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ílork  δε σε άντικρνσανε  id μάτ ια  μου,
Μ ά δ ν ο ν ; μ ο υ  στο πλευρό οου τρέχει α ιώ νια  
Κ α ί ζοϋμε τα ιρ ιαστά , κ ι είναι τρ ιγύρω  μας  
Τριαντάφυλλα κ ι’ Αν&οι κα ί χελιδόν ια !

Ποτε δέ σε αντικρνσανε τά μ ά τ ια  μου,
Μ ά ό στίχος μου  τδ δρόμο  οου έχει πάρει, 
^Στών άστρων το άντ ιχάρ ισμα  σε: Αγκάλιασε 
Κ ι εχει άπδ  σε παρμένη  ολη τη χ ά ρη !

Ποτέ δέ σε άντικρύσανε τά μ ά τ ια  μ ο υ ,
Αία είνα ι ή ψ υχή  μου  πάντοτε μ α ζ ί σου,
Τον Αγνώστου το Ανεξήγητο μας έδεσε '
Κ α ί ζώ νει μ α ς  τδ φώς του Π αραδείσου]

ΘΡΑΣ. ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΤ L E G R A N D

Μ: ξάφνισε ό λόγο; κάποιων ’Αθηναϊκών φύλλων 
■γιά τό θάνατο του Αιμίλιου Ι^ Γ β ίκ Ι . ΣΙ καιρό που 
χαραδίδεται στήν <αταφρόνηση καί στήν οργή τού 
άθώου κόσμου οποίος εργάζεται, με τη  βοήθεια 
τ ι ;  Τέχνη; η τής ’Επιστήμη:, άχάνου στη νέα μα; 
γλώσσα και στά νεα μχς  γλωσσικά μνημεία, σάν 
■ποιητή; ή σάν άπλό; ερευνητή;, σε καιρού; τέτοιου; 
ό θρήνο; αΰτο; χοΰ ακούστηκε άχό τ ι ;  στήλες κά- 
χο'.ων εφημερίδων γιά  τό θάνατο τοϋ Lβgrand καί 
τά  ρητορικά λουλούδια χοΰ σκορπίστηκαν άπάνου στο 
μνήμα του είναι γ ιά  νά παραξενέψουν τον ήσυχο πα
ρατηρητή, κι άκόμα γ ιά  νά τον κάμουν πικρά νά 
γελάση καί σατυρικώτατα.

Π αράχλευρα μέ τό Σάθα καί ό 1^γ& ικ1, άν δχι 
■μέ την τόλμη καί μέ τή φαντασία του χρώτου, μ ά  
•μπορεί μέ χιό πολλή προσοχή, ρ.ά; έδωκε την ε’ι- 
χόνα ενο; ριεγάλου δουλευτή ποΰ τή  ζωή του δλη

* Σημειώθηκαν ο ΐ  γραμμές αυτές από καιρό, γιά τά 
δοθούνε κάπου, τις μέρες που μάθαμε πώς πέθανε ό 1 ^ -  
Γβηιΐ, κι άπομείνανε λησμονημένες μέσα στίι συρτάρι. 
Τώρα μέ τήν είδηση πώς δ Τυχάρη; διωρίστηκε καί στήν 
ίδρα τοϋ πεθαμένου (νίκη καί τοΰτο πολυσήμαντη τής 
γλωσσικής ιδέας), καί πώς άρχισε στίς τρεις τοϋ μήνα 
τούτου καί τδ νέο μάθημά του στδ Παρίσι κα! πως μίλησε 
γεά τή «σπουδή που ηυραν τά Ελληνικά γράμματα στή 
Γαλλία», τ!ς Εαναθυμήθηκα τις γραμμές αύτές, καί τις 
στέλνω του βΝουμϊ».

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

M E N O S Φ ΙΛ Η Ν Τ Α Ε

τήν πέρασε στο ψάξιμο, στο ξεθαμα, στήν εξέταση 
και στό φανέρωρια τών εογων εκείνων, ιστορικών ή 
λογοτεχνικών, άπό τά  χρόνια μχς  τά  μεσαιωνικά ίσα 
μέ τά  χτεσινά μα ;, όλων εκείνων ποΰ άπό τό ποίημα 
του Σπανέα, εν* άπό τάρχαιότερα λείψανα τή ; δη
μοτικής γλώσσα; ίσα μ» τά  χαρτιά ποΰ μά ; λένε γιά  
τή ζωή και γιά  τό θάνατο τοϋ Ρήγα , σημάδια είναι 
ολοφάνερα σεβάσμια τ ή ; Ιλληνική; ψ υχή ;, αθάνατη; 
με ολα τ η ; τάλλάγματα, σέ όποιο τή ; Ινεργεία; τη ; 
κύκλο, σέ όποιον καιρό τ ή ; ιστορία; τ η ;. Ό  φωτο
στέφανο; τοΰ γόη τραγουδιστή δεν κυκλώνει τό κε
φάλι τοΰ σοφοΰ ποΰ δουλεύει παράμερα. 'Έ να; 
πεοιμαζωχτή; είτανε κάθε λογή; Ολικών, κάί λιθα- 
ριών άχαρων, καί πετραδιών ποΰ κάτι αξίζουν, "Ο
μως μέ όλα τοΰτα, μέ τά  λιθάρια καί μέ τά πετρά
δια, μιά πυραμίδα υψωσεν, εργάτη; μέ τά  σιδερένια 
χέρια του. Καί άπάνου στήν κορφή τή ; πυραμίδα; 
αυτή ; Οά στυλωθοΰνε μ,ιά μέρα, απείραχτα άπό τ ί ;  
προσβολές τών κάθε είδους βαρβάρων, τά  είδωλα τ ή ; 
νέα; μα; Ιστορία ;, τ ή ; νέας μα;  Τέχνης. Δόξα καί 
τιμή στού; τέτοιου; δουλευτάδε;, τού; ευεργετι
κού;, σέ κάθε Σάθα καί σέ κάθε !

Καί γιά  τοΰτο σωστά στήν περίστασην αΰτή 
στοχάστηκε τά «Ά σ τυ »  νά ζητήση τοΰ Μηλιαράκη 
δύο λόγια γιά  τον «αοίδιμο», καθώ; τον είπε, νεκρό. 
Καί άπό κάθε άλλον άρμοδιώτερο; ό εκδότη; τοΰ «Δ ι- 
γενή ’Ακρίτα», δ ευσυνείδητο; καί δοκιμασμένο; μα ;

| πεζογοάφο; τών «Κυκλαδικών» καί του «Βασιλείου τή ; 
Ν ικα ία ;* , νά πώ ; άοχιζει τή γραμμένη στήν έντέ- 
λεια σημείωσή του γ ιά  τά έργο τοΰ Ι^ΊΉ ΙκΙ :

«Ό  θάνατο; τοΰ Αΐμιλίου Λεγράνδ δύναται νά 
θεωρηθή ώ ; μεγίστη απώλεια ηθική διά τήν φιλο
λογίαν καί ΐστοοίαν τή ; νέα; * Ελλάδος».

Καί νά πώς τήν τελειώνει:
« 'Η  εργασία τοΰ άνδρό; τούτου υπήρξε μεγίστη.
Έ ξ ερωτο; πράς τήν ελληνικήν γλώσσαν καί πάν 

δ,τι ελληνικόν έμπνεόμενος ήγειρε διά τ ή ; φιλοπο- 
ν ία ; του άγήρατον κολοσσιαϊον μνημείον, τά κάλ- 
λιστον όπερ θέλει διατηρήσει άγήρατον τήν μνήμ,ην 
αύτοΰ ε ΐ; τού; περί τήν νεωτέρ«» φιλολογίαν καί 
ιστορίαν τή ; Ελλάδο; διατρίβοντα;, ιδιαιτέρως δέ 
παρ’ ήμΐν το ϊ; "Ελλησι».

Κ εν άλλο φύλλ,ο, «κ ί Ά θήνα ι», σ’ ένα άρθρο 
γιά τον πεθαμμένο, ποΰ τό ξεχωρίζει ενα; φλογερός 
ενθουσιασμό;, έκρινε χρέο; τ η ; νά φωνάξγ; ϊ 'Ο  μέ- 
γ α ; τ ή ; Έ λλάδο; θαυμαστής, ό μέγα; τών ελληνι
κών γραμμάτων θιασώτη; καί προστάτη; έν τή  
ξέννι άπέθανε κ .τ .λ . κ .τ .λ . Ό  Λεγράνδ, δ άποθη- 
σάυρίσα; δλον τον πλοΰτον τών ελληνικών γραμμά
των άπό τ ή ; άλώσεω; τ ή ; Κωνσσαντινουπίλεω; μέ
χρι τή ; 17η ; εκατονταετηρίδο; καί οΰτινο; τά  τε
λευταία έργα, άνέκδοτα ακόμη, 9’ άποτελέσωσι τήν 
μεγάλην ύπέρ τ ή ; ελληνική; φιλολογία; συμβολήν β.

"Ομως γ ιά  τοΰτο είπα στήν άρχή πώ ; μέ ξαφνι- 
σεν δ λόγο; κάποιων αθηναϊκών φύλλων γιά  τό θά
νατο τοΰ Ι ^ Γ ε η ά .  Καί τά  δυο φύλλα ποΰ σημεί
ωσα παραπάνου φιλοτιμήθηκαν στήν τελευταία 
γλωσσοτρικυμία ποΰ ξέσπασε νά κηρύξουν «προδότα; 
τή ; πατρίδο;» καί ' «ύπονομεϊ; τή ; ένότητο; τοΰ Ε λ 
ληνισμού», καί νά τόύ; παραδώσουν άλυπη τα  στάνά- 
θεμα τοΰ κοσμου ολου; ¿κείνου; ποΰ γράφουν τήν 
'Ελλ.ηνική μα ; γλώσσα τή  δημοτική καί δπωσδή- 
ποτε βοηθούνε τήν προκοπή τη ;. Μά πώ ; τώρά συμ
βιβάζεται ή πατριωτική όργή τών δύο φύλλων μέ 
τον ενθουσιασμό του; καί μέ τό λιβάνισμα το ευλα
βέστατο προ; τον γάλλο μεσαιωνοδίφη ποΰ είτανε κι* 
αυτά; ενα; άπό του; επάρατους ξε’νου; ποΰ τήν προ
δίδουν τήν πατρίδα μα; κ’ ένας άπό τού; βαλμένου; 
νά δπονομεύουν τήν ενότητα τοΰ Ελληνισμού, γιατ* 
ειταν κηρυγμένο; θαυμαστή; τή ; δημοτική; 
γλώσσας, που τήν πίστευε τά πιό κατάλληλο όργανο 
γ ιά  τήν πρόοδο τή ; εθνική; μα; τέχνη; καί ζω ή ; ; 
Καί τοΰτο δείχνει άκόμα πώ ; πολλές φορές ή δέν ξέ
ρουμε τ ί γράφουμε ή πώ ; δέν πολυφροντιζουμε γ ιά  
νάχουν κάποια λογική άλυσίδα τά  γραμμένα μας* ποΰ 
κάνει τό ίδιο.

Καί ή περίσταση αΰτή μοΰ δίνει αφορμή νά βάλω 
έδώ, π ιστά μεταφρασμένο, κάποιο γρα'μμα τοϋ Λε
γράνδ πρό; κάποιο δικό μα; πο ιη τή , ποΰ έτυχε νά 
κρατώ στά χέρια μου. Τό γράμμα τοΰτο σταλμένο 
πρό δεκαοχτώ χρονών, δέν έχασε τή φρεσκάδα του,



xal îttô πολύ ταιριάζει, χαθώ; τώρα δημοσιεύεται, 
άπάνου σέ ζήτγιμα άνόητοί μετατοπισμένο, μά πάντα 
βημαντικώτατο. Νά τό γράμμα :

«Παρίσια, 24 τοΰ Γεναριον, 1886 

Κύριε,

Γ νω ρίζω  κα ί άπό  π ο ίύ  κα ιρό  τ ιμ ώ , κα&ώς τ ά -  
ξ ίζουν ,  τά Ιξαίρετα π ο ιή μ α τα  π ού  δημοσ ιεύετε συχνά  
είτε στην << 'Εστία!) είτε άλλον. Ε ΐσαστε από  ¡κε ίνους  
(άλλοίμονο !  πάρα  πολύ λ ιγοστοί στην 'Ελλάδα ε ίνα ι) 
που  τα ιρ ιάζοντας τό παράδε ιγμα  μ έ  τό παράγγελμα  
δείχνουν πώ ς ή δημοτ ική  γλώσσα είναι τό μ όνο  ό ρ 
γανο π ου  πρέπε ι νά  μεταχε ιρ ίζετ ’ ένας ποιητής π ου  
άξίζε ι π ο ιη τής  -τά λέγεται.

Π όσο iïà  ¿πι& νμοΰσα νά  έβλεπα γραμμένο  άπό  
σδς στήν ίδ ια  τούτη γλώσσα ένα έργο π ε ζ ό !  Έ τσι 
κα&ώς βαάε ιά  γνωρίζετε κα ί χαλά κατέχετε τό άαύγ - 
κριτο αυτό Ιδίωμα, û à  μπορούσατε νά  δείξετε , κ α -  
λήτερ’ άπό  κά&ε άλλον, πώ ς μ π ορ ε ί κανείς νά  π α ρ α -  
οτήση μ ε  τή δημοτική  έλληνική γλώσσα τίς υψ ηλό 
τατες ιδέες. Έ δώ  σ' ίμ ά ς  γενικώς π ιστεύουν τό êva v - 
τίο. Κ '  εγώ  φρονώ  ακράδαντα  πώ ς  ο,τι έδώ  π ιστεύουν  
είνα ι βα&ειά πλάνη . "Ο,τι γράφτηκε ώς τώ ρα στήν 
τεχνητή κα ί στήν άψ υχη  γλώσσα τώ ν έφημερ ίδω ν κα ί 
τώ ν β ιβλίω ν , είναι προω ριαμένο  νά  χα&ή σε μελλό- 
μενο κα ιρό , που  πν/.ν δέ ϋάργήαη  νάρ&η. Κ ι άπό  
τό &αλασσοχαμό αύτό} π ου  τόν εύχομα ι μ έ  ολη μ ου  
τήν καρδιάς  δε ϋ ά  περισω&οννε παρά  μονάχα  έργα  
σάν αυτά που  έχετε γράψει,

Έ μ α ό α  πώ ς ϋ ά  τυπώσετε ak τόμ ο  τό πο ιήμα τα  
σας. Σ άς  παρακαλώ  νά μ ου  στείλετε μ ερ ικά  άντίτυπα. 
Έ χω  σκοπό νά  τά δώ σω  γιά ίξ ή γ η σ η  τών μα&ητών 
μ ο υ  π ου  ακοϋνε τό μ ά ϋ η μ ά  μ ο υ  τής νέας ’Ε λληνικής 
σ ιή ν  Έ&νική Σ χολή τώ ν ζω ντανώ ν Α νατολικώ ν  
γλωσσών.

Μέ τή  βαθύτατη έκτΐμηΟΛ μου 
Emile Legra.nd

X

Ό  ποιητής που έλαβε τό γράμμα, όσο τιμητικό 
κι αν εΐτανε γ ιά  το έργο του, δμω; τό -/¡όρε κάπως 
υπερβολικά καί γ ιά  κείνο καί γιά  τή,ν καθαρεύουσα, καί 
τή γνώμη του κάπως απόλυτα ριγμένη. Καί ή ιδέα 
τοΰ επιστολογράφου, ποΰ τόν παρακινούσε νά σύνθεση 
πεζογράφημα στη δημοτική,τόν τρόμαζε·τόσο ψ*" 
νηκε τότε τολμηρή καί δυσκολοκατόρθωτη, δσο μεγα
λοφάνταστη κι âv ειταν. Στά γάλλο επιστήμονα άπο- 
κρίθηκε 6 ποιητ ής τραυλίζοντας κ’ εξομολογούμενος

a __________________________

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ

Λτι urnai o m is “
Εϊν’ άπίστεφτο τό νάρχωμα τον μυαλοΰ καί δέ χω

ράει στό νοΰ τό πνεματιχό φλώμωμα τώ δασκάλω μας* 
χ’ είναι νά φρίξει τινάς μέ τό σκοτάδι πού ’ναι σωριασ
μένο μέσ’ στα χεφαλάκια τους, υστερ’ άπό τόσο φως πού 
χύνει γύρο τους η επιστήμη στα γλωσσικά ζητήματα. 
Έπεσε τελεφταϊα στα χέρια μου Ινα βιβλιαράκι ένούς 
μεγαλοδιδασκάλου «λεξικόν κτλ. Γ. Δ. Ζηκίδου». Νά θέ- 
λήσει νά κρίνει κανείς σοβαρά τέτοιες κωμωδίες μολέβε( 
τήν τέχνη χαί δείχνει άπλοχαρδιά πιότερη άπ’ δση χρειά
ζεται σε άνθρωπο τον κοινοΰ νοϋ. Νά τις άφίνει πάλ’ Ιτσι, 
πλανέβουν τόν άμαθο χόσμο. Κ’ έχουμε τόσους Ρωμιο- 
χάχηδες πού τρελαίνουνται γιά τά έλληνιστιχά τούτα έχ- 
τρώματα «νά ποιησώμεθα» (σελ. προλόγου ε'.), «αναγ
καίους ϊχει νά γίνηται» (σ. π. ιστ'.), «νά μεταχειρίση- 
ται» (σ. π. ιθ'.), κτλ.—Ά ν άγαπατε τό Θεό σας, τι 
γλώσσα είναι τοότη t —

τήν αδυναμία του νά πραγματοποίησή τε'τοιο πόθο. 
Ό  ποιητηί δεν είχε ά ίικο . Νέος εϊταν τότε, καί 
πουθενά δεν είχε ακόμα στερεά πατήσει, κ’ έψαχνε 
ακόμα γιά  νά βρή το δρόμο του. Τίποτε δίν έρχεται 
ούρανοκατε'βατο, μηδε με μιάς ξεφυτρώνει. "Ολα γ ί 
νονται με τον καιρό κι’ αγάλια άγοίλια καί μ* δλα 
τά  εμπόδια μεγαλώνουν. Στά 1886 καν*ίς μας στην 
Α θήνα  δέ μπορούσε καθαρά νά φαντασθή, πεζοΰ λό
γου ξετύλιγμά στη δημοτική. 'Όμως ό πόθος τοΰ 
Ι^ Γ θ η ά  δέν άπόμεινε στά χαμένα. "Υστερ’ άπό δυό 
χρόνια, λαμπερά καί βροντερά τοΰ άποκρίθήκ’ έ'νοες άλ
λος ποιητής. ’Εκείνος ποΰ έγραψε τά «Τ αξίδ ι».

