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ΟΞΥΗΧΟΣ T o r  ΑΡΝΗΣΤΗ

Πολυ π ο ιο ι, π ο ίν  φύγε ι τό σκοτάδι 
κι οταν πρω τολαλήσουν πετεινοί,
¿fiwra, πετιέται Απ’ τδ προσκέφαλό τον, 
τέτοια στιγμή τδ μ ανρο  ίκ ε ϊνο  βράδυ  
εμπρός ’ςτον μαρτυρ ίου  την σκηνή  
Αρνή&η τδν Χριστό, τδν δάσκαλό τον.

Αν/.άκια δυδ χαράζουν τη μ ορφ ή  τον  
κα ι μ ε  αυτά άπδ μά τ ια  βαάονλά
τδ δάκρυ  τον ποτάμ ι κατεβάζει__
δώ δεκα  ή σαν όλοι ο ί σύντροφοί τον  
χ' εκείνος άρνηστής, φεύγει δειλά, 
μ ’ άλλον ποοδότη κλαίει π ου  τα ιρ ιάζε ι.

0  Α Γ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  Τ Η Σ  Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ

ψ ηλά  'ςτόν ΰόλο  τον ίεροΰ  
*ί τή; σκαλωσιές ανεβασμένος 
γράφει ό ζω γράφος ίμπνευσμένος  
■εικόνα τον παλ ιού κα ιρόν, 
τήν  Π αναγιά συνοδενμένη  
Π ρος τά ουράνια  ν’ Ανεβαίνη.

Τά τάγματα  τ’ Αγγελικά 
.μέσα ’ς τδ χ ρώ μα  ζούν  κα ί πάλλουν  
θαρρ ε ίς  κ ι άκονς όπ ον  τήν ψάλλουν, 
κ ι δλόοεμνα κα ί μυστ ικά  
ή Π αναγιά τά χείλη Ανοίγει 
κ ’ έμπρδς τά χέρια  της τά σμ ίγ ε ι.

Ο ί Αγιοι μ έ  τδν σταυρό  
τήν ν ίκ η  τους π ανηγυρ ίζουν  
χ ι Απ' τά ουράνια  Ατενίζουν, 
χ ιό  Σ ατανάς μ έ  βλοσυρό  
τό βλέμμα  στέκεται ’ς τόν δρόμο, 
και ή μ ηαφή του σπέρνει τρόμο .

- Τ ί  μ ’ Ιστορίζεις σά λ η σ τή ; 
λέγει ό  Σ ατάν  κ’ ίκ ε ϊ π ου  δείχνει 
νά, τόν ζω γράιρο κάτω  ρίχνει !  
μ ά  ή Π αναγιά ή  ζω γραφ ιστή  
τά χέρια  τά κλειστά απλώνει 
και τόν κρατεί" καί τόν λυτρώνει

ΚΩΣΤΑΣ Σ. Γ.%

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΟΥΝΙΑ

* Έυ,τινιύτιις άπδ τδ «Συναξάρι τοΰ Χριρτιφγρν-ψ5οι- 
«έρου».

ΣΤΕΦ ΑΝ Ο Σ Ρ Α Μ Α Σ

01 ΜΑΛΛΙΑΡΟΙ
Οί πολλοί συχνολέν« το κράτος Ψωροκώσταινα.
“Οσοι προφέρουν τό κακόηχο επίθετο, φαντάζον

ται τον Τόπο, σά Ζακυθιανό Κόντε ξεπεσμένο μέ 
ξεθωριασμένη βελάδα καί ψηλό, ποΰ δέν καταπιάνε
ται στή Δουλειά άπά τόν ευλαβή φόβο μήπως οί 
Σκιές των Προγόνων του ντραποΰν στον άδη γ}ά τόν 
ίγγονό τους ;

Καί δσοι ελεεινολογούν καί λυποΰνται τή ψωρο
κώσταινα τό κάνουν, διότι ένοιωσαν τά σφάλματα 
καί τά  ελαττώματα ποΰ γεννοβολά ό γάμος τοΰ 
Δυστυχισμένου μέ τή Μ ατα ιότητα ;

Βεβαιόνω οτ·, μήτε τό ενα έφαντάσθηκαν, μήτε 
τό δεύτερο κατάλαβαν δσοι ασεβέστατοι ξεστομίζουν 
τό ελεεινόν επίθετο. Διότι τό λένε δσοι δεν έπαυσαν 
νά διαλαλοΰν τ '  απαράγραπτα δικαιώματα καί νά 
ξεδιπλώνουν τά  σκονισμε'να χαρτιά τών ευγενικών τ ί 
τλων τοΰ τόπου. Διότι τό λένε δσοι εξακολουθώντας νά 
επιδείχνουν στόν Δυστυχισμένο Τόπο τήν απατηλή 
ομορφιά τής Ματαιοδοξίας ανατρέφουν τό λαό μωρο
πε ρήφανο Διότι τό λένε δσοι στέργονν Υα φορή ό 
Κόντες τό ξεθωριασμένο ψηλέ καί ή επίσημη Ρωμηο- 
σύνη νά μιλή τή μισοπεθαμένη καθαρεύουσα, όχι 
διότι αύτή  θ ’ άνοίξ# τα  .μάτια τοΰ κόσμου,, άλλά 
διότι £τ#» θ ’ άποιΜ ϊφβύκβλώτιρά. τήκ  ξαδιρφοσμνη 
του δ Μιστριάτης μέ τόν Πλάτωνα. Διότι τό λένε 
βτό τέλος δσοι ..συμβιβάζουν, ̂ ’ άφυμβ'.βαφτα, δσοι,

I δηλαδή, έν ώ νοιώθουν τό διοικητικό ξεχαρβάλωμα,
, βλέπουν παραλυμένα τά  χε'ρια τοΰ Νόμου καί κ«τα- 
ί λαβαίνουν τήν Πνευματική στείρωση, αισιόδοξοι μο

λαταύτα εφησυχάζουν καί μιλούν γιά δυνατή καί 
I σύντομη εκπλήρωση τοΰ Καθήκοντος καί πλήρωση 

τών προαιώνιων πόθων άρκεΐ νά τά θελήσουν Κυβερ- 
νήται καί Κυβερνούμενοι.

Καί βεβαιόνω, ότι έπειδή βρίσκουν ταπεινωτική 
τή φρόνιμη οτάση ποΰ αναγκασμένο κρατεί κάποτε 
τό κράτος, τό άποκαλοΰν ψωροκώσταινα δσοι στέρ- 
γουν τά παρόντα καί υποστηρίζουν δτι με τά Έ νό ν τα  
είνε δυνατή ή προκοπή τής Μεγάλη; Παραλυτικής.

Υ π ά ρ χ ο υ ν  δμως κ α ί ΡωμΥΙΟί θ ετ ικ ο ί κ α ί φρόνι
μ ο ι, οί όποιοι μ ή τ ε  στέργουν τ ά  πα ρ ό ντα , μ.ήτε σ υμ 
β ιβ άζουν τ ’ α σ υμ β ίβ α σ τα .

Οί σωστοί αυτοί άνθρωποι διέκριναν στή μεγα
λομανία τής ψωροκώσταινας τό χαρακτηριστικότερο 
σύμπτωμα τής προχωρητικής γενικής παραλυσίας τοΰ 
Κράτους, κ’ έζήτησαν νά βροΰν καί νά χτυπήσουν 
έγκα/ριος τό V irus ποΰ καταστρέφει τ ’ ανώτερα στοι
χεία τοΰ οργανισμού κ’ επιτρέπει τή  νίκη στά φα
γοκύτταρα, διότι έγνώριζαν δτι ή φοβερή αρρώστια, 
μολονότι στά πρώτο στάδιό της χαρίζει κάποιο εί
δος μακαριότητος στον άρρωστο, οδηγεί στόν οδυνη
ρότατο θάνατο.

Νά πώς περιγράφουν τή Νόσο οί μελετηταί της 
Ballet καί BÍocq... «Οί άρρωστοι ευχαριστημένοι 
άπά τόν i  αυτό τους κ’ ενθουσιασμένοι άπά τήν κατά
στασή τους, διακηρύττουν δτι ή υγεία τους είνε εξαί
ρετη καί άκλόνητη καί δμιλοΰν μέ θαυμασμό γ ιά  τή 
ρώμη τών μυώνων τοΰ κορμιοΰ τους καί τή  φρεσκάδα 
τοΰ προσώπου τους κ. τ .  λ .

Σι λίγο πιό προχωρημένο βαθμό ή υπερβολή 
στάς εκφράσεις τοΰ άρρωστου είνε έκτακτη. Ό  ένας 
διατείνεται δτι μέ τά φύσημα γκρεμίζει τοίχους, δ 
άλλος σηκώνει έκατό οκάδες... Στό τε'λος καταντούν 
αΰτοκράτορες, Θεοί, ’Αθάνατοί...

Καί εις μέν τά  άτομα, λένε οί γιατροί, συχνά 
πυκνά φανερώνεται δ Συφιλιδικός Ίος ως α ιτ ία  τής 
καταστροφής τών άνωτέρων στοιχείων τοΰ οργανι
σμού, εις δέ τά Κράτη, λένε οί μελετηταί τών 
Λαών, συχνότερα άκόμα τοΰ ολέθρου άφορμή άποδει- 
κνύεται <J Δα«3καλ»κ0ς Ί ό ς , με μ ιά  λέξη , δ Σχο
λαστικισμός. *)

Αυτός είνε τά V irus ποΰ κατασκεύασε Ψωροκώ
σταινα τή  Ρώμηοσύνη. Καΰτό είνε τό Φαρμάκι ποΰ 
πασχίζονν ολίγοι Εθνικοί Γιατροί κ’ εργάτες νά 
εξουδετερώσουν μέ κατάλληλη όρροθεραπεία, ζητών
τας νά κατάροίψουν τήν π ίστη  στά παχειά λόγια, 
νά εξευτελίσουν τή λατρεία τής Γραμματικής καί νά 
διδάξουν στο Έθνος, δτι τό Σκολιό εχει προορισμό 

. νά μαθαίνη στά παιδιά , όχι λόγια και κανόνες, αλλά 
τόν τρόπο νά βλέπουν τά πράγματα καί νά παρατη - 
ροΰν τή  Ζωή.

Αυτούς δμως, δπως ήτο φυσικό, τούς· Εχολαστι- 
κισμολόγόυς ’Ιατρούς ή δασκαλική κακενφρέχεια τους 
«βάφτισε προδότας κ’ «ζήτησε τό θανατά τους, λησ
μονώντας Τήν ιστορική κα ί αληθινότατη κοινοτοπία 
ποΰ λέεί : Συνηθεστατα τά Έθνος «θανάτωσε τούς . ■
μεγαλειτέραυς άνδρας του :

*)£ημ. * Ας σημειωθούν ¿πό |4ν αναγνώστη τ’κνάλργΛ 
μέρη ,πορ εχρνν τά λέγιφ τής ψββενείας μέ τά λόγια τών 
Έλληνομχνήν τής Μεγάλης Παραλυτικής.—



* Ο ΠΟΥΜΑΣ

Αυτούς τούς έργάτα; τής ταπεινές Ρωμηοσύ- 
νης, οί ¿ποιοι δε στέργαυν ή πατρίδα του; νά συμ- 
περ!<ρερ«τ«ι σάν ψωροκώσταινα, τούς είπαν χυδαίους 
οί μεγαλομανεϊς Πανέλληνες

Κιαύτούς άποκαλεϊ Μαλλιαρούς, ό ¿κακός κοσμά
κη; παραξηγώντα; εν* όμορφο χαριτολόγημα χαρι
τωμένου λογίου και μαλλιαρότατου, άφατου μαλλία- 
ροσύν/) σημαίνει τήν άρνηση του σχολαστικισμού, 

’Αλλά σ’ αυτόν τον Κόσμο τά κάτω απάνω φαί
νεται, το άπάνω κάτω πέφτει. Και γίαύτό ήρθε ή 
αράδα του; και οί ταπεινοί θά δείξουν προδότη τόν 
Δάσκαλο, έν ω θά τοΰ βγάζουν τά  γυαλιά γ ιά  νά 
του καροώσουν στα μάτια του τά καρφιά τής αλή
θειας, που θά κρατούν σαν πυρωμένο θερμοκαυτήρα 
στά χέρι« τους.

ΤΗρθε ό καιρός νά φανερώσουν ποια εινε ή α ιτ ία  
τ·?,ς παραφροσύνης των Έλληνομανών, αψηφώντας 
τον κίνδυνο πού ίσως προκυψει εκ τοΰ οτι οί άπλοι 
τρελλοί στενοχωρούμενοι θά γίνουν μανιακοί.

Μπορεί όμως νά ερώτηση κάποιος : Μά ήρθε καί 
ή ώρα νά παλαβώσουν καί οί φρόνιμοι ζητώντας νά 
γιατρε'ψουν τρελλούς ;

Ό  /.ύνδυ,ο; ευτυχώ; είνε μικρότερος κ«ί άπόδει- 
ξις είνε, δτι οί φρόνιμ.οι μπορούν σήμερα νά ψάλουν 
τόν έπινίκειο τής νίκης τής φρονήσεως, ή οποία έφώ- 
τισεν Ελληνικό δικαστήριο νά κρίνη, ότι ό κοκκινο- 
σκούφης κατηγορούμενος καθηγητής «ένήργησεν 
έκ σχολαστικής επιπολαιότητος, ακρισίας καί κακεν- 
τοεχείας » ζητήσας νά έμποδίση τούς θέλοντας νά 
μιλούν τή  μητρική τους γλώσσα καί νά γράφουν 
όπως μιλούν.

Καί ή νίκη πρέπει νά θεωρηθή βέβαια καί θε
μ ιτή  άφότου άπό τό είσαγγελικό βήμ.« τής ’Αθήνας 
έβροντοφώνησεν ίνας άρχιμαλλιαρός « Ή  γλωσσά τού 
Τυοταίου δεν είνε ή αΰτή μ; τήν γλώσσαν τοΰ Ρήγα 
καί τού Σολωμού ; Ή  γλώσσα των ηρώων του 
Όαήρου δεν είνε ή αΰτή μέ τήν γλώσσαν των ήρώων 
τοΰ 1821 ; Ί μήπως ή γλό σσα ήν λαλοΰσιν εί; τούς 
άγοού; (.!) έν τε τή ελεύθερα καί τή, άλυτρώτω Έ λ- 
λαδι δεν είνε γνησία Ε λληνική ; "Οττις είπή, « Οχι» 
πρε'πει ν’ άρνηθή, τήν ταυτότητα τής φυλής».

Έν τούτοι; οί κοντόφθαλμοι μπορεί νά παρατη
ρήσουν ότι ό κ. Μπενή ψ ά λτη ς  δείχνεται περιφρονη- 
τής των Μαλλιαρών γράφοντας στην έκθεσή του «βε
βαίως οί προτιμώντες νά λαλώσι καί νά γράφωσι τήν 
πτωχήν καί ρακένδυτον γλ.ώσσαν τής παρακμής καί 
τ ή ; δουλείας, «ντί νά άντλωσιν έκ τής πλούσιας βα
σιλικής κληρονομιάς των ευκλεών προγόνων δεν είν3 
άξιοι χειοοκροτημάπων καί είνε άξιοι κατακρίσεως, 
εάν ούχί έξ αδυναμίας πράττουσ- τούτο .»

