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ΔΗΛΩΣΗ =3 -
Ύστερ’ από τήν προκήρυξη, πού τυπώθηκε στό 

<ρΰλλο 533 (4 Όχτώβρη 914), έχουνε ώς τώρα δηλω
θεί στό γραφείο τού «Νουμά» γιά τό 1915 οί παρα- 
κάτου συντρομές, γιά δσα φύλλα σημειώνουνται δίπλα 
στό κάθε όνομα:

Δ. Π. Πετροκόκκινος φύλλα 46.
“Ιδας φύλλα 18.
Ψυχάρης, ‘Αργυρής Έφταλιωτης καί Μαρίκα Κοτοπού

λη άπό 15 φύλλα.

Π. Παυλίδης φύλ. 11.

Ν. Ποριώτης, Ρήγας Γκόλφης, Μ. Μυράτ, Μανόλης 
Καλομοίρης, Στέφανος Γρανίτσας, Κ. Τρικογλίδης καί Νί
κος Παπαγεωργίου άπό 3 φύλλα.

Άλέξ. Πάλλης, Β. Λανίτης, Γ. Μαρκέτης, Άλέκος Φω- 
τιάδης, Κώστας Γαζίας, Λέων Κουκούλας, Κ. Καρθαΐος,Ί. 
Σταμνόπουλος καί Γ. Σπαταλάς άπό 2 φύλλα.

Γ. Π. Δημητριάδης, Μαρία Ζάμπα, Γ. Β. Τσοκόπου- 
λος, Σπύρος Γ. Παπάς, Μιχ. Ρόδάς, Γρηγ. Ξενόπουλος, Κ. 
θ., Παύλος Νιρβάνας, Σπύρος Βελέντζας, Ν. Γιαννιός, Ά -  
λεξ. Μαρπούτζογλους, Γεωργός Ν. Κιουρτσάκης, Σπύρος 
Μουσούρης, Κ. Σ.Ζαβιτζιάνος, Κ. Σ. Αεκατσάς, ‘Αριστείδης 
Κατσάνης, Α. Παπαδάκης, Κώστας Παρορίτης, Ν. Πασα- 
λής, Κώστας Κόντος, Γρηγόρης Βασιλάς, Στέφ. Πάργας, 
Φ. Π. Φλωρίδης, Μίλτος Κουντουράς, Γιάννης Ζερβός, Ά 
λέκος Ζαμίχας, Τσακανίκας, Ν. I. Σταθόπουλος, Γιάννης 
Λαχνιδάκης, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Τριαντάφυλλος 
Φούφας, Δ. Παπαδόπουλος, Δ. Βερναρδάκης, Κουμουτσό- 

πουλος, Άλέξ. Δελμούζος, Γ. Κόκκινος, Άθ. Μπούτουρας, 
Κωστής Παλαμά;, ‘ώπαμ. Καραταναγιότη;, Θ. Ν. Κου- 
γιουμτζόγλου, Κ. Παπαθεοδώρου, Γ. "Αγαπητός, Ροδσος

Ρουσόπουλος, Γαβριήλ Μόσχοβικ, Απόστολος Κωσταντινί- 
δης, Κώστας Νταϊφάς, Κ. Φριλίγγος, Άλεξάντρα Παπαμό- 
σκου, Γ. Σεΐζάνης, Δ. J. Σαράτσης, Θεόδωρος Συναδινός, 
Σαράντης Αρχέλαος, Ιωσήφ Ραφτόπουλος, Γιάννης ,Δ. 
Κοκκινάκης, Μυριέλλα, Μοιρίτα, Δ. Πα'άγος, Σπύρος 
Σπυρίδης, Γεράσιμος Ζερβός, Θ. Τσουρος. Μίλτος Συ- 
νεφιάς, Ν. Ζαχαρίας, Άθαν. Μαρΐκος, Μάρκος Παπα- 
μόσκος, Ν. Άνδροΰτσος, Σωτ. Σκίπης, Άντώνης Κα- 
τζουρός, Μάρκος Σ. Ζαβιτζιάνος, Θεοχαρίδης, T. Α. Μπλά- 
τσος, Θρασ. Σταύρου, Α. Χρηστίδης, Δανιήλ Κ. Παπάς, 
Ντΐνος Αάσκαρης, Μιχ. Γκιώνης, Φίλιππος Δραγούμης, Κ. 
Τσαγρής, Μήτσος Γ. Παπούλιας, Χαράλ. Τσεκούρας, Κ.Μα- 
λέας, Ιπποκράτης Γ. Κούρκουλας, Καβαλάρης, Γιάννης 
Περγιαλίτης, Γ. Ίωαννίδης, Α. Τέρπαντρος, Ε. Clément, 
Κ. Δημάδης, Δ. Κουκουρΐκος, Βασιλ. Δ. Άντωνιάδης, Ά -  
λεξ. Παλαιός, Χρηστός Παλαμάς, Γιάννης Βουβάκης, Άλέξ. 
Στάίνμετζ, Κ. Β. Μολέος, Σπύρος Στάθης, Βασίλης Ρώτας 
καί Γ. Γ. Οίμονομάκης άπό ένα φύλλο ό καθένας τους.

Δηλ. φύλλα 252χ20=δρ. 5.040.
Μέ τό ποσό τούτο είναι, γιά όσους ξέρουνε, φανε

ρό πώς δέν μπορεί νά βγει ό «Νουμάς» ούιε μέ οχτώ 
(8) σελίδες τή βδομάδα. Ό  εκδότης του όμως κ. Δ. 
Ταγκόπουλος αποφάσισε καί δηλώνει πώς θά τυπώση 
τό «Νουμά» γιά τό 1915 ταχτικά μέ δώδεκα (12) σελί
δες τή βδομάδα, γιατί ελπίζει πώς κι άλλοι φίλοι, άρ- 
γοπορημένοι, θά συντρέξουνε στήν έκδοση τού φύλ
λου, μέ όσες μπορεί ό καίνένας του συντρομές, άμα 
βρούνε τήν ευκαιρία ή ά'μα τό επιτρέψη ή σημερνή ά- 
νώμαλη κατάσταση.

Μέ τήν ελπίδα αυτή καί μείς παρακαλέσαμε τόν εκ
δότη τού «Νουμά» νά στείλει καί τό Γεννάρη σ’ όσους 
λαβαίνανε ως τώρα τό φύλλο καί νάν τό κόψει μόνο 
σέ όσους δέ δηλώσουνε ώς τήν πρώτη τού Φλεβάρη.

Επειδή δ κ. Δ. Πετροκόκκινος έχει δηλώσει πώς 
άπό τά 46 φύλλα πού πλερώνει θά παίρνη μόνο τά 
δυό, όλα τάλλα θά στέλνουνται αποκλειστικά σέ ξέ
νους φίλους τής ’Ιδέας, γιατί, δπως είπαμε, κανένας 
Ρωμιός καί δημοτικιστής δέ θά παίρνη τό φύλλο χά
ρισμα.

Τή Δήλωση τούτη, πού είναι καθαρά τυπική καί 
λογιστική, τήν υπογράφουμε οί δυό μας, γιατί ό και
ρός δέ μάς έπαιρνε νά βάλει τυπικά τήν υπογραφή 
του κι ό Ψυχάρης.

Α θήνα , 1 8  χοϋ Δεκέβρη 1 9 1 4 .

