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"Ενα βόλι· τόν πέρασε 
Τό φταιχό, ξεψυχάει 
Μες στά χιόνια, σά σ’ όνειρο 
Σιγά παραμιλάει

Τής γυναίκας του τ ’ όνομα—
«Συ είσαι Μάρθα; ή πληγή μου... 
Μήν κλαις καί δέ μέ πόνεσε..
"Αχ Μαρθούλα, παιδί μου .»

Κοιμήθη’ ή νύχτα ζύγωσε 
Καί σά μάννα διπλώνει 
Τό στρατιώτη σέ σάβανο 
άπό κάτασπρο χιόνι:

«Κοιμήσου, παλικάρι μου,
Θά κρύψω τό κορμί σου 
Στά πούπουλα, μήν έρθουνε 
Καί σέ βρούνε. Κοιμήσου!

«Μή ρθούν καί σέ ξυπνήσουνε 
Μή σέ βρούνε καί γιάνεις 
Καί μάθεις ποιός αγκάλιαζε 
Τή Μ άρθα-καί πεθάνεις...»

Κ. ΚΑΡβΑΙΟΣ

ΑΠΟ “ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ TOY LE GRAND,, 
0

Μες στό στήθος τού ιππότη δέν είτανε πάρεξ νύ
χτα καί θάνατος. Τής συκοφαντίας οί μαχαιριές τόν 
είχανε καλά σημαδέψει και καθώς διάβαινε τήν πλα
τεία του 'Α γίου Μάρκου, τοϋ φάνηκε πώς ή καρδιά 
του ήθελε νά σπάσγ; καί τό*αιμα νά τρέξη. Τά πόδια 
του κλονίζουνταν άπό τήν κούραση - ·  τό ευγενικό 
άγρίμΓειταν δλη μέρα κυνηγημένο καί είτανε μιά 
ζεστή καλοκαιριάτικη μέρα—6 ιδρώτας παρέχυνε τό 
μέτωπό του καί σάν έβαλε τό πόδι στή γκόντολα, στέ
ναξε βαθιά. Δίχως σκέψη καί συλλογισμό κοιθότουνε 
στό μαύρο καμαρίνι τή; γκόντολας, δίχως σκέψη καί 
συλλογισμό ιόν κουνούσε τό μαλακό κύμα καί τόν 
Ιφερνε στό γνώριμο δρόμο στή Μτρέντα—καί σάν έβ- 
γήκε στό γνώριμο παλάτι μπροστά, ά'κονσε πώς ή σι- 
νιόρα Λάουρα είτανε στό περιβόλι.

Στεκότανε άκκουμπισμένη στό άγαλμα τού Λαοκό- 
οντα, πλάι στήν κόκκινη τριανταφυλλιά στήν άκρη τής 
ταράτσας όχι αλάργα άπό τίς κλαίουσες που χαμογέρ- 
νουνε λυπητερά πάνυυ άπό τό τρεχούμενο ποτάμι. Έ - 
κει στεκότανε χαμογελούσα μιά τρυφερή εικόνα τής 
αγάπης, μοσκοβολισμένη ατό ρόδα. Εκείνος δμως 
ξύπνησε σάν άπό μαύρο όνειρο καί σά νά μεταμορ
φώθηκε 'ξαφνικά, έγινε δλος γλύκα καί άποθυμιά. 
«Σινιόρα Λάουρα! ειπε, είμ ’ ελεεινός καί ταλαιπωρη
μένος άπό τό μίσος κι άπό τό κακό κι άπ ’ τήν ψευ
τιά—κ*’ ύστερα κόμπιασε καί τραύλισε: «δμως σάς· 
άγαπώ»—κ* ύστερα πετάχτηκε ένα χαρούμενο δάκρυ 
στό μάτι του, καί μέ υγρά μάτια καί φλογισμένα χεί
λια φώναξε : «Γίνε δική μου, κόρη, κι αγάπα ιιε !»

Έ ν α ; μυστικό βάθος πέπλος έχει άτλωθεϊ πάνου άπ ’ 
αυτήν τήν ώρα* κανένας θνητός δέν ξέρει τί ή Σινιόρα 
Λάουρα άποκρίθηκε καί δντας ρωτούνε τόν καλό της 
άγγελο στον ουρανό, τότες σκεπάζει τό πρόσωπο μέ 
τά χέρια του, χύνει στε,αγμούς καί κλαίει.

"Ερημος καί γιά πολλήν ώρα στεκότανε άκόμα ό 
ιππότης στό άγαλμα τού Λαοκόοντα, τό πρόσωπό του 
είταν δμοια σωμένο £καί άσπρο, άσυναίστητα ξεφύλ
λισε δλα τά τριαντάφυλλα τής τριανταφυλλιάς, ζού- 
λιαξε άκόμα καί τά μπουμπούκια—ποτές πια τό δεν- 
τόί δέν ξανάβγαλε λουλούδια — στάπόμακρα μοιρολο- 
γούσ’ ένα φρενιασμένο αηδόνι, οί κλαίουσες κρυφο- 
μιλοΰσαν άγωνιώδικα, υπόκωφα μουρμουρίζανε τά 
δροσερά κύματα τής Μπρέντα, ή νύχτα πρόβαινε μέ 
τό φεγγάρι της καί τάστρα της—ένα ωραίο άστρο, 
V  ωραιότερο απ ’ δλα, κύλισε κ’ έπεσε στή σκοτεινιά.



"Ομως μιά φορά θέ νάρθη ή μέρα, καί ή φωτιά 
στις φλέβες μου είναι ' άποκαμένή, μες στό στήθος 
μου φωλιάζει ό χειμώνας, τά λευκά του χιονάνθια 
ψτερουγίζουν άριά στό κεφάλι μου κ ’ οί καταχνιές 
του πεπλοσκεπάζουνε τά μάτια μου. Σέ μουχλιασμέ
νους τάφους κοΰτουνται οί φίλοι μου, εγώ μόνος 
άπόμεινα, σάν τό έρημο στάχυ πού δ θεριστής τάλη- 
σμόνησε, μιά νέα γεννεά άναβλάστησε μέ νέΙΗις πό
θους καί νέες ιδέες, σαστισμένος άκουω καινούργια 
ονόματα, καινούργια τραγούδια, τά παλιά ονόματα 
σβύσανε, εγώ δ ίδιος έσβυσα, άπό λίγους ίσως ά 
κόμα τιμημένος, άπό πολλούς περιγελασμένος, άπό 
κανέναν αγαπημένος. Καί τρέχουνε σιμά μου τά ρο
δομάγουλα παιδιά καί μοΰ απιθώνουνε τή γέρικη 
λύρα στό τρεμουλιαστό χέρι καί λένε γελώντας : ’Αρ
κετόν καιρό έχεις πού σώπασες, γέρο-τεμπέλη ασπρο
μάλλη, τραγούδα μας πάλι τραγούδια άπό τά όνειρα 
τής νιότης σου».

Τότες άδράχνω τή λύρα κ ’ οί παλιές χαρές κ’ οί 
παλιοί πόνοι ξυπνάνε, οί καταχνιές σκορπίζουνται, 
δάκρυα λουλουδιάζουνε στά νεκρωμένα μου μάτια, ή 
άνοιξη σκιρτάει πάλι στό στήθος μου, γλυκόηχοι τό
νοι μελαγχολίας άπαλοτρέμουνε στις χορδές τής λύ
ρας μου, ξαναβλέπω τό γσλαζοκύματο ποτάμι καί τά 
μαρμαρένια παλάτια καί τά ωραία γυναικεία καί κο- 
ριτσιάστικα πρόσωπα—καί τραγουδώ ένα τραγούδι 
γιά τά λουλούδια τής Μπρέντα,

Αύτό θά είναι τό στερνό μου τραγούδι, τ ’ άστρα 
θά μέ προσβλέψουνε σά στις νυχτιές τής νιότης μου, 
τό έρωτεμένο σεληνόφεγγο μοΰ ξαναφιλεΐ τό μάγου
λο, τά πνεμάτινα κόρα ξεψυχισμένων άηδονιών ηχο
λογούνε στ’ απόμακρα, ύπνιασμένα κλείουνε τά μάτια 
μου, ή ψυχή μου χύνει τήν πνοή της, καθώς ή λύρα 
μου τούς τόνους της—μοσκοβολάνε τά λουλούδια τής 
Μπρέντα.