Γράφει καί τέτοια ό άξιος δικαστικός λειτουργάς, 
άλλά ν ια  όσου; ξέρουν νά σκε'πτονται τό σημαντικά 
του κατόρθωμα είνε, ότι με τήν έκθεσή του θανατώ
νεται ό Σχολαστικισμός, εξευτελίζονται τό λόγια πού 
τρώνε τήν ούσία, καί κομματιάζονται τά σίδερα μέ 
τά  όποϊα θέλησαν οί Δάσκαλοι νά εμποδίσουν τήν 
επιστημονική ίρευνα.

2 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ

Μ  until ü iiD “
(Τ έ λος )

Άκοΰτε (σ. 348) «πάδτα καί πάδτη (βρώμα έκ τυ
ρού άνάλου μετά σεμιδχλεω; καί σησαμίου σκευαζόμενο») 
λέξις σωζομένη χαί νυν μετ’ άλλης σημασίας» ώωωω! νά 
μή βασχχθείς, δάσκαλε 1 θέλετε κι’ άλλα.; (σ. 36) τδ 
άνασσα, (τδ γράφει μέ ΰ ΰ  για τδ σκοπό του) γίνεται λεει 
άπ’ τδ άνάτ]α. Μαίνει, δάσκαλε, τά πολλά σε γράμματα) ;)« Ί̂ νί i· L-t · . * ,  _  .  ■ * ιβ ;  μανίαν αμ otuib; βλογημίνβ civau ναμος
τής προϊστορικής ’Ελληνικής, τ£ γυρεύουνε στη ρωμαίιχη 
τέτοια πράματα ; πεινώ—πείνα , διψώ —δίψα, νυστάζω
 νύστα, ανασαίνω—ανάσα νάτο Καί άλλο (σ. 199) θε-
οεμπαέκτης—θεουμπαίκτης. μπά; έτσι αΐ; τδ οε γί
νεται ου στή Ρωμαίιχη ; Ντροπή δάσκαλε, μας άκοΰν 
’ οί ξένοι καί μάς χοροΐδέβουν*. Παλιοί νόμοι είπαμε, δεν

*Οί Έλληνες λόγιοι στερούνται, ώς φαίνεται, γλωσσι
κής παιδείας καί μεθόδου. Whitney [Συγκρ γλωσσ. Με - 
ταφρ. Χατζιδάχη σελ. 631). άρπα τη δάσκαλε I

Μετά ταύτα εάν στο ώραΓον έγγραφον έχώθηκε 
καί μ ιά  παρανόηση καί σφαλερή γνώμη διά τόν 
αγώνα τών ολίγων, ή ευθύνη άκε'ρηα βαρύνει τούς 
Ίδ ιους, οί όποϊοι ερημοδικούν, επί χρόνια τώρα που 
δικάζεται ενώπιον τοΰ μεγάλου δικαστηρίου τή ; Κοι
νής γνώμης τό Δίκηο τής Ίδε'ας.

Διότι κα τ’ αύτά τά  χρόνια έ'πρεπε νά έχουν δ ια 
κηρύξει τά  “Εργα τους, ότι δέν κάνουν τόν κόπο νά 
ξημερώνονται απάνω στά βιβλία καί νά προπηλακί
ζονται καί έξοδεύονται, μόνο καί μόνο γμκ νά ύπο- 
καταστήσουν στή θέση τής καθαρεύουσα; μιά άλλη 
καθαρότερη ή χυδαιότερη γλώσσα, άλλά τά κάνουν 
αύτά διότι έννοιωσαν, έκε.Ε«ο ποΰ αποδείχνουν τά  
πράγματα, ότι δίχως τή μητρική γλώσσα δέν θά 
ύπαρξη έθνική άγωγή· Διότι ξέρουν, καί τό μαθαί
νουν τά  βιβλία τους καί σε όσους δέν τά έννοιωσαν, 
ότι χωρίς νά όμιληθ'7, καί νά γραφή άπο όλους δεν 
μπορεί ν’ άναπτυχθή ή γλώσσα τοΰ «άγρότη» τοΰ 
Ρήγα  καί τοΰ Σολωμοΰ καί ότι δίχως ανάπτυξη τής 
όμιλουμένης δέν όπάρχει δημοτική εκπαίδευση, δεν 
υπάρχει πνευματική καί ηθική μόρφωση τοΰ λαοΰ, 
άνώτεοη ανάπτυξη τοΰ παρατηρητικού, δέν υπάρχει 
προκοπή, δουλειά, φιλολογία καί ζωή ’Εθνική. Χωρίς 
νά μ π  ή στά Σκολιό ή φυσική' γλώσσα δέν θά βλάσ
τηση ή άγάπη τής πατρίδας, μήτε θά δοθή τό θα
νάσιμο χτύπημα κατά τοΰ αντεθνικού Σχολαστικι
σμού.

Διότι σ’ αύτό τό μεταξύ ώφειλαν κ’ έπρεπε νά 
έχουν φανερώσει μέ τά  έργα τους, ότι δεν είνε άθώοι 
γλωσσοπλάσται καί φανατισμένοι οπαδοί φιλολογικής 
αΐρέσεως, άλλ’ ότι εινε οί γνήσιοι άντιπρόσωπι τοΰ 
θετικού, τοΰ πρακτικού κ’ επιστημονικού πνεύμα
τος, οί αμείλικτοι εχθροί καί διώκται τοΰ σχολα
στικού πνεύματος τό όποιον έφερε τά κράτος στην 
πανθομολογούμενη κακομοιριά. Καί μπορούσαν μέ τά  
βιβλία τους νάποδειξουν μέ ποιον τρόπο καί μέ ποια 
μέσα σιγά καί αγάλι έφερε τήν κοινωνική πολιτική, 
θρησκευτική κ’ έθνική έξαχρείωση καί διαφθορά ό 
Σχολαστικισμός, ό όποϊος βασίζεται στά ψέμμα καί 
έπίβάλλει τή  λατρεία πρός τά  λόγια καί τήν 
ασέβεια πρός τά  έργα.

’Αντί όμως αυτών πού έπρεπε νά ενεργήσουν ερ
γαζόμενοι καί μοχθούντες μέ τή  δύναμ,η καί τή 
φωτιά ποΰ χαρίζει στούς οπαδούς ή άληθινή ’Ιδέα, 
πολλοί και καλοί ή έτσιμούδιασαν απογοητευμένοι, 
ή άνοίχθηκαν σέ τιποτένιους καί ανόσιους μικροκαυ- 
γάδες οικογενειακούς καί φιλολογικούς, οί όποιοι ήσαν 
πρώιμοι διά τό πλήθος καί διά τούς όποιους οί 
ίδιοι ήσαν άγουροι. Κ’ έτσι έπέτρεψαν στον κοσμάκη 
καί στόν κ. Μ πενή-Ψάλτη νά πιστέψουν, οσα οί δά
σκαλοι άπό σκοπού διέδωσαν, ότι δέν πρόκειται αλη
θινά παρά γιά  κάμποσα παιδιά ποΰ προσπαθούν μέ 
τ ’ άκούρευτα μαλλιά τους καί με άλλόκοι α καί κα- 
τάσκευαστά λόγια νά ποζάρουν ώς λόγιοι, ή καί ότι 
μερικοί, άπό άσκοπη φιλοδοξία κινούμενοι, επιχει
ρούν νά δημιουργήσουν, έτσι γιά  γούστο, γλωσσικό

έχουνε πέραση στή Ρωμαίιχη, σήμερα αλλιώς είναι τά 
πράματα δ ¿δυνατότερος φτό/γος e καταπίνεται απ’ τδ δυ
νατότερο Ο κ’ έτσι τδ θεΟ-έμπαίχτης γίνεται θεομπαί
χτης κι άφτδ είναι τδ*κοινό’ στδ ιδιωματικό θεουμπαί- 
χτης τδ Ο γίνεται Ου.άπο τή γειτονική συνεργεία τοΰ χει- 
λιχοϋ μπ.* Καταλαβίγγος ! Τδ θερμόαιμος δέν πρέπει 
νά λέγεται θέρματμος γιατ’ είναι Ρωμαίιχη λέξη χαί δέν 
χαταπίνεται ποτές στή Ρωμέϊχη δ πιδ δυνατδς φτόγγος Ο 
άπ τον ¿δυνατότερο ε (=αι),Ιτσι χαί ‘ψυχρόαιμος ή κάλλιο 
ψυχροαίματος^χαί ψυχροαιματιά 8χι ψυχραιμία, που of 
αρχαίοι δέν τό 'πανε κ’οί Ρωμιοί (οί άμόλεφτοι) δέν τδ λένε.

Καί τώρα δέ μου λέτε, κυρ Καθηητή του λόυυ σας 
έτοΰτα είναι «τά κρείττονα» πού διδάσκετε (σελ. προλ. 
ιχ.) ςτούς Ρωμιούς, κι απαιτείτε ν* αχούνε έσας μονάχα ; 
Νά σάς χαίρουνται τδ λοιπδν ίσοι σάς άχοΰνε. Καί λοι
πόν πρίν χλείσουμε τ ’ ¿Ορο μας, ας κρεμάσουμε στή 
φούντα τοΰ δχσχάλου ¿ντ'ις χουδουνάκια κάμποσες άπ’ 
τις λέξες ποΰ μας σύβουλεύει νά μπάσουμε στδ λόγο μας 
γιά νά γίνη άότεΐος όπως δ Ιδιος τδ λέει (γιατί οί δα- 
σκάλοι κρίνοντας απ’ τά κεφάλια τους νομίζουν πώς κ’ ή 
γλώσσα μνήσχει ξερή σάν κούτσουρο καί χαμπάρι δέ 
έχουνε γιά τδ νόμο τοΰ μεταπεόμοΰ τοΰ νοημάτου 
που αλλάζουνε δηλ. μέ τδν καιρδ οί λέξες νοήματα), ά-

* Βλέπε Γραμματικής μου § λβ’ καί § λή.

ζήτημα όποστηρίζοντας £να γλωσσικό κατασκεύασμοε 
γελοίο καί κακόζηλον

’Εδώ είνε δίκηο νά σημειωθή, ότι οί πρωταθλη- 
τα ί τής εθνικής ’Ιδέας,δ Ψυχάρης,ό Πάλλης.ό Φωτι- 
άδης, ό Ε φταλιώτης, δ Παλαμας... ακαταπόνητοι 
δεν έπαυσαν μέ νεανική παλληκαριά κι’ όρμή μ ή τε 
στιγμή τόν πάναγνο άγώνα καί ότι ζηλευτά έχειρί- 
σθηκαν κ ’ έβοήθησαν τό ζήτημα ό μεθοδικός καί 
θετικός Σταματιάδης καί ¿ υπομονητικός Άνδρεάδης. 
Μά έπίσης δίκηο είνε νά λεχθή ότι ολοι τους, 
ποιός περισσότερο ποιός λιγότερο, εννοούν τόν άγώνα 
γλωσσολογικό καί περιορισμένο. Τρόπος πολέμου 
άπό τόν όποιον δυσκολώτατα μπορούν νά ωφεληθούν 
οί άπροπαράσκευοι άλλα φρόνιμ,οι άναγνώσται.

Νομίζω ότι πρέπει νά ένδιαφέρη καί νά έλκύνι 
περισσότερον τόν κόσμο ό τρόπος τής συζητήσεως καί 
τό θέμα βιβλίων.

Καί γιαύτό νομίζω ότι εινε δίκηο ή παρατή
ρησή μου και τά παράπονό μου, ώ ’Εθνικοί Δάσκαλοι! 
ότι παραμελείτε τόν άγώνα καί δέν τόν προσέχετε 
όσο μπορείτε καί όσο πρέπει.

'Υπάρχουν Ρωμηοί καλοί καί αγαθοί ποΰ συ- 
χαίνονται μέ τήν καρδιάτου; τόν Σχολαστικισμό, 
τόν Ταρταρινισμά καί τον άνθΕλληνικό Ρητορισμό.

'Υπάρχουν Ρωμηοί φρόνιμοι κα' μυαλωμένοι ποΰ· 
νοιώθουν βαθειά τήν όρεξη νά βοηθήσουν όσους ζη 
τούν τό εσωτερικό δυνάμωμα τοΰ κράτους, καί έχουν 
τή δύναμη νά συνδράμουν όσους πασχίζουν νά καλ- 
λιτερευσουν το Σκολιό, ώστε νά δίνη στην ΙΙολιτεία 
τίμ ιους, εργατικούς καί δυναμ-ένους νά σκέπτονται 
πολίτας καί στό Εθνος στρατιώτας πού θά νοιώθουν· 
στά στηθεί* τους νά πάλρ ή έθνική ψυχή.

Φανερωθήτε σ’ αύτούς τού; Ρωμηούς μέ πρακ
τικά , σαφή καί φρόνιμα βιβλία.

Κατηχήσατε αύτούς τούς καλούς μ’ έργα μεστά, 
καί φωτεινά.

’Ετοιμάσατε' τους το ταχύτερον ώστε νά επισ
πεύσουν τόν ερχομό τής ευλογημένης ώρας πού τό 
Σκολιό, τό άσωτο πα ιδ ί, θά γυρίση στήν αγκαλιά 
τής Μητρικής γλώσσας καί θά βυζάξη, μέ τά γάλά 
τής μάννας του, τήν άγάπη τού τόπου του καί τήν 
πνευματική ρώμ.η. Μά γιά νά συντελεσθή, δ μεγάλος 
γυρισμός χρειάζεται μιά ευεργετική επανάσταση 
πνευματική καί ειρηνική.

Είνε ή Δουλειά σας νά τήν ετοιμάσετε !
Με βιβλία γραμμένα δίχως μυρουδιά δασκαλι

σμού, άς αναταμ.οϋν αί σχέσεις κι άς φανούν οί συγ
γενικοί δεσμ,οί τής καθαρεύουσας μέ τό ψε'μμα. Μέ 
άπλά βιβλία γραμμένα με τή σαφήνεια ποΰ δίνει 
στά εργα της ή αλήθεια κ’ ή φύση, άς φανή τό πώς 
ή μισοπεθαμένη ενέκρωσε τήν κοινωνική, πολιτική, 
θρησκευτική, καί έθνική πρόοδο. Με βιβλία όμορφα, 
φωτισμένα άπό το δίκιο, πρέπει μέ κάθε τρόπο κι 
άπό χίλιες μεριές νά έξηγηθή τά «Γ ια τ ί»  δ δάσκα
λος είναι αντεθνικός.

Έχάσαμε καί χάνουμε πολύ έδαφος στή Μακε-

κ ο ϋ σ ε  λοιπόν : άκυητιτίριον ¿ντίς στειροβότανο, άίϊό- 
κυνον ¿ντίς φόλα, βλαισός άντις στραβοπόδης, γάνος 
άντίς λάψη (θυμηθήτε χαί τά «γεγανωμένα πρόσωπα») 
γλ/Λντ» άντίς κόρη τοΰ ματιοΰ, δαγύς (εμείς ντογΉ 
λέμε τδ θειο) άντίς κούκλα, δαίς (δέστε τον) άντίς φα
γοπότι, έγκρίς άντίς τηγανίτα, έπίξηνον άντίς χρεατοσχ- 
νιδο, ήπίαλος άντίς ανατριχίλα κτλ. κτλ. κτλ.

