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Τ ρ α γο υδ ισ τή ς  δέν έπλαθε γλυκύτερο  σκοπό 
Μηδέ τό η δ ό ν . έλόλησε τραγούδ ι έοημ ικό ,
Σ άν τ ή ς  κ η λ ή ς  Β ροσ ιύλας μου τό πρόθυμο ά χ ε ιλά κ ι: 
Γ tατi δ,τ» ¿ κ ε ίν η  έλάλησε κ ι  δσα λα λά ε ι ώ ς τόρα, 
Κάποιο τά  λ έε ι παράξενο  τ η ς  μ ονα ξ ιά ς  π ο υ λ ά κ ι 
Μ αρμαρωμένο π ά σ α ν  ώρα
Σ τά  άτήθη π ο ύ  δε μπόρεσε νά  φάμ τάγρ ιο  γ ερ ά κ ι...

Κ ’ ε ίν α ι ή  Βρυσούλα μ ου, Λ τρ ελλή  τού κ ή π ο υ  μου
[ μ α νούλα .

Που δλα π ο τ ίζ ε ι τά  δ εν ιρ ά  κ ι  δλα το υ  τά  λουλούδ ια· 
Κ’ ένώ  μ οσκομ υρ ίζουνε, γ εμ α τ ’ άπό δροάεύλα ,
Κ’ έ νφ  ά υχ νο π εθ α ίνο υνε , π ά ν τ α  το υς λ έε ι τραγούδια· 
Μά κ ι δ ταν τδ  χυνόπω ρο  μέ βιά δλα ξεφ υλλ ίσ ο υν  
Καν τά  π ο υ λ ά κ ια  δλα τά φ ΐσο υν ,
Μονάχα γλυκο τρ αγο υδει μ ερόνυχτα  Λ Βρυσούλα, 
"Τρελλή Μ ανούλα Γ

Σ πέτσες

Γ ιάννης Π εργιαλιτης

Π Α Τ Ε Ρ Ν Ο ΙΤ Ρ Ο  ΚΑΙ Σ »
Τό πατριωτιχό μας ’Αστεροσκοπείο ¿ση

μείωσε την περασμένη βδομάδα μια σημαντική  
άνακάλυψη. Στόν έθνικό μας δρίζοντα, στόν 
•πανέρημο κι άσβολωμένο, έλαμψε ξαφνικά κι 
άπάντεχα ένα πρώτου μεγέθους άστέρι : δ Πα- 
τερνόστρο. Ό Ιταλός δημοσιογράφος καί λό
γ ιο ς μίλησε άπό τό βήμα τοΟ «ΠαρνασσοΟ» 
για τήν προγονική μας δόξα. Κ αι τό πυκνό 
κι αίσθαντικό άκροατήριό του τόσο συγκινή- 
θηκε ποΟ άρχισε τά  δάκρυα. Κ αι δέν είχε άδικο. 
Είναι καιρός— πολύς καιρός άλοίμονο ! — ποΟ 
τό φιλελληνικό λιβάνι άκρίβηνε φοβερά στίς 
άγορές τής Εύρώπης. Δέν έρχονται πλέον άπο 
κεΐ παρά άπελπισμένα ψιθυρίσματα και διπρό
σωπες συμβουλές καί φοβερίσματα γιά μάς, 
τούς ζηλευτούς άπογόνους τών Σαλαμινομά- 
,χων. Τά παινέματα γυρίσανε στό βρισίδι.01 διά-

Η Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η  Τ Ο Υ  Ν Ο Υ Μ Α

Τ ραγουδ ιστής δέν έπλα σε γλυκύτερ ο  σκοπό,
Μ ηδέ τ ’ ά η δ ά ν ι έλάλησε τρ αγο ύδ ι έρημ ικό ,
Σάν τ ή ς  καλή ς Βρυσούλας μου τδ  μαρμαρένιο  στόμα: 
Γ ια τ ί δ ,τ ι έ το ύτη  έλάλησε κ ι όσα λα λά ε ι άκόμα 
Μέ τδ  νερδ τδ  γάργαρο, τδ κρούσταλλο  νεράκ ι,
Μεσ’ ά π ’ τά νή λ ιο  του τό χώμα
Δροσιά ’στά χ ε ίλη  γ ίν ο υ ν τ α ι, ’στά λούλουδα  ρ υ ά κ ι...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΓΙΑΛΙΤΗ2

φοροί προσκυνητές τής προγονικής σοφίας μας ά- 
πολπίστηκαν πώς θά ίδοΟν νέους Άριστοτέληδες 
καί Π λάτω ιεςστά  χώ ματά μας· και θέλουν νά 
συντρίψουν κάτω άπό τη φτέρνα ιούς έκείνο ποΟ 
μέ τόσονένθουσιασμό ¿δημιούργησαν. Κ ’ έμεϊς 
ποΟ μόνον μέ τά παινέματα καί τό θαυμασμό 
τους ζήσαμε, σάν έτερόφωτα σώματα, πνιγήκα
με τώρα στη θλίψη *αί στόν έξευτελισμό. Νά 
δμως ποΟ πρόβαλε^κάλοθελητής μας δ Ιταλό ς, 
νά μάς παρηγορήση. Καί μ άλιστα  τόσο προθυ- 
μήθηκε νό| φανή εύγενικός στού; άμοιρους Εμάς, 
ποΟ δέν ¿δίστασε νά λούση πατόκορφα καί τόν 
ίδιον άντιπρόσωπο τής μεγάλης πατρίδας του.

"Αξιος δ μισθός του. Έγώ προσωπικώς δέν 
τόν γνώρισα ούτε τόν άκουσα τόν Ιππότη μας. 
Μά οδτ’ έχω άφορμή ν ’ άρνηθώ τή μόρφωση 
καί τήν καλαισθησία ¿κείνων ποΟ τόν άκουσαν. 
Είπαν κ ’ έγραψαν πώς είναι δυνατός καί θελ
κτικός ρήτορας καί τό πιστεύω. Πιστεύω ά- 
κομα πώς τά φιλολογικά τού Εργα είναι ίσα 
καί περσότερα άπό τα χρόνια τής ζωής του. 
Πώς άγόρασε μιά μεγάλη προσωπίδα κ ’ έσπειρε 
άθάνατη τήν έύθύμία τής φυλής του στήν δδόν 
Σταδίου δέν τό φιλονεικώ. Πώς τραγούδησε μ α 
γευτικά μέσα στά σαλόνια τά Ναπολιτάνικα 
τραγουδάκια καί λατρεύει δλόψυχα τήν π α-

| τ ρ ί δ α  τ ο Ο π ν ε ύ μ α τ ο ς  δέν τ ’ ά?';ι®" 
μαι. Λέω καί μπράβο του μάλιστα. Μπράβο 
του,μπραβίσιμο, μπραβισιμώτατο, άν τόν εύχα- 
ριστεϊ. "Ομως θά λάβω τό θάρρος νά τοΟ δόκω 
κ ’ έγώ μιά συμβουλή. Συμβουλή άδερφική, 
άφοΟ προαιώνια μάς δένει άδερφοσύνη ’Ιταλούς 
καί Έ λληνες. Νά φύγη γρήγορα γ ιά  τή ζη 
λεμένη πατρίδα του. Κ αί σάν φτάση έκεϊ νά 
μή γελάση σατανικά γιά τ ις  άδυναμίες καί 
τίς άλαφρομυαλιές μας. Νά πιστέψη — άν θέλη 
— πώς ή αίσθηματική μούχλα ποΟ τόν ¿τριγύρι
σε τόσες μέρες καί βέβαια τοΟ ήφερε τήν άσφυ- 
ξία, δέν είναι κ ’ ή άληθινή έκδήλωση τοΟ τό
που μας. Κάτου ά π ’ αύτήν, δπως κάτου άπό 
τούς φωσφορισμούς τών τάφων, γίνεται κάποιο 
ξύπνημα και κάποια άνάπλαση. Είναι άληθινά 
μικρή ακόμα καί δυσκολοξεχώριστη γιά τό 
κάθε μάτι, δπως δυσκολοξεχώριστες ήσαν οί 
προσπάθειες ποΟ προηγήθηκαν στοΟ Λαζάρου 
τήνάνάσταση. Εϊνε δμως σημαντική. Καί αύτή  
δέν ύποφέρει πλέον καλοπιάσματα καί παρη
γοριές. Δέ θέλει τά λιβανίσματα καί θαυμα
στικά. Γ ιατί ξέρει — δπως θά ξέρει καί αύτός 
άν είναι άληθινός Ιτα λό ς— πώς τίποτα δέν θά 
κέρδιζε ή πατρίδα του μέ τούς Σκιπίωνες καί 
τούς Βιργιλίους της άν δέν τύχενε σύγκαιρα 
Ινας Καβούρ καί τό πολιτικό συμφέρον Ναπο- 
λέοντα τοΟ Γ’ .

Κ αί άλλη μιά συμβουλή- "Αν θελήση πάλι 
καμμιά φορά νά πατήση τά  κλασσικά μας χώ
ματα ν ’ άφίση σπίτι του τή  φιλελληνική άρ- 
ματωσιά. ’Αλλάξαμε, — δόξα σοι δ θεός —  
καί τό πετσί μας άργάστηκε τόσο ποΟ νά μή 
τό τρυποΟν τά βέλη τών καλοθελητών μας. 
Ά ν  άληθτνά μάς άγαττά, ν ’ άφεση τούς προγό
νους μας ήσυχους καί νά πάρη ένα βούνευρο 
γ ιά  μ ά ς .Ά ν  άνέβη πάλι στό βήμα τοΟ «Παρ
νασσοΟ* νά λιποθυμήση δχι τρανολαλώντας τή  
σοφία τών άρχαίων — ποΟ κανείς ώς τώρα δέν 
τήν άμφισβήτησε. Νά σκυλιάση λέγοντας τίς  
πομπές μας. Γ ιατί οέ μάς χρειάζονται στό έξής 
φιλέλληνες. Μισέλληνες θέλουμε. Ήρθε και
ρός ποΟ δ Σιλβεστρέλλη κι δ Φαλμεράγερ μάς 
είναι χρησιμώτεροι κι ά π ’ αύτόν τό Θήρσιο. 
Δέν είμαστε παιδιά,δχι. Είμαστε άντρες καί θέ
λουμε ν ’ άκοΟμε τήν άλήθεια σάν άντρες. 
Στραβά πάμε, λοξά γυρνάμε, σερνόμαστε τής 
κοιλιάς σά φείδια καί σάν έρπετά. Πέστε το 
νά σάς τό χεροκροτήσουμε. Τί μάς τσαμπου
νάτε νυχτόημερα γιά τούς παλαιούς ; ’Εκείνοι 
πέρασαν καί πάνε. Πρόγονοί μας ήσαν, δέν 
ή σ α ν — τ ί μάς ώφελοΟν ; Στάχτη στά μ ά 
τια  μας Ιγειναν, χασίς καί μάς έκοίμησαν. 
Βγάλτε τους, βγάλτε τους άπό πάνου μας. 
Λύστε μας τά  διαμαντένια δεσίματα άφοΟ μόνοι 
μας δέν μποροΟμε νά τά λύσουμε. Κάμετέ μας 
νά νοιώσουμε τό ’Εγώ μας, ν ’ ακούσουμε τή  
φωνή μας, νά αίσθα*θοΟμε τούς σπασμούς τών



O NOTMAi;

νεύρων μας, ν ’ άπεικάσουμε τόν παλμό τής 
καρδιάς μας, νά βροΟμε τής ψυχής μας τά  
Ιδανικά. Γ ιατί τάχα σΕ στιγμή χυδαιότητας 
πιάστηκε ή γεννήθηκε & Σιλβεστρέλλη ; Μ ή
πως γ ιατί Εμαθε πιστά νά ϊιπηρετή τούς σκο
πού; τής πατρίδας τ ο υ ; Νά κάνει τό άσπρο 
μαΟρο καί τό μαΟρο άσπρο όταν τόν συμφέρει; 
Τό καθήκον του Εκαμε. Κ ’ Εμεινε σ ’ έμάς τό 
καθήκον ν ’ Αποδείξουμε τδ άντίθετο. Κ αί νά τ ’ 
αποδείξουμε όχι μέ ξεφωνητά παρά με άλή- 
θειες. Ό χι μέ τή μορφή μας παρά μό τήν ψυχή 
μας. Είμαστε ΣλαΟοι, Βλάχοι, Όστρογότθοι, 
Ά τσ ίγ γα νο ι; Είμαστε, ναί. θύννος ήταν κι δ 
’Α ττίλας μά Εκαμε τή Ρώμη σας νά τρέμη 
καί τδν Πάπα σάς νά συρθή γονατιστδς 
μπροστά του. *Ας δείξουμε κ ’ Εμείς τήν ψυχή 
μας καί τότε καθήστε νά μ ιλάτε γιά τήν πηγή 
καί τδ σώϊ της. Μά ώς τότε δέ θέλουμε φ ι
λέλληνες. Εύνουχιστές δέ μάς χρειάζονται. 
Πέρασαν και πέρασαν ώς τώρα κόπάδια κ ’ Ε
σπειραν στδ διάβα τους μοιρολάτρες, ζητιάνου; 
και δμφαλοσκο'πους ακαμάτες. Δε θ ’ άρνηθώ 
πώς ήταν ά π ’ άρχής στδ αίαα μας ή ψώρα 
Μά καί τδ δικό' σας θυμιατήρι μάς τήν Εκαμ. 
άγιάτρευτη. ΠροτιμοΟμαι λοιπδν τούς μισέλε 
ληνες. Τά λόγια τους, τά  πικρά καί τ ’ άδικα- 
μπορεί νά καταντήσουνε κ-ντρί μιά μέρα κα, 
νά ξανάψουν θαυματουργδ τδ αΤμα μας. I 

Απδ τά νανουρίσματα τής γιαγιάς μου 
προτιμώ τή βέργα τοΟ πατέρα μου.

Π έ τρο ς  Α βρλμης

ΝΟΒΑΛΙΣ

01 ΥΜΝΟΙ ΣΤΗ ΝΥΣΤΑ

I I I
Μιά φορά ποΰ Εχυνα πικρά δάκρυα, ποΰ Λ'Ελ- 

πίδα μου όκορπίζουνταν^λυωμένη ϋέ θλίφη καέ στε
κόμουνα μονάχος στόν ξηρό λόφο ποΰ Εκρυβε ΟΕ 
στενό καί σκοτεινό χώρο τΛς ζωης μου τή  μορφή' 
μονάχος όπως δέν βρέθηκε άκόμα κανένας πλειό 
μονάχος, πιασμένος άπό άνέκφραστη στενοχώρια, 
Αδύνατος, μέ μόνο μιά δκέφη τή ς Αθλιότητας ά
κόμα καθώς κύτταζα Εκεί γύρω μου γιά  βοήθεια 
καν νά προχωρήσω δέ μπορούσα ούτε νά γυρίσω καν 
μ’ άτέλειωτη λαχτάρα κρεμνιώμουνα σέ ζωή πώ -

φευγε καν σδυώντανε: τότε ήρθε άπό γαλάζια μά
κρη άπ’ τά ύφ η  τή ς παληάς μου εύτυχίας άξαφνο 
σκοτείνιασμα καν μέ μιάς έκοψε τό δεσμό τού φωτός. 
Μακρυά Εφυγε Α γή ινη  μέγαλοπρέπεια κ' Λ λύπη  
μου μαζί τη ς, κ’ ή  μελαγχολία μου χύθηκε σέ νέο 
άνεξερεύνητο κόσμο.

Σύ τής νύχτας Ενθουσιασμέ, ύπ νε  τούρανού ήρ
θες σέ μένα : ό τόπος άλαφρά άνασηκώθηκε, άπό 
πάνω άπ ’ αύτόν φτερούγιζε τό Ελευθερωμένο, άγέν5 
νητο πνέμα μου. Σύγνεφο σκόνης γ ίνηκε ό λόφος 
κ ι’ άνάμεσα στό σύγνεφο είδα τά φωτισμένα χαρα- 
χτηριστικά τή ς  άγαπημένης.

Στά μάτια τη ς βρισκότανε ή αΙωνιότητα, Επιαόα 
τά χέρια της καν τά  δάκρυα γενήκαν δεσμός λαμπε
ρός κ ι ’ Αδιάσπαστος. Χιλιάδες χρόνια σά καταιγίδα 
Εφυγαν μακρυά Στό λαιμό τη ς Εχυνα στή νέα ζωή 
δάκρυα μαγευτικά. —Ή τα ν  τό πρώτο καν μόνο μου 
δνειρο καν πρώτ' άπό τότε νοιώθω π ίστη  αΙώνια κ ι ’ 
Αμετάβλητη στόν ούρανό τή ς νύχτας καν στό φώς 
του: τή ν  άγαπημένη.