Ν Π Ο Ρ ΙΩ ΤΗ Σ  

Ρ Η ΓΑ Σ  ΓΚ Ο Λ Φ Η Σ
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Τού φίλου Άσημάχη Νιχολαΐδη

Τά ώραια κορμιά, πλάστες Θεών, πά στ’ άνθοκλάδια 
δεν μπλέκουνται σέ κύματα πια ζωής. *0 άγέρας 
μέ τό χάδι μιας θύμησης άπαλοχέρας 
νά τ’ άναστήση μάχεται άπ’ τ’ αρχαία ρημάδια.
Σά φταίστης κρύφτηκε ό Έρωτας μες στα σκοτάδια* 
κι* απ’ τό μέλι τής νυχτιάς, μάταια, φωτοσφαίρας' 
στάζει ό προαιώνιος ίμερος, κι’ δ ήλιος—πατέρας 
λάβρος περνάει πάνου άπ’ τώ χαύνων τά κοπάδια. 
Μάς κοΰρασεν ή γνώση. Του είναι μου τά βάθη 
στοΰ Ναζωραίου ξεσκέπασα τά ουράνια πλάτια, 
μά άδεια ξανάκλεισα τά χέρια και τά μάτια.
’Ώ ! πότε θά σέ δω σέ νέας ζωής τό Μάρτη, 
νά ροβολάς μέ τή δαδα, πού καίει καί πλάθει, 
άνεμαλλιάρα, δρθόστηθη, γυμνή, ώ Άστάρτη 1

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΣ

—·*— —

.^53 | πού στή λίακάδ& τής ειρήνης χύνανε δανεική λαμ
πράδα.

.... Κι’ άν κανείς άπ’ τούς συγκαιρινούς δέ μείνει, 
κι’ δλους τούς φάει τής άλήθειας τό καμίνι, θά μεί
νουν άστρα. Τ’ άστρα πού δέ σβύνουν, πού πάντα φως 
άπ’ τούς αιώνες θά μας χύνουν.... Κι’ ό ήλιος θά μεί
νει, πού τή λάμψη του δέ χάνει: τού θεανθρώπου τ’ 
άγκάθινο στεφάνι,...

Κι’ ό ήλιος θά μείνει !
Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ

ΟΝΟΥΜΑΣ

ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ'

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

«"Εως άρτι ούκ ητήσατε ούδέν 

έντφονόματί μου...» ΚατάΊωαν. ις' 24.

θλιβερή κωμωδία μές τήν πικρή τραγωδία ! ’Ονό
ματα ξακουσμένα, δίνοντας μια κλωτσιά σ’ δ,τι έχουν 
καμωμένα, σ’ δ,τι Ιχουν πει κι’ δτι έχουνε γραμένα, 
άσοφοι οί σοφοί φανήκαν. Μικροί σαν τον καθένα.

θλιβερή κωμωδία ! Ό φιλόσοφος πού ρητορεύει, 
κι’ ή μανία τόνε τυφλώνει, σά μπεκρής βλαστημάει 
καί τό μέτρο ξεχνάει. Τά χείλια σά στρίγλα σουφρώ 
νει—σά μητριά πού λέει γιά τό προγόνι. Σάν πλύστρα 
βρίζει, πού μέ γυμνά τά μπράτσα σά μαι/άδα στρι
γκλίζει ψηλά στήν ταράτσα.

θλιβερή κωμωδία ! ΤοΟ Σοφού ή πατρίδα, τοΰΤε· 
χνίτη, ένα γένηκε μέ τού άργοΟ τού πολίτη, πού άγο· 
ρεύει μές στά καφενεία, πού ξέρει πώς τό δίκιο είναι 
δικό του καί τ’ άδικο δλο στδν όχτρό του. — Στό με
θύσι μίλησε ή ψυχή—κι’ ή ψυχή εΐτανε χυδαία, τά λό
για τά παλιά ψευτιές. Ψευτιές τά λόγια τους τά ώ 
ραία, πού μάς είχαν κοιμήσει! Ό ύπνος πιά φτάνει ! 
Φωνάζω : ντροπή τους ! ’Απάτη ή φωνή τους, οί ά· 
γάπες τους μίση!

θλιβερή κωμωδία ! Ά ς  μάσουμε σωρό δλο τά βι
βλία κι’ άς βάλουμε φωτιά νά καεί ή σοφία I Στάχτη 
νά γίνει ή σοφία, πού καυχήθη, άνθρώπους πώς θά 
κάνει τούς άνθρώπους !.... Οί φλόγες τού πολέμου φώ
τισαν τούς τόπους,..,, κι’ είδαμε νάνους τούς σοφούς 
σέ νάνων μέσα πλήθη,,.,

θλιβερή κωμωδία, μά σπάνια ή εύκαιρία,... Τά- 
ληθινά πετράδια τώρα άς φανούνε μές στήν μπόρα 
Τώρα καί τά γυαλιά κι’ οί τενεκέδες θά ξεχωρίσουνε,

Τώρα τελευταία πού καταγράφανε έδώ στό χωριό 
πού βρίσκουμαι τό τί άφίσανε οί πρόσφυγοι στίς πα
τρίδες τους, ήρθε καί σέ μένα ό γι’αότό διωρισμένος 
ύπάλληλος καί μέ ρώτησε:

— Τί άφισες λοιπόν έσύ καί πόσο κόβει πάνου 
κάτου ή περιουσία σου;

— Γ ιατί; τού λέω,
— "Η καμμιάν άλλαξά, μ’ άπαντά, ή καμμιάν ά- 

ποζημίωση άπό τό κουβέρνο,
—Τό τί άφισα έγώ, δύσκολα, φίλε μου, πλερόνε— 

ται, τού κάνω. Πρέπει νά κόψη καινούργια μονέδα το 
κουβέρνο γιά μένα. Μήτε μέ κομπάσο μήτε μέ ράμμα 
μετριέται, μηδέ μέ δίχτυα και παραγάδια πιάνεται τό 
τί άφισα, Τραβάτε Ιτσι στή Σμύρνη. Ιίολύ κοντά θά 
βρήτε χωριό σκαρφαλωμένο στό κοκκινόχωμα. Γυρί
στε τά στέρηα βουνάκια του καί τΙς τραχειές του ρού
γες. Κατεβήτε μέσα καί στήν άπάνου βρύση βροντάτε 
σ’ ένα λευκό σπιτάκι μέ πράσινα παράθυρα. Μπήτε 
καί στήν κόχη τού χειμωνιάτικου πλανιέται ό ίσκιος 
τήξ μάννας μου. θά σάς μιλήσει. Τραβάτε παρακάτου 
στόν ίδιο μαχαλά καί πάρτε άπό λόγια τήν κόρη τήν 
όμορφώτερη. Σάν είμαστε δώδεκα χρονώ. Καί πάρτε 
γύρω δλο τό χωριό, τά παρεκκλήσια, τά μπουνάρια, 
τίςπεζοΰλες τών σπιθών,καί κατεβήτε στόν κάμπο στ’ 
άμπέλι μας, στό κλήμα, πού είχε τή ρόγα μέ τά γράμ
ματα καί τά σπασμένα θυμιατά στό χώμα του σάν τό 
φύτευαν καί σταματήστε τήν άργατιά πού ξαποσταίνει 
σάν σκολνά στήν ξεκούραστ’ έλιά καί θά σάς πούνε.

Καί κατεβήτε ύστερνά στήν πολιτεία κι’άργαστετό 
μυαλό σας νά βρήτε άκόμα περισσότερα. Βρήτε τό 
τεφτέρι μου κάπου πεταμένο καί φυλλομετράτε. Ή 
σκέψη, ό παιδεμός κ’ ή λαχτάρα. Τό πιστεύω μου. Τ’ 
άργαστήρι μου, τό σφυρί καί τ’ άμόνι καί δίπλα τό 
ψυχομένο τό φυσερό. Παρατημένα κΓ έρμα. Μέσα 
κανείς άπό τούς συντεχνΐτες μου, τούς δουλευτάδες, 
τούς γύφτους. Τ’ άργαστήρι ώ τ’ άργαστήρι μας πού 
τό παρασταθήκανε μαστόροι άπό τήν ’Αθήνα καί πρα
ματευτάδες άπό τή Φραγκιά τό διαρμίσανε.