"Ενα δέντρο θά ρίχνη τόν ίσκιο του πάνου άπό 
τήν πέτρα τοΰ τάφου μου1 θά προτιμούσα μιά φοινι
κιά, όμως αυτή δέ μεγαλώνει στό βοριά* θά είναι ί 
σως μιά φιλύρα, καί τις καλοκαιρνές βραδιές θάρχον- 
ται κεϊζοί έρωτεμένοι καί θά ρωτολογιοΰνται. Τό σπι- 
νοΰρι πού άφουγκραζούμενο κουνιέται στά κλαριά, 
άπόμεινε σωπασμένο, καί ή φιλύρα μου θροεΐ μπι- 
στευτικά πάνου άπό τά κεφάλια τών ευτυχισμένων, 
πού τόσο ε ίν ’ ευτυχισμένοι, ώστε δέν έχουνε καιρό νά 
διαβάσουνε δ,τι απάνω στό άσπρο νεκρολίθαρο στέ
κει γραμένο.· ’Αργότερα δμως, δταν δ αγαπημένος 
θάχη χάσει τήν αγάπη του, τότες ξαναγυρίζει πάλε 
στήν παλιά του γνωστή φιλύρα καί στενάζει καί 
κλαίει, καί παρατηρεί γιά ώρα καί συχνά τήν ταφόπε
τρα, καί διαβάζει άπάνω'γραμένο ‘.—’Αγάπαγε τά λου
λούδια τής Μπρέντα.

' HEINE
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΒΛΑ ΣΤΟΥ—ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Τ Η Σ  ΑΗ- 

Τ ΙΚ Η Σ .  — ΑΟΗΝΑ, 1914.

Τ* βιβλιαράκι άφτό δέν είναι γραμματική έπιστη- 
μονική πού λένε, μόνε εΐναι περιγραφική* "Ετσι δέ 
Θέλει λόγο πώ ; οδτε στήν ΰλη (κεφάλαιο γιά σύντα

ξ η , δέν έχει), ουτε στή διάταξη, οδτε ατούς δρισμούς 
δέ δίνει σκεδόν τίποτε νέο, παρά πράματα πού ξέ
ρομε άπό προηγούμενα βιβλία καί πρώτα πρώτα άπό 
τή γραμματική τού Φιλήντα. Μά άν καί δέν περιμέ
νουμε άπό τέτοιω λογιώ γραμματική έπιστημονικά 
νέα, πάλε μέ τό δίκιο μας Θέλουμε νά ξεχωρίζει ξά
στερα, καί νά μιλάει καθαρά, καί παντού άκόλουθα μέ 
τόγ έαφτό της.

"Ισα ίσα δμως άφτές μας αί άπαίτησες δέ μάς ά- 
φίνουνε νά μένουμε πάντα έφκαριστημένοι διαβάζον
τας τούτο τό βιβλιαράκι. Λόγου χάρη:

Στή σελ. 6 διαβάζουαε τάκόλουθα:
«Έχουμε δμως στή γλώσσα μας, άλλους τρεις 

ήχους, πού δέν τούς γράφουμε [μέ ξεχωριστά γράμ
ματα, μά πού τούς σημειώνουμε μέ τή συμπλεξιά δυό 
άλλωνε γραμμάτων. ’Αφτα είναι τά άκόλουθα : μη  
ν% καί γκ  (ή γγ)».

’Εδώ βλέπουμε πώς μιλάει γιά ήχους άντί φτόγ
γους, ένώ ή γραμματική τοΰ Φιλήντα μιά χαρά ξε
διαλύνει | τή διαφορά άνάμεσα τώ δυονώνε τους, 
(§§ 13-Ιδ)

"Επειτα γράφει άλλους ήχους , ένώ ώς εδώ δέ 
μίλησε παρά μόνο γιά γράμματα. Δηλαδή δέν ξεχω
ρίζει τό γράμμα απ’ τό φτόγγο. Σένα βιβλίο δμως πού, 
άν καί είναι γραμμένο γιά ντιλετάντηδες, δμως είναι 
τελοσπάντω γραμμένο στόν εικοστόν αίώνα, άφτό εΐ
ναι άσυχώρετο ψεγάδι. Γιατί, νά πούμε τήν άλήθεια, 
άφτό είναι τό τρισολέθριο κακό γιά τούς “Ελληνες, 
πού τούς έχει [φλωμώσει ή καθαρέβουσα, γιατί τούς 
δείχνει όμάδες ψηφιώνε, πού μοιάζουνε στή μορφή μέ 
τις λέξες' τών άρχαίω βιβλίων καί πού άφτοί προφέρ- 
νοντάς τες, σάνπως τούς λέει τό νεολληνικό φτογγο- 
λογικό τους αΐστημα, θαρρούνε πώς μιλούν άρχαΐα 
έλληνικά. Καί χαμπάρι δέν έχουν, πώς άπό κάτου 
άπ’ τά μάβρα κρύα γράμματα ύπάρχει κάτι άλλο, 
κάτι ζωντανό, πού πάντα άλλάζει πού ποτές δέ στα
ματά, πού εΐνε τό καθαφτό perpetuum mobile.

'Ο συγραφέας λοιπό μιλάει γιά τρεΚ ς ήχους 
ένώ πιό κάτου τ έα α ερ ο ς  φτόγγους βλέπουμε* δηλ. 
τό δίψηφο σύφωνο γκ  δέν πιστέβουμε νά νομίζει 0 
κ. Βλαστός, πώς τόν ίδιο φτόγγο παραστήνει στο 
γκρεμνός (γκ προλαρυγγικό) καί στό ά νά γκν) (γκΐ ού- 
ρανικό) "Επειτα στά παραδείγματα πού άναφέρνει γιά 
ντ  μη  (γιά τούτο δά ξέχασε όλότελα νά δείξει πα
ράδειγμα) πιό καλά θάκαμνε νά ξεχώριζε τΙς λέξες 
πού Ιχουν άφτούς τούς φτόγγους στή μέση άπ’ τις 
άλλες πού τούς έχουνε στήν άρχή.



Φοβερή σύχυση παθαίνει δ συγραφέας έκεΐ πού 
ξεχωρίζει στο νόημα τά ρήματα. ’Αντιγράφει τό Φιλήντα 
χωρίς να τον καταλάβει. Γράφει δηλαδή (σ. 54):
«... τα ρήματα ξεχωρίζονται σέ μεταβατικά κ ι άμε■ 
τάβατα. Τά μεταβατικά ξαναχωρίζουνται σέ 1) ένερ- 
γητικά, άμα σημαίνουν πράξη ή ένέργεια, πού μετα
βαίνει σε άλλο πρόσωπο ή πράμα..,. 2) πα θητ ικά  
άμα σημαίνουν πράξη, πού γυρίζει στό ίδιο πρόσωπο, 
πού ένεργεΐ (!!!) π. χ. φ ω τίζομ α ι π α θ α ίνω ,... 3) 
ló ió jtaña, άμα σημαίνουν πράξη, πού τό ίδιο τό πρό
σωπο ένεργεΐ άπάνω στον έαφτό του π. χ. χτενίζο 
μαι.

Σύφωνα λοιπόν μέ τούς διορισμού; άφτούς δεν δ- 
πάρχει καμιά διαφορά κατά τόν κ. Βλαστό άνάμεσα 
στα Ιδιόn a fta  καί στά παθητικά  ρήματα, γιατί ο̂  
δυο φράσες «πράξη πού γυρίζει πίσω στό ίδιο πρό
σωπο πού ένεργεΐ» καί,«πράξη πού τό ίδιο πρόσωπο 
ένεργεΐ άπάνου στον έα^ρτό του», δύσκολα μπο
ρούμε νά νιώσουμε, πώς σημαίνουνε διαφορετικά 
νοήματα. Μά κιά σημαίνουνε, κανένα άπ’ τά δυο 
τους δεν ταιριάζουνε γιά τά παθητικά ρήματα.