ΝΓΧΤΟΠΟΤΛΛΙ 

■ n a  Τ ο ο ι ι

ΚΑΤΑΚΕΦΑΛΑ
Μοναρχικά δεν ürxye τά άρθρα τή,ς «Ε σ τ ία ;»  

κ ι’ άδικα τής ριχτήκανε ot «θεσμοαανεΐς» πατριώ
τες. Ή τανε άρθρα άντικοινοβουλευτικά, πού θά ποΰνε 
πατριωτικά, γ ια τ ί χτυπούσανε τή φοβερή αυτή 
ρουσφετοφάμπρικα ποΰ τή) λένε Βουλή, μά ποΰ τ ίπ ο τ ’ 
άλλο δεν είναι παρά μιά άνάβρα άπό τήν οποίαν ξε- 
χύνουνται αδιάκοπα, χρόνια και χρόνια τώρα, όλες οί 
κακίες κ ι’ όλες οί συμφορές ποΰ καταπλϊ](XJaύρισ«ν 
άύτόν τόν τόπο.

Μοναρχία δεν ζήτησε ή «Ε σ τ ία »  γιατί δεν βλέ. 
πει πουθενά τον ίκανδ"Μονάρχη. "Αν τόν έβλεπε, θά 
τήν ζητοΰσε, είμαστε βέβαιοι, γ ιατί ξέρουμε τ ίς  αρ
χές ποΰ εχει— αρχές άντιδημοκοπικές κ ι’ «αντιιού 
κλοψορικές»— άρχέ; ποΰ τήν κάνουν νά βλέπ-ιρ πιο 
ξάστερα άπο κάθε άλλη εφημερίδα τά  χάλια μας, 
ποΰ τά  χρωστάμε δ’λα στο χιλιοκουρελιασμένο Σύν
ταγμά μας καί στόν Συνταγματικά λεπροκομείο τής 
όδοΰ Σταδίου.

Τά άρθρα αυτά άπό καιρό τριγυρνάνε δλοζών- 
τανα μέσα στά γραφεία τής «Ε σ τία ς»  άπό χρόνια 
άγωνίζουνται νά σπάσουν τίς πόρτες καί νά πετα- 
χτοΰνε όξω γ ιά  νάναπνεύσουν τόν καθαρόν άγέρα, καί 
μόλις τώρα τ ’ αποφάσισαν νά μισανοίξουν τά  παρά ·

2] ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

(συνέχει«)

Τέλος ρούφηξε ό,τι είχε άπομείνει στό παγούρι, καί 
σηκώθηκε καί κίνησε γιά τό χωριά. «‘Εχει ί> θεά;, ϊλεγε 
γυρίζοντας, θά τό βολέψουμε κι’ αΰτά* πίνω άπό λιγώτερο 
καί βγάζω τό χειμώνα' κατάπι βλέπομε».*Αμα τελείωσε 
αύτό τόν λογαριασμέ, έφτασε στό χωριά.

Αΰτή τή φορά θμω; δέν πήγε νά χαθίση κάτω άπό 
τόν πλάτανο της Έχχλητιά;, ίπου ξαπάστενε πάντοτες, 
ϊντας γύριζ’ άπό τ ’ αμπέλια χ’ ϊλεγε τάσα χαλά χαμπά
ρια γιά τον καθενό; τό χτήμα, μένε τράβηξε ίσια στό 
σπίτι του. Δϊν τόν άφηνε ή καρδιά τόν χαημένο τόν παπά 
νά χαθίση στό Τδιο τό μέρος, καί νά διηγηθ?, άπ’ έχει τό 
χαχό πού είδαν τα μάτια του. Έκρινε μάνε μέ τόν προε
στό του χωριού, πού’χε βγη Ιπίτηδες καί τόν περίμενε 
γιά νά πάρη τήν άπάφαση. Ό  προεστός ύστερα τά 'πε στ’ 
άργαστήρια, χαί γιάμισε μέ μιας τό χωριά. Άπό τους

πρώτου; μάλιστα, πού πήραν τό χαμπάρι ήταν χ ’ ή χυρά 
πρεσβυτέρα.

Γ .

"Οντα; πήγε ό Παπασπύοο; στό σπίτι, ή παπαδιά του 
¡λείπε, χ’ ϊλειπε ώρα πολλή. Πήγε νά διηγηθή πρώΐ- 
πρωί στέ; γειτάνισσε; τό είνορο, πού είχε ίδη γιά τ ’ άμ- 
πέλια. "Αμα άχουσε βμω; τόν έρχομό τοϋ παπά, ϊτρεξε 
χ’ έχείνη στό σπίτι γιά νά τόν παρηγόρηση χαΐ γιά νά τοΰ 
καυχηστη δά ¿πω; χατχιούνταν πάντοτε, γιά τήν καρ- 
διά τη ; τήν καθάρια χαΐ γιά τήν άθώα τη ; τήν ψυχή, πού 
προφήτευε άλα τά γενάμενα. β  παπά; ίμω ; δέν είχε 
δρεξη ν’ άχουση καί τάρα τέ; συνειθισμένε; τέ; γλυώιέ; 
τη; παπαδιάς, χαί, πρίν του άνοίξη τή φυλλάδα, τη; Ε- 
χοψε τό βηχ»·

— Γιά πέ μου, παπαδιά, τη; λέει, άν χάμωμε οικο
νομία, θά μπορέσουμε να βγάλωμε τό χειμώνα μέ τό 
κρασί πού ϊχομε ; ’Εγώ λογάριαζα νά περάσωμε ώς τ* 
Άγίαντριά. Ώς πάσο νάχγ, τό βουτσί άχάμα μέσα ;

=  Ά μ ’ στάσου δά, ευλογημένε, τ ’ άπλογιετ’ έχείνη, 
νά σέ ρωιήσω νά μου π^ς πρώτα τά μαντάτ’ απ’ τ* άμ- 
πέλια, χαί τό χρασί, ίσο άφησες, στό βουτσί είναι, δέν 
τό πίνει κανένας.

=  Τί μαντάτα χαί ξεμαντάτα γυρεύεις. Στ’ άμπέλια

θυρα καί νά βγάλουν όξω, δειλά δειλά,τό κεφάλι το υς,
Τά είδαμε καί μείς, μά δέ θά τά  χειροκροτή

σουμε, καί μή μάς πάρετε μέ τίς πέτρες, ω Σννταγ- 
ματοθρεμμένοι πολίτες. Έ τσ ι ποΰ βγήκαν καλύ
τερα νά μήν Εβγαιναν. Καί τά  παράθυρα καλύτερα 
νά τάφιναν σφαλιστά, άφοΰ δ = ν είχαν τό κουράγιο νά 
τάνοίξουν διάπλατα καί νά δείξουν ά π ’ αΰτά όλά- 
καιρο τό ανάστημά τους. Καλύτερα νάμεναν μέσα 
στά γράφεΐα τής «Ε σ τ ία ς»  άκόμα, όπως έμειναν 
τόσα χρόνια, όσο νάποχτήσουν τόκουράγιο αύτό.

* *
♦

Μέ τή  γλώσσα καί μέ τόν τρόπο ποΰ μίλησαν τά. 
άρθρ’ αύτά, σέ ποιους μίλησαν; Σέ μάς τούς λίγους 
ποΰ κατορθώσαμε νά τά  νοιώσουμε καί ποΰ δέν περ ί- 
μέναμε νά μάς ξεσκεπάσγ, ή «Ε σ τ ία »  μ’ αύτά τό 
μεγάλο κοινοβουλευτικό καζάνι γ ιά  νά δοΰμε τά 
βρωμοσκούληκα ποΰ βράζουν μέσα του— καί στούς άλ
λους, πούναι λίγοι πάλι κ ι’ αυτοί κΓ άρπαξαν μέ 
λαχτάρα τά άρθρα της γιά  νά δημοκοπτ,σουν μ ’ αύτά^ 
γ ιά  νά σαλιαρίσουν γ ιά  θεσμούς καί γιά  Συντάγ
ματα καί γ ιά  ελευθερίες λαοΰ, σκλαβωμένου στά βρω
μερά τους συμφέροντα, καί γ ιά  νά παρουσιαστούνε 
μιά φυρ’ άκόμα στά μάτια τοΰ λαού αύτοΰ, τοΰ θεό
στραβου, ποΰ μέ τά ίδια τά βρωμόχίρά του; τοΰ· 
τάβγαλαν τά  μάτια , γιά  κηδεμόνες κι* ά ντιλή - 
πτορες.

Λίγοι λοιπόν τά  είδαν τάρθρ’ αύτά, ποΰ δεν εί
χαν καί καμμΓ ανάγκη νά τά  δοΰν. Ι\ι’ 6 πολύς δ 
κόσμος, ποΰ ίσια ίσια Επρεπε νά τά δ-7, καί νά φω
τιστή., δέν ειδε τίποτα, γ ια τ ί τοΰ μίλησαν μιά 
γλώσσα ψεύτικη ποΰ δεν τήν έ'ννοιωσε, γ ια τ ί τοΰ τά: 
έπρόσφεραν όχι σκέτα καί άγνά, μά μέ γαρνιτούρα, 
άπό έπιτηδευμένες φράσεις κΓ άπό ρητορικές απο
στροφές κΓ άπό κάθε είδους δημοσιογραφικές κονσέρ
βες ποΰ κατορθώνουν νά σκεπάζουν τήν ’Αλήθεια— 
όταν, εννοείται, υπάρχει καί ’Αλήθεια άπό κάτω- 
άπ’ αύτά— καί νά μή τήν αφήνουν ούτε τήν άκρη. 
τή ί μύτη ; νά δείξγ).

*>
* *

"Αν είχε σκοπό νά κάνη καλά ή « Ε σ τ ία » , κι* 
όχι μονάχα νά προκαλέση συζήτηση με τούς δημο
κόπους συναδέλφους τη ς , ετσι Επρεπε νά μιλήση ί· 
'Απλά, ξάστερα, τσεκουράτα. Νά χτυπήσν) κατακέ. 
φαλα τή  Βουλή. Νά δείξη στό λαό τίς  άλυσσίδες 
ποΰ τοΰ μαστορεύουν εκεί μέσα. Νά ζητήση τή,ν 
συντρομή του κατά τών Ρωμιών αυτών Βουλγάρων 
ποΰ τόν ατιμάζουν σήμερα. Νά τοΰ φωνάξν) πώς:

μάνον κούτσουρα Εμειναν. Κύταξε, λθιπάν, νά κάμωμε: 
οικονομία στό χρασί.

=  Τάρα βάλθηχε; νά χάμη; τήν οΐχονομία,παπά μου;: 
Ώ ; τώρο που ήσουν; Δέν ξέρει; τό μϋθο που· λέει πω; 
τά χαλά τά παιδιά πρίν πεινάσουν μαγερεύουν ; Θαρρώ 
πώ; μέ τό χρασί πού Εχει τό βουτσί τό μήνα δέν τόν 
βγάζει;.

Είχε στενοχωρηθη πολύ ό φουκαρά; ό Παπασπύρος 
χαί μέ τό χαχό πού Επαθαν τ ' άμπέλια, μά τά τελευταία, 
τά λάγια τή; παπαδιά; τόν άντεράκοψαν. Νά μήν ϊχη. 
κρασί, λέει νά βγάλη τό μήνα ; Άλλ’ αυτό ήταν φοβερά,, 
ήταν πράμα, πού δέ μπορούσε νά χωρέση στό κεφάλι τοΰ· 
παπά.

=  Μπρέ Ελα στά σωστά σου, ευλογημένη, τή ; λέει,, 
χαί μή μοΰ κουβεντιάζει; παραμύθια, χαί μου κάμει; 
τό μυχλά μου άνω-χάτω. ’Εγώ σου είπα πώ; ¿λογάριαζα- 
νά περάσω ώ; τ’ 'Αγίαντριά, χ’ ίσύ μοΰ λέ; τέτοια λάγια;

=  *Ω; τ’ Άγίαντριά, λέει; χά, χά, χά 1 Σά δέν πι
στεύει;, παπά μου, νά, άναψε δαδί χαί χατέβα στό κατώι" 
νά ΐδή;. Ά μ  τί ξέχασε; ποΰ κουβαλούσε; άχοπα τόν Ινα. 
χαί τόν άλλο χαί ξοδεύαμε μέ τέ; όιάδε; τό χρασί; ή 
θαρρεί; πώ; τό βουτσί θά γένουνταν πηγάδι; Νά τά ’πινα 
τό ευλογημένο, θά ’λεγε; πού τά ’ σωσ> εγώ, μά έσύ ξέ
ρει;, πού δέν τό βάνω στό στάμχ μου χαθάλου.

’Αλλά τάτε πώ; έξηγιούνταν αύτό τό μυστήριο, δ πα-
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τό τε  θάρχινήση νά βλεπη θεού πρόσωπο, δτάν ση--ι 
κώση άπό τά  στ^θιοί του τό βρωμερό αΰτό χτίριό 
τ ή ς  δδοϋ Σταδίου, που τού τά  πατοίγι σήμερα σά 
βοαχνάς καί δ ν τόν αφήνει νάνασάν·»]. Έ τσ ι άν μ ι
λούσε κάτι καλό θάκανε. Κ’ έτσι δ λαό; θάνοιγε τά 
μάτια  του, θάπνιγε τό φαρμακερό φεΐδι που ζε- 
ctjhv- i σήμερα μέσα στόν κόρφο του καί θά φώναζε 
δ ίδιο;— άν βρισκότανε μ; καιρό αυτός i  ΕΝΑΣ, δ 
ίκανός, που θά ήμπορουσε νά τόν άκούση— ΖΗΤΩ 
Η ΜΟΝΑΡΧΙΑ ! χωρίς να ξαφνιαστή όταν καμμιά 
μέρα άλλοι του το φωνάξουν, που θά του τδ φωνά- 
■ξουνε.

Τήν ’Αλήθεια περιμένει νάκούσγι δ λαός. Μά 
π ώ ; θά τοΰ τήν πούμε τήν Ά λή θε ι’ αΰτή, αφού δεν 
κατορθώσαμε άκόμα νάχουμε γλώσσ’ αληθινή ,—ή 
«Γωστότεοα, άφού τήν γλώσσα του, τήν α λ η θ ίνη  τη 
γλώσσα, τή  βρίζουμε χυδαία καί βάρβαρη ;

Ο Ν ουμ ας

S E  Κ Ο Ρ Η

2>το δρόμο μ ο υ  τό σκοτεινό χρυσήν Αχτίδα 
Μ ου στέλνει πάλε ή Αγγελική σου νιότη.

Χίλιες φορές τό θε ϊκό  σου φως κ ι Αν είδα ,
Ά κόμα  μ ε  τή φλόγα μέ μ εθά ε ι τήν πρώ τη.

"Ας έρθη κ ι ας μ ο υ  ξαναπή  ή Αχτίδα εκείνη 
Πώς πόθος ή χαρά κ α μ μ ιά  δέ μ ο ιά ζε ι 

Σ ά ν  τάναγάλιασμα  που αυτή μ α ς  κρυφοχΰνει 
Μέ μ ά γ ιο  ποΰ  σε μά τ ια  λυγερής φω λιάζει.

Ζ υγώ νει δ  μαύρος χάρος που  κ έμας κ' ίσ ένα  
Α γάλι άγάλι θ ά  μας φάη , Αχ, κ ρ ίμ α  !

Φέρε μ ο υ , ώ, φέρε μ ιά  στ ιγμή Απ' τά περασμένα !  
Έ λα ,  κα ι φέξε μ ο υ  νά κατεβώ  στό μ νή μ α  !

Α. Ε.

Σ Τ Η  Β Ο Τ Λ Η

Ά ν  νά σας κάψ ει δ ουρανός δέ στείλει κεραβνό του, 
ορέ πα ιδ ιά  φαβλόμω ρα , 

ô à  π ώ  π ια  τότες Αδικα πώ ς πήρε στό λα ιμό  του 
τά Σ όδομα  κα ι Γ όμορα.

Κ. ΤΕΦΑΡΙΚΗΣ

•πδς νά λογαριάζω νά περάση ώς τ’ Άγιαντριά μέ τό 
χρασί που ’χε αποθηκεμένο, χ’ ή παπαδιά νά τον λέη στά 
μισά του Μάη, τίώ; μ* έχεΐνο που ’χε τό βουτσί, δέν 
έβγαζε τό μήνα ; Ό αίδεσιμώτατος γράμματα πολλά δέν 
τγξαρα, μά ποτέ του δε θά 'χαμνε εν* τέτειο λάθος. *Ηταν 
•τόσο ταχτιχός άνθρωπος, που χανένα πράμα τοΰ σπιτιού 
του δεν τοΰ σώνουνταν στά μισά τής χρονιά;, γιατί τ 
Αποθήκευε δλα στόν χαιρά τους με τέτοιο λογαριασμέ, 
πτοΰ ποτέ δέ βγήκε γελασμένος.