Κ ω ζτη ς Π αλαμ ας

Ο ΠΟΥΜΑΣ _________

ΙΤαραγραφακια
— Βλέπεις άφτή τή ζουγραφιά, είπε ό κ. ΓΙροστυχί-

δης ένθουσιασμένος, τή βλέπεις ; Είναι αριστούργημα......
του μεγάλου ζουγράιρου Μεσσονιέ τήν πλέρωσα εκατό 
χιλιάδες φράγκα__

— Μά μέ τή χρυσή κορνίζα μαζί βέβαια, σιορ Προ- 
στυχίδη, απάντησε ό φίλος κοιτάζοντας μ’ ανοιχτό ιό 
στόμα.

Άπό τήν Πόλη ερχουμαι 
κι' ώς τήν κορφή κανέλλα, 
άπ’ τοΰ Δροσινηϊ υπερβολές 
ώς κρίση του Βικέλα.

ΓΙΟΥΑΛ Ο ΚΥΣΤΙΣ

— Βλέπεις έκείνον£ έχει τόν αψηλό ; Είναι μεσίτης 
μεγάλος... άπό τό Χρηματιστήριο. ■

— Κ’ ϊχει χρήματα ;
— Ναί, έχει... έχει τά δεκά μου

Τελεφταϊα στήν ’Ακαδημία τών ’Επιστημών, ενας 
Γάλλος επιστήμονας άπόδειξε πώς πολύ; καιρός χάνεται 
μέ τό νά τυπώνουνται τά βιβλία μέ μαΰρα γοάμματκ ά-
πάνου σ’ άσπρο χαρτί, καί πώς είναι πολύ προτιμότερο νά
τυπώνουνται μ’ άσπρα γράμματα 'άπάνου σέ μαύρο χαρτί.

—^ΙΙώς τόν άφίνσυν αυτόν τόν άνθρωπον έξω άπό τό 
Φρενοκομείο, είναι μυστήριο.

— Λοιπόν ας τόν ονομάσουμε Μυστηριώτην.

— Μοΰ δίνεις, παραχαλώ, λίγο χαθάρσιο ;
— Τό θέλετε σέ στίχους ή σέ πεζό ;
— Μά.... συνήθως τό παίρνω σέ χάπια.
— Κατάλαβα. 'Ορίστε Ινα χουτάχι «Ά λγη». "Ενα 

τήν Πρωία"χ’ Ινα τήν ΈβπερινΛ.

^  Ξετίναμα τό|λοιπόν, Ινα γερό ξετίναμα τοΰ δασχάλου* 
τίποτ’ άλλο. Πιάσ τον άπ’ τό σβέρχο, τίναξ’ τόνα μιά δυό 
νά£δ«ϊς νά πέσουν τά μπιχλιμπίδια του χαί νά μείνει ό 
δάσχαλος ιώτα μοναχή. Άφτό καί σώνει.
§|§^ΓιατΙ <τό ’γράψε ό διαπρεπή; καθηγητή; άφτό τό λε
ξικό J ; Πρώτα γιά νά δείξει λέει (σ. πρ. ζ’ .) πώς κ’ οί 
καθηγητάδες τοΰ Πανεπιστημίου είν’ αγράμματοι. Άμ* 
αφτό δά τό ξέρουμε’ δμως 6 σκοπός του είναι καί πραχ- 
τικός, ονειρέβετ’ ό άνθρωπος Ισως καί τινάξουνε κανέναν 
αγράμματο καί βάλουν άφτόνα, τό γραμματισμένο (;)—Θά 
τή δοΰμε παρακάτου τή γραμματοσύνη του. Δέφτερο γιά 
νά μας δώση ΰφος φιλολογικής γλώσσας Νά καί τό δείγμα: 
«Παρ’ ήμϊν δ’ οΰ μόνον ή περί τήν ορθογραφίαν έπιμέ- 
λεια διασύρεται μικροΰΑλόγου αξία νομιζομένη, άλλα xaj 
5λως άταλαίπωρος (1] πολλάκις 'καί εΐχαία (γιά 11!) δη
μιουργία γίνεται νέων δρων, Αναγκαίων οντων Ιν τή 
γλώσση (τιμή στά μόύτσουνά σου)... είναι S’ of νέοι οδτοι 
Spot ή Ιλως ανελλήνιστοι παρά τούς κανόνας τής έλλ. 
γλώσση; δημιουργηθέντες ή Ιλως ξενισμοί (ύπάρχουν καί 
ξενισμοί μή Ιλως;) έκ μεταφράσεων όθνείων λέξεων είσφ- 
θαρέντες, (βάϊ! βάΐΐ βάίί)... Πάντα δέ ταΰτα άναγκαίως 
έχει νά συμβαίνωσιν έν τή γλώσση (μπάρεμ μέ συμπάτιο 
ντέ λές τζάνουμ λογιώτατο I) διότι παρ’ ήμϊν άνθρωποι 
πολλάκις σκαιότατοι τον νοΰν (Κύριε έλέησον !) τυγχά- 
νοντες καί άπειροκαλώτατοι (Κύριε έλέησονί), αμέτοχοι δ’

• .. · ; .. * ···'.'.»·. .

— Ό καημέν.ς 1 Πολύ αυστηρή ποινή δμως, γιά Ιν* 
τίποτε I

— Τί Ιχαμε ;
— "Εχαψε τό σπίτι του, γιά νά σύναξη χρήματα άπί» 

τήν Ασφάλεια.
— Κ’ ή ποινή ;
— Νά διαβάζη Ινα χρόνο τά άρθρα τοΰ Κουροώπη.

Χατζίδακις. Πώς; Είπε; πώς μέ νομίζεις συκοφάντη;, 
θά μοΰ δώσης λόγο.

ΠΑλληζ. Δέ σοΰ μοιάζω νά λέω άλλα άντ’ άλλων. 
Δέν είπα καθόλου πώς σέ νομίζω συκοφάντη. Είπα πώς· 
είσαι.

Ο ΡΕΦΕΝΕΣ

ΜΙΜίη
ι «  ιτιι η

Γ Ρ Α Ι ι Λ Ι Ϊ υ ί Ε Α .  X 1'.

Manchester, Φλεβάρης τοΰ 1904.

Χκρη στό ανοιχτά έμ/πόριο (λένε κιόλας οί ά ντί- 
προστατευτικοί) ή Λόντρα εγινε τά τραπεζιτικό καί 
χρηίΑατιστικά κέντρο τοΰ κόσμου. Στή μεγάλη της 
εισαγωγή κ ’ εξαγωγή χρωστεϊ ή ’Αγγλία τή ση 
μαντική προκοπή τής ναυτιλίας τη ς, ποΰ ετσι εγινε 
ψτηνη κι ωφέλιμη· Ό  Ά γγλος είναι σήμερα ό με- 
τακομιστης ολου του κοσμου, Ή  ανοιχτή εισα
γωγή ’έκαμε τή,ν ’Α γγλ ία  κέντρο ά π ’ όπου μοι- 
ράζουνται όχι μονάχα δικοί της παρά καί ξένα: 
προϊόντα.

Οί δασμοί θά προστατέψουν τάν Ά γγλο στον τόπο 
τσυ, οχι όμως καί σε ουδέτερες καί προστατευτικές 
αγορές. Σ’ αυτές μάλιστα συναγωνίζεται καλλίτερα, 
μέ ανοιχτά εμπόριο, γ ια τ ί έτσι παράγει φτηνότερα, 
ένφ ή προστασία μεγαλώνοντας το έξοδο τής παρα
γωγή? θ’ άνεβάσγ τίς ^αγγλικές τιμές καί τ ’ α γ 
γλικά εμπόριο θά ΰποφέργ. Έ πειτα  ισα ί'σα έκεΐ ποΰ 
οί προστατευτικοί δασμοί ζημιώνουν πιό πολύ τήν- 
άγγλική εξαγωγή, δηλαδή στήν ’Αμερική, ακόμα 
καί βάζοντας δασμούς δέ θά μ.πορέσν) ή Α γγλ ία  vat 
συναγωνίζεται.

Ιλως φιλολογικών (;) γνώσεων (τήν βρίσκοντε; — ά pardon!) 
8ντες (κ’ έγώ εϊπ«: πσραπάνου είπε τΛν χάνοντες, τώρα 
θά πει τΛν βρίςίκοντες) τρέπονται (δέν ντρέπουνται, 
άδελφέί) έπί συγγραφάς καί θράσους άφορήτου έμφορη- 
,θέντες (Κύριε έλέησον, Κύριε έλέησον, Κύριε έλέησον!)> 
απαφαίνονται χαί περί του γλωσσικού ζητήματος γνώμην 
άκαιρά τινα λέγοντες (νά πού λέει τοΰ λόγου του τά έπ ί·  
Καίρα)... χαί δεινοί; περιπίπτοντες άμαρτήμασι (ό Θεός- 
νά τούς λυπηθεί χαί νά τούς συχωρε'σει) κατά πασαν σχε
δόν περίοδον κτλ». (σελ. προλ. θ'—ια '.)

ΑΙ ποιητάδες χαί λογογράφοι ! τί λέτε τοΰ λόγου σας. 
γι’ άφτή τή γλώσσα ; ’Ακολουθήστε λοιπόν τί; συβουλές. 
τοΰ δασχάλου χαί σερβίρετε ξστούς αναγνώστες σας αη
δίες, Κ'ίνα μή χαί τής t φοβέρας έκείνης άχούσησθε 
φωνής» τοΰ Βραχμάνου: «σκαιότατοι τόν νοΰν καί άπειρο- 
καλώτατοι κτλ.» βλέπε πάρα πάνου τό ξομολογητάρι του 
καί διαβάστε το καί- πέσετε στό ήμαρτον νά σάς σχωρέσει 
μην τύχει καί κριματιστεί ή ψυχή σας καί πατε κατ». 
κράτος κολασμένοι, κακομοίρηδες.

Δάσκαλε, δάσκαλε ! άχου νά σ’ τό πώ σοβαρά χαί 
νιώσ’ το χαί σύ, άς τό νιώσουν χαί δλοι οί όμόμυαλοί 
σου ! Βαρβαρισμοί χαί σολοικισμοί είναι ή μαγιά ττ,ς κα- 
ταρρέουσας’ ή νά γράφει; ρωμάΐχα, πού τό γλωσσικό σου- 
αίστημα δέ θά σ’ άφίσει νά λαθέψεις, μήτε στήν χατα- 
σκεβή τών καινούριων δρων, μήτε σάδυηιετών περιττήν χα—
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νουν. Βιομηχανία πούχαυ^θη^ιΑςπο προστασία 
συναγωνίζεται χειρότερα 'μΐ ΐίς-ξεν ί^ κ ι ϊλο ®ά ζΐ)- 
τά γ  μεγαλεΐτερου; δασμούς.'  Το κέρδο; τοΰ δ βιομή" 
χάνος θά τό προσμε'νγι άπό το Κράτος ά ντ ίί άπό τή  
βιομηχανία του. "Επειτα Λυτό τά ϊόστημα στάθηκε 
ή α ϊτία  τών μεγάλων εμπορικών καί βιομηχανικών 
συνδικάτων τής Γερμανίας κι ’Αμερικής ποΰ ανεβά
ζοντας τις τιμές ζημιώνουν τή  βιομηχανία καί τό 
εμπόριο. Ή  ’Αγγλία δέν 2χει σήμερα τε'τοια συνδι
κάτα γ ια τ ί αυτά ̂ αδύνατο νά ζήσουνε δίχως προστα
σία καί μέ ανοιχτό συναγωνισμό.

*Η πολύ μεγάλείτερη εισαγωγή τής ’Αγγλίας 
άπο τήν εξαγωγή της μαρτυράει πλούτο κι ωφέλιμο 
εξωτερικό εμπόριο καί δέ θά’ πν) πώς δ’ τόπος ξο
διάζει πιώτεραί άπ’ 5,τ ι μπάζει. Α ιτίες της εϊνα1 
οί τόκοι άπό κεφάλαια έντυμένα στο εξωτερικό κα  ̂
κέρδη άπό εμπόριο, ναυτιλία, ασφάλειες κτλ . Τό 
εμπόριο δεν εΐνοα παρά άπλή αλλαξιά— πραγματεία 
μέ πραγματεία. Ή  εισαγωγή πλερώνεται μέ τήν 
εξαγωγή κι όχι μέ χρήμα, καί θά μείνγ πάντα καί 
μεγάλο κέρδος, διαφορετικά τό εξωτερικό εμπόριο θά 
ζημίωνε τόν τόπο ά ντ ίς\ ά  τόν ώφελή. Λοιπόν όσο 
μεγαλει'τερη ή άν ι-αλλαγή τόσο ■ μεγαλείτερο τό κέρ
δος. Ά  λιγοστέψφς τήν εισαγωγή, θά λιγοστέψγς 
καί τήν εξαγωγή. Τό σύνολο τοΰ έμπόριου είναι τό 
καθαυτό σημάδι εμπορικής ευτυχίας, κι όχι μονάχα 
ή εξαγω γή . Μήτε είναι αλήθεια πώς ή ’Α γγλία 
ξοδιάζει κεφάλαιο. Τό έσοδο τοΰ Κράτους άπο τόν 
φόρο απάνω στά εισοδήματα, καθώς καί τό εισόδημα 
τών "Αγγλων άπό χρήματα τοκισμένα στό εξωτε
ρικό, δείχνουν ολοφάνερα πώς το κεφάλαιο τοΰ τόπου 
πληθαίνει. Τών καρβούνων της ή εξαγωγή δέν εϊναι 
εξαγωγή κεφάλαιου, όπως δέν είναι κ’ ή εξαγωγή 
τώ ν πραγματειών της πού χρειάζουνται κάρβουνα 
γιά  νά κατασκευαστοΰν. Τά κάρβουνα δέν έχουν 
αξία , παρ’ όταν δουλευτούν καί πουληθούν κι αύτό 
θά πή εργασία, μετακόμιση, εμπόριο, καί λοιπόν με- 
γαλείτερο πλοϋαο καί κεφάλαιο.

Ή  εφαρμογή τών προστατευτικών δασμών φέρ
νει μεγάλες δυσκολίες, ταμειακές, οικονομολογικές 
κ’ έμποοικε'ς. Χρειάζεται δύσκολο κι ατέλειωτο δα- 
σμολόγι, πού θά π·7) χασομέρι, μεγάλο έξοδο, πολλά 
εμπόδια στον έμπορο, πλήθος υπαλληλία καί βέβαιο 
λαθρεμπόριο. Είναι καί σφάλμα νά θαρρούν πώς 
επειδή οί δασμοί θά λιγοστέψουν τήν εισαγωγή ξέ
νων πραγματειών τις ίδιες πραγμάτειες θά τ ις  κάνγ] 
τότες δ εντόπιος κ’ έτσι θά μεγαλώσνι τό εντόπιο εμ
πόριο, γ ια τ ί, ακριβαίνοντας οί τιμές άπό δασμού;

μ ί  τόπος θά ξοδιάζνι λιγώτερα, κι άφοϋ ό "Αγγλος 
&ά πουλή λιγώτερΛ στον ξένο, πρέπει κι δ ξένος νά 
τοΰ άγοράζν) λίγώτερα, κ’ έτσι ή αγγλική  εξαγωγή 
θά λιγοστέψϊ). "Ε πειτα, άν ή ‘Α γγλία  βάλτ) δασμούς, 
οί ξένοι θά μεγαλώσουν τούς ^δικούς τους, κ’ ή πιό 
ζημιωμένη θάναι ή ’Α γγλ ία , γ ιατί ή εξαγωγή της 
κατασκευασμένων είδών, πού αΰτή ίσα ίσα ζητοΰν 
οί ξένοι νά προστατέψουν, είναι πολ.ύ μεγαλείτερη 
τής ε!σαγωγής της.

Άλλο κακό τών προστατευτικών δασμών εΐναι 
ποΰ ενώ δ κόσμο; θά πλερώνφ τήν πραγματεία άκρι- 
βώτερα, άκόμα κι όταν μέρος της μονάχκ έρχεται 
άπ ’ όξω καί μέρος γίνετα ι στόν τόπο, τά Κράτος δέ 
θά κερδίσ·/) παρά τό εισόδημα τοΰ δασμού σ’ ό,τι 
ε?χε'ΓοίΕ α7:’ °ζω. "Αν τά Κράτος χρειάζεται δα - 
σμους γ ιά  τά έξοδά του, πρέπει ή νά τού; βάλγ σέ 
είδη που δε γίνουνται στον τόπο καί πού λοιπόν δέ 
συναγωνίζουνται μ ’ έντόρα, ή νά φορολογώ τά  εντό
πια όσο καί τά  ξένα.