Ό  πρώτος δ δρισμός, πού δίνει μόνο γιά τά ενερ
γητικά, ταιριάζει καί γιά τά παθητικά (βλ. Φιλήντα 
§811 ). Μά σά θέλουμε πάλε νά ξεχωρίσουμε τά δυο 
(πού ούτε δ Φιλήντας δεν τό κάνει) μπορούμε νά πού
με πώς, άμα άκούμε ένα ρήμα ένεργητικό  νιώθου
με μιαν πράξη άπ ’ τήν έποψη έκεινοδ πού ένεργεΐ 
ένώ τό πα θητικά  ρήμα μάς δείχνει τήν πράξη άπ’ 
τήν έποψη τού ένεργούμενου ή έκείνου πού παθαίνει. 
(Μήν ξεχνούμε δμως ποτέ, πώς τό παθητικό, ή τό 
ένεργητικό νόημα τώ ρημάτωνε είναι άνεξάρτητο άπ’ 
τή μορφή τους).

Είναι περίεργο πώς δ κ. Βλαστός τή λέξη ενέρ
γεια τή μεταχειρίζεται μόνο γιά τά ένεργητικά πού 
λέγανε οί παλαιογραμματικοί, ένώ καί τά παθητικά 
καί τά ϊδιόπαθα ένέργεια  σημαίνουν κιάφτά, άπα- 
ράλλαχτα σάν τά ένεργητικά (γιατί είτε χτενίζω  
άλλον, είτε χτενίζομαι μόνος μου, είτε καί χτενί
ζομαι απ’ τή μητέρα μου, πάντα κάποιος ένεργεΐ).

"Αμα λέμε λοιπόν ένεργητικό ρήμα στή γραμ
ματική δέ μιλάμε γιά τήν ένέργεια πού σημαίνει τό 
ρήμα, μά γιάφτόνα πού ένεργεΐ (ύποκείμενο).

Στάκόλουθα (σ. 55 καί πέρα) καλά ένιωσε κιάντί- 
γραψε τό Φιλήντα (1)

Μεγάλο λάθος κάνει ό συγραφέας πού κρατάει άκόμα 
τούς απαρχαιωμένους δρους.

Ή  νεολληνική άκόμα τώρα μορφώνεται σέ γραφτή 
έπιστημονική γλώσσα, κειναι θεού χαρά καί χάρη γιά 
ένα άξιο λόγιο, πού μπορεί^ κέχει καί χρέος μάλιστα

1) ‘Ωστόσο εγώ σάφτά, νά χωρίζουμε δηλ. τά άμετά* 
βατα σέ καταστατ ικά  καί ένεργητικά, μηδέ μέ· τό Φιλήν- 
τα δέ συφωνώ, και θά πώ τή γνώμη μου σέ ξεχωριστό 

άρθρο. ,

νά φκιάσει καινούργιους δρους έκεΐ πού οί παλιοί δέ 
φτουράνε πιά (άκλουθώντας πάντα τό πνέμα τής ζων* 
τανής γλώσσας βέβαια). Καί κάθε λόγιός σας πρέπει 
νά είναι ικανοποιημένος, πού σύφωνα μέ τά τελευταία 
τά πορίσματα τής άληθινής έπιστημης (είτε τής γλωσ
σολογίας, είτε δποιας άλλης) μπορεί νά είναι Α ληθι
νός στούς δρους του. Ένώ τάλλα τά έθνη είναι άναγ- 
κασμένα νά σέρνουνε μέ τίς έπιστημονικές τους λέξες 

πρόληψες τών περασμένων αίώνωνε, γιατί ή έπιστημο
νική τους γλώσσα έχει μορφωθεί, προτού γεννηθή ή 
άληθινή ή έπιστήμη.

Έ τσ ι ό κ. Βλαστός κρατάει τούς δρους λ.χ. φ ω ν ή 
εντα  καί ο ύφ ω να .

Ά φτές δέ σημαίνουνε τίποτες άλήθεια ένώ τά'.φτόγ- 
γοι λέφτεροι, φτόγγοι τρ ιβάμενο ι τού Φιλήντα έ
χουνε μέσα του άλήθεια κέπιστήμη.

Δίφτογγοι (σ. (?) σήμερα δεν είναι τά α ι, οι, ου κτλ. 
μόνε δ ίψ η φ ο ι λ ίφ τερ ό ι φτόγγοι. Έ τσι πάλε περισ
σότερο νόημα έχουνε γιά τό Ελληνόπουλο δ ανντρα- 
βηγμός καί τά χασότονα, παρά ή ουνίζηοη  καί τά 

έγκλιτικά .
Περίεργο άκόμα είναι πού στά ρήματα δέχεται τόν 

δρο ϊδ ιόπαθα ,ενώ  τίς άντωνυμίες τίς λέει άφτόπαθες.
Τόν άβγατιαμό τού Φιλήντα τόνε λέει άκόμα ά φ -  

ζηαη  ένώ τό ρήμα του τό λέει (σελ. 66) πολύ σωστά 
άξάνω  γιατί ή προφορά τής δμάδα; φ κ ο -Ι ϊν  είναι 
γιά έλληνικό. στόμα (οί άρχαΐοι τό α ν τό προφέρνανε 
αον διφτογγικά, κέτσι δέν είχανε τρία τριβάμενα στή 
σειρά, πού είναι φοβερά δυσκολοπρόφερτα)' ώστε το 
φκα  δέν είναι ούτε αρχαίο ούτε νέο έλληνικό.

Στά ρήματα άφίνειτούς δρους π α θ η τ ικ ή  καιένερ- 
γητική  μ ,ο ρ φ ή , (έδώ πάλε δεν είπε φ ω ν ή , παρα
δέχτηκε τό μορφή τού Φιλήντα) ένώ στή Νεολληνική 
προπάντω, ή μορφή καί τό νόημα (διάθεση) το πλιό
τερο δέ συφωνάνε. Έ πρεπε κιάφτού νάκολουθήσει τό 
Φιλήντα, πού τά λέει μαι-μορφή  καί ω-μορφή. 
'Ωστόσο άφτοΰ ξεχάστηκε κι δ ίδιο; δ Φ. καί παρα- 
κάτου μιλάει γιά ένεργητική  καί π α θ η τ ικ ή  μετοχή.

’Αφού ό κ. Βλαστός θέλει νά δώσει μιά γραμματική 
ατά πα ιδ ιά  (πρβλ. προλ. σελ. 4) καθόλου δέν έχουνε 
τόν τόπο τους μέσ' στό βιβλιαράκι του παραδείγματα 
σάν τ ά : καταμήνια  (σελ. 30) καί κλάνω  (σελ. 30).

Μά έχει άφτή ή γραμματική άκόμα Ινα ψεγάδι, 
πού ποτέ δέ θά τόσυχωρέσω τού κ. Βλαστού γιά λό
γους δχι μόνο επιστημονικούς, μά κα! παιδαγωγικούς. 
Επιγράφεται δηλαδή «Γραμματική τής δημοτικής».

Δέν ξέρω μέ τί δικαίωμα το κάνει άφτό, ένώ άκούω 
μέ τά ίδια τάφτιά μου, πώς ένενήντα στούς έκατό οί 
άθρώποι πού λέγουνται σήμερά αΕλληνες μιλάνε τή 
γλώσσα πού μάς δίνει τή γραμματική της δ κ. Βλα
στός, καί πάλι βλέπω μέ τά ίδια τά μάτια μου πώς ο* 
άθρώποι πού στήν Έβρώπη καί στή χώρα σας είναι 
φημισμένοι γιά “Ελληνες συγραφέοι άφτή τή γλώσσα 
γράφουνε.



Πέστε μου τώρα σείς οί ίδιοι, ώ °ΕλΧηνες, ποιά εΐ
ναι ή έθνική ‘Ελληνική γλώσσα  σήμερα; Γιατί λοιπόν 
άφτή τή γλώσσα τή λέτε δημοτική , ενώ πρέπει νά τή 
λέτε νέτα σκέτα ‘ Ελληνική, και τήν προγονική σας νά 
τή λέτε άρχαία 'Ε λληνική ; "Αλλη έλληνική γιά μάς 
τούς επιστήμονες έλληνιστάδες, τούς γλωσσολόγους, δέν 
δπάρχει.

