταχτου. "Ακουγε τά μαθήματα, μά άρχισε νά έχη 
γνώμες, γιά τά ζητήματα, δικές του. Είχε απορίες, 
είχε αμφιβολίες, συζητούσε μέ άλλους αρχαιότερου? 
φοιτητές κ9 ή γνώμη του είχε μιά βαρύτητα. Τον 
πρόσεχαν κα'ι τον άκουγαν. "Εβλεπε τά πράματα φω
τεινότερα, πλατύτερα, άπάνου από τά συνειθισμένα 
καί τά πατημένα. Στενοχωριότανε πολλές φορές μέ 
τό στενή άποψη πού παίρνανε τή φιλοσοφική επι
στήμη οί καθηγητές του, γιά τον τρόπο τής διδα
σκαλίας, γιά τον τρόπο τής ερμηνείας των συγρα- 
φέων, γιά τώφέλιμο καί πραχτικό τού τρόπου και 
συχνά άπαγοητεμένος ρωτούσε άν θά μπορούσε νά 
τούς άκολουθήση, αν θά μπορούσε νά ΰποτάξη τον 
εαυτό του στά δασκαλικά συστήματα γιά νά «πάρη 
δίπλωμα». Τις γνώμες του αυτές δέν τις έκρυβε δου
λικά. Τις φώναζε καί τις υποστήριζε στούς συσπου- 
δαστές του, τούς γιόμιζετά μυαλά ιδέες, τούς «προ
σηλύτιζε».

Τούτο τον καιρό, τον τράβηξε τό γλωσσικό ζή
τημα. Θρεμένος μέ τή γλωσσολογική διδασκαλία τού 
Χατζηδάκη, μέ τον άξιο επιστημονικό δρόμο πού έ
δινε αυτός στην έρευνα γιά τά λογής ζητήματα, έ
φτανε μόνος του στά συμπεράσματα πού ό καθη
γητής, από χίλιους γνωστούς λόγους, δέν ήθελε, δέν 
τολμούσε, δέν είχε τή συνείδηση νά φτάση. *Αρχισε 
πρώτα ν’ άπορή, ύστερα νά μελετά καί νά θέλη νά 
γνωρίση τό βάθος τού φαινομένου. Στο τέλος τον 
πλημμύρισε τό φώς. Διάβασε τον Ψυχάρη, τον Έ - 
φταλιώτη, τον Πάλλη. Γνώρισε τον Παλαμά.. Ε ν 
θουσιασμένος γιά τούς καινούργιους ορίζοντες πού α
νοίγονταν μπροστά του. "Εβλεπε ένα δρόμο, μιά 
ζωντάνια, ένα μέλλον, θυμούμαι μέ τί κριτική αυ
στηρότητα μιλούσε τότε γιά τή διδασκαλία, γιά τήν 
ιδεολογία τού Μιστριώτη. Έσπειρε τά ζιζάνια τού 
πνεματικού καθαρμού στούς κύκλους τών συφοιτη- 
τών του. Αυτοί τονέ κοίταζαν μ’ επιφύλαξη Τον ύ- 
πόβλεπαν. Τον κουρκουσούρευαν. Μερικοί δμως τρι
γύρισαν τον επαναστάτη καί σύντροφοι του γενήκαν. 
Μέσα σ9 αυτούς ό Δη μ. Γληνός, ό Μανόλης Τριαν- 
ταφυλλίδης. Ό θρόνος τού Μιστριώτη άρχισε νά κλο 
νίζεται. 'Ένα δυνατό ρέμα από λεύτερες, ζωντανές 
ιδέες άρχισε νά πνέη στο τέμενος τής σκολαστικής 
Μούσας. Σέ λίγον καιρό ήρθανε άλλοι νέοι φοιτη
τές, κατοπινοί τού Δελμούζου, πού άρχισε νά τούς

τραβά ή αληθινή αγάπη προς τά γράμματα. Καί 
μπορούμε νά πούμε, πώς γιά τήν εποχή του αυτός 
στάθηκε παράδειγμά τους.

£
Στο μεταξύ δ Δελμοΰζος τέλιωσε τις Πανεπι

στημιακές του σπουδές, πήρε τό δίπλωμά του καί 
τράβηξε γιά τή Γερμανία. Τώρα έγραφε λιγότερο 
στίχους, λιγότερο τον κρατούσε στά χέρια της ή ά- 
γάπη τής «έλαφρής» ας τήν πούμε συνθηματικά,φι
λολογίας. Έννοιωθε μέσα του τή λαχτάρα τής δρά
σης. Τδνειρό του νά γίνη παιδαγωγός, νά σπουδά- 
ση τή νέα καί μεστή, μά τόσο περιφρονημένη στήν 
Ελλάδα, επιστήμη, καί νά κατεβή εδώ νά ξεβουρ- 
κώση τά σάπια ιδανικά πού είχανε πατήση στο λαι
μό τό Έθνος καί θέλανε νά τό πνίξουνε.

Στά ξένα παρακολούθησε μ’ εύλάβεια καί μέ α
φοσίωση δ,τι τον ένδιέφερε γιά τό σκοπό του. Στή 
Γιένα, στή Αιψία, στο Βερολίνο, στο Μόναχο."Ακού
σε τά φιλοσοφικά μαθήματα από τον καθηγητή 
Βούντ, παρακολούθησε χόν Κρουμπάχερ. Έγειρε 
προς τήν κοινωνιολογία. Ό δημοτικισμός του δυ
νάμωσε από τή μιά μεριά,μά ύποχιόρησε κάπως από 
τήν άλλη, γιά μιάν ανάγκη συβιβασμοΰ στήν άδιάλ- 
λαχτη, γιά τή γλωσσική μεταρρύθμιση, κοινή γνώμη. 
Σύστημα δικό του σκάρωσε ολάκερο γιά τό ρωμαίϊκο 
σκολειό, σύμφωνα μέ τά σοφά Ευρωπαϊκά πρότυπα 
καί τις γνώμες τού δικούμαςΦωτιάδη. ’Όχι βέβαια 
μέ παιδαγωγικά δόγματα στις λεπτομέρειες, γιατί τού 
χρειαζότανε νά μελετήση ακόμα. Μά οί γενικές του 
γραμμές εΐτανε: αληθινή, βαθιά μόρφωση τού παι
διού πού θά ύψώση τή συνείδηση καί τό πνέμα καί 
θά φέρη στον πραχτικισμό κοντά, καλλιεργώντας τήν 
αύτοβουλία καί τήν ενεργητικότητα, υποβοηθώντας 
δλα τά καλά φυσικά ψυχόρμητα τού παιδιού καί χτυ
πώντας τή λογοκοπία καί τον ψευτορωμαντισμό.Έ- 
βλεπε πώς τό σκολειό, δπως τό είχανε καταντήσει τ9 
ασύστατα εκπαιδευτικά συστήματα τού Ελληνικού 
Κράτους, εΐτανε τό μεγαλήτερο εμπόδιο γιά τήν πνε- 
ματική αναμόρφωση τού Έθνους, μιάν αναμόρφω
ση πού τήν έβλεπε μπροστά του βέβαιη καί θετική 
μέ τήν τέτοιαν αλλαγή.

Στή Γερμανία είδε ακόμα κ’ έννοιωσε βαθιά τις 
ανθρωπιστικές τάσες τών λεύτερων κύκλων καί τού 
γεννήθηκε ή πιθυμιά νά συντελέση στο ξύπνημα, 
στήν πνεματική εξύψωση τού εργάτη, τής λαϊκής 
μάζας, πού μέ τή σκοτινιά πού τή σημαδεύει φέρνει 
χόν τόπο μας στο πιο κάτου επίπεδο τού πολιτι
σμού. Τά οικονομικά ζητήματα, τά κοινωνιστικά, 
τραβήξανε τό έ\διαφέρο του. Κατέβηκε στήν Έλ-
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λάδα, άρματώμένος επαναστάτης. Παιδαγωγός αλη
θινός, μέ ορίζοντα λεύτερο, ψυχή ανοιχτή, χαραχτή- 
ρα τίμιο και διαμαντένιο, καρδιάν αγαθή. Μέ τά 
προσόντα τής σπουδής του, δέ γύρεψε νά πάρη 
«θέση». Θέλησε νά δούλεψη γιά νά μελετήση, γιά 
νά λύση απορίες, γιά νά καταστρώση τά συμπερά
σματα του, γιά νά πειραματιστή το σύστημά του. 
Νά κατεβή στην πρώτη αρχή, στο παιδί τό τρυφερό 
πού έρχεται από τη μάννα στο σκολειό γιά νά τού 
άνοιξη ΐά μάτια, νά τού γνωρίση καί τού μεταχει- 
ριστή τό δώρο τής νόησης καί νά τού δώση την 
πρώτη τ|>υχική θροφή. Ζήτησε νά διοριστή δήμο* 
διδάσκαλος. Την εποχή εκείνη του προτάθηκε νά 
πάη στο Βόλο, διευθυντής του ανώτερου Παρθενα
γωγείου, πού τότε πρωτάνοιγε μ’ έξοδα τού Δήμου. 
Δέχτηκε· πήγε. Το τί έγινε κατόπι, είναι πολύ κον 
τινή ιστορία κι όλοι την ξέρουν.

Ό θόρυβος γιά τό Παρθεναγωγείο τού Βόλου, 
ή κατακραυγή πού σηκώθηκε έναντίο του, είναι ή 
φωνή τής παλιάς, τής σκουργιασμένης ιδεολογίας 
πού δεν ανέχεται τίποτα τό καινούργιο καί τό λεύ
τερο. Ή  βαρβαρότητα πού χαραχτηρίζεί την 'Ελ
ληνική κοινωνία, τό πνεματικό χάος πού την έφερε 
νά χεροκροτήση τό στίγμα των τελευταίων χρόνων, 
πού μόλυνε την ιστορία τής 'Ελλάδας, τήν άνελεύ- 
τερη συνταγματική διάταξη γιά τή γλοόσσα, είναι οί 
αιτίες καί οί άφορμές του διωγμού τού Δελμούζου. 
Οί επίσημοι κύκλοι θρεμένοι μέ χοντρά λόγια, μέ 
χτυπητά ιδανικά, δέ βλέπουνε τό κακό πού ολοένα 
τούς πλησιάζει. Νομίζουν πώς τό ξύπνημα τής κά- 
του τάξης δέ θά έρθη ποτέ. Δέ νοιώθουν πώς αυτό 
τό ξύπνημα θά τό φέρη ό καιρός κ’ ή ανάγκη, καί 
πώς τότε θά βρεθούνε μπροστά σέ μιά μάζα άμόρ* 
φωτη, πού γιά τή λευτεριά της θά τά χτυπήση όλα 
κάτου ανεξέταστα, καί θά φτάση εκεί πού κανείς δέ 
θά τό περιμένη. Ένώ αντίθετα, τό θετικό ξύπνημα 
πού θά φέρη στο λαό μιά μόρφωση κατάλληλη, 
αύτό καί μόνο θά ύπηρετήση τά πραματικά συμ
φέροντα τής δόλιας πατρίδας.

Ό Δελμοΰζος, από τά ξένα, ειδε ξάστερα τή 
μοίρα των νέων πού σπουδάζουν στά ελληνικά 
σκολειά. Τά εφόδιά τους τιποτένια, τούς τυλίγει 
μιά μονομέρεια, μιά στενοκεφαλιά καί τούς κάνει 
ανίκανους γιά τήν πλατιά ζωή. Τούς καταστρέφει 
καί γιά τον εαυτό τους καί γιά τό έθνος. Τούς νε
κρώνει τήν ενέργεια καί τούς άφίνει μονάχα οίκτρά 
κοινωνικά κουρέλια μέ τά χοντρά λόγια πού τούς 
έθρεψε τό μυαλό, μέ τά παχιά ιδανικά πού τούς γα- 
λοτίχησε. Σ’ ένα του άρθρο τυπωμένο στο «Νουμά» 
έγραφε τό 1907 από τή Γερμανία : «Μερικοί νέοι 
έρχουνται στήν Ευρώπη αφού τελιώσουν τό 'Ελλη

νικό Πανεπιστήμιο. Ή  στενή αντίληψη καί αισθη
ματικότητα των γονιών τους φοβάται νά τούς στεί- 
λη εδώ έξω παιδιά ακόμα, μήπως χαθούνε στη 
ζωή... Διδαχτορικές έξετάίτεις σέ μάς θά πή ξεχαρ- 
βάλωμα μυαλού, χαντάκωμα υγείας καί στούπωμα 
τού κεφαλιού μέ λέξεις, λέξεις, λέξεις. Κ’ έτσι τον 
στέλνουν έξω προς τελειοποίηση τών σπουδών του. 
Έδώ βλέπει πώς δεν πρέπει νά πέρνουμε τή ζωή 
ρωμαντικώτερη απ’ ό,τι πράγματι είναι... θά  αίσ- 
θανθή τί θά πή επιστήμη, ποιά ή αξία κάθε μιά; 
στή ζωή καί ή μεγάλη ζωή μέ τήν πολυμέρεια τού 
ενδιαφέροντος θά τον βοηθούσε βρίσκοντας τον 
εαυτό του νά πατήση στέρεα στή μάνα γή Θά τον 
βοηθούσε, άν έφευγε από τον τόπο του όσο ιό 
δυνατό λιγότερο άμόλυντος. Καί τώρα μέ τή σύγ
κριση ξεδιαλύνοντας τό ελληνικό σκοτάδι βλέπει πώς 
θά μπορούσε νά έργαστή στήν πατρίδα του άποτε- 
λεσματικώτερα. "Ολα τά βλέπει μά είνε πιά αργά. 
Τό φαρμάκι τού πότισε εκεί πέρα Τον οργανισμό 
του τόσο, ώστε ή δύναμη πού Τού μένει είναι λίγη 
κ’ ή δουλειά του μεγάλη... Δέν ξέρω μοίρα τραγί-1 
κώτερη νά βαραίνη άπάνου στά νεανικά κεφάλια!» 
Αυτή τήν τραγική μοίρα πού βαραίνη τά νεανικά 
κεφάλια πάσκισε νά σηκώση ό Δελμοΰζος. Πάσκισε 
νά φέρη ζωή, εκεί πού μόνο ή λαχτάρα τής νέκρας 
βασιλεύει, πάσκισε νά δείξη πώς ό άνθρωπος έχει 
τή δύναμη σά στηριχτή στον έαυτό του νά νικήση 
αύτός τή ζωή, κι όχι αύτή εκείνον. Θέλησε ν’ άνεβή 
έτσι, μέ τήν κατάλληλη αλλαγή καί συστηματο- 
ποίηση τής έκπαίδεψής μας, ένα βήμα προς τή μα
κρινή ίσως μά πάντα έπιταχτική λύση πού θά πάρη τό 
κοινωνικό ζήτημα. Θέλησε νά ταιριάξη τον ελληνικό 
κόσμο προς τήν παγκόσμια σκέψη καί πρόοδο, αφού 
πρώτα αυτόν τόνέλληνικό κόσμο τονέ κάμη συνειδητό, 
τον όρίση, τονέ δοόση νά τον γνωρίσουμε καί νά τον 
αγαπήσουμε.’Έτσι δέ θά είναι κίντυνος ποτέ, νά μάς 
φύγη από τά χέρια, όσο μικριά κι αν βαδίσουμε,όσες 
προοδευτικές κορφές κι άν ανεβούμε. Καί λοιπόν 
τί θέλουν καί τί εννοούν όλοι αυτοί πού φωνάζουνε 
γιά τά παλιά ιδανικά τής ελληνικής φυλής τους ; 
Νά χωρίσουμε τήν Ελλάδα μέ τό μαχαίρι απ’ δλο 
τον άλλο διανοούμενο κόσμο ; Νά υποτάξουν τήν 
έκπαίδεψη μέσα στούς στενούς κύκλους μιας διδα
σκαλίας πού νά ύπερετή τήν πνεματική κατάπτωση 
γιά νά δυναμώνη έτσι τά ταπεινά τους συμφέροντα; 
Νά κρατήσουν ακόμα τό λαό στο βούρκο τής θρη- 
σκοληψίας καί τής κάθε είδους άμάθειας ; Κι αυτά 
δλα τά σκεπάζουν μέ τή λεοντή τού πατριωτισμού 
καί τής Αγνής τους ηθικής ;