Καί τέλος (λένε μερικοί) ά ; Ιχγ μονάχα ή ’Αγ
γλία ανοιχτά εμπόριο. Αύτό μάλιστα τήν ωφελεί. 
Ά ν  την ’Αμερική δέν τηνέ βάραινε τό προστατευτικό 
σύστημά της, δ συναγωνισμός της μέ τήν ’Αγγλία 
θάτανε φοβερός.
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’Εσένα Αηδόνι νά ak πώ ϋΑ σφχλω.
'Εσύ 'ααι δράκος που Απ' τα σπλάχνα βγαίνει 
τής γης καί μ * Αγκομαχητό μεγάλο 
Γεννοβολάει ΰροφή ποΰ μας παχαίνει.

'Εσύ, δίχως Ανασασμδ νά πάρης, 
δλο βογγας κ ι* Αντιλαλούν οϊ βράχοι·
Έτσι κ ι’ δ μέγας δονλεντής Ψνχάρης 
Βαϋειομουγκρίζει σάν τδ απάη τάατάχι.

Τδ σπάει τάατάχι μέ φωνή αά δράκου 
Kal τά σπυριά μας ρίχνει γιά 9ροφή μας 
Μά γίνεται κι’ Αηδόνι ίκεΐνος—" Ακου !  
Αγάπες τώρα χύνει στήν ψυχή μας.

ΡοΟμαπαμόνι 1 9 0 1  A .  Β .

Ή  προστασία δέ γέννόί μήτε κεφάλαιο, μήτε 
-αγορές, καί μήτε προσθέτει τίποτε στο  σύνολο τής 
-παραγωγής, παρά μονάχα μετακινάει κεφάλαιο κ’ 
εργασία άπό μια βιομηχανία σ’ άλλη. Ή  Α γγλ ία  
δέν έχει δά καί τέτοια απεριόριστη προμήθεια εργα
σ ία ;, καί μάλιστα πιδέξια; εργασίας, ποΰ νά μπορ'ρ 
■νά τά κάνη, όλα, καί τ ί τά όφελος λοιπόν καινούρια; 
βιομηχανία; πού θά διώξγ κάποιαν άλλη, εξόν άν 
είναι πιο ώφε'λιμη ; Είναι καί τόσο δύσκολο ν απο- 
■φασίσγ,ς ποια βιομηχανία χρειάζεται πιότερη προ
στασία, ποΰ δ καθένα; θά μεταχειρίζεται μέσα γιά  
νά προστατευθή ή δική του. "Οπου υπάρχει τέτοιο 
σύστημα τό γενικά συμφέοο δέν τό κοιτάζει κανένας. 
Στήν ’Αμερική οί κεφαλαιούχοι καί βιομήχανοι ξο
διάζουν εκατομμύρια σ’ εκλογές, βγάζουν κάποτε; 
δικό τους βουλευτή, έχουνε μεγάλε; Ιφημερίδις δί
κες του;, αγοράζουν τό νομοθέτη καί ξαχρειώνουν τό 
"λαό, Ινώ ή Άγγ}-ί* σ·ο χρωστεϊ πολύ στο «νοιχτο 
τ η ;  εμπόριο πού τά Κράτος, οι Βουλε; κ οί δημο- 
■σιοί τή ; ύπάλλ.ηλοι ιίναι τίμιοι κι αγνοί.

‘Όσοι εντόπιοι τεχνίτες δέν τού; πειράζει δ ξένο; 
συναγωνισμός, δπω; λ . χ. οί χτίστες, κι όσοι έχουν 
ώρ-.σμένο εισόδημα ή μιστό, δπω; έπιστήμονες γραμ
ματικοί, δούλοι, υπάλληλοι κτλ. θά ύποφέρουν τή  
μεγαλείτερη ακρίβεια, δίχω; καμμιά άνταποκριΤικν 
ωφέλεια. Καί νά πληθύνγ ή δουλειά τών εργατών, 
ή και ν’ ανέβουν τά μεροκάματα, πάλε δέ θά ύφε- 
ληθγ1 ό εργάτη; άπό προστασία, γ ια τί άλλο τόσο 
άν όχι καί πιότερο, θ’ άκριβηνουν ολα του τα χρεια- 
σ τ ά , κ ’ έτσι ή πραγματική αξία τοΰ μεροκάματου 
θά λιγοστέψή. Οί αληθινά γερε; κ ι’ οιφελιμες βιομη
χανίες δέ χρειάζουνται προστασία, ποΰ μάλιστα τ ι ;  
ζημ ιώνει. Τή βοήθεια τοΰ Κράτους θά τή ζητήσουν 
οί λιγώτερο ενεργητικε; καί χειρότερα καταρτισμένε; 
■δηλαδή όσε; δέ θά πρόκοβαν αβοήθητες καί πού τό 
κεφάλ.αιό του; κάλ.λιο νά μπή σέ άλλη δουλ.ειά. Βιο
μηχανία ποΰ δέ βαστιέται μονάχη τ η ; δέν είναι αρ
κετά ώφέλιμη στόν τόπο που ν ’ άξίζη προστασία. 
Έ π ε ιτα  δ ανοιχτό; συναγωνισμό; κεντάει, δυναμώ- 
■νβι κ’ είναι παραγωγικό;, ενώ κυβερνητική βοήθεια 
-φέρνει χαύνωση καί ξεπεσοΰρκ. Στά παλιά χρόνια 
•στήν ’Αγγλία τά  πιό προστατευμένα τη ; έμπόρια, 
■όπως τών μεταξωτών, μάλλινων κτλ. είτανε καί τά  
πιό άστατα καί πιό άρρωστιάρικια. Με λεύτερη και 
•φτηνή παραγωγή βιομηχανίες πού ζημιώθηκαν άπό 
ιξένου; δασμούς βρήκαν καλλίτερη δουλειά άλλου.

Οί προστατευτικοί δασμοί μια και τού; βάλγι; 
■δέ ,σηκώνουνται πιά καί τείνουν πάντα νά μεγαλώ-

τάστρωση, ή, σά θές νά δείξεις άρχαιομάθεια, νά γράφει; 
καθάρια αρχαία ελληνικά, όπως γράφανε λατινικα οί Έ6- 
ρωπαίοι τών περασμένο) γενεών. Τ’ άλλα, άπ’ τά δικά 
σου τά μακαρονικά, ώς τά ανάκατα τοΰ Σουρή, δλα εϊνα* 
μπόσικα, καί μ’ άφτά ποτές δέ θά 'χουμε γλώσσα εθνική, 
■μιάν καί γιά τήν παίδεψη τήν πρώτη, τή μέση καί τήν 
άνω, άφτήν καί γιά τήν ποίηση καί τή λογογραφία, τήν 
Ιδιαν καί γιά τήν έπιστήμη, άφτήν καί γιά τή βουλή καί 
γιά τδν άμπωνα, τήν ίδιαν καί γιά τί; ρεκλάμες καί ν ταμ
πέλες τών εμπορικών, όπως έχουν όλα τά πολιτισμένα 
ίεθνη τοΰ κόσμου. Δέν υπάρχει σήμερα πολιτισμένο έθνος 
ποΰ νά ’χει ξεχωριστούς τύπους καί σύνταξη γιά τήν 
•ποίηση καί ξεχωριστούς γιά τ ’ άλλα είδη του λόγου, ξε
χωριστούς γιά τις κατώτερες τάξε ς τοϋ σχολείου καί ξε
χωριστούς γιά τις ανώτερες’ γιατί γιά τύποος καί γιά 
σύνταξη εϊν’ ό λίγος, το ΰφος τδ ποιητικό πάντα βέβαια 
ξεχωρίζει άπ’ τδ πεζό καί τδ νηπιακό άπ’ τδ νεανικό. 
Μήν ανακατώνετε, 3ρέ δασκάλοι, τδ ιίφος μέ τή μορφή 
καί μα; ψέλνετε άρες μάρες κουταμάρες, μάθετε πιά νά 
μοιράζετε 8υό γαϊδάρων άχερο, μάλλεαόε ή γλώσσα μας 
νά σάς τά φωνάζουμε, νιώστε τα πιά, νιώστε τα, ειδεμή 
μουλώξτε καί τηράτε τή δουλιά σας τήν άποβλακωτιχή!

Καί ποιδ είναι τδ συμπέρασμα τοϋ προλόγου του ; ή 
νά γρέφουν οί Ρωμιοί ΐιπεραττίκως {;) όπως γράφει τοΰ 
¡λόγου του, θυσιάζοντας στόν ’Αττικό Μολώχ τά καλύ-

τερά τους χρόνια, 8πως οί σοφτάδες μέσ’ στούς μεντρε” 
σέδες, μή μαθαίνοντας τίποτις άλλο άπδ ψεφτοαττιχισμό, 
ή νά μή γράφει τίποτε χανένας Ρωμιός, γιά νά μήν είναι 
σχαιότατο; τδν νοΰν, άπειροχαλώτατος, αμέτοχο; κτλ κτλ· 
λοιπό Ρωμιοί, άκοϋτε τί οας λέν οί δασκάλοι ; ’Επειδής 
βέβαια δλοι σας δεν μπορείτε νά γίνετε ψεφτοχατζήδες 
τοϋ ’Αττικισμοΰ, δέν έχετε τδ δικαίωμα νά μπιστεφτήτε 
στό χαρτί τά πάθια σας καί τούς καημούς σας^τούς πό
θους σας καί τά όνειρά σας·τί λέω;).·, έλατε/ίτα σύγκαλά 
σας, καί άντίς νά τούς θαυμάζετε «τά χήνες καί νά τούς 
τρέφετε μ1 εθνικά χρήματα, πού Χρειάζονται νά θαραπέ- 
ψουν τόσες άλλες ανάγκες, στείλτε τους μιά καί καλή στο 
γεροδιάολο νά γλυτώσει τδ έθνος ,θιπ’ τή λίμα τους ;

Ά ς  δοΰμε τώρα καί μερικά επιστημονικά του μαργα
ριτάρια : τδ μαλώνω γίνεται/άπδ τδ λατινικό ΐΏΒΐίιιε 
(=χακδς)*χαί τδ ’αλλιώτικος άπδ τό άλλοιωτικδς (γιααάΐΐ!) 
’Αφίνοντας ποΰ στά έχω,είχα /ράψει κλ. όνειρέβεται άκόμα 
ύποταχτικές καί λογιωτατοιίοπεί σέ είκοσι σελίδες νά τ' 
άπο... μπήξει στους «σχαιογάτους τδν νοΰν κτλ.άς έρθουμε 
στά μέ—άκης (Λουλουδάχης, Δασκαλάκης, πού ένώ τά 
γράφει σωστά μέ η  δέ λέει τδν έπιστημονικό λόγο: δηλ.
πώς άφτά άφοϋ γίνονται ’πρωτόκλιτα τά γράφουμε μέ η 
κατά τδ νόμο τής έξέϋώΔπζ, μόνο πάντα μέ δασχάλιχο 
ήσχιοπόλεμο καί μέ περίσσια μπαγαμποντιά σωριάζει χεί. 
μενα βυζαντινά καί λόγιά π’ άνταμώνουνται ¿τόσο μέ τήν

επιστήμη 8σο κ’ ή θεωρία τοΰ φόβου τής φύσης άπ' τδ 
κενό, γιά τοΰτο καί δ Χατζηδχχης του καθαροβογχάει 
«Θαυμάσιο; έλεγχος χαί θαυμάσία τών πηγών χρήσις»! 
’Αθήνας τομ. ιγ’ . σ. 233).Κ’ άπ’ τδ άλλο μέρος τά μέ— 
άρης (περβολάρης, γελαίάρης). τά γράφει μέ ι  (σελ. 67), 
γιατί τάχα; άφοΰ έχεϊνα μέ η  καί άφτά τδ ίδιο, 8λα 
έξίσωση χαί τίποτες άλλο, Ά μ ’ τδ προσχόλλημα =που- 
λος (Παπαδύπουλος, Μοσκόπουλος) πού παράγεται άπ’ τδ 
πώλος{=γαϊδουράχι), πώς τδ λέτε ; (σ. πρ. νθ'—οα’ .) 
(*) Μή βιάζεστε στά γέλια, έχουμε καί άλλα εξίσου κω
μικά. Ξέρετε άπδ ποΰ γίνεται τδ κανόνι ; "Οχι βέβαια 
χαί ποΰ νά τδ ξέρετε ; Μή χλοσχάνετε όμως, 6 Πολυέσ- 
πλαχνόί άν καί σάς έπλασε «σχαιοτάτους τδν νουν, άπει- 
ροχαλωτάτους κτλ.» έβδόκησε 8μως νά σας στείλει έναν 
τέτοιον Καθηηχλ γλωόϋολόο γιά νά σας τδ μάθει, 
άνοίξτε σελίδα λεξιχοΰ του 223, διαβάστε: κανόνιον . . .  
χαχώς οΰτω γράφεται τδ σημαίνον τδ τηλεβόλον» χαί στό 
πλάι «χάννων, χάννωνος (=μέγας κάλαμος, παρ’ 8 τδ 
κανώνιον (τηλεβόλον)». Ά μ ’ τδ μπάλα ξέρετε άπδ που 
γίνεται ; χρϊμας έσαςί άνοίξτε λοιπό σελ. 336; επάλλα=: 
άναπαλλομένη καί καταπίπτουσα σφαίρα.πάλλα καννωνίον 
,ίίναι όρθότερον τοΰ Δφαΐρα Πυροβόλου, τάκούσατε καί 
αύτό, μήν τδ ξεχάσετε Ά μςγιζ τήν πάάτα τι ξέρετε σείς; 
τίποτα δέν ξέρετε, ό Δάσκαλος 8λα τά ξέρει — καί άκόμα 
δέν ξεράθηκε

(ακολουθεί) ΜΕΝΟΣ ΦΙΛΗΝΤΑΣ

(*) Γιά τοΰτο ετοιμάζω άθρο άλάκερο.
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ΠΑΡΙΣΙΑ, 10/23 t.S  Φλ»«ρΐ| 1901.

’Αγαπητέ «Νονμδ»,
...............Νά / '  οι λεπτομέρειες που μού ζητ£ς

γ ιά  νά Ικανοποιηθούν, καθώς μού γράφεις, καί οι 
’Α θ η ν α ίε ς  εφημερίδες πού φωνάζουν πώς δ Ψυχά-
ργ,ς δέν  διορίστηκε στη 6ε'ση τον Λεγκροίν, που

δίαψειίδοίτν δηλ. την είδηση, όπως συνεΐθίζουν νά 
διαψεύδουν όλα τά δικά του:, καί τά  ¿ΛΊΟΤίμα 
άκόμα Έλληνο-Γιαπωνέζικα τηλεγραφήματα τους. 
Τις πήρε στο λαιμό του ό περίφημος «Ταχυδρόμος» 
τής ΓΙόλης, ό χαριτωμένος ό · Ταχυδρόμος» που κα
ταλαβαίνει τόσο άπό τα  Φρκντζε'ζικα πράματα καί 
γράμματα, 8σο καί λόγου σου άπό τις γλωσσοκοπα- 
νιστικές μαργιολιές του Μιστριώτη.

*0 «Ταχυδρόμος» λοιπόν πού λέμε τη ν έπαθε 
έτσι : ’Εδώ στην Ακαδημία των επιγραφών καί τής 
φιλολογίας (μια δηλ. άπό τις πέντε Άκαδημίες που 
αποτελούν τό Γαλλικό ’Ινστιτούτο. Μια άπ’ αυτές τις 
πε'ντε είναι κ’ ή λεγομένη «Γαλλική ’Ακαδημία») 
όταν πρόκειται να έκλεχτν] καθηγητης σέ καμμιά 
σχολή ανώτερη (επειδή ή Α καδημία μονάχα για 
τ ις ανώτερες σχολές φροντίζει) γίνεται διπλή ψηφο
φορία. Πρώτα ψηφίζεται & καθηγητής που 0ά διορι- 
στή,, κ ι ’ αΰτό λ έγ ετα ι: Presenter au premiere 
ligne, ή au premier tour καί κατόπιν ψηφίζεται 
ό ύποκαθηγητής κι’ αυτό λέγεται : Presenter au 
seconde ligne ή au seconde tour. Λοιπόν στην 
πρώτη ψηφοφορία πήρε δ Ψυχάρης εί'κοσι τέσσερις 
ψήφους κ ι’ ό αντίπαλός του ό κ, Pernot, μονάχα 
δεκατρείς. Ά ρα καθηγητής ψηφίστηκε δ Ψυχάρης. 
Στή δεύτερη ψηφοφορία έπήρε δλους τους ψήφους ά 
κ. Pernot για  ύποκαθηγητής ή παρασκευαστής (re- 
petiteur) όπως ήταν καί πρώτα ποΰ ζούσεό Legrand.