*Αν ήταν μάντης δμως καί καρδιογνώστης καθώς ο 
συντεχνΐτες του τήν παληά την εποχή, δε θα δυσκοΛευ-  

ουνταν νά μαντέψη τήν αιτία, ποίι έχανε στά καλα καθού
μενα ίξη μηνών κρασί. Μά χαί μάντης νά ’ταν, καί μέ 
τά μάτια του νά ’βλεπε, πάλε δέ θά πίστευε^πώς τό κρασί, 
ποΰ έλειπε άπό τό λογαριασμό του, τό ’χε περάσει από τό 
λάρυγγα της ή αγαπημένη του ή πρεσβυτέρα. Καί δμως 
ήταν σωστά.

*Η παπαδιά αλήθεια δέν Ιπινε ποτέ της χρασί, άλλ’ 
άπό τήν περασμένη τή χρονιά τό 'χε συνηθίσει, έπειδής 
άρρώστησε άπό τύφο, καί δ γιατρός τής τό διάταξε γιά 
δυναμωτιχέ.. Κατάλαβε δμως άπό τήν αρρώστια χαί δώθε 
"πώς αυτό τό ευλογημένο το σταφυλοζοΰμι δέν είναι ά
σχημο νά τό πίνη κανείς κι* ϊντας δέν είνχι άρρωστος, 
Ά μ  τί! χουτός ήταν δ παπάς ποΰ τά πινε, χι ό άλλος ό

T & JÊ ^ lsÆ b Æ A *  Β ' ·
(Τέλος)

M a n c h e s t e r , Φλεβάρης τοΰ 1 9 0 4 .

"Ας δούμε τώρα τ ί απαντούνε σ’δλα αυτά οί άν- 
τι προστατευτικοί.

'Ό ταν Εδώ καί 50 ή 60 χρόνια παραδέχτηκε ή 
’Α γγλία  τδ ανοιχτό εμπόριο, ή βιομηχανία κ’ ή 
γεωργία της ψυχομαχούσαν, τό εμπόριό τη ; ξέπεφτε 
τά  κέρδη λιγόστευαν, δ κόσμος δυστυχούσε, ή φτώ 
χεια καί τά  εγκλήματα πλήθαιναν κι δ τόπος κόν-
Tiw νά χρίωκοιφίΐ. "Αν α ί  δέν έχει λόγο πύ$ τά
φευρέματα, οί σιδερόδρομοι, τό περισσότερο χρυσάφι 
κ .τ .λ . βοήθησαν πολύ τ ’ αγγλικά εμπόριο, τήν καλή 
άρχή όμως τή ; έκαμε τ ’ ανοιχτό εμπόριο, καί με 
κάθε ξεπεσμό τών δασμών εισαγωγής μεγάλωνε κι 
ό εμπορικός της πλούτος.

Δέν είναι αλήθεια πώς αρχίζουν καί φαίνουνται 
σημάδια ξεπεσμού στίς βιομηχανίες, στό εμπόριο 
καί στή ναυτιλία  τη ς, μήτε χρειάζουνται δραστήρια 
μέτρα. Πρέπει τό σύνολο τού εμπορίου της νά κυττά- 
ζουμε κι δχι μονάχα τους άναπόφευγους κυματισμού; 
σέ μερικές βιομηχανίες. Τό περσινό εξωτερικό της 
εμπόριο εΓτανε μεγαλείτερο παρά ποτές. Λογαριάζον
τας το πρός τόσο τόν κάτοικο, τής ’Αγγλίας τό εμ
πόριο είναι διπλό τοΰ Γερμανικού κι έξη φορές μεγα
λείτερο τού ’Αμερικανικού. Έ π ε ιτα  είναι λάθος νά 
νομίζουμε πώ ; τό εξωτερικό τη ; εμπόριο έχει τόση 
σημασία. Αυτό είναι μονάχα το δέκατο τού εντόπιου 
της καί τό εντόπιο ακμάζει. Ό λ κ  τά  εισοδήματα 
τού τόπου, θές άπό φορολογία, θές άπό κληρονομικά 
δικαιώματα, άπό καταθέματα σέ τράπεζες, άπό σιδε- 
ρόδρομους κ .τ .λ . καθώς κι όλες οί στατιστικές, εργα
τώ ν, άπορων κ .τ .λ . δείχνουν πώς δ πλούτος κ’ ή ευ
τυχία τοΰ τόπου πληθαίνουν. Ή  Ά γγλ ίκή  ναυτιλία 
μεγαλώνει πιώτερο παρά κάθε άλλου έθνους. Ή  
εισαγωγή τώ ν πρώτων ύλών δέν λιγοστεύει, παρ’ αδι
άκοπα μεγαλώνει, σημάδι αυτό ·πώς τό σύνολο τών 
βιομηχανιών τη ; δέν ξεπέφτει καί πώς ή έντόπια ζή 
τηση σκεπάζει μέ τό παραπάνω κάθε ξεπεσμό τής 
εξωτερικής.

κόσμος μακάρι; Καί τά βρισχε τάσο καλό ή καημένη ή 
παπαδιά, ποΰ όντας διψούσε ξεχνούσε τό νερά.

Ό  παπά;, ποΰ δέν είχε χαθάλου χαμπάρι από τήν 
χαινουρια τή μόδα τής κυρά πρεσβυτέρας, άμα έτρωγε τό 
μεσημέρι έπερνε χ’ έναν ύπνο, χειμώνα καλοκαίρι' ή πα
παδιά όμως τές περισσότερες φορές ποΰ κοιμοΰνταν ό πα
πάς, προτιμούσε νά περνάη τήν ώρα της*χοντά στό βουτσί 
χαί νά χαλνάν) τοΰς λογαριασμούς τοΰ αίδεσιμώτατου. Έ ! 
μπορούσε, λοιπάν, ό φουκαράς ό παπάς νά καταλάβη τ ί
ποτε μ’ αυτόν τόν τρόπο; ήταν ποτές δυνατό νά 'χη δπο- 
ψία γιά τήν παπαδιά ; Θά {¡ακολουθούσε μάλιστα ν’ ά
πορή καί στόν άλλο τόν κάσμο, άν δέν παρουσιάζουνταν 
ένα περιστατικό γιά νά πιάση κάβο.

Δ .

Τό χρασί, χαθώ; τά ’χε πή ή παπαδιά, πρίν βγή δ 
μήνας σώθηκε, χι 6 καημένος ό Παπασπΰρος βρέθηχε σέ 
δύσχολη θέση. Νά γύρευε δανειχά, δέν τά ’χαμνε γιατί δέν 
πίστευε πώς θά τοδδινε χαί χανένας. Όσοι είχαν τό φύ
λαγαν γιά ώρα άνάγχη, άμα πήραν τήν απόφαση τής κα
ταστροφής. Νά πήγαινε ν’ αγόραζε άπό ξένο χωριά, δέν 
εύχολύνουνταν άπό παράδες σ’ αυτήν τήν περίσταση. Έ τσι 
λοιπόν ό αίδεσιμώτατος, θέλοντας χαί μή, άναγχάστηχε 
νά μείνη ευχαριστημένος μόνε μέ τό νερά. Ή χυρά πρε-

Όσο καί ναναι Α ξ ι ο λ ύ π η τ η  ή φτώχεια π ο ΰ  ύ π ά ρ -  

χει, άκόμα στήν ’Α γγλία  σέ προστατευμένοος. τό π ί> υ ς  

. είναι πολύ μεγαλείτερη καί γενικώς ή ζωή πολύ χει
ρότερη. *0 ’Αγγλικός λαός είναι ό καλλίτερα θρεμμέ
νος καί καλλίτερα πλερωμένος λαός τής Εύρώπης, 
καί μέ ταχτικώτερη δουλειά. Στή Γερμανία τ ά  με
ροκάματα είναι μικρότερα, οί ώρες εργασίας περισσό
τερες, κ ο! εργατικοί όροι χειρότεροι παρά στήν ’Αγ
γλία . Στήν ’Αμερική, ένώ τά  μεροκάματα είναι άψη- 
λότερα, δ εργατικός αγώνας είναι μεγαλείτερο; κ’ ή 
ζωή πολύ άκριβώτερη.

"Αν τά εξωτερικό εμπόριο τής ’Αγγλίας, μερικά 
χρόνια τώρα δέ φαίνεται νά μεγάλωσε πολύ, ή α ιτ ία  
είναι δ μεγάλος ξεπεσμός παντού, Ή  παραγωγή της 
κ’ ή εργασία της μεγάλωσαν μάλιστα πολύ, κ’ ένώ 
οί τιμές καί τά κε'ρδη ξέπεσαν, τό εμπόριο είναι τα- 
χτικώτερο καί μέ λιγώτερους κυματισμούς.

Γιά τήν ’Αγγλία τάνοιχτά έμπόρίο είναι σήμερα 
πιο α ν α γ κ α ί ο  π α ρ ά  ποτέ$. * 0  οργανισμός της, δ με
γάλος της πληθυσμός, οί εμπορικοί καί κοινωνικοί 
της όροι στηρίζονται ολα σ’ αύτό τά σύστημα, κ’ ή 
άλλαγή του θάτανε όλε'θρια. Εί’τανε φυσικό μέ τόν 
καιρό νά προκόψουν καί τ ’ άλλα 16νη, νά μεγαλώση 
ή παραγωγή τους καί μέ τόν μεγαλείτερο συαγωνισμό 
νά χάση ή ’Αγγλία τή μεγάλη της εμπορική υπεροχή. 
Είναι όμως καί πολλές άλλες οί αιτίες τού ξε'νου 
συναγωνισμού κ’ όχι μονάχα ή προστασία. Κ’ ίσα 
ϊσα τά χσωστεϊ ή ’Αγγλία στ’ ανοιχτό της εμπόριο 
πού κρατεί άκόμα τήν πρώτη θε'ση καί πού ωφελείται 
άπό τήν προκοπή τών άλλων εθνών.

Έ πειτα  άκόμα κ’ ή Γερμανία κΤ ή Άμερεκή, 
ένώ προστατεύουν μερικές βιομηχανίες τους, έχουν 
όμως κι αυτές άνοιχτδ έμπόριο. 'Γά Γερμανικά κράτη, 
μέ 58 εκατομμύρια πληθυσμό, ανάμεσα τους έχουν 
άνοιχτό εμπόριο. Οί Πολιτείες τής ’Αμερικής, μέ 
80 εκατομμύρια πληθυσμό, έχουν κι αύτές άνάμεσά 
τους ανοιχτό έμπόριο. Είναι τό μεγαλείτερο άνοιχτό 
εμπόριο τού κόσμου καί σ’ αύτό χρωστεΐ ή ‘Αμερική 
μεγάλο με'ρος τής έμπορικής προκοπής τη ς, καθώς 
καί στά μεγάλα φυσικά κ* εμπορικά της πλεονεχτή- 
μάτα , κι όχι στό προστατευτικό της σύστημα. Τά 
σύνορα ενός Βασιλείου είναι δπως τά  σύνορα μιάς 
εσωτερικής Πολιτείας. "Αν τό προστατευτικό σύστημα 
ώφελεϊ τότες τής Γερμανίας καί τής ’Αμερικής ή 
προκοπή θάτανε άκόμα μεγαλείτερη άν οί Πολιτείες 
τους είχαν άνάμεσά τους προστασία, ένώ είναι γνω
στό πώς το εσωτερικό άνοιχτό εμπόριό τους τ ις  ώφε'- 

■λησε σημαντικά. “Αλλη α ιτ ία  τής έμπορικής προ-

σβυτέρα δμως τό νερό τό θυμήθηκε αργότερα από τόν 
παπά, γιατί πριν σωθή τό χρασί γιάμισε μιά ταμιζάνα 
χαί τήν έκρυψε χ’ έπινε κάμπους μέρες άφοΰ τελείωσε 
τό βουτσί κ’ υστέρα.

Μιά μέρα δμως, άπ’ αύτές ποΰ ή παπαδιά έπινε τό 
χρασί τής ταμιζάνα;, χαί 6 παπάς τό νερό τοΰ πηγαδιού,ό 
αίδεσιμώτατος φώναξε τήν πρεσβυτέρα του νά τόν ξύαη 
στή ράχη, ποΰ τάν έτρωγε. Δέν ήταν ή πρώτη φορά, ποΰ 
πάθαινε αΰτή τή δουλειά ό παπάς, ούτε ή πρώτη φορά 
ποΰ τόν ξοΰσε ή παπαδιά του. Μέ τό ξύσιμο έπαψε ή φα
γούρα τοΰ παπά, άρχίνησε δμως νά τόν στενοχωρή μιά 
άλλη διαφορετιχιά φαγούρα, «Οΰδέν καλόν άμιχτον χα- 
χοΰχ» βλέπετε, χατά ποΰ λέν οί αρχαίοι. Γιά νά περάση 
δμως χΓ αΰτή ή φαγούρα τοΰ αίδεσιμώτατου, έπρεπε νά 
γένη χατιτίς ανάποδα, έπρεπε δηλαδή νά ξύση ό παπάς 
τήν παπαδιά. Μπορεί νά φανή λίγο περίεργο αύτό τό 
πράμα,δχι δμως χι άφύσιχο. Ή  παπαδιά έχαμε πώ; δέν 
κατάλαβε τίπότε από τήν καινούργια τή φαγούρα τοΰ παπά, 
χΓ ά; ήταν αΰτή ή αιτία, χαί χίνησε νά φύγη. Ό παπα; 
δμως τήν τράβηξε νά χαθίση,, αφορμή πώς θά τής έλεγε 
ίν< μυστικά. Νά μή τά πολυλογούμε, μ’ δλα τά στριφο- 
γυρίσματα τής χυρά πρεσβυτέρας, ό αίδεσιμώτατος ηυρε 
χαιρό νά χάμη ένα άχαχο χορατό σάν άνθρωπο; κι’ αύτάς, 
καί τό χορατό αύτό ηταν ενα φιλί. Μά απάνω σ’ αύτό μιά 
μυρωδιά βγήκε άπό τό στάμα τής παπαδιάς, μυρωδιά
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xwifllí WJS «Iveei τό βυβΤήμά τους Γτιβτγιμαύώής χα  ̂
•«χνικ ϊΐί άν&θροφής, οί ανώτεροι'-τους εμπορικοί X’ οΐμ 
κρνομολογιχοί μέθοδοι, ή ενεργεί* κ ’ ·}] έπιμονή τους, 
Ό  ’Ά γγλος βιομήχανος πρέπει νά ζυπνήτγ,. Κλίνει 
σήμεοβί πολυ νά χαίρεται τή ν επιτυχία του περοισμέ- 
νων χρόνων, δταν ό συναγωνισμός είτανε πολυ μικρό
τερος, άντίς νά συμμορφώνεται, δπως κάνουν οί α ντ ί
παλοί του, μέ τις σημερινές ανάγκες.

Και μ ' δλα «ΰτά  δμως τά  προστατευτικά εΘνη 
άκόμα φοβούνται τόν αγγλικό συναγωνισμό και κά
νουν ο,τι μπορούνε ν ά τόν πολεμήσουν. Μ’ δλη του 
τήν προστασία, ή 'Αγγλία, χάρη στο ανοιχτό της 
εμπόριο, τους στέλνει πολυ περισσότερες πραγμάτειες 
της άπ’ δ,-τι τής στε'λνουν εκείνα.

Τό σύστημα τού ανοιχτού έμπόοιου, άφίνοντας 
κάθε έθνος νά παράγγι δ,-rt μπορεί νά παράξν) πιό 
εύκολα, ψυχώνει τόν χωρισμό εργασίας κχί τήν οι
κονομία στήν καλλίτερη καί περιεχτικώτερη σημασία 
τουί· "Οβο λίγψτίρ* 7Κ «¡ΑΤϊόδΐίί, τόύο »«λλίτερο
είναι τό εμπόριο" τά κεφάλαιο κ’ ή εργασία βρίσκουν 
μονάχα τους τήν πιο ωφέλιμη δουλειά. *Η προστα
σία θά ψυχώση δίχως άλλο τις  περσότερες βιομηχα
νίες, θά βλάψή ό'μώς δλες τις άλλες. Τά ανοιχτό εμ
πόριο μεγαλώνει το* κύκλο τής συναλλαγής, κι δσο 
τον μεγαλώνει τόσο μεγαλείτερη ή οικονομική ώφέ- 
λεια. Τό καλλίτερο γιατρικό γιά  εμπορική καί βιο
μηχανική δυστυχία είναι νά πληθαίνουν οί πήγες 
προμήθειας καί συναλλαγής. Ή  ’Αγγλία εχει πιώ- 
τερη εμπορική καί βιομηχανική ποικιλία παρά κάθε 
άλλο έθνος. Μέ άνο χτά εμπόριο, τό εμπόριο είναι μό
νιμο καί βέβαιο, ένω οί προστατευτικοί δασμοί αλ
λάζοντας αδιάκοπα, έχουν τ ’ αντίθετο αποτέλεσμα 
Ή  ποοστασίζ φέρνει υπερβολική παραγωγή καί γενν^ί 
μονοπώλια, δυο οικονομικά κακά.