Τό μεγάλο προτέρημα άφτής τής γραμματικής εί
ναι, πού άπλουστέβει τήν όρθογραφία άπορρίχνοντας 
μιά καί καλή τά πνέματα, τήν περισπωμένη, καί τά δι
πλά τ'ριβάμενα (σύφωνα). Κέδώ δμως θά μποροΟσε νά 
εΐναι πιο άκολούθος μέ τις άρχές του, λόγου χάρη:

Σελ. 10 γράφει καλίτερος καί σ ;λ  39 καλλίτερος
Ή  άλήθεια εΐναι πώς ούτε τδνα, ούτε τάλλο, δέν εΐ

ναι σωστό. Καλλίτερος δέν κάνει, γιατί δέ γίνεται άπ’ 
τό καλλιών. Τό σωστό εΐναι έτσι πού τό ξεδιαλύνει ό 
Φιλήντας (§ 670—II) δηλ. άπ’ τό καλός κατ’ άνα- 
λογία.

Καλάερος καί γενικά—ίτερος πάλε δεν εΐναι σω
στό. * Αν κοιτάξουμε τήν ιστορία τής κατάληξης άφτής} 
βρίσκουμε πώς—ύτερος εΐναι σωστό νά γράφουμε (σάν 
τό Φιλήντα έγώ δμως προτιμώ τή γραφή μέ η , γιατί ό 
σημερινός "Ελληνας κλίνει τό άρχαΐο βα&ύς σάν τό 
ληστής και νιώθει η και στις δυό κατάληξες. Έ τσ ι λοι
πόν άφοΟ η εχουμε στό θετικό-ί/ς, η θά γράφουμε καί 
στό συγκριτικό— ι'τερος. Δέν εΐναι λόγος νά φορτώ
νουμε μέ άνώφελους ξεχωρισμόύς τά μυαλά τών 
παιδιώνε.

"Οπως λοιπό στά ρήματα (σ. 67) μέ τό δίκιο του 
γράφει β αρ ύνω  κτλ. έτσι θάπρεπε νά γράψει β α ρ ύ
τερος κτλ, γιά νάναι πιό άκόλουθος μέ τόν έαφτό του.

HORVATH ENDRE
Ούγκαρέζος καθηγητής τής Ε λλη

νικής και Λατινικής φιλολογίας.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
37. Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ  <9c
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Πουλιούνται μ’ ελαττωμένες τιμές τάκόλουθα βιβλία τού 
κ. Σ. Σκίπη:

ί)  Μ εγά λη  α ν ρ α , ποιήματα (αντί Δρ. 3) Δρ. 1 .— 2) 
Κ ά λ β ε ια  Μ έτριι π ιήματα (αντί Δρ. 3) Δρ. 1 .— 3) Ά 
γ ια  Β αρβάρα Δράμα 4 μέρη (αντί Δρ. 3) Δρ. 1 . - 4 , )  Ν ύ
κ τα  τό ς  Π ρω τομ αγ ιάς,Δ ράμα3 μέρη άντί(Δρ. 5.) Δρ. 1. 
—8) ’ Α π έ θ α ν το ς ,Π ο ιή μ α τα  (αντί Δρ 4) Δρ. 6) 
Θ έατρο κ α ι Πρόζα μονόπραχτο Δράμα καί Διήγημα αντί 
(Δρ. 3) Δρ. I .— 7) Τ ρ ό π α ια  ό τ ιιν  Τ ρ ικ υ μ ία ,  ποιήματα 
(αντί Δρ. 3) Δρ. 1 .— 8) Οί Τ ό ιγγανόΟ εο ι Κωμωδία σέ 
μια πράξη καί πρόλογο (άντί Δρ 3) Δρ. 1 .— 9) Ή ά ιό -  
ό ο ν Έ ρ γ α  κ α ί  ή μ έ ρ α ι με'άφραση Δρ. 1. — 10) ό Γ ύ 
ρος τώ ν  Ω ρ ώ ν ’Ονειρόδραμα σέ πέντε μέρη να ι πρόλογο 
Δρ. 4 .— Α κ ρ ίτ α ς  Περιοδικόν τομ. 1 —4 1904 — 1906 
άντί Δρ. 48,δρ. 8.

Στό Ιδιο Βιβλιοπωλείο, όπου πουλιούνται καί περασμένα 
φύλλα τού «Νουμα* καθώς και τόμοι τού 1914 μέ ¿ξώ
φυλλο (δρ. 12), μπορούνε νά στέλνουνε ή νά πηγαίνουνε νά 
πλερώνουνε τή συντρομή τους καί οί συντρομητός τού 
«Νουμά», παίρνοντας απόδειξη κανονικά υπογραμμένη.

X  X  X  X  Γ Α Λ Η Ν Η  X  X  χ  χ

Τό πέλαγο σάν κρούιταλλο ξαπλώνει. 
’Ασπρίζουν τά λιλάδια καθαρά,
Γαλήνη. Οΰτε άνάσασμα. Πυρώνει 
Ό  ήλιος κοιμισμένα τά νερά.
Ή  ζέστη τρεμουλισζει καί θαμπώνει 
Βράχους καί σ π ίΓΐα πέρα στήν ξηρά. 
'Αντίκρυ ό μύλος άδικα τεντώνει 
Στόν ούρανό τάκίνητα φτερά;
Στήν άκρη τοΰ νερού τού γαΐ ανοΰ 
Έ νώτεται τό κάτω τ' ουρανού 
Σ’ απέραντη, θολή, γαλάζια σφαίρα'
Στή μέση ένα καΐκι άπ’ τό πρωί 
Τοΰ κάκου περιμένει μια πτοή...
Λές κ’ είναι κρεμασμένο στόν άέρα.

ΝΙΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

\

X X X  Τ Ε Λ Ε Ζ Τ Ε Ι Α  X X X

"Εγειρε τόμορφο σπιτάκι σου, 
πλαγιάζει άποσταμένο' 
βουλιέτσι ή μοίρα, κάποια θυσία αύγάζει 
πού κάτι εξιλεώνει. Ιδού χαράζει 
ή Ανατολή· ίσως σβήσουν τά τελόνια, 
τήν τρυφερήν όπού πικραίνουνε ψυχούλα σου 

χρόνια καί χρόνια 
Μάζεψε τις γλυκιές σου ένθύμησες, 
λουλούδια μεσ* οέ χιόνια, 
κι ώς μέ άγιαστήρι όί έβγα νά ραντίσεις, 
ίσως μέ τάγιο μύρο τους καί λύσεις 
τά μάγια άπό τάόρατα δαιμόνια, 
τή θαλλερή πού φαρμακώνουνε ζωούλα σου 

χρόνια καί χρόνια.

Μ. ΦΙΛΗΝΤΑΣ

SCHUMANN. — Τό ταλέντο εργάζεται, ή μεγαλοφυΐα 
δημιουργεί.

HEINE. — Έχω τό εΐρηνικώτερο φρόνημα. Οί επιθυ
μίες μου ε ίν α ι: μιά φτωχική καλύβα, μιαν άχυρένια στέγη 
μά καί καλό φαή, καλό κρεβάτι, φρέσκο γάλα καί βούτυρο, 
στό παραθύρι μου πάνου λουλούδια, στήν πόρτα μου άπόξω 
λίγα όμορφα δέντρα, κι άν ό πανάγαθος Θεός θέ)ει νά μ ’ 
έχει τέλεια εύτυχισμένονε, θά μοΰ δώσει νά γευτώ τή χαρά, 
στά δέντρα τούτα νάναι κρεμασμένοι πεντέξη άπό τούς οχ
τρούς μου, Μέ συγκινημένη καρδιά θάντούς σιχωρέσω πριν 
πεθάνουν γιά κάθε αδικία πού μού κάμανε στή ζωή.— Ναι, 
πρέπει νά συχοιρνάει κανείς ¿τούς οχτρούς του, μά μόνο σάν 
τούς βλέπει κρεμασμένους.

EM ERSON.— Ό  τέλειος άνθρωπος είναι ή προφητεία 
τοΰ πνεύματος, ό φίλος είναι ή ελπίδα τής καρδιάς.

EMERSON.— Ή  φύση δέν όμοιοκαταληχτεΐ τά τέκνα 
της και ποτέ δέν κάγει όμοιους δυο ανθρώπους.
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Συντρομη  χρον ιά τ ικ η  : Δρ. 20.