1C’ έδώ εΐναι πού τά θαλάσσωσε δ καημένος δ 
«Ταχυδρόμος» τής Πόλης καί μαζί μ’ αυτόν κ’ οί 
»Αθηναίϊκες εφημερίδες. Έλογάριασαν γιά τελειω-

Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΣ Η  ΑΠΟ ΤΑ Π Α Ρ ΙΣ ΙΑ

τική  τή δεύτερη ψηφοφορία κ’ έγραψαν πώς στήν 
πρώτη δοθήκανε εΐκοσιτέσσερις ψήφοι στον Ψυχάρη 
γιά χατίϊρι (νομίζουν πώς κ’ εδώ περνάει τό Ρω- 
μέϊκο χατήρι !) καί πώς στήν δεύτερη τόν έβαλε 
κά ΐω  d Pernot. Αΰτά παθαίνουν όσοι άνακατεύουν- 
ται σέ ζητήματα ποΰ δ ίν  τ ή  ξέρουν. Δ ϊ  λέω γ ιά  
τις  εφημερίδες σας. Κάθε άλλο ! Λύτες δά όλα τά 
ςέρουν. Μιλάω έτσι γενικά κ ι’ ας μή θυμώσουν μαζί 
μου οί πάνσοφοι ρεπόρτερ σας, πού τάχουν μάθει δλα 
άπδ την κοιλιά τή ς μάννας τους', με την επιφοίτηση 
τού 'Αγίου Πνεύματος.

*
* *

Τώρα νά σού εξηγήσω καί την ψηφοφορία. Εί
ναι πολυ περίεργη καί δέν θά χάσγις νά τήν μάθης. 
Πρώγα πρώτα ομως νά μάθγις γ ιατί έγινε με τόσο 
πείσμα πού έγινε, καί τόσο πανηγυρική, νά πούμε. 
Ό  Ψυχάρης είχε άνακατευτή, άν θυμάσαι, στά γερά 
με την ύπόθεση τού Ντρεϋφοΰς. Έδημιούργησε λοι
πόν οχτρού; τότε, πού τού μένουν καί σήμερα, γ ια τί 
οί άντιντρεϋφουσικοί (καί είναι μαζί τους οί Ούτρα· 
μοντάνοι, άντιδημοκρατικοί, κληρικόφρονες κλπ .) 
δέν μπορούν νά χωνέψουν κανένα άπό κείνους πού τούς 
πολέμησαν τόσο γερά τότε και στάθηκαν νικητές. 
*Ο κ. Pernot ήταν καί είναι άντιντρεύφουσικός. 
Άντιντρεϋφουσικός ήτανε κ ι’ ό διευθυντής τής σχο
λής τών «Ζωντανών ’Ανατολικών γλωσσών» (Ecole 
des Langues orientales vivantes). Καί στήν Α 
καδημία μέσα, κ' εκεί αρκετοί άντιντρεϋφουσικοί.

Πρέπει τώρα νά σού ξηγήσω πώς γιά νά γίνρ 
κανένας καθηγητής στή «σχολή τών ζωντανών ’Ανα
τολικών γλωσσών» τού χρειάζονται τρεΓς ψηφοφορίες. 
Πρώτα ψηφίζει ή σχολή. Κατόπιν τό Βελτιωτικό 
Συμβούλιο τής Σχολής (Conseil de perfection
nement). Τρίτο ρολο πα ίζει, καθώς σού είπα παρα
πάνω, ή ’Ακαδημία. Καί ατό τέλος διορίζει ό καθη
γητής τής Παιδείας.

Στήν ψηφοφοφορία τής Σχολής πήρε όχτώ ψή*"' 
φους ό P ern o t καί πέντε δ Ψυχάρης. Κι* όλος ό κό
σμος που ήςερε τά  παρασκήνια τής πρώτης οώτής- 
ψηφοφορίας, απόρησε πού πήρε πέντε ψήφους, γ ια τ ί 
όλοι περίμεναν νά πάρ·/) μονάχα δυό. Τό «Β ελτιω τικό  
Συμβούλιο»i— εννιά μέλη ό'λοι μαζί— δίνει ό χτώ  ψή
φους στόν Ψυχάρη κ ’ ëvct στόν Pernot. "Ερχεται 
κατόπι ή τρίτη ψηφοφορία, τής ’Ακαδημίας. Συνή
θως, όταν πρόκειται νά ψηφίσουνε ή νά JiapoucUd- 
CTOl/ve, καθώς λένε, ένα καθηγητή (γ ια τ ί τόν παρου
σιάζουνε στόν ύπουργδ τής Παιδείας καί γ ι ’ αύτό 
παρουσιάζουνε πάντα δι/ο γ ιά  νά διαλέξγ]) γ ίνετα ι 
τδ πράμα τυπικά καί ήσυχα, χωρίς λόγια καί χωρίς 
λόγους. Στήν περίσταση ομως αύτή σηκώθηκαν τέσ
σερις νά μιλήσουνε. ΪΙρώτος ό Weil, ένας άπό τούς 
μεγαλύτερου; ελληνιστές τής Ευρώπης, γε'ρος κι’ άρ- 
ρ(ι!(Π0ζ 1Î0U μ θλα του τά  χάλια κατεβπκε νά πή :

—  ’Εγώ ψηφίζω τό δάσκαλο κι* οχι τό μαθητή. 
Έ τσ ι πρέπει !

Δεύτερος μίλησε δ Homoll. ‘Όσοι βρέθηκαν Ικεϊ, 
— εννοώ τούς ’Ακαδημαϊκούς, γ ια τ ί έξόν άπ ’ αυτούς 
κανένα; άλλος δέν παρευρίσκεται στις εκλογές— εί
πανε πώς ό λόγος του ήταν σωστή απόλαυση. ’Εξή
γησε τό γλωσσικό ζήτημα ποιό είναι καί πού βρίσκε
τα ι. Είπε πόσο δούλεψε γιά  τό ζήτημα άύτο δ Ψ υ
χάρης, τί έγραψε ό Κρουμπάχερ. Είπε πώς ή δημο
τική γλώσσα έχει συνήγορό της τήν ιστορική άλήθεια.. 
Κ’ έτσι έκεϊ μπροστά στήν Ακαδημία έγινε τό ζή 
τημα γνωστό.

Οί Άκαδ/ιμαϊκοί μ ’ ενθουσιασμό τόν άκουσαν. 
Καί βέβαια, άφοϋ ήτανε ή Ελλάδα στή μέση, κα ί 
ή *Ελλάδα στή Γαλλία, καί στόν κόσμο όλο, πιάνε ι 
πάντα τόν τόπο τη ς.

Κατόπιν άπό τόν Homoll, μίλησε ό σπουδαίος 
γλωσσολόγος, ô Breal. Κι’ αΰτδς γ ιά  τόν Ψυχάρη. 
'Όλο κ’ επαίνου; άν καί φίλο; του δέν είναι. Μάλιστα; 
τάχαν τσουγκρίσει κάποτε;, καθώς μαθαίνω. Τελευ
τα ία  σηκώθηκε ό A. Croiset, πού έγραψε τήν ιστο
ρία τής Ελληνικής φιλολογίας. Ψυχρός άνθρωπος, τά  
λόγια του πάντα μετρημένα, μά ’έχουνε κύρος μεγάλο, 
Ειπε λοιπον πώς οχι μονάχα ή Ευρώπη θ’ άπορήσν),, 
μά θάναι σκάνταλο κα! γ ιά  τήν ’Ακαδημία, άν δέν 
ψηφίσει τόν Ψυχάρη. Καί τό είπε ήσυχα, γλυκά κα ί 
μέ δύναμη.

Οί δεκατρείς ψήφοι πού πήρε στήν ’Ακαδημία A 
Pernot, ήτανε οι άκροι Ούτραμοντάνοι, οί άμετα- 
γυριστοι. Ά ν  δέν δπήρχαν στή μέση τά  περασμέν«-

Α Ρ Χ Α ΙΑ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Λ Ο Γ Γ Ο Υ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ
Μ ε τ ά φ ρ α ό η  Ή λ ί α  Ο . Β ο ν τ ι ε ρ Ι δ η

Δ'. Μά άπό τή  στάνη δέ βγήκε κανένας, ούτε 
άντρας, ούτε γυναίκα, ούτε όρνιθα παρά όλοι καθισμέ
νοι κοντά στή φωτιά ήταν μέσα κλεισμένοι, καί γ ι ’ 
αυτό δέν ήξερε ό Δάφνης τ ί νά κάνει σάν ήλθε μέ κα
κά σημάδια, καί βασάνιζε τό μυαλό του νά βρεϊ πρό
φαση γιά ν’ άμπώξει τή θύρα, καί ρωτιόνταν μονάχος 
του τ ί νά είπεϊ πιό πιστευτό.

— ΤΗρθα γιά νάνάψω φωτιά* μά μήπως δέν ήταν 
πιό κοντινοί γείτονε;;*Ηοθα νά γυρέψω ψωμί'μά θά μοϋ 
είπούν, τά ταγάρι σου είναι γεμάτο άπό θροφή. Κρασί 
Χρειάζουμαι* μά χτες καί προχτές τρύγησες. Λύκος με

κυνηγούσε* καί ποΰ είναι τάχνάρια τού λύκου; Ήρθα 
γιά  νά κυνηγήσω τά  πουλιά* γ ια τ ί λοιπόν άφοΰ κυνή
γησες δέ φεύγεις; Νά ΐδώ τή  Χλόη θέλω* μά ποιός τό 
φανερόνει στόν πατέρα και στή μητέρα τής παρθένας; τά 
παιδιά δά παντού σωπαίνουν* καί τίποτις άπ’ δ'λα αυ
τά  δέν είναι δίχως υποψία. Καλλίτερα λοιπόν νά σω
παίνω. Καί τή Χλόη τό καλοκαίρι θά τήν ξαναδώ, 
άφού δέν ήταν γραφτό, καθώς φαίνεται, νά τήν ίδώ 
τό χειμώνα.

Ε\ Άφού κάτι τέ τ ι«  σκέφτηκε καί τό κυνήγι μά
ζεψε, ξεκίνησε νά φύγει. Καί σά νά τόν ψυχοπόνεσε δ 
Έρωτας, νά τ ί γίνεται. Έτοιμάζουνταν γιά  νά φάν δ 
Δρύαντας κ ’ οί δικοί του* μοιράζουνταν τά  κρέατα* έ- 
βαναν στό τραπέζι ψωμί* έπιαναν κρασί. Έ νας μαν
τρόσκυλο; λοιπόν παραφυλάξαντας τήν άπροσεξιά τους, 
άρπαξεν ένα κομμάτι κρέας έφυγε άπδ τή  θύοα. Θύ- 
μωσεν δ Δρύαντας (γιατί ήταν το δικό του μερτικό) 
κ ι’ άφοΰ άρπαξεν ένα ξύλο τόν κυνηγούσε άπό κοντά, σά 
σκυλί. Κ’ ένώ τόν κυνηγούσε κ ’ έφτασε σιμά στόν κισ
σό, βλέπει τό Δάφνη πού είχε κρεμάσει στους ώμους τά 
κυνήγι κ’ ετοιμάζονταν νά φύγει βιαστικά, κ ι’ άμέσως 
ξεχνάει τό κρέας καί τό σκυλί* κ ι’ άφοΰ φώναξε δυνα
τά  «Γειά σου παιδί μου,» τδν άγκάλιαζε καί τόνε 
φιλούσε καί τόν έμπαζε μέσα τραβώντάς τον. Παρολίγο 
λοιπόν, άμα είδαν ό ένας τόν άλλο νά πέσουν κατάχα

μα* μά μόλις μπόρεσαν νά μείνουν ορθοί χαιρετίστηκα» 
καί γλυκοφιλήθηκαν* κι’ αυτό τούς έγινε ακουμπιστήρι 
γιά  νά μήν πέσουν. Κι’ Δάφνης άφού άνόλπιστα είδε. 
τή Χλόη καί τήνε φίλησε, κάθισε κοντά στή φωτιά κ*- 
έρριξεν άπό τούς ώμους του άπάνου στό τραπέζι τις φά
σες καί τά  κοτσύφια* καί δηγιόταν, πώς στενοχωρημέ
νος άπό τήν κλεισούρα στό σπίτι, ξεκίνησε γ ιά  τό κυ
νήγι* καί πώς έπιασε άλλα μέ τά  βρόχια κι’ άλλα μέ 
τά  ξόβεργα άπό τά  πουλιά,πού τά σμέρτα καί τόν κισ
σόν ορέγουνταν. Κ’ εκείνοι πα ί ευαν τήν εξυπνάδα του 
καί τόν προσκαλούσαν νά φάει όσα άφησεν δ σκύλος.. 
Διάταζαν καί τή Χλόη νά τού βάνει νά πιεϊ. Κι’ αύ- 
τη μέ χαρά καί τούς άλλους κέρασε καί τό Δάφνη ΰ- 
στερ’ άπό κείνους* γιατί καμόνονταν πώς ήταν θυμω
μένη πού άφού ήρθε, είχε σκοπό νά φύγει χωρίς νά τήν· 
ίδεΐ. Μά πριν νά τού δώσει έπιε λίγο άπό τό κρασί κ* 
ϋστερις τοΰδωκε τ ’ άποδέλοιπο. Κ’ εκείνος, άν καί δι
ψούσε, έπινε άργά, γ ιά  νά νοιώθει άπό τήν άργητα πιό- 
πολύ τήν ευχαρίστηση. Το τραπέζι γλήγορα άδειασε» 
άπό ψωμιά καί κρέατα κ ’ άρχισαν νά τόνε ρωτούν 
γ ιά  τή Μυρτάλη καί τό Λάμωνα καί τούς καλοτύχι
ζαν, πού θάχουν τέτοιονε γεροκόμο* καί χαίρονταν ποΰ 
άκουγε ή Χλόη τά  παινέματα* μά όταν τόν κράτησαν 
γ ιά  νά κάνουν θυσία στό Διόνυσο τήν άλλη μέρα, πα
ρολίγο άπό τή  χαρά εκείνους άντί γ ιά  τά Διόνυσο νά.
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μέ τήν υπόθεση του Νΐρεΰφοΰς, κΓ αυτούς τού; δικα- 
τρεϊς ό Ψυχάρης 0ά του; έπερνε.

»
¥ ¥

Ή  σχολή των «Άνωτέρων Σπουδών» (Hautes 
Etudes) που δίδασκε Γσα μέ τώρα καί που δίδασκε1 
ακόμα ό *Γυχάρη;, είναι κατάστημα έπιστημονικδ 
που α π ’ όλα τά  καταστήματα ίσο»; έχει το μεγαλύ- 
τερο τόνομα, τή μεγαλύτερη πέραση στήν Ευρώπη. 
Μά έδώ στη Γαλλία οί « ’Ανατολικέ; γλώσσες» θεω
ρούνται γ ιά  προβιβασμό. Είναι τδ κατάστημα πιό 
αρχαίο κι’ ό μιστός μεγαλύτερο;. Τις « ’Ανώτερες 
σπουδές» τ ’ις έχουν λίγο γιά  κατάστημα μεταβατικό.

'Άμα θελήσφ τώρα ό Τ’υχάρη; να γράψν) τίποτε; 
επιστημονικό βιβλίο ή έργο, παίρνει εύκολα κι’ άλλο 
προβιβασμό : Γίνεται υποψήφιο; κ ’ υστέρα με'λο; τή ;
Άκκδτίμιχί, ττοΰ βχθμόζ άνώτίΐο; δίν ΰτκρχίι.

Τά έναρχτήοιο μάθημα του έγινε τό περασμε'νο 
Σάββατο κ’ επέτυχε πολύ, π α ρ α π ο λ ύ . Εΐ'τανε κι’ ό 
άρχιμαντρίτη; μ α ;, ό κ. Πορφύριο; Λογοθέτης, κι’ ό 
κ. Κ. Ξένος κι* άλλοι δικοί μ α ;. Ό  πρέσβη; μα; 
είτανε άρρωστος καί δέν μπόρεσε νάρθ'7.. θέλησαν 
νάρθοϋν καί μερικοί 'Έλληνες σπουδαστές, μά καλύ
τερα που δεν ήρθανε γ ια τ ί — δε σοΰ τό κρύβω— θά 
ντρόπιαζαν την Έλλά5ά, άφου είχαν σκοπό νά ποδο
κροτήσουνε σέ μια τέτοια επίσημη περίσταση που 
¿τιμιότανε ή πατρίδα μα; στό πρόσωπο ένός έκλε- 
χτοΰ πατριώτη μα;. Τά καημένα τά παιδιά ! Καί 
στα Παρι'σια ακόμα μέσα δεν κατορθώνουν νά βγάλουν 
άπό την ψυχή του; τή μούχλα του δασκαλισμού! Τά 
πατριωτάκια μα; αυτά —άχ ! ματώνει ή ψυχή μου 
που σοΰ τά γράφω!— θέλησαν νά κάνουν καί κάτι άλλο 
πιό ρεζίλικο. θέλησαν νά διαμαρτυρηθοϋνε στόν * ϊ -  
πουργό τής Παιδεία; — τόν Γάλλο, παρακαλώ! -  κα 
στη Βουλή— όχι τή  Ρωμέ’ίκη !— καί ν’ ά π α τ τ ή -  
d o u v e  νά μη διοριστεί δ Ψυχάρη; καθηγητή; γ ιατί 
.. ..δ ε ν  ξέρει τά  ελληνικά! Δεν τδκαναν ευτυχώς κ ι’ 
αύτό, κ’ έτσι σωθήκαμε άπό τό μεγάλο ρεζιλίκι

Αΰτέ; οί πληροφορίες σέ φτάνουν. ’Εκείνο που 
θέλω νά σοΰ πώ , γιά  ■ ά τελειώνω, είναι πώς άν έ
λειπε ό δασκαλισμό; άπό τή  μέση, τό φοβερό αυτό 
σαράκι που τρώει τήν Ελλάδα, θά τή γιορτάζαμε σή
μερα όλοι οί Ρωμιοί γ ιά  εθνικό θρίαμβο τήν καινούρ
για αυτή επιτυχία  του μεγάλου επιστήμονα καί του 
μεγάλου πατριώτη.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

1 Ο ,,ΝΟΎΜΑΣ“
1 ΒΓΑΙΝΕΙ Κ Α Θ Ε  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η
I — -
I  Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Ε ΙΝ Α Ι:
1  Γιά τίιν Ελλάδα Δρ. 10.—Γιά τδ Ίΐξω- 
^  τερικό φρ χρ. 10
όΙ 40 λεπτά, ιό  κάθε φύλλο λεπτά  10

1  Π Ο Υ Λ ΙΕ Τ Α Ι: Στί* πιόΰκια της Πλατείας & 
3  Συντάγματος, Όμονοΐας, ' Γπουργείου 01· ?
3  κονομικών, Στάθμου Τροχιοδρόμου (Ό- ?
4  φθαλμιατρεΐο) Σταθμού ύπογείου Σίδηρο ■ §| 
^  δρόμου (*Ομόνοια)ι3τό καπνοπωλείο ΣαρρΛ κ  
4  (Πλατεία Στουρνάρα, ’Εξάρχεια) και άτδ ^  
|  [ΜΜοπωλεΐο «ΈΟτίας» Γ, Κολάρου. &

^  Ή  άυνδρομΛ του πληρόνεται μπροάτά || 
^  κ ’ είνα ι γιά ένα χρόνο πάντοτε.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Π Ρ Α ΓΜ Α Τ Α

Μ Ε Ρ Ι Κ Ο Ι
άριθμοι έόγλωττώτατοι, παρμένοι άπό μιά άγό- 
ρευτη τοΟ χ. Λεβίδη, θά σάς πείσουν πώς καί 
μ ’ όλους τούς λόγους καί τά  ταξείδια καί τά  
πατριωτικά τσιμπούσια τοΟ κ. Κ αζάζη, δέν 
είμαστε άξιοι νά πάρουμε τή Μακεδονία.