Μέσα κ’ άπάνωθε σ’ δλ’ αότά σάν τήν ψυχή στό 
νιόσκαφτο μνημούρι πεταρίζει καί τυραγνίεται τό τί 
άφισα. Μάστε το καί ξετιμήστε το.



— Κατάλαβα, Iva έργαστήρι μονάχα άφισες 1 μού 
κάνει καί φεύγει.

II

Έτσι μονάχος σ’ αύτόν έδώ τό Δήμο πού μ’ Ιναν 
ίραντέτονέ βαφτίσανε προχτές δήμο Σαηαίων, ζώ 
άποτραβηγμένος, κάμποσους μήνες.

Μόχτησα νά ζητώ κείνον πού θά μπορούσα νά κου
βεντιάσω μαζί του τά δικά μας, τό μασόνο πού μ’ Iva 
γνέψιμο θά καταλαβαινόμαστε, μά τού κάκου. Μπού
χτισα άπό άγέρα κι άπό κάμπον έδώ. Τίποτα δέ μού 
λέγανε πιά τά ήλιοβασιλέματα καί τό φευγιό τών που
λιών πρός τά μεζάρια. ΚορόΙ'δευα τό σκοπό πούρχότα- 
νε άπ’ άλάργα είτε εΐταν τρέξιμο βοδάμαξας στήν πα- 
γάδα τής νυχτός, είτε κλέφτικο άπό τό καλάμι τού 
σαρακατσάνου.

Σάν πείστηκα πιά πώς βρίσκουμαι στό δήμο Σα- 
παίων άποφάσισα δχι άπό φόβο βέβαια παρά άπό πεί
σμα νά κουλουριαστώ καί νά ξετυλίγουμαι μονάχα 
στόν έαυτό μου καί νά δείχνουμαι στήν πιάτσα μέ ντό
μινο άνάμεσαστίς καλημέρες, στίςχαιρετοϋρες, στίς έ- 
ξυπνάδες καί στίς κουβεντούλες.

"Οταν τίς προάλλες ήρθε κάπιος κύριος λόγιος άπό 
τή Σαλονίκη καί κάθισε στό τραπέζι μας άγνωστός 
μου καί στά μούτρα καί στ’ δνομά του τό άληθινό* μέ 
ξεσκέπασε. Μού Ικανέ τήν έντύπωση πού κάνει ό ά
σπρος στήν ’Αφρική* τόν Ιφαγα μέ τά μάτια μου. Έ 
βαλα μέ τρόπο τό δόλωμα σ’ ένέργεια, τό σημάδι τό 
μασόνικο. Μείνε, τού λέω άπόψε, κt άν δχι τίποτ’ άλλο 
Ιχουμε δμως νά σοΰ δείξουμε Iva ωραίο σούρουπο έδώ 
στόν Ορθάνοιχτο κάμπο τού Νέστου. Τόν ξάφνισε ή λέ
ξη κι άρχισε νά μουρμουρίζει τό γνωστό στίχο τού 
Μαβίλη
«Όντας βυθίσει δ ήλιος, καί τόσοΰρουπ’ άκλουθήσει»

’Απάνου στόν ίδιο τόνο καί γώ σιγόειπα τήν άρχή 
«Καλότυχοι οί νεκροί πού λησμονάνε».....

Τό δόλωμα πέτυχε. Τσίμπησε, Σέρνει τήν καρέκλα 
του κοντήτερα. Ό μαγνήτης άρχισε καί δουλεύει. Συ- 
νενοηθήκαμε.

Ι\ά πρώτη φορά μπροστά τους μού βγήκε τό ντό
μινο κι άλάφρωσα.

Ξέσκεπα τώρα πήρε στό στόμα του τό ζήτημα δ 
μουσαφίρης. Ή θέση του μά καί ό τρόπος τούς Ικανέ 
νά τόν άκούσουν. Δέ χόλιασαν τόσο γιά κείνον δσο γιά 
μένα. Λοιπόν μαλλιαρός I ;

III

Προχτές τό ταχυδρομείο μοΰφερε σ’ Iva πακέτο τά 
περασμένα τού «Νουμά» φύλλα. Ποτέ δέ ζωντάνεψε 
ό άγώνας στά μάτια μου δσο τώρα πού μήνες τόν στε
ρήθηκα. Πόσο πονετικά μίλησε μαζί μου 1 Μέ συντρό- 
φεψε. "Ολα μού τά ζωντάνεψε έδώ. Τώρα δέν είμαι 
μονάχος.

Είναι ό δεύτερος μουσαφίρης πού μ’ έβγαλε στή 
φόρα. Στό διάβολο καί τά ντόμινα καί οί μάσκες. ΕΙ

___________________________________________ O NO

μαι έγώ. Τό μάθανε κ* είμαι τόσο εύχαριστημένος δσο 
έκεΤνοι φαίνουνται πώς ντρέπουνται πού δέ διαβάζουν 
τό «Νουμά», Νικήσαμε* τό μαρτυρώ ή στάση τους, 
Δέν είμαστε οί πουλημένοι στούς Σλαύους καί στούς 
Βουργάρους. Καταλάβανε τί είμαστε.

Σαρίσαμπαν, 5 .1 2 . 914. Κ. ΦΡΙΛΙΓΓΟΣ
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ΓΑΤΥΡΕΣ
ι

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ

Ποιός είναι αύτος πού αγέρωχος καί θριαμβευτής περνά, 
σά ναχει πίσω του όλονοΰ του κόσμου τάφο σκάψει;
— Ποιός είναι; Μά είναι ό Ποιητής, που άγεροκοπανά, 
καί περιμένει τό Νομπέλ γιά τά έργα πού.... θά γράψει!

2  

Ο ΟΥΑ·ϊ·Λαΐ5ΤΗ*

*0 Ούάίλδ πού θαυμάζετε, ταλέντο δυνατό,
"Εχει μέσ’ στίς Ίντέΐνσιονς νοήματα γιομάτα....
— Καλέ τί λέτε ; Στό έργο του τίποτα δέ χρωστώ· 
Χρωστώ στόν τρόπο πού έδενε συνήθως τή γραβάτα!

*■

3

Ο ΑΑεξΑΛΟξ

Κρατά στήν ¿μασκάλη του παλιό συνταχτικό 
καί διαλαλεΐ τριγύρω του μέ κομπορρημοσύνη :
— Δίχως αυτό πού βλέπετε τό σκονισμένο έδώ, 
μέχρι τό Νέστο θάφτανε ποτές ή Ρωμιοσύνη ;

4

2ΤΗΝ ΟΝΓΑΝΓΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Γιά νά χτυπήσεις σήκωσες πολεμική κραυγή,
τά «Παναθήναια» πού έβλαφταν καί τάλλα νταβατούρια,
καί τώρα γιατί στέκεσαι; Γιατί κρατάς σιγή
καί δέ χτυπάς τίς κομφεράνς πουναι πληγή καινούρια ;

5

ΣΤ4 Ν ΚΡΗΤΙΚΑ ΛΟΠΑ

Βγήκε ή Κερά μέ κομφεράνς καί μέ τήν κριτική 
γιά νά μάς πεΐ ποιά προτιμά ταλέντα μέσα στάλλα, 
μονάχα πού λησμόνησε ή σινιόρα νά μάς πεΐ, 
αν προτιμάει τό τσάι της νάχει κονιάκ ή γάλα.

ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
 =986-------
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Ο  Ν Ο Υ Μ ^ Σ
ΒΓΑ1]«ΗΙ ΚΑΘΒ ΧΑΒΑΤΟ

Ίδιοχτήτης : Δ .  Π .  Τ α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Σνντρομί} χρο*ιάτικη  : Για την 'Ελλάδα δρ. 10. Για-τό
εξωτερικό φρ. χρ. 1 2 .5 0 .-  Για τις Ιπαρχίες δεχό
μαστε και τρίμηνεο σνντρομές (3 δρ. την τριμη
νία).— Κανένας δέ γράφέται συντρομητής δ. δέν προ- 
«λερώσει τη συντρομή του. Γ»ά τό 1916 ή συντρομή 
ορίστηκε σέ 20 δρ. φρ. τή χρονιά.