"Αν καί δεν έχει λόγο πώς τά προστατευτικό σύ
στημα τών άλλων εθνών βλάφτει τά εξωτερικά εμ
πόριο τής 'Αγγλίας, τό κακά θάναι άκόμα μικρότερο 
άν βάλλή κ’ ή ’Αγγλία τέτοιους δασμούς. Σήμερα 
άφίνει λεύτερη τήν εισαγωγή γ ιά  δική της ωφέλεια 
κι όχι τών ξένων. "Λν ωφελούνται κ’ οί ξένοι, αύτό 
δεν τήν πειράζει. Εμπόριο δέ γίνεται δίχως αμοι
βαία ωφέλεια. Οί προστατευτικοί δασμοί θά λιγοστέ- 
ψουν τό γενικά εμπόριο, ένω ή ’Αγγλία περισσότερο 
άπό κάθε άλλο έθνος τό θε'λει δσο γίνεται μεγάλο. 
Ό  πλούτος τών άλλων έθνών τήν ωφελεί* οί κυριώ- 
τεροί της αντίπαλοι είναι κ’ οί καλλίτεροι της πε
λάτες. Χάρη στο ανοιχτό εμπόριο αγοράζει στίς 
φτηνότερες αγορές καί πουλεΐ στίς πιό ακριβές. Οί

προστατευικαϊ δασμοί, λ | ^ Τ | £ ( ¡ ^ κ γ φ τ ά  
τη ς, δήλαδή δσο
γοστε'ψουν καί τήν εισαγωγή τη ς, δηλαδή δσα που
λεΐ. "Αν ό ξένος τής τίουλεϊ λιγώτερα, θ’ άγοράζγ καί 
,λιγώτερα. : Ή  εξαγωγή κρέμεται πολύ στήν είοα 
γωγή . "Επειτα, άν ή ’Αγγλία βάλγι δασμούς, οί 
ξένοι θά βάλουν άκόμα μεγαλείτερους παρά τώρα, 
κ’ έτσι τό εμπόριο θά πηγαίννι χειρότερα καί χειρότερα.

Μ

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ

ο

Χαϊδευτικά δέν τραγί υδώ,
(τέτο ια ’ςτήν ξενητειά δέν λένε; 
και θρήνους και παράπονα 
(δέν έμαθα πώς κλαΐνε)

Φτω/ός πατέρας, τή ς ζωής 
τό πάλαιμα μ’ ένει ΰκληρύνει* 
μέ<3’ τής καρδιας τά 'ΰύννεφα 
ύοΰ κρύβω δ ,τι έχει μείνει.

Ά ν  πέΰμς μέθα ’ςτή φωτιά, 
παιδάκι μου νά μή Οέ κάφμ 
Λ καυτερή Λ φλόγα της.
'ςτά  μάτια όου ν ' άΟτράψμ.

Ά ν  πέΰμς μέό’ ’ ςτή θάλαόΰα 
τή ν άλμη της νά πάρμς μόνο, 
τό θάπτιάμα τό άνόθιυτο 
άπό δάκρυο καί πόνο.

Νά γίνμς άνδρας μτά φοοά, 
νά  μή <5έ π ιάνουν μάγια 
καϊ τήν καρδιά όου μπλέξουνε 
τή ς γυναικός τ ’ άρπάγια I

Ι Ο

Κάμποι, άνθόάπαρτα βουνά, 
κ* ήμερα πλάγια  
φέρτε τά λούλουδα ξανά, 
φέρτε τά βάγια
νά κάνω γιά τόν γιόκα μου ένα ΰτεφάνι 
πού κάνει τώρα ήόυχος τό νάνι νάνι

Βγάλετε ρόδα ντροπαλά
γαρουφαλάκια
τά γιαάεμιά τά Δπαλά

καί τά ζαμηΑκια .
νάχουν τά  χρώματα έφτά άάν τό δ ό ξ ά. ρ ν*
καί τό καθένα καϊ μαζί καινούρια χάρι

Βιολέτες καϊ βαάιλικά, 
βγάλτε ζουμπούλια 
’Οάν μόΟχος ναν μυριάτικά, 
καί Οάν τήν πούλια
ναν* δμορφα, άάν βαάιλιάς γιά νά τά βάνμ. 
πού κάνει τώρα ήάυχα τό νάνι νάνι.

1 1
*9 μοίρες δέν ά’ έμοίραναν άκόμη......
κοιμοίΟου κι δπου είνα ι τώρα θέ ν ’άλθοϋν, 
νά, οίτάθηκαν έκεϊ ’ςτό Σταυροδρόμι 
νά βοοΰν καιρό γιά Οένα λίγο νά άκεφθοϋν.

’Εμπρός έλάτε καλομοίρες 
μέ καταγεμιομένες χεΐρες 
άπό τά δώρα, άπ’ τά φλωριά.

Ή  μιά θά ε ίπμ  τοΰ Σολομώντος δόξα, 
ή  άλλη τοϋ Άδράμ θά δώάμ τά καλά,
Λ τρ ίτη— Στάάου μούφυγε μιά λόξα 
άπό τό νήμα— έκείνη τώρα άέ φιλμ,

Καί ’ςτό λαιμό άου νά, κρεμάει 
κουλούρα πού μοάχοδαλάει, 
πούχει καί κόκκινα αύγά.

ΚΩΣΤΑΣ Σ. Γ,

* Το ουράνιον τόξον έτσι λέγεται σε πολλά μέρη τής 
’Ελλάδος.

ΦΤΗΝΑ Β ΙΒ Λ ΙΑ

Στό γραφείο τοϋ «Νουμά» χαί στό κιόσκι τής ’Ομο- 
νοίας, πουλιούνται τάχόλουθα βιβλία, ΜΙΑ ΔΡΑΧΜΗ τό. 
ενα —χ’ εν* φρ. χρ. γιά τό ’Εξωτερικό :

Τοΰ ΨΓΧΑΡΗ : «Τδνιίρο τοΰ Γιαννίρη» χαί τό «Τα
ξίδι μου». —Τοΰ Π ΑΛΛΗ : «Ή  Ίλιάδα» τόμοι δυό
(Α —Μ).—Τοΰ ΦΩΤΙΑΔΗ : «Τό γλωσσιχό ζήτημα χαί ή 
εκπαιδευτική μας άναγενννησκΐ. —Τοΰ ΦΙΛΗΝΤΑ 
«Γραμματική τή ; Ριομέΐκη; γλώσσα;» χαί « ’Από τοό- 
θρύλου; τών αιώνων (ποιήματα).

Οί αγοραστές τών επαρχιών πληρώνουν 30 λεπτά τα
χυδρομικά γιά κάθε βιβλίο.

01 αγοραστέ; τοΰ έξωτερικοΰ δέν πληρώνουν ταχυδρο
μικά.

τόν έχαμ* νά ξεχάση καί τή φχγούρα χαί ¡χάθε άλλη ανη
συχία.

=  Μπρε παπαδιά, τό στόμα σου άπόςκρασί μυρίζει! 
τή ; λέει, χ’ έκείνη μέ τά λόγια αύτά πετάχτηχ* άπό 
κοντά του, σάν νά τήν κέντησαν σφήκες. Σάστισε στήν 
αρχή που χιντύνευε νά φανερωθή τό μυστιχό τη; μά ήρθε 
άμίσω; στόν εαυτό τη;.

=  Μπά σέ χαλό σου, παπά μου, τί έπαθες σήμερσ, 
δέ μου λές ; ΤΕ κρασί χαί μασί είνορεύισαι ; Ή  τό ’πα- 
θε; χ’ έσό σάν μερικέ; άγχαστρωμένες, πού μυρίζουνται 
πράματα που τ’ αποθυμούν, χΓ ας μή βρίσκουνται ατό 
σπίτι ;

=  Άφερίμ, παπαδιά I Αύτό δά μα; έλειπε, νά μ’ άγ- 
χαστρώση; χιόλα;. Δέ χρειάζεται άλλο τώρα, παρά να 
φέργι; χαί τή μαμή νά μέ ξεγεννήση.

=  Ά μ  λόγια ε?ν’ αύτά ποΰ μοΰ χουβεντιάζις, ευλο
γημένε ; Ποΰ βρεθηχ* τό χρασί, χαί τό μυρίστηκε; ;

=  Τό ποΰ βρέθηκε, παπαδιά μου, θά μοΰ τό πή; εσύ. 
’Εγώ ξέρω μόνε πώ; τό στόμα σου μύρισε ¡κρασίλες. Γιά 
έλα νά σέ μυριστώ άχόμη μιά φορά !

== Περίμενέ με νά ξανάρθω χοντά σου, τοϋ λέει φεύ
γοντας, χ’ εχλιισε πίσω τη; τή θύρα μέ δυνατό βρόν- 
τηγμα.

*0 παπα; δμως, μ* δλα αύτά τά χαμώματα τή ; συ- 
βίας του δέ μπορούσε νά βγάλη τήν υποψία άπό τό χε-

φάλι του. Τό στόμα τή; παπαδιά; μύριζε άπό χρασί. Ή  
μύτη του δέν τόν γελούσε.

Πώς έξηγιοΰνταν δμως αύτό τό μυστήριο; Ό  αϊδεσι- 
μώτατο; πρώτο 8έν τήν ήξερε νά πίνη, μιά όλάχερη 
ζωή τήν είχε κοντά του. Δεύτερο τό κρασί είχε σωθή 
εδώ καί τόσες μέρες* τό βουτσί τό ’χ* ίδή χαί μοναχό; 
ποΰ δέν είχε κρασί, χαί τρίτο ή παπαδιά εκείνες τές δυό 
μέρε; δέν έβγαλε τό ποδάρι τη; δξω άπό τό χχτώφλι τή; 
θύρας. Καί δμως τό στόμα τη ; έμύριζε κρασίλες, αύτό 
πλέον ήταν «γεγονός τετελεσμένον» χατά ποΰ λεν χ’ οί 
γραμματιζούμενοι. Καί γιά νά μυρίζη τό στόμα τη ; χρα- 
σίλε;, θά πή δτι είχε πιή χρασί βέβαια" άλλο χανένα 
θέμα δέ μπορούσε νά γίνη. ’Αλλά ποΰ τό ’χ* βρή τό 
χρασί ή χυρά πρεσβυτέρα ; ’Εδώ ήταν τό μυστήριο γιά 
τόν παπα.

Άρχινάει λοιπόν νά σκέφτεται ό αΐδεσιμώτατο; χαί νά 
βάνη μέ τό νοΰ του χίλια δυό. Εννοείται πώ; μέσα στά 
χίλια δυό αυτά ήταν κ’ Ιχείνο ποΰ τόν σχόιιζε περισσό
τερο άπό δλα τ’ άλλα, άν, δηλαδή;, ή μυρωδιά πού *χε 
τό στόμα τή ; παπαδιάς, *?χ* καμμιά σχέση μέ τό χρασί, 
ποΰ έλειπε άπό τό λογαριασμό του. « Ά ; ϊδώ δμως άχόμα 
μιά φορά τό βουτσί, λέει μόνο; του ό Παπασπύρο;, γιατί 
προχτές μόνον άπ’ δξω τό ’χα χτυπήσει, ένφ μπορούσε 
νά 'χη καί δέχα χαί είχοσι όχάδε; χρασί χα! νά φαίνεται 
αδειανό. Γιά νά κατιβή στό χατώϊ δμως χρειάζουνταν

φέξη, χαί δαδί σχισμένε δέν ήταν στό χαλάθι. Πήγε λοι
πόν νά βρή χανένα μιχρό χομμχτάχι ανάμεσα στά κού
τσουρα, πού ήταν κάτω άπό τή σχάλλα1 άλλα μόλις πα
ραμέρισε ένα χούτσουρο φάνηκε ενα πράμα. Παοαμερίζεε 
χαί δεύτερο χχΐ τρίτο χαί τό τελευταίο χαί νά σου φανε
ρώνεται ή ταμιζάνα.

—«*Α τή χχημένη τή παπαδιά,ποΰ πήγε χα) τή στού
πωσε I λέει δ παπάς, δίχως νά υποπτευφή τίποτε άχόμα. 
Καλά ποΰ δέν τήν έσπασα!» χαί λέγοντας αύτά, τράβηξε 
δξω τήν ταμιζάνο. Τή στιγμή χοΰ τήν έβγαλε δξω δμω« 
γλουγλούχισ* τό χρασί μέσα, πράμα ποΰ δέ μπορούσε 
παρά να τό χαταλάβ-fl ό παπάς. Μά περίεργο, λέει, μέσχ 
χάτι έχει ! Γιά στάσου νά ίδοΰμε 1 Τήν ξεβούλωσε, λοι
πόν, καί στή θέση τοΰ φελοΰ έβαλ’ αύτό; τή μύτη του. 
άλλα ή μυρωδιά ήταν ίδια κΓ άπαράλλαχτη μέ τή μυρω
διά, πού ’χε τό στόμα τή; παπαδιά. Καί γιά νά μή τοΰ· 
μείνη καμμιά άφιβολία ανέβασε τήν'ταμιζάνα άπάνω στό- 
φως Παίρνει δττερα ενα ποτήρι κι’ άφοΰ τό γιόμισε, άρ- 
χίνητε νά πίνη λίγο λίγο χαί νά βυζάνη σέ καθ* ρουφηξιά' 
τά χείλη του χα) τά μάγουλά του, ώς που τό άδειασε. 
Δεύτερο ποτήρι δέν ήπιε, γιατί μέ τό πρώτο κατάλαβε- 
πώς τό χρατί τής ταμιζάνας ήταν άπό τό βουτσί. Δέν είχε 
καί δρεξη νά πιή περισσότερο . νηστιχός. Καί ύστερο τό. 
χρασί ποΰ ’χε ή ταμιζάνα,'μιά οκά ήταν καί δέν ήταν.

Αΰτός λοιπόν είναι ό κλέφτης έ ! λέει ό παπά; χοο-
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Π Ο Υ Λ ΙΕ Τ Α Ι: Στέι καόυκια. τής Πλατείας 
Συντάγματος, Ό ιιονοίας, "Υπουργείου Οι

κονομικών, Σταθμοί; Τροχιοδρόμου (’Ο
φθαλμιατρείο) Σταθμού υπογείου Σίδηρο · 
δρόμου (Όμόνοια)ότό καπνοπωλείο Σαρρή 
(Πλατεία Στουονάρα, Έξάοχεια) καί άτό 
βιβλιοπωλείο «Έ ότίας» Γ. Κολάρου.

Ή  άυνδρομή του πληρώνεται μπροότά
είναι για ένα κρόνο πάντοτβ.
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Κ  A I

Π Ρ Α ΓΜ Α Τ Α
Τ Α  Ρ Ο Ύ Β Λ Ι Α

τά Ρωττικά καί τΛν ΠαντλαδιστικΛ δάχτυλο— 
τύν επάρατο !— καιούς νά τάφήαουμε κατά μέ
ρος. Καιρδς τώρα νά σκεφτοΟμε καί λίγο σο
βαρά, λίγο σαν άντρες μεστωμένοι, κι ’ ίχ ι σάν 
παιδιά άνίητα , δπως σκεφτόμαστε πάντοτε. 
Καιρός νά θυμηθούμε κάποια καθήκοντα (ερά 
ποΰχουμε σ ’ ένα έθνος μεγάλο— τά καθήκοντα 
τής ευγνωμοσύνης ποΟ θέλουμε νά πιστέψουμε 
πώς ποτέ δέν μας έλειψε— στη Ρωσσία πού 
μάχεται σήμερα παληκαρίσια γιά τήν τ ιμή  της 
μ ’ δχτρό μεγάλο καί πανίσχυρο σάν κ ι ’ αίιτήν.

Τι χρωστάμε στη Ρωσσία, τδ ζέρουμε. Καί 
μονάχα οΐ στραβοί δέ βλέπουν τ ι μπορούμε νά 
έλ. ίζουμε μιά μέρα ά π ’ αύτήν, άφοΰ είναι ή

1**1
καί νά μάς βλάψη, οσο Χαμμι άλλη. It αοτο
λοιπόν πρέπει πάντα τήν άγάπη της νάχουμε 
καί νά γελάμε μέ τούς παπαρδελάδες δταν φυ
σούν τά σάλ ια  τους έναντίον της καί ξεφωνί
ζουν πώς πρέπει καί τδν πόλεμο άκόμα νάτής. 
κηρύξουμε— *δ είπαν κ ι ’ αύτδ κάποτες ot άλι- 
τήριοι ! — «γ ιά  νά διεκδικήσουμε τά προαιώνια 
κ ι ’ Αναφαίρετα δικαιώματα μας» .