’Ακούστε λοιπόν. Ά πό τΙς 24  τοΟ Δεκέμ
βρη 19 0 2  Γσα μέ τ ις  20  τοΟ Νοέμβρη 19 0 3 ,  
άπάνου σ 'ένα  χρόνο παρά λίγες μέρες δηλαδή, 
έπί 13 5  πρωτοδικών έγιναν 75 μεταθέσεις, έπΐ 
23 προέδρων πρωτοδικών έγιναν 26  μεταθέ
σεις, ίπ ΐ 21 ¿φετών έγιναν 44 μεταθέσεις, έπί 
26 είσαγγελέων έγιναν 61  μεταθέσεις καί έπί 
31 γραμματέων πρωτοδικών καί έφετών έγιναν 
70  μεταβολές.

Μελετήστε τούς άοιθμοός αότούς καλά. 
Λογαριάστε . όσες μεταβολές έγιναν στούς ά λ
λους κλάδους τής ύπερεσίας άπάνου στό ίδιο 
χρονικό διάστημα Σκεφτήτε πόσα και πόσα 
κοστίζουν στό δημόσιο ταμείο τ  ’ άκούσια αότά 
ταξείδια τών ΰπαλλήλων, κ ’ έπειτα πέτε μας 
άν έχη δικαίωμα καί μιά πεντάρα μονάχα νά 
πάρη μέ καινούργιους φόρους άπό τό λαό ή Κ υ
βέρνηση— δέ μιλάμε μονάχα γιά τή σημερινή 
μά γενικά, για κάθε Κυβέρνηση— άφοΟ τήν πεν
τάρα αότή θά τήν ξοδιάση γιά νά παχαίνη τό 
κόμμα της και γιά νά τυραγνάει τοός φτω 
χούς ραγιάδες της, τοός όπαλλήλους.

— Μέ τ ί μούτρα ζητάμε νά πάρουμε και 
τή  Μακεδονία ;  μάς έγραφε Ινας άληθινός πα
τριώτης προχτές. Γιά νά φέρουμε καί στοός 
δυστυχισμένους έκείνους άνθρώπους τήν πα
νούκλα τών παύσεων, τών διορισμών καί τών 
μεταθέσεων ;

Κι* ό σεβαστός μας φίλος είχε δίκιο μεγάλο 
Έ να Έθνος ποΟ ληστεύει τό λαό μόνο και 
μόνο γιά νά πλερώνη όδοιπορικά Ιξοδα, δέν πρέ
πει νάχη πήν άδιαντροπιά νά ζητάη κα! μεζέ 
Μακεδονίας, άφοΟ Γσα μέ τώρα "απόδειξε πώ ; 
δέν είναι Ικανό νά κράτηση κείνα ποΟ τοΰδωσαν.

Γιά νάχουμε μούτρα νά ζητάμε Μακεδονία, 
πρέπει πρώτα νά βγάλουμε άπό τό σβέρκο μας 
τή  φοβερή ρουσφετοφάμπρικα, τή Βουλή, πού 
ρουφάει σά βδέλλα όλο τόν παρά τοΟ κεντρικού 
ταμείου— όλο τό αϊμα, όλο τόν Ιδρώτα κι' όλα 
τά όνειρα τοΟ δυστυχισμένου αότοΟ λαοϋ.

Ο κ. Σ Τ Ρ Ε Τ Τ
έπρόσ&εσε μ ιά  μεγάλη έπιτυχία Ακόμα ατά τιμημένο 
ίνεργητικό του με τό καινούργιο λαχειοφόρο δάνειο, 
που δημοσιεύουμε τούς ορούς του οτήν τελευταία σε
λίδα. Μελετήστε τους καί &ά πεισ&ήτε Αμέσως πώς ό 
σεβαστός διοικητής τής Έ&νικής Τραπέζης φρον
τίζει όχι μονάχα γιά τό πρώτο πιστωτικό μας ίδρυμα, 
που με τόση έπιδεξιότητα καί τόση νοικοκυρωσύνη 
τό διευ&ννει, Αλλά καϊ γιά τή φτωχολογιά που τή 
συνει&ίζει, με τό δόλωμα του λαχείου, νά φυλάη τΙς 
οικονομίες της καϊ νά φτιάνη περιουσία χωρίς νά 
τό καταλαβαίνη.

Ή χαρά του 9&τανε—ιό ξέρουμε πολύ καλά

προσκυνήσει. Άμε'σω; λοιπόν έβγανε άπό τό ταγάρι 
του πολλέ; πήττε ;- κι’ όσα πουλιά είχε πιάσει' κΓ αυτά 
γ ιά  τό δείπνο τά  ετοίμαζαν. Ξανάπιασαν κρασί κ ι’ ά
ναψαν πάλε φωτιά, κ’ επειδή γλήγορα νύχτωσε, ξανα- 
κάθισαν στό τραπέζι. Κ’ ύστερι; άφοΰ είπαν παραμύθια 
καί τραγούδησαν,πήγαιναν γ ιά  ύπνο,ή Χλόη μέ τή μη
τέρα τη ; κ’ό Δρύαντα; με τό Δάφνη.Κ’ ή Χλόη τίποτι; 
άλλο δε σκέφτονταν παρά ότι τήν άλλη μέρα θά ίδεϊ τά 
Δάφνη. ΚΓ ό Δάφνη; μάταιη ευχαρίστηση δοκίμαζε, 
γιατί νόμιζε, πώ ; ευχαρίστηση ήταν νά κοιμηθεί μέ 
τόν πατέρα τή ; Χλόη;, κ* έτσι τόν άγκάλιαζε καί τόνε 
γλυκοφιλοΰσε πολλέ; φορές, .επειδή ονειρεύονταν πώ; 
δλα αυτά τά κάνει τή ; Χλόη;.

ΣΤ’ Κι* άμα ξημέρωσε, έκανε κρύο τρομερά κΓ δ 
βοριά; τάκαιγεν όλα. Ι ί’ εκείνοι άφοϋ σηκώθηκαν, κά
νουν θυσία σ ι 6 Διόνυυσο κριάρι χρονιάρικο,κΓ άφοΰ άνα
ψαν μεγάλη φωτιά, ίτοίμαζάν τό φαί. Κ’ ενώ λοιπόν 
ή Νάπη ζύμονε κΓ ό Δρύαντα; έψηνε τό κριάρι, βρί- 
σκοντα; ευκαιρία ό Δάφνη; κ’ ή Χλόη βγήκαν εξω άπό 
τή στάνη όπου ήταν ό κισσός, κ ι’ άφοΰ έστησαν πάλε 
βρόχια κ’ έφτιασαν ξόβεργα, επιασαν όχι λ ίγα  πουλιά. 
Μά καί δοκίμαζαν άπό φιλιά άδιάκοπη γλύκα κΓ έλε
γαν γλυκοκουβέντε;:

— Γιά σένα ήρθα Χλόη.
—Τά ξε'ρω, Δάφνη.

— Γιά σε'να σκοτόνω τά  κακομοίρα κοτσύφια. Ποΰ 
λοιπόν θά καταντήσω γιά  σένα ; Νά μέ θυμάσαι.

—Σέ θυμάμαι μά τ ί ;  νύμφεε, ποΰ σ’ δρκίστηκα 
κάποτε σ’ εκείνο τό σπήλιο, ποΰ θά πάμε μόλις τό 
χιόνι λυώσει.

— Μά είναι πολύ, Χλόη, καί φοβάμαι μήπω; 
εγώ πριν άπ’ αΰτά λυώσω.

— Μή"φοβάσαι, Δάφνη, καυτερό; είν ’ δ ήλιο;.
 "Αμποτε; νά ήταν τόσο καυτερό;, όσο ή φωτιά

ποΰ καίει τήν καρδιά μου.
— ’Αστειεύεσαι κοροϊδεύοντά; με.
— Ό χι, μά τ ί ;  γίδες, που συ μέ διάταξε; νάσ ’ 

δρκιστώ.
Ζ' Άφοϋ αυτά άποκρίθηκε στό Δάφνη ή Χλόη σάν 

αντίλαλο;, κ’ επειδή τού; φώναξεν ή Νάπη, μπήκαν 
πάλε μέσα, πολύ περισσότερο άπό τό χθεσινδ κυνήγι 
φέρνοντα;. Κι* άμα έχυσαν κρασί γιά  τιμή τού Διόνυ
σου, έτρωγαν έχαντα; μέ κισσό στεφανωμένα τά  κεφά
λια. ΚΓ όταν ήταν ώρα, άλαλάζοντα; καί φωνάζοντα; 
«στό καλό» ξεπροβόδιζαν τό Δάφνη, άφοΰ τοΰ γέμισαν 
τά ταγάρι κρέατα καί ψωμιά' τουδωκαν καί τ ι ;  φχσε; 
καί τ ί ;  τσί/λε; ν ά τή ; πάει τοΰ Λάμωνα καί τή ; Μυρ- 
τάλης, γ ιατί αυτοί θά κυνγ,γουσαν άλλες όσο θά βά- 
σταγε δ χειμώνα; καί θά ηταν κισσό;. Κ εκείνο; 
έφευγε, άφοΰ τούς φίλησε πρώτ’ άπό τή Χλόη γιά  νά

μείνει εκείνη; τά φίλημα άπείραχτο. Μά κΓ άλλε; πολ
λέ; φορέ; ξαναπήγε μ ’ άλλους τρόπου;- κ’ έτσι δ χει
μώνα; δέν πέρασε γ ι’ αύτού; δίχω; έρωτα.

Η'. ΚΓ όταν πιά άοχιζεν ή άνοιξη καί τό χιόν1 
έλυονε κ ’ ή γής φανερόνονταν καί τό χορτάρι έβγαινε* 
κ’ οΕ άλλοι βοσκοί έφερναν τά κοπάδια στη βοσκή κα'1 
πρώτ’ άπό όλου; ή Χλόη κΓ δ Δάφνη; σά νά δούλευαν 
σέ μεγαλείτερο βοσκό. Άμέσω; λοιπόν έτρεξαν στί; νύμ
φες και στό σπήλιο" κΓ άπό κεΐ στόν Πάνα καί στόν 
πεύκο* ΰστερι; στή βαλανιδιά, όπου καθούμενοι καί τά 
κοπάδια έβοσκαν καί γλυκοφιλοϋσαν δ ενα; τον άλλο. 
Ζήτησαν νά βρουν καί άνθια γ ια τί ήθελαν νά στεφα
νώσουν τού; θεού;" μά αΰτά μόλι; τά  είχαν ανοίξει 
δ Ζέφυρο;, ποΰ τάθρεφε κΓ δ ήλιο; που τά  ζέσταινε' 
κΓ ομω; βρέθηκαν καί μενεξέδες καί μανούσια καί 
γαλατσίδε; κΓ όσα ή άνοιξη πρωτοφέρνει. Ή  Χλόη κΓ 
ό Δάφνη; άρμεξαν άπό γίδες κΓ άπό μερικές προβατί
νες τό πρώτο γάλα καί μ’ αύτό ράντισαν τ ’ αγάλματα, 
ενώ τά  στεφάνοναν. Έ πειτα  έκαμαν άρχή καί τοΰ 
σουραυλιού σά νά παρακινούσαν τ ’ αηδόνια γιά  τά λά- 
λημα' κ* εκείνα άποκρινόντουσαν καί μέσα στά βάτα 
λίγα-λίγο τόν Ττη θρηνολογούσαν, σά νά θυμόντουσαν 
τό τραγούδι ύστερι; άπό μακριά σιωπή.

(ακολουθεί)
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μ α τ ι σ τ ώ ν , <ΠΛ<1 τ ώ ν  Ιργατικών καϊ τ ώ ν  μικρονοιχο- 
κοιραίων, άφοΰ γι' αύτό τϊς ϊβαλε καί τόσο φτηνά, 
ίκατό δραχμές μονάχα. 'Αλλά γι' αυτό καί μεϊς θά 
θέλαμε νάναι διπλάσιος καΐ̂ ιριπλάαιος δ άριθμός των 
μετοχών—κι’δχι 105 ,000  μονάχα—γιά νά μπορέση 
περισσότερος κόσμος νάποχτήση άπ’ αύτές καί ν ά  

βλογάη τό σεβαστό όνομά του.

 ΔΕ Ν_ ΕΦΡ ΟΙΝΙΤIΣ  Ε _
ό κ. Βούλτσος νάνακ«λύψη τό σκυλί πού δάγκωσε το 
κοριτσάκι τού κ. 'Γπουργοΰ τής Δικαιοσύνης καί τον 
ανάγκασαν νά παραιτηθΐι.

Σωστό αυτό καί δίκιο. "Έτσι πρέπει νά γίνετα ι 
πάντοτε καί γ ιά  όλους τούς υπαλλήλους όταν λησμο
νούν νά εκπληρώσουν τό καθήκον τους. Μη μάί 
πήτε τώρα πώς ό κ. Βούλτσο; θάμενε ακλόνητος 
στη θέση του καί δεν θά γινότανε καθόλου λόγο; 
άν δέν ήταν στή μέση τό κοριτσάκι τού κ. Υπουρ
γού κι’ άν το σκυλί έδάγκωνε κανέναν άπό μάς ή 
άπό τά παιδιά μ * ;. Λυτό δέν σημαίνει τίποτε. Πα- 
ρακαλαϋμε μονάχα, έτσι γιά γούστο, τον κ. 'Γπουργο 
νά μάς άπαντήση στήν άκόλουθη ερώτηση :

— Ό πως είχε τήν απαίτηση νά παραιτηθή ό κ. 
Βούλτσο; γ ιατί δέ/ έκανε τό καθήκον του, θά είχε 
τήν ίδια απαίτηση κ ι’ άπό τον εαυτό του άν λησμο
νούσε καμμιά οορά τά Υπουργικά του καθήκοντα κι’ 
άφινε τήν Δικαιοσύνη νά δαγκώση κανένα δυστυχι
σμένο πολίτη ;

Βλέπετε, παίρνουμε τά πράγματα στά σοβαρά καί 
μιλάμε γιά  καθήκοντα σέ τόπο πού ή εκπλήρωση 
τού καθήκοντος θεωρείται γιά  ήρωϊσμός καί στεφα
νώνεται.

Α Δ Ι Κ Α
τάχει βαλμένα μέ τόν κ. Μαλκντρΐνο, τον μοναδικό μας 
παιδίατρο, ή « ’Ακρόπολη». Καί ξέρετε τό γιατί ; Συνει* 
θισμένα πράμματα. Γιατί ό κ. Μαλαντρϊνος είναι φίλος 
στενός του κ. Μερχούρη. Κ’ επειδή ή «Ακρόπολη» τάχει 
χαλασμένα μέ τόν χ. Μερχούρη, θά πή πως κΓ ό χ. Μα- 
λαντρϊνος δέν είναι κατάλληλος νά διοριστή καθηγητής 
στό Πανεπιστήμιο.

Τά αιώνια προσωπικά χ’ έδώ. Κ’ έπειτα έχουν τήν 
απαίτηση οί έφημερίδες μας νά φωνάζουν πώς μορφώνουν 
τήν κοινή γνώμη.