20 λεφτά τ6 φύλλο.--Τά περασμένα φύλλα πουλιούνται 

στό γραφείο μας διπλή τιμή. 

βρίσκεται οτήν ’Αθήνα σ’ όλα τά κιόσκια και στό βιβλιο
πωλείο Βασιλείου (όδός Σταδίου 42)

Π α ρ α γ ρ α φ α κ ια

ΧΩΡΙΣ νάν τό Θέλουμε, τό περασμένο φύλλο ιοϋ 
«Νουμά» βγήκε πέρα γιά πέρα σοσιαλιστικό. Είπαμε, 
χωρίς νάν τό Θέλουμε καί τό τονίζουμε, γιατί δ έκδό· 
της τοΟ «Νουμά», ώς άθρωπος διανοούμενος,μπορεί νά- 
χει τΙς ιδέες του, μά τό ξέρει πολυκαλά πώς τά φύλ
λο πού βγάζει τό βγάζει όχι γιά νά ύποστηρίξει τό σο
σιαλισμό, μά γιά νά βοηθήσει τό άπλωμα τής γλωσσι
κής Ιδέας,—καί τέτια συφωνία έχει κάνει μέ τούς 
συντρομητές κι άναγνώστες του.

Ό «Νουμάς» λοιπόν άνήκει στό γλωσσικό άγώνα 
κ ’ έχει χρέος νά δέχεται τή συνεργασία κάθε δημοτι
κιστή, Ιμμετρη καί πεζή, δταν ή συνεργασία αύτή είναι 
κάπως όποφερτήκαί μπορεί νά τυπωθεί. Στήν πολιτική 
καί στά κάθε λογής άλλα ζητήματα, τό δήλωσε καί τό 
ξαναδήλωσε πώς άφίνει τΙς στήλες του λεύτερες στή 
συζήτηση. Χρέος του κι αύτό, μιά καί κόβεται γιά τή 
λεύτερη σκέψη,πούναι μέσαστό θεμελιώδικο πρόγραμμά 
του. “Όπως λοιπόν έχουν οί έθνικόφρονες τό δικαίωμα 
νά συζητήσουν λεύτερα τή γνώμη τους, τόΐδιο δικαίωμα 
έχουν κ’ οί σοσιαλιστές, άφοΟ κι άπό ιάδυό στρατόπεδα 
βρίσκουνται κρατεροί άγωνιστές μέσα στή δημοτικιστική 
λεγεώνα. ’’Αν τώρα οί έθνικόφρονες άναπαύουνται στίς 
δάφνες τους κ’ οί σοσιαλιστές δουλεύουν, τό φταίξιμο 
δέν είναι τού «Νουμά», καί μιά καί τό φύλλο τούτο 
δείχνει &ν έργάζουνται καί πώς  έργάζουνται οί δη
μοτικιστές, οί έθνικόφρονες δημοτικιστές πρέπ&ι νάν τό 
μολογήσουν πώς μέ τήν τεμπελιά τους άφίνουνε τούς 
σοσιαλιστές δημοτικιστές ν’ άλωνίζουν— κ’ έτσι γιά τό 
σοσιαλιστικό φύλλο τής περασμένης βδομάδας ο ί έθνικό
φρονες δημοτικιστές εύτύνουνται κι δχι δ έκδοτης τού 
«Νουμά»,

Κ

καί μέ τήν ψυχή τήν κατάλευκη, τό φαρμακώσανε οί 
θεομπαίχτες—καί νά δψουνται. Αύτό δούλευε δούλευε 
τίμια, άκούραστα, τραγουδιστά, μέ τό τραγούδι στά 
χείλια καί μέ τή χαρά στήν ψυχή, πιστεύοντας σέ μιά 
πατρίδα ίδανιαή, κ* έχοντας ένα ιδανικό, πώς τήν πα
τρίδα αύτή νάν τή βοηθήσει στό δρόμο της τόν τιμη- 
μένο. Καί δούλευε δούλευε καί τίποτα δέ ζητούσε. Τδ- 
σωνε, τό μεγάλο τό παιδί, ή χαρά πού αϊστανότανε κά
νοντας τό χρέος του—γιατί χρέος του τό θαρρούσε τί
ποτα νά μήν κρατάει στά λευκά του τά χέρια άπ* 
δσα μάζωνε μέ τό τραγούδι του, μέ τόν ίδρωτά του, 
μέ τό αίμα του. Καί μιά μέρα, οί θεομπαίχτες, νομίσα
νε πώς είχανε κι αύτοί κάπιο χρέος άπέναντί του καί 
τού τάξανε πώς θάν τού ξασφαλίσουνε τό ψωμί του, 
θάν τού δώσουνε μιά ήθική άνταμοιβή. Κι δταν ήρθε ή 
κρίσιμη ή στιγμή τού ρήξανε σαρανταεφτά μαύρες, 
φαρμακερές σφαίρες κατάκαρδα.

Νά δψουνται.
X

ΚΑΠΙΟΣ, πού άς υποθέσουμε πώς είτανε καί πρα- 
χτικός άθρωπος, έλεγε προχτές στό Ματσούκα:

— Καημένε Σπύρο, δλα τάκανες κ* ένα μόνο πα- 
ράλειψες γιά νά σιγουρέψεις τή σύνιαξή]σου! Νά σκού
ξεις πώς κακόπαθες άπό τίς πολεμικές κακουχίες καί 
νά παρουσιάζεσαι κάθε μέρα στή Βουλή μέ δεμένο τό 
χέρι ή κουτσαίνοντας. Έτσι θά συγκινοΰσες καί τό 
Αουκά τό Νάκο καί τούς άλλους έθνικούς πατέρες. Κ’ 
ένα, πιό πραχτικό άκόμα: Τή σύνταξη μπορούσες νάν 
τή δώσεις δ ίδιος στον έαυτό σου, καί ήγεμονική μάλι
στα, κρατώντας τά νόμιμα ποσοστά άπ’ δ,τι είσπραττες. 
Μά, βλέπεις, ήθελες έθνική άναγνώριση. Καί τή γεύ
τηκες.

X
:/

ΣΕ ΜΙΑ άπό τίς τελευταίες συνεδρίασες τής Βου
λής, δ Πρωθυπουργός άναγνώρισε καί κήρυξε άπό τό 
βήμα πώς μόνο ή διδασκαλία τής δμιλουμένης γλώσ
σας, δηλ. τής Δημοτικής, κατάλληλα μπαίνοντας στά 
Μακεδονικά σκολειά θά μπορούοε νάφομοιώσει τούς 
άλλόφυλους κι άλλόγλωσσους πληθυσμούς τής Μακε
δονίας.

Μεγάλη άλήθεια αύτό καί μεγάλη του τιμή πού 
τήν άναγνώρισε. 'Ωςτόσο δπάρχει, φεϋ κι άλοίμονο 1 
τό ντροπιασμένο άρθρο γιά τή γλώσσα στό καινούριο 
τό Σύνταγμα, καί τού άρθρου αύτοΰ τήν κατάργηση, 
μόνο ένα σωματείο μέσα στήν Ελλάδα, παλιά καί και
νούρια, ζητάει έπίσημα, τό «Σοσιαλιστικό κέντρο»τής 
’Αθήνας, πού γράφει στό < Μεταρρυθμιστικό πρόγραμ
μά» του (άρθρο 21) πώς θά ζητήσει «Τήν κατάργηση 
άπό τό Συνταγματικό χάρτη τού άρθρου πού άπαγο- 
ρεύει τή Δημοτική ώς έπίσημη γλώσσα».