Έ τσ ι μιλούν el παλαβοί. Οΐ φρόνιμοι βμως 
μιλούν φρόνιμη γλώσσα κ ' εΰχουνται γκαρ- 
διακά νά νικήσουν οΐ Ρώσσοι. Αέν άκόμα ο! 
φρόνιμοι πατριώτες πώς ένα άπό τά Βασιλό
πουλά μας έπρεπε νά βρίσκεται σήμερα στδ 
πλευρό τών Ρώσσων καί νά πολεμάη μαζί τους, 
γιά νά δείχνη έτσι ή έπίσημη Ε λλάδα πώς 
συμμερίζεται τον αγώνα τους καί πώς, άφίΟ
είναι μιχρή χι ’ άδύνατη χαΐ δ&ν ήμποριΐ νά
βοηθήση ένα τέτοιο κολοσσό σαν κ ι ’ αύτήν, 
τής στέλνει ένα άπό τά έκλεχτά της παιδιά 
γΓ  άπόδειξη τής άγάπης καί τής είιγνωμοσύ- 
νης της.

"Αν δέν έγινε α&τό, είναι άκόμα καιρός νά 
γίνη. Πρέπει ένα ά —ό τά Βασιλόπουλα νά πάη 
στόν πόλεμο. Οΐ Ρώσσοι θά κατενθουσιαστούν 
γ ι ’ αώτό καί θά μάς τό καλοπληρώσουν. Μά 
καί μεΓς έδώ δέ θά πάμε πίσω στόν Ενθουσια
σμό, νά βλέπουμ' ένα Βασιλόπουλό μας να ρί
χνεται παληκαρίσια στοίις κινδύνους καί νάπο- 
στομώνη μέ τ ις  πράξεις του τούς σιχαμένους 
δημοκόπους πού νύχτα μέρα φωνάζουν πώς τά 
Βασιλόπουλά μας άλλην έγνοια δέν έχουν παρά 
πώς νά ραχατεύουν καί νά γλεντούν.

Μ ’ Ο Λ Η
τη Μωραΐτικη πονηριά του, την έπαθε Κορφιάτικα δ 
Μπάρμπα-Θοδοορής οτδ ζήτημα τής φορολογίας του 
σίτου. Περίμενε νά δημοκοπήοη δ Άμοιρος άπάνου 
σ' αύτό, περίμενε νά φωνχξη π&ς ή Ατάσθαλη καί 
άντιπατρρριωτική Κυβέρνηση φορολογεί άσυοτόλως 
καί κακούργως καί αυτόν άκόμα τόν Άρτον του φιλ- 
τάτου λαού, περίμενε νά έκτοξεύση τούς οιελώδεις 
κεραυνούς του κατά τών υπονομευόντων τό Σύνταγμα 
καί κ α τ α ρ ρ α κ ο ύ ν τ ω ν  τους θεσμούς, περί
μενε— καί τΐ δέν περίμενε ή γρηαλεποΰ τής Καρκα-

λοΰ&;-̂ -*μά ¿ W o i t X f c i f C  Κο^φίύτήίμέ μιά Ιπαήδεια 
τιμονιά 'τραβήχτηκε άπό t 5  σκάπεΧο τής δημοκο- 
πίάς τονκαίτόν Ανάγκασε νά καταπιή τούς κεραυ
νούς τον.

Βλέπετε, πώς μονάχα γιά τήν τρικλοποδιά μ ι 
λούμε κι’ αύτήν θαυμάζουμε ΤΆλλο, που ή Κυβέρ
νηση άντί νά ψορολογήση τό ϋτάρι, έφορολόγηοε 
Άλλα πράματα, δέν μας ίνθονοιάζει καθόλου, άφοΰ 
ξέρουμε πολύ καλά πώς καί ή καινούργια αυτή φο
ρολογία, δπως και κάθε Άλλη φορολογία, δέν έχει 
ούτε θαχη ποτέ κανένα Άλλον σκοπό γενικώτερό, 
παρά νά θρέφεται τό κηφηναριό τοϋ κόμματος καί 
νά τραβούνε τήν άποζημιωαούλα τους οΐ βουλευτές. 
"Αν θαρρείτε πώς άπό τους φόρους αυτούς παίρνει 
τό μερτικό της καί ή Πατρίδα, νά μάς ουμπαθάτε. 
Θ ά  πή πώς δέν έχετε διαβάσει ποτέ τά πραχτικά τής 
Βουλής καί πώς εϊοαατε στραβοί καί δέ βλέπετε που 
πάνε ιά έκατομμνρια πού βγαίνουν κάθε χρόνο άπό 
τόν ίδρωτα κ ι'άπ ό τό  αϊμα μας.

Θ Ε Λ Ε Τ Ε
νά δήτε τά ξεβιδωμα της Πολιτείας; Μή-πβτε μά
κρη«. Κοιτάχτε πώς φερνουντκι οί δάσκαλοι άπέναντι 
τού 'Υπουργού τής Παιδείας «πάνω  στο ζήτημα τών 
εκπαιδευτικών νομοσχεδίων. 'Υβριστικώτατα και 
«ντιπειθαρχικώτκτα. Οί δασκάλοι μάλιστα τής Δη- 
μητσάνα; μ’ ενα έγγραφό τους, πού ίημοτιεύτηκε 
προχτεί άκόμ« στην « ’Ακρόπολη», τό παραξεκοντά- 
κιασαν. Μόνο πού δεν τόν έβρισαν κ ι’ ώς άτομο τον 
'Υπουργό, δν)λ. τον προϊστάμενό τους.

Νά πούμε όμως καί τάλλο, τού στραβού τό δί
κιο. Γιά νά μιλούνε ετσι οί δασκάλοι, θά πή πώς 
ξερουν πολύ καλά, πώς έχουν πειστή , δτι εκείνο 
πού σκε'φτεται νά κάμη ό κ. Στοίης, δεν τό κάνει 

γ ιά  τό καλό τής Πολιτείας, άλλ’ ό Θεός ξε'ρει άπό 
ποιους υπολογισμούς κομματικούς ή προσωπικούς ή 
άπό ποιά ανόητη ίδε'α παρακινούμενος.

Μόνον έτσι θάναι τό πράμα, γ ια τ ί άλλοιώτικα 
δε δικαίολογιε'ται τών δασκάλων τό φέρσιμο. "Αν 
φε'ρνουνται αντιπείθαρχικά, φταίει δ 'Υπουργός 

πού τού; άναγκάζει νά φε'ρνουντ’ έτσι, δπως φταίε1 
κΓ δ άξιωματικός γιά  τόν στρατιώτη έκεϊνο πού δέν 
τόν άκούει δταν τόν στέλνει νά σκοτωθή, δχι γιά  
τήν πατρίδα, άλλα γ ιά  νά κλέψη μιά γίδα «οΰ θά 
τήν ξεκοκκαλίσγ) δ καπετάνιος μέ τήν παρε'α του.

νωντας τό κεφάλι του. Άφερίμ παπαδιά! Ά μ  βέβαια, 
γιά νά μας γένη μιά τέτοια καταστροφή, θά πή δτι κάτι 
χρουσουζιά γένουνταν στό σπίτι. Καί τώρα νά θελήσιο 
νά τής κάμω παρατήρησές εύτϋς θά μέ πάρη άπό τά μά
τια, χι εΰτύς θά βρή αίτία νά γλυστρίση. Θά μοδ πή δη- 
λαδής πώς τό ’χ« γι’ άνάμα, πώς τό φόλαγ* γιά γιατρικό 
καί δέν ξέρω πόσα άλλα κουραφέξαλα. Όσο γιά το στόμα 
-ης πού μύριζε κρασίλες, δέ βαρυέσαι ! Ε7μ’ ¿γκαστρω
μένος, καί μυρίστηκα πραμα, π' αποθύμησα».

Θά μου πήτε τώρα: πώς δέ μπόρεσε νά καταλάβη 
τόσον καιρό ό πίπας τό μυστικό τής παπαδιάς, άφοΰ κάθε 
μέρα πάνω κάτω τόν έτρωγε καί κάθε μέρα τόν ξουσε ή 
χυρά πρεσβυτέρα ;

Δέ μπόρεσε νά τό κατκλάβη, γιατί ή χυρά πρεσβυ
τέρα έπερνε τά μέτρα της. Ήξερε πότε πΐχ* ανάγκη γιά 
ξύσιμο b παπάς κ’ έτοιμάζοννταν. Άλλοτες έπινε καφέ 
χι άλλοτες μασούσε χανέλλα καί γαρούφαλλα. Εκείνο τό 
μεσημέρι δμως ό παπάς ξύπνησε προτήτερα άπό τήν τα
χτική τήν ώρα, κ* ή παπαδιά τότες είχε άνεβή άπό τό 
κατώι, καί δέν πρόφτασε νά μασσήση κανέλλα καί γαρού
φαλλα. Καί τ’ άλλο αυτή τή φορά τό ’χε τραβήξει παρα
πάνω, έπειδή είχε λύπη πού τής άφηνε γειά τό κρασί 
τής ταμιζάνας.

Ε.

’’Υστερ’ άπ’αύτή τή σπουδαία τήν ανακάλυψη ό παπάς 
δέν έλειψε νά ίδή καί δεύτερη φορά τό βουτσί, μά δέν 
είχε παρά μύνο ξερές δοϋγες. Δέν έμνησκε χαμμιά αμφι
βολία λοιπόν, δτι ή πηγή πού ’χε ποτίσει τό στόαα τής 
παπαδιάς ήταν ή ταμιζάνα, πού θά πή τό βουτσί.

Κι ό καημένος ό Παπασπύρος σκέφτεται τώρα πώς 
ν’ άποχειριστή τή συβία του, πού μέ τή χρουσουζιά της 
χάλασε τή σειρά τοΰ^σπιτιοϋ. Γι’ αύτό τό Κράμα δέν είχε 
κι άδικο νά σκέφτεται 6 παπάς, γιατί ή παπαδιά του λόγια 
δέ σήκωνε. *Αν τολμούσε μάλιστα νά τής έδινε νά κχτα- 
λάβγι πώς είχε υποψία σ’ αΰτήν γιά τό κρασί, πού έ
λειπε, ήταν φόβος νά κακιωθή καί νά μη τον κρίνη ενα 
χρόνο. Κ’ 6 αίδεσιμώτατος θά ύπόφερνε κάθε άλλο σ’ 
αύτή τήν περίσταση, δχι δμως καί τό κάχιωμα τής πα
παδιάς, πού ήταν ή μόνη του παρηγοριά άπό τή μέρα πού 
στερεύτηκε τό κρασί.

Άλλα καί τί θά κέρδιζε ό φουκαράς, άν μάλωνε μέ 
τήν παπαδιά του Νά καταλάβαινε τό μυστικό προτή
τερα, θά ’χ* κέρδος βέβαια’ τώρα δμως, πού ήταν άδεια 
καί τό βουτσί κ’ ή ταμιζάνα, τά λόγια δέν έπιαναν τόπο 

Όσο γιά τόν άλλο τόν καιρό, θά ’περνε τά μέτρα του

μέ τρόπο, πού δχι ή παπαδιά, μόνε ούτε ό διάολος—θεέ 
μου σχώρεσέ με—νά μή τόν γελάση.

«Καί δμως—σκέφτεται πάλε—νά κάμη ενα τέτοιο 
πράμα ή παπαδιά, καί νά ’χη τήν ιδέα πώς δέν τό ξέρει 
κανένας, δέν τό βρίσκω καλό. Μου φαίνεται σά δαιμονο- 
πείραξη, γιατί ποιός ξέρει τί γίνεται καί κατόπι. Κ’ έπειτα 
μπορεί νά θαρρή πώς δέν είναι κι αμαρτία όντας κάμη 
χρουσουζιά χωρίς νά τό μάθη κανένας, καθώς μερικοί 
πού νομίζουν πως ό Θεός δέ βλέπει κάτω άπό τά κερα- 
μ(διαλ).

«Κι άν δέν έχη φταίξιμο ή καημένη ή παπαδιά, κα  ̂
κολάζομ' άΐικα ; Ναι, κι αύτό γένεται, μά ή μυρωδιά 
πού ’χε στό στόμα της ; Τό κρασί πώχει ή ταμιζάνα jS

"Ω I αύτά ήταν σημάδια, πού δέ μπΟροϋσαν νά βγά
λουν, ούτε τόν παπά άπό τήν ύποψία, ούτε τήν παπαδιά 
άπό τήν ένοχή.

Τέλος άφ’ οί ανακατώθηκαν κάμποση ώρα άΰτές οί 
σκέψες στό κεφάλι του, αποφασίζει, δχι μόνον νά μή 
κάμη τόν παραμικρό λόγο στήν παπαδιά, άλλα καί νά 
ζανακρυψη πάλε τήν ταμιζάνα έκεΓ πού τήν ηυρε, καί νά 
πασχίση νά πιάση .κι άλλα σημάδια στό μέλλο, μά καί 
νά γυρίση τή συβία του μέ τρόπο στόν ίσιο δρόμο.

vai|*«e«h
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ολκ τά ςίνα  στον τοπο μ* ί, δεν ήμποροϋσ» νά μείνγι 
όπαρώ^ΠΓη καί ή «Πχλαιατίνειος Ρωσβιχή έτάι- 
ρ ια ϊ.

Ε το ιμάζετα ι, λένε, καί μιά δική μας τέτοια, 
με τόν ίδιο τ ίτλο , άλλά μ’ 'Ε λλη  ν ικ ώ  τα το  πρό
γραμμα. Σάς φτάνει νά μάθετε πώς μέσα σ’ αυτήν 
θάναι ό Κεχηνχϊος καί ό Ήλιθιόπουλος, οί δυό αυ
τοί Σιαμαίοι μεγαλοφαφλάτωρες τής Ρωμιοσύνης, 
γ ιά  νά μαντέψετε τά έργο τής έταιρίβίς αΰτής, ή 
όποια οσο κ ι ’ άν βχφτιστνΐ ίΙΙαλαιστίνειος»,θά μει'νη. 
Ρωμέϊκη μι τά  όλα τη ς.

Λόγια, λόγια, λόγια , Όράτιε, πού κάποτε έςαρ- 
γυρώνουνται καί τοϊς μετρητοΕς.

Σ Α Σ  Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε
νά μή γελάσετε καθόλου γ ι ’ αύτό πού θ’ ακούσετε, 
άφού πρόκειται γ ιά  πατριώτες μας πού όσες χοντρο- 
ανοησίες κ ι’ άν γράφουν είναι επί τέλους πατριώτες 
μας καί πρέπει νά τούς λυπάται κανένας.

¿λοιπόν οί «Καιροί» έγραψαν τίς προάλλες πώς
παρανόμως διορίστηκε ό Ψυχάρης καθηγητής__
στά [Ιαρισιχ καί πρέπει ή Ε λληνική  Κυβέρνηση.......
νά λαβή τά  μέτρα της |1ΐ! Ό  δέ κ. ’Α στακός ή 
Π α ρ ω δ ιτη ς—καί τά  δυό εσπερινά ψευτονόματα τού 
κ. Κουρούπη—πλειοδοτώντας στήν ανοησία, έζή- 
τησε τήν έπέ·μβαΟη( Θεέ μου, λυπήσου τά  κερα
μίδια μας!) τού Πρέσβη μας, τού κυρ Νιχολάχη τού 
Ντεληγιάννη, γ ιά  τον παράνομο αυτά διορισμό !

Τό δυστύχημα είναι πού ή Κυβέρνησή μας παρα
σύρθηκε άπ’ όλ’ αυτά και πήρε τό ζήτημα  στά σο
βαρά. Καθ’ ά δέ ασφαλώς πληροφορούμε θα ή βώς 
εξ αξιόπιστου πηγής μανθάνομεν» (διαλέχτε όποιο 
θέλετε άπό τά δυό αΰτά δημοσιογραφικά μαντου- 
λάτα) ό κ. 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών παρέπεμψε 
το ζήτημά είς τό Νομικόν Συμβούλιον, αναμένει δε 
τήν άπόφασίν του διά νά προβή ε;ς τά  δέοντα διά- 
βήματα παρά τή  Γαλλική Κυβερνήνει, όπως τήν 
έξαναγκάσνι νάπολύση τόν παρανόμως διορισθέντα 
είς τό ΓραμμάτοδιδασκαλεΕον τή ; Φολεγάνδρου.

*0 κ. ’Αστακός ή Παρωδιτης άπεφήνατο έν τφ  
σχετικφ πράς τήν Έ λλην. Κυβέρνησιν ύπομνήματί 
του, ότι τά έργα τού αμαθούς ψυχάρη έχουν τήν 
άξίάν πού έχει δ πηλός τών ρείθρων καί τήν εκτίμησιν 
πού εχει κάθε βέβηλον πράγμά*.

Δ :ν κάνει νά γελάτε ! Σάς τό είπαμε καί πα 
ραπάνω. I
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4 ! δδός ‘Ομήρου 
Έ ν Άθήναις τή 23 Ίανουαρίοο 1904

Κύριε Γ. Μαρκέτη.
Manchester

Άνέγνωσα είς τήν «Οικονομικήν Ε λλάδα» μίαν 
επιστολήν σας. ’Επειδή είμαι "Ελλην χαί κατά συνέ
πειαν δέν εννοώ τήν γλώ αΌ αν είς τήν όποιαν γρά
φετε, άφ’ ί τέρου δέ ένδιαφέρομαι εις τά  οικονομικά 
τού τόπου μου, σάς πάρακαλώ νά μεταφράσητε !λ -  
ληνισαί τήν έν λόγφ επιστολήν σας καί μοί άποστεί- 
λητε τήν μετάφρασιν, θέλετε δέ τά  μέγιστα με υπο
χρεώσει.