Σ Τ Η  ΣΑ ΛΑ
τού κ. Μουχλίδη μίλησε τήν περασμένη Κυριακή ό

κ .  Γ ρ .  Ξ ε ν ό π ο υ λ ο ς  γ ι ά  τ ό ν  έαυτό του κ α ί  γ ιά  τούς 
μαλλιαρούς. Γ ι ά  τ ό ν ' ί α υ τ ό  του είπε πώς δέν είναι 
τίποτε, άφού μαλλιαρό τόν λένε— δικά του λόγια 
αύτά— καί μαλλιαρός δέν είναι, τής καθαρεύουσας 
τόν λένε καί τής καθαρεύουσας δέν είναι, ανεμόμυλο 
φιλολογικά τον λένε, καί ανεμόμυλος δέν είνα ι. Τί 
είναι ;

Τήν απάντηση δέν τού τήν έδωσε ή σάλα. Του 
τήν έδωσε ό Βουτιερίδης στό 78 φύλλο τού «Νουμά» 
(«'Έ να γράμμα γιά  τόν κ. Ξενόπουλο»). "Αί είναι 
έπί τέλους ό,τι κ ι’ άν είναι ό κ. Ξενόπουλος. Νά 
δούμε τώρα τ ί είναι καί οί Μαλλιαροί, κατά τόν 
Μουχλίδειον άγορητήν.Μαλλιαρωσύνη λοιπόν,κατά τή 
φωτεινή του γνώμη, είναι «ή προσπάθεια πρός δη
μιουργίαν έργων άνωτέρου είδους άποτυχοϋσα».

Σύμφωνα με τον φοβερόν αυτόν ορισμό του ή διά
λεξή του ήταν μαλλιαρωτάτη, άφοΰ ήταν άποτυχε- 
μένη απόπειρα νά ξεμπλέξγι τά  μαλλιά τή ; μαλλια- 
ρωσύνης. Μιά έπερώτηση ενός κοινοβουλευτεκοϋ λο- 
γ ίο υ—τού κ. ΙΙαπαντωνίου, θαρρούμε, πού γράφει καί 
τά  επίσημα πραχτικά τής Βουλή;— μέ τήν όποίαν 
φανερονώτανε πώς έργα έπιτυχεμένα τά  λέμε μαλ 
λιαρά, αναποδογύρισε τόν όρισμό του καί τόν έκάνε 
νά σημαίνγι πώς : «Μαλλιαροσύνη είναι απόπειρα 
πρός ανεύρεση μορφωμένων αναγνωστών και άκροα- 
τών άποτυχοϋσα».

Ό  δεύτερος ορισμός πού είναι καί σωστότερος 
μάς έξηγάει πώς βρίσκονται ακροατές νά χειροκροτούν 
τούς διαφόρους κ. κ Ξενοπούλους όταν τούς φου
σκώνουν μέ άνοησίε; καί μέ ψευτιές,καί νά μή πεθαί
νουν στά γέλια,όταν βλέπουν τόν κ.Μουχλίδη νά κά
θεται μέ πόζα προέδρου Γαλλικής ’Ακαδημίας τό λι- 
γώτερο στό καρυδένιο καί ΙΙαναθηναϊκό γραφείο του 
καί νά δέχεται κατακέφαλα τήν λεκάνη τής σοφίας 
πού αδειάζουν μέσα στή σάλα του κάθε τόσο οί διά
φοροι επίσημοι αντιπρόσωποι τής φιλολογικής μού- 
χλα ;.

Νά κ’ ενα παράδειγμα αδιάσειστο άπό τή διά
λεξη τού κ. Ξενόπουλου, ποΰ τή  θαύμασε κ’ ή « Ε 
στία»; Ό  ϋ π έ ρ ο χ ο ς  έγινε πέρκος άπό τούς μαλ
λιαρούς. ' Γ πέροχο ς— πέροχος — πέρχος— πέρκος.

Αυτό λέγεται φιλολογική ευσυνειδησία. ΓΙέρκο 
τόν υπέροχο ούτε τόν είπε, ούτε τόν έγραψε κανένας 
ίσα μέ σήμερα. Πέρκος είναι μονάχα ό κ. Ξενόπουλος 
καί γ ιά  περκο τόν έθαύμασαν καί τόν χειροκρότησαν 
οί δυό πέρκοι κ. κ, Χατζίδακις καί Κλεωνας Ραγκα- 
βής ποΰ πάρευρέθηκαν έκεϊ γ ιά  νά επισημοποιήσουν 
μέ την παρουσία τους τή φιλολογική ψευτιά ό ένας 
καί τήν λογοτεχνική ανοησία δ δεύτερος.
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ΣΤΟΚ ΤΑΦΟ ΜΙΑΣ ΚΟΡΗΣ

Ρόδα  χ ι'ά ν θ ο ύ ς  δε σάς ζ ψ ρ  ή  π α ρθ εν ιά , π ο ΰ  μένε ι 
Γιά πάντα  ¿δώ  άνερώτευτη μ'ε τόν καημό  τής νε ιότης ‘ 
Ti νά  τά  κάνει τ' α νθ η  σας ή χάρη  >) π εθαμ ένη ;
Μ όνο ενα δάκρυ  σάς ζ η ιά  άγνό σάν τ' όνειρά τη ς :

Η.

Α Κ Ο Υ Σ Α Μ Ε
Πώς μερικοί μ α ς  δημοσ ιογράφ ο ι, ά μ α  άκονσαν  τά 

κα τορθώ ματα  τον Μ ικάδον , τον τηλεγράφησαν  
((Τοία ή έώα άεί, ώ  υιέ 'Εώας»·

Π ώς δ Ελαίων Ραγχαβής χαρακτήρ ισε άτεχνο τό 
στίχο έπ ε ιδή  έχει <5υό σύμφω να.

Πώς Ιδανικό κα ι τέλειο ε ίνα ι τό  κλάμα  τώ ν μω ρώ ν  
που  δέο έχει σύμφ ω να  καθόλου.

Πώς όταν μεγαλώ σει;, κατορθώ νεις τό τέλειο, αν  
άηαγγέλνεις μ ε  μ ιά  καφτή πατάτα  ατό στόμα σου.

Πώς δ Αροσίνης θ ά  παρουσ ιάσε ι κα ινούργ ια  στα
τιστικά στό Σ υνέδρ ιο .

Π ώς τό Σ υνέδρ ιο  θ ά  σαστίσει.
Πώς τό Σ υνέδρ ιο  θ ' άποφαα ίαει στό εξής τά  στα

τιστικά του ¿ ρ ο σ ίν η ν ά  λέγοννται Σ αστιοτικά .
Πώς δ Αίγινήτης χαρακτήρ ισε τόν τίτλο του δ,ρθου 

( ιΌ ν ιοαα  κα ι Χ ατζίδακις» ώς λογοκλοπ ία.
Πώς είνα ι παρμένος δ  τίτλος άπό  τήν ’Α στρονομία  

Φ λαμμαρι ΟΝ Ο Σ  — ΑΙγινήτου.
Πώς δ Έ φταλιώτης, ά μ α  δ ιάβασε τά (¡.Νανουρίσ

μ α τα »  του Κ ώ στα Σ . Ι\  είπε « ’ Ορίστε άλλο
ενα κεφάλι στή Λ ερναία  "Τάρα».
Π ώς δ Ν ουμάς θ ά  μ ά ς  παρουα ιάζη  κ ά θ ε  β δομ ά δα  

άπό ένα κα ινούργ ιο  τέτοιο κεφάλι.
Πώς ο ί άντ ιμαλλιχρο ϊ δέν έπ ιθ νμ οΰ ν  π ια  νά  λέγοννται 

Κ αο ιδ ιαρέο ι.
Πώς προτ ιμ ούν  τ ’ όνομα  «¡Σπανο ί» .
Πώς δ λόγος είνα ι έπειδή  τά όργα τους είνα ι τόσο  

σπάνια .
Πώς ό Μ ιοτριώ της συχνά δνειρεύεται τόν Μ πενή- 

Ψάλτη
Πώς βλέπει τόν  κ. Εισαγγελέα σά νά  παίζει κλω τσο- 

σχοΰφ ι μ έ  κόκκ ινη  σκούφ ια .
Πώς δ Χ ατζίδακις προσκάλεσε τόν Πάλλη σέ μ ο ν ο 

μ αχ ία .
Π ώ ί ή μονομαχ ία  θ ά  γίνει μ έ  πάλλες άρβανίτικες.

ΓΛΩΣΣΙΤΣΑ

3) ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

(συνέχεια)

Ζ.

Τό πρωί, Οστερ’ άπό τήν Έκχλησιά, ενας φίλος του 
παπα είχε τήν καλοσύνη νά θυμηθή πώς δ αϊδεσιμώτατο; 
εδώ χαί τόσες μέρες, επινε νερό μόνε χαί τώστειλε ενα 
χιλιάριχο μοσχάτο χρασί. Πήγε νά ¿τρελλαθή άπό τή 
χαρά του 6  καημένος ό ΙΙαπασπύρος, άμα είδε ενα τέτοιο 
κελεπούρι, καί είπε χίλιες ευχές γιά τό φίλο του τό Θύ» 
μιο, που του τώστειλε. Τρίβοντας ύστερο τά χέρια του 
άπό τή χαρά του ;

— Ξέρεις τί λέω, παπαδιά ; λέει στή συβία του. *
— Τί πραμα ; τ ’ άπολογιέται έχείνη.

— 'Οπως τό καλό τό φαΐ θέλει χαλό χρασί, ετσι καί 
τό χαλό τό χρασί θέλει χαλό φαι. Λοιπόν νά σφάξης τόν 
ένατόν πέτεινο σήμερο, χαί νά τόν μαερέψης μέ ρίζι. 
Ξέρεις πλειά εσύ 1 Τό ζουμί &ς είναι λιγώτερο χαί τό 
βούτυρο χομματάχι παραπάνω.

— Καλά, καλά.
— Μά γιά νά σού πώ. Βλέπω πώς χρένεις άχόμα χω

ρίς χαρδια. Έννοια σου όμως, χαί σήμερο μέ τό μοσχάτο 
τό κρασί θά τά σιάξωμε, χαί θά τά σιάξωμε μέ τρόπο 
ποΰ νά μή τά ξαναχαλάσωμε.

Τό φαί στήν ώρα του ήταν γενομένο, καθώς τό ’χε 
παραγγείλει ό παπάς, χαί άφοΰ ετοιμάστηκαν όλα, κάθισε 
δ ένας αντίκρυ στόν άλλο. Γιά τό χρασί ομως, επειδή ή 
τσότρα είχε στεγνώσει χ’ έτρεχε, ή .παπαδιά έθαλε Ινα 
ποτήρι στό τραπέζι.

— Μά δέν είπαμε νά βάλης ενα ποτήρι μονάχα, πα
παδιά μού, της λέει ό συβίος της.

— Ά μ  πόσα νά βάλω, χίλια ;
— Ούτε χίλια, οΰτε πεντακόσια, θά βάλης μονάχα 

δυό, ίσοι είμεστε δηλαδή. Καί μέ Ινα πίνομε, άλλά εγώ 
θέλω νά κάμωμε χαί τόχα.

— Έμενα δέ μου χρειάζεται χρασί, δέ θέλω.
— ’Εγώ £μως θέλω νά πιής, χαί άφοΰ τό θέλω έγώ, 

πρέπει νά τό χάμης. Δέ μού καυχήστηχες εχτές πώς, ό,τι

σου πώ, δέ λές όχι ;
— Δέν πίνω, γιατί δέν τό ’χω μαθημένο χαί θά μέ 

ζαλίση.
— Αυτό είναι τέτοιο χρασί, πού, όχι μόνε δέ ζαλίζει 

άλλά καί ξεζαλίζει. ’Εσένα μάλιστα θά σ’ ώφελήση καί 
στή λιγούρα, κι άπό τώρα κ’ δστερα ν’ άρχινήσης νά 
πίνης ταχτικά. Θά μου πής πώς δέν έχομε' τό ξέρω, 
μά ΰστερ’ άπό κάνα δυό μέρες θά πάω νά φέρω, χ' έν
νοια σου.

Είν’ αλήθεια πώς ό παπάς χαί πολύ, πολύ δέν τό 
θελε ή καρδιά του, ΰστερ’ άπό ’να τόσο ραμαζάνι, νά 'χη 
καί σύντροφο σ’ ενα μόνε χιλιάρικο, χι ας ήταν χ’ ή -πα
παδιά ό σ ίντροφο; αύτό:, όμως ήθελε νά ψαρέψη τήν πα
παδιά γιά τήξδουλειά πού ξέρομε. Κι αύτή ΰστερ’ άπό 
πολλά νάζα χαί καμώματα ποσκέφτηχε νά πιή λίγο 
άλλά καινά χάμη τόν χόπο νά χεράση χιόλας.

Νά μή τά πολυλογούμε, ΰστερ’ άπό τέσσερες-πέντε 
βοΰχες ήρθε χ’ ή άράδα του κρασιού.

— "Ελα, παπαδιά, τής λέει, βάλε νά πιούμε, γιατί 
μου σκάλωσε ή βοϋχχ στό λαιμό. Βάνε σέ μιά μικρή 
μποτίλια, γιατί τό χιλιάριχο δέ συγυρίζεται.

Ή  παπαδιά λοιπόν πήρε τό χρασί χΓ άρχίνησε νά 
χερνάη. "Εφραξε τό στόμα τής μποτίλιας μέ τό μεγάλο 
τό δάχτυλο, χαθώς κάμουν οί χάπηλοι, χ’ έχυσε πρώτα
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Μ Ι *  ΙΚ Ρ έ ΤΗ Ρ Η ΣΗ

Φΐλταχε,

Σ ’ εν* περασμένο φύλλο του «Νυυμά» ό συνεργά
της σα; κ. Τεφαρικν·; γράφει πώ ; * είναι κρίμα; ποΰ δ 
•¿¿¡Πολίτης άςόμν, έπιμέν:ι στο φραγκισμό «Μελέται 
έπ\ του βίου». Γ ιατί τάχα δχι περ\ τοΰ βίου». 
Σ ’ αυτό παρατηράμε πώ; έχει άδικο δ κ. συνεργάτης 
σας γ ια τί δ κ. Πολίτης στες παροιμίες τ-ου γράφει 
περ\ τοϋ βίου. κ έπ ΐ τοΰ βίου.·» έγραψε ¡χάνο στο 
σύγγραμμά του γ ιά  τη μυθολογία ποΰ εξέδωκε στά 
18 71.

Ά

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
Σ. 0 . Σ Τ Δ Μ Δ Τ Ι Α Α Ο Υ

ά ρ ι« Ι τ ο ύ ^ ο ν  ό ιδ ά κ τ ο ο ο ς  τ ώ ν  Μ α θ ιι  
ε ιη τ ικ ώ ν

Δ ιά  τ ά ς  γυμ να υ α α κ ά ς τά ξεις κα\ δ ιά  τ ά ς  είδ ι- 

κ ά ς Σ χ ο λ ά ς Δοκίμων, Ε ύ ελ π ίδ ω ν καΛ Πο

λ υ τεχ νείο υ.

Ή  διοασχαλία γίνεται έν τω Έκπαιδευτηρίψ τοΰ κ. 
Δ. Μαχρή (όδδς Πανεπιστημίου), δπου εύγενώ; προεε- 
φέρθη δπί τής Διευθύνσεως χώρος.

Πληροφορία!, δδδς Ζωοδόχου Πηγής 75, χαί έν τή 
Βιομηχ. Άκαδημίφ (πλατεία Κάνιγ^ος).

Ο , τ ι  Θ ε λ ε τ ε

— Ένας διάλογος άπάνου στο περίφημο ποίημα τοΰ 
τοϋ χ. Σταματάκη Βάλβη.

— «Τήν διάβασες τήν δπερ πάντων προσευχήν ; Πώς 
σοΰ φάνηκε ;

— «Έξεστι Κλαζομείνοις άσχημονεϊν 1»
— Στδ άλλο φύλλο θά δημοσιεύσουμε ενχ άρθρο του 

συνεργάτη μας χ. Στεφ. Ραμά : κΟί Μαλλιαροί», ποΰ 
δέν έχει χαμμιά σχέση μέ τήν συνδιάλεξη του χ. Εεν· 
Ρεχλαμοπούλου.

— Έμάθαμε πώς γιά τήν ’Ακαδημία μας θά ζητηθή 
' ενίσχυση xt’ άπδ τις διάφορες 'συντεχνίες.

— Κάθε μια απ’ αύτές θά ύποδείξη χι’ άπδ ίνα ύπο- 
ψήφιο. Ή  συντεχνία των αχουπιδιαρέων, χαθ’ ά έξ ασφα
λούς πηγής μανθάνομεν, θά ϋποδιίξη για ύποψήφιό της 
τδν χ. Κουρούπην, επειδή έχει γράψει τήν αΣκουπιδιάδα».

— Κατά τήν «’Αστραπή», ή Φιλοοοφιχή Σχολή απο
φάσισε νάγοράση.... μιά φωτογραφία τοϋ Πλάτωνα.

— Τήν φωτογραφία αυτή τήν είχε τροβήξει έκ τοΰ 
φυσιχοϋ δ χ. Κάβρας στά 990 ποδ Χρίστου, βταν άχόμα 
ό Πλάτωνας είτανε άπάνου στη βράση τσυ

— Όμορφώτατα τά ποιήματα ποΰ δημοσιεύει ό διευ
θυντής των «ΙΙαναθηναίων» χ. Μισαηλίδης στήν κ'Εσπε- 
ρινή».

— Πιο ϊμορφα χι’ άπδ τά πεζά ποιήματα του ποΰ 
δημοσιεύει χάποτε «χρείας τυχούσης» στά «Παναθήναια».