Ελπίζουμε πώς κι δ «Εκπαιδευτικός "Ομιλος», 
πούναι δπωςδήποτε δημοτικιστικό κέντρο, θάβαλε κα
νένα παρόμοιο άρθρο στό καινούριο του καταστατικό.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ τό παιδί, μέ τήν άδολη τήν καρδιά
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* / Η Α Ρ Υ Λ Λ Ι Σ (·'
ϋκηνή ΙΓ '·

ΟΙ ΕΠΑΝΩ, ΕΡΩΣ-ΧΑΡΕΣ, Γ1ΤΓΡΟΣ, ΧΛΟΗ
Παν στον "Ερωτα 

Κέρνα μας τώρα πώρισες με τΙς χολές τΙς μοίρες. 
ΧΑΡΕΣ

Πιέτε τοΟ Όλύμπου τδ κρασί μέ τούς χρυσούς κρα
τήρες.

(πήουν όλοι)

ΕΡΩΣ
Καί τώρα πρίν τα όλόχρυσα ποτήρια μας άφήσωμε 

ταιριάζει νά τιμήσωμε. 
έκεΐνον πού έγεινε στη γης ή αίτια νά μή μείνει 
τό θέλημα καί τής θεάς ή προσταγή νά γείνει, 

(Παίρνει τή φλογέρα ouó τά χέριά τού Δάφνη)

ΤΩ σύ πούσαι Ινα ταπεινό 
ΙΙαιδΙ τής καλαμιάς 
Στήν άκρη πού μεγάλωσες 
Τής γυροποταμιάς,

"Οπου δέν είσαι τίποτα 
Κι’ είσαι ή ψυχή γυμνή 
"Οπου περνάει άπό χρυσό 
Καλάμι καί θρηνεί,

Σύ πού δέν ξέρει μέσα σου 
ΤΙ γίνεται κανείς 
Την ώρα πού σ’ άγγίζουμε 
στά χείλη καί πονεϊς,

φλογέρα ώ σύ πού ντύνεσαι 
Τήν πλαστική όμορφιά 
Γιά νά τή φέρης στίς καρδιές 
Σ’ άγέρινα φτερά,

"Γμνος σου πρέπει ξέχωρος 
Γιατί έκανες στη γή 
Νά γείνει, ώ τρισγλυκύτατη,
Τού Όλύμπου ή προσταγή.

ΠΑΝ
Κ’ εγώ πού τό τραγούδι μου μέσα στο ύς κάμπους χύνω 
’Από τΙς ράχες, ξαπλωτός στο βράχο τδ σκιστό,
Τό τί ’πες στή φλογέρα μου, χαρούμενος τό κρίνω 

(Ωραΐο καί σωστό !
Μά καί γιατ’ είμαι των βοσκών προστάτης καί σε μένα 
'Ορκίστηκαν τήν πληρωμή, σάν βάλανε τή κρίση, 

Προστάζω τά χαμένα 
Εύτύς ό Βάττος τά σουριά στό Δάφνη νά μετρήση !
Τ’ άρνιά του μέ τά χαϊμαλιά, τΙς διαλεχτές τΙς μάννες, 
ΚΓ δλο του τό βοσκότοπο καί τΙς φραχτές του στάνες I

(*) Κοίταξε άριϋμ. 539, 540, 541, 542 543 καί 544.
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ΔΑΦΝΗΣ
Γιά τή σωστή τήν κρίση σου, Πάνα,μέ τήν καρδιά μου 
σ’ εύχαριστώ, τά δέχομαι τί τάχω κερδισμένα !
Μά τώρα πού δλα τά σουριά τοΟ Βάττου είναι δικά μου 
Καί γιά νά μάθη πώς ποτές δέν είχα καρφωμένα 
τά μάτια μου στά πλούτη του, τού τά γυρίζω πίσω!
*Η Νύφη κ’ ή φλογέρα μου μέ φτάνουνε νά ζήσω!
ΤοΟ δίνω δσα τοΟ κέρδισα, γιατ’ έτσι έγώ πλερώνω! 
Τά στρέφω... μέ τά μάτια του νά δή καί νά πιστέψη 

πώς μέ τήν τέχνη μόνο 
Μπορεί, μιανής χουφτιάς βοσκός, νά τόν ξαναρχοντέψη! 

ΤΙΤΪΡΟΣ
Αφέντη μου κύρ Πάνα μου, μιά χάρη θά ζητήσω,
Κ’ έγώ, τό ξύλο πούφαγα νά τοΟ γυρίσω πίσω ;

ΕΡΩΣ
Όχι, δά.., σένα Τίτυρε, νά πάρης σοΟ ταιριάζει!

Μέ τής γλυκειάς μου Μάννας 
τή θέληση, πού σάν γελφ τό στόμα της λές μοιάζει 
μισάνοιχτο τριαντάφυλλο μές τά κλαριά τής δράνας, 
σοΟ δίνω γιά γυναΐκά σου τή Χλόη πού σέ μένα 

τά σχέδια τά κρυμμένα 
φανέρωσε, κ ’ έπέταξα στής μάννας μου νά πω 

τό δόλιο τους σκοπό!
ΙΙΑΝ

Κ’ έγώ γ ι' αύτά πού έλάλησεν δ "Ερωτας, μέ γλώσσα 
κι’ άπό τό μέλι πειό γλυκειά, καί γιά νά μέ θυμάστε 
άπ’ τά δικά μου μαντριά σάς δίνω γίδια τόσα 
πού μές σέ δέκα σφυριξιές μάκρος οί πρώτοι νάστε. 
Σάς δίνω κΓ άπ’ τό μέλι μου σαράντα μιά κυψέλη ! 
νάρχεται δ "Ερως πού και πού καί νά τρυγάη τό μέλι! 

ΧΛΟΗ
Τώρα κ’ έμένα άν θέλετε ν’ άκούσετε, θαρρώ 

πώς πρέπει τό χορό
ν’ άρχίσωμε...

ΟΑΟΙ ΜΑΖΙ
Ν’ άρχίσωμε...

Χ κηνή  Ι Α ' .

ΑΦΡΟΔΙΤΗ (τήν ώρα πού χορεύουν)
ΤΩ σείς δλοι σταθήτε! 

Στήν πιδ δμορφη μές τίς θεές, πού φτάνει έδώ στραφήτε! 
Έγώ τό Δία σάν κυττώ μέ τά βαθειά μου μάτια 
Αυγώνω μές τά τρίψηλα τού Όλύμπου τά παλάτια 
Τόν κάνω κύκνο κάτασπρο τή Λήδα του νά σμίξη 
Κι’ άπ’ τού Όλύμπου τήν κορφή χρυσή βροχή νά ρίξη' 
Τίς κόρες λένε ή Άρτεμις πώς προστατεύει τάχα 
Μές τά πυκνά τά δάση της, έγώ λέω μονάχα 
Πώς θάκανε καλλίτερα στίς ράχες νά γυρνάη 
Καί μέ τόν Ένδυμίωνα τίς νύχτες νά περνάη 
Γιατί τού Δάφνη τοδπρεπε μιά νύφη στό πλευρό του 
Ποδναι νεραϊδογέννημα κΓ έχει θεό γονιό του. 

ΔΑΦΝΗΣ (στήν ’Αφροδίτη)
Ώ  Παντοδύναμη θεά 
Ή Εύγενικιά μορφή σου 
ΚΓ αύτή ή πανώρια στάση σου 
ΛαλοΟν τή δύναμή σου.
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Μέ τό κρυφό χαμόγελο 
Στά ’Ολύμπιά σου χείλη 
Πανόμοια μέ τό μάρμαρο 
Πού χάραξεν ή σμίλη

Ήρθες κι’ έστάθης έλαφρά 
Λυγίζοντας τό γόνα 
Σάν νά πετάξης έτοιμη 
ψηλά στόν Παρθενώνα.