Ύστερ’ άπδ τοϋτχ ρωτώ τδν ειλικρινή αναγνώστη μου" 
ποιδς «εμφορείται θράσους άφορήτου» να βρίζη δωρεά 
τό φτωχδ τον κοσμάκη ποΰ δεν είχε τδ άτύχημα ν’ αττι- 
κοναρχωθεϊ χαί γράφει τήν καταρρέουσα—άφοΰ καί χαλά 
τοΰ τήν έπιβάλλουν — S a o  καί δ πως μπορεί ;

Μοΰ φαίνεται πώς έ/ει χαί τήν ιδέα, πώ; οί άρχάΓοε 
πρόφερναν δπως καί τοΰ λόγου του γιατί βλέπω πολύ. λόγο 
κάνει γιά κάτι ψεφτοσημαδάκια τής τεχνικής (λέγε ΙδτΟ- 
βίκης) ορθογραφίας* άλήθεια ίγώ νόμιζα πώς Ιλλειψα. 
πιά ή γενεά ποΰ θαρρούσε πώς οί αρχαίοι ε?χαν εφτά λο- 
γιώ σημάδια γιά τύ φτόγγο ι  κτλ. καί πώς ξεχωρίζανε 
τά φωνήεντα σέ μακβά καί βραχέα έτσι μόνε καί μόνε 
γιά νά βάζουνε άπάνου τους γιά τόνους ίνα παλουχάχι καί 
πότε ένα σχουληχάκι, μά είδα τελεφταια στά «Παναθή— 
ναια» εν’ άθρο κάποιου Παπαδημητρακοπούλου (συμπά- 
θειο γιά τδ μάκρος) άπάντηση τάχα στδ Χατζιδάκη, που 
πατεί ποδάρι καί καλά πώς οί δασκάλοι προφέρνουνε σάν 
τούς άρχαίους χ’ είπα μέ τδ νοΰ μου πώς βρισχούμαστο·



τακίζοντας λατινικέ; φράσίι;. Δέν είναι τάχοι προ
τιμότερο νά είμεθο: σεβαστώ καί πολιτισμένοι Ρ ω -
μηοί κάτοικοι τ ή ; προοδευτική; Ρωμηοσύνη;, παρά 
«Ρωμηοί τ ή ; Έλλάδο;» ;

Σ τέφανος Ρ αμας

ΙΠ ΔΛΔΗ ΟΝΙΣΣΔ

πώς τάν Ιαυτό μου ονειρεύομαι μόνον με'σα στον κό
σμο,— Βεε ! λυπήσου τήν τρελλα μου,— θέλω νά 
κλάψω τόν πόνο μου μπροστά στη σιωπή σου !

Η  Κ Ο Ϊ Ρ Α Σ Η

Δ;ν ήταν ούτε ή ζωή ούτε ό θάνατο;.
Ή ταν ή κούρασι ή άχόοτκστη.
Γά μάτια του είχαν ίδνί νά φεγγοβολούν παρά

δοξα πετράδια στο καμίνι τή ; σκεψεω;.
Οί φλόγε; είχαν κάψει τά  ματόκλαδά του.
*Η καρδιά του ¿¡»ραγίστηκε άναβαίνοντα; τήν γυ

ριστή σκάλα τού όνείοου,
Τό μυαλό του ήταν ενα; κόσμο; άπληστο;, οπου 

¿γύριζε ενα; φώ ;, ώχρό, γ ια τ ί ήταν μιά πένθιμη 
φωτιά επάνω σ’ ενα βάλτο σκοτεινό—

Τίποτε δεν προμηνονσε τήν άποθε'ωσι.
ΧΑΡΑΤΓΗ

ίο ν ια , ελεγεν ανώτατο ; ποοξενικό;, διότι ο ί’ άλλό- 
γλωσσοι 'Ελληνικοί πληθυσμοί παγαίνουν στά σχο
λεία  πού συντηρούν οί πλούσιοι όμογενεΐ;, άλλ’ έ· 
πειόή μαθαίνουν μιά γλ.ώσσα πού δε μιλήθηκε ποτέ, 
γυρίζουν στά σπ ίτια  του; όπω; πήγαν. Εξακολου
θώ ντα ; δε νά είναι αλλόγλωσσοι καί οί ίδιοι χάνον
ται καί τά  παιδιά του: μά: αποχαιρετούν για  πάντα.

Αν στά σκολιά έδιδάσκετο ή δημοτική, ¿ξακο
λούθησε, οί αλλόγλωσσοι μαθαίνοντας ζωντανή γλιΐστα 
θά έγίνοντο ίμόγλωσσοι καί θά κεοδίζαμε καί αυτού: 
κκ; τά παιδ άτου; τά όποϊα θά έμάθαιναν τή γλώσ
σα, πού έμαθε καίμιλησε σ’ όλη τή ζωή, του ό γονιό;.

Νά κ’ ενα; πρόξενο; άρχιμ-αλλιαρο; [πολύ προ
χωρημένο; μάλιστα | που κι αύτο; ξεφύτρωσε, 
όπω: καί ό κ. Μπενή-Ψάλτης, σά μανιτάρι, χωρί; 
δηλαδή οί μαλλιαροί ν »  κοπιάσουν γ ιά  νά τού ανοί
ξουν τά μάτια

Δ :ν ομολογεί όμω; ό εντιμότατο; προζενικό; τό 
μεγάλο κουφό του δυνατά, διότι νοιώθει ότι τ ’ αυ
τ ιά  τού 'Ελληνικού λαού είναι άπροπαράσκευα ν’ α 
κούσουν μιά σκέψη τόσο βκθειά καί τόσο νέα καί διότι 
ξέρει, ότι φαίνονται εγκλήματα αί δψηλότεραι σκέ
ψεις όταν πέφτουν σ’ άπροπαράσκευα αύτιά.

Μά δικό μα; καθήκον δ.-ν είναι νά παρασκευάσουμε 
τ* αύτιά γιά  ν’ άκουσθή, ή άλή,θεια; Δεν επρεπε χρό
νια τώρα νά είναι τό έογο μα: αύτό καί αύτή ή δσυ- 
λει ά μα; ; Οί μόχθοι καί οί κόποι μα; δεν θ’ άγ·,α- 
σθούν άπό τήν όπηρεσία πού θά προσφέρη, ή νίκη τή ; 
Ιδέα; στόν Τ όπο ;

’Ελπίζω ότι αύτό ήθέλησαν, κι αύτό θά κάνουν 
μέ περισσότερη εργατικότητα καί σταθερότητα, 
όσοι ορθότατα ¿συμβουλέυσαν, ότι οί Ρωμηοί δεν 
πρέπει νά ονομάζουν άλλ.ου; προγόνου; άπό εκείνου; 
πού ¿δημιούργησε τό ελεύθερο Κράτο;, των όποίων 
οφείλουν νά σέβονται τή θρησκεία, τά  έθιμα, τά  ήθη, 
τά ; παραδόσει; καί τή ΓΛΩΣΣΑ.

’Ελπίζω, οτι τό έδκφα; στό όποιο θ’ άκουσθίΐ ή ί 
αλήθεια έτοιμάζουν, όσοι μέ χτυπήματα γενναία 
ρίχνουν τά ; προλήψεις καί τά  λόγια, καί διδάσκουν, 
ότι πρέπει νά έργασθοϋμε πρακτικά, μέ έργα, γ ιά  τό 
δυνάμωμκ τή ; Ρωμηοσύνης, ώστε το γερά καί ακ
μαίο Κράτο; νά καταστ'λ) σεβαστά γιά  τόν εαυτό του 
καί γιά τού; ξένου;, νά λογαριάζεται δέ άπό τά  γει
τονικά, είτε Γραικία, είτε 'Ε λλά ;, είτε Ρωμηοσύνη 
αύτοκαλεϊται.

Διότι έπί τε'λου; πρέπει νά φανή καταφάνερα, 
οτι ασεβούμε πρό; τήν αρχαιότητα κ’ εγκληματούμε 
κατά τή ; ζω ή ; όταν, ένώ νοιώθουμε ότι είμεθα τ ι 
ποτένιοι καί άρρωστοι Ρωμηοί, φανταζόμεθα ότι γ ί
νομε θα αγαθοί καί δυνατοί ‘Έλληνες, επειδή θά μά
θουμε στό σκολιό ν’ άραδιάζουμε δυό τρεί; κουτσοτύ- 
που; Α ττικο ύ ;

*0 Duelos μ ή θέλοντας νά βεβηλώσν) τ ’ όνομα 
πού Ρωμαίου άπεκάλει « ’Ιταλό τής Ρώμη ;» τόν κά
τοικο τή ; αίωνία; πόλ,εω; τον καιρό πού κ εκεί 
Ιδειχναν τήν προκοπή του; οί γραμματισμένοι ψιτ-

’Δ ψ ι ε ρ ό ν ε τ α ι  « ί τ δ ν  κ .  Χ α τ ζ ι δ α κ ε  κ ε  α ύ τ ή .

Ό φίλος μα; κ. Herbart Krüger μας γράφει από τό 
Königsberg τάχόλουθα :

a ...... Γιά τήν καημένη τήν "Ονισσα τοΰ Πάλλη,
βρήκα στή «Συναγωγή νέων λέξεων» τοΰ Κουμανούδη 
τήν ακόλουθη σημείωση (τόμο; Β'. σελ. 728 στήλ. 1): 

ΟΝΙΣΣΑ, ή, βήλετα δνος. λ . Π. κύάτρατίου 90. 
Ερωτώ τώοα, μήπως τήν εφτειασε 6 Ευστρατίου στό 

1890 ή τή μεταχειρίστηκε μονάχα άφοΰ τήν Ιπλασβ i  
Πάλλης ;—Μά £να άλλο βλέπω άκόμη άπό τή σημείωση 
αύτή, δηλ. πώς I  Κουμανούδης δέν είχε τίποτα νά πή 
γιά τή λέξη αυτή, γιατί πάντα, δ’ταν δεν τοΰ φαίνεται 
χαλόφτειαστη μιά λέξη, τό σημειώνει, ή τό λέει φανερά. 
"Αρα, τήν ένέκρινε, 'μολονότι ήταν αντίπαλο; καί του 
Ψυχάρη καί όλων τών Δημοτικιστών».

X
Αύτά μα: Ιγραψεν δ κ. Krüger, που μιλάει καί γρά

φει τά Ρωμέίχα καλύτερα άπό χιλιάδες Μιστριωτοθρεμ- 
μένου; Ρωμιούς. Καί τώρα διαβάστε κ’ ενα έπιγραμμα- 
τάκι φτειασμένο^άπάνω σ’ αύτή τήν ανακάλυψη.

'II *0 ν ι ιί «i α
Τώρα π.ΰ κι’ άλλος μιά φορά 

Άπό τόν ΙΙάλλη πρίν μάς Ιγραψε όνισσα,
Με τό συμπάθειο, μά γερά 

τόν Μάστρο-Χατζηβράκή καταφρόνησα.
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V E R H A E R E N

Β Ρ Α Α Τ ΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ

Ξέρω πώ ; δέν υπάρχει τίποτε άπο τά  πράγματα 
πού διψάει ή καρδιά μου.

Θεέ μου, ξέρω πώ ; είσαι ψεμμα καί όμω; τά  
χείλη μου σέ παρακαλοΰν καί τά γόνατά μου, ξέρω 
πώ ; τά  μεγάλα σου χέρια είναι κλειστά, κλειστά τά 
μάτια σου στάλα απελπισία; πού κλαινε,— Ξέρω

1Ι0Ζ ΚΑΙ ΙΥΑ1Α*
’Αγαπητέ «Νουμα».

Βλέπω καί κάπω; πειραχτήκατε όλοι σα; μέ τό 
κατόρθωμα ένό; Κυρίου πού λησμονώ αύτή τή  στιγμή 
τόνομά του, μά θυμούμαι τό ψευτόνομά του «Ά βγε- 
ρινό;», κ ι’ αύτό σώνει. ΙΙειραχτήκατε, δέ μού φαί
νεται όμω; καί νά τό πήρατε κατάκαρδα. Έ γώ , νά 
σά; πώ, τά πήρα πολύ κατάκαρδα καί νά σά; ξη - 
γήσω γ ια τί.

Βγαίνει ενα; Άβγερινό; καί σκαρώνει μιά ψευτιά 
γ ιά  χωρατό· Κολνάει ή ψευτιά, έρχεται τότε; ή Πού
λια τών φίλων του καί καμώνεται πώ; έσκασε στά 
γέλοια μέ τό χωρατό τού Άβγερινού, καί μέ τήν 
αμάθεια τού «Νουμά».

”Α; τό ψυχολογήσουμε τώρα λιγάκι. *0 Ρωμιό; 
ζήτησε πάλε νά χωρατέψγι ή νά πειράξη καί δέν 
μπόρεσε νά τά κάμγ χωρί; νά προστρεξν; στήν ψευ
τ ιά . Ψ εγάδι, πού δέν ξέρω κ’ έγώ άπό πόσου; α ίώνε; 
βαστφ. Κ’ ή Πούλια, έτοιμη νά τήν όνομάσγ) αύτήν

* Σημ. τοΰ «Νουμα». Μή τό πάρη απάνω του ό κ. 
Κουρούπη; καί δεν τό δημοσιεύουμε γιά τό χατήρι του 
αύτό. Τό δημοσιεύουμε μονάχα γιατί μιλάει γιά γενικώ- 
τερα πράματα καί γιά νά σωφρονιστούν εκείνοι ποΰ ένθου- 
σιάστηκαν μέ τά σαχλοκαμώματά του.

■ακόμα σέ μεσαιωνικό σκοτάδι — μά, καί πώς οί δασκάλοι 
έχουνε καμηλήσιο γινάτι—άς εϊναι δά. |

Τό χακό είναι όμως πού όλα συνηθίσαμε νά τά παίρ
νουμε ανάλαφρα, μά τοΰτα δέν είναι χαί τόσο άβλαβα 
όσο φχίνουνται, τό ενάντιο μάλιστα πολύ συνεργούνε στήν 
κακομοιριά τοΰ Έθνους. 'Β  πρύμη μας ήβρε όξω χαί χά
νεις απ’ τούς διαφεντιφτάδίς τής τύχης τοΰ χατακαημένου 
τού Ρωμαιιχου δέν προσέχει χα> σ’άφτό τό ζήτημα λιγάχι, 
πού Ισως είναι ή μεγαλύτερη ά δέν είναι ή μόνη αιτία 
ποΰ χαχοΰ. Τά είπε μέ τόσο πόνο 6 γλυκός μα; δ Άργύ- 
ρης στό «Νουμα» τής 21 τοΰ Σταβροΰ. Τα διαβάσανε; 
τούς Ικανέ τήν εντύπωση πδπρεπε ; κάηκε ή καρδιά τους 
λίγο τό πιστέβω καί γιά τούτο θά ξαναβάλω τά τελεφταϊα 
λο'για τοΰ χαριτωμένου μου τοΰ Άργύρη Γσως ή φωνή 
εκείνου ενωμένη μαζί μέ τή δική μου ξυπνήσει χανέναν
τους « ............  οί δασκάλοι' άφτοί συλλογιούνταν πώς νά
ποΰν Ελληνικά τό ψ ν Ο έ κ ι, τό μπαρτ ύ τ ι, τό ταμπούρι 
χαί τό γιουρούΟι. Κι ώς τόσο χιλιάδες Ρωμιόπουλα όλο- 
νένα διχλεγούντανε στά Μακεδονικά τά βουνά, ποΰ γενή- 
χανε χιλιάδες Γενίτσαροι χι απ’ τούς παλιούς εκείνου; 
πιο φοβερότεροι, έτοιμοι νά πολεμήσουνε σήμερα Τούρ
κους, άβριο νά μα; καταπιούνε κ’ έμας—τούς γονιού; τους».