— ‘Η αΓΙιριχλεής ’Ασπασία» τοϋ χ. Φιλαρέτου δέν 
είναι έχλογιχδς λόγος, δπως νομίζουν μεριχοί.

— Είναι μελέτη περί των φορολογιχών νομοσχέδιων 
τής Κυνε ρνήσεως, ή ¡δποία απευθύνεται προς τήν Ε λ
ληνικήν Βουλήν χαί τού; έχλογεΐς τοΰ Βόλου ποϋ τδν 
χατεόίχασαν εις ρητορικήν αργίαν.

— Καί γι’ αύτδ χ’ έχεϊνος ξεθυμένει τώρα άπάνου 
στδ χαρτί.

— ’Αλησμόνητο ίίΐ μείνη τδ ξετίναγμα ποΰκανε στδ 
«Ν "Αστυ» ό ’Αναλφάβητος Κουχάχης στον χ. "Ισαυρο 
Ρσγχαβή.

— Ό  συνήγορος τοϋ χατηγορουμένου χ. Άργύρογλου 
ή Άσημόπουλος έθ.ύμωσε γι’ αϋτό, μά δέν πειράζει, άφοϋ 
6 πελάτης του θά μάθη νά μή κάνη πια δραματικές ατα
ξίες εις βάρος τοϋ ταμείου τοϋ Βασ. Θεάτρου.

— Γιά τδ (Γμαγεμένο ποτήρι» τοϋ κ. Πολέμη, κρεΐτ- 
τον τδ σιγάν, άφοϋ είτανε έμμετρο άνάγνωσμα γιά πολύ 
μικρά παιδιά καί γιά τδν κ. Ξενόπουλο.

Ο Ιδ ιο ς

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
—Κ. Μ. Manchester. Έλάβαμε καί τδ Ε'. Ευχαριστούμε. 
—Κ Σκώψ. Τρίτη φορά ποΰ κάνετε αύτδ τδ ανόητο χω
ρατό. Τήν πρώτη φορά μας έστείλατε ενα διήγημα Γερ- 
μανικδ τάχα. Τή δεύτερη κάτι ποιήματα μ’ ένα γράμμα 
αγενέστατο. Τήν τρίτη τδν αύτικάβδαλο κριτικό σας. Τδ 
τελευταίο ίσως τδ δημοσιέψουμε, άν μας περισσέψη χώρος 
χαμμιά μέρα, γιά νά γελάσετε καί λόγου σας, όπως γελά
σαμε καί μεϊς) σάν τδ διαβάσετε τυπωμένο. Θαρρείτε έ’μως 
πώς ταιριάζει σέ άντρα—γιατί τέτοιος θάσαστε καί λόγου 
σας—νά βρίζη τδν χόσμο, χωρίς νάχη τήν παλληχαριά νά 
φανερώνη καί τάληθινό του δνομα ; —Κ. Ρ. Φιλ. Τδ λά
βαμε τδν δέ Κουρούπη άφεν νά χουρουπεύεται.—κ. Χα- 
ζίδη. Συμφωνούμε μαζί σας πώς δ ΓΙολαμδ; δέν έπρεπε 
νάπαντήση σοβαρά στον κ. Ξερνόπουλο γιά τίς μαλλιαρο- 
αηδίες του. Έτσι τώρα τδν κάνει νά κοκορεύεται κα! νά 
λέη πώς είταν τάχα σοβαρή ή διάλεξή του, άφοϋ σοβαρά

σιγά-σιγά στδ ποτήρι τοΰ παπά καί τδ γιόμισε λίγο πα
ραπάνω άπδ τή μέση. *Οταν έχυνε όμως στδ δικό της τδ 
ποτήρι, γλύστρησε τδ δάχτυλό της άπδ τδ στόμα τής 
μποτίλιας καί γιόμισε τδ ποτήρι ώς τά χείλια" χύθηκε 
μάλιστα καί λίγο άπ’ 8ζω.

—«Τύφλα ντέΙ»λέιι ή παπαδιά,πού δέν πρόσεξε τάχα.
— Αέν πειράζει, παπαδιά μου, τής λέει δ παπάς, δέν 

πειράζει. *Ας πιουν λίγο κ’ οί πεθαμένοι. Έλα τόχα!
Ή παπαδιά έχαμν* πώς ντρέπουνταν στήν άρχή, μά 

έπειτα μέ χαμόγελο—τδ πρώτο δα πού βγήκεάπδ τά χεί
λια της ΰστερ’ άπδ τή χτεσινή τήν Ιστορία -  πήρε κ’ ε
κείνη τδ ποτήρι στδ χέρι κ’ έκαμαν τόκα.

*0 παπάς άδειασε τδ ποτήρι του, μά κ’ ή παπαδιά 
σ γά-σιγά, τήν ώρα πού έδγαζεν ενα πόδαρο δ παπας απδ 
τδ πιάτο χατέβασε τδ διχό της.

Σέ λίγο άλλη μιά βοΰχα χάθισε στδ λαιμδ τοΰ παπά, 
χ’ ή χαημένη ή παπαδιά, πού περίμενε χι αύτή ανυπό
μονα νά ’ρθη ή ώρα νά ξαναβρέξη τδ λάρυγγά της μέ τδ 
μοσχάτο, πήρε τή μποτίλια στδ χέρι καί ξανάβαλε στδ 
ποτήρι τοϋ παπα ώς τδ ίδιο τδ μ.έρος. Στο δικό της τδ 
ποτήρι γλύστρησε πάλε τδ δάχτυλό της- οί πεθαμένοι 
δυ,ως αύτή τή φορά δέν ήπιαν οί φουκαράδες.

«Μπά Χριστδς καί Παναγιά I λέει ή παπαδιά, στρα
βώθηκα, τί έπαθα σήμερα ;»

— Δέν πειράζει, παπαδιά μου, τής λέει πάλε δ παπας. 
Νά στραβωθοϋν οί οχτροί μας, δχι έσύ.

Ή  αλήθεια δ'μως είναι πώς δ αΙδεσιμώτατος κατά
λαβε τώρα, ίτ ι ή χυρά πρεσβυτέρα τή στιγμή πού έβαζε 
στδ ποτήρι της, δχι μόνον δέν στραβώνουνταν άλλα καί 
άνοιγε περισσότερο τά· μάτια της, χαί δτι φώς φανερά 
άποδείχτηχε πλειά—άφοϋ τδ δεύτερο τό ποτήρι τδ χατέ
βασε μέ μιά άνάσα τήν ώρα πού βηχοΰσε δ παπα;—πώς 
μέ τδ. κρασί είχε πολλές φιλίες, χι αύτές τές φιλίες τές 
πρωτόπιασε δίχως άλλο μέ τδ χρασί τοϋ βουτσιοϋ, πού 
άδειασε στά μισά τοϋ Μάη.

Μ8λα ταϋτα έκαμε υπομονή, γιατί δέν ήταν γιά πα
ράδοξο νά γλύστρησε χαί δεύτερη φορά τδ δάχτυλό της.

Τήν τρίτη τή φορά τά ποτήρια ήταν ϊσια-ΐσια, άλλα 
τήν τετάρτη τή φορά πάλε τδ ίδιο τδ κρασί στδ ποτήρι 
τοΰ παπα, πάλε γλυστρφ τδ δάχτυλο στδ διχό της.

«Τύφλα χαί σκόντα ντέ, λέει’ μπά σέ χαλό μου αλή
θεια 1»

Καί δ φουκαράς δ Παπασπύρος ποϋ έβλεπε τδ χιλιά- 
ριχο ν’ άδειάζη, δίχως νά γιομίζη ή κοιλιά του, έχασε 
τήν δ πομονή καί, προτείνοντας μπροστά στή συβία του 
άποφασιστιχά τδ ποτήρι του :

— Παπαδιά, τής λέει, χ’ εμένα μιά τ ύ φ λ α  I

του απαντάει χι’ δ Παλαμας., *Αν μίλησε, βπως μίλησε 
δ άνθρωπος, τδχανε γιά ρεκλάμα χ* έπρεπε νά τδν άφή- 
σουν νά τή χαίρεται χαί νά μή τοϋ χαλάσουν τδ σηχότι. 
Μά τί νά τδν χάνης τδν Παλαμά ποϋ μέ τήν χαλωσύνη 
του έχει δώσει φτερά σ’ όλες τίς σαϋρες καί στά σαλιγκά
ρια I—Κ. Άστραπίδη. Σ μφωνοϋμε πληρέστατα μέ τήν 
« ’Αστραπή» τής περασμένης Τετάρτης, πώς δ χ. Κλέω- 
νας τιμάει τά Έλληνιχά γράμματα περισσότερο τών δια
φόρων «Ψυχάρηδων, Παλαμίδων και Νουμάδων» χαί δτ 
στήν τιμή αύτή τών Έλλ. δραμάτων χαί γραμμάτων μο·, 
νάχα ή Κ’Αστραπή» τδν φτάνει καί τδν ξεπεονάει κάποτε. 
Δέν συμφωναμε δέ μαζί σας πώς είναι αγράμματος δ άν
θρωπος, γιατί έγραψε «Οί Σαύραι» άντί νά γοάψη, δπως 
είναι καί τδ σωστό, ®Οί Σαϋρες». Μπορεί νά υπάρχουν 
καί (Γσαϋρες» αρσενικέ; καί νά μιλάη γ ι’ αύτές δ ποιητής 
τών «Άλγέων-Άλγών».—Κ. 1. Δ. Υ . London Κι’ αΰτο 
θά γίνγι μέ τδ καιρό άν καί τδ νομίζουμε περιττό, αφοϋ 
τδ λεξικδ ποϋ ζητάτε τώχουμε δλοι στή γλώσσα μας. Μή
πως τοΰ λόγου σας μιλάτε μονάχα ’Εγγλέζικα ;—κ. Κώ
στα Σ. Γ. Τά λάβαμε θα σάς γράψουμε. — Σ’ £να δά
σκαλο στή Σκόπελο τή; Μιτυλήνης. Λάβαμε τδ γράμμα 
σας καί σάς εύχαριττοϋμε. Δέ μάς γράφετε τάληθινό σας 
δνομα γιά νά μπορέσουμε νά σάς απαντήσουμε ; Είναι 
ανάγκη.

ΚΕΡΔΟΣ 312,140 ΔΡΑΧΜΩΝ

Ναί ! £ $ 1 3 ,1 4 1 0  δραχμά; έδωκε μέχρι τοΰδε 
το γραφεΐον τοΰ τραπεζομεσίτου κ. Ί ω .  Φ ω τ ίο υ  
εΐ; τοΰ; πελάτα ; του. "Ητοι εκ των αγοραστών λα- 
χειοφόρων ομολογιών εκ τοΰ γραφείου του έχουν κερ
δίσει διάφορα ποσά, άνερχόμενα εις τον στρογγυλόν 
άριθμέν 3 2 7 , 1 4 0  ίραχμών.

Ό  κ. Ί ω , Φωτίου θέλει ν’ άναβιοάση το ποσόν 
τοΰτο ε ΐ; 1 ,000 ,000  ίραχ. Έ πιθυμών #έ ϊνα συμ- 
μετάσχωσι τούτων πάίσαι αί τάξει; τ ή ; κοινωνία; 
ύποβ ιβάζετ τήν προκαταβολήν δι’ εκάστην λαχειο- 
φόρον τή ; ’Εθνική; Ρραπέζης ε ΐ; <5ραχ. 8  καί καλεϊ 
τού; θέλοντας ν’ άγοφάσωσι τοιαύτην νά προσελθωσιν 
εί; το τυχηρόν γραφεΐόν του, οπου πάντως θά κλη- 
ρωθή μ ετ ’ αμοιβή; ομολογία τ ι ;  καί τ ί χαρά νά ει- 
νιναι ή πρώτη μέ τά ; 70 ,000 χρυσά; δραχμάς τήν 
19 Μαρτίου έ. έ·, δτε γενήσετκι ή κλήρωσις.

Ω σαύτως ¿σφαλίζονται καί λαχειοφόροι όμοκογια 
τής αύτή; ’Εθνική; Τραπέζη; διά τήν αότήν εΐ; τό 
άρτιον κλήρωσιν τή ; 19 Μαρτίου 1904 άντί μ ιά ; 
δραχμής έαάστη.

Καί τώρα, άγαπητί μου, ποϋ πέρασε άπδ τδ νοϋ 
μου πώς καί ή υπομονή σου έχει κι αύτή τά $ριά της

Σέ χαιρετώ 
Πάντα δικός σου 

Σ .  .  .

’Υπεύθυνος γιά τά λάθια τής αντιγραφής
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

Ε Β Γ Η Κ Α Ν

■ΤΟΥ Ψ Ύ Χ Α Ρ Η

„ Ρ Ο Δ Α  Κ Α Κ Μ Η Λ Α “
X  0  35ιΛ 0 Σ 3  Β ' .

Πουλιούνται στο βιβλιοπωλείο της 

« Εστίας δρ. 5 

ί Οί δυο τόμοι μαζι δραχ. 6.



   · - Μ Β Ι Ά - Α α 'Χ114ΩΝ
ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΛΑΧΝΟΝ ΔΡ. 10,925.000

Ε Κ ΔΟ ΣΙΣ ΕΙΣ ΔΗ Μ Ο ΣΙΑΝ  ΕΓΓΡΑΦΗΝ
1 0 5 , 0 0 0  Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν

Τιμή έ ιδόσεως καθ’ δμολογίαν δραχ. 400.—
Χαρτόσημο ν · 0.50

Σύνολον δραχ. 100.60
καταβλητέαι χατά δόσεις ώ ; εξής :
Α' δόσις δρ, 25.50 κατά τήν εγγραφήν άπδ 10 μέχρις 20 

Μαρτίου 1904.
Β' )) » 25.— άπδ τής τής 1 μέχρι τής 5 Μαΐου 1904
Γ' » » 25.— άπδ τής 1 μέχρι τής 5 Σβρίου 1904.
Δ' » » 25.— άπδ τής 1 μέχρι τής 5 Νβρίου 1904.

Δρ. 100/50.
Οί προτιμώντες δύνανται να καταίάλωσιν δλόκληρον 

τδ άντίτιμον χατά τήν εγγραφήν έπί έχπτώσει δρ, μιας, 
ήτοι άντί δρ. 99.50.

Α1 έγγραφαί γίνονται δεκταί άπδ τής 10 μί/,ρε τής 20 
Μαρτίου 1904.

Έ ν Άθήναις παρά τή Έθνιχή Τραπέζα τής ‘Ελλάδος.
» Ίονιχή Τραπέζη ΙιΙΠίίίΙβΙ.
» Τραπέζη Βιομηχανικής Πίστεως 

τής Ελλάδος.
• Έν ταΐς ίπαρχίαις παρά πϊσι τοϊς ύποχαταστήμασι τής 

Έθνιχής Τραπεζης τής ‘ Ελλάδος και Ίοηκής Τραπέζης 
Γ,ΪΓΠΪ(1β1 καί των έτερων ανωτέρω Τραπεζών.

Κατά τάς έν Άθήναις παρά τή ’Εθνική Τραπέζη ένερ- 
γουμένας έγγραφά; γίνονται πλήρωμα! δεκταί χαί εις 
έπιταγάς τραπεζικά; ΐψεως έπί τού έξωτερικοϋ εις χρυ
σόν, τής τιμής χανονιζομένης χατά τήν έν τώ Χρηματι- 
στηρίω ’Αθηνών τιμήν τοϋ εξωτερικού συναλλάγματος.

Έγγραφα! γίνονται έπίσης δεκταί άπδ σήμερον δε’ αί- 
τήσεων ή επιστολών πρδς τδ έν Άθήναις Κεντρικόν Κα
τάστημα τής Έθνιχής Τραπεζης, συναποστελλομένου τού 
αντιτίμου τής πρώτης δέσεως ή τού 3λου αντιτίμου των 
έγγραφομίνων ομολογιών.

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

Έ γ γ ρ α φ α ί  γ ί ν ο ν τ α ι  δ ε κ τ α ί  έ κ  τ ο ϋ  ά ζ ω τ κ ρ ε κ ο ϋ  
μ ό ν ο ν  ί π έ  κ α ι α β ο λ λ  κ σ τ ά  τ η ν  έ γ γ ρ α φ ί ι ν  δ ρ α χ μ ώ ν  
99.50 δ ι ά  τ ό  δ λ ο ν  τ ί μ η μ α  έχάστης δμολογίας δι’ επι
στολών πρδς τήν Διοίχησιν τής Έθνιχής Τραπέζης τής 
Ελλάδος εις Άθη-ας συναποβτελλομένης επιταγής Κψεως 
τραπεζικής επί ’Αθηνών εις τραπεζικά γραμμάτια ή έπί 
Λονδίνου, Παρισίων ή Βερολίνου, εις χρυσόν. Τάς εις 
χρυσόν έπιταγάς ή ’Εθνική Τράπεζα θέλει τρίψει εις 
τραπεζικά γραμμάτια έπί τή τιμή τού συναλλάγματος τής 
ημέρας τής λήψεως, άποστελομένου λογαριασμού τώ έγ- 
γραφομέιω.

Κατά τήν εγγραφήν παραδοΡήσονται τοϊς έγγραφβμε- 
νοις προσωρινά! αποδείξεις, άνταλλαχ θησέμεναι δι ανω
νύμων πνοσωρινών τίτλων χατά τήν χαταβο'ήν τής δευ- 
τέρας δέσεως, 8τε θέλουσι παραδοθή οί προσωρινοί ανω* 
νυμοι τίτλοι εντελώς έξωφλημένοι χαί πρδς τούς χατα- 
βαλέντας δλέχληρον τό, τίμημα άπ’ άρχής.