Έχεις τό φίλτρο τής ζωής 
Στά ρόδινα σου χείλη 
Καί ξαπλωμένη στον άφρό 
Κυλάς σέ μιά κογχύλη 

(Γονατίζουν)

Γονατίζομεν τώρα μπροστά σου 
Τ’ είσαι νέφος, άχτίδα, κι’ άγέρας,
Ώ  θεά μέ τά ώραΐα μαλλιά σου,
Τών άφρών, τοΰ καρπού καί τής μέρας.

ΤΕΛΟΣ
ΑΛΕΚΟ Σ Φ Ω Τ ΙΑ Δ Η Σ

Σημ. ’Απαγορεύεται νά παρασταθή χωρίς τήν άδεια του 
συγγραφέως.

-  — —

Η Κ Ο ΙΝ Η  Γ Ν Ω Μ Η  Ξ Ξ —
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Φίλε «Νουμά» ■

Είδες τό τελευταίο «Δελτίο τού Εκπαιδευτικού 
"Ομίλου;» Διάβασες άπό τά περιεχόμενά του, τήν 
« ’Απολογία τής δημοτικής;» Πες μου, νά ζήσης, έσύ 
πού Ιχεις τά μέσα καί μπορείς νά μάθης, ποιός είναι 
ό κ. Κλ. II., ό συγραφέας τού άρθρου ; Μωρέ αύτός 
είναι σωστός θερμαστής τού δδοστρωτήρα ! Άναψε τό 
καζάνι, κίνησε δ αργοκίνητος όγκος καί ίσοδέπωσε πέ
ρα καί πέρα τό δρόμο τού γλωσσικού άγώνα. Τόσοι 
άγνωστοι, έκεί μέσα βγαίνουνε γιά δημοτικιστές κ’ έ- 
παναστάτες, άπό τό δικό μας Ραμά ίσα μέ τόν πολυ- 
ξακουσμένο Μιστριώτη (1). Κι άπό λάθος τυπογραφι
κό, φώς φανερό, μείνανε όξω δ πρόμαχος τής ιδέας 
Γιάνναρος τής «Εσπερινής», όπολιτευτής Γιολνιάσης 
τής « ’Αστραπής» κι δ ζωντανός μεταφραστής τού ’Α
ριστοφάνη ! Μά τό πιό άξιο άπορίας, τό πιό άφάντα- 
στο, τό πιό πρωτότυπο είναι πού άναφέρνεται στό άρ
θρο κι ό Ψυχάρης 1 Τί γυρεύει κεί μέσα αύτός ό χρι
στιανός, μονάχα ένας θεός κ’ ένας Κλ. Π. τό ξέρει. 
Καί νά δής πού βρέθηκαν μερικοί νά πούνε πώς ή με
λέτη αύτή είναι ό φούρνος τού Ναστραδίν Χόντζα γιά 
τίς νόστιμες κριτικές της ιδέες. Έγώ δέν τό πιστεύω 
αυτό. Μά πάλι γιατί νά βιογραφούνται κι άνθρωποι 
πού γυρίσανε τελευταία στήν καθαρεύουσα; Γιατί νά ι
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παρουσιάζουνται γιά γλωσσολόγοι μερικοί πού ποτές 
τους δέ μιλήσανε γιά δημοτική; Γιατί άπό τό σημαν
τικό Ιργο τού Φιλήντα νά παρουσιάζεται μονάχα μιά 
κουτσουλιά ; Γιατί νά έρχεται δ Χατζηδάκης μέ τά δε
κανίκια του, σάν άγωνιστής γιά τήν ’Ιδέα ; Γιατί ή πο
λύχρονη δουλειά τού «Νουμά» νά μήν παίρνη τή θέση 
πού τής πρέπει ; Γιατί νά λείπουνε κι άλλοι πού έρ- 
γαστήκανε τό ίδιο γιά τή δημοτική, σάν πολλούς πού 

• άναφέρνουνται κεί μέσα, π,χ. 'Αλκής Μπουρνιάς, 
Σπύρος Μελάς, Σπύρος Νικολόπουλος, Γ. Τσοκόπου- 
λος, 'Αριστος Καμπάνης, Γεώργος Βλάχος, Γιάννης 
Κοντυλάκης, ’Αλέκος Μαυρουδής, Παντελής Χόρν, Τϊ- 
μος Σταθόπουλος, Φωκίων Πανάς, Μποέμ, Χαρίλαος 
Παπαντωνίου, Ζαχαρίας Χατζόπουλος,'Αδωνις Κύρος ;

Ή  τάχα όλα τούτα είναι μιά ρεκλάμα προσωπική, 
δώρο γιά τόν καινούργιο χρόνο, πού χαρίζει δ «’Εκ
παιδευτικός "Ομιλος», στά μέλη του ;

θά μέ σκλάβωνες άν μού ξηγοΰσες καί μού ξεδιά
λυνες τίς τόσες μου άπορίες.

Δικός σου
________________  Ν. ΡΑΜΟΛΙΔΗΣ

ΣΗΜ. ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ». Καί πρώτα πρώτα μάθε, φίλε, 
πώς 6 συγραφέας τής κακόπιστης καί κακόβουλης αυτής με
λέτης κ. Κλ(έων) Π(αράσχος) είναι ένας πολυκαλός νέος πού 
έχει μεταφράσει τίς «Στροφές» του Moréas, μά πού τό Ζή
τημα, φαίνεται, καί ιά ιστορικά του δέν του δόθηκε καιρός 
νάν τά μελετήσει καλά ακόμα. Ό  κ. Κλ. Π. ήρθε δυό τρεΐς 
φορές στό γραφείο μας, παίρνει καί τό«Νουμά» ενα δυό χρό
νια τώρα, εΐτανε μέλος και τής μακαρίτικης « ’Οργάνωσης τών 
νέων» μά δέ θυμούμαστε ούτε νά μάς μίλησε ούτε νάγραψε 
ποτέ άραδούλα γιά το Γλωσσικό Ζήτημα. Ποϋ] διάολο λοι
πό να ξέρει τί γίνεται καί τί τοΰ γίνεται ; Πληροφορίε -, κα
θώς δηλα>νει στό τέλος τοΰ λιβέλλου του, τοΰ δώσανε μερι
κοί, μά τίς πληροφορίες αύτές ή του τίς δώσανε στραβά ή 
στραβά τίς πήρε τ’ αυτί του. 01 άλλοι λοιπόν ας όψονται 
γι’ αυτά τά μασκαραλίκια, κι όχι λόγου του, πού είναι ολωσ
διόλου άθώος.

’Άν τό άρθρο αύτό τόγραφε κανένας επιστήμονας σοβα
ρός, όπως ν’ έπρεπε νάν τό γράψει, θά σεβότανε καί τόν εαυ
τό του καί τήν άλήθ< ια καί δέ θάγραφε με τόση ασέβεια 
γιά τό Φιλήντα λ. χ. πού είναι γλωσσολογικό ταλέντο πρώ
της αράδας καί πού άν αληθινά άνορθωτικη Κυβέρνηση 
βρισκότανε στά πράματα θά ψήφιζε ειδικό νόμο γιά χάρη 
του καί θά τόν έβαζε άρχισυντάχτη του ’Ελληνικού Λεξικού. 
Θάξερε ά -όμα πώς υπάρχει καί κάπιος Σπύρος Άλιμπέρτης 
πού ώς Σπύρος Άναστασιάδης έχει γράψει γλωσσολογικά άρ
θρα στό «Νουμά», σέ περασμένα χρόνια, πού άφίσανε επο
χή. Μάλιστα. Θάξερε ακόμα καί κείνο τόν παλιογραφιά Ρή
γα Γκόλφη, πού κάτι, τζάνουμ, έγραψε κι αύτός Θάξερε 
καί τόσους καί τόσους άλλους, πού μέ τόση χτηνώδικη α
λαφράδα παραλείπει γιά νά βάλει διάφορους άλλους φαι
δρούς κουραμπιέδες τής ’Ιδέας στή θέση τους. Ή  κ. Πετρού
λα Ψηλορείτη άπό τή μιά μεριά κι ό κ. Κλ(έων) Π(αρά- 
σχος) άπό τήν άλλη, τά θαλασσώσανε τούτες τίς μέρες κι 
άξια κερδίσανε κ: οί δυό τους τό τίτλο τού φαιδρού κριτι
κού. "Οσο γιά τό έργο τοΰ «Νουμά», μή στενοχωριέσαι καί 
θά κριθεΐ μιά μέρα, όπως τού αξίζει, άπό καθαρευουσιάνο
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Σ Έ Ν Α  ΜΕΓΑΛΟ ΤΩ Ν  ΗΜΕΡΩΝ hÄ !