Διατελώ πρόθυμο;
X. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

X
’ Αξιότιμε κ. Δημητριάδη,

Μετά χαράς απαντώ στό γράμμα σας, γ ια τ ί 
βλέπω αλήθεια πώ ; μπορώ νά σάς φανώ χρήσιμος. 
Μάθετε λοιπόν πώς το γλώ σσαν θέλει περισπωμένη.

Δικός σας 
Γ. ΜΑΡΚΕΤΗΣ

* Τά δυο αυτά γράμματα, πού μέ πολλή ευγένεια μάς 
τά παραχώρησε 4 κάτοχό; τους, τά δημοσιεύουμε γιά νά 
δήτε πόσο βαθιά μερικοί πατριώτες μας άντιλαβάνουνται 
τό γλωσσικό ζήτημα, άνομολογούντες με τόση χάρη πώς 
ή γλώσσα πού μιλάνε δέν είναι 'Ε λληνική.

ΤΪΑΡΑΓΡΑΦΑΚΙΑ
θαυματοποιός. Τώρα, Κύριοι χαί Κυρίες, θά γίνει 

τό μεγάλο θάμα τή; βραβιάς. Βλέπετε άφτό τό ντουλάπι; 
θά  παραχαλέσω μιά χυρία άπό τό θέατρο ν’ ανεβεί έδώ 
άπάνου στή σχηνή χαί νά μπει στό ντουλάπι. Τότε θά 
χλείαω τό ντουλάπι. Όταν ανοίξω πάλι, ή Κυρία θά έχει 
γίνει άφαντη δίχως ν* άφίσει ίχνος πίσω της....

"Αντρας, (τής γυναιχός του). Λιλή, γιατί ν* μην 
π$ς εσύ, άγάπη μου, άφού παραχαλεί τον λόγου του...

Δούλα, (φέβγοντας). Τό ξέρω, θάν τό μετανιώσης, 
χυρά, θά λυπηθείς σά μέ χάσεις....

Κυρίά. Δέν πειράζει, δέν πειράζει, φθάνει νά μή χάσω 
χαί τίποτε άλλο.

Σ Τ .

Ή παπαδιά ΰστβρ’ άπό τή σχηνή, ποΰ συνέβηχε γιά 
τή μυρωδιά πού ’χε τό στόμα της, θύμωσε χ’ έφυγε άπό 
τό σπίτι. Πήγε χαί χάθισε ώς τό βράδυ στής αδερφής 
της. Λούστηχε χιόλας έχει έπειδής ήταν σαββάτο. Τό 
βράδυ $μως γύρισε στό σπίτι, άφού πήρε τήν άπόφαση 
νά μή τού χρίνη τού παπά, πού τής είχε χαλάσει μέ τέ- 
τοιο^τρόπο τήν καρδιά.

Καί σοϋ ’χε ενα γινάτι όντας θύμονε I Σωστό άρβα- 
νίτιχο. Φανταστήτε ποΰ δέν τού είπε ούτε χαληώρα. Ό 
παπάς όμως ποΰ ήξερε τό σφυγμό της, άλλαξε τό φύλλο 
χι άρχίνησε νά τή χαϊδεύη μέ γλυχά λόγια. Σοΰ ήταν χ’ 
εκείνος ένας μαργιόλος 1 Αΰτή τή φορά μάλιστα ποΰ ηταν 
ή παπαδιά λουσμένη χι άστραφτε τό πρόσωπό της, χαί 
φαίνουνταν σά χοπέλλα, πήρε μέτρα νά παίξη τό μέρος 
του όπως τόν σύφερνε.

— ‘Αγαπημένη μου, άρχινάει, δίχως κέφι σέ βλέπω 
άπόψε' ούτε χαληώρα δέν είπες. *Η κρύωσες τίποτε ποΰ 
λούστηκες ; Ά μ δέν χάθουσουν, ευλογημένη, νά σώχυνα 
έγώ νερό, μόνε πήγες όξω νά σε χτυπήσ’ αγέρας ; Έ χει 
γούστο όμως νά τά πήρες γιά σωστά ποΰ σέ χωράτεψα 
σήμερα καί μ’ ¿παράτησες χ’ έφυγες

Ή  παπαδιά, χαθως είπαμε, είχε άποφασίσει νά μή 
τού κρίνη καί νά τού κάμη τό βαρύ, έπειδής είχε τήν 
ιδέα πώ; ό παπάς Οά ξακολουθοϋσε τή σημερινή τή 
φλάδα, άλλ’ άμα τόν είδε νά τής χρένη μέ τέτοιον τρόπο 
πίστεψε πάνω-κάτω πως τήν ίστορία τή; μυρωδιάς τήν 
αστόχησε, κι αποφάσισε ν’ άλλάξη χι αυτή τό φύλλο. Μ' 
όλα ταΰτα δέ θέλησε νά ταπεινωθή αμέσως, κι άρχίνησε 
μ’ άγριον τρόπο.

— Θέλεις καί νά μού κρίνης κιόλας, τού λέει, χαί νά 
γυρίσης τό φταίξιμο σ’ εμένα πώ; σ’ άφησα κ’ έφυγα, 
άφού έσΰ στά χαλά καθούμενα μ’ έκαμες μεθυσμένη ;

— Μπά Χριστός καί Παναγιά, άγαπημένη μου 1 ’Βγω 
ό καημένος σοΰ είπα ενα χορατό μ’ αθωότητα, δέ σ* είπα 
μεθυσμένη.

— Χορατό ήταν εκείνο ; "Ετσι είναι τά χορατά ; 
Είχαν τόπο εκείνην τήν ώρα τέτοια λόγια ;

— Μπρε, παπαδιά μου, μπρέ ευλογημένη μου χι άγα- 
πημένη μου, έσΰ έχεις παράπονο άπό τ ' έμένα, ποΰ σ* 
Ι/ω ψηλό καμάρι καί δέ σοΰ είπα μιά φορά παρέχει 
στέκα ;

— Όχι έχεις έσΰ παράπονο άπό τ ’ έμένα, ποΰ ό,τι 
μού λές ποτέ δέ σοΰ λέω όχι, καί σήμερο—ξακολουθάει 
μέ παράπονο πλειά—μώκαμες τήν καρδιά κομμάτια, κ’ 
έπήγα στήν αδερφή μου κ’ ϊχυσα πικρά δάκρυα.

— Συμπάθησε με, παπαδιά μου, συμπάθησέ με,

/ Καβίδακις, Ά ,  δέν ύποφέρεται *ιά I , ’Λκ.ο)ϊς νά μέ 
πει συκοφάντη.... νά μοΰ βρει λάθια' άφτός δΠάλΧης I 
Δέν έχει, θά χόν πρρχαλέσω, θά χτυπηθούμε....

Μονότριώττις. "Ετσι πρέπει, μάλιστα. Τίποτε ανώ
τερο, ΰψηλοτερον παρά νά τολεμφς γιά τήν άλήθια.

Μιμής. ’Ακούω πώς πήγες κυνήγι μέ τόν Μπ-μπέχο 
τήν περασμένη βδομάδα. Τίποτα καλό ;

Γίάνης. Περίφημο 1
Μιμής. "Ετσι I ;
Γιόνης. Βέβαια. Δέ βλέπεις που γύρισα πάλι ζων

τανός;

Τό ανθρώπινο χαρμί, μάς μαθαίνει ή Χυμία, ισοδύ
ναμε! μέ τόν κροκό καί τ’ ασπράδι 1200 αβγών τής όρ
νιθας, Χωρίς νά λογαριάσουμε τό νερό πού περιέχει, μπο
ρεί νά προμηθέψει χαί τ’ ακόλουθο Ολικό.

Σίδερο 7 χοντρών καρφιών.
Πάχος 18 κεριών.
Κάρβουνο 9,000 χοντυλιών
Φώσφορο 20,800 σπίρτων.
'Αλάτι 20 κουταλάκια.
Ζάχαρί &9 ο βώλους.
Αέριο αρχετό νά σηκώσει ολόκληρο αερόστατο.

Χήρα. Μοΰ χρειάζεται χάπιος ποΰ θά δουλέβει ¡μέσα 
στό σπίτι, θά πηγαίνει θελήματα, θ’ άχούει χάθι μου 
προσταγή, δέ θ' άπαντ Ι̂ όταν τόνε μαλόνω, χαί...

Υποψήφιος δούλος. Τότε, χυρά, σοΰ χρειάζεται σύ
ζυγος, όχι δούλος.

Σουφρώνης. Τό δμολογώ, είμαι πάντα χωμένο; μέσ* 
στά χρέη ώς στήν κορφή. Μά δέ φταίω κι’ όλας έγώ, 
είναι Ιτσι τή; τύχης μου.

Φίλος. Πώς, τής τύχης σου ;
Σουφρώνης. Νά, αδερφέ, είναι τής τύχης μου νά 

χάνω τέτια χαλή εντύπωση στόν χόσμον, ποΰ θέλει σώνει 
χαί χαλά νά μ’ έμπιστέβεται πάντα.

— Τί μετριόφρονας άνθρωπος άφτός ό Κασίδαχις I Δέν 
έχει τέρι στόν χόσμο, σοΰ λέω...

— Σά νά πούμε, δέν καμαρώνει, δέν εχει φαντασίες;
— Μήτε Εδεα ! Καμμιά φαντασία δέν έχει, άν καί 

τ ' όμολογεί πώς χάθε άλλος άνθρωπος στόν χόσμο, άν άπο· 
χτήσει τή δική του έπιστήμη, θά καταντήσει φαντα
σμένος.

— Πρέπει νάναι έπικίντυνο πράμα, ρέ Γιάνη, νά εί
σαι πυροσβέστης.

— Είναι, ρέ Κώστα. Οί παραμάνες δέ σ* άφίνουν 
ησυχία.

Ο ΡΕΦΕΝΕΣ

χρυσή μου, άν σώφταιξα. Κ* ένώ έλεγε αύτά τά λόγια 
σηκώθηκε χαί πήγε νά τήν άγχαλιάση.

'Εκείνη όμως τραβήχτηκε καί γύρισε άπό τήν άλλη 
τή μεριά μέ βουρκωμένα μάτια.

— Δέ θέλω, τού λέει, άφησε με !
— Σ’ άφήνω, παπαδιά μου, σ’ άφήνω, μά θέλω νά 

μή 'ναι ή καρδιά σου χαλασμένη.
— Ό χι νά σ’ άφήνω νά κάμης τό κέφι σου, καί νά 

μού λές πώς μυρίζω κιόλας. ’Αφήνομε ποΰ δέν ήπια, 
άλλά καί νά 'πίνα καί λίγο ήταν καμμιά αμαρτία τάχα;
Ή  δέν είμαι νοίκοκερά έγώ έδώ μέσα ;

— Νοικοκυρά καί βασίλισσα είσαι, άγαπημένη μου, 
καί μπορείς όσο θέλει; νά πίνης, χαί ό,τι θέλεις νά χά-
μης. ’Αχούς έχει λέει I Μακάρι νά ’πίνες 1 'Εγώ ό κα
ψερός πάντοτε σού τό λέω νά πίνης άπό λίγο γιά τή λι
γούρα που σώμεινε άπό την αρρώστια. "Ελα τώρα μπα- 
ρίσι! τής λέει, χαί πήγε πάλε νά τήν άγκαλιάση. 'ΐίκείνη 
όμως πάλε τραβήχτηκε.

— Μή, τού λέει, γιατί σήμανε ή καμπάνα καί δέν 
χάμει. *11 ξέχασες πού ’ναι αύριο Κυριακή ;

— Καλά λές, καλά λές, παπαδιά μου.

(τήν Κυριακή τελειονει)

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ε3ΑΡΧ0Σ



Ο NOYMAE r

HXÛ ΚΑΙ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ

( Κ ω μ ω δ ία  μ *  ε ν α  ρ ή τ ο ρ α  κ α ι  μ έ  χ ι λ ι ά 
δ ε ς  α κ ρ ο α τ έ ς ) .

Ο ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ 'Δνεδαιίμένος & π ά ν ω  ΰτήν έμ- 
πνευΰμένη κορυφή τοΰ κ ΆναΟταόοπούλ,ου τοΰ Κε- 
χηναίον).... ΑίΟθάνομαχ μέ τή ν  παρηγοριά τή ς νεο
λαίας δίπλα μου, ύμών, αίΟθάνομαι Γίγαντος ίΟχύν 
ένω άποδύρομαι τήν μαύρην αύτή κατάΰταΟη, νά 
σιολεμήδω μαζί αας τόν άγύνα αύτόν κατά παντός 
danpoO...

Η ΗΧΩ (μέ χιλιάδες Οτόματα). ΠρρρρρΙΙ
Ο ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (έξακολουθώντας νά καθρεφτίζε

τα ι μέθα ότά κρυΰτάλλινα νερά τή ς φανταάίας του)... 
καθ’ όλων των μικροδόξων άτομιΟτών έκεΐνων που 
ένόμιάαν φθορεΐον την ‘Ελλάδα και όργίάζουν Σβ* 
τούρνάλια άγοντες αίώνια κάί Κορυδάντων μεθυ- 
άμένων κόρδακας ...

Η ΗΧΩ (ώς άνω). Κόρακας 1
Ο ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (ένθουάιαάμένος) Ή  Έ λληνες, 

ώ φοιτηταί, ώ έπίλεκτοι, ώ έγράμματοι, ώ πατριώ- 
τα ι—δέν ντρέπομαι βλέπετε, νά έπικαλεόθώ άάς 
ποϋ δέν ¿ντραπήκατε, ώς έγώ, άκόμη νά έχετε ώς 
μόνον τιμής παράάημον τό παράάημον τό λάμπον 
άπό θειον φως τοΰ έλληνικοϋ πατριωτιάμοϋ τοϋ μό
νου άληθινυΰ πατριωτιάμοϋ τοϋ κόΰμου...

Η ΗΧΩ (ξεκαρδισμένη άπό τά γέλια). Τοΰ δός 
μου 1

Ο ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (μέ τρεμουλ.ιαάμένη άπό τή  άυγ· 
κίνηάη φωνή). ...πού δέν έντραπήκατε, ώς έγώ, 
μέθα είς έστοχήν ποϋ ό πατριωτιάμός...

II ΗΧΩ ίποϋ Αρχίζει νάγριεϋμ). Σκαάμός 1..
Ο ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (μιάολιγοθυμιόμένος). ...ποϋ ό 

πατριωτιάμός των όπλων ή τής πέννας θεωρείται 
λέπρα, άτιμία, στίγμα, βλακεία, ήλιθιότης— όϋ ώ 
νεολαία, ιίΰ ώ Μιάτριώτα Λμίθεε...

Η ΗΧΩ (καπελλώνουϋα αύτόν). Ήλίθιεί
(Πέφτει τό καπέλλο του καί Λ φαφλαταριά του. 

Tableau).
'Ο κ ο ν ρ ι έ ρ η ς  τ ο ΰ  φ α φ λ α τ α ρ ι ι ΐ μ ο ϋ

Ο,φι Θ ε λ ε τ β

—· Περιεργότατ« όσα έφθεγξατο ό κ. Κλεών κι’ 
Όδυρόμενος στην Κ Ε σ τία »  τής Τετάρτης γιά τη 
δημοτική γλώσσα.

—  «Εις την Γερμανίαν, είχε, υπάρχουν μερικοί, 
οΐ όποιοι γιά νά δείξουν πως ξέρουν καλά την 
‘Ελληνική γλώσσα φροντίζουν νά μανθάνουν τάς ίδιο- 
τροποτε'ρας φράσεις ή λέξεις γ ιά  νά φιγούράρουν 
ώς γνώσται καί τών ελάχιστων ιδιωτισμών τής 
γλώσσης τοΰ λαου».

—  Οί μερικοί αυτοί, με το συμπάθεια, καλοΰ -  
τα ι Krumbacher, Thumb, Dieterich, Krüger, 
κ ι’ άλλοι, ποϋ εξόν άπό την άλλη αξία τους, την 
πραγματική, *ι’ όχι διπλωματική, ξε'ρουν τά  Ε λ 
ληνικά καλύτερα άπό τόν ποιητή τών «Ά λγέω ν- 
Ά λγώ ν» .

— Γέρος άνθρωπος, καί διπλωμάτης, καί νά λέη 
τέτοιες χοντροψευτίε'ς ! Τι θά π·/) ό κ. Κουρούπης 
τότε ;

—  Είπε και γ ιά  τούς Ίσαύρους του δ κ. Κλε'ων 
πώς παράσταθήκανε στην Γερμανία κ ι’ άρεσαν.