Οί δριστικοί ανώνυμοι τίτλοι παραδοθήσονται τοίς 
δμολογιούχοις χατά τήν καταβολήν τής τελευταίας δέσεως 
έπί έπιστροφή τοΰ προσωρινού ανωνύμου τίτλου. Κατα 
τήν προθεσμίαν τής πληρωμής τής τελευταίας δέσεως πα· 
ραδοθήσονται οί δριστιχοί ανώνυμοι τίτλοι χαί πρδς τους 
χαταβαχέντας άπ’ άρχής τδ ίλον τίμημα των δμολογιών.

Εις τους έχ τού έξωτερικοϋ έγγραφομένους άποστέλ- 
λονται αί αποδείξεις τής έγγραφης. Τοιις προσωρινού; καί 
όριστιχους ανωνύμους τίτλου; όφείλουσιν ουτοι νά παρα- 
λάβωσιν έν Άθήναις παρά τής Εθνικής Τραπέζες τής Ε λ
λάδος, έάν δέν προτιμώσι νά χαταθέσωσι τοδς τίτλου; 
τούτους πρός φύλαζιν εις τδ ταμεοϊν τών τίτλων τής Ε
θνικής Τραπέζης έπί αποστολή πρδς αυτούς τής σχετικής 
άηοδείζεως καταθέσεως.

ΠΡΩΤΗ ΚΛΗΡΩΣΕ ΜΕΤΑ ΛΑΧΝΩΝ ΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1904

τη,Ότης 66 καί τών έπομένων κληρώΰεων τοϋ 1904 
μετέχονϋι παΛ οί προττμΛΰαντες τήν κατά δόάεις 
καταβολήν τοϋ Αντιτίμου έάν κατέδαλον πρό τής 
κληρώΟεωρ πάάας τάς πρό τής χρονολογίας τής 
κληρώάεως ληξιπροθέΟμαυς δόΟεις.

11ΙΝΑΞ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ
Λ α χ νο ί κ ό τ α  τό  έ το ς  1 9 0 4

Κατά τδ έτος τούτο θά γίνωσι τρεις κληρώσεις ώςέξής. 
ά) 1 ’Ιουνίου.
€’ ) 1 ’Οκτωβρίου, 
γ’ ) 1 Δεκεμβρίου.
Δά έξαχθώσι δ* έκ τής κληρωτϊδος 16 αριθμοί δι’ εκα- 

στην χλήρωσιν, εις τήν δποίαν θά διανέμωνται ως κέρδη 
75 χιλιάδες δραχ. έκάστοτε. Οΰτω δ πρώτος αριθμό; θά 
κερδίζη 50 χιλιάδας δραχμάς. Οί πέντε έπέμενοι άνά τρεις 
χιλιάδας καί οί δέκα τελευταίοι άνά χιλίας δραχμάς.

Λ α χ νο ί άπ ο  το ϋ  1 9 0 8 — 1 9 1 8
Κατά τήν περίοδον ταύτην θά γίνωνται τέσσαρες κλη

ρώσεις κατ' έτος, ώ; έξής :
ά) 1 Φεβρουάριου 'έξαιρετικώς διά τδ 1905, ή κλή- 

ρωσις αΰτη θά γίνη τήν 1 Μαρτίου), 
β ') 1 Ιουνίου, 
γ') 1 ’Οκτωβρίου, 
δ’ ) 1 Δεκεμβρίου.
Κατά τάς κληρώσεις ταύτας θά έξαχθώσιν ο! καί χατά 

τδ τρέχον έτος 1994 άναφερέμενοι αριθμοί λαχνών δι’ έ- 
κάστην χλήρωσιν, τούτέστι 16 λαχνοί έκάστοτε μετά κέρ
δους 75 χιλιάδων δραχ. έν συνέλιρ δι’ έκάστην χλήρωσιν.

Λ α χ νο ί άηό  τ ο ϋ  1 9 1 9 — 1 9 * 8
Κατά τά έτη ταύτα θά γίνωσι τρεις κληρώσεις, ώς 

έξής ··
ά) Κατά τήν 1 Φεβρουάριου, 
β') Κατά τήν 1 ’Ιουνίου, 
γ*) Κατά τήν 1 Δεκεμβρίου.
Κατά τήν περίοδον ταύτην θά έξάγωνται άνά πασαν 

χλήρωσιν οί έξής αριθμοί :
Κατά τήν 1 Φεβρουαρίου εις λαχνός κερδίζων δρα/μάς 

50 χιλιάδας. 5 λαχνοί κερδίζοντες άνά δραχμάς 3,000 έ

καστος καί 15 αριθμοί χέρδίζοντες άνά δρ. 1000 έκαστος. 
■Ήτοι έν θλιρ δραχμας 80 χιλιάδας.

 ̂ Κατα την χλήρωσιν τής 1 ’Ιουνίου θά έξα/θώσιν τής 
χληρωτίδος 31 αριθμοί.

Έξ αύτών δ πρώτος κερδίζει 50 χιλιάδας.
?«, *έντ* επέμενοι άνά τρεις χιλιάδας καί οί λοιποί 

25 ανα χιλίας δραχμάς. "Ητοι έν συνέλω έννενήκοντα νι- 
λιάδας δραχμάς.

Τατα τ̂ην τριτην χλήρωσιν τής 1 Δεκεμβρίου θά χλη- 
ρωθώσι βσοι αριθμοί καί κατά τάς κληοώτεις τής 1 Φε
βρουάριου τής χρονίας ταύτης περιέδου. '

Λ α χ ν ο ί ά η ό  το ϋ  έ το υ ς  1 9 * 9 — 1 9 3 9
Κατα την περίοδον ταύτην θά γίνωνται έτησίω; τριϊς 

κληρώσεις.
ά) Κατά τήν 1 Φεβρουαρίου.
6’ ) Κατά τήν 1 Ιουνίου, 
γ') Κατά τήν 1 Δεκεμβρίου.
Κατα την χλήρωσιν έχάστης 1 Φεβρουαρίου θά εξά- 

γωνται λαχνοί 15 έχ τών όποίων δ πρώτος θά κερδίζη 
δραχμας 50,000, οί τρεις έπέμενοι άνά τρισχιλίας καί οί 
ένδεκα τελευταίοι άνά χιλίας.

"Ητοι έν συνέλω 60,000.
Κατά τάς κληρώσεις τή; 1. ’Ιουνίου θά έξάγωνται άπδ 

τής κληρωείδος 11 λαχνοί εκ τών δποίων δ πρώτο; θά 
κ*ρδίζη 50 χιλιάδά; καί οί 10 έπέμενοι άνά χιλίας.

"ΙΙτοι έν συρέλω δραχμάς 60,000.
Κατά τάς κληρώιεις έκάστης 1 Δεκεμβρίου θά χερδί 

ζωσι τέσοι αριθμοί ίσοι καί κατά τά; κληρώσει; τής 1 
Φεβρουαρίου τής χρονικής ταΰτης περιέδου τού 1928-1938.
Λ α χ ν ο ί άη ό  το ϋ  έ το υ ς  1 9 3 9 - 1 9 4 1 3

Κατα την περίοδον ταύτην θά γίνωνται δύο κληρώσεις 
κατ’ έτος.

ά) Κατά τήν 1 ’Ιουνίου έκαστου έτους, 
β Κατα την 1 Δεκεμβρίου έχάστου έτους.

, κ*τ' ί τ°ί κληρώσεις θ* εξάγονται άνά
δε'κα ε; αριθμοί έχ τής κλλρωτίδος. ’Εξ αύτών δ πρώτος 
θά χερδίζη 50,000 δραχμάς οί πέντε έπέμενοι άνά 3,000 
καί οί τελευταίοι 10 άνά 1000.

"Ητοι έν δλω 75,000 δραχμάς άνά έκάστην χλήρωσιν. 
Λ α χ ν ο ί ά η ό  τ ο ϋ  έ το υ ς  1 9 4 4 1 — 1 9 3 3

Κατά τήν περίοδον ταύτην θά γίνωνται δύο κληρώ
σεις κατ' έτος.

ά) Άνά πασαν 1 Ί«υν(ου-
β’ ) Άνά πασαν 1 Δεκεμβρίου.
Κατά τά; δυο ταύτας έκάστου έτους κληρώσεις θά 

έξάγωνται άνά έκάστην χλήρωσιν έννέα λαχνοί. Έξ αύ
τών δ πρώτος θά κερδίζη 40,000 δραχμάς, δ δεύτερος
3.000 δρ. καί οί 7 τελευταίοι άνά χιλίας δραχ. έκαστος.

Δηλαδή θά διανέμωνται εις έκάστην χλήρωσιν άνά
50.000 δραχμαί.
Λ α χ ν ο ί ά η ό  τ ο ϋ  έ το υ ς  1 9 3 4 — 1 9 3 9

Κατά τήν περίοδον ταύτην θά γίνηται μία κλήρωσις 
άνά πάν έτος.

Κατά πάσαν 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 καί οί 7 τελευταίοι άνά 1000 δρ. έκαστος.

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

ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΪ ΔΑΝΕΙΟΪ
Έν ύπερημερίφ περί τήν καταβολήν μιας, ή πλειένων 

δέσεων, οί δμολογιούχοι βαρύνονται διά τέκου υπερημε
ρίας πρδς 6 ο)ο κατ’ έτος. ’

Έάν αί παθιιστερούμεναι δέσεις δέν χαταβληθώσι μετά 
τών δφειλομένων τέχωνδπερημερίας τδ βραδύτερον μέχρι 
τής 15 Ίανουαρίου 1905 ή έχδ'θεϊσα προσωρινή άπέδει- 
ξις ή δ έκδοθιίς προσωρινός τίτλος δέν μετέχουσ· τών 
κληρώσεων, καί άποβαίνουσιν αυτοδικαίως άκυροι, τδν δε 
οριστικόν τίτλον ή ’Εθνική Τράπεζα,,δικαιοϋται άνιυ είδο- 
ποιήσιώς τίνος τοΰ δμολογιούχου νά έκποιήση διά δύο 
μεσιτών έν τώ Χρηματιστηρι'ω ’ Αθηνών διά λ)τμόν τού 
δμολογιούχου, άφού δέ πληρωθή αΰτη έκ τού τιμήματος 
τδ όβειλέμενον μέρος τού αντιτίμου μετά τών τέκων διά 
συμψηφ.σμού έκ τού έπιτευχθέντος τιμήματος, τδ τυχδν 
δπέλοιπον καταθέτει παρ’ έαυτή άτέχως είς τήν διάθεσιν 
τού καθυστερήσαντος επί προσαγωγή χαί παραδόσει τής 
προσωρινής 'άποδείξεως ή τού προσωρινού τίτλου.

Οί παραδοθησέμενοι τοϊς δμολογιούχοις δριστιχοί ανώ
νυμοι τίτλοι θά φέρωαι προσηρτημένα τά μέχρις ίξοφλή- 
σεως τοΰ δανείου ετήσια τοκομερίδια πρδς δραχ. 2 1)2 
έκαστον, τού τέκου τών δμολογιών άρχομένου άπδ 1 ’ Ια
νουάριου 1905.

Αί κληρούμεναι ε’ς τδ άρτιον δμολογίαι εξοφλούνται 
κατά τήν λήξιν τού πρώτου μετά τήν χλήρωσιν τέκομε- 
ριδίου μετά τοΰ τοκομεριδίου τούτου. Ή  πληρωμή τών 
λαχνών γίνεται τών μέν χληρουμένων κατά τήν Α' έξα- 
μηνίαν τή 30 ’Ιουνίου, τών δέ χληρουμένων χατά τήν Β’ 
έξαμηνίαν τή 30 Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Εις τάς μετά 
λαχνού χληρουμένας δμολογίας χχταβάλλεται πρδς έξέ- 
φλησιν μόνον δ λαχνές.

‘Ή πληρωμή τών είς τδ άρτιον ή μετά λαχνού εξο
φλητέων δμολογιών, γίνεται έπί τή προσαγωγή τοΰ τί
τλου τής δμολογίας φέροντα προσηρτημένα πάντα τά 
μεταγενεστέρας λήξεως τής δρισμένης διά τήν πληρωμήν 
ήμέρας τοκομερίδια. Τά έλλείποντα έκ τών τοκομεριδίων 
τούτων έκπίπτονται έκ τοΰ τελευταίου κεφαλαίου ή λαχνού.

Ή  δπηρεσία τού δανείου γίνεται παρά τή ’Εθνική 
Τραπέζη καί τοίς ύποκαταστήμασιν αύτής.

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

Αί κληρώσεις γίνονται δημοσίφ έν τή Στοφ του έν 
Άθήναις Καταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ε λ
λάδος ενώπιον τού διοικητικού αύτής συμβουλίου συμπα- 
ρισταμένου τοΰ Βασιλικού ’Επιτρόπου χαί επιτροπής άπο- 
τελουμένης έκ τού Προέδρου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

τοϋ Προέδρου τού Άρείου Πάγου, τού Νομάρχου Ά τ τ ι-  
τή; καί τσύ διιυθυντοΰ τής Αστυνομίας.

Οί κλήροι θελουσι τοποθετηθή έντός χληρωτίδος πρδ 
τής πρώτης κληρώσει·-; μετά προηγουμένην έξέλεγξιν ενώ
πιον τοΰ συμβουλίου τής Τραπέζης, τού Βασ-.λ. ’Επιτρό
που καί τής έν τή προηγουμένη παραγράφω άναφερομέ- 
νης επιτροπής.

Μεθ’ 3 ή κληρωτίς κλείεται διά δύο κλειδών, ών τήν 
μίαν  ̂ φυλάττει 6 Διοικητής τής ’Εθνικής Τραπεζης καί 
την έτεραν δ Βασιλικό; 'Επίτροπος καί σφραγίζετει διά 
των σφραγίοων τοΰ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου, τής νομαρχία; 
’Αττικής, του διοικητού τή; ’Εθνικής Τραπέζης καί τού 
παρά τή Τραπέζη Βασιλ. ’Επιτρόπου.

Καθ’ έκάστην χλήρωσιν ανοίγεται ή κληρωτίς μόνον 
μετά προηγουμένην βεβκίωσιν τοϋ άλυμάντου τών σφρα
γίδων 6πδ τής άνωτέρω ’Επιτροπής σφραγιζομένη καί 
κλειόμενη αυθις μετά τδ πέρας τής χληρώσεως.

Τδ δάνειον έξοφληθήσεται έντός πεντήκοντα πέντε
ίτΰν έπί τή βίτ« τοϋ οίχιίου χρίιυΑϋτίχοΟ *ίναχβ:, τών
είς τδ άρτιον εξοφλούμενων δμολογιών χληρουμένων κατά 
σην χλήρωσιν τής 1 Δεκεμβρίου έκάστου έτους. Ή 
πρώτη κλήρωσις δμολογιών είς τδ άρτιον θέλει γίνη τή 
ί  Δεκεμβρίου 1908.

Εάν έγγραφώσιν δμολογίαι πλείονες τών έκδιδομένων 
είς δημοσίαν εγγραφήν 105,000, ή Διοίκησις τής Έθνι- 
κής Τραπεζης έπιφυλάσσει έαυτή τδ δικαίωμα τής κατα
νομής ενεργηθησομένη; πρδ τή; προθεσμίας τής Βας δέσεως.

Η καταβολή τών επομένων τή πρώτη τών δέσεων καί 
η παράδοσις τών προσωρινών χαί τών δριστικών τίτλων 
γενησο>ιται κατ επιλογήν τού έγγραφέντος ή παρά τφ έν 
‘Ελλάδι καταστήματι, ένθα έγένετο ή έγγραφή, ή παρά 
τώ χεντρικψ καταστήματι τής Έθν. Τραπέζης,

Κατά τήν ανταλλαγήν τών προσωρινών τίτλων πρδς 
τους δριστιχού; ή Τράπεζα δύναται ϊπως μή τηρήση τήν 
ταυτότητα τών άριθμών-
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1904 48 48
1905 64 — 64
1906 64 — 64
1907 64 — 64
1908 64 985 1049
1909 64 1218 1282
1910 64 1251 1315
1911 64 1284 1348
1912 64 1317 1381
1913 64 1362 1416
1914 64 1288 1452
1115 64 1423 1487
1916 64 1461 1525
1917 64 1499 1563
1918 64 1538 1602
1919 73 2079 2152
1920 73 2132 2205
1921 73 2187 2260
1922 *3 2244 2216
1923 73 2301 2374
1924 73 2361 2434
1925 72 2422 2495
1926 73 2484 2557
1927 73 2548 2621
1928 73 2614 2687
1929 41 3181 3222
1930 41 3260 3301
1931 41 3314 3385
1932 41 3427 3468
1933 41 9δ14 3555
1934 41 3603 3644
1935 41 3695 3736
1936 41 3787 3*28
1937 41 3884 3925
1938 41 3982 4028
1939 32 4582 4614
1940 32 4597 4729
1941 32 4816 4868
1942 32 4936 4955
1943 32 6061 5093
1944 18 5688 5706
1945 18 5831 5849
1946 18 5977 5995
1947 18 6127 6145
1048 18 6280 6298
1949 18 6438 6456
1950 18 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 δμολογιών 20500

Ό Διοικητής τής Έθν. Τραπέζης τής Ελλάδος
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