Πιχρή αλήθεια ! Μην έχοντας γλώσσα εθνική φτεια- 
σμένη άπ’ τή μητρική, δέν άποχτήσαμε παίδεψη, δέ δη-.

μιουργήσαμε οιλολογία, δέ δείξαμε καμιάν εθνική ζωή , 
| χαμιάν πνεματιχή δράση, χαμιάν αληθινή προκοπή I 
; Λογιωτατισμός, ξεραΐλα, σύχιση μυαλοΰ, στέρρεψη πνε- 

ματική, καί λεξουδάκια άττικουργΛ γιά αντισήκωμα. 
Έχουμε τούς αρχαίους, τούς προγόνους, μας φτάνουν 
οί προγόνοι, άφτοί φροντίσανε άπό καιρό γιά όλα, τί τα 
θέλαμ’ εμείς τά παραπάνου ;

— Χά, χαχά 1 σοΰ λέει δ άλλος, οί αρχαίοι δέν είναι 
μόνο δικοί σας, είναι προγόνοι όλου τοΰ πολιτισμένου κό
σμου κ’ έπειδής εσείς χάσκετε καί χοντέβετε νά μου
χλιάσετε, παμ’ εμείς άλλοΰ ποΰ δουλεύουνε, ποΰ ζοΰνε.

Προπέρσυ όταν έγιναν ο! ταραχές γιά τά Έβαγγελικά, 
Ινας Άργυροχαστρίτη; δημοδιδάσκαλος δείχνοντας μου 
τά γενούμ«να στήν Ιφημερίδα μοΰ πε μερικά λόγια, πού 
μοόκαψαν τήν καρδιά.

— Διάβασ’ έδώ, μοΰ κάνει, νά δεις τά χάλια τών 
απογόνων τοΰ ΙΙερικλέονις.

— Ά μ’ κ’ έμείς απ’ τήν ίδια φλέβα βαστούμε ντε! 
τοΰ λέω.

—’Εσύ μπορεί, μοΰ λέει, έγώ όχι.Δέν καταδέχουμαι νά 
μαι ίδιο Ιθνο; μ’ άφτουνούς ποΰ κάνουν τέτοια πράματα. 
Έγώ είμαι ’Αρβανίτης. Έμείς μεθάβριο.... θά διαβάζομε 
τό Βαγγέλιο μας καί τούς ψαλμούς μας Άρβανίτικα νά 
νοιώθουμε τί λένε, θά μιλοΰμε χαί θά γράφουμε Άρβανί-

τιχα νά ξέρουμε τί μας γίνεται. ’Εμείς δέν έχουμε ανάγκη 
άπό προγόνους, σας τού; χαρίζομ’ έσας. Έμείς θά γίνουμβ 
άτοί μας πρόγονοι καί θά σα; περάσουμε σέ όλα, τ ’  ά- 
χοΰς ; Τάκουω νά λές.

Βλέπετε λοιπόν πόσο δίκιο εχει ό Άργύρης ; Τό π α ι
δομάζωμα ξακ/.ουθάει ακόμα κι ώς τόσο i  δαΟκαλτάμδς 
δέν τά βάζει κάτου.

ΑΙ Ρωμιοί, ξυπνήστε 1 Φτάνει σας πια του προγονι
σμού τάποκόρωμα 1 Μας έφαγαν οί προγόνοι Ι!Ι

ΜΕΝΟΣ ΦΙΛΗΝΤΑΣ

ΦΤΗΝΑ Β ΙΒ Λ ΙΑ

Στό γραφείο τοΰ «Νουμα» καί στό χιόσχι τής *0μο· 
νοίας, πουλιούνται τάχόλουθα βιβλία, ΜΙΑ ΔΡΑΧΜΗ τό 
ενα —χ’ ενα φρ, χρ. γιά τό Εξωτερικό :

Τοΰ Ψ ϊ’ΧΑΡΗ : «Τόνεϊρο τοΰ Γιαννίρη» χαί τό «Τα
ξίδι μου». —Τοΰ ΠΑΛΛΗ : «Ή Ίλιάδα» τόμοι δυό
(Α —Μ).—Τοΰ ΦΩΤΙΑΔΠ : «Τό γλωσσκό ζήτημα χαί ή 
εκπαιδευτική μας άναγένννησις». —Τοΰ ΦΙΛΗΝΤΑ : 
«Γραμματική τής Ρωμεϊχης γλώσσας» χαί «Άπό τού 
θρύλους τών αιώνων (ποιήματα).

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

Οί αγοραστές του εξωτερικού δέν πληρώνουν ταχυδρο
μικά.
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την ψευτιά ξυττνάδα, λόγια δέ βρίσκει νά ιεαινε'σγ, 
τον ηρωά τη ς.

Είναι ριζωμένη αΰτή ή ψώρα με'σα στη ρω- 
μ.αιϊκη ψυχή, καί τόσο βαθειά ριζωμε'νη, που σά νά 
θαρρώ πω ; θά χαμογελάσουνε μερικοί μ’ αΰτά μου 
τά  λόγια. Καταντάει σά νά λες ένας κλέφτη πού 
έχει πρόχειρο θησαυρό για  νά κλέψη χωρί;  φόβο τ ι
μωρία, πώς είναι πιο τίμιο καί πιό σωστά νά #ου- 
λεύϊ) παρά νά κλέβη. Τό πολΰ θά σού κάμη το με- 
τανοιωμένο, καί θά σου πή ναι, άπά πίσω σου όμως 
θά σε φασκελώση γιά  την κουταμάρα σου.

Έ τσι τώρα, άν ελέγαμε καί τοΰ Άβγερινοΰ π ώ ς  

βαρύτερο χτύπημα θά κατάφερνε τού «Νουμά» άν 
τούγραφε κανένα ξυπνά καί γερά ά'ρθρο, παρά στέλ

νοντας Του ένα ποίημά του καί λέγοντας πώς είναι 
Γιαπωνέζικο,—κι όχι μόνο βαρύτερο, παρά καί πιό 
άντρίκιο, καί πιο τίμιο χτύπημα,— κι Άβγενινάς καί 
Πούλια θά ξανάρχιζαν τά γέλοια καί θά μάς κοροΐ
δευαν.

Σημάδια παρακμής, καί μήτε παρακμής, άφοϋ 
δεν ακμάσαμε ακόμα" άλλά σημάδια βαρβαρισμ.οΰ. 
Κάμ.ποσες τέτοιες ψευτονοστιμιές θ’ άπαντήσγς σ'ε 
βιβλία ταξιδιωτών πού περιηγηθήκανε σέ μισοπολι- 
τισμένα μέρη.

Καλά θά κάμ.η ό κ. Χατζιδάκις, πού τρέμει μην 
τύχη καί μάς μάθουνε τ ί φρούτα εΓμαστε στήν Ευ
ρώπη, νά διδάξγ τούς φίλου; του, άπά τάν κ. Μιστρι- 
ώτη καί κάτω νά μή λένε ψέματα. Μιά καί μίσήση 
τή ψευτιά ό Ρωμιός, πολιτίστηκε, καί φόβο δεν έχει 
μήτε χπόΕΰρωπαιους μ.ήτε άπά τούς αγγέλους άκόμα.

Δικός σου 
A. Ε.

ν ο β α α ι ς

01ΤΜΝ01 ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ
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Τώρα ξέρω πότε θαναι Λ τελευταία «ιύγή : δταν 
τά φώς δέν θά διώχνη, πλειά  τη νύχτα καί τή ν  Α
γάπη , δταν ύ ύπνος Οαναι αίώνιος καί μόνο ένα 
Ανεξάντλητο δνειρο. ΟύρΑνια κούραΑη αίόθάνομαι 
Αχόν έαυτό μου. Μακρύς καί κουοαΑτικός ήταν ό 
δρόμος ότόν άγιο τάφο, ό όταυρός μ’ έβάρυνε. Τό 
κυυΑταλένιο κύμα, πού Ακατάληπτο Αέ κοινές αΐ-

Δ Γ Κ Α Θ ΙΑ  Κ Α Ι  Τ*ΙΒΟ ΛΟ ι

JX JD  A .S E R R  Α Ν Τ

0 Τ Τ Α Τ Ε Ρ  Η Λ Ι Α Σ

Ό  συμμαθητής μου Ή λίχ ; Διαβολάκος ήταν6 
δόκιμος μ ο να χ ό ς , μισοκαλόγερος, δηλαδή, πούχ5 
άκόμα καιρό νά πετάξϊ] τά  ράσσα του, άν ήθελε. Μι
κρούλη ορφανά τον πήρε σ’ τά μοναστήρι ένας θειος 
του ηγούμενο; καί τού έμαθε τά  πρώτα γράμματα 
ώς πού έγεινε δεκάξη χρόνων. .. γομάρι ! Σ’ τ ’ αλή
θεια γομάρι. "Ετρωγε οσο δέκα μαζί καί μέ μιά κλω
τσιά μπορούσε νά γκρεμιση καστρόπορτα. Άπά δέκα 
χρόνων άρχισε νά ψηλόνη νά ψηλόνη, ώς πού σέ τέσ
σερα χρόνια έγεινε ένας λέλεκας ίσα μ ’ εκεί πάνω, 
άληθινός κατέβα νά φάμε | Τά γράμματα τά  στί- 
βαζε σ’ τό τσουβάλι. Ό  καψερός ό ηγούμενος τάβλεπε 
τά  μουρντάρικα καί καιγότανε ή καρδιά του, άλλά, 
σάν εςυπνος άνθρωπος, γ ι ’ αυτό ίσα ίσα έβαλε σ’ τό

ΑθηΑες, βγαίνει Ατού λόφου τό κόρφο, η ο ϋ  Ατά πό- 
διά του Λ γή ινη  πλημμύρα Απάζει, δποιος τό δ ο -  

κΙμαΑε, δποιος άπάνω Ατάθηκε Ατό βουνό τών 
Αυνόρων τοΰ κόΑμου καί κύτταξε πέρα Ατήν νέα 
χώρα Ατίι κατοικία τής νύχτας : άλήθεια αύτός δέ 
γυρίζει πίΑω Ατού κόΑμου τ ίιν  ταραχή, Ατά χώρα 
πού κατοικεί τό φώς μ’ αίώνια άνηΑυχία.
’Απάνω χτίζει καλύβες—καλύβες της ιΐρήνης, λα
χταράει κι* άγαπμ κυττάζει πέρα, δΑ> πού νά τόν 
τραβήξμ κάτω Λ πλειό καλοδεχουμένη άπ ’ δλες τές 
ώρες Ατά νερά τής Βρύόης. Τό γΛϊνό πλέει άπάνω 
καί τό γυρίζουν πίΑω οΐ καταιγίδες μά ο,τι μέ τό 
γκιούξιμο τής άγάπης έγινε αγιο, λυωμένο τρέχει 
μέΑα Αέ κρυφούς δρόμους Ατόν άλλο κόΑμο δπου, 
Αάν μυρωδιά Ανακατώνεται μ’ άγάπες πού ξύπνη - 
Ααν- Άκόμα ξυπνάς, χαρούμενο φώς τόν κοι,ραΑμένο 
γιά  νά δουλέψη, φυΑίΐς μέΑα μου χαρούμενη ζωή : 
άλλά δέν μέ ξεμακοίνεις άπ* τή ν ένθύμηόη χορτα
ριασμένου τάφου. Μέ προθυμία θέλω νά κινήσω τό·
Ααρκικά χέρια μου, όλούθε νά κυττάξω γύρα μου, 
δπου μέ χρειάζεΑαι, νά δοξάΑω τής λάμψης Αου ό
λη τήν μεγαλι πρέπεια" χωρίς Ατενοχώρεια νά παρα- 
κολουθήΑω τού τεχνικού Αου έργου τή ν ώμορφη 
άρμονίπ. ηέ προθυμία νά παρατηοή,Αω τό βήμα τής 
δυνατής ώρας Αου π^ύ φέγγει· νά έξιχνιάΑω τή ν  
άναλογΐα τών δυνάμεων καί τούς κανόνες τού θαυ- 
μαΑτοΰ παιγνιδ ιού πού κάνουν Αμέτρητοι χώροι καί 
οΐ χρόνοι τους.Μά πιΑτή Ατή νύχτα μένει ή μυΑτική 
καρδιά μου καί Ατή δημιουργική άγάπη τής θυγατέ
ρας τη ς. Μπορείς νά μοΰ δείξμς μιά καρδιά άίώνια 
πιΑτή; "Εχει ό ήλιος Αου φιλικά μάτια, νά μ’ Ανα
γνωρίζουν; Πιάνουν τ ’ άΑτέρια Αου τό χέρι μου πού 
πιθυμάει; Μού δίνουν πΐύω  τό τρυφερό Αφίξιμο 
καί τό χαϊδευτικό του λόγο; Τά ΑτόλιΑες μέ χρώμα 
καί λεπτό γύρο, ή αύτή έδωκε Ατό ΑτολιΑμό 
Αου ΑημαΑία άνώτεοη καί Αγαπητότερη; Ποια εύ- 
χαρίΑτηΑη ποιά ΑπόλαυΑη δίνει ή ζωή Αου πού νά 
ζυγιάζει ίΑια μέ τοΰ θάνατον τά γητέματα; "Ολα δ- 
Αα μας ένθουΑιάζουν δέν έχουν τό χρώμα τής νύχ
τας: Σέ φέρνει Αά μητέρα καί Α’ αΰτή  χρωΑτας όλη 
Αου τή  μεγαλοπρέπεια. Θά χανώΑουνα μόνη Αου, 
θά ΑκορπιζόΑουνα Ατόν Ατέλειωτο χώρο, άν αύτή  
δέν Αέ κρατΟΰΑε δέν Αέ δέΑμευε γιά νά ζεΑτανόΑου- 
να καί νά γεννοϋΑες τόν κόΑμο. ’Αλήθεια ήμουνα 
πρωτήτερ* Από Αένα, ή μητέρα μ’ έδτειλε μέ τ ’ Α
δέρφια μου, νά κατοικήΑω Ατόν κόΑμο Αου, νά τό 
άγιΑΑω μέ Αγάπη γιά  νά γ ΐνμ  μνημείο πού νά τόν 
θαυμάζουν αίώνια* νά τόν φυτέψω μ’ Αμάραντα λου
λούδια. Άκόμα δέν ώριμΑΑανε, αύτές Λ ούρΑνίες 
ίδέες" άκόμα είνα ι όλίγα Απ’ τά ίχνη τή ς Αποκά
λυψής μας. Μιά φορά θά δείξμ τό ώρολόγι Αου τό 
τέλος τοΰ χρόνου δταν γίνμς Αάν έμάς καί γιομάτη 
λαχτάρα καί φλόγα λυώΑης και πεθάνμς. ΜέΑα μου 
νοιώθω τό τέλος τής έναΑχόληΑής Αου ούράνια έ- 
λευθερία, γυριΑμέ εύτυχή. Μ’ άγρια λύπη  Αναγνω
ρίζω τήν άπομάκρυνΑή Αου άπ’τήν πατρίδα μας τήν 
ΑντίΑταΑή Αου Ατόν παλιό, λαμπρό οΐτρανό/Η λύΑΑα

νού του νά κάμη με τό ζόρι τόν άνεψιό καλόγερο. ΙΙοΰ 
άλλού θάβρισκε τόσο χουζούρι ένας τέτοιος τεμπε'λης 
καί ποΰ άλλού τόσο πλούσιο κελλάρι ενκς τε'τοιος 
λαίμαργος; Σάν πιθανέ ό ηγούμενος άπό ’να χρονικό 
πάθος, πού τόν τυραννούσε, άφησε τήν περιουσία του 
σ’ τό μοναστήρι μέ τήν ύποχρε'ωση νά σπουδάση καλά 
τόν άνεψιό του, άν ήθελε νά μείνη καλόγερος καί 
δέν ζητούσε πράματα τού κεφαλιού του" ποιος ξε'ρει 
μην τόν φανταζότανε καμμιά φορά δ δόλιος διορθω
μένο, γραμματισμένο, θεολόγο τρανό, πού θά τιμούσε 
μιά ’με'ρα τό μοναστήρι πού τόν σπούδασε.