Μέσ’ στούς στραβούς μονόφθαλμος βασίλεψε; εσύ 
και πια από τότε πόζαρες γιά μεγαλοφυΐα.
Τή νύχτα δείχνεις στό στραβό, τοδ λές πώς είναι αυγή 
κι* αυτός στραβός υψώνει σου Θεού δοξολογία 1

14

Ο ΙΔΕΟΚΟΠΟΣ

Όλη ή ζωή του είν’ ένα Θά — τό Θά τονέ μεθά— 
θά χτίσει, θά γιγαντωθεί, θά φτιάξει καί θά κάνει, 
κ’ ενα μονάχα ξέχασε μέσα στά τόσα Θά 
πώς δέ θά κάνει τίποτα κι’ όμως πώς θά πεθάνει!

15

Ο ΝΕΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΣ

Γανρομανά μέσ ’στό έργο μου δράση, ζωή καί φως 
καί υμνώ χωρίς νά τηνέ δω στή ζήσα μου τή σάρκα, 
εκφυλισμένος κι’ άρρωστος γιά μέ κάθε παλιός 
κι’ ό Γκαΐτε καί ό Μπάϋρων κι’ ό Σίλλερ κι’ ό Πετράρκα

ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

0 » τ ι  Ο ε λ ε τ ε

Άπό τό έρχόμενο φύλλο ό «Νουμάς» θά βγαίνει μέ δώ
δεκα σελίδες καί θά πουλιέται στά κιόσκια σαράντα λεφτά.

— Χαρήκαμε πού ό Τσοκόπουλος πήρε τούς «Καιρούς». 
Νεωτεριστής όπωςδήποτε δημοσιογράφος, αγαπάει τή Δημο
τική, αν κ’ έχει καί λόγου του τή δημοσιογραφική λόξα, πού 
τήν έχουνε δά καί αρκετοί μισοδικοί μας, νά χωρίζει τή δη
μοτική σέ αγνή καί σέ μαλλιαρή, κ’ έτσι δέν έχουμε φόβο 

αύριο, αν ξεσπάσει, πού θά ξεσπάσει, τό Γλωσσικό Ζήτημα 
πάλι, νά βγει στή φημερίδα του καί νά μάς πει προδότες 
καί πουλημένους γιά νά δημοκοπήσει. Γιά τούτο καί ή χα

ρά μας.

— Ό  «Άργος τού τύπου τής ’Ανατολής», τό λαμπρό 
αύτό πραχτορεΐο, είχε τήν καλοσύνη νά μάς στείλει προχτές 
όλα τά κομμάτια άπό τίς φημερίδες («Σκρίπ», «Εσπερι
νή», «Άθήναι» κτλ.) πού βρίσανε πάλι καί συκοφαντήσανε 
τελευταία απ’ αφορμή τής επιστημονικής ομιλίας του κ.Κου- 
γιέα στό διδασκαλείο τής Μέσης Εκπαίδευσης. Τά διαβά
σαμε μέ υπομονή γαϊδουρινή όλ’ αυτά, ψάξαμε μέ τό κερί 
νά βρούμε τίποτ’ άξιο γι’ απάντηση, μά τίποτα. Βρισιές, α
νοησίες, συκοφαντίες, σαλιαρίσματα. Τά συνηθισμένα τους. 
Καί τά πετάξαμε όλα στό καλάθι τού γραφείου μας. Είναι 
ή μόνη τιμή πού τούς άξιζε.

— Στήν «’Εστία» τήν περασμένη βδομάδα δημοσιεύτη
κε ένα χαριτωμένο επίγραμμα «Είς Γαλάτειαν», πού τό τυ
πώνουμε καί μεΐς εδώ :

Σέ ήκουσα στό Λύκειον τών Έλληνίδων 
Καί είδον τούς άκροατάς καί είδον....

Κι’ ώρκίσθηκα άπ’ τή στιγμή εκείνη 
’Στήν αίθουσα αύτή τή μαρμαρίνη 
Νά μή ξαναπατήσω. ΚΓ είπα μέ καϋμό :

Εις τό εξής θά προτιμώ 

Άντί φωτόλουστα σαλόνια καί δωμάτια 
Μίαν καλύβην.... άλλά δίχως ϊην Γάλάτεια....

*0 Ρεπόρτερ

—  Γιά τήν ίδια υπόθεση έχει γράψει ένα σατανικό έπί· 
γραμμα κι ό Γαύρος Όρνίθης, μά δέν τό τυπώνει.... γιά 
λόγους διπλωματικούς.

— ’Αξίζουν οΐ πρωτοχρονιάτικες σατυρικές κάρτες τού 
Άλκη καί σάς τίς συσταίνουμε. Βρίσκονται σ’ όλα τά 
χαρτοπωλεία τής όδοΰ Σταδίου.

— Στό ερχόμενο φύλλο θά τυπώσουμε ένα άρθρο τού 
Παβλίδη «Σοσιαλισμός καί πατριωτισμός».

* η ? Ι ξ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

κ. Ά λ κ  ”ΑνΘ· Δέν τό δημοσιεύουμε, όχι γιατί δέν εί
ναι καλό, μά γιατί δείχνει πώς μπορούσε νάναι καλύτερο — 
κ. Γ . Μονρ. Ξαναδοκίμασε καί στείλε μας. Οί στίχοι κα
λούτσικοι, μά χρειάζουνται δούλεμα ακόμα. — κ. Κ . Γ .  
Καρ. 'Ακατάλληλο καί λυπούμαστε.

Ein « i m  τι: euui:
Γραμμή Πειραιώς— Κυκλάδων

Γραμμή Πειραιώς—'Αλεξάνδρειάς
Τό μέ διπλούς έλικας καί μηχανάς άφθάστου ταχύτητος 

πολυτελείας καί άνέσεως θαλαμηγόν άτμόπλοιον -ΕΣΠ Ε
ΡΙΑ* αναχωρεί έ< Πειραιώς (Παραλία Τρούμπας).

* Εκαστη ν ΠΕΜΠΤΗΝ, ώραν 10.30  μ. μ. διά Σνρον, 
Τήνον, Άνδρον και Κόρ&ιον.

Έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ώραν 3  μ.μ. δι* Αλεξάνδρειαν. 
Λιά περαιτέρω πληροφορίας άπευθυντέον :

Έν Ά ϋ-ήναις- Γραφεία Γεν. Διευθύνοεως, όδός Άπελλού 
άριθ. 1 καί είς τά Πρακτορεία ταξειδίων κ. κ. Θωμά 
Κούκ καί Υιού, ’Αδελφών Γκιόλμαν καί Σ. Σωτιάδου, 
(Πλατεία Συντάγματος) καί *1ωάν. Ρέντα (παρά τόν ή- 
λέκτρικόν σταθμόν Όμονοίας).