Α
’Αμέσως αμέσως τό σκολειό τού Βόλου, βρέθηκε



116 0  ΝΟΓΜΑΣ

αντιμέτωπο τής παπαδοκρατίας καί τής δασκαλοκρα- 
τίας. Δυο στοιχεία συντηρητικά, πισωδρομικα, πού 
μάθανε απ’ τά παλιά χρόνια ν’ αντλούνε την ύπαρξή 
τους από την εύκολοπιστία καί τή πνεματική σκλα
βιά τού κοσμάκη. Θέλησε νά σώση τό έργο του. 
Κι άρχισε σιγά σιγά μιάν υποχώρηση φαινομενική. 
Νά μή γίνεται θόρυβος. Νά μην άντιληφτή ή κοινή 
γνώμη πώς καινούργια ιδεολογία, νέα συστήματα μέ 
βάση τή ζωντανή γλώσσα, καλλιεργούνται κεΐ μέσα. 
Τί μάς ενδιαφέρουν οί φωνές; Ό σκοπός μας νά 
πετύχη.,.Κι δμως ή τέτοια υποχώρηση Ιφερε το ξέ
σπασμα τού κακού. Σέ ζητήματα τέτοια συβιβα- 
σμοί δέ χωρούνε. Κάθε μυστικότητα χιλιοπλασιάζει 
τις υπόνοιες, δημιουργεί τά φαντάσματα. Καί μέ 
υπόνοιες καί φαντάσματα δ Δεσπότης τού Βόλου 
εξαγρίωσε τό τυφλωμένο καί παραστρατημένο πλή
θος κ’ έκλεισε μέ τή βία τό σκολειό. ‘Η Δικαιοσύνη 
άπλωσε τό χέρι της νά πιάση τούς εγκληματίες. Καί 
μέσα στήν τρομοκρατική ατμοσφαίρα, ό Δελμοΰζος 
βρέθηκε συγκατηγορούμενος μέ τούς κοινωνιστές 
τού Βόλου καί τής Λάρισας, στοιχεία προοδευτικά 
καί τούτα καί κατά συνέπεια έχτρικά τού Δεσπότη 
καί τής άστοκρατικής κλίκας πού τον περιτριγύριζε 
στον αγώνα γιά τή σωτηρία τού Θεού, τής Φυλής 
καί τής Πατρίδας. 'Ύστερα από πολύμορφα καί πο
λύχρονα έξετάσματα, στάλθηκε, μαζί μέ τούς άλλους 
νά δικαστή στο Ναύπλιο.

Ό Δελμούζος στήν απολογία του έβαλε κατά 
μέρος κάθε υποχώρηση καί κάθε επιφύλαξη. Μί
λησε ωμά καί σταράτα, 'Πμολόγησε τήν περιφρό
νησή του προς τό κακούργο εκπαιδευτικό σύστημα 
τού επίσημου Κράτους, τήν πίστη του προς τήν ανα
γέννηση τήν πνεματική καί τήν εκπαιδευτική, προς 
τά μέσα τής αναγέννησης, ξήγησε τό δημοτικισμό 
του, υπεράσπισε τά δικαιώματα τής ζωντανής γλώσ
σας καί βροντοφώναξε τήν ευεργετική της επίδραση 
γιά τό σκοπό του.

Είμαστε βέβαιοι πώς ή παλληκαριά τής ιδέας, 
τό θάρρος τής πίστης, έσωσαν τό ζήτημα. 'II από
φαση εΐταν αθωωτική κι άποδόθηκε τίμιος καί λευ
κός στο έργο του, δ κατηγορη μένος των παπάδων 
κι ό άφωρεσμένος των αμαθών, γιά ν’ άληθέψη 
άλλη μιά φορά δ στοχαστικός λόγος τού Ψυχάρη :
«Πιο σίγουρη προφύλαξη, επιφύλαξη πιο φρόνιμη 
δεν έχει από τό κουράγιο».

Τό γερό δέντρο τού πνεματικοΰ ξεσκλαβωμού, 
πού ένα του κλαδί γενναία πότισε μέ τον αγώνα του 
δ Δελμοΰζος, αρχίζει νά φουντώνη καί ν’ άνθίζη. 
Μέ πίστη ακατανίκητη, μέ θάρρος εμπνεσμένο, μέ 
οση δύναμη, μακριά από κάθε τάση καταστρεφτικοΰ 
συβιβασμού, 3ς βοηθήσουμε τό μεγάλοιμά του.

Ρ Ι ΙΓ Α Σ  ΓΚ Ο Λ Φ Η Σ

ΓΙΑΤΚΒΟΥΡΓΑΡΙΚΗΓ ΛΟΣΣΑ
θέλοντας νά μιλήσουμε γιά τή Βουργάρικη τή 

γλώσσα δε νομίζουμε πώς χρειαζόμαστε καί δικαιο
λογίες γι’ αυτό. Μολαταύτα, Ετσι περίσσια, λέμε 
μπροστά δυό λόγια, μή τυχόν βρεθή κανείς υπερ- 
πατριώτης άξιος νά ξαφνιστή γιά τάσυνείθιστο θέ
μα πού διαλέξαμε.

Τόν τελευταίο χρόνο οί παλιοί μας γνώριμοι καί 
όψιμοι παράδοξοι σύμμαχοι, οί Βούργαροι, δέ μάς 
άφησαν, πού νά μή βασκαθούνε, δίχως αφορμές γιά 
νάχουμε τήν κουβέντα τους. Ούτε καί τώρα μάς ά- 
φίνουν νά τούς ξεχάσουμε ούτε στο μέλλο;, φαίνε
ται, έχουν σκοπό νά μάς άφίσουν ήσυχους.Άν κεί
νο πού ζητούν είναι νά λάβουν κι άλλο μάθημα πο
λεμικό, άν δέν το νοιώσουν ότι όσα Ιπαθαν εΐταν 
μονάχα μιά μικρή κι όχι άνάλογη τιμωρία γιά τούς 
φριχτούς βουργαρισμούς πού ξέρουμε, ότι όπως βρί- 
σκουνται τώρα δέ βρίσκουνται καθόλου αδικημένοι, 
δέν πρέπει νά τούς άφήσουμε δίχως καί δεύτερο καί 
τρίτο, άν θένε, μάθημα πολεμικό. Κακό, φριχτό, 
άπάνθρωπο πράμα ο πόλεμος. Άλλ’ όταν Ιχης νά 
κάνης μέ Βουργάρους ή μέ Τούρκους, πού δέ συμ
μαζεύονται καί πού δέν ανθρωπεύουν, πώς μπορείς 
νά τάποφύγης : "Ετοιμοι λοιπόν ανάγκη νάμαστε 
γιά νέο νικηφόρο πόλεμο. Καθόλου άς μήν τό ξε
χνούμε αυτό. Παράλληλα όμως είναι ακόμη πειό 
μεγάλη άνάγκη νά τούς δώσουμε κ’ ειρηνικά μα
θήματα, νά τούς νικήσουμε καί στο ειρηνικό στάδιο, 
καί όχι μόνο έκεΐ πού θεοφάνερα καί τώρα τούς νι
κούμε, στό έμπόριο καί στα γράμματα κι όπου άλ
λου, άλλα κ’ έκεΐ πού άπό φυσικό τους φαίνουντα 
ανώτεροι μας, στή γεωργική προκοπή, στήν ορμή 
προς τό νέο, στήν πραχτική σκέψη, στήν έπιμονή, 
στή συστηματική έργασία. Μόνο γιά τήν άγριάδα 
τους, γιά τή θεριοψυχιά καί τά χτηνώδικα αίστή- 
ματα άν μήν τούς ζηλεύουμε.

Καί γιά νάμαστε ικανοί πάντα νά τούς νικού
με, πρέπει πάντα νά τούς σπουδάζουμε καί νά τούς 
ψάχνουμε απ’ όλες τίς μεριές, νά μή μάς είναι άρ- 
κετός ένας πολύ γενικός χαρακτηρισμός τους, κι 
αυτός άπό άπόσταση σκη ματισμένος.

Καί έ'ν’ άπό τά μέσα γιά νά τούς σπουδάζουμε 
είναι καί τό νά ξέρουμε τή γλώσσα τους. Γι’ αύτό 
όσοι μπορούν νά τηνέ μάθουν, δέν πρέπει νά τό πα- 
ραλείψουν, κυρίως γιά τό λόγο καί γιά τό σκοπό πού 
είπαμε.

’Αλλά καί γι’ άλλους δυό σκοπούς πρίπει άπό 
πολλούς δικούς μας καί πλατειά καί συστηματικά
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νά γίνη αντικείμενο σπουδής ή Βουργάρικη γλώσ
σα. ΙΙρώτα, γιατί μέ το νά σπουδάζουμε έμεΐ; τή 
γλώσσα του; κ5 ¿κείνοι τή δική μας λιγοστεύουμε 
τδ χωρισμό μεταξύ μας καί ίσως κατορθώσουμε μέ 
τον καιρό νά τούς φέρουμε κοντήτερα στόν ανθρωπι
σμό. Καί δεύτερο, γιά νά έξεταστή καλά, πόση καί 
τί λογής είταν ή έλληνική έπίόραση σ’ αυτού; καί 
τούς συνοίκου; του; Σλάβους, από τις λέξες, τις φρά- 
σες, τις παροιμίες, καί λοιπά γλωσσικά στοιχεία πού 
δανείστηκαν, κι αντίθετα ή δική τους — ή Σλαβική 
πειό σωστά — έπίδραση σ’ έμά; απ’ τά γλωσσικά 
στοιχεία πούμειναν στή γλώσσα μας. "Ετσι μέ μέσο 
τή γλωσσική έξεταση θά καθορίζεται καί ή θρη
σκευτική καί ή πολιτική καί ή άλλη έπίδραση τών 
Ελλήνων στούς Βουργάρου; καί γενικά στού; Σλά
βους καί αντίθετα, καί μαζί μέ δ,τι μάς παρέχουνε 
ή ίστορία, οί τοπωνυμίες, τά φορέματα, οί μελωδίες 
κι δ;τι άλλο θά ξεκαθαριστούν καλύτερα οί ιστορικές 
«κέσες μας στό διάστημα τών χίλιων τόσων χρό
νων. "Οσο μέρος κι άν έχει γίνει απ’ αυτή τήν ερ
γασία από ξένους καί σέ κάτι παραμικρά κι άπδ δι
κούς μας, πάντα θά μένη άκόμη πολύ γιά νά γίνη.

'Αν είναι καί γιά τή γνώση τών αρχαίων Ίνδο- 
γερμανικών γλωσσών χρήσιμη καθόλου ή Βουργά- 
ρικη γλώσσα, γιά τίποτα στοιχεία πού έχει αυτή 
καί δέν τάχουν οί στενότερες συγγένισές της, δέν 
ξέρουμε. Αυτό θάχει φανή άπό τί; εργασίες τού Μϊ- 
1ν1θ5Ϊο1ι, τού καλύτερου μελετητή τών νοτιοσλαυϊκών 
γλωσσών. ΙΙολύ συχνά ό'μως ξαφνίζεται κανείς βρί
σκοντας ή νομίζοντας πώς βρίσκει ρίζες αρχαίε; 
Ελληνικές ή Λατινικές.

Δέν είναι λοιπόν δίχως ένδιαφέρο γιά τούς "Ελ
ληνες, μάλιστα τούς έπιβάλλεται,ή σπουδή τήςΒουρ- 
γάρικη; γλώσσας. Καί σ’αύτο πάλι, στή σπουδή δηλ 
τής γλώσσας τών αντίπαλων, δεν πρέπει νά μείνου
με πειο πίσω απ’ τού; ίδιου; τού; Βουργάρους, πού 
πολλοί απ’ αυτούς, όταν είχαν κατοχή τήν Άνατολ. 
Μακεδονία, είχαν βαλθή λυσσασμένα νά μάθουν τά 
Ελληνικά - δεν ξέρω άν έξακολουθούν καί τώρα. 
Καί δέν είν’ άγνωστο στο 'Ελληνικό κοινό ότι καί 
πολλοί απ’ τού; έπίσημους Βουργάρου; είτ’ έξ αι
τίας τήν καταγωγή τους είτ’ άπό ειδική σπουδή ξέ
ρουνε τά 'Ελληνικά. Έτσι κ’ εμείς ά; ξέρουμε τά 
Βουργάρικα.