Σάν ’πε'ρασε ό Λιάς το Ε λληνικό, μέ χίλια βά
σανα, πάντα τελευταίος σ’ τήν τάξη του, τόν δια
βάσανε οί καλογε'ροι, τάν κάνανε δόκιμο, -γ ια τ ’ είχε 
π ια  τήν πρεπούμενη ήλικία, καί τόν έστειλαν κατά 
τή διαθήκη τού θειού του, σ’ τήν Α θήνα , νά σπου- 
δάση σ’ ένα γυμνάσ'ο. ’Ήτανε τότες δε'κα οχτώ ή 
δεκαεννε'α χρονών, μά φαινότανε ’πανω άπό είκοσι 
πε'ντε. Πρώτη δουλειά ποΰ σκέφτηκε ό Λιάς νά κάνη 
σάν πάτησε σ’ τό Γυμνάσιο, ή τα νε .... νά ξετρίψη 
σ’ τή γυμναστική. Ά  ! όλα κι* όλα μά σ’ αΰτή κα
νείς δέν τού παραβγαινε ! Έ πρεπε νά τόν βλε'πατε 
νά στριφογυρνά σ’ τά  ξύλα ’κείνα, σάν τή  σβούρα, 
νά κάνη τούμπαίς, νά τεντόνεται, νά σαλτάρη, σάν 
καραγκιόζης, καί ν’ άνεμίζουνε γύρω τά  ράσσα του

Αου κ»’ ό θόρυβός Αου μάταια. "Ακαυτος Ατέκεται δ 
Αταυρός Αημαΐα νίκης τού γένους μας.

’Εκεί πέρα πηγαίνω  
Καί κάθε πόνος^μιά φορά.
Τής ήδονής αίτία θά γ ίνμ .
Λίγο καιρόν άκόμη 
’Ελεύθερος είμαι 
Καί μεθυΑμένος^ κοίτομαι 
Στήν Αγκαλιά τής άγάπης.
ΜέΑα μου άτέλειωτη ζωή 
Δυνατά κυματίζει.
Κυττάζω άπό πάνω 
Κάτω Α’ έΑένα 
Σ’ έκεΐνο τό λόφο 
*Η λάμψη Αου Αβύνει.
Τό δροΑιΑτικό Ατεφάνι 
Μιά Ακιά φέρνει. Δυνατά 
Σφίξε με Αγαπημένη 
Γιά νά μπορέΑω νά ξυπνΑΑο*
Καί ν ’ ΑγαπήΑω. ΑίΑθάνομαι 
τοΰ θάνατου πλημμύρα,
Πού ξανανοιόνει. ΒάλΑαμο,
ΛΙΟέρας γ ίνετα ι τό αΐμά μου.
Ζώ τή ν ήμέρα γιομάτος 
ΠίΑτη καί θάρρος- τ ις  νύχτες 
Πεθαίνω Α’ άγια ζέΑτη.

ΝΓΧΤΟΠΟΤΛΛΓ

Παραγραφακια
Οί Κινέζοι κάνουν πολλά πράμχτκ ανάποδα. *0 μπού- 

βουλάς τους κοιτάζει νότια, κΓ 8χι βορινά. Οί άντρες 
φορούνε μιοοφόρια, αί γυναίκες βρακιά. Οί ράφτρες είναι 
άντρες, χαμάΛηξες οί γυναίκες. Τά βιβλία του; διαβά- 
ζ ουνται πίσωθε, καί κάβε οημείωαή τοις βρίσκεται άπά 
πχνου Κι’ 8χι άπό κατο.. Φορούν άσπρα γιά πένθος, κ’ 
ο! παρανΰφες τους μάβρα, που κΓ άντίς κορίτσα είναι γε- 
ρόντισες. Τό παράνομα τους έρχεται πρώτο, τ ’ ίνομά τους 
κατόπι. ’Αρχίζουν τό φαί μέ πωρικά, καί τελειώνουνε μλ 
σοϋπα καί ψάρι. Τή γλώσσα ποϋ μιλούνε δεν τή γρά
φουν, καί τή γλώσσα ποΰ γράφουνε δεν τή μιλούν. Ώς 
πρός τό τελευταίο δμως δέν είναι μοναοικοί. Τό Ιδιο κά
νει κι’ ό Χατζίδακις.

— ’Αφροδίτη, δέ σου είπα νά μήν πή,ς κανενός πώς 
είμαστε νιόπαντροι; "Ολοι οί γειτόνοι μας κοιτάζουν. Πρέ
πει κάτι νά είπες.

— *0/1, οχι, χυρά, είπε ή ’Αφροδίτη καί στουροκο- 
πήθηκε. ’Εγώ νά μιλήσω I ΤΙΙρθε τις προάλλες ή κυρά 
Γιάνναινα νά μέ ψαρέψη, μά ’έννοια σου, κυρά, έγώ -έρω... 
τής είπα πώς δεν είσαστε καθόλου παντρεμένοι. Ά μέ τί 
νόμιζε >

— ’ Ιφιγένεια, ποιος είναι πάλι αυτός δ πυροσβέστης; 
Δέ μου είπες πώς εχεις ενα ξέδερΐο μοναχά ;

— Ναί, κυρά, εναν έχω στ!ς πυροσβέστες. Τοΰ λόγου 
του, λα/τάρ» του, είναι στήν εφεδρεία.

σάν φτέρουγες τού Βελζεβούλη, και ν’ άνειιίζουν ξε- 
πλεγριε'νκ τ ’ άγριόμαλλά του, πούσαν, θκρρείς, άφη- 
μ,ένζ επίτηδες, γ ιά  νά κρεμαστή καμμιά φορά σάν 
τόν μακαρίτη τόν Άοεσσαλώμ I Νοιώθετε πώς καλ
λίτερο γλε'ντι δέν ήθελαν τά  τρελλόπαιδα τού σχο
λείου- κάθε φορά πού εί'χανε αΰτά το μάθημα γενό— 
τανε τέτοιο πατιρντί τρικούβερτο, π ’ αναγκάστηκε, 
δ Γυμνασιάρχης νά έμποδίση τόν Πάτερ Ή λία νά 
γυμνάζεται έ'στωντας μ.έ τά νά μπορή ίεριομένος άν
θρωπος νά βρή τόν παράδεισο καί χωρίς νά κά''γι τούμ- 
παις ! Έ τσ ι στερήθηκε δ καψερός τήν καλλίτερη δια- 
σκε'δασή του καί άναγκάστηκε νά βρη άλλους τjóπoυς 
καλοπερασιάς σ’ τά σχολειό του. Φαίνεται πώς πολύ- 
θ’ αγαπούσε τή μουσική, γ ια τ ί μέ σπασμε'ναις μό- 
τα ις τών πεννών, σ’ τά θρανία καρφωμε'ναΐς, κατώρ- 
θωνε νά βγάζη κάτι μουσικαίς φωναις, π ’ άληθινή 
τρέλλα στούς δασκάλου; φε'ρνανε 1 ’Άλλοτε; πάλι γιά. 
νάδείξη , φαίνεται, πώς είχε μ π ή σ’ τά νόημα τής 
Αποκάλυψης, άφινε στήν παράδοση νά πετοϋν σ’ τόν 
άε'ρα κάτι εξω τικά , πού σ’ έ'καναν νά τρομάξης, τ ί  
θαρρείτε ; μύγες, μ ’ ενα κομμάτι τσιγαρόχαρτο,, 
στριμμε'νο σ’ τήν άκρη καί κάπου πίσω τους χωμένο ί 
Μιά μέρα, πού τόν εβγαλε ό μαθηματικός σ’ τό μά- 
μάθημα τής γεωμετρίας, είπε καλά καλά τό θ εώ 
ρημα  κΓ υστέρα στάθηκε μπρος στον πίνακα συλ-
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Κ  A 1

Θ Α Υ Μ Α Ζ Ο Υ Μ Ε
• Λ&ί μείς τον λόγιο νέο κ. À ουκοπουλο, ποΟ 
¡έπ^οτίμητε ν« γ ίνη  λούστρο; παρά νά βγάλη, 
διά ι.Πανθ-σταλικών έράνων, περιοδικύ σαν τόν 
κ. ΐΈνσκίπη ή νά βγαλη τδν πατριωτικό κό
ρακα σάν τον κ. Άνο,η τόπουλ ο τον ’Αθηναίο. 
Τό κατόρθωμά του ε-Ιναι ήρωϊκώτατο, χωρίς νά 
πάψη-γι ’ αίιτό νά εί αι καί λίγο θεατρικό., άφοΟ 

-πτρε·τί'] βούρτσα στά χέρια του, δχι για νά 
•■βγάλΐβ τό ψωμί του, άλλά γιά νά δώση Ολη 
ιστούς χρονογράφους των Ιφημερίδων, νά δεχτή 
τσυγχαρητήρ α τηλεγραφήματα άπό τά Φιλια
τρά, ν.ά δημοσιευη περιπαθή μινόρε στις 
¿φ,ηυ,εριδ&ς καί νά γ ί'η , X<»?U να τό θέλη, μια 
κ ι ’ αύτδς μεγάλη τής 'Αθήνας πληγή.

Ο ί:ε  · ΐ ή ν  «Φοβ-ρίνη» του έδιαδάσαμε, οΰτε 
πήγαμε νά ;.μ5ς λουστράρη τά παπούτσια, γ ιά

νά μποροΒμε νά κρίνουμε την φιλολογική καί 
λουστρική Ιδιοφυία του. Διαβάζουμε δμως δυσ
τυχώς τ ις  έφημερίδες καί— δέν σδς τδ κρύ
βουμε— πάμε να πιστέψουμε άπδ δσα διαβά
ζουμε πώς άν πήρε δ ρηξικέλευθος νέος— τόν 
είπαν δά κι* αύτδν ρηξικέλευθο, κ έννοια σας 
— τή βούρτσα στά χέρια, δέν την πήρε γιά νά 

‘■βγάλη το ψωμί του, γιά νάποδείξη στον κόσμο 
πώς τσαλαπατάει τΙς κοινωνικές συνθήκες, 
άλλά  γιά νά κάνη θόρυβο, νά ρεκλαμαριστη, 
γιά νά παρασιήση έκεί στδ ύπαιθρο δ Γδιος τδ 
πιο καλύτερο σκηνικό του έργο, την θορυβίνη 
πού τάρχισε γ·ά δράμα καί βγήκε πάνάθεμά το 
στδ τέλος κωμφδια παραπολύ άνοστη.

Μή τά παρεςηγήση τά λόγια μας αύτά. 
Νά νά διαβάση, νά τά νοιώση καί καλδ θά τοΟ 
κάνουν. Θά τδν άναγκάσουν νά δουλέψη σοβα- 
ρώτερα στδ μέλλον, ή μέ την πέννα ή μέ την 
βούρτσα Νέος είναι καί νέος ποΟ μπορεί πολλά 
νά κατορθώση — τάποδειξε. Νάρχινήση λοιπδν 
άπό δώ καί μπρδς νά Οουλεύη σεμνότερα καί 
ήτυχωτερα. Να μην άκούγεται ή βούρτσα του 
τόσο, νά μή κουβε^τιάζη μέ τούς δημοσιογρά
φους, νά μή φαφλαταρίζη στούς «Καιρούς» πώς 
’»έρχεται δ διά τής φαντασίας άγωνιζόμενος 
πρδς συλλογήν πάση; ιδέας καθιστώσης, λόγψ. 
τής δράσεώς της ζηλδτυπον ένα ζείδωρον ήλιον 
νά όμολογήση » τάνομολόγητά.

Αύτά νά κάνη καί θά μάς θυμηθή. Καί πρδ 
; πάντων νά καρφώση γερά τά ποδιά του στή γή 

γ ιά  νά μή κάνη τδ φοβερδ έκεΓνο βήμα ποΟ χω 
ρίζει τδ σοβαρό άπδ τδ γελοίο.

Σ Τ Ο  Ζ Η Τ Η Μ Α

Τό Συνδικάτο, λεν, ιδρύθηκε γ ιά  νά προστατέψη 
τά  ή,θικά καί υλικά συμφέροντα του τύπου. Τό δεύ- 

, τερο τό πιστεύουμε. Μά γιά  τό πρώτο, τ ί  νά α&ζ- 
I πούμε; Η θικά συμφέροντα δεν βλέπουμε πουθενά,, 

ώστε άφού δεν υπάρχουν,δ;ν είναί καί κχμμιά άνάγκη 
νά προστατευθούν.

Π Ο Ι Ο Σ

τ ή ς  φορολογίας το ύ  δημοσιογραφικού χ α ρ τ ιο ύ , άπά  τό  
δποϊο έξεφύτρω σε κ α ί τό  περ ίφημ ο  συνδ ικά το  τω ν  
δ ιευθ υν τώ ν  τώ ν  εφημερ ίδω ν, μονάχα  ή  (ι Ε σ τ ία  ο κα ί 
τό  « Σ κ ρ ίπ »  έκράτησαν τή  θέση πού πρε'πει νά  κρα
τά·/; ή  δημοσιογραφία π ά ν τ ο τ ε , ό τα ν  θέλη  νά  ε π ι 
β ά λ λ ετα ι στ.ήν κο ινή  γ νώ μ η  με κάπο ια  αξιοπρέπεια  

κ α ί με κ ά π ο ια , π ώ ς  νά τό  π ο ύμ ε , α νθ ρ ω π ιά .