—  Τό πιστεύουμε. Μπορούν νά παρασταθοΰν καί 
στην Κορε'α καί στο Ίνδοστάν, καί νάρε'σουν. Μο
νάχα έδώ, στην 'Ελλάδα, δεν θάρέσουν καί θά τό 
δήτε, μέ την μπαλσαμωμένη γλώσσα τους καί την 
μουχλιασμένη ποίησή τους.

—  Ό  μεγαλοφαφλάτωρας κ. Άναστασόπουλος ό 
Κεχηναΐος, άρχισε νά μιλάη φρόνιμα π ιά , καί μάλι
στα υστερ’ άπό τό ευεργετικό βοργιαδάκι τών .τελευ
ταίων ήμερων.

—  Γ ι’ «ΰτό καί στο τελευταίο τρομερό καί βρον
τερό άρθρο του δμολογεΐ «πώς τό έθνος ©ε'ρεται μοι- 
ραίως στην καταστροφή του, άφόΰ ηύδόκησε νά ξα - 
πλώοη τ ή ν  ααπ\λα του κΓ επί τά  γράμματα, κ ’ 
επί τό ΙΙανεπιστήμιον κ ’ Ιπί την ’Εκπαίδευσιν».

— Κ’ εξακολουθεί  «άφοΰ καταντά νά έκπορ-
νεύη καί την γλώσσαν δΓ αυτής, καί τά εύγενέστερα 
τών ονείρων του, ί ι ’ αυτής, τά έθνος αυτά είναι ά- 
ξιον ενός κνούτου Ρωσσικοϋ καί ενός θανάτου πάν- 
τοτεινοΰ κάό αιωνίου».

— Βλε'πετε λοιπόν τό καλό ποΰκανε στά φιλα
ράκο μας τό κνούτο τοΰ «Νουμά»; Τον υποχρέωσε 
νά βλε'πγ) καθαρώτερα τά  πράματα καί νά μη λέη 
ανοησίες 1

— Δέν μάς έφταναν ο{ α γρ ά μ μ α το ι άρχισαν 
νά μάς φορ-ώνουνται τώρα καί οί άδράματο ΐ.

—  "Ενας άπο αυτούς, δ κ. ΙΙολέμης, θά παρα- 
στήση, λέει,ενα δράμα του στό Βασιλικό, ποΰ ή υπό
θεσή του πλέκεται στη νήσο τών άναμ.νήσεων καί 
ά ν α γ ε τ α ί στους χρόνους των πάραμυθιών καί τών 
κολοκυθοκορφάδων.

— Γιά τούς άξιους συναδέλφους του τά  λέμε 
άλλη φορά.

—  θ ά  πάη, λένε, κ ι’ δ Μιστριώταγας στά Ιερο
σόλυμα τό ΙΙάσχα γίά  νά γίνη Χατζής— Χατζη- 
γεωργάκης, δηλαδή νά ποΰμε.

— Ό  κ· Χατζίδακις δέ θά ' πάη. Τόν έκανε 
Χ ατζή καί Δερβίση ό Πάλλης μέ την απάντησή του 
γιά  την «*Ονισσα».

— Γιά την «Γκούραΐν«» τής δ. Ζωγράφου α ξ ί
ζει νά γράψουμε δυο λόγια. “Εχει 100 τόσες σελί
δες κ’ έρχεται τρίτο, στόν όγκο, ΰστερ’ άπό τά ρο
μάντζα τοΰ Στεφ. Ξένου καί τά  « ’Αξιωματικού απο
μνημονεύματα» τοΰ κ. Κουραύπη.

—  “Αρα ή άξια της ζυγίζεται μέ τό καντάρι.

Ο Ιδ ιο ς

Τ ΡΑ ΓΟ ΥΔ ΙΑ

ΠΟΝΟΣ ΚΡΤΦΟΣ

Τόν πόνο της φυχής μου τόν κρυφό 
Κανείς δέν τό είξέρει- 

Μονάχα ένα βραδύ μέ τά ήλιογέρματα 
Μυρωμένο τόν πήρε κάποιο αγέρι ..

— Τάχα ποιός ξέρει, ποΰ τόν έχει φέρμ!

Κα\ σπόρον άπ’ τά σπλάχνα κάποιου ά 
Μαζή του έπήρε πέρα 

Κι’ άδερφωμένα καί τά δυό μισέφανε—
Σέ κάμπο έπέσαν τάχατε ή σέ ξέρα}

— Τάχα θέ νά φυτρώσουν καμμιά μέρα ·,

Κι’ άποζητάει τό σπόρο του ό άνθός,
Κι’ δλο ρωτάει ταγέρι.

Κα\ γιά τόν πόνο έγώ'ρωτάω άνώφελα,
Σ’ άλλη φυχήν άν ηύρε τάχα {ταίρι...,

— Πόνος κα\ σπόρος ποϋ εϊνε ποιός τό ξέρει!...

Σέ βωλοκοπημένη έσπάρθη γής 
Ό  σπόρος, ή σ’ έρμίας σήπεται μάκρη ; 
Εύρήκε ό πόνος άγκαλιά κι’ απόγυρε

Σέ ποιοϋ ματιοϋ τήν άκρη 
0ά λαμπνρίσμ τάχα κάποιο δάκρυ ;

Τόν πόνο τή? 'ψυχής μου τόν κρυφό 
Κανε\ς δέν τόν είξέρει...

ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
—Κ. ’Ακρίτα. Λεν θά το δημοσιεύσουμε άν δεν μας 
στείλετε τάληθινό σας δνομα. Αύτό θά γίνεται πιά γιά 
όλους. Όσα μας στέλνουν έδώ καί μπρος θάναι σαν νά 
μή μάς τά στέλνουν άν δέν έχουν στο πλάι καί τάληθινό 
δνομα καί τό κατατόπι τοϋ αποστολέα, ποϋ ά« δέν θέλη 
νά φανερωθή σέ κανόναν άλλον εξόν άπο τον «Νουμα» 
φτάνει μονάχα νά μας το γρίψη.—κ. Νακόγκφτο. Σας 
ευχαριστούμε γιά τήν πληροφορία ποΰ μάς δίνετε. Θά τήν 
χρησιμοποιήσουμε στά «"Ο,τι θέλετε·.—κ. Δέλτα Σίγμα. 
Τό λάβαμε καί τό «Φίλημα τοϋ Βοργια». θά δημοσιευθή 
κι’ αΰτύ,δπως καί τάλλο, μονάχα νά περιμένετε λίγο,γιατ’ 
είμαστε πνιγμένοι άπό ίίλη. Σας ευχαριστούμε, ποΰχατε 
τήν χαλωσύνη νά μας φανερώσετε τάληθινό σας δνομα.— 
κ. Α Σ. Μ. Τό δημοσιεύουμε ’δώ αυτό ποΰ μάς έστείλατε 
καί σας ευχαριστούμε: Στις εξετάσεις τής Γιατρικής Σχο
λής.*0 καθηγητής: Ποιο είναι τό Ισχυρότερο εμετικό; ‘Ο 
φοιτητής (ίίστερ’άπό λίγη σκέψη) Ταρθρα τοΰ Κόντε Κου- 
ρούπη I -  Κ. Νικ. Σπερ. Σας έπρόλαβε άλλος. Γιά νά 
πεισθήτε, δημοσιεύουμε ’δώ τήν μεγαλοπρεπέστατη αυτή 
Ιμμετρη μεγαλοφυια ποΰ μας έστείλανε άπό τό «Πανα
θηναϊκό}) γραφείο τοΰ κ. Κίμωνχ Μουχλίδη. Καμαρώ
στε το :

Στην «Παναθηναϊκή»
Σά(χ)λα τοΰ Μιχαηλίδη 
θά μας πή τήν Κυριακή 
γιά σοφούς καί γιά μωρούς 
καί γιά κάποιονε ΚαάΟίδη 
ό χαριτωμένος Φαίδων 
ό Γρηγόριος ό 3έρν 
ποΰ μετέφραζε τόν Βέρν 
στην «Διάπλαση τών IIαίδωνϊ.

—κ. ’Αθηναίο στά [Γαρίσια. Τήν άνταπόκριση τήν λά
βαμε καί σας ευχαριστούμε. Θά τήν δημοσιεύσουμε στό 
φύλλο τής παραπάνω Κυριακής για νά βουβαθοΰν καί με
ρικά απύλωτα δημοσιογραφικά στόματα ποΰ σαλιαρίζουν 
πώς ό Ρ*.’Βθνιχός Διδάσκαλος Ιψέμματκ διάδοΰε πώς 
ϊιαοίστηχε στη θέση τοΰ Λεγχράν. Μέ τήν ανταπόκρισή 
σας θά λουφάξουν χαί θά βγάλουν άθελα τό χαπέλλο τους 
σ’ εκείνον ποΰ τιμάει σήμερα τό ‘Ελληνικό δνομα στό 
χέντρο τοΰ πολιτισμού.

ΚΕΡΑΟΣ 312,140 ΔΡΑΧΜΩΝ
Ναί 1 3 1 3 , 1 4 0  δραχριά; εδωκε μέχρι τοΰδε 

τά γραφεΐον τοΰ τραπεζομεσίτου κ. Ί ω .  Φ ω τ ίο υ  
είς τούς πελάτας του. “Ητοι έκ τών αγοραστών λα- 
χειοφάρων δμολογιών έκ τοΰ γραφείου του έχουν 
κερδίσει διάφορα π.οσά, άνερχόμενα είς τον στρογγυ
λόν άριθμάν 3 * - £ Ύ ,1 - 4 0  δραχ.

Ό  κ. Ίω . Φωτίου θε'λει ν’ άναβιβάσν] τά ποσόν 
τοϋτο είς 1 ,000 ,000 δραχ. Έ πιθυμών δε '¿να συμ- 
μετάσχωσι τούτων πάσαι, αί τάξεις τής κοινωνίας 
ΰπ ο δ ίβ ά ζε ι τήν προκαταβολήν δ ι’ έκάστην λαχειο- 
φόρον τής ’Εθνικής Τραπε'ζης είς δραχ. 8  καί κα- 
λεϊ τούς θε'λοντας ν’ άγοράσωσι τοιαύτην νά προσελ- 
θωσιν εις το τυχηράν γραφεϊόν τευ , δπου πάντως 
θά κληρωθή μετ’ άριοιβής δμολογία τ ις  καί τ ί  χαρά 
νά είναι ή πρώτη μ'ε τάς 70 ,000 χρυσάς δραχμάς 

. τήν 19 Μαρτίου έ. I ., οτε γενήσεται ή κλήρωσις. 
j Ω σαύτως ασφαλίζονται καί λαχειοφόροι όμολογί-

αι τής αΰιης ’Εθνικής Τραπέζης διά τήν αυτήν είς 
| το άρτιον κλήρωσιν τής ΐ9  Μαρτίου 1904 αντί μίάς 

δραχμής έκαστη.

ATELIER DE RELIEUR
Ν. S. L A R D I S

ι
j ATH EN ES-RUE PRAXITELLES 28.



Τιμή έχδάσεως χαθ όμολογίαν ®Ρ*Χ· 100.
Χαρτ όσημον » 0.50

Σύνσλον δραχ. 100.50
καταβλητέα; κατά δόσεις ώς εξής :
Λ’ δόσις δρ. 25.50 χατά τήν εγγραφήν άπό 10 μέχρι; 20 

Μαρτίου 1904
Β’ » » 25.— από τής τής 1 μέχρι τής 5 Μαίου 1904
Γ' » » 25.— άπδ τής 1 μέχρι τής 5 Σβρίου 1904.
Δ' » » 25.— άπό τής 1 μέχρι τής 5 Νβρίου 1904.

Δρ. 100.50
Οί προτιμώντες δΰνανται να καταβάλωσιν δλόκληρον 

τδ άντίτιμον χατά τήν έγγραφήν έπί έχπτώσει δρ. μι«;, 
ήτοι άντί δρ. 99.50.

Αί έγγραφαί γίνονται δεχταϊ άπδ τής 10 μέχρι τής 20 
Μαρτίου 1904.

Έν Άθήναις παρά τή Έθνιχή Τραπέζα τής ‘Ελλάδος.
ο Ίονιχή Τραπέζη Ινΐπ)ϊ(]βί.
» Τραπέζη Βιομηχανικής Πίστεως 

τής Ελλάδος.
Έν ταίς ’παρχίαι; παρά πάσι τοϊ; ύποκαταστήμασι τής 

Έθνιχή; Τραπέζη; τής ‘ Ελλάδος καί Ίο'ΐκής Τραπέζής 
Βίΐτηΐίΐβή καί των ετέρων ανωτέρω Τραπεζών.

Κατά τάς έν Άθηναις παρά τή ’Εθνική Γραπέζγι ένερ- 
γοομένας έγγοαφάς γίνονται πληρωμαί δεχτχί καί εις 
έπιταγάς τραπεζικά; ό'ψεως έπί του έξωτερικοϋ εις χρυ
σόν, τής τιμής χανονιζομένης χατά τήν έν τώ Χρηματι- 
στηρίω ’Αθηνών τιμήν του εξωτερικού συναλλάγματος.

Έγγραιραί γίνονται επίσης δεκταί άπό σήμερον δι’ α|- 
τήσεων ή επιστολών πρδς τδ έν Άθηναις Κεντρικδν Κα
τάστημα τής Εθνικής Τοαπέζης, συναποττελλομένου το ν  
αντιτίμου τής πρώτης δόσεως ή τού δλου αντιτίμου των 
έγγραφομίνων δμολογιών.

‘Η αποστολή τοϋ αντιτίμου γίνεται διά τραπεζικών 
ή ταχυδρομικών επιταγών.

Έ γγριιψιιί γ ίνο ν τα ι δεκτα ί έκ ι ο ί  έξειτερικοΟ 
μόνον έ«1 καταβολή κατά τήν έγγραφΐιν δρανςμών 
99 50 δ»ά τό δλον τ ίμ η μ α  έκάστης ομολογίας δι’ επι
στολών πρίς τήν Διοίκησιν τής Έθνιχή; Τραπέζης τής 
‘Ελλάδος εις Άδη-ας συναπυστελλομένη; επιταγής οψεως 
τραπεζικής έπί Αθηνών εις τραπεζικά γραμμάτια ή επί 
Λονδίνου, Παρισίων ή Βερολίνου, εις χρυσόν. Τάς εις 
χρυσδν έπιταγάς ή ’Εθνική Τράπεζα θέλει τρέψει εις 
τραπεζικά γραμμάτια έπί τή τιμή του συναλλάγματος τής 
ημέρας τής λήψεως, άποστελου.ένου λογαριασμού τφ έγ- 
γραφομένω.

Κατά τήν Εγγραφήν παραδο^ήσονται τοΐς έγγραφομε- 
νοις προσωριναί αποδείξεις, άνταλλαχθησόμενάι Ει ανω
νύμων πνοσωρινών τίτλων χατά τήν χαταβο'ήν τής δεύ
τερα; δόσεως, 6τε θέλουσι παραδοθή οί προσωρινοί ανώ
νυμοι τίτλοι έντελώς έξωφλημένοι χαί πρδς τους χατα- 
βχλόντας δλόκληρον τδ τίμημα άπ’ αρχής.

Οί δριστιχοί ανώνυμοι’ τίτλοι παραδοθήσονταε τοΐς 
ομολογιούχοι; κατά τήν καταβολήν τής τελευταίας δόσεως 
έπί επιστροφή τοϋ προσωρινού ανωνύμου τίτλου. Κατα 
τήν προθεσμίαν τής πληρωμής τής τελευταίας δόσεως πα· 
ραδοθήσονται οί δριστιχοί ανώνυμοι τίτλοι χαί πρδς τους 
χαταΕαλόντας άπ’ άρχής τδ 8λον τίμημα των δμολογιών.

Εις τους έχ τοϋ εξωτερικού έγγραφομένους άποστέλ- 
λονται αί αποδείξεις τής έγγραφης. Τους προσωρινού; καί 
Εριστικούς ανωνύμους τίτλους όφείλουσιν ουτοι νά παρα- 
λάβωσιν έν Άθήνσις παρά τής ’Εθνικής Τράπεζες τής Ε λ
λάδος, έάν δέν προτιμώσι νά καταθέσωσι τοδς τίτλους 
τούτους πρός φύλαξιν εις τδ ταμεοιν τών τίτλων τής Ε
θνικής Τραπέζης έπί αποστολή πρδς αυτούς τής σχετικής 
άποδείξεως καταθέσεως.

ΠΡΩΤΗ ΚΑΗΡΩΣΙΣ ΜΕΤΑ Α ΑΧΝΩΝ ΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1904
ττιύτης δέ καί τών έπομένων κληρώδεων τοϋ 1904 
μετέχουϋι καί οΐ σιροτιμΛΟαντες τήν κατά δόάεις 
■καταβολήν τοϋ άντιτίμο« έάν κατέβαλον πρό τής 
κληρώϋεως πάόας τάς πρή της χρονολογίας τής 
κληρώάεως ληξιπροθέάμαυς δόάεις.