Υπάρχουνε λοιπόν πολλοί λόγοι γιά νάχη τον 
τόπο του νά μιλήσουμε καί στο «Νουμά» γιά τή 
Βουργάρικη γλώσσα. Σημειώνουμε μόνο ότι όσα θά 
γράψουμε δέν είναι καμμιά μελέτη επιστημονική 
μέ αξιώσεις, αλλά προέρχουνται άπό άπλή σπουδή 
τών στοιχείων καίτά γράφουμε μόνο γιά νά δοθή ά- 
φορμή σ’ όσους μπορούν νά τά σπουδάσουν τά

Βουργάρικα καί σ’ όποιον τυχόν μπορεί νά γράψη 
καλύτερα καί διαφωτιστικώτερα— ίσως νά μπορή δ 
φίλος Εύαγγελίδης άπ’ τά Γιάννενα, γιατί έμενε μι
κρός στή Φιλιππούπολη —κ’ έπίσης γιά νά δώσου
με μιά μικρή ιδέα γι’ αυτή τή γλώσσα. Κ’ έννοεΐ- 
ται πώς δέ νομίζουμε ότι δέν υπάρχουν διόλου Έ λ
ληνες γνώστες τής Βουργάρικης. Θά υπάρχουν τέ- 
τιοι άρκετοί, μάλιστα μεταφραστές δημοσιογράφοι. 
’Αλλά, όταν λέμε πώς θέμε νά δώσουμε άφορμή σ’ 
όσους μπορούνε νά σπουδάσουν τά Βουργάρικα ή 
νά μιλήσουμε γι’ αυτά, έννοούμε άνθρώπους μ’ έπι- 
στημονική μόρφωση, πού νά μπορούνε καί νά συγ
κρίνουν καί νά βγάζουν γενικά συμπεράσματα ή 
ιστορικές άλήθειες. Καί τέτιοι δεν ξέρουμε άν υπάρ
χουνε.

Σημειώνουμε άκόμη ιδιαίτερα, ότι τά παραδείγ
ματα πού φέρνουμε γιά τήν ταυτότητα πολλών ρι
ζών τής Βουργάρικης μ’ άρχαίες Ελληνικές, Λατι
νικές κλπ. τά φέρνουμε δίχως άξίωση γιά τό βάσι
μο τών περισσότερων, έπειδή προέρχουνται άπό πρό
χειρη εικασία καί στό μέρος όπου γράφουμε δέν έ
χουμε τά μέσα γιά καλύτερη εξέταση ούτ’ έχουμε 
διαβασμένα έπιστημονικά συγγράμματα γιά τή γλώσ
σα τούτη, σαν τού Miklosich π. χ., ώστε νά ξέρουμε 
άκριβώς τί έξέταση έχει γίνει τής Βουργάρικης 
γλώσσας κι άν όσα συγκρίνουμε τάχουν συγκρίνει 
κ’ έξελέγξει άλλοι.

Καί τώρα έρχόμαστε στό θέμα μας :

£

ÜE Βούργαροι, όπως είναι γνωστό, είταν φυλή 
φιννοτατάρικη, συγγενική μέ τού; Τούρκους, μέ άρ- 
χική πατρίδα κάπια χώρα γύρω στά Άλτάϊα. Ηρ
θαν στή Χερσόνησό μας στά 070 μ. X. καί στή χώ
ρα πού κατέχουν τώρα βρήκαν Σλάβους. Ανακα
τεύτηκαν μ’ αυτούς κ’ ΰστερ’ άπό καμμιά διακοσα
ριά χρόνια είχαν χάσει έντελώς τήν άρχική τους 
γλώσσα καί πήραν τή Σλαβόνικη. "Ωστε ή σημερνή 
Βουργάρικη γλώσσα είναι γλώσσα Σλαβική. Καί ά- 
νήκει στις νοτιοσλαβικές γλώσσες.

Διακρίνουν στή Βουργάρικη γλώσσα τρεις πε
ρίοδε; : Τάρχαΐα Βουργάρικα ή τά Σλαβόνικα, πού 
είναι τά ίδια τά Εκκλησιαστικά Σλαβικά1 τά μεσο- 
χρονίτικα, πού λένε—άλήθεια ή ψέμματα, δέν ξέ- 
ρουμε—ότι βρίσκουνται σέ χειρόγραφα τού δωδέκα
του αιώνα1 καί τά σημερνά Βουργάρικα.

Αυτά τώρα τά Βουργάρικα μιλιούνται «τήν κα' 
θαυτό Βουργαρία καί σέ μέρος τής Μακεδονίας, τής 
’Ανατολικής Γουμελίας καί τής Δόβρουτζας. Χωρί- 
ζουνται ςιέ πολλές διάλεχτες, πού μερικοί τις χωρί
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ζουν σέ δυδ γρούπους : τις ’Ανατολικές Βουργάρι- 
κες καί τις Δυτικές.

Γράμματα ή Βνυργάρικη γλώσσα έχει τριάντα 
τρία, τά είκοσι σύμφωνα. ’Απ’ αυτά περίσσια είναι 
σ υρ ισ τ ικ ά . ’Απ’ τά φωνήεντα δυδ (τδ Yer goléme 
καί yer malak), βταν είναι τελικά, δέν προφέρνουν- 
ται καί μερικά είναι δίφτογγα. Γιά ευκολία έμεΐς I 
δώ θά σημειώνουμε τούς φτόγγους μέ λατινικά γράμ
ματα καί σ’ αύτά δίνουμε τή φωνή πού έχουν μόνα 
τους, δχι τή σχετική τους προφορά στις διάφορες 
ρωμανικές γλώσσες. Τδ X  τδ γράφουμε έλληνικά» 
γιατί πρ^φέρνεται άπαράλλαχτα, έπίσης τδ Φ, πού 
τδχουν μόνο σέ ξένες λέξες : Φάρ== φάρος, Φενέρ= 
τδ φανάρτ. Ttá τή φωνή πούχει τδ λαττν. u γράφου* 
με ou, όπως στά γαλλικά. Πολλές φορές δπου έχου" 
με ν είναι δ λατ. φτόγγος. j καί πάντα είναι συνί
ζηση. Τδ j τδχουμε μέ τή γαλλική προφορά. Ε πί
σης μέ τή γαλλική προφορά τή δίφτογγο eu. Τδ ϊ 
είναι ήμίφωνο. Τδ g ώς γπι. Τδ s πάντα ώς ο.

Ή γλώσσα πού γράφεται καί πού γι’ αυτήν θά 
μιλήσουμε έπήρε τελευταία πλήθος άπδ ξενικά στοι
χεία άπ’ τις Εύρωπέικες καλλιεργημένες γλώσσες· 
Τέτια λ. χ. μάς φαίνουνται τδ χετόϊ^ήρωας, se. 
riógen ==σοβαρός, interesoiívam $β=Ινδιρφέρνουμαι 
κτλ. Γι’ αύτο τδ λόγο μόλις είναι κατανοήσιμη άπ 
άπ τον πολύ λαό. Έξδν δμως τά δανείσματα των 
λογίων καί ή λαϊκή γλώσσα είναι γεμάτη άπδ ξένες 
λέξες, τούρκικες, νεοελληνικές yal άλλες. Τούρκι
κες : Φαιέτ (απ’ ιδ έλληνικδ φανάρι), Tutíim (Ιδώ 
ή προφορά τού u γαλλική)==καπνός, χαϊνύη=ζώο 
κτλ. Καί τδ χφ>άΐΛ=παίνεμα,σάμπως είναι τδ τουρκ. 
έϊβαΧΧά=ευχαριστώ. Επίσης τδ βοηθητικό ρήμα 
schteu= θέλω μοιάζει μέ τδ τούρκικο Ιοτέϊορονμ— 
Αέλω. Τδ Κοίώι=πύργο:, όπως λένε κ’ οί Τούρκοι, 
δέν ξέρω άν είναι τούρκικο ή βουογάρικο. Κάπου 
διάβασα δτι τδ δάνεισμα άπ’ τά τούρκικα τόσο πολύ 
έδώ κ’ εκεί προχώρησε, ώστε νά πάρουν καί άτό- 
φια τήν τούρκικη κλίση. ΙΙαράδειγμα δμως γι’αύτδ 
δέν ξέρω νά πω. 'Ελληνικές : ¿ftino=φτηνός, π.χ. 
Eftino, ama güilo, resképo ama ιηΐ1ο=φτηνό,άλλά 
βρψμ.'.ο, ακριβό, άλλά νόστιμο (Άπδ τις Παροιμίες 
Ν. Πολίτη. Καί τδ ama τούρκικο, στην καλή τους 
γλώσσα δμως λένε no. Δεν ξέρω, άν οί παροιμίες 
αυτές πού έστειλε γιά τή Συλλογή τού X. Πολίτη δ 
II. Θ. Τσίλλερ είναι καθαυτδ βουργάρικες ή μακε- 
δονοβουργάρικες). jéschko=^8o^, eláte=^áx8, si- 
Γθΐηέχ=φτωχδς (χειρομάχος· ή λέξη . διατηριέται, 
μοΰ φαίνεται, στη Χιδ καί στδν Τσεσμέ καί θά τήν 
εχη δ ΙΙασπάτης στδ Γλωσσάριό του), Μ^υ1=άγγε- 
λος, mirischeu=popi^ü) (Douschata mi na mléco 
mirische. Παροιμ. Πολ.), χΐΜι1ο==χίλια,. edna χί-

lyHda=pw χιλιάδα κτλ. Καί στό : pari ν ’ briVi==- 
μέ μετρητά, δέν ξέρω μήπως κείνο τδ bro’i είναι τδ 
Έλληνικδ μηρός. Ά π ’ άλλες γλώσσες: boutilka=* 
μποτίλλια, magizin—μαγαζί, νίηο=κρασί, mo- 
ΐϊΐέητ=στιγμή κτλ.

(’Λκολονθεΐι ΛΥΔΟΣ ΠΟΔΑΒΡΟΣ

ΙΑ Μ Α Ι Ι Α Ι 1 Ι Α I  ΙΕ ΚΟΙΤΟΪΙ... .
(E. s c h w a n g a r t ;

Τα μάτια αυτα που με κοιτούν. Ωϊμένα ! 
Πιός μ’ έχει έτσι άλλη μια φορα κοιτάξει; 
Πιά θύμηση παλια απ’ τα περασμένα 
Ζητάει παλια φαρμάκια να μου στάξει;

Καμία καρδια πούχω την προσπεράσει 
ΚΓ απρόσεχτα στο δρόμο μου πατήσει, 
Καμία ψυχή που στης ζωης τη βιάση 
Στο διάβα μου φαρμάκι εχω ποτίσει;

Δεν ξέρω πια* μα σα να τιμωράει 
Κάνα μου κρίμα απλήρωτο της νιότης,
Έτσι η ματιά σου τώρα μου μιλάει,
ΚΓ όμως παγώνω μπρος στο βουβαμό τΐ|ς.

Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ

Ε ΟΚΙΚΗ Α Τ Ι Ο Π Λ Ο  Ι Α Τ Η Σ  Ε Λ ΑΑ 40 Σ

Γ Ρ Α Μ Μ Η  Α Ι Γ Α Ι Ο Υ  Π Ε Λ Α Γ Ο Υ Σ

Τό μέ διπλάς έλικας καί μηχανάς, άφϋ'άατου 
ταχύτητος, πολυτελείας καί άνέσεως θαλαμηγόν άτ- 
μόπλοιον «ΕΣΠΕΡΙΑ» αναχωρεί έκ Πειραιώς(ΙΙα- 
ραλία Τροΰμπας):

Έκάστην ΠΕΜΠΤΗΝ ώρα 11 μ. μ. ακριβώς 
διά Σϋρον, ’Άνδρον, ΚόρΦιον, Τήνον.

"Εκαστον ΣΑΒΒΛΤΟΝ ώρα 2  μ. μ. ακριβώς 
δια Χίον, Σμύρνην, Μυτιλήνην, ΘεοοαΧονίκην. 

Διά πλείονας πληροφορίας άπευθυντέον :
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Γραφεία Γενικής Διευθύναεως 

ΆπελλσΰΜ, άριθ. Τηλ. 320.
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. Γενικόν ΙΙρακτορεΐον οδός Φί- 

λιονος, άριθ. 44, άριθ. Τηλ. 227.
ΣΗΜ. Αί κατά τό έκδοθέν δρομολόγιον υροι ά- 

ρίξεως καί άναχωρήσεως εν έκαστο» λιμένι είναι απο
λύτου Σιδηροδρομικής ακρίβειας.
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*·> ΛΘΗΝΙΩΤΙΚΕΣ ΓΡΛΦΕΣ

Μ.

Μου αρέσει, ώρες-ώρες, νά θολώνω τις θύμησές 
μου, νά τις βεβηλώνω, και νά χαίρουμαι κατόπι τό 
ξελαγάρισμά τους.

Μου αρέσει νά νοιώθω την έξάγνιση πού μου 
χαρίζεις, σάν ίέρισσα κι άφτοκρατόρισσα, μέ τό φιλί 
της ’Αγάπης.

Οί αράδες πού σου γράφω σέ τέτοιες ώρες μου 
φαίνουνται πώς άνεβοκατεβαίνουνε σάν ανήσυχο 
στήθος, ταραγμένο.

Και μου ξεφέβγουνε τότες κάτι λογάκια πού μό
λις τά παίρνει τό αφτί του άθρώπου και πού γιομί- 
ζουνε την καρδιά μου την αχόρταγη.

’Ώ μεθήσι....
Ποιός μπορεί νά πει πώς κυλάω μέ τό κέφι του 

όχλου ;
Έγώ συναντάω πάντα, σέ κάθε δύσκολη ώρα, 

την αγιοσύνη πού σκορπάει τό μέτωπό σου.
Άντικρύζω τή ματιά σου και φέρνω στο νού μου 

τη Γοργόνα πού σταματάει τά ελληνικά τά καράβια 
καί ρωτάει τούς νάφτες·

— Ζεΐ ό Βασιλιάς ό Άλέξαντρος ;
Γιατί καί σύ θέλεις νά ξέρεις αν έχω πάντα μέ

σα μου την πίστη πού σώζει.
Γιατί μέ θέλεις θρήσκο εσύ στη Ζωή καί στην 

’Αγάπη, καί γι’άφτό μέ ραντίζεις μέ τό αγίασμα τής 
γλύκας σου καί μέ τής αγιοσύνης σου τούς κρίνους.

Καί σου λέω εγώ·
— Ζει ό Βασιλιάς ό Άλέξαντρος.

Ν.

Είναι κάτι γυναίκες γύρω μου, κάτι γυναίκες 
μέ ζητιάνικα μάτια.

Ή  φωνή τους είναι ψέφτικη, καί τά χείλια τους 
τρέμουνε όταν κάνουνε πώς γελούνε.

Κι.ταλαβαίνω πώς δέν έχουνε αληθινά καμιάν 
υπόληψη στο μαγνήτη τής ματιάς τους.

Δέν είναι καθρέφτης τού έαφτοϋ των τό πρό
σωπό τους.