Ό  ’Αρκούδας το ύ  Κ Ε μπρός ;ι τόσο π α ρ α ξενεύτη κε  

με τ ή  σ τά σ η  α ΰ τ ή , ώ σ τ ε  ά π ο κά λεσ ε  Κ ιπ α ντζή δ ε ς  
—βό ομορφάνθρωπος ! τούς δ ιευθ υντές  τώ ν  δυο εφη 

μερ ίδω ν, μόνο κ α ί μόνο γ ια τ ί  δέν έλαβ αν μέρος κ ι ’ 

αυτο ί στον γκραβαρ ιτικο  χορό κ α ί δέν ά π λ ω σ α ν  τ ά  

χέρ ια  τους στούς βουλευτές νά  πούν :
—  ’Ε λεη μ οσ ύνη , Χ ρ ισ τ ια νο ί, νά  συχωρεθοΰν τ ά  

π εθα μ μ ένα  σας, μ ή  μ άς β ά λετε  φόρο σ το  χαρτί !

rd θέλει τά κ όμματα  στήν 'Ελλάδα ; Κ ανείς. Κ ι ' ώς 
τόσο πο ιός έχει τά θάρρος  να τά πολεμήση  ; Π άλι 
κανείς.

Μ εοα σ ιά  «Ρόδα κα ί Μήλα'» ιοΰ Ψ υχάρη (Τ ό 
μ ος  Β '. σελ. 213) βρ ίσκετα ι, μ α ζ ί μλ τόσες άλλες, κ’ 
ή μεγάλη αντί] α λή θ ε ια . Ά λλά π ο ιος  προσέχει α’αντά ; 
"Ολοι φ ω νάζουμε μ έρα  νύχτα γιά τά κόμμα τα , δλοι 
γινόμαστε ‘Ιερεμίες, φ ω νάζουμε πώ ς  τά πολιτικά κ ό μ 
μα τα  χαντάκω σαν κα ί θ '  άποβον?.ιάζουν το "Εθνος 
κ ι’ δμω ς κανένας μ α ς  δεν έχει τό θ άρρος  νά τά π ο -  
λεμήση π ραγματ ικά  καί νά γίνη 'Ηρακλής, γ ιά  την 
Ιθν ική  αυτή κοπρ ιά .

Κ α ί ό λόγος άπλονσ ιατος . Τρέφουμε τά κ ό μ 
μα τα , γ ιατ ί τρεφόμαστε άτι' αυτά κα ί— στην πρώ τη  
άνάγκη  ατό βουλευτή μ α ς  θ ά  τρέξουμε, που  τόν θ έ 
λουμε νάνα ι κα ί Κ υβερνητικο ί, γ ιά  νά μ π ορή  νά  τε - 
κειώ ση σύντομα  τή δουλίτσα μας.

Μ ήπως έχει κανένας Αντίρρηση γ ι’ α υ τό ;

Λ Υ Π Η Θ Η Κ Α Μ Ε
κατάκαρδα γιά κείνα που είπε τήν περασμένη Δευτέρα 
στδν «Παρνασσό» δ κ. Γρ. Βερναρδάχης. *Αν τάλεγε & 
Μιστριώτης ή δ Ξενοπουλος θά γελούσαμε. Μα από τδν 
κ. Βερναρόακη, ποΟ κ’ επιστήμονα; πραγματικός είναι 
καί δυνατά πολέμησε άλλοτε και πολεμάει που καί που 
άχόμα τδν Κοντισμδ καί τδν σχολαστικισμό, πιριμέναμε 
άλλα λόγια, πιδ φρόνιμα κι’ άλλα έπιχειρήματα, πιδ σο
βαρά, γιά τδ γλωσσικό ζήτημα. Κρίμα ! Κι’ δ Κουρου- 
πολυβιος άν ανέβαινε στδ βήμα τον «Παρνασσού» καί μι
λούσε γιά τδ ίδιο ζήτημα, δεν θα μιλούσε χειρότερα απ' 
αυτόν.

Ό  κ. Βερναρδάκη; εβρισε τή δημοτική γλώσσα βα- 
ναυσότατα κ’ έχτισε ένα λασπδπυρ γο στήν καθαρεύουσα, 
που τδν έγκρέμισε αμέσως με τά ίδια του τα χέρια, άφοϋ 
τδ μόνο μέρος πον άξιζε απ’ δλη τή διάλεξή του ήτανε 
δυδ στίχοι άπδ τδν «Προμηθέα» του Αισχύλου, μεταφρα- 
σμέ νοι από τον ίδιο στήν δημοτική I Γιά τούς στίχους 
τών «Περσών» που μας τούς παρουσίασε μεταφρασμένους 
στήν καθαρεύουσα, δε λέμε τίποτε, άπδ σεβασμό πρδς τδν 
άνδρα. Έπειτα τδ είπε κι* δ ίδιος άπαγγέλλοντας τδν 
θρήνο τής Ίιός :

λογΊσμένυ; κ ι’ αμίλητος, βάν νάθελε νά συμμαζέψη 
τά μ.υαλό του· άμα τουπ; ό καθηγητής νά γράψν] 
τό σχήμα καί νά προχωρήσ·/] σ’ τό μάθημα, πήρε τήν 
απόφαση, άρπαξε .ζωηρά σό τεμπεσίρι καί σ’ τή 
στιγμή σου σκάρωσε /?’ τόν πίνακα...· ένα κοκκοράκι ! 
'Όλα τά παιδιά·.·, σάν τά κοκκάρια λαλήσανε, κι ό 
δάσκαλο; άπό τή φούρκα του κόντεψε νά πάθ·/; απο
πληξία . Τήν ίδια τή στιγμή ό γυμνασιάρχης φώ- 
ναξ$ τόν Ή λ ία  καί τούπε νά μην πατήσνι ένα μήνα 
σ ' τό σχολείο, μήπως ή άλλ.κγή αΰτή τού άγέρα τόν 
φέρ·/ι σ’ τά συγκαλά του. Ή  άνάπαψη αυτή θαρρώ 
πώς πολύ ώφί'λησε τό φίλο ·μου, γ ια τί φιλοτιμή- 
θηκε νά φάνή ξυπνότερο; άπ’ ότι ήτανε, καινούρια 
πειραχτήρια βρίσκοντας γ ιά  τούς δασκάλους....

Ό  ΙΙάτερ Ή λίας τις πλειότεραις φοραίς έτρωγε 
στήν κάμαρά του. Είχε μια φουφού καί ολα τά  χρεια
ζούμενα γ ιά  νά μαγερεύη, κουβαλούσε δε τού που
λιού τό γάλα ’πό τό μοναστήρι, τυρί περίφημο, βού
τυρο, λουκάνικα, όσπρια, ό,τι καλλίτερο μπορούσε. 
"Ετσι άμα δεν έτρεχε σέ κακοκεφαλιαίς, φρόντιζε σ’ 
τή ν κάμερα γ ιά  τήν παραδαρμένη του’ πού καιρός νά 
κάτση σ’ τό σκαμνί του γ ιά  μελέτη ! Τώρα θρρείτε 
πώς έκανε τό μάγερα γιά  οικονομία ; ά μπά ! ό,τι 
τού περίσσευε άπά τό έξοδο τής τροφής, το ξώδευί σ’ 
τά  γλέντια  του καί σ’ τά  ξενύχτια. ΤΑ κακομοίρα τά

ράσσα του είχαν βρνί τόν μπελδΕ τους. ΓΙοτε τα  φο
ρούσε, ξεσκισμένα, ζαρωμένα, κουτσο μπαλωμένα, 
γεμάτα πάντα σκόνη καί λεκέδες· πότε τά  πετοΰσε 
μέ καταφρόνια σέ μιάν άκρη καί φορούσε τά  κουτσα
βάκικα κοσμικά του, κρύβοντας σέ μιά ρεμπούπλικα 
τά  μακρυά του τά  μαλλιά, πού έδειχναν πώς ειχε 
λ ίγη  γνώσι. Τότε χώρις άλλο ετοιμαζότανε γιά κα
νένα πανηγύρι : ή σέ κανένα κρασοπουλειά Οάκανε μ ’ 
άλλους άρκαντάσηδες τού κουτρούλη τό γάμο, ή με 
καμμιά κοκκωνίτσα θά τραβαΰσε μέ τήν άμαξα σ 
τήν Κολοκυθού ή σ’ τά  Πατήσια, όχι βέβαια γ ιά  
νά τής διαβάσν) τών άμαρτωλών τή σωτηρία I Ειχε 
βλέπετε, δ καϋμένος τήν αδυναμία του, λαχταρούσε, 
πέθαινε, γ ιά  της έμμορφαις κοκκωνίτσαις, έδινε τή 
μισή του τή ζωή γιά  ένα δροσερό χαμογελοιο, γιά  
ένα μαργιόλικο κύταγμα.... Μά τήν αλήθεια δέν είχε 
κ ι’ άδικο δ δύστυχος! “Όποιος ’πή πώς αύτά δέν 
τ ’ αρέσουνε, ή ψεύτης είναι ή ζαβός ή . . . .  χαρέμι τόν 
βάλανε νά φυλάη ! Μιά μέρα είχε ψωνίσει άπό τήν 
αγορά μιά τραγίσα κεφάλα, πού μπορούσες νά τήν 
πάρης καί γ ιά  γαϊδουρινή· τήν τύλιξε καλά σέ μιά 
εφημερίδα καί τήν 2χωσε κάτω άπ ’ τά  ράσσα του, 
άν καί ήτανε καταματωμένη καί χωρίς δυσκολία θά 
περνούσαν τό χαρτί τά αίματα. "Ητανε βράδυ, £ξ ή 
Ιξήμίση ή ώρα καί πολύς κόσμος πήγαινε στόν περί.

πάτο- ’κει κοντά στήν πλατέα τής 'Ομόνοιας βλέπει 
νά περνούν δίπλα του δυά ώμορφαις κοπέλλαις μ ’ ένα 
λιμοκοντορο, πεταχταίς καί λιγυσταίς, ίκαναίς νά 
σκανδαλίσουνε καί μητροπολίτη, όχι τό δόλιο τόν 
Ηλία, πού δεν ήτΚνε καλά καλά ούτε καλόγερος ! 

Κυτταζε τη μιά, κύτταξε τήν άλλη, κόλλησε ή 
κολασμένη του- ματιά επάνω τους σάν τά διψασμένα 
χείλια στο ποτήρι,' κ ι’ άρχισε νά ταις άκλουθή αχόρ
ταγος.......

—  Βρε σύ δεν ντρέπεσαι ; παππάς μωρέ θά γ£- 
νης η σκουπιδιάρης ; “Αϊντε νά χαθής ! τούπε τότε 
θυμωμένος δ λιμοκοντόρος, πού βρήκε τήν περίσταση 
νά δείξη τήν παλλικαριά του σ’ τις συντρόφισες.

— Τί νά ντραπώ ; Κακό έκανα πού κύτταξα ; 
Μπας καί θά βάλης τοΰλόγου σου φόρο σ’ τά  μάτια ;

— ΓΙάμε νά φύγουμε, Δημητράκη, άστονε τόν 
παληάνθρωπο νά κουρεύεται ! θέλησε νά π?! ή μεγα- 
λείτερη, τραβώντας τον καβαλιέρο άπ ’ τό χέρι, μ ’ αΰ- 
τός, μπρε μάτια μου, δέν πιανώτανε, είχε πάρει φόρα 
καί μέ μιά δυνατή μπαστουνιά έκανε τήν πλάτη τού 
Πάτερ Ή λία νά τρίξη.

— Νά, μωρέ Θεομπαίχτη, δ φόρος ! "Αρπαξε 
κ ι’ άλλη ! Δέν σ’ άρκεϊ ; έχω κι’ άλλαις I...

(ακολουθεί)
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— Τήν γλώσσαν μου 5εν τήν Εξουσιάζω πλέον. Παρα- 
φέρομαι δπο τής μανία ; 1

Καί πραγματιχώς, δέν τήν έξουσί»ζε τήν γλώσσα του 
δ χ. Βερναρδίχη; όταν, παραφερόμενο; άπό τή δασχαλο- 
μανία που θολώνει χαί τ ί; πιο ξάστερε; διάνοιες, μάς πα 
ρουσίαζε τόν Αισχύλο πεζό χ*ί ανούσιο σαν χανένα άρθρο- 
γράοο τον «Εμπρός».

Υ Σ Τ Ε Ρ Α

άπο τό «ραγισμένο ποτήρι» τοΰ ΙΙολέμη. (πάνάθεμά 
τε ; αυτές τις αΰλιχές μηχανορραφίες πού τώσπασαν τό 
μαγικό αυτό ρακοπότηρο καί δέ μάς τάφισαν ν(λ μάς 
κερνάν) αδιάκοπα τό αθάνατο τής τέχνης νερό!) οί 
« Ισαυροι» τοΰ Ραγκαβή. Ε ίπατε τίποτα Έμείς 
τ ί νά ποΰμε ; Μιά ικεσία απευθύνουμε στον Βασι
λέα, νά σώσν) καί μάς καί τά Ταμείο του Βασιλικού 
Θεάτρου άπό τά πρωτότυπα έργα πού άσκημιζουν 
ένα τόσο όμορφα καί πλούσιο χτίριο σάν κΓ αύτό.

Με μεταφράσεις τή; προκοπή; καί τό θε'ατρο 
μπροστά θά πάγ, καί συγγραφείς καλοί θά βγούνε 
μιά μέρα. Τό κάτω κάτω γιά νά σωθή άπό τήν πρω
τότυπη πανούκλα τά θέατρο, ά; κόψγ μιά σύνταξη 
μ.ικρή στού; κ. κ. πρωτοτύπου; γιά νά μή τό ενο
χλούνε μέ τά έργα. τους. Άλλο γιατρικά δέν 
υπάρχει

Η ΒΟΥΛΗ

μας έδουλεψε πατριωτικώτατα τήν νύχτα τής 
Τετάρτης. Και μόνον Ετσι όταν δουλεύη ή 
Βουλή, δχι μΕ λόγια τοΟ άέρα, μά. μέ βρισιές 
και μΕ μαγκουριές, όπω; έδούλεψε τήν Τε 
τάρτη, θά κάνη καλό στον τόπο, γ ιατί θά 
πείση και τοίις πιό απλοϊκοί»; πώς είναι πε
ριττή καί πώς μπορεί άξιόλογα νά λείψη άπό τή  
μέση, γιά νά σωθή ό τόπος, γ ιά  νά τραβήξη 
λίγο μπροστά, πετώντα; στό κάρρο τών σκόυ- 
πιδιών τά χιλιοσπασμένα κοινοβουλευτικά δο- 
κανίκια, στά δποϊα σήμερα στηρίζεται γιά νά 
τραβάη προς τά πίσω κουτσαίνοντας.

— ΔΕν είναι κατάσταση αίιτή ! Είναι αί
σχος ! Είναι άτιμ ία ! Εί»αι Εντροπή !

ΔΕν τά λέμε μείς. Τά είπε βουλευτής, τά  
είπε δ κ. Φλέσσας, άπό τό βήμα τής Βουλής, 
καί τά λόγια του αίιτά είνε τά μόνα αληθινά 
λόγια ποΟ άκουστήκαν ώ ; τώρα μέσα στό λε
προκομείο τής όδοΰ Στοδίου.