Β ρ ίσκ ετα ι οτήν ’Αθήνα σ ’ δ?α τά κιόσκια και στό βιβλιο

πωλείο Βασιλείου (οδός Σταδίου 42)

Π α ρ α γ ρ α φ α κ ι α

Ο ΛΑΟΣ τούς Κρητικούς χωροφύλακες τούς λέει 
αυγοτάραχα γιατί πάνε δυο - δύο μαζί’ οΐ λόγιοι τούς 
λένε Καζαντζάκηδες 'γ ια  το τουπέ τους. 'Ωςτόσο 
είτε αυγοτάραχα εϊτε Καζαντζάκηδες οί^κύριοι αυτοί, 
άρχίνήσανε νά μάς ενοχλούν κάπως τά νεύρα, γιατί 
το παραπήρανε ψηλά το χερουβικό καί γιατί, μερικοί 
τους, δεν το καλονιώσανε πώς ή ’Αθήνα δεν καταχτή
θηκε άκόμα, δόξα νάχει ό μεγαλοδύναμος, άπό την 
Κρήτη, κ ’ έτσι τό φέρσιμό τους δέ δικιολογιέιαι κα
θόλου νάναι φέρσιμο καταχτητή.

Καί για νάφίσουμε τάλλσ, προχτές την Τρίτη, πίσω 
άπ’ τό ταχυδρομείο, έγινε μια σκηνή λίγο καταχτητική, 
πού την παρακολουθήσανε αρκετοί πολίτες μέ άφωνη, 
για  την ώρα, άγανάχτηση. Δυο κοτζάμ Καζαντζάκηδες 
πιάσανε ένα παιδί, μέρα μεσημέρι, καί τό δέρνανε αλύ
πητα, μέ δλες τις διαμαρτυρίες του πώς δέν είχανε δι
καίωμα νάν το χτυπήσουν καί πώς άν έφταιξε μπορού
σανε νάν τό πάνε μέσα.

ΓΙού νάκούσουν οί Καζαντζάκηδες τέτια λογική. 
Δέρνανε καί δέρνανε καί μόνο πού δέν άρχίνήσανε, 
μέ δλο τους τό δίκιο, νά δέρνουνε καί τούς άφωνους 
θεατές πού, σά ραγιάδες, δέ βγάζανε μιά φωνή νά 
διαμαρτυρηθούνε πού δερνότανε ένας συμπολίτης 
τους, μά άφίνανε τούς δυο αύιούς-παληκαράδες νά 
οργιάζουν.

Ό  κ. Βενιζέλος, πού μάς τούς κουβάλησε δώ, έχει 
χρέος νάν τούς καλέσει, σά συμπατριώτες του, καί νά 
τούς συστήσει νά φέρνουνται άθρωπινότερα, φοβε- 
ρίζοντάς τους μάλιστα πώς άν δ'χι αυτός, μά ό διά
δοχός του σίγουρα, θά τούς ξαναστείλει στήν Κρήτη 
νά εφαρμόσουν εκεί, στον τόπο τους, τον Κρητικό 
τους άθρωπισμό.

* 4

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τ’ είναι νάχει κανείς έναν ειδικό 
μποτιλιαρισμένο πού νά τονέ βγάζει από τήν μπο- 
τίλια δταν τονέ χρειάζεται! ’Αποφάσισε ή Κυβέρνηση 
νά δώση μετάλλια σέ λογίους καί αμέσως τούς έβγαλε 
άπό τήν μποτίλια έτοιμους. ’Αποφάσισε νά Ιδρύσει 
συφωνική ορχήστρα στήν’Αθήνα, καί ν ά ! ό μποτίλια- 
ρίσμένος δργανωτής νά τήν οργανώσει. Μιά κ ’ έχουμε

τόν κ. Γ. Νάζο, γιατί νά ζητάμε αλλού ; eO Θεός 
νά μάς φυλάει μήπως ή Κνβέρνηση, μέ τή φόρα πού- 
χει πάρει, άποφασίάει νά διοργανώσει καί τόν πλανήτη 
"Αρη, γιατί τότε σίγουρα θά στείλει κεΐ πάνόυ τόν 
μποτιλιαρισμένο αστρονόμο μας κ’ έτσι θά χάσουμε 
καί τόν κ. Αίγινήτη.

0

ΠΡΕΠΕΙ επιτέλους, έτσι ·κι’ αλλιώς, νά πολεμή
σουμε γιά νά γλυτώσουμε άπό τις μεσημεριάτικες ψευ
τοφυλλάδες «'Εσπερινή», «’Έ θνος», «Έφημερίς» 
κτλ., πού άναστατώνουνε τόν κόσμο μέ τις τρίτες, Τε

τάρτες καί εικοστές εκδοσές τους, χωρίς νά λένε τίποτα, 
παρά μόνο «Δός μου τήν πεντάρα σου I»

Έ  ’Αστυνομία κυνηγάει (λένε τουλάχιστο πώς κυ
νηγάει) τούς λωποδύτες κι ώςτόσο άφίνει αυτούς τούς 
κυρίους νά κλέβουνε τις πεντάρες τού κόσμου, καί 
μαζί μέ τις πεντάρες καί τήν ησυχία του.

t

ΑΡΚΕΤΑ δράματα τιμής γενήκανε τούτες τις μέ
ρες. Νά μή βασκαθούμε, μ’ αυτά καί μ’ αυτά πάμε 
νά καταντήσουμε ό τιμιώτερος τόπος τού κόσμου. Σά 
νά μάς χρειάζεται καί λίγη άτιμία γιά νάθρωπιστούμε 
δπωςδήποτε λιγάκι καί μεΐς.

0 > τ ι  Θ ε λ ε τ ε

— Ή  κ. Γαλάτεια Καζανιζάκη μίλησε ή θά μιλήσει, δέν 
ξέρουμε καλά-καλά, στί,ν αίθουσα του Συλλόγου των Έμπο- 
ροϋπαλλήλων, περί τού «Πώς γράφτηκαν τ ά ’Αναγνωστικά 
για νά τσεπώσει 75 χιλιαδοΰλες» Τέτιαάναγνώσμα α πρέπει 
νάγίνουνται συχνά γιά νά ξυπνά ι δ κόσμος καινά μαθαίνει 
πώς νά κερδίζει εύκολα παράδε:.

— Ή άρισιοτεχνική μετάφραση του Heine πού δημο
σιεύουμε στό σημερινό φύλλο είναι καμωμένη άπό κάπια 
διαλεχτή δική μα:, φανατική δημοτικίστρα, πού μάς τόβαϊε  
γιά δρο νά δημοσιέψουμε ανώνυμα τή μετάφραση για νά 
μάς στείλει κι άλλα. Σεβόμαστε τήν επιθυμία της καί περι
μένουμε τή συνέχεια.

— Ό  φίλος Ναπολ. Λαπαθιώτης μδς έγραψε— καί λυ
πούμαστε κατάκαρδα—πώς άφίνει πιά δριστικά τή φιλολο
γία γιά νάφοσιωθεΐ στήν ’Αστρονομία καί στις φυσικές επι
στήμες. Τί κρίμα ! Ελπίζουμε ή απόφασή του νά μην είναι 
όριστικιά.

— Ό κ. II. Βλαστός έχει χρέος νάπαντήσει στις δυό κρι
τικές γιά τή «Γραμματική» του, άφοΰ καί οί δυό είναι 
γραμένες άπό επιστήμονες, τού φύλλου 548 (σελίδ. 34 — 
35) καί ή σημεριιή. Οί σελίδες του «Νουμά» είναι στή 
διάθεσή του.

— Ύ στερ’ άπό τό «Βιβλίο τοΰ μικρού αδερφού» πού θά 
κρατήσει άκόμα 7 —8 φύλ'α , θά δημοσιέψουμε τό «Appel 
des armes» τού Έρνέστου Ψυχάρη, μεταφρασμένο άπό 
τόν κ. Ν. Ποριώτη.

—  Ή  « ’Ακρόπολη» ξανατύπωσε σέ σειρά φύλλα της τά 

τραγούδια τοΰ Χάΐνε, τά μεταφρασμένα άπό ιόν Ποριώτη 
καί τυπωμένα στό 549 φύλλο τοΰ «Νουμά».
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Μετάφρ. Λ. Κ Ο Y Κ Ο Y A A β .—

ΚΓ άλλες φορές έτυχε να δείξουμε ίσαμε ποιο 
σημείο ή έχτρόπαθη δποδοχή ποδκαναν στους Β ρν- 
κόλακες μπόρεσε νά έξοργίσει τόν *Ιψεν μ’ δλα τα 
53 χρόνια πούχε. Δίχως να τό φανερώνει διόλου, κά
τω άπό τά χνάρια του δόχτορα Στόκμαν, πουναι μια 
εικόνα τού έαυτοΰ του, συμβόλισε μεσ’ στόν *Εχτρό 
του ϊα ο ϋ  τόν κατατρεγμό που κάνανε σ’αύτόνε τον 
ίδιο. "Ομοια μέ τό Γρηγόρη Βέρλε, μέσα στην Ά -  
γρ ιόπαπια , θέλησε νά μάθει ποιο μπορούσε νάναι τό 
καθήκον του. Νά κηρύχνει δηλαδή τήν άλήθεια σέ δια
νοητικές μετριότητες σάν τού κοινού του, ή, άντίθετα,
αν τό ζωτικό ψέμα είτανε άπαραίτητο στήν ύπαρξή 
τους.