Κ’ είναι κακοφιλημένες γυναίκες άφτές.
Δέν μπορώ νά μοιράσω τίποτα μαζί τους.
Γιατί πολύ σέ αγάπησα.
ΙΙολύ γλυκά φιληθήκαμε οί δυό μας.
’Ήθελα νά μην τά είχανε οί γυναίκες άφτές τά 

ζητιάνικα τά μάτια, γιατί θά μπορούσα τότες νά τις 
λυπηθώ.

Καί είναι τόσο κακοφιλημένες καί άσυμπάθιστες, 
πού δέ θέλω νά τις κάμω νά κλάψουνε.

Δέ θέλω νά τις πικράνω.
Δέ θέλω νά τις πονέσω.
Δέν τις θέλω γύρω μου.

Ξ.

Δέν μπορώ νά κρύψω πώς τό κορμί σου αγάπη
σα πρώτ’ απ’ δλα.

Τό είδα δρθό.
’Ανέβαινε σά δέηση.
Καί είτανε ή κίνησή του τόσο ελκυστική—ώσαν- 

νά—προς τάπάνω, κ’ είτανε τόσο λιγωμένα γύρω σου 
δλα, κ* είτανε τόσο χλιαρός καί αρωματισμένος δ 
αέρας σου, πού μέ πήρες μαζί σου.

Γι’ άφτό μέ πίστη διαλαλώ πώς τό κορμί σου 
αγάπησα πρώτ* απ’ δλα.

Γι’ άφτό, κι δταν περνάει από τό πρόσωπό μου 
ή χαρά, κι δταν κατεβαίνει από τά μάτια μου ή 
θλίψη, άναζητάω τό κορμί σου.

Καί θέλω νά γλιστρήσω απάνω σου καί νά κυ
ματίσεις ολάκερη στήν ορμή μου καί νά φύγουμε κ’ 
οί δυό μας μέ τον αέρα σου.

Ώσαννά...
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΖΙΑΣ

Έτοιμάζομεν τό

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ 19«2 - *91?
τό όποιον θά λάβουν οί συνδρομηταί μ α ςά ντ ι ενός τακτι
κού τεύχους, καθώς και οί τώρα έγγραφόμενοι.

Τό « Α Ν Α Μ Ν Η Σ Τ Ι Κ Ο Ν » ,  θά  τυπωθή εις πο_
λυτελέστατον χαρτί, μέ τριχρώμους εικόνας και χρωματι- 
στάς φωτοτυπίας εκτός τού κειμένου, καί άλλας μικροτέρας 
των ζωγράφων Θαλείας Φλωρά-Καραβία, Ν. Φερεκείδη, Π. 
Ρούμπου, Γ. Ροϊλοΰ, Β. Χατζή, Θ. Θωμοπούλου, Ε. Ίω- 
αννίδη, κ. λ. π.

"Ολη ή νλη και οί εϊκ ίνες ανέκδοτα
Συνεργάται: Παύλος Νιρβάνας, Ή λ. Π. Βουτιερίδης, 

Μ. Μαλακάσης, Γρ. Ξενόπουλος, Ζ. Λ. Παπαντωνίου, Δ. 
Καλλίμαχος, Μάρκος Αύγέρης, Α. Άρβανιτόπουλος, Δημ. 
Βουτυράς, Γ. Βεντήρης, Θ. Ρόδάς, Κίμων Μιχαηλίδης.

Σελίδες 6 0 . σχήμα μεγάλο 32X24

Τ ίτοτεδέν θά φειδωλευθώμεν διά νά είναι τό *|||^|Α' 
Μ Ν Η Σ Τ Ι Κ Ο Ν »  αντάξιον των μεγάλων γεγονότων. 

Τιμή δρ. 6 —‘Εξωτερικού φρ. 6 .5 0

Οί έγγραφόμενοι καί προαποστέλλοντες άη ’ εν&είας 
είς τά γραφεία μας δρ. 5. (τού εξωτερικού φρ. 5. 50) θά
λάβουν τό « Α Ν Α Μ Ν Η Σ Τ Ι Κ Ο Ν *  εγκαίρως έλεύ~
θέρον ταχυδρομικών.

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ» Ό  Διευθυντής
Είκονογραφημένον Περιοδικήν Κίμων Μιχαηλίδης

ίδρυθέν τό 1900 
έγγραφή έτηοία δρ. 16-φρ. 2 0  
Ά θ ή να ι Όδός Άριστοτέλους 35
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ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
3  ή σοβαρή καί πάνου σ’ επίσημα χαρτιά καί πλερο- 

φορίες στηριγμένη, δχι πια ιστορία, μά μελέτη διπλωμα
τική καί ιστορική γιά τον Ήλληνοβουλγαρικό πόλεμο πού 
δημοσιεύει στή «Νέα Ήμερα» ό φίλος Γρηγ. Βασιλάς, 
δημοσιεύεται (26 του ’Απρίλη) καί μιά άγνωστη ιστορική 
σελίδα πού τήν ξανα τυπώνουμε καί μεΐς εδώ. Μές στά τό
σα λάθια πού γενήκανε τήν κρίσιμη εκείνη εποχή, ένα λά
θος μεγάλο είνα ι καί ή αδράνεια στήν οποία είχε καταδι
καστεί άπό τήν Κυβέρνηση ένας διπλωμάτης τής περιωπής 

του κ. Ί  Δραγούμη.

'Όταν είχαμεν είσέλθη εις τήν Θεσσαλονίκην, ό 
κ, I. Δραγούμης, τώρα έπιτετραμμένος εις τήν Πε- 
τρούπολιν, καί τότε έφεδρος δεκανεύς, άπεσπασμέ- 
νος είς τό Γενικόν Έπιτελείόν ώς Πολιτικός Σύμ
βουλος, συνηντήθη, άμέσως, μετά του Στάντσιεφ» 
τότε έφέδρου υπολοχαγοΰ, καί πρεσβευτοΰ πριν και 
μετά τον πόλεμον είς τό Παρίσι. 'Η συνάντησις Ιγι- 
νεν είς το Ελληνικόν Προξενεΐον. Ό κ. Δραγού- 
μης ήρχισεν όμιλών περί τών Ελληνικών άξιώ" 
σεων. Έπήρε τόν χάρτην καί Ιχάραξε τήν γραμ
μήν, ή όποία έπρεπε νά δοθή είς τήν Ελλάδα καί 
τήν οποίαν, ήμεθα αποφασισμένοι, νά διεκδικήσω- 
μεν. "Η γραμμή αυτή, ή όποία έπεδείχθη είς τόν 
Βούλγαρον ΙΙολιτικόν Σύμβουλον τής Στρατιάς του 
θεοδωρώφ, περιελάμβανε τάς Σέρρας, τήν Δράμαν 
καί τήν Καβάλλαν. Ό Βούλγαρος διπλωμάτης άπέ- 
φυγε νά δώση θετικήν άπάντησιν. Ήκουσε μόνον 
καί έλαβεν υπό σημείωσιν. "Οταν ή συνομιλία έτε- 
λείωσεν υπεσχέθη, οτι τήν γραμμήν τών Ελληνι
κών αξιώσεων θά διεβίβαζεν είς τήν Κυβέρνησίν του 
καί οτι, ευθύς μόλις θά έλάμβανε τήν σχετικήν 
άπάντησιν, θά έσπευδε νά τήν άνακοινώση είς τόν 
κ. Δραγούμην. Έ  άπάντησις δμως τής Βουλγαρι
κής Κυβερνήσεως δέν ήρχετο γρήγορα καί, έν τώ 
μεταξύ, είς τόν κ. Δραγούμην άνετέθη υπό τού Βα- 
σιλέως Γεωργίου μία μυστική αποστολή. 'Ο κ. Δρα 
γούμης τότε ήλθεν είς τάς Αθήνας καί δέν Ιπα- 
νήλθεν είς Θεσσαλονίκην. Ό πρωθυπουργός κ. Βε- 
νιζέλος, ένόμισε καλόν νά τον κρατήοη είς τήν 
πρωτίύρυσαν. Λί συζητήσεις μέ τήν Βουλγαρίαν 
διά' τάς αξιώσεις μας διεκόπησαν. Έμειναν είς τό 
σημείον τής άπαντήσεως. Έκτοιε, καμμία άλλη 
συζήτησις δέν είχε γείνη. Πρώτην φοράν τώρα ό 
πρίγκηψ Νικόλαος έχώριζεν άπό τήν Βουλγαρικήν 
κατοχήν τό καθαρώς ελληνικόν έδαφος, τό όποιον, 
καί αυτό άκόμη, μάς διημφισβήτουν οί Βούλγαροι· 
καί άργότερα διεπραγματευόμεθχ μέ τον Ίβάνωιρ 
τάς έδαφικάς δια'φοράς, τάς οποίας ειχον ώς λύσιν 
τήν γραμμήν τής Διαχωρήσεως.

ΓΡ. ΒΑΣΙΛΑΣ

Χ Α Ρ Α Χ Τ Η Ρ Ε 2
ι ο  ς ο φ ο ς

Λογουχάρη. Του δίνεις νά διαβάσει ένα βιβλίο του Βε- 
ράρεν.

— ΙΙάρ’ το* είναι καλό,..
— Αέ μου χρειάζεται. Τύχο διαβάσει... στά Βε?ι.γικά !

Ο Ε Π ΙΤ Η Δ Ε ΙΟ Σ

Λογουχάρη. Είναι φίλος καί τού Βενιζέλου καί του 
Ράλλη. Στό Βενιζέλο λέει :

— ΙΙάω μέ τύ Ράλλη γιά νά μαθαίνω τ ί σκέφτεται.,.. 
Στό Ράλλη λ έ ε ι:
— Μή μέ παρεζηγείς πού μέ βλέπεις μέ τό Βενιζέλο. 

Έ τσι σέ ύπερετώ καλύτερα γιατί του παίρνω λόγια γιά σέ- 
νανε....

»

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ

Λογουχάρη. Έχει υπογράφει ή ανακωχή κι αυτός γυ
ρίζει αρματωμένος στούς δρόμους τής ’Αθήνας.

— Γιά που, μέ τό καλό ;
— Γ ιά τήν Ή πειρο! ΙΙρέπει, βρέ αδερφέ, όλοι μαςνά  

τρέξουμε κεΐ πάνου πού πολεμούνε τάδέρφια μ α ς !

0
Ο Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Σ

Λογουχάρη. Σέ κάπια συζήτηση μέ καθαρευουσιάνους 
παίρνει τό μέρος τή ; καθαρεύουσας.

— Μά εσύ ’σαι δημοτικιστής !....
— "Ισια ϊσια μέ τήν πολιτική θά πάει τό ζή Γημα 

μπροστά....

0
Ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Σ

Λογουχάρη. ΙΙάνου από τό κρεβάτι του έχει μιά πελ,ώ- 
ρια εικόνα του Χρίστου. Κάτου άπό τό μαξιλάρι του έχει 
δυο ¡ιήνυσες πού του στείλανε χτέ; βράδι. Μιά γιά πλα
στογραφία καί μιά γιά συκοφανιία.

Ό  Χρι;τιανός αυτός μπορεί νά λέγεται καί Κούρτοβικ.

ΘΕΟΒΡΑΣ! ΟΣ

ΓΙ Α ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΑ «ΓΡΑΜΜΑΤΑ» (ΡΟΒ 1 1 4 1>. ΑΙεχΛίκΙπε Ιί^νρΐε) 

παρακαλοΰν τούς ποιητές μας νά στεΐλουν τά βιβλία τους 

γιά μιά μεγάλη με?έτη πού ετοιμάζουν γιά τή σύ/ρονη 

'Ελληνική ποίηση, πού 0ά δημοσιευτεί Ελληνικά, Γαλλι

κά κ ’ ’Εγγλέζικα.
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Ο  Ν θ Ύ * Μ ? ^ Χ
B f  ΑΙ|ΊΗΙ K Ä 0 E  Σ Α Β Α Τ Ο

Ίδιοχτήτης: Λ- I I . Τ Α Γ Κ Ο ΙΙΟ Υ Λ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Σνντρομη χρονιάτικη : Γ ια  τήν 'Ελλάδα καί την

Κρήτη δρ. 10. Γ ια τό εξωτερικό φρ. χρ. 12,50.— Για  

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (I δρ 

την τριμηνία). —Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δεν 

προπλερώσει τή συντρομή του.

20 λεφτά τό φύλλο. — Τα περασμένα φύλλα που

λιούνται στο γραφείο μας διπλή τιμή.

- Η -

Βρίσκεται στην ΆΟήνα σ ’ δλα τά κιόσκια, καί στις έπαρ 1
ι

χίες στά πραχτορεΤα των Εφημερίδων. I

3ΐαραγραφάκια
ΣΙ ΑΘΜΟΣ, κι άπο τούς πιο σημαντικούς, τής γλωσ

σικής ’Ιδέας καί ή δίκη τού Δελμούζου. "Οχι γιά τήν α
θωωτική της την απόφαση — αυτή τή Δικαιοσύνη μας τ ι
μάει—μά γιά τήν παληκαρίσια τήν απολογία του Δελμού
ζου πού, ίίστερ’ άπ’ αύτήνε, καί να καταδικαζότανε, ή δ ί
κη του σταθμός τής ’Ιδέας πάλι Οάπόμενε καί ή καταδίκη 
του νίκη τής ’Ιδέας Οά χαραχτηριζότανε.

Γιατί μέ τήν απολογία του ό Δελμοΰζος άνοιξε καινού
ριο δρόμο στην Ιδέα. Τό δρόμο τής απόλυτης ειλικρί
νειας. Παληκαρίσια μίλησε, τίμ ια  κήρυξε τις ιδέες του, ά
φοβα τούς πόθους του φανέρωσε, καί Ήχησε.

Εΐτανε γνωστό, όχι μόνο σ' όσους ά ιύ  σιμά τή δίκη 
παρακολουθούσανε, μά καί οέ όλους εμάς έδιό, πώς από 
τούς πέντε έφέτες τ ’ Άναπλιοΰ, οί δυύ μοναχά εΐντοισαν 
αθωωτικοί. Ό  τρίτος—γιατί τρεις μέ δυο βγάλανε τήν α
πόφαση -  ορισμένα ΰστερ’ από τήν απολογία τού Δελμού
ζου θά τραβήχτηκε. Γιατί ή ΙΙαληκαριά πείθει, τραβάει, 
επιβάλλεται. Καί τό είπαμε, μοναχ’ αύτή όδηγάει στη 
Νίκη.

k
ΚΑΙ νά, τό μεγαλύτερο δίδαγμα καί τό μεγαλύτερο 

κέρδος από τή δίκη τ ’ Ά ναπλιοΰ. Χτύπησε κάτου τό 
δισταγμό, τις επιφύλαξες, τά μασημένα λόγια, καί μας 
έδωσε ένα Δελμοΰζο γιγαντένιο, όπως τονέ λαχταρούσαμε, 
κι όπως τού άξιζε νάναι μιά καί φιλοδόξησε νά γίνει τής 
Παιδείας μας ό αναμορφωτής.