Έν ΠειραιεΙ. Γεν Πρακτορεϊον, όδός Φίλωνος, 44, (όπι
σθεν Αγίας Τριάδος).

Έν Άλεξανάρεία Μ. Π. Σαλβάγον, ό5ό; Άντωνιάδου, 1.

(Έκ τού Πρακτορείου)

ΣΑΑΔΗ.— Άφοΰ αναποδογύρισες μιά κυψέλη μελίσσια, 
φύγε γρήγορα !

I
ΣΕΝΕΚΑΣ. — Πρί δοκιμάσεις τίποτα, μέτρα καλά τίς 

δυνάμες σου, κείνο πού θές νά κάνεις καί τά μέσα ποΰχεις 
γι’ αύτό.

« .
ΣΕΝΕΚΑΣ. — Τό νά ζεϊς δίχως σκοπό, είναι σά νά 

ζεΐς στήν τύχη.

«
ΜΟΝΤΑΙΝ. — ’Αγαπώ πιότερο νά σφυρηλατώ τήν ψυ

χή μου παρά νά τηνέ στολίζω.
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Γ Ο Υ Χ Τ Α Β Ο Υ  Γ Κ Ε Ί Τ Ε Ρ Ζ Τ Α Μ

"ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
T O Y A U K P O Y A Q S P Ç O y ,,

Μετάφραση : KOSTANT. ΧΑΤΖΟΒΟΤΛΟΥ

© ’ «¡.χΐνήββί'άπο το ερχόμενο φύλλο 
στο «Μ  »υμά»

κριτικό, γιατί (σκληρή αλήθεια, μά πρέπει νάν τή μολογή- 
οουμε) μόνο οί καθαρευουσιάνοι βλέπουνε τίμια καί κρίνουν 
καλοσυνείδητα. Έμεΐς οί δημοτικιστάδες είμαστε νά δεθού
με δλοι μ’ ένα σκοινί καί νά πάμε νά πέσουμε στό Φάληρο

 aie-----

Τ Ο  Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο
(Άπό τούς μύθους τού «TRIIyUSSA»)

"Ενα λιμασμένο μικρόβιο, για νά δείξη στό σινάφι του 
πόσες συμφορές είταν άξιο νά σπείρει, μπήκε στήν κοιλιά ε
νός κυβερνητικού υπαλλήλου πιό λιμασμένου άπό κείνο.

— Έδώ δέν έχει φαί, είπε τό μικρόβιο. Διάλεξα άσκη
μο έδαφος γιά νά κάνω προπαγάντα. Έδώ δέν ύπάρχει καρ
διά γιά να σκοτώσω ! Ά  ! όχι, μά τήν αλήθεια !

Καί είταν έτοιμο νά φύγει, δταν νοιώθει πώς ό υπάλ
ληλος κατάπινε ένα γιατρικό, όπεόιαλιτέ ενός γιατρού πού 
είχε πάρει άπ’ αύτό μεγάλο δνομα. .

— Λιγάκι έπικίντυνο αύτό τό φαί, είπε τό μικρόβιο. "Ι
σως νάναι ανοησία, μ’ ας δοκιμάσω λίγο. Κάλλιο αύτό παρά 
καθόλου !

Μέσα σέ τρεις μήνες ό φτωχός ό υπάλληλος έγεινε κα- 
τάχλωμος, ξερός σάν τόν τσίρο. "Εφεγγε. Δέν μπορούσε πια 
νά σύρει τά πόδια του καί τόν πήγανε στό νοσοκομείο.

— Τίποτα δέν μπορούμε νά τού κάμουμε, είπε ό για

τρός. Είναι άργά ! Τούτος πεθαίνει ! Δέν τή γλυτώνει !
’Αλήθεια, ό άρρωστος ύστερα άπό μισή ώρα ξεψύχησε. 

Μά τό μικρόβιο είχε παχύνει σά γουρούνι. Κι’ άκόμα ξεΐ 
καί βασιλεύει !

Κ. ΤΡΙΚΟΓΛΙΔΗΣ

KANT. — Να ξετυλίξει στό άτομο δλη τήν εντέλεια πού 
μποοεϊ νά επιδεχτεϊ, νά, ό σκοπός τής αγωγής.

*

ΠΑΣΚΑΛ. —  Σέ μιά μεγάλη ψυχή, τό καθετί είναι 
μεγάλο.

f t
ΡΟΥΣΣΩ. — Νάμαστε καλοί πριν άπ’ δλα κ* ύστερα 

θάμαστε κ’ ευτυχισμένοι. Νά μήν απαιτούμε τό βραβείο πριν 
άπ’ τή νίκη, ούτε τό μιστό πριν άπό τή δουλειά.

*
ΔΙΔΕΡΟ. — Ή  δουλειά δξω άπό τάλλα καλά, έχει καί 

τούτο' πώς μικραίνει τή μέρα καί μεγαλώνει τή ζωή.

ΣΑΤΥΡΕΣ
6

Ο ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ

Θάμαζε χτές τό Σέλλεϋ' σήμερα τόν μισεί.
Σήμερα ψέλνει τό Βερλαίν κι* αύριο τό Σκεκέττι* 
κι’ άν τού τό πεϊς : ’Αθάνατε, δέν έχεις μορφωθεί...
— Μπά ! θα σοΰ πει, πάντα φορούν τόν ίδιο λαιμοδέτη ;

7

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ

Τό libro κείνο διάβασα.... γερό μά τό Θεό !
Μ’ αΰτοΰ πού τό μαστόρεψε πόση αντιπάθεια τοΰχω !
Γ ι’ αύτό θά γράψω κριτική καί θά τονέ χτυπώ,
— σ’ έναν καμπούρη δέ φελά καλοραμένυ ρούχο !

8

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ

Τί νά πασκίζω αδιάκοπα καί νά δουλεύω έγώ
κι’ δλος ό κόσμος γύρω μου νά μέ περνάει γιά λόξα ;
Τή Δόξα δέν ταιριάζει μου καί νά τήν κυνηγώ....
Είμαι μεγάλος.... Μοναχή θάρθει νά μ’ εύρει ή Δόξα !

9

Σ ΕΝΑ ΓΛΥΠΤΗ

’Αφού πιά τόν ξεπέρασες στη τέχνη τό Ροντέν 
καί φάνηκες υπέροχος δημιουργός τεχνίτης, 
εζούλεψες καί τδνομα τού Ράσκιν καί τού Ταίν, 
καί μάς ποζέρνεις τώρα πιά γιά μέγας τεχνοκρίτης !

10
Ο ΣΟΦΟΣ

Ά π ’ τήν κοιλιά τή; μάνας μου γεννήθηκα σοφός, 
δέ σπούδασα στό Μόναχο κι οΰ.ε καί στη Λειψία' 
μά τί Ναρρεΐτε ; εΐν’ έμφοτα κ’ ή γνώση καί τό φώς. 
Γιά τούς σοφούς... έκ γενετής μιά τύφλα στά βιβλία 1

11
Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ

Καδένας ! Ούτε ό Γιάκοψεν, ό Χάμσουν ή ό Ζολά ! 
Κάτι τό πολύ μέτριον έχουν κι’ αύ οί συρράψει... 
Χρειάζουνταιγιά τό τέλειο πολλά, πάρα πολλά...
Δέ μούτατε ·' διαβάαα'ε κάτι πού έγώ έχω γράψει;

1 2

Ο ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟΣ

Μαστόρευε, μαστόρευε κι’ αύτόνε μαίτρ νά ποΰν, 
σονέττα, ωδές, ανάπαιστους κ’ Ιαμβικά άπό χρόνια, 
μά πείσμωσε ώς δέν ήθελαν νά τόν παραδεχτούν 
κ’ έγινε μαίτρ άφίνοντας σεβάσμια μπαρμπετόι ια 1