11ΙΝΑΞ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ
Α ο κ νο ι κ α τ ά  το  έ το ς  1 9 0 4 1

Κατά τδ Ετος τοδτο θά γίνωσι τρείς κληρώσεις ώςέξής. 
ά) 1 ’Ιουνίου.
6') 1 ’Οκτωβρίου; 
γ ') 1 Δεκεμβρίου.
Δά έξαχθώσι δ’ έκ τής χληρωτΐδος 16 αριθμοί 8ι' έχά- 

στην χλήρωσιν, εις τήν δποίαν θά διανέμωνται ως κέρδη 
75 χιλιάδες δραχ. εκάστοτε. Οΰτω δ πρώτο; άριθμδς θά 
κερδίζη 50 χιλιάδας δραχμάς. Οί πέντε Επόμενοι άνά τρείς 
χιλιάδας καί οί δέκα τελευταίοι άνά χιλίας δραχμάς.

Λ α χ ν ο ί από  το ϋ  1 9 0 ί » — 1 9 1 9
Κατά τήν περίοδον ταύτην θά γίνωνται τέσσαρε; κλη

ρώσεις κατ’ Ετος, ώς έξής :
ά) 1 Φεβρουάριου ‘ έξαιρετικώς διά τδ 1905, ή κλή- 

ρωσις αΰτη θά γίχη γήν ί  Μαρτίου},
6') 1 ’Ιουνίου, 
γ ') 1 ’Οκτωβρίου, 
δ') 1 Δεκεμβρίου.
Κατά

τδ.
κάστην
δους 75 χιλιάδων δραχ. έν συνόλω δι’ έχάστην χλήρωσιν.

Λ α χ ν ο ί από τ ο ϋ  1 9 1 9 — 1 9 9 8
Κατά τα ετη ταϋτα θά γίνωσι τρείς κληρώσεις, ώς 

έξης :
ά) Κατά τήν 1 Φεβρουάριου.
6 ') Κατά τήν 1 ’Ιουνίου, 
γ ')  Κατά τήν 1 Δεκεμβρίου.
Κατα τήν περίοδον ταύτην θά έξάγωντχι άνά πασαν 

χλήρωσιν οί έξής αριθμοί :

______________ a s *  2 0 , 5 0 0 , 0 0 0
Δ1ΗΡΗΜΕΝ0Ν ΕΙΣ 9 0 s ,b o o  ΟίΟΛΟΓίΑΣ lO O  ΔΡΑΧΜΩΝ ΕΧΑΣΤΗΝ 

έη\ τόκφ ¿τησίφ ϊ  τοΐς 100
   .

ΣΤΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΛΑΙΜΩΝ ΔΡ. 10.925.0Θ 0

Ε Κ Δ Ο Σ ΙΣ  ΕΙΣ ΔΗ Μ Ο ΣΙΑΝ  ΕΓΓΡΑΦΗΝ
1 0 5 , 0 0 0  Ο Μ Ο Α Ο Π Β Ν

ΤΛΗΒΓ

χαστος καί 15 αριθμοί χερδίζοντε; «νά δρ. 1000 έκαστος. 
Ήτοι έν δλφ δοαχμάς 80 χιλιάδας

- J . . .  ‘ .  .  .· .Κατα τήν χλήρωσιν τής 1 ’Ιουνίου θά έξαχθώσιν τής 
κληρωτίδο; 31 αριθμοί,

'Εξ αύτών δ πρώτος κερδίζει 50 χιλιάδας.
Οί πέντε επόμενοι άνά τρείς χιλιάίας καί οί λοιποί 

25 ανά χιλίας δραχμάς. "Ητοι έν συνόλιρ έννενήκον:α χ ι
λιάδα; δοα/μάς.

Τατά τήν τρίτην χλήρωσιν τής 1 Δεκεμβρίου θά κλη- 
ρωθώσι 5σοι αριθμοί καί κατά τάς κληρώσεις τής 1 Φε
βρουάριου τής χρονίας ταύτης περιόδου.

Λ αχνοί από τοϋ έτοιτς 1 9 1 2 9 — 1 9 3 8
Κατά τήν περίοδον ταύτην θά γίνωνται ετησίως τρείς 

κληρώσεις.
ά) Κατά τήν 1 ΦεβρΟυαρίου.
6') Κατά τήν 1 Ιουνίου.
γ*) Κατά τήν 1 Δεκεμβρίου.
Κατά τήν χλήρωσιν έκάστης 1 Φεβρουαρίου θά ίξά- 

γωνται λαχνοί 15 έκ τών δποίων δ πρώτος θά κερδίζη 
δραχμάς 50,000, οί τρείς επόμενοι άνά τρισχιλίας καί οί 
Ενδεκα τελευταίοι άνά χιλίας.

Ήτοι έν συνόλω 60,000.
Κατά τά; κληρώσεις τής 1 ’Ιουνίου θά έξάγωνται άπδ 

τής κληρωεΐδ,ς 1 I λαχνοί εκ τών δσοίων ό πρώτο; θά
κερδίζη 50 χιλιάδας καί οί 10 επόμενοι άνά χιλίας.

Ήτοι έν συρόλω δραχμάς 60,000.
Κατά τάς κληρώσεις έκάστης 1 Δεκεμβρίου θά κερδί- 

ζωσι τόσοι αριθμοί ίσοι καί κατά τάς κληρώσεις τής 1 
Φεβρουαρίου τής χρονικής ταύτης περιόδου τοϋ 1928-1938.
Λ α χ ν ο ί απ ό  Έοϋ £τον^ 1 9 3 9  — 1 9 4 3

Κατά τήν περίοδον ταύτην θά γίνωνται δύο χληρώσεις 
κατ’ Ετος.

ά) Κατά τήν 1 ’Ιουνίου έχάστου Ετους.
6') Κατά τήν 1 Δεκεμβρίου έχάστου ’έτους.
Είς τάς δύο κατ’ Ετος κληρώσει; θ» εξάγονται άνά 

δέχα εξ αριθμοί έχ τής χλλρωτίδος. ’Εξ αυτών δ πρώτος 
θά κερδίζη 50,000 Ερχχμάς οί πέντε επόμενοι άνά 3,000 
χαί οί τελευταίοι 10 άνά 1000.

"Ητοι έν ίλω  75,000 δραχμάς άνά έκάστην χλήρωσιν. 
Λ α χ ν ο ί άπό τ ο ϋ  ίτ ο ιτ ς  1 9 1 - 1 — 1 9 3 3

Κατά τήν περίοδον ταύτην θά γίνωνται δύο κληρώ
σεις κατ’ Ιτος.

ά) Άνά πασαν 1 Ίο.υνίου-
6') Άνά πασαν 1 Δεκεμβρίου.
Κατά τά; δύο ταύτα; έκαστου Ετους κληρώσει; θά 

έξάγωνται άνά έχάστην χλήρωσνν εννέα λαχνοί. Έ ξ αύ
τών δ πρώτος θά κερδίζη 40,000 δραχμάς, δ δεύτερος
3.000 δρ. καί οί 7 τελευταίοι άνά χιλίας δραχ. Εκαστος.

Δηλαδή θά διανέμωνται εί; έχάστην χλήρωσιν άνά
50.000 δραχμαί.
Λ α χ ν ο ί άπ ό  τ ο ϋ  ϊ τ ο ν ς  1 9 3 1 — 1 9 3 8

Κατά τήν περίοδον ταύτην θά γίνηται μία κλήρωσις 
άνά παν Ετος.

Κατά πασαν 1 Δεκεμβρίου.
Κατά τάς κληρώσεις ταύτας θά έξάγωνται 9 λαχνοί 

έκ τών δποίων δ πρώτος θά δίδει κέρδος 40,000 δραχ. δ 
δεύτερος 3,000 κάί ο ί  7 τελευταίοι άνά 1000 δρ. έκαστος.

"Ητοι τδ σύνολον τών κερδών είς έκάστην χλήρωσιν 
θά είναι 50,000 δραχμαί.

ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΪ ΔΑΝΕΙΟΥ
Έν ύπερημερίφ περί τάν καταβολήν μιας, ή πλειόνων 

δόσεων, οί δμαλογιοϋχοι βαρύνονται διά τόκου ύπερημε- 
ρίας πρδς 6 ο)ο κατ’ Ετος.

. Έάν αί Καθυστερούμεναι δόσεις δέν χαταβληθώσι μετά 
τών οφειλομένων τόχωνύπερημερίας τδ βραδύτερον μέχρι 
τής 15 Ίανουαρίου 1905 ή έχδ'θεισα προσωρινή άπόδει- 
ξις ή 6 έχδοθείς προσωρινός τίτλος δέν μετέγουσι τών 
κληρώσεων, χαί άποβαίνουσιν αύτοδιχαίως άκυροι, τον δέ 
δριστιχδν τίτλον ή Εθνική Τράπεζα δικαιούται άνευ είδο- 
ποιήσεώς τινο; τοϋ δμολογιοΰχου νά έκποιήση διά δύο 
μεσιτών έν τώ Χοηματιστηρίω ’Αθηνών διά λ)τμδν του 
δμολογιούχου, άφου δέ.πληρωθή αΰτη έκ τοϋ τιμήματος 
τδ όφειλόμεναν. μέρος τοϋ άντιτίμου μετά τών τόκων διά 
συμψηφ.σμοϋ έκ τοϋ έπιτιυχθέντος τιμήματος, τδ τυχδν 
ύπόλοιπον καταθέτει παρ’ έαυτή ά-όκως είς τήν διάθεσιν 
τοϋ χαθυστερήσαντος έπί προσαγωγή . καί παραδόσει τής 
προσωρινής άποδείξεως ή τοϋ προσωρινοϋ τίτλου.

Οί παράδοθησόμενοϊ τοΐς δμολογιούχοις δριστιχοί άνώ- 
νυμοι τίτλοι θά φέρωσι προσηρτημένα τά μέχρι; έξοφλή- 
σεοις τοϋ δανείου έτήσια τοκομερίδια πρδς δραχ. 2 1)2 
Εκαστον, τοϋ τόκου τών δμολογιών άρχομένου άπδ 1 Ία
νουαρίου 1905.

Αί κληρούμεναι ε!ς τδ άρτιον όμολογίαι . Εξοφλούνται 
κατά τήν λήξίν τοϋ πρώτου μετά τήν χλήρωσιν τοκομε
ριδίου μετά τοϋ τοκομεριδίου τούτου. Ή  πληρωμή τών 
λαχνών γίνεται τών μέν κληρουμένων κατά τήν Λ’ Εξα
μηνίαν τη 30 Ιουνίου, τών δέ κληραυμένων κατά τήν Β* 
εξαμηνίαν τή 30 Δεκεμβρίου έκαστου Ετους. Είς τάς μετά 
λαχνοϋ χληρουμένας δμολογίας χχταβάλλεται πρδς έξό- 
φλησιν μόνον δ λαχνός.

Ί ΐ  πληρωμή τών είς τδ άρτιον ή μετά λαχνοϋ Εξο
φλητέων δμολογιών, γίνεται έπί τή προσαγωγή τοϋ τ ί
τλου τής δμολογίας φίροντα προσηρτημένα πάντα τά 
μεταγενεστέρας λήξεως τής ορισμένη; διά τήν πληρωμήν 
ήμέρας τοκομερίδια. Τά έλλείποντα έκ τών τοκομεριδίων 
τούτων έκπίπτονται έκ τοϋ τελευταίου κεφαλαίου ή λαχνοϋ.

Ή  ύπηρεσία τοϋ δανείου γίνεται παρά τή 'Εθνική 
Τραπέζη καί τοΐς ϋποκαταστήμασιν αυτής.

Αί κληρώσεις ων μετέχουσιν άπ’ άρχής αί 205.000 
δμολογίαι ένεργηθήσονται χατά τούς συνημένους πίνακας.

Αί κληρώσει; γίνονται δημοσία έν τή Στοφ τοϋ έν 
Άθήναις Καταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελ
λάδος Ενώπιον τοϋ διοικητικοί αυτής συμβουλίου συιεπα-

μετά προηγουμένην βεβαίωσιν τοϋ άλ 
γίδων ύπδ τής ανωτέρω ’Επιτροπή; 
κλειόμενη αδθις αετά τη v í n i r  ν’

τοϋ Προέδρου τοϋ Άρείου Πάγου, τοϋ Νομάρχου Ά τ τ ι-  
τή ; κχί τσϋ διιυθυντοϋ τής ’Αστυνομία;.

Οί κλήροι θέλουσι τοποθετηθή έντδς κληοωτίΐος προ 
τής πρώτης κληρώσεο·; μετά προηγουμένην έξίλεγξιν ενώ
πιον τοϋ συμβουλίου τής Τραπέζης, τοϋ Β«σ:λ. Επιτρό
που καί τή; έν τή προηγούμενη παραγράφω άναφεροχέ- 
νης επιτροπής.

Μεθ’ δ ή κληρωτίς κλείεται διά δύο κλειδών, ων τήν 
μίαν φυλάττει δ Διο’ κητής τής ’Εθνικής Τοαπέζης καί 
τήν έτέραν δ Βασιλικός Επίτροπος καί σφρχγίζετει διά 
τών σφραγίδων τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, τής νομαρχίας 
’Αττικής, το ν  διοικητοΰ τής Εθνικής Τραπέζης καί τού 
παρά τή Τρκπέζη Βασιλ. ’Επιτρόπου.

Καθ’ έκάστην χλήρωσιν άνοίγεται ή κληρωτίς μόνον
αλυμάντου τών σφρα- 
ή; σφραγιζομένη κχί 

ιομένη αδθις μετά τδ πέρας τής κληρώιεως.
Τό δάνειον έξοφληθήσεται έντός πεντήκοντα πέντε 

έτών έπί τή βάτει τοϋ οικείου χρεωλυτικοϋ πίνακος, τών 
είς το άρτιον Εξοφλούμενων δμοχογκών κληρουμένων κατά 
τήν χλήρωσιν τής 1 Δεκεμβρίου έχάστου Ετους. ‘II 
πρώτη κλήρωσις δμολογιών είς τό άρτιον θέλει γίνη τή 
1 Δεκεμβρίου 1908.

Έάν έγγρχφώσιν δμολογίαι πλείονε; τών έχδιδομένων 
εί; δημοσίαν Εγγραφήν 105,000, ή Διοίκησις τής ’Εθνι
κής Τραπέζης Επιφυλάσσει έαυτή τό δικαίωμα τής κατα
νομής ένεργηθησομένης πρδ τή; προθεσμίας τή; Βας δόσεως.

‘Η καταβολή τών έπομένων τή πρώτη τών δόσεων καί 
ή πχράδοσι; τών προσωρινών καί τών δριστικών τ ’ 
γενήσονται χατ’ επιλογήν τοϋ έγγραφέντος ή παρά 
‘Ελλάδι χαταστήματι, Ενθα έγένετο ή έγγραφή, ή 
τφ χεντριχφ χαταστήματι τή; Έθν. Τραπέζης,

Κατά τήν άνταλλαγήν τών προσωρινών τίτλων πρός 
τούς όριστιχούς ή Τράπεζα δύναται δπως μή τηρήση τήν 
ταυτότητα τών αριθμών-
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1904 48 48
1905 64 - 64
1906 64 _ 64
1907 64 — 64
1908 64 985 4049
1909 64 1218 1282
1910 64 1251 1315
4911 64 1284 1348
1912 64 1317 1381
1913 64 1352 1416
1914 64 1388 1452
1915 64 1423 1487
1916 64 1461 15251917 64 1499 1563
4918 64 1538 1602
1919 73 2079 2152
1920 73 2132 2205
4921 73 2187 2260
4922 2244 2246
4923 73 2301 2374
4924 73 2361 2434
1925 72 2422 2495
1926 73 2484 2557
1927 73 2548 2621
1928 ”3 2614 2687
1929 41 3181 3222
1930 41 3260 3301
1931 41 3314 > 33351932 41 3427 3463
1933 41 3514 3555
1934 41 3603 3644
1935 41 3695 3736
1936 41 3787 3328
1937 41 3884 3925
1938 41 3982 4023
1939 32 4532 4614
1940 32 4597 4729
1941 32 4816 4868
1942 32 49b6 4955
1943 32 5061 5093
1944 18 5688 5706
1945 18 5831 5849
1946 18 5977 5995
1947 18 6127 6145
1948 18 6280 6298
1949 18 6438 6456
1950 13 6599 6617
1951 18 6764 6782
1952 18 6934 6952
1953 18 7108 7126
1954 9 7786 7795
1955 9 7981 7990
1956 9 8181 8190
1957 9 8385 8394
1958 9 8595 8604

Σύνολον ομολογιών 20500

*0 Διοικητής τής Έθν. Τραπέζης τής Ελλάδος