Ύ στερ ’ από τό Δελμοΰζο σειρά παληκάρια θά'βγούνε. 
Γ ιατί μια καί νίκησε ή Ιδέα στο Κιλκίς, γλήγορα θά πε

ράσει καί τά στενά τής Κρέσνας. Ό δρόμος καθαρίζεται 
πια. *0 οχτρός φεύγει πανικόβλητος.

"Ο,τι κήρυξε ό μεγάλος μας ό Ψυχάρης μέ τό«"Ενας λαός 
υψώνεται άμα δείξει πιο; δέ φοβάται τήν ’Αλήθεια» κα ί 
μέ τάλλα τά θεία λόγια του, έρχεται σήμερα ό Δελμούζος 
νάν τό έφαρμώσει στήν πράξη καί νά υψωθεί. Ναί, νά υ 
ψω θεί κ ι αυτός, καί μαζί του κι όλ’ ή διανοούμενη, ή 
πνεματική 'υλλάδα. Θάκολουθήσει, δέ γίνεται, καί τού 
λαού ό ύψωμός, γιατί δ λαός τραβάει πάντα πίσω από 
τούς διαλεχτούς του.

Καί κάνει κανείς άθελα τή σκέψη· όταν ξέσπασε τελευ
ταία τό Γλωσσικό ζήτημα μέσα στή Βουλή, αν είχαμε στη 
θέση τού Βενιζέλου ένα Δελμοΰζο, τό Ζήτημα Οά κερδιζό- 
ανε καί δέ θάμπαινε μέσα στό Σύνταγμα τό άρθρο τό 

ελεεινό.

k
ΕΝΑΣ Δελμούζος, κυβερνήτης τής χώρας, Θάν τδπαιζε 

όλα γιά δλα μέσα στή Βουλή, όπως τάπαιξε όλα γιά όλα 
μέσα στό Δικαστήριο. Καί Θά νικούσε καί μέσα στή Βου
λή, όπως νίκησε καί μέσα στό Δικαστήριο.

Τδ.ιε κ* ένας εφέτης, ΰστερ’ από τήν απολογία του :
— Νά, τέτιοι άντρες άξιζε νά κυβερνούνε τή χώρα,

k
ΤΙ νά γίνεται δ κ. δεσπότης τού Βόλου ; Θάκρυψε τή 

ντροπή του κάτου άπό τό ράσο του καί θά τράβηξε γιά 
τήν επισκοπή του νά τελιοίσει έκεΐ «έν ειρήνη καί ησυ
χία» τις ημέρες του. Νά μάς τονέ χαιρετάτε.

Νά μάς χαιρετάτε καί τό χρεοκοπημένο λόγιο κ. Ά μ 
πελο πού, όσο κρατούσε ή δίκη, έγραφε δώ μέ τά χέρια 
καί δέ τά πόδια άρθρα κεραυνοβόλα στις «Άθήναι» καί 
στις άλλες φημερίδες του, βρίζοντας καί συκοφαντώνταζ 
τούς άθρώπους πούστειλε μέ τήν ανόητη καί κολοκυθένια 
του ανάκριση στ’ Ά νάπλι νά δικαστούν.

Νά μάς χαιρετάτε καί τόν κ Μπουφόπουλο Μπουφίδη» 
καί τύνάξιο  τους σύμμαχο Κούρτοβικ, καί τόν κ. Ν. Δημη- 
τρακόπουλο, τόν άλλοτε υπουργό, πού έστειλε, λένε, στ’ 
Άνάπλι τό πρωτοπαλλήκαρό του ΙΙετρακάκο νά έργαστεϊ 
γιά τήν καταδίκη τους. Νά μάς χαιρετάτε ακόμα καί τόν 
Εισαγγελέα των Έφετών κ. Έθνοσωτήριον Έθνοσωτη- 
ριάδην πού πήρε, λέιε, τήν υπόθεση κατάκαρδα καί ζήτη
σε νά καταδικαστούν οί τρομεροί αυτοί κακούργοι γιά νά 
σωθεί τό "Εθνος.

Καί οί κακούργοι Αθωωθήκανε καί τό έθνος δεν κατα
στράφηκε κι ό κ. Έθνοσωτηριάδης περιμένει τιορα1 « νάν 
τού παρουσιαστεί άλλη ευκαιρία γιά νά σουβλίσει τούς 
δημοτικιστές.

k
ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ή απολογία τού Δελμούζου. Μά μο- 

νάχ’ αύτή ; Καί τού Σαράτση ή απολογία νά τυπωθεί καί 
τού Μπιτζάνη καί τού Άσπιώτη, καί ό υπέροχος λόγος 
τού Τριανταφνλλόπουλου -  νά τυπωθούν όλα τά πραχτικά 
τής Δίκης (νά στενογραφήκανε τάχα ;), όχι μόνο γιά τήν 
ιστορία, μά γ.ατί θάναι καί τό πιό διδαχτικό ανάγνωσμα 
γιά τούς νέους. "Αν αποφασίσει μάλιστα ό «Εκπαιδευτικός 
"Ομιλος» νά μάς δώσει έναν τόμο τού Δελτίου του, σάν τόν
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τελευταίο, μέ τα πρν/ακά αυτής τής δίκης, νάναι σίγου
ρος πώ ; θά μάς δώσει τήν πιο διαλεχτή ΰλη.

Ελπίζουμε πώς θά βρει σωστή τή σκέψη μας.

&

ΠΛΑ Ι· στά δυό τιμημένα ονόματα των έφετών τ’ Ά ·  

ναπλιου κ. κ. Αουκάκου καί Γρηγορογιάννη πού με κα
θαρή ματιά είδανε τά πράματα κ ι άπδ την αρχή δείξανε 
πώ; θά δικάσοινε λεύτεροι άπδ «άθε πρόληψη και προκα
τάληψη, αξίζει νά μπεί καί τόνομα του Πρωτόδικη κ. Λη- 
μοστένη Ζήλου, πού ώς μάρτυρας τής υπεράσπισης θαμά
στηκε γιά τήν ορθή του κρίση καί γιά τήν πλατιά του ε ί. 
λικρίνεια.

Αυτό εμάς δέ μάς ξάφνιασε καθόλου, γ ιατί τον κ. Ζήλο 
τοτέ γνωρίζαμε άπδ χρόνια, άπδ φοιτητή άκόμα, ώς ενανε 
από τούς διαλεχτούς νέους πού παρακολουθούσε μέ άγά" 
πη κάθε προδευτικδ κίνημα, καί πούγραφε μέ τδ ψευτό- 
ιομα «Σπήλιος ’Άνθιας* ταξέχαστα κείνα Θεσσαλικά δη· 
γήματα στούς πρώτους τόμους του «Νουμά».

ΚΟΣΜΟΔΙΟΡΘΩΤΕΣ
Χαρισμένο στον ΈφετοΧόγιο και σ ιό  οινάφι τον...

Το μυαλό τους πηγμένος ΐχώρας 
Καί τά μάτια στις κόχες χωμένα 
Γύρω ρίχνουνε βλέμματα χαύνα 
Καί του γήλιου δέ βλέπουν τό φως.

'Ένας μαύρος μπερντές τούς σκεπάζει 
Τό κορμί, τή ματιά τους, τή σκέψη.
Μέ μπαμπάκια τ’ αυτιά βουλωμένα 
Καί σκουλήκια στο στόμα τουςζούν.

Μές στάνήλια κατώγια ριγμένοι 
— Λεν άκοΰν των πουλιώνε τούς λάλους... 
Τούς πάπυρους αυτοί ξεσκαλίζουν 
καί ζητάν κατηγορία νά βρουν.

Ποιητές ! Πλαστογράφοι, Ταρτούφοι 
Στο βουρκάδι πνιγμένοι, φαντάζουν 
Πώς τον κόσμο θά σιόσουν σκορπιόντας 
Τό φαρμάκι τής ψεύτρας οχιάς.

Μές στάγκάθια πλεγμένοι ρεκάζουν 
Καί πουλούν τό Χριστό σάν ’Ιούδες.
Σάν κοράκια κρωξίματ’ αφήνουν 
Καί τον «Τόπο των ήλων» ζητούν.

Φτοΰ σας ! Κράχτες βραχνόφωνοι. Φτοΰ σας! 
"Οπου μ’ άλυσσες πάντα δεμένοι 
Λεν πετάτε στούς ώριους αιθέρες 
Πού τραγούδι καινούργιο κυλά.

Γαλάτσι 28 IV 9 ΐ4  ΠΑΝ02 Λ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τ Α  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Α  Μ Α Σ
Στδν τελευταίο τόμο τού «Δελτίου του Έκπ. "Ομίλου» 

δημοσιεύεται καί μιά μελέτη τής κ. Π. Σ. Δέλτα μέ τδν 
παραπάνου τίτλο Ή κ. Δέλτα βάζει κάτου άπδ τό μικρο
σκόπιο τά ¿γκβκριμένα «’Αναγνωστικά» καί τά ψιλολο. 
γεϊ, βγάζοντάς τους στά φόρα δλα τά καταστρεφτικά, γιά  
τό μυαλό καί γιά τήν ψυχή του παιδιού, μικρόβια. 'II κ· 
Δέλτα βΧέαει όχι μόνο μέ τά μάτια διανοητικής κυρίας, 
μά καί μέ τά στοργικά μάτια πονόψυχης μητέρας, τό κα
κό πού γίνεται στά παιδιά μέ τά τέτια άντιπαιδαγωγικά 
’Αναγνωστικά, καί τό χτυπάει άλύπητα. ’Από τή μελέτη 

της ξανατυπώνουμε εδώ ένα κεφάλαιο, τό άκόλοιθο :

Μα δέν έπαθε μόνο άτροφία τό παιδικό μυαλό* 
έχει χαλάσει συνάμα. Δέν είναι μόνη ή γλώσσα καί 
ή φιλολογική διατύπωση του άναγνωστικου μας πού 
είναι κακή* ή ο υ σ ί α  ε ί ν α ι  ά κ ό μ η  χ ε ι ρ ό 
τ ε ρ η ,  ιδίως στό ήθοπλαστικό κεφάλαιο. Εκείνο 
π. χ. πού άπό τήν άρχή ώς στό τέλος κάνει έντύ- 
πωση στά έλληνικά άναγνωμαστάρια, μά προπάν
των στά τέσσερα πρώτα, είναι ή έ λ λ ε ι ψ η  άνω- 
τ έ ρ ων  α ι σ θ η μ ά τ ω ν ,  ό π ω ς  ή ε ύ γ έ ν ε ι α  
ή υ π ε ρ η φ ά ν ε ι α ,  ή τ ό λ μ η ,  ή ά ξ ι ο π ρ έ -  
πε ι α ,  ή α ύ τ ο θ υ σ ί α .  Καί άπεναντίας, έκεΐνο 
πού τό περισσότερο καλλιεργείται άπό τό άναγνω- 
στικό στό παιδί είναι ή φροντίδα τού έαυτοΰ του, ό 
φόβος μήν κακοπάθη, ό φόβος τής άρρώστε·.ας. Τό 
τετράστιχο του παιδικού τραγουδιού «Τό ’Αρνάκι»; 

Καθώς παιδί μου προχωρείς 
Καί σάν ελάφι τρέχεις,
Νά κακοπάθης ή μπορείς 
Καί πρέπει νά προσέχης 

έγινε ευαγγέλιο στό άτολμο μυαλό τών διαφόρων 
συγγραφέων τών άναγνωστικών μας.

Πάρετε όλόκληρη τή σειρά τά διηγήματα τών 
πρώτων βιβλίων* άρκεί νά διαβάση κανείς τις έπι- 
κεφαλίδες γιά νά καταλάβη τήν ήθοπλαστική σημα
σία πού έχει τό περιεχόμενο. Στό Βιβλίο Α\ :

— «Τ ί π α θ α ί ν ε ι  εις βοσκός ψεύτης »(σ. 5).
— «Τ ί π α θ α ί ν ε ι δ φιλόνεικος 'Έκτωρ» 

(σ. 11).
— «Τ ί έπ αθ ο ν αΐ δύο φιλόνεικες αίγες» 

(σελ. 11)).
— «Τ ί έπ α  θε τό απειθές ψαράκι» (σ. 2 1)» 

καί άλλα πού άφήνω.
— «Τ ί π α θ α ί ν ε ι εις βάτραχος δστις έβλα- 

ψεν ενα ποντικόν» (Β, σ. (11).
— «Τί π α θ α ί ν ε ι  εις υπερήφανος λύχνος» 

(σ. 4 7 ;.
— «Τ ί έπα  θ εν  εις πετεινός διά τήν ύπερή- 

φάνειάν του» σ̂ελ. 49),
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— «Τ ί π α θ α ί ν ε ι  εις κόροιξ στολισθείς μέ 
πτερά παγωνίων» (σ. 10δ)’ 
αφήνω πολλά καί παραλείπω τ' αμέτρητα. «Τί πα
θαίνει» τής Γ . καί Δ'. Ή ηθική πού βγαίνει απ’ 
δλα τά διηγήματα τής σειράς των άναγνωστικων εί
ναι πώς τδ παιδί πρέπει νά είναι καλό, γιατί δ κα
κός άνθρωπος κινδυνεύει νά κακοπάθη. Έτσι «δ φι- 
λόνεικος Έκτωρ», ένα σκυλάκι πού χωρίς λόγο 
δαγκάνει ένα μεγάλο σκύλο, τις τρώγει, καί κλαί- 
γει γιατί πονεϊ. «Αί δύο φιλόνεικοι αιγες» έπεσαν 
στο ποτάμι καί πνίγηκαν. «Τδ απειθές ψαράκι» έ
φαγε τδ δόλωμα καί πιάστηκε στδ αγκίστρι. «Ό 
βάτραχος δστις έβλαψεν ένα ποντικόν», ύστερα άπδ 
δλα φαγώθηκε άπδ ένα γεράκι. «Ό  πετεινός διά την 
υπερηφάνειαν του» φαγώθηκε καί αυτός άπδ ένα 
γεράκι, κτλ. "Ολα αύτά τά κακά συμβαίνουν κ α τ ά  
τ ύχη ,  στέλνονται άπδ κάποιο θεδ άγνωστο γιά νά 
τιμωρηθούν οί κακοί.