Α Ν Ο Ι Ε Ι Β

Μυραόχρωμα πάλιν Ανθίζουν λουλούδια 
Οτσύς λόφους Ατούς κάμπους σκορπούν εύωδια 
πουλάκια τριγύρω ά*ο ΰς μέ τραγούδια 
νά ψάλλουν τόν πόνο, ’πού κρύδ’ ή καρδιά. 

’Αρχίζει κ ι’ ό Έ ρως πα ιγνίδ ια  νά στρώνμ 
γλυκύτερες τώρα σκορπμ τις  ματιές 
κ ι ’ Αλλοι Ατίς καρδιές ’ποΰ κρυφά. τΙς πληγώ νει 
τις  δένει γιά πάντα μέ δυό σαϊτιές 

Ροδίζουνε όλα’ ή φΐ,Όις γιορτάζει 
■Λ νειότη γλεντάει, γιομάτη χαρά 
πετςί Λ ψυχΛ μας, μέ πάθος στενάζει 
νά φτάσμ ’ψηλά, πειό ’ψηλά λαχταρά.

'Ιδέες γλυκές μέσ’ τ ίιν  Ά νο ιξ ι μόνο 
γεννά Λ καρδιά μας, τις πίκρες ξέχνα 
κοά μόνον ό γέρος θυμάται μέ πόνο 
πώς έφυγ’ Λ νειότη, δέ θάοθμ ξανά !

Αλλάζουν ώς τόσο, οΐ τόποι, τά χρόνια 
μά δχΐ’ ποτέ δέν Λλλάζ’ ή καρδιά 
ό Έρωτας μέσα τη ς τρέφει αιώνια 
γλυκειά  κοϊ Αθάνατη πάντα φωτιά I

ΑΝΤ. ΙΙΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

0

Η  STHN m

Manchester, Φλεβάρης τοΰ 1904.

Ά πό  τά  τρία συστήματα πού, δπω; σά; είπα 
στό πρώτο μου γράμμα, πολεμούν έδώ τό ανοιχτό 
εμπόριο, τό πιό αρεστά στον αγγλικό λαό είναι Γσω; 
τό σύστημα τών ’Α ντα π ο δ ο τ ικώ ν  δασμών, δη
λαδή τό περίφημο Retaliation. Αύτό υποστηρίζει ή 
αγγλική Τζυβέτνηση κι αύτό θάναι τά επίσημο πρό
γραμμά τη ; σ τ ί; ερχόμενε; βουλευτικέ; Ικλογέ;, 
γ ια τ ί τέτοιο σημαντικό ζήτημα θά τ ’ άποφασίση τό 
έθνος. Οί δπαδοί των α πο δ ο τικώ ν  δ α σ μ ώ ν  δέ ζη 
τούνε γενική εμπορική καί βιομηχανική προστασία, 
παρά μονάχα νά δοθή στο Κράτο; εξουσία, βάζοντα; 
πού καί πού δασμού;, νά χτυπά τού; άλλου; μέ τά

ίδια του; όπλα, δηλαδή νά φορολογώ πραγματείες 
ξένων εθνών πού είτε βλάφτουν τ ’ ’Αγγλικό εμπόριο 
με προοτατευτικού; δασμού;, είτε τού; βάζουν επ ί
τηδες γ ιά  νά τιμωρήσουν αγγλικήν αποικία πού έ
δωσε κάποιο δασμολογικό προνόμιο στή μητέρα τη ; 
την ’Αγγλία. Αύτό, λένε, δέ Οά πή προστασία, γ ιατί 
δεν είναι λόγος νά προστατευτή ό "Αγγλο; άπό 
κάθε συναγωνισμό, παρά μονάχα άπό άδικο συνα
γωνισμό, μήτε νά φορολογηθή κάθε ξένη πραγμα
τεία , παρά μονάχα όσες έρχονται άπό μέρη πού φο
ρολογούν τις αγγλικέ;. Είναι μάλιστα τό καλλίτερο 
μέσο γ ιά  νάρθουν οι ξένοι στά συλλογικά του; κ’ έτσι 
το σύστημα τού ανοιχτού εμπορίου νά γίνγ, γενικό. 
“Οταν οί άλλοι βάζουνε δασμούς, άλλους τόσους ά ; 
βάζη κ ’ ή ’Αγγλία. Ό ταν πάλε τούς βγάζουν, άς 
τούς βγάζη κΓ αύτή. Ή  εξουσία τού Κράτους νά 
βάζη στήν ανάγκη δασμούς είναι τό μοναχά όπλο 
γ ιά  ν’ αναγκάσουν τούς ξένους ν ’ αλλάξουν τούς δ ι
κούς τους. ΙΙρέπει, όπω; είπανε, νά βαστά ή Κυβέρ
νηση γιομάτο ρεβόλβερ γιά  νά φοβερίζ·/) τούς ξένους 
καί νά κατορθώνν) συρ,φωνίε; ωφέλιμε; στό Ά γ -  
γλικό εμπόριο. Πρέπει μάλιστα αύτό νά γίνν) άμέσω; 
γιατί τό κ«κό χειροτερεύει κάθε μέρα, οί ξένοι αδιά
κοπα μεγαλώνουν τού; δασμολογικού; του; τοίχους 
κι ό "Αγγλο; κοντεύει ν’ άποκλειστή άπό κάθε άγορά. 
Σήμερα, μήτε οί εμπορικέ; συνθήκες τη ; δέν ωφελούν 
τήν Α γγλ ία , γ ια τ ί, ένώ υποχρεώνουν τόν ξένο νά μή 
φορολογώ περισσότερο τήν ίδια πραγμάτεια όταν Ερ
χεται άπό τήν Α γγλ ία  παρ’ όταν έρχεται άπ’ αλ
λού, δέν τον εμποδίζουν όμως νά φορολογώ περισσό
τερο όσε; πραγμάτειε; εισάγει κυρίως άπό τήν ’Αγ
γλία , ποΰ άπ’ εκεί δέ φοβάται εκδίκηση, παρ’ όσες 
εισάγει άπό μέρη πού τονέ φοβερίζουνε μέ δασμούς. 
Τότε; μονάχα θά κατορθώση ή ’Αγγλία ωφέλιμε; 
συνθήκες καί θά γλυτώστ) άπό άδικο συναγωνισμό, 
κι άπό τό νά τήν πλημμυρούν οί ξένοι μέ φτηνές 
πραγμάτειε; δίχω; νά παίρνουν τ ί ;  δικές τη ;, ό'ταν 
δοθή στό Κράτο; εξουσία νά τού; φοβερίζν) μέ δα
σμού;. ’Ίσω ; μάλιστα πιτύχν; έτσι τό σκοπό της 
καί δίχω ; νά βάλη δασμού;, γ ια τί ή φοβέρα μονάχα 
θά σώνν) "Αν πάλε καταντήσν) ή δουλειά σέ δασμο
λογικό πόλεμο, ή Α γγλία  έχοντας τό μεγαλείτερο 
εμπόριο καί τά  πιό γερά οικονομικά, δέν έχει φόβο νά 
νικηθή. Ά πό τήν ’Αμερική καί τή Γερμανία εισάγει 
περισσότερα ά π ’ ό ,τ ι εξάγει, άπό τήν πρώτη μάλι
στα ή είσαγωγή τ η ; είναι τρίδιπλη τή ; εξαγωγή; 
τ η ;,  καί λοιπόν εύκολα τ ί ;  χτυπάει μέ δασμού; 
εισαγωγή;.

Α Ρ Χ Α ΙΑ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Λ Ο Γ Γ Ο Υ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ
Μ ε τ ά φ ρ α σ η  Ή λία Π. Β ο υ τ ι ε ρ ί δ η

Βέλαξαν καί τά  πρόβατα, πήδησαν καί τ ’ άρνιά· 
κΓ άφού γανάτισ*\ κάτου άπό τ ί ;  μαννάδες του;, βύ
ζαιναν τά  μαστάρια’ κΓ όσε; δέν είχαν άκόμη γεννήσει 
τ ί ;  κυνηγούσαν τά κριάρια κΓ άμα τή σταματούσαν άπ’ 
τήν κούραση, καβαλίκευαν καθένα άπό μιά. Κυνήγησαν 
κ’ οί τρχγοι τΙς γίδες καί πηδούσαν τριγύρω του; πιό 
ερωτικά καί πιάνουνταν αναμεταξύ του; γιά  τ ί ;  γίδες. 
Καί καθένα; είχε τ ί ;  δικές του καί πρόσεχε μήπως 
κανένα; άλλο; τού τ ί; χαβαλικεψει κρυφά.

0 '. Καί τούς γέρου; άκόμη τά τέτοια πράματα, άν 
τάβλεπαν θά τούς παρακινούσαν στήν άπόλαψη’ κ’ οί 
νιοί, καθώς ήταν γαυριασμένοι κΓ άπό πολύν καιρό πια 
ζητούσαν άγάπη, ξάναβαν άπό όσα άκουγαν κ έλυο-

ναν άπό δσα έβλεπαν κ ’ ήθελαν κΓ αύτοί κάτι περισ
σότερο άπό το φιλί καί τ ’ αγκάλιασμα καί πιό πολύ ό 
Δάφνη;' γ ια τί καθώς είχε μεγαλώσει άπό τήν κλεισού
ρα, όλο τά χειμώνα κΓ άπό τό καθησιό, καί τά  ¡φ ιλ ιά  
πεθυμούσε καί γ ιά  τ ’ αγκαλιάσματα λαχτάριζε καί 
ήταν γιά  κάθε δουλιά πιό περίεργο; καί πιο τολμηρός. 
Παρακαλούσε λοιπόν τή Χλόη νά τού χαρίσει ο,τι ήθε
λε καί γυμνή νά πλαγιάσει μ ’ αΰτόνε γυμνό περισσό
τερη ώρα άπό όση προτήτερα συνήθιζαν γ ιατί αύτό έ- 
λειπεν άπό τοΰ Φιλητά τά μαθήματα, γιά νά γίνει 
καί τό μόνο γιατρικό, πού καταλογάζέι τήν άγάπη. 
Κ’ επειδή εκείνη ρωτούσε, τ ί άλλο είναι ακόμα άπό τά 
φιλί κΓ άπό τ ’ αγκάλιασμα κΓ άπ’ αύτό τά πλάγια- 
σμα καί τ ί σκέφτεται νά κάνει άν γυμνό; ξαπλωθεί 
μ’ αΰτήνε γυμνή, είπε:

—Αύτό,ποΰ κάνουν τά  κριάρια στί; προβατίνες κ’οί 
τράγοι στί; γίδες.Βλέπει; πώ ; ύστερι; άπ’αύτή τήδουλιά 
μήτε έκείνε; πιά  τούς αποφεύγουν, μήτε εκείνοι κουρά
ζονται κυνηγώντά; τε ;, παρά άπό δώ πε'ρα, σά νά δο
κιμάζουν τήν ίδια γλύκα, βόσκουν μαζή; ΙΙολύ γλυ- 
κιά, καθώ; φαίνεται, είναι ή δουλιά καί νικάει τού έ
ρωτα τήν πίκρα.

— Μά δέ βλέπει;, Δάφνη, τ ί ;  γίδες καί τά κριά
ρια καί τού; τράγου; καί τ ί ;  προβατίνες, πώ; εκείνοι 
κάνουν ορθοί κ’ εκείνες παθαίνουν ορθές; εκείνοι άφού

| πηδήσουν, κΓ αύτέ; άφού τού; κρατήσουν στά πισινά 
τους; Κ’ έσύ θέλει; νά πλαγιάσω χάμου μαζή σου γυ
μνή; κΓ όμω; έκείνε; πόσο πιό μαλλιαρέ; είναι άπό μέ
να, άν κ ’ είμαι ντυμένη;

Τήν πίστεψε ό Δάφνη; κΓ άφού πλάγιασε χάμου 
μαζή τη ; πολλήν ώρα κείτονταν, κ ’ επειδή άπό όσα 
πεθυμούσε τίποτε δέν ήξερε νά κάνει, τήνε σηκόνει κ ’ 
ύστερι; τήνε σφιχταγκάλιαζε κάνοντας όπω; οί τράγοι. 
Μά σάν βρέθηκε σέ πολύ δυσκολώτερη θέση, κάθισε κ ’ 
έκλαψε γ ιατί ήταν χΓ άπό τά  κριάρια πιό ανήξερο; 
στού έρωτα τ ί ;  δουλιέ;.

Ε ■ Κ’ είχεν ενα γείτονα, ζευγολάτη δικού του 
χωραφιού, πού τόν έλεγαν χρώμη καί περασμένο στά 
χρόνια. Αύτό; είχε γυναικούλα φερμένη άπό τήν πο
λιτεία, νέα κΓ όμορφη καί πιό τρυφερή άπό όσο έπρε
πε σέ χωριάτισσα, τ ’ όνομά τη ; ήταν Λυκαίνιο. Αύ
τή βλέποντας τό Δάφνη κάθε μέρα νά περνάει τά γ ί
δια τό πρωί γ ιά  τή βοσχή, τήν νύχτα γιά τή στάνη, 
πεθύμησε νά τον κάνει άγαπητικό της άφού μέ χαοί- 
σματα τόν ξεγελάσει καί κάποτε παραφυλάξαντάς τονε 
μονάχο καί σουραύλι του χάρισε καί κερήθρες καί τα 
γάρι άπό λαφοτόμαρο- μά δέν τολμούσε νά τού είπεΐ 
τίποτις, επειδή μάντευε τήν άγάπη τής Χλόης, γ ιατί 
τόν έβλεπε πολύ προσκολλημένο στήν κόρη.

(’Ακολουθεί)



’Ακόρια ¡ν.άλιστα πιο άναγκαϊο είναι νά δοθ91 στολ 
αγγλικό Κράτος εξουσία νά χτυπά  μ·έ ανταποδοτι
κού; δασι.εού; οσα ξένα έθνη φορολογούν τις πρχγρά- 
τειες βρεττανική; αποικία; που ζη τε ί νά σφίξη πιο 
δυνατά τούς δεσμού; τ η ; με τήν ’Α γγλία, δίνοντας 
τη ; δασμολογικά προνόμια. Αύτό έκαμε, είναι τώρα 
λίγος καιρός, ή Γερμανία όταν τό Καναδά κκτέ- 
βάσε τούς δασμούς του σε είδη αγγλικά κ ’ εκείν/ι 
αμέσως το τιμώρησε ανεβάζοντας τούς δικούς της σε 
προϊόντα τοΰ^Καναδά και φοβερίζοντας ραλίστα πως 
τό ίδιο θά τιμωρηση κι οποίαν άλλη αγγλική αποι
κία μιμηθή τό παράδειγρά του. "Αν ή ’Αγγλία δέν 
προστατεύει τίς αποικίες της από τέτοια έχτρικά 
καιιώρατα, οχι μονάχα ταπεινώνεται, παρά χάνει 
καί τήν ελπίδα εμπορικού συνασπισρού τής Βρεττα- 
νικής Αύτοκρατοοίας. Λεν πρε'πει ν ’ άφήση τον ξένο 
ν ’ ανακατώνεται, ε ϊτ ί ϊρρ ίσχ  εΐτε #μί5*, στις δο
σοληψίες της μέ τίς αποικίες τνις. Πώς τους εδωσε 
πολιτικό; κ ’ εμπορική αυτονομία δεν είναι λόγο; χιά 
νά μή τίς μεταχειρίζονται οί ξένοι σάν μέρη αχώ
ριστα τού Βρίττανεκού Κράτους.