'Ως καί μέσα στό Ρόαμερσχολμ άκόμα δέν τό κρύ
βει πώς ξέχασε τό χτύπημα πού δώσανε οτού; Β ρυ·  
κόλακες. Ό  Ρόσμερ αρχίζει κεΐ πού τελειώνει ό Στόκ
μαν· θέλει να δημιουργήσει άνθρώπους ¿λεύτερους 
κ ’ ευγενικούς.

Στήν άρχή θεωρούσανε τό Ρόσμερ γΓ άπόλυτα 
συντηρατικό (τέτοια είτανε κ ’ ή τύχη τού ίδιου τού 
Ίψ εν  ΰστερ’ άπό τό έργο του, ή "Ενωση τω ν νέ
ων) . ’Από τή στιγμή δμως πού άνακαλύψανε τό φι- 
λελεύτερο τής διάνοιά; του, καί τα δυό μέρη ένωθή- 
κανε ενάντιο του καί γένηκε σέ λίγο τόσο μισητός, 
δσο είχε γίνει καί ό ίδιος ό *Ιψεν άπό τήν έποχή πού 
άσπάστηκε ένα ριζοσπαστισμό, πού στεναχωρούσε τούς 
φιλελεύτερους νορβηγούς.

Τό καλοκαίρι πού προηγήθηκε άπό τή σύνθεση 
τού Ρόσμερ σχολμ ό Ίψ εν  είχε συναντήσει έναν ά- 
ριστοκράτη σκαντιναβο. Τό έξωτερικό τού άνθρώπου 
αύτοΰ είχε ολη τήν όμορφιά καί τή διακριτικότητα 
ποδπρεπε νά παραχωρηθεΐ στό Ρόσμερ.

Είχε κακοπαντρευτεί μέ μιαν έξοχη γυναίκα κι δ- 
λως διόλου άφοσιωμένη σ’ αύτόνε. Ή  γυναίκα δμως 
αυτή μένοντας ξένη πρός κάθε ζήτημα πού ένδιάφερ- 
νε τόν άντρα της, άπό τήν έποψη τή διανοητική νά 
πούμε, δέν είτανε καθόλου κείνη ποδπρεπε. Τότες, 
ο σύζυγος ζήτησε να παρηγορηθεΐ κοντά σέ μιά συγ- 
γένισατής γυναίκας του. Εννοείται πώ ;το  πράμα έκα
νε θόρυβο. Αφού τά μικρά φύλλα δημοσιεύανε σειρές 
γραμμένες μέ φαρμάκι πάνω στήν ύπόθεση τών σκέ- 
σεων αύτών. Στό τέλος ό άνθρωπός μας προσποιού
μενος πώ'ς θά φύγει γιά μιά μικρή εκδρομή, εγκατα
λείπει τό έσωτερικό, δέν ξαναγυρίζει καθόλου καί σάν 
κερδίζει, δστερ’ άπό καιρό, στό έξωτερικό, έπιστρέφει 
στή γυναίκα του τή σημαντική περιουσία πού τοδχε 
δώσει, δίνοντάς της καί παραίτηση άπό τήν άξιόλογη 
θέση πού κατείχε. Αίγο καιρό κ ’ ίίστερα ή γυναίκα του

πέθανε άπό μιά φθίση πού Ιβιασκν άκόμα τήν πρόοδό 
της κι’ άλλες λύπες ιδιωτικές. Οί έχτροί θεωρήσανε 
δπόλογο^ γιά τό θάνατο αύτό, τό σύζυγο καί τή 
δεύτερη γυναίκα του. ·

Τώρα είναι εύκολο νά δει κανένας πώς τό πρόσω
πο τής Ρεβέκας, τής έμμεσα φόνισας, καί πώς ή δρα
ματική λύση τού Ρόαμεραχολμ  μπορέσανε ν’ άπο" 
κρυσταλωθούνέ χάρη σέ τούτα τά περιστατικά. (*) 

( ’Ακολουθεί)

ΓΠΟΪΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προκήρυξες δεαγωνεσμοϋ
Προκηρύσσομεν διά τήν 2αν Μαρτίου έ έ. καί ώραν 

10 π. μ. έν τφ  καταστήματι τού 'Υπουργείου, διαγωνισμόν 
πρός πλήρωσιγ μιας θεσεως γραμματέως α' τάξεως παρά 
τφ  τμήματι τής Γεωρ. Όίκονομίας. Οί συμμεθέξοντες του 
διαγωνισμού δέον νά ύποβάλωσι μέχρι προ τριών ήμερων 
άπό τής ήμέρας τού διαγωνισμού τήν αϊτησίν των καί π ι
στοποιητικά.

α') Εγγραφής των έν τω μητρώψ τών άρρένων ή πι- 
στοποιητικόν τής αρμοδίας άρχής άν κατάγωνται έκ τών 

νέων χωρών.
β') Ό τ ι ¿ξεπλήρωσαν τήν στρατιωτικήν των ύποχρέω- 

σιν, έφ ’ δσον άγουσιν ηλικίαν στρατεύσιμον.
γ') Τών αρμοδίων Εισαγγελέων, Έφετών καί Πλημμε- 

λειοδικών δτι δέν κατεδικάσθησαν.
δ') Τό πρωτότυπον ή κεκυρωμένον άντίγραφον διπλώ

ματος άνωτέρας Γεωπονικής Σχολής τής Εσπερίας, καί,
ε') Γραμμάτιον έμφαΐνον τήν καταβολήν δραχ. τριά

κοντα.
Οί έκ τών υποψηφίων δημόσιοι υπάλληλοι έν υπηρεσίμ 

άπαλλασσονιαι τής ύποχρεώσεως πρός υποβολήν τών ύπο 

στοιχ. α' καί γ' πιστοποιητικών.
’Αναλυτικόν πρόγραμμα έξετασθησομένων μαθημάτων 

καί λοιπαί λεπτομέρειαι καθ,ορίζοντσι έν τφ άπό 15 ’Ια
νουάριου έ. έ. εκτελεστική) διατάγματι δημοσιενθέντι εις 

ι ’Εφ. Κυβερνήσεως» 32 τεύχος Α'.
(Πλείονες πληροφορίσι παρή τφ Η' Τμήματι τού Υ 

πουργείου).
Δημοσιευθήτω μόνον διά τών έχουσών έγγραφον εντο

λήν εφημερίδων.
Ό 'Υπουργός 

ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΔΚΟΓΙΟΥΛΟΣ

*) "Οσα διηγιέται στή μελέτη του αύτή ό δανός τεχνο
κρίτης , θαρρώ πώς είναι άρκετά γιά νά πείσουν τούς πε
ρισσοτέρους, πώς είναι σφαλμένη ή άντίληψη πουχουνε. 
νά νομίζουνε δηλαδή πώς οί ήρώες τού “Ιψεν είναι πλά
σματα τής φαντασίας του, και μαλιστα με υπερβολή χρω
ματισμένα, κ ι’ δχι άνθρωποι παρμένοι άπό τή ζωή. "Αν 
ή ζωή πού μάς παρουσιάζει δ ΜΙψεν μέσα στά δράματά του 

• δέν μπορεί νά πλαισιωθεί στό περιβάλλο τής δικής μας ζω 
ής, αυτό δέν άποδείχνει τήν αυθαιρεσία τής φαντασίας 
του, μά τή διαφορά πού ύπάρχει καί τήν άπόσταση που μάς 
χωρίζει άπό τούς περίεργους μά κ ’ ευτυχισμένους εκείνους 
άνθρώπους τού Βορρά. Σ. τον Μ·
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΟΛΕΙΑ
—Ή  άρχή του ατά 

περασμένο φ ΰ ίλ ο —

Τό πράμα είναι τόσο φανερό που τό βλέπει δποιος 
καί λίγο έχει ξεφύγει απ ’ τον καθαρευουσιάνικο τρόπο 
τής σκέψης* καί φζίνετ’ ευτυχώς πώς οί ιδέες αύτές 
έχουν ωριμάσει άρκετά σ’ έναν όρισμένον κύκλο' καί 
τό πιό εύχ'άριστο είναι πού απ’ αύτές ή παρόμοιες, 
αδιάφορο, κινημένη και ή Κυβέρνηση έχει μέσα στο 
πρόγραμμά της της έκπαιδευτικής άνόρθωσης την κα
τάργηση του έλληνικοΰ σκολειού καί τό ριοργάνωμα 
της παιδείας μέ βάση ένα έξατάξιο δημοτικό πού θά 
τό συνεχίζουνε παράλληλα ή άστική σκολή καί τό γυ
μνάσιο. (1).