Τδ σ ύ σ τ η μ α  α ύ τ δ  ε ί ν α ι  ά ν τ ι π α ι -  
δ α γ ω γ ι κ δ  δσο π α ί ρ ν ε ι .  Τδ παιδί συνηθίζει 
νά περιμένη πάντα τιμωρία γιά τήν κακή πράξη 
καί τήν άμοιβή τής καλής· δ τι καί άν κάνη, τδ 
κάνει μέ υπολογισμούς· άποφεύγει τδ κακδ άπδ φό
βο τής τιμωρίας, άπαιτεί νά τιμωρηθή όποιος τδ 
βλάψη καί δεν κάνει τδ καλό, άκόμα καί τδ ά- 
πλούστατον καθήκον του, παρά άν πρόκειται νά μα- 
θευτή καί νά τού δοθή ή άμοιβή Τδ αίσθημα δμως 
αύτδ είναι μικρδ καί πρόστυχο* καλδ είναι νά μα- 
θαίνη τδ παιδί νά κάνη τδ καθήκον του έ π ε ι δ ή 
π ρ έ π ε ι ,  άπδ υπερηφάνεια, άπδ αξιοπρέπεια. 0̂  
άμοιβές καί οί τιμωρίες άλλωστε δεν είναι κοινές 
στή ζωή· ώστε είναι περιττές καί στά βιβλία.

Μαθαίνει έπίσης τδ παιδί πώς δεν πρέπει νά λέ- 
γη ψέματα* άπδ κανένα διήγημα δμως δπου πρό
κειται γιά ψέμα δέ βγαίνει πώς πρέπει νά λέμε τήν 
αλήθεια γιατί τδ ψέμα είναι έλάττωμα ποταπδ καί 
σιχαμένο πού μάς λερώνει- πώς πρέπει νά λέμε τήν 
άλήθεια άπδ υπερηφάνεια, χωρίς υπολογισμούς, έ- 
στιο καί άν μια τολμηρή αλήθεια μάς φέρη κάποτε 
σέ δυσκολίες, άκόμα καί σέ καταστροφές.

’Απ’ όλα τά διηγήματα άπεναντίας βγαίνει πώς 
πρέπει νά λέμε καλύτερα τήν αλήθεια,, γιατί λέγον
τας ψέματα μπορούμε νά κακοπάθωμε.

Κι έτσι στδ ’Αναγνωστικό τής Α’ τάξης (σ. 5), 
όταν ό Άνδρέας λέγει τήν άλήθεια, πώς έκανε μιά 
ζημιά, ή μητέρα αμέσως τού δίνει τδ μάθημα: «Κα
λά έκαμες, Άνδρε« μου, καί μου είπες τήν αλή
θειαν. Άκουσε, παιδί μου, τί έπαθεν είς βοσκός, ό 
όποιος έλεγε ψεύματα !» Καί ακολουθεί τδ διήγη
μα «Τί παθαίνει εις βοσκός ψεύστης» (σ. Γ>), ή 
κλασική δηλ. ιστορία τού «λύκοι! λύκοι !» πού φω

νάζει δ βοσκός χωρίς νά έχη λύκους, καί πού όταν 
έρθουν οί λύκοι μένει χωρίς βοήθεια καί τον τρων 
ή τού τρών τ’ άρνιά του, γιατί κανένας δέν τδν 
πιστεύει.

Ό  Άνδρέας θά κάνη βέβαια τή σκέψη πώς άν 
είναι πάντα νά βγαίνη έτσι σέ τόσο κακδ μιά ψευ
τιά, περισσότερο συμφέρει νά λέγη κανείς τήν άλή- 
θεια, άκόμα καί άν δέν τδν έσυγχωροΰσεν ή μητέ
ρα, άκόμα καί άν τδν έδερνε. Ό Άνδρέας, δπως καί 
τδ παιδί πού διαβάζει τήν ίστορία τού Άνδρέα, άρ- 
χίζει καί κάνη υπολογισμούς, ζυγίζει τδ υπέρ καί 
τδ κατά, καί δ ι αλ έ γ ε ι άπδ τά δυδ κακά τδ μικρό
τερο.

Τήν υπερηφάνεια του παιδιού δέν τήν άγγιξε τδ 
διήγημα· τή συνείδησή του ούτε· κ α ν έ ν α  όμορ 
φο, γ ε ν ν α ί ο  ή τ ο λ μ η ρ ό  α ί σ θ η μ α  δέν 
ξ ύ π ν η σ ε  μ έ σ α  του· μόνο υπολογισμούς θά 
σκεφθή νά κάνη δ άναγνώστης. «Πρέπει νά λέγω 
τήν άλήθεια, γίατί τδ ψέμα τιμωρείται, καί άν πώ 
ψέμα Κύριος οίδε τί κακδ μπορεί νά μου βγή στδ 
κεφάλι». .

"Ισως καί σταματήση καί δέν πή τήν ψευτιά 
πού θά είχε όρεξη νά πή, άπδ δεισιδαιμονία, μέ 
τήν πρόληψη πού έχουν πολλά παιδιά πώς τδ κακδ 
πάντα τιμωρείται. Ό φόβος αυτός, πού μπορεί βέ
βαια νά βολή του δασκάλου ή τού γονέα, γιατί θά 
σταματήση τδ παιδί σέ μιά κακή πράξη, δέν έχει 
τίποτα έμορφο, είναι κακός γιά τή μόρφωση τού χα
ρακτήρα τού παιδιού, είναι άντιπαιδαγωγικός, γιατί 
δέν άγγίζει κανένα γενναίο αίσθημα· άπεναντίας εί
ναι αίσθημα μικρό, δειλό καί πρόστυχο.

Σ’ ένα άλλο διηγηματάκι τής Β' τάξης (σ. 43), 
πού μπορούσε άλλιώς γραμμένο καί σέ άπλή γλώσ
σα νά είναι νόστιμο, παρουσιάζεται ή άνάγκη νά λέ
με τήν άλήθεια μέ άκόμα χειρότερο καί προστυχώ- 
τερο τρόπο. «Ό βασιλεύς τότε τον έκάλεσε (τδ βο
ριά) καί τδν ήρώτησεν άν ήσαν άληθή όσα έλεγον 
έναντίον του οί άνθρωποι. 'Ο Βορράς δέν ήδύνατο 
νά ψευσθή, δ ι ό τ ι  τ ο π ρ ά γ μ α ή τ ο π ο λ ύ φ α
ν ερό ν». Μέ ά?λα λόγια, άν τδ πράγμα δέν ήταν 
«πολύ φανερόν» έ Βορράς «ήδύνατο νά ψευσθή». 
Είναι καημός νά συλλογίζεται κανείς πώς μέ τ έ τ ο ι α 
η θ ι κ ή  ά ν α τ ρ έ φ ο υ ν τ α ι  τ ά  έ λ λ η ν ό  
π ο υ λ α. Γιαυτό όταν φθάνουν στά 13-14 χρόνια, 
είναι τόσο πιδ αμόρφωτα άπδ τά ξένα παιδιά τής ί 
διας ήλικίας. Τδ α ν α γ ν ω σ τ ι κ ό  μ α ς δ έ ν  
ξ υ π ν ά ,  δ έ ν  κ α λ λ ι ε ρ γ ε Τ τ’ ά ν ώ τ ε ρ α 
α ί σ θ ή μ α τ α τ ο ύ π α ι δ ι ο ύ ·  ά π ε ν α ν- 
τ ί α ς  ξ υ π ν ά  τ ά  μ ι κ ρ ά  κ α ί  π ρ ό σ τ υ χ α  
έ ν σ τ ι κ τ α ,  καί καλλιεργεί προπάντων τήν υπο-
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κρισία καί τήν πονηριά. Απόδειξη τό άκόλουθο πα
ράδειγμα :

Στή Β' τάςη (σ. 100), βρίσκομε ένα διήγημα 
«Πώς τιμωρείται ό ψεύστης Άντιονιος υπό του πα- 
τρός του». Ό Άντώνης είπε πώς σχάς ’Αθήνας εί
δε ενα πορτοκάλι μεγάλο σάν καρπούζι, καί δ πα
τέρας του του λέγει : «Άπίστευτον μοι φαίνεται, 
άλλα ποιος ήξευρει πάλιν ; "Εκαστος τόπος έχει καί 
τά παράδοξα του..’Ιδού εις τον δρόμον που πηγαί- 
νομεν 0’ απαντήσω μεν μίαν γέφυραν όταν διέλθη 
εΐς ό όποιος είπε ψευδός, πίπτει καί θραύει τον πό- 
δα του». Ό Άντώνης άνησυχεΐ καί γυρεύει να μι- 
κρέψη τό πορτοκάλι, που άπδ καρπούζι γίνεται πε
πόνι, έπειτα φράπα. «Ό πατήρ του Αντωνίου δεν 
άπαντά. Προχωροϋσιν· ό ’Αντώνιος είναι ίδρωμέ- 
νος· ή καρδία του κτυπά, συλλογίζεται ότι τό πράγ
μα εινε σοβαρόν καί ότι δΰναται νά θραύση τον πό- 
δα του. Μετ’ ολίγον φθάνουσιν εις την φοβέραν γέ
φυραν' τότε ό Αντώνιος, πριν πατήσει επ’ αυτής, 
φωνάζει : Έπίστευσες ότι ειδον τόσον μεγάλον πορ- 
τοκάλλιον ; Να σοί εΐπω την αλήθειαν ; Τό πορτο- 
κάλλιον, τό όποιον εΐδον, ήτο όπως όλα τά πορτο- 
κάλλια !»

Τδ διήγημα αυτδ βρίσκεται, μην τδ ξεχνούμε, σέ 
αναγνωσματάριο διδακτικό, εγκεκριμένο άπδ τδ 'Υ
πουργείο, για νά μόρφωση τδ ελληνόπουλο καί νά 
τδ κάνη χρήσιμο πολίτη. Τδ μόνο μάθημα όμως 
που μπορεί νά βγάλη τδ παιδί άπδ τδ πολυ κακο
γραμμένο αυτδ διήγημα είναι ένα μάθημα πονη
ριάς. *Λν δεν ήταν τόσο κουτός ο Άντώνης, άν δεν 
ήταν τόσο σιχαμερά φοβιτσιάρης, θά καταλάβαινε 
την πονηριά του ευγενικού πατέρα του, που γιά νά 
τον κάνη νά όμολογήση τήν ψευτιά του καταφεύγε1 
ο ίδιος σέ άλλη ψευτιά, καί όχι μόνο θά πιάνονταν 
6 πατέρας, αλλά καί θά έπικυρώνονταν ή ψευτιά 
του Άντώνη, άφοϋ θά περνούσε τδ γεφύρι χωρίς νά 
σπάση τδ πόδι του, καί θ’ άπόοειχνε έτσι πώς τδ 
πορτοκάλλι ήταν μεγάλο σάν καρπούζι. Ωραίο ηθι
κό μάθημα !

II. Σ ΔΕΛΤΑ

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 
Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ -  Κ Ο Υ Ι < Λ Α Ρ Α

( 'Οόος £ιαόίου 42)

Βρίσκουνται ολα τά φιλολογικά, νομικά, ιατρικά, κα
θώς καί δλατά βιβλία τά γραμένα σ ιή  δημοτική.

ΨΥΧΑΡΙΙ Α γ νή —"Ονειρο του Γιανίρη — Στον ίσκιο 
του Πλατάνου ,δρ. 1.50 τό ένα), 

ΤΑΓΚΟΙΙΟΥΛΟΥ. ’Αρχισυντάκτης - ’Απόγονοι (δρ. 1 
τό ένα),

ΣΠ ΜΕΛΑ. Τό χαλασμένο σ.τίτι )δρ. 1).

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ >
Στο δάόος

Κλεισμένα έτσι ατών πεύκων τους τα πράσινα κλω
νάρια

Πουλάκια που ονειρεύονται Οωρώ τά κουκουνάρια, 
Και οί πεταλούδες σιωπηλές λέω ναναι τά όνειράτους 
Μέ τήν εφήμερη ομορφιά καί τήν τρελλή χαρά τους.

9
Ψ α ρ ά κ ι

Μοιάζεις, ψαράκι, τής καρδιάς στους διάφανους
[γιαλούς σου

Καρδιάς που ή όλόφεγγη ψυχή ποτέ άπ’ τό φως δεν
[κρύβει·

Μάταια καί εκείνη, όπως εσύ βυθίζεις στους βυθούς
[σου :

Ψαράς καί ό Πόθος στρίφωσε τά δίχτυα μέ μολύβι.

9
Ά ρ ε τ ϊ ι

Καί τό καλύβι ωμόρφηνες μέ σέβας καί μέ χάρη, 
Κι όπου διαβεΐς τον ήσκιο σου 6έ σβύνει. ουδέ σκο-

[τάδι·
Του Κόσμου έσένανε ή Χαρά καί ή Θλίψη εσένα έχάρη, 
Καί ή Ζηλοφτόνια ημέρεψε στοΰ πόνου σου τό χάδι.

*
Β α ά έλ εύ ά α

Συννέφιασε, μά άπόμεινε γαλάζιο ένα κομμάτι 
Σάν άπό θόλο ΰπέρψηλο στοΰ Κόσμου τό παλάτι, 
Που ένας φεγγίτης γαλανός τό φως τής Πλάσης ρί-

Γχν € ΐ
Καί νά διαβεΐς Βασίλισσα δρόμους κρυφούς τής δεί-

[χνει.

9
Ή  ¿ζάρα τοίί αγύριστου

Ό Γυρισμός μέ τή Χαρά μάταια χτυπάει τή θύρα :
— Χρόνια έχω πού έ.μαντάλωσα πνιγμένου ναύτη ή

[χήρα...
— Μηνύματα σου φέρνουμε, κι είναι ό Καλός σου

[απόξω...
 Άχ, τή χηριά μου ή αδύναμη πια δέν μπορώ νά

|διώξω !

(*) Κοίταξε άριθ. 523 καί 521.
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Ά ντιφέγγ& ί< ιι.α

Ναντη ή Γαλήνη ή αυγερινή, στά ρόδινα ντυμένη* 
Μαγεύει τό χιονόφτερο καϊκάκι πού διαβαίνει,
Καί, ιδές το, μέ το Ναύτη του μαρμαρωμένο στέκει, 
Σά γλάρος πού ζυγίζεται στα αιθέρια του παρέκει.

Κ η δ ε ία

Στο ξόδι του, νά, ορθός ό Ναύτης πλέει· 
Νεκροπομπο! τα κύματα άκλουθάνε· 
Αναμαλλιάρης ό Άνεμος τον κλαίει,
Κα! οί Στεναγμοί τής ξενητειάς βοηθάνε...