Δυστυχώς τά νομοσκέδια τά εκπαιδευτικά βρίσκον
ται σέ νάρκη πολύν καιρό τώραζκαί δέ βλέπω κανένα 
σημάδι πού νά δείχνει πώς έχουνε σκοπό νά σαλέψουνε 
τώρα κοντά καί νά πάρουνε σάκα. Δέ θέλω νά π ι
στέψω πώς ή Κυβέρνηση τάπαρνήθηκε* θάτανε κρίμα. 
Ε λπίζω  πώς λόγοι πραχτικοί ίσως έλλειψη δημοδι- 

* δασκάλων, ίσως δυσκολίες οικονομικές, την άναγκά-
σανε νά τάφήσει προσωρινά καί πώς περιμένει τήν κα
τάλληλη ώρα γιά τήν ψήφισή τους. Χρειάζεται λοι
πόν ύπομονή. "Ισως δμως κάτι θά μπορούσε νά γίνει 
καί τώρα, μια κάποια έξοικονόμηση, ως πού νά λυθεί 
τό ζήτημα τελειωτικά, νά δοθεί μιά λύση πού κι Απ’ 
τή σημερινή τήν κατάσταση νά μάς γλυτώσει καί το 
δρόμο νά στρώσει γιά τή"μδταρρύθμιση.

Τό φαντάζομαι έ τσ ι:
Τό ελληνικό σκολειό μένει δπως είναι, μέ τονομά 

του, μέ τήν έτικέττα του, μέ τις περγαμηνές του* μόνο 
τού άφαιροΰμε μιά τάξη* στις άλλες δυό πού μένουνε 
δίνουμε πρόγραμμα πέμπτης καί εχτης δημοτικού, όχι 
βέβαια σημερινού, άλλά τού μελλούμενου δημοτικού, 
κατά τό σκέδιο πάντα τό κυβερνητικό* καί γιά άντι- 
στάθμισμα βάζουμε μιά τάξη στά γυμνάσια (ή καί δυό).

Μέ τόν τρόπο αύτό θά είχαμε τάκόλουθα καλά:
Ιτο καί κύριο* τό ελληνικό σκολειό άν καί τυπικά 

μένει, ουσιαστικά καταργεΐται.
2ο, Πλησιάζουμε πολύ στο σκοπό τής μεταρρύ

θμισης, πού έτσι, σάν έρθει ή ώρα της, εύκολώτερα 
θά μπορέσει νά έφαρμοστεΐ.

3το. Εξοικονομούμε τά πράματα άπ’ τήν άποψη 
τού προσωπικού. Μοΰ φαίνεται πώς ά γίνει σήμερα 
ή μεταρρύθμιση θά σκοντάψει στήν έλλειψη δημοδι
δασκάλων καί ποσοτικά καί ποιοτικά. Τώρα λοιπόν,

( !)  Θά μπορούσε νά υποστηριχτεί πώς το ελληνικό σκο
λειό μπορεί μέ πρόγραμμα δλως διόλου μεταρρυθμισμένο 
νά μείνει γιά σκολειό αστικό. Έχω λόγους νά προτιμώ τό 
εξατάξιο δημοτικό μέ τή διακλάδωσή του σέ αστικό καί σέ 
γυμνάσιο. Καί μιά πού τό τελευταίο αυτό δέχτηκε ή Κυβέρ
νηση είναι περιττή ή ανάλυση.

ώς πού νά μορφωθούνε δημοδιδάσκαλοι άρκετοί καί 
ικανοί, θά τούς Αντικαταστήσουν οί έλληνοδιδάσκαλ^ι 
(άφοΰ τά διτάξια έλληνικά, δπου θά διδάσκουνε, θάναι 
στήν ούσία πέμπτη καί έχτη δημοτικού) δχι βέβαια 
κατάλληλοι γ ι’ αύτή τή δουλειά, πάντα δμως άπ ’ τούς 
σημερινούς δημοδιδασκάλους, κατά κανόνα, καταλλη
λότεροι.

4το. Στά διτάξια έλληνικά θά μείνουν ένας φιλόλο- 
.γος, ένας φυσικομαθηματικός κ ’ ένας γιά τά τεχνικά 
μαθήματα* οί φιλόλογοι έλληνοδιδάσκαλοι πού θά 
περισσέψουνε θά γίνουνε καθηγητές μερικοί, άφοΰ 
θά γίνει καί πέμπτη τάξη στά γυμνάσια, κ ’ οΕ άλ
λοι θά πληρώσουνε κενά, πού φαίνεται πώς ύπάρχουνε 
πο)λά, ώστε οικονομία καί στο προσωπικό τής μέ
ση:.

δτο Κάνουμε καί κάποια οικονομία χρηματική, ά
φοΰ θά καταργηθοΰνε τόσες τάξες, δσα έλληνικά σκο
λειά ύπάρχουνε καί θά προστεθούνε τόσες μόνο νέες, 
δσα είναι τά γυμνάσια, πολύ λιγώτερες δηλαδή.

X

Πρόσκομμα σοβαρό δεν πιστεύω νά παρουσιάζεται* 
τό πράμα μπορεί νά γίνει χωρίς κλονισμούς, άνώδυνα 
καί ειρηνικά. "Ισως πάλι νάχω λάθος* αύτοί πού άπ’ 
τή θέση τους μπορούνε νά βίξουνε στά πράματα μα
τιά συνολική, άς σκεφιοΰν. "Α οέ γίνεται αύτό, άς 
βρουν άλλη γιατρειά* πάντα ομως κάτι πρέπει νά γί
νει. Ή  σημερινή κατάσταση είναι φριχτή.

ΜΕΛΙΚΕΡΤΗΣ

Υ Μ Α Σ ___________________________8 £

Ε Π  u m  TBS EIU1IS
Γραμμή Π ειραιώς—Κυκλάδων

Γραμμή Π ειραιώς—’Αλεξάνδρειάς

Τό μέ διπλούς έλικας καί μηχανάς άφθάστου ιαχότητος 
πολυτελείας καί άνέσεως θαλαμηγόν άτμόπλοιον «ΕΣΠΕ
ΡΙΑ* αναχωρεί έκ Πειραιώς (Παραλία Τρούμπας).

Έκάστην ΠΕΜΠΤΗΝ, ώραν 1 0 .3 0  μ. μ . διά Σΰρον  
Τήνον, "Ανδρον κα ι Κόρΰ·ιον.

Έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ώραν 5  μ. μ . δ ι’ ΆΑ«£άνόρ»αν

Λιά περαιτέρω πληροφορίας άπευθυντέον :
*

Εν ’λΰ·ήνα ις. Γραφεία Γεν. Διευθΰνοεως, όδός Άπελλού  
άριθ. I καί ε ί;  τά Πρακτορεία ταξειδίων κ. κ. Θωμά 
Κούκ καί Υιού, ’Αδελφών Γκιόλμαν καί Σ. Σωτιάδου, 
(Πλατεία Συντάγματος) καί *Ιωάν. Ρέντα (παρά τόν ή- 
λέκτρικόν σταθμόν Όμονοίας).

Έν Π ειρατεϊ. Γεν Πρακτορεϊον, όδός Φίλωνος, 44, (όπι
σθεν ‘Αγίας Τριάδος).

Εν Ά λ ε ξ α ν ό ρ ε ία  Μ· Π. Σαλβάγον, όδός Άντωνιάδου, I .