0
"Α ρνηϋη

Τή λήκυθο ροδόσταμο μια ελπίδα άπ’τ'ις πολλές μου 
Στής ανθισμένης τής ζωής τό ρυάκι άπογιομίζει·
—Αόσε και έμένανε νά πιω μια στάλα, ΰσο δακρύζει 
Τού βρέφους γελαστή ή ματιά... Κα! μού εΐπε : —

[Έγώ ; ποτές μου,

0
Στον καιρό

Βασίλισσα ήρθε ή Νιότημου και οί Ελπίδες άκλουθάνε 
Κα! την καρδιά μου θρόνο της χρυσό έστησα τεχνίτης 
Μάέσύ,ώ Καιρέ,πάντα άσπλαχνε,παντοτινάσου πλάνε, 
Τίθέςστού ’Ονείρου τό Όνειρο,τί άποζητάς μαζί της;

0
Ά π ο δ η υ ία

Στη Δύση τού καλοκαιριού σου,
Στού χινοπώρου την αρχή,
Δύναμη δόσε τού φτερού σου 
Ταξιδεμένη μου Ψυχή.

Ψηλά άπ’ τον Παρνασσό σου πέτα, 
Φτεροζυγίσου, κα! μακρυά 
ΙΙέρ’ από τά πέλαγα μελέτα:
Πού θάρμενίσεις μέ βοριά....

0
Φέρετρο

Σπίτι μου, ως τώρα πού ό Χιονιάς 
Δέ σ’ έχει ραγισμένο,
Στο απάνεμο τής γειτονιάς 
Λιμάνι είσαι αραγμένο.

Μά εγώ στο πλάγι σου άκου μπω 
θωρώντας τό βαρκάκι,
Πού, άθέλητά μου, θέ νά μπω 
Δίχως κουπ! κα! δοιάκι !...

0
Στον 'Ή λ ιο

Καλώς τον, πού έβασίλεψε γιά νά ξαναγυρίσει, 
Δροσιές νά πιεΐτά δάκρυαμαςκα! τις καρδιέςνάνθίσει.

’'Ερ ρ α γερ α τεεά

Προς στού σπιτιού του την αυλή— λιμάνι στερεμένο 
Σύρει ό ασπρομάλλης δ ψαράς καϊκάκι σκεβρωμένο, 
Κα! λέει πικροστενάζοντας:-Μονάχοι εμείς πιά τώρα, 
Τού Χάρου εδώ άς προσμένουμε την ύστερη τήμπόρα. 

(’Ακολουθεί) ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΓΙΑΛΙΤΗΣ

• '  ...

Η  Κ Ο Ι Ν Η  Γ Ν Ω Μ Η
γ ικ  τ ο  φ ιλ η Ν τττ  χ τ λ ·

Φίλε «Νονμά»,

Κ ι ά λλο τε , θαρρώ , σέ π ερ α σ μ ένα  χ ρ ό ν ια , κ ά τ ι 
έ γ ρ α ψ ε ς  γ ιά  τό Φ ιλ ή ν τα  πο υ  οη μ ο σ ίεψ ε  σ τα  «Π α -  
ν α θ ή ν α ια »  άρθρο του σ τή ν  κ α θαρ εύο υσ α . Σ ήμ ερ α  τό 
κακό  π α ρ ά γ ιν ε  γ ια τ ί  σ υ χ νά  δ ια β ά ζω  σ τή ν  « ’Α κρό 
π ο λη  »χ ρ ο νο γ ρ α φ ή μ α τα  στή  μ ιξ ο κ α θ α ρ εύ ο υ α α μ έτή ν  
υπ ο γ ρ α φ ή  «Μ . Φ ίΛ Η Χ Τ Α Σ ». Ό  δικός μ α ς  ό Φ:* 
λ ή ν τα ς  ε ίνα ι ; Κ ι άν ε ίν α ι αυτός, π ώ ς  δέν υ π ο γ ρ ά 
φ ε ι τά  χ ρ ο νο γ ρ α φ ή μ α τα  μέ ψ ευ τό νο μ α , μά έτσ ι 
φαρδ ιά  π λ α τ ιά  μέ τ ή ν  υπ ο γρ α φ ή  του ; Λέν κ α τ α 
λ α β α ίν ε ι τό κακό  που κ ά νε ι στόν α γ ώ ν α  μας ;

Δικός σου
 _____________________ Λ. X.

Σ1ΙΜ. τοΰ «ΝΟΥΜΑ», Ό  Φιλήντας είναι, ό ίδιος, ό 
μοναδικός γραμματικός τής Δημοτικής, ό κήρυκας ό φα. 
νατικώτερος τοΰ δημοτικισμού, καί καλά κάνει πού γράφει 
χρονογραφήματα στήν καθαρεύουσα, κι ακόμα καλύτερα 
πού τά υπογράφει κιόλ,ας φαρδιά πλατιά. Έ τσι μάς δ ίιε, 
κα! τή ματσουκιά πού μάς χρειάζεται. Γιατί τόσοι μας 
εδώ, κι ανάμεσό μας τόσοι παραλήδες, δέν κατορθώσαμε 
να διόσουμε στόν άθρωπο αύτό μια δουλιά, νάν τονέ συν
τρέξουμε πούρθε διωγμένος άπό τήν Τουρκιά, νά τοΰ ε
ξασφαλίσουμε ένα κομάτι ψωμί, μα τον άφίσαμε, ξένο κ ’ 
έρημο, στήν τύχη του, νά λιμάζει τό ψωμί. Ντροπή μας, 
κι όχι ντροπή του Φιλήντα, πού γράφει στήν καθαρεύου
σα. ΈμεΤς τή γράφουμε, όχι αύτός.

Ό  Φιλήντας, βλέπετε, είναι ντόμπρος άθρωπος, κι όχι 
επιτήδειος. Καί γΓ αύτό δέ βρήκε προστασία. Οί επιτή
δειοι βρήκανε καί βρίσκουνε. Ό  φίλος "Αριστος Κσμπάνης 
μάς έλεχε πώς τό »ζεύγος Κσζαντζάκη» έχει υποβάλει μιά 
ή μιάμιση ντουζίνα διδαχτικά βιβλία στό διαγωνισμό καί 
τάχει καταφέρει με τήν επιτροπή, ώστε νά βραβευτοΰνε 
όλα καί νά τσεπώσει καμιά πενηντάρια χιλιαδοϋλες. Κάτι 
άλλοι επιτήδειοι πάλι διαδίδουνε, ίσως γιά νά διΗιολογοϋ- 
νε τό δικό τους τό παρδαλό τό φέρσιμο, πώς κι ό Παλα- 
μάς, ναι, ό μεγάλος μας ό Παλαμάς, γράφει στό «Εμπρός* 
φιλολογικά χρονογραφήματα στήν καθαρεύουσα καί τά υ 
πογράφει μέ τό ψηφ ί «II.». Σά νά λείπει, βλέπετε, τό 
κουράγιο άπό τον Παλαμά νά διαλαλεΐ τις πράξε.ς του! Κα
λά θά κάνουν οι διάφοροι επιτήδειοι νάφίσουν ήσυχο τό 
Φιλήντα νά βγάζει τό ψωμί τοι> καί τον Παλαμά στό χρυ- 
σολεφανένιο του θρόνο πού τόν ύψωσε μόνος του, μέ τό 
έργο καί μέ τό χαραχτήρα του.



Ó  ΝΟΓΜΑΣ

Ο  Ο , Τ Ι  Θ Ε Λ Ε Τ Ε

Αρλούμπες. Νά μάς συμπαθάει ό φίλος και βουλευ
τής Πολύβιος Λαγοπάτης πώς μέ τή λέξη αυτή κλείσαμε 
τά δυό του άρθρα πού δημοσίευε «Έπί τής δίκης του 
Ναυπλίου» στήν «Ε στία» τής Τρίτης καί Τετράδης. Ό  κ. 
Λαγοπάτης είναι τίμ ιος άντρας. Σάν τέτιονε λοιπόν τόν 
παρακαλοΰμε νά μάς πει ποιά βιβλία τού Ψυχάρη διάβα
σε για νά φτάσει στό ανόητο, μέ τό συμπάθειο, καί έξω· | 
φρενικό συμπέρασμα του άρθρου του τής Τετράδης. Μέ I 
φουσκωμένα λόγια καί μέ κούφιες ρητορείες δέ λύνουνται 
τέτια ζητήματα, πού πρώτ’ απ’ όλα χρειάζουνται μελέτη 
καί μελέτη καί μελέτη.

— Μέ μοναδική επιτυχία τήν περασμένη Τρίτη τάπο- 
μεσήμερο έγινε ή συναυλία του ’Ωδείου Λόττνερ. Ό  δια
λεχτός κόσμος πού καταπλημμύρισε τό σεμνό αυτό μουσι
κό ίδρυμα, έφυγε καταμαγεμένος, καθώς πάντα, γιατί από
λαυσε άληθινή μουσική, κι όχι μουσική τής ρεκλάμας 
πού τού σερβίρει κάθε τόσο, συντροφεμένη μέ τήν άπαραί, 
τφτη τυμπανοκρουσία του τύπου, τό Ώδεΐο του κ. Νάζου-

— ΪΙερνώντας άπό τήν Α θή να  ό κ. Ά λέξ. Πάλλης, 
βάφτισε τό περασμένο Σαβάτο τό κοριτσάκι τού Μανόλη 
Καλομοίρη καί τοΰδωσε τά ονόματα Κμινιώ, Μαρία καί 
Τρισεύγενη. Στα βαφτίσια, πού γενήκανε σέ στενό κύκλο, 
ειντουσαν καλεσμένοι μόνο μερικοί φανατικοί πρωτεργά- 
τες τής γλωσσικής ιδέας, οί κ. κ. Γρ. Ξενόπουλος, Κίμ. 
Μιχαηλίδης κλπ.

— 'Ένας επιστήμονας μέ αληθινή αξία, ένας τέλεια 
μορφωμένος λόγιος, γλωσσομαθής, εργατικός, νεοΐδεάτης 
άνοιχτόθωρος, ένας πού έδρασε εθνικά στήν Πόλη -  καί ή 
δράση του τόν έφερε έξόριστοστήν ’Αθήνα, —ό δικηγόρος 
Άλέκος Πανταζής διορίστηκε διευθυντής των γραφείων 
ΐο ΰ  Δημοτικού συμβουλίου. "Ενας τόσο έπιτυχεμένος διο
ρισμός τιμάει αληθινά κείνους πού τόν κάμανε.

— L à T r i b u n e  ,Correspondance Politique) είνα ι 
ο τίτλος τού φύλλου πού ίδρυσε στήνΠόλη πριν τρία χρόνια 
ό άλλοτε αντιπρόσωπος τής Μακεδονίας στήν Οθωμανική 
Βουλή καί γνωστός σ ’όλα τά μεγάλα πολιτικά κέντρα τής 
Ευρώπης, ύπερασ.τιστής τών εθνικών μας δικαίων κ. Χα. 

ρίσιος Βαμβακάς. Τό φύλλο αύτό βγαίνει τώρα δυό φορές 
ΐή  βδομάδα, Γαλλικά πάντα, στή Σολονίκη μέ πρόγραμ
μα καθαρά πολιτικό καί μέ σκοπό νά ξετάζει συστηματικά 
ολα τά πολιτικά καί διπλωματικά ζητήματα πού έχουνε 
σχέση μέ τόν Ελληνισμό καί μέ τήν τύχη τών 'Ελλήνων 
πού ζοΰν άκόμα κάτου άπό ξένο ζυγό. Είδαμε γιά τήν ώρα 
τρεις αριθμούς τού φύλλου, καί συμτεράναμε άπό τήν άρ- 
θρογραφία τους πώς ή δουλειά αυτή τού κ. Βαμβακά εί
ναι απαραίτητη γιά τόν εθνικό μας άγώνα καί άξια νά υ 
ποστηριχτεί.

— ’Απ’ άφορμή τού Ε βραίικου Πάσχα πού διαβάζε. 
ται στις Συναγωγές τό Ά σ μ α  ’Ασμάτων τής Π. Δ., ό γνω
στός Εβραϊστής καί διευθυντής τού περιοδικού «Ίσραη· 
λιτική Επιθεώρηση» Μ. Χαΐμης είχε τήν πρωτότυπη έμ
πνευση νά ξανατυ,τώσει, γιά τούς "Ελληνες Εβραίους, στό 
τελευταΐ) φυλλάδιό του τή μετάφραση τού Ά .  Ά .  τού κ. 
Φριλίγγου πού είχε πρωτοτυ.τώσει ό «Νουμάς».

— Ξανατυπώνουμε δώ τό Μεσολογγίτικο τού Μαλακά- 
ση, πού τυπώθηκε στόν 623 αριθμό, με τήν ελπίδα πιά  
πώς ό κ. Στσματόπουλος, ό δαιμόνιος στοιχειοθέτης τού 
«Νουμά», τούτη τή φορά θάν τό τυπιόσει δίχως λάθ.α.

I

Ί Ι  κόρη ενός ϋαλαααινον κ ’ ενός λιμνιώτη ή αδερφή,

Κ ' ή μοσχο&υγατέρα 

Τραγουδισμένης με κα'ύμους μάννας, που ατά&ήκε κορφή 

Σ τή  νύχτα και ατή μέρα,
Τ ι μέ τ * αστοί παράβγαινε και θά μ π ω νε  τόν ήλιο,

Τής Κυρ’ Άννιώς ή Μ πίλια ,

Πρώτη μου αγάπη, άστρο κι αυτή, μΟυ μήνησε ώ ; ξανάρΰα ίδιο 

Π ρί φύγω πάλε πίσω  

Για τήν έρμιά την ξενιτιά, νά πάω μια μέρα j-er τή δώ,

Νά δει α θά  τή γνωρίσω. .■

II

Χαρά, και δεν ξανάοόινέ at ον κύκλο κόσμο τον επά,

Α>ξά καί κλειδοκράτα,

Που μήτε και το σπίτι της είδε άπό ξόδι άλλον παπά,

Κ ’ ίδια της άλλη στράτα,

Πάρα τό δρόμο το στρωτά πον πάει στο κοιμητήρι,

Γιά μάννα καί γιά κύρη,

Τόν άοτρωτον ανήφορο τής έγνοιας και τής ανλ.λογής,

Τής ϋνμησης που τρώει 

Πιότερο κι απ' τά στοπ-.τά σκουλήκια τής χλιμένης γής,

Κι άπό τό μοιρολόι, .,

III

Χηράμενη απ' τόν έρωτα κι άπ’ τήν παλιά καταλαλιά,

Στο πατρικό ρημάδι,

Στά  μαύρα καί στ ά σκοτεινά, σάν τήν κεραυνωμένη ελ.ιά,

Τήν ηυρα τό άλλο βράδυ,

Κι απ’ τό φεγγάρι πρόσωπο -  ατό νοΰ πως νάν τό βάλω I — 

Κάνα παρόμοιασαα άλ/.ο,

Ξόν απ' τά μάτια τά γλαρά, τάμυγδαλότα της τά δυό,

— Που νά μπιρονσα νάσκυβα δροοιά τήν πίκρα τους νά πιω !