(Έκ τού Πρακτορείου)

I
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ΓΟΟΓΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Προχή,^ξις δοχγωνίομ ^ δεά τήν πρόβ- 
ληψιν ειδικού πτηνοτρόφου

Προκηρύσσει διαγωνισμόν προς πρόσληψιν ενός ειδικού 
πτηνοτρόφου διά μίαν τριετίαν επί μηνιαίφ μισθφ δραχ. 
έκανόν πεντήκοντα.

*0 διαγωνισμό; θά γείνχΐ την 10 Μαρτίου ήμέραν Δευ
τέραν καί ώραν 10 π. μ. εις εν τών γραφείων τού τμήμα
τος Γεωργίας.

Οί θέλοντε; νά διαγωνισθώσι πρέπει νά ύποβάλωσιν 
αΐτησιν μέχρι τής 8 Μαρτίου συνυποβάλλοντες πιστοποι
ητικά τών σ τούδων αυτών, ή τής προηγουμένης εργασίας 
καί γραμμάτιον καταδέσεως ε ϊ; τ ι δημόσιον ταμεΐον είκοσι 
δραχ. δΓ εξέταστρα.

'Η έξέτασι; θά  γείνη γραπτώς καί προφορικώς επί τών 
επομένων θεμάτων, α') Στοιχειώδη; μορφολογία, φυσιο
λογία τών ορνιθοειδών, β.) περιγραφή τών κνριωτέρων ει
δών καί ποικιλιών αύτών, γ') αναπαραγωγή ^αΰτών φυσική 
καί τεχνητή, δ') Μέθοδοι διατροφής διά διαφόρους σκο
πούς έκμεταλλεύσεως, ώοτοκίαν, πάχυνσιν, ε')-Κατοικία 
ορνιθοειδών. Σκεύη καί εργαλεία χρήσιμα διά τήν ¿κμε- 
τάλλευσιν αύτών, στ') υγιεινή τών ορνιθοειδών καί κ>ριώ- 
τεραι άσθένειαί αύτών. Μέσα θεραπείας, ζ  ) Οικονομικοί 
υπολογισμοί εσόδων καί εξόδων όρνιθο' ογι ής έπιχειρήσε- 
ω;, η') Διατήρησις τών όρνιθολογικών προϊόντων.

Δημοσιευθήτω μόνον διά τών έχουσών έγγραφον εντολήν 

εφημερίδων.
(Έ κ τού υπουργείο# τής ’Εθνικής Οικονομία;)

ΠΟΥΣΚΙΝ.— Χυδαίες λέξες γιά μένα είναι κείνες πού 
εκφράζουνε χυδαίες έννοιες- ’Εγώ ποτέ μου δέ θά θυσιάσω  
μιάν ειλικρινή καί ζωντανή έκφραση ενός αγαθού επαρχιώτη 
άπ’ τό φόβο τάχα μη μέ πούνε χυδαίο.

ΚΑΡΑΜΖΙΝ.—Γράφε δπως μιλάς καί μίλα δπως γράφεις.

y a p i s  Γ Ρ Α Μ Μ τ ο ιη μ ο

κ. O . A . Ρ . Μπορεί νάν τά λές καλά, μά συλλογήσ υ 
καί τάλλο,πώς ή μετάφραση δεν εϊτανε στό πεζό γιά ιάχει 
δλη τή λευτεριά του ό μεταφρ στής. Εϊτανε μετάφραση σέ 
στίχους καί, τό σπουδαιότερο, πάνου σε μουσική.

κ. A . Ν. Ε. Δέν έχεις δίκιο·‘ή * Ακρόπολη» δεν άνά- 
φερε πώς πήρε τά τραγούδια τού Χάΐνε από τό «Νουμά», 
δχι από καιή  πρόθεση, μά άπό ξεχασιά. Ή  «Ακρόπολη» 
άπειρες φορές ως τώρα άνάφερε τό »Νουμά» καί δέν παύει 
σέ κάθε περίσταση νά τόν άναφέρνει.

κ. X. Τό επίγραμμά σου πολύ καλό καί τό τυπώνουμε :

Βενίζέλου γραμματέας 

τεχνοκρής καί συγοαφέας, 

βγάζει τ ’άπο-Π ά :ρ ια ,  

καί...ubi bene, ibi patria.

Κείνο μάλιστα τό Τεχνοχρής =  τεχνοκρήτη; άτό την Κρή
τη, αξίζει ένα βασίλειο καί ταιριάζει περίφημα σέ δλους 
τού; Τεχνοχρήζβς, λ χ Καζαντζάκη κλπ. — κ.κ. Λ. ·Κο· 
τ ζ α μ . . . ,  Ά θήνά-, Γ ιά ν ν η  Κ ο ν τ ι λ . . . ,  Πέτρο Μ ., 
Γ ιά ν ν η  Σ τ . ,  Κ ώ ά τα  Κ α λ έ μ ι., Χανιφ, Μ . Κ ν ρ ια κ ό -  
π ο ν λ ο ,  Πάτρα, Ν ίκο Κ λ α δ ά , 1 .  Σ π ίγ γ ο , Σπ· Ν ι-  
κ ο κ ά β ο ύ ρ α , Ε ΐ'ά γ . Φ ω τε ινό , Κέρκυρα, Ε ΰ ό τρ ά τ . 
Β α ρ ε λ τζ ίδ η , Π. Ί ΐλ ε νΟ ε ρ ιά δ η  Μιτυλήνη, πσρακα- 
λοΰμε νά μά; στείλετε τή συντρομή τής περασμένης χρο
νιάς (μερικοί χρωστάτε δυό καί τρία χρόνια) γιατί αλλιώ
τικα, σάς δηλώνουμε, άλλο φύλλο δέ θά σά; σταλθεΐ.

κ. Σ ιμ ω ν ίδ η .  ’Από τά επιγράμματα σου, δημοσιεύουμε 
σήμερα τούτο, «Στούς νέους ποιητάδε;*.

Δόξα τιμή στον τόπο σας, σε σας δόξα, τιμή, 

πού αρματωμένοι τρέχετε τού ’Ιδανικοί βαντάοο; : 

κάματε κάτι άφάνταπο, μεγάλο, να γενεί : 

ΐβάλατε στον Πήγασσο γαϊδουρινό σαμαοι.

ΪΙΜ ΚΕΑΡ! ΜΑΜΗ ΑΤΜΟΠΑΟΊ *
Γ ε ν ι χ ό ς  Λ . · . ε υ « υ ν τ ή ?  Λ Ε Ω Ν  i Δ  Α Σ Ε Μ Π  Ε Ι Ρ Ι Κ Ο Σ

Τ Α Χ Ε Ι Α  Γ Ρ Α Μ Μ Η  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ - Ν Ε Α Σ  Υ Ο Ρ Κ Η Σ

Τό ταχύπλοον θαλαμηγόν Ελληνικόν ύττερωκεάνειον

“ΠΑΤΡΙΣ,,
♦

αναχωρήσει έκ Πειραιώς μέσφ Καλαμών—Πατρών κ α τ ’ ε ύ θ ε ϊα ν  διά Ν. Ύ ό ρ κ η ν  τήν 16 Φ εβ ρ ο υά ρ ιο ν .

Δ ι* έ π ιβ ά τ α ς ,  ε ίύ ι τ η ρ ια  κ α ι  π ερ α ιτέρ ω  π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς  ά π ε ν θ ν ν τ έ ο ν  :

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ : Πρακτορεϊον ΈΟν. Άτμοπλοίας δδός Ά πελλού 1. ΆριΟ. τηλ. 320.
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ : Γενικόν Πρακτορεϊον Έθν. Άτμοπλοίας τής 'Ελλάδος, οδός Φιλωνος άρ. (οπισ&εν Ά γιας  

Τριάδσς). Ά ρ . τηλ. 127.
Οί θέλοντες νά ασφαλισωσι δέσει; ανάγκη νά δηλώσωσι έγκαίρως εις τά Κεντρικά Πρακτορεία τής Εταιρίας καί εις 

ιούς κατά τόπου; άνεγνωρισμένους αντιπροσώπους.
Ύποστηοίζοντες τά Ελληνικά ατμόπλοια, υποστηρίζετε τήν Σημαίαν βας, μεγαλυνετε τήν Πατρίδα ΰας.