Στά  δάκρυα βουτημένα,

Γιά κείνη καί }'<ά μίνα ...

\/ --  Σέ πέντε άρθρα στήν «Πατρίδα» δ φίλος Μ. Λ. 
Ρόδάς μέ τό ψευτόνομα «’Απόμαχος» έδωσε τήν πιστή  
εικόνα καί κατάσταση τού θεάτρου μας, παρουσίασε τήν 
πληγή του καί τό άσκέρι πού μαζεύτηκε τά τελευταία 

χρόνια στή σκηνή. Τό Θέατρο κατάντησε μπακάλικο, χτή
μα τού πρώτου τενορίνου καί τής ναυαγισμένης γυναίκας 
ΤάρΟρα αυτά διαβάστηκαν μέ μεγάλο ενθουσιασμό καί ό
σοι πειράχτηκαν δέν μπόρεσαν νάρνηθούν τή λογική τους.

— Στό «Μανιφέστο» τού Ν. Λα.ταΘιώτη πού δημοσιεύ
τηκε στό περοσμένο φύλλο, άπαντάει ό Πάνος Ταγκόπου- 
λος μέ άρθρο * Ίδ εο λ ά γο ι κα ι ν ιτερ εσ ο λό γ ιο ι·,  πού θάν 
τό δημοσιέψουμε στό ερχόμενο φύλλο, μαζί μέ γράμματα 
τών κ. κ. Κλέωνα Παράσχου, Νίκου I. Θεοδωρόπουλου 
καί Ν. Σταθόπουλου γιά τό ίδ ιο ζήτημα.

—  ΤΙ συνέχεια τού «Ίδεοπλάστη» τής κ. Ειρήνης 

Δημητρακοπούλου έμεινε γιά τά ερχόμενο φύλλο.

---

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

κ. Στ. Δμ. Μαγνησίά. Ή «Σακούνταλα», τό έξοχο ίν- 
τιάνικο δράμα, μεταφρασμένο άπό τά Σανσκριτικά, άπό 
τόν κ Κ. Θεοτόκη, πουλιέται δρ. 2 στό βιβλιοπωλείο 
Βασιλείου καί Κουκλάρα (Σταδίου 42). — κ. Φοίβο ’Απο
σπερίτη. Στείλε μας κανένα άλλο, καλύτερο.
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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ «EKII. ΟΜΙΛΟΥ». Τόμος 3 . 
*ΑριΦ. 1—4. 1913. Τιμή δρ. 6. Βγήκε σ’ ένα 
μεγάλο τόμο άπδ 343 σελίδες. Πρώτα πρώτα τυ
πώνεται ή μελέτη του Δελμούζου «Τρία χρόνια δά
σκαλος» που θάπρεπε νά τήν έχουνε διαβάσει οί έ- 
φέτες τού Άναπλιοΰ για νά ξέρανε ποιόνε δικά
ζανε γι’ άθεο καί μαλλιαρό. Τδ «Τρία χρόνια δά
σκαλος» δείχνει θεοφάνερα καί σέ στραβδ άκόμα τί 
μεγάλο κακδ πάσκισε νά κάνει στδ Έθνος καί πό
σο αντεθνικά δουλέψανε ό στενοκέφαλος δεσπότης 
του Βόλου και ό χρεωκοπη μένος λόγιος καί δικα
στής Άμπελάς γιά νά κλείσουν τδ πρώτο καί τδ μό
νο άθρωπινδ σκολειδ που εύτύχησε νάποχτήσει ή 
πατρίδα μας. ’Άλλα περιεχόμενα του Δελτίου : Μ. 
Τριανταφυλλίδη «Έ  ορθογραφία μου». Μ. Καλο
μοίρη «Ή  μουσική στδ σκολειό». Μέλπως Λογοθέ
τη «Έ  μουσική στά σχολεία». Γ. Καζαντζάκη«Τ· 
διαβάζουν τά παιδιά μας». Π.Σ.Δέλτα «Τά αναγνω
στικά μας». A Δ. «Είκόνες άπδτά σχολεία μας». 
Μ. Τριανταφυλλίδη «Διδαχτικά του Βηλαρα άνέκ- 
δοτα». Γ. Ι'ιζυηνοΟ «Διατί ή Μηλιά δεν έγινε Μη- 
λέα». Επιθεώρηση : ’Εκπαιδευτικά— Λογοτεχνικά 
—Γλωσσικά—Μουσικά—Διάφορα—Γλωσσικές πεν- 
νιές κτλ. κτλ.

ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ : ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΨΥΧΕΣ -  Ά - 
θήναι 1914. Δρχ. 1.20.— *0 κ. T.... ό ποιητής (!) 
του "Υμνου στο Θρυλλικό Άκριτα ! καί τής «Ε 
σπερινής», φερμένος από τήν Πόλη— τον τόπο του 
μυστηρίου και του ειδυλλίου—έβγαλε στο φως—κάλ
λιο να τάφηνε στο σκοτάδι - ένα ύπερρωμαντικό βι
βλίο μέτόν τίιλο «'14 Άρρωστες Ψυχές» και ένα 
δράμα του «Χειραφετημένη κακούργα»....Τί «πταίε,, 
δ νέος ; Έάν ή φύση τον έπλασε ρωμαντικόν». Τί 
πταίει εάν στήν«ψυχική εικόνα του Βέρθερου—ώϊμέ! 
— αναγνώρισε τήν ψυχική εικόνα του ίδιου έαυτού 
του. Τί φταίει οταν «ανεβαίνοντας στήν Ακρόπολη 
χάριν ρωμαντικοΰ περιπάτου», σου θυμίζει άθελα 
τό Μιμικό καί τή Μαίρη πού σκοτώθηκε :

«Στής ’Ακρόπολης τά μέρη»;

Φταίει καθόλου δ κ. Τ. αφού τώρα «πού άρχι
σαν νάσπρίζουν τρίχα τρίχα τα μαλλιά του»αγάπησε! 
Θέλετε νά μην αγαπήσει ; κν ενώ αγάπησε δεν έπρε
πε να γράψει εκείνες τις ρωμαντικές λυρικώτατες ε
πιστολές ; κ’ ενώ τις έγραψε δεν έπρεπε να τις δη
μοσιεύσει ; ! Κ’ ενώ τις δημοσίευσε δεν έπρεπε νά

κομματιάσει καί τήν απορία τού Σαίκσπηρ μέ τό 
δράμα του ή «Χειραφετήμένη Κακούργα»; Καλέ ι 
τί λέτε ; «Νά ζει κανείς ή νά μή ζε ΐ; Ιδού ή απο
ρία τήν όποιαν δεν μπόρεσες νά λύσεις Σαίκπηρ ! 
Χά ! χά ! χά!» κι αρπάζοντας μια κουμπούρα διμού- 
τσουνη τινάζει τά μυαλά του στον αέρα ό Φαίδων, 
ακολουθώντας τήν Βιόλα πού τήν δηλητηρίασε ή 
Λέλα καί λύεται ή απορία τού Σαίκσπηρ καί.... τε- 
λιώνει τό δράμα.. .

Π. Τ.

ΛΟΓΑΚΙΑ. Ό  συνεργάτης μας Ρήγας Γκόλφης έστει
λε στον ποιητή τους τό ακόλουθο γράμμα :

«’Αξιότιμε κ. Μιχ. Γ. Ι'ετρίδη,

«Σας εύχαριοτώ γιά τό βιβλίο σας πού μου χαρίσατε, 
»Τά «Λογάκια» έχουνε ποίηση, καρδιά, φαντασία καί κά- 
»ποιαν αύρα πού άνασταίνει τήν ψυχή Τιμάτε τή λύρα 
»καί σάς τιμρ· Εχετε καί τήν αγάπη τής δημοτικής μας; 
»στεφάνι αμάραντο γιά τή νέα σας τέχνη.

»Εύχομαι πλούσιους καρπού; καί λαμπρές νίκες στόν 
»αγώνα τής ποιητικής ιδέας.

»Γειά σας 
ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΠΣ»

II Μ ΑΧΓΙ ΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ μονογραφία Φ. Φω· 
τοηούλου Πολεμική Βιβλιοθήκη Γ. Φέξη,

Ο ΕΛΛΗΝΌΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Γ. Τοοχο· 
ηονλου. Πολεμική Βιβλιοθήκη Γ. Φέξη. Ή αλήθεια ε ί
ναι πώς ό κ. Τσοκόπουλος, άν καί δέν πήγε σ ιόν πόλεμο, 
έγραψε πολεμικό βιβλίο πού διαβάζεται ευχάριστα από 
τήν αρχή ώς τό τέλος. "Ενας καλό; συγραφέας άπ’ δ,τι 
δει κι άπ’ δ,τι ακούσει, ξέρει τί νά πάρει καί πώς νάν 
τό πάρει.

Π ΑΛΛΜΑ— ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

ΙΑΜΒΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΙΣΤΟ!

ΜΕΡΟΣ Β '.

Μ Α ΓΙΟ Β Ο Τ Α Ν Α

διασκευή, τραγούδι και αηάνο
Πρελούδιο—Μιά >εράΐδα μ ’ έγέννησε—Ή γριά Ζωή — 

Στέκει τό Βασιλόπουλο—Ή Μαύρη Λάμια—Γυρλφκι όρ· 
μφ ό Μενέλαος—’ Από ξένα βασίλεια — Σπέρμα τής Χάμ- 
κως—*0 Διγενής ’Ακρίτας.

Σ’ ενα τόμον δρ. 8 ."Οποιος θέλει, παραγ
γέλνει τό βιβλίο και στά γραιρεία τοΐκ ΝουμίΓ  
δίχως παραπανιστό έξοδο γιά ταχυδρομικά.
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ-
Ι Ι Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Τ Η Σ Τ Ι Ι Σ  Ι ί Α Σ  Α Υ Λ Ι Ι Σ  

13—15 £ζοά ’¿Άραακείου 13—15 
Α Θ Η Ν Α Ι

At* άσμα καί κλειδοκύμβαλον 

ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ 

Άπό τήν δπερέττα «ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ»
240—‘Ο Παράς Aρ. 1.00
241 —Σερενατίνα τοδ Μπεμπέ » 1.00
242—Νύχια τ ’ ’Απρίλη (Romance Λευκής) » 1.00
24.4 — Πεταλούδα (βλλς διά μόνον πιάνο) » 1.
247 -Λ ευκή—Πεταλούδα (Duetto) » 1.00
248 -Έρασμία -Πολυδεύκης (tango) » 1.00

Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

100 -Μ ’ Αρέσει (πόλκα) » 0.80
59 -Γελαστή—Χαρωπή » 0.70

189 -Μονάκριδη » 0.50
200 Σ’ άγάπηαα μικρούλα μου » 0.50
209—Έχε γειά » 0.70
87—Τό φτωχό μοο λουλούδι » 0.70

Γ. ΣΑΜΑΡΤΖΗ 

19 2 —'Ηπειρος (έμβατήριον) » 1.

DP. ΘΑΙΡΑΚΗΣ 
<ί.">—Sans façon » 0.80

Η  Λ7* I K M  Τ Ρ ^ Π Ε Ζ Τ ^
Ε Χ Ε Ι Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Α Ρ Χ ΙΚ Ο Ν  (>,000,000 Α Ρ Α Χ Μ Ω Χ  

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ 1,000,000 ΔΡ.

’βσνσζήδη âœo ζην ’βδνικην %ράωε$αν ζ?ις 
'ëjjââoç nai âœo âjjovç ¿Κεφαλαιού

χους, φίλους zovjaov.

Ή Κυβέρνηαις εχει αντιπρόσωπον, ό όποιος παρακολου 

Οεΐ τάς εργασίας τής Τραπέζης καί λαμβάνει 

μέρος εις τά Συμβούλιά της.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Η  Λ Α  1 Κ Η  διά νά έξαπλώοη εις τον λαοΡ τδ πνεύμα τής 

άποιαμιενοεως, δέχειαι εις το Ταμιεντήριόν της καταϋέοεις απο 

μίαν δραχμήν εως πέντε χιλιάδας δραχ. καί δίδει τόκον I  

IJ I τα 0)(). Αια τος κατα&έοεις εις χρνοόν ·'/ 1]2 τά Ο'β. Κά- 

ϋε καταθέτης είμπορεϊ νά πάρη όπιαω τά χρήματά τον, δποτε 

ϋελήοα, εΐιε όλα, είτε μέρος,

‘Η Λαϊκή Τράπεζα δέχεται καί κατα&έοεις με προ&εσμίαν.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΜ ΟΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
ΤΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΝΕΑΝ ΤΟΡΚΗΝ ΓΡΑΜΜΗ

Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α Σ  7* Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Κ Ο Σ

Τό θαλαμηγόν Ύπεροικεάνειον (άπαραμίλλου πολυτελείας καί άνέσειο

“ ΑΘΗΝΑΙ , ,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΕΚ ΙΙΕΙΡΛΙΩΣ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΑΜΩΝ-1 ΙΑΤΡΩΝ) ΚΑΤ’ ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΝΕΑΝ-ΥΟΡΚΗΝ

Τ ή ν  3  Μ & ϊίου

Αι έπιβάτας, εισιτήρια και περαιτέρω πληροφορίας άπενΰ'νντέον :

’βν ΊΉδήναις ¿Γραφεία ¿/εν. Βιευδννσεως. 'Οδός ’¿Μ,ωελλον άριδ. 1.
’βν Μ ειραιεί Γενικόν Μραηζορείον. 'Οδός Φί^ωνος 44 (οαησδεν ¿Π ρ. Τριάόος) 
ΣΗΜ. Οί θέλοντες να έξασφαλίσωσι θέσεις ανάγκη νά δηλώσωσι τατ'τας ΕΓΚΑΙΡΩΣ εις τά Κεν 

ρικά Πρακτορεία της Εταιρίας και τούς κατά τόπους ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΪΣ άντιπροσιόπους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ 

ΜΕΓΑΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.