ΑΙ.

Ο , φ ι  Θ ε λ ε φ β

—  ’ Ο ρίστε  χ κ ί  r i  σ ω τ ή ρ ικ  ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ *  τ ή ;  έ κ θ έ -  

σ ε ω ;  τ ο ύ  Κ. Μ π ε ν ή - Ψ ά λ τ η .

— "Ενκς κύριος άπό τό Βόλο, Κ. Άντύπα μας τόν 
είπαν, είχε στεϊκει στό « ’Εμπρός» ένα ποίημά tou γιά 
τούς Μαλλιαρούς.

— Μόλις όμως δημοσιεύτηκε ή ’έκθεση τον κ. Εισαγ
γελέα γιά rà Μιστοιωτικά, κι’ αμέσως 6 παληκαρας τηλε 
γράφν,αε στό "Εμπρός» νά μή δημοσιευτή το ποίημά του.

— Κ.’ έτσι οΊ μαλλιαροί τή γλύτωσαν καί ή φιλολογία 
μας έχασε ενα αριστούργημά της.

— Tb περίφημο άρθρο που δημοσιεύτηκε τήν περα
σμένη Κυριακή στο «’Εμπρός» γιά τόν Ψυχάρη, μέ τα 
ψηφία A—Ω, ηταν γραμμένο, μας είπαν, άπο τούς κ. κ. 
Χατζίδχκι, Μιστριώτη καί Κουρούπη. Χαριτωμένη καί 
ταιριασμένη τριανδρία, μά τήν αλήθεια ]

— Ό  συμπαθητικώτατος φαφλατά; κ. Πατερνόστρο 
δημοσιεύει στό τελευταίο φύλλο τής «Giornale d’ Al’le» 
άρθρο γιά τήν κ. Ιίαρρέν, που τό υπογράφει με τό ψευτό- 
νομα «Paterimo».

— Τό ψευτόνοαα αύτό τό χρωστάει στό «Νουμά» που 
τόν έγραψε κάποτε «ό κ. ΙΊατερημος».

— Ένας κύριος που πήγε τήν Τρίτη τό δειλινό στήν 
Μχκεδονική γιορτή του «Παρνασσού.» κι’ ακούσε τα ποιή
ματα, μάς έλεγε :

— Δεν ντρεπόμαστε ! Μέ τέτοια ποιήματα θα πά
ρουμε τή Μακεδονία ;

— Ό  κ. Κουρουπολύβιος—ϊκουσον ! άχουσο·/ 1—μάς 
άποχάλυψε σ' ένα τρομερό άρθρο του, πώς πολλοί νέο( 
θριαμβεύουν στα γράμματα, «έχοντες ώς μόνον φιλολο
γικόν έφόδιον μίαν εύμεντί κρίσιν του».

=  Καί βεβαιότατα ! Μέ μια τέτοια ευμενή κρίση 
μπορεΓς καί ΓΙάπας νά γίνης.

— Κι’ άλλος από τήν Κώ, που γυρεύει μερτικό........
στήν ανοησία I *0 οικονομικός επιθεωρητής κ. Ά ν. Ρον- 
τήρης δημοσιεύει στήν «Πινακοθήκη», μια φλογερή με
λέτη του γιά τό γλωσσικό ζήτημα, σωστό μαντζοΰνι.

' — Ό  κ. Επιθεωρητής, άφού σωριάζει απανωτά του 
κόσμου τίς ανοησίες, όμολογεΐ πώς Siν διάβασε κανένα 
βιβλίο γιά τό γλωσσικό ζήτημα.

— Μά τό είπε κι’ ό κ. Ψυχάρης αυτό.... «Δέ διαβά
ζουν τίποτις, δέν ξέρουν τίποτις, τίποτις δέν σπουδάζουν 
τίποτις δέν ξετάζουν—καί μιλούν».

— Καμαρώστε κ’ ένα ποιητικό μαργαριταράκι άπό τό 
άρθρο μιανής κόρης, που δημοσιεύτηκε στις α’Λθήνες».

—« .... *Η σελή.η ώς βροχή αργύρου ήκτινοβόλει έπί 
των ύδάτων. ’Εντός τών κυμάτων ΰποτρέμον άντενάχλα 
τό φως τών αστέρων. 0 1  δύο ναυτίλοι παρετήρουν άλλοτε 
τήν θάλασσαν κι’ άλλοτε τόν ουρανόν....,»

— Γι’ αύτό τό «έντός τών κυμάτων» τί λέει ή Χα
ραυγή κ’ ή Άροδαφνούσα;

— *0 κ. Λουχόπουλος, λούστρος-ποιητής, έλαβε τη-

εγραφήματα άπό τήν Κόρινθο, τά Φιλιατρά, τόν Πύργο 
x*i τήν Ζάκυνθο, καί τά δημοσίεψε στους «Κάιροίς».

— Καθυστερούν άχόμα τά τηλεγραφήματα τής Θεσ
σαλία; καί τής Άρτας, γιατί άπό τί,ν κακοκαιρία ϊχουν 
χαλάσει τά τηλεγραφικά σύρματα.

— Ευχαριστούμε τό γιατρό κ. Κωτάνωφ γιά τή ρε
κλάμα πού μάς κάνει νά μιλάη στό φροντιστήριό του ολο
ένα γιά τό «Νουμά».

— Ίσως καί μεί; καμμιά φορά μιλήσουμε γι’ αυτόν 
γιά νά τού έξοφλήσουμε τήν δποχρέωση.

— Ό κ. Βερναρδάκης τήν πρώτη του διάλεξη στον 
«Παρνασσό» τήν άρχίνησε μ’ αύτά τά λόγια άπάνω κάτω:

— «Αέγουσι πολλοί, ίτ ι πρέπει νά γεννηίή εϊς μεγά
λος ποιητής διά νά καθορίση τήν σημερινήν γλώσσαν’ 
σφάλλονται δεινώς, διότι ό μεγάλος ποιητής έγεννήθη 
ήδη καί είναι 6 ... "Ομηρος.

— Κάποιος πού άκουσε τά λόγια αύτά ρώτησε τόν 
διπλανό του μ’ απορία :

— «Καί τί δουλειά χάνει αύτός δ κ. "Ομηρος ;
— Δέν μπορούσε, βλέπετε, νά παραδεχτή, ό αμαθέ

στατος, πώς ό "Ομηρος, έδώ καί τρεις χιλιάδες χρόνια, 
έφτιαξε τή γλώσσα πού μιλάμε σήμερα.

Ο Ιδ ό ς

ΚΕΡΔΟΣ 312,140 ΔΡΑΧΜΩΝ

Ν α ί! ‘ H  ’¿ ,  1 4 0  δραχμά; έδωκε [λόχοι τούδε 
τό γραφείον τού τραπεζομεσίτου κ. Ί ω .  Φ ω τ ίο υ  
εις τούς πελάτας του. Ή το ι εκ τών αγοραστών λα- 
χειυοόρων ομολογιών έκ τού γραφείου του έχουν κερ
δίσει διάφορα ποσά, άνερχόμενα είς τόν στρογγυλόν 
αριθμόν ,  1 4 0  δραχμών.

'Ο κ. Ίω . Φωτίου θέλει ν’ άναβιβάση τό ποσόν 
τούτο είς 1 ,000 ,000 δραχ. Επιθυμών δέ ΐνα συμ- 
μετάσχωσι τούτων πάσαι « ί  τάξεις της κοινωνίας 
ύπ ο 6 ι(κ ίζε ι τήν προκαταβολήν δι’ εκάστην λαχεια- 
όόρον τή ; ’Εθνική; Ρραπέζης είς δρ αχϋ καί καλεί. 
τούς θέλοντας ν’ άγοράσωσι τοιαύτην νά προσελ.θωσιν 
ίς  το τυχηρόν γραφείόν του, οπου πάντως θά κλη- 
ρωΟή μ ε τ ’ αμοιβής ομολογία τις καί τ ί χαρά νά εί- 
νίναι ή πρώτη με τάς 70 ,000 χρυσάς δραχμάς τήν 
19 Μαρτίου έ. έ., οτε γενήσεται ή κλήρωσις.

'Ωσαύτως ¿σφαλίζονται καί λαχειοφόροι όμοκογίαι 
τής αύτής ’Εθνική; Τραπέζης διά τήν αυτήν είς τά 
άρτιον κλήρωσιν τή ; 19 Μαρτίου 1904 άντί μιάς 
δραχμής έαάστη.

- ■-   -

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
—Κ Κ Ρωόΰίδη. Πεοάστε, σά; πχρακαλουμε, τήν Κυ
ριακήν τάπόγευμα, 4—6, άπό τό γριφείο μας. Θέλουμε 
νά σάς πούμε κάτι σχετικό μέ τό διήγημά σας, πού δέ 
γράφεται.—π.“ Κίμωνα Μουχλίδη. Τό τελευταίο τεύχος 
τών «Παναθηναίων» δέν τό είόαμι καί μή τά ρωτάτε. 
Ούτε νάνασάνουμε δέν μπορούμε άπό τήν πίκρα μας. 
Γιατί μάς τό κάνετε αύτό; Εέσετε τ( σημασία έχει αύτό, 
κατά τό διεθνές δίκαιον ; Είναι τό Γοιο, σάν «ανακαλείτε 
τόν πρέσβη σας άπό τήν Αΰλή μας καί νά μάς κηρύχνετε 
τόν πόλεμο. Σάς καταγγέλνουμε ένώπων τής Εύρώπης, 
δτι λόγου σας άρχίζετε τίς εχθροπραξίες καί όχυρώστε 
καλά τό Πόρτ-Άρθούρ τής φιλολολικής σας μούχλας.— 
Κ. ’Ιππόλυτο. Αέν όπάρχει «καθηγητής τής Παιδείας» 
οΰτε στη Γαλλία, οβτε στήν άνταπόκριση γιά τήν ίχλογή 
τού ψυ/άρη πού δημοσιέψαμε ατό περασμένο φύλλο. 'Η
ανταπόκριση Ιλεγε : « ......  καί στό τέλος διορίζει τόν χα-
θηθηγητή ό Υπουργός τής Παιδείας». Καταλαβαίνετε 
τώρα τί έγινε. Στή στοιχειοθεσία Ιφυγαν δύο τρεις λέ
ξεις κ’ έγινε δ άνύπαρχτος αυτός τίτλος.—κ .  Όνούφριο. 
Τά «Παναθηναϊκά» σας στό φύλλο τής άλλης Κυριακής. 
 κ. Ίναχο. Καί βέβαια, γέν θ’ απαντήσουμε στίς ανοη
σίες πού γράφει κάποιος μόρτης στόν βΆκριτο» του Έν·

σκίπη γιά τό «Νουμά». Ό Ιδιος ό μόρτης πού σαλιαρίζει 
αύτά σήμερα, μάς παρακάλισε δώ καί τρεϊς μήνες νά τού 
δημοσιεύσουμε δυό τρία σαχλοποιήματά του πού τά δέ
χτηκε μέ άγάπη τό καλάθι τού γραφεία« μας. "Ολ’ οί 
τενεκέδες σάν κι’ αύτύν, τέτοιοι είναι, ξετσίπωτοι.—Κ. 
Μάρκο Γεράνη. Δέ μάς στείλατε τίποτ’ άλλο. Γιατί ;

ΑΚΟΎΣΑΜΕ
Πώς οί Μαλλιαροί θά πάνε στόν πόλεμο.
ΙΙώς, σά μαλλιαροί πούνχι, θά πάνε στήν Κουρέα.
ΓΙώς ετοιμάζουνε φάλαγγα..,, γιά τό Μ.ιστριώτη.
Πώς γράφεται παράξενο δράμα «ή Έώα» σύμφωνα μέ τούς 

χασμωδιχους νόμου; τού Ραγχαβή.
Πώς, σάν παράξενο πουναι, θάν τό κρίνη ό κ. Παραξε- 

νόπουλος.
ΓΙώς θά τό παραστήσουν· φαφούτηδες γιά νά μήν άχού- 

γουνται τά σύμφωνα.
ΓΙώς ο ΓΙάλλης πούλησε τά μυστικά τού αγγλικού ναυτι

κού στόν Τσάρο.
Πώς μέ ρούμπλια θά μάς βγάλη καινούργια έκδοση τής 

Ίλιάδας.
Πώς αμα τ’ άκουσε ί  Βλάχος, άπεδλαχώθη.
Πώς ό θαυματουργός Δροσίνν̂ ς (τήν εύκή τον νάχουμ» Β 

στό εξής θά λέγεται Μπόσκος ό δεύτερος.
Πώς ίμως τά σαστιστιχά του θά λέγουνται πάντα μπό- 

σικα τής πρώτης.
Πώς ό Έιτισκοπόπουλος μέ τίς ζέστες θάρχίση νά δια- 

στέλλεται.
Πώς τόν ’Απρίλη θά γίνη Άρχιεπισκοπόπουλος.
Πώς τό Μάη θ’ άπλώση σέ Άρχιεπισκοποπουλάκη.
Πώς τό Θεριστή θά μάς προβάλει Παπαρχιεπισχοποπου- 

λάκης
Πώς τόν 'Αλωνάρη θά τεντωθή σέ Χατζηπαπαρχιεπισκο- 

ποπουλάκη.
Πώς μέ τίς κυνικές ζέστες θά καταντήσει Χατζηπαπαρ- 

χιεπισκοποπ^υλακόγλους.
ΙΙώς ά βαστήξονν άρκετά αύτες οί ζέστες, Ισως τόν κα

μαρώσουμε καί ώς Χατζηπαπαρχιεπισκοποπουλακο- 
γλίδη.

ΙΙώς ετοιμάζει δράμα γαλλικό πού θά βγει τόν Τρυγητή, 
μέ τήν άκόλου'ιη επιγραφή :
Un díame psycliologique par le pbylologue 

N. de Hatzipaparchevéquoulakoglidés
’Ακούστηκαν κι’ άλλα, μά με τήν τελευταία λέξη πού 

είπαμε μάς πιάστηκε ό άνασασμός.
ΓΛΩΣΣΙΤΣΑ

E0N. ΔΑΝΕΙΟΝ 4 « )ο  1902
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν  Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ω Ν

Οί κάτοχοι τίτλων r  100 |fy 25000) άντι- 
προσωπευόντων 5 όρ.ολογίοίς τών L 20 (fr 500) 
δύναται νά άνταλλάξωσιν «ΰτούς πρός πέντε τίτλους 
[Αίάς όριολογίκς L  20 (fr 500) έκάστης φέροντος 
τούς κύτους άριθριού; έπί κκτοιθέσει τών άντκλλακ-
τέων τίτλων εν Αονδίνω πκρά το ΐ; κ.κ. C. I. Ham- 
bro e t Sou, 7o old Brood II. E. C. κκΐ έν Ά θή- 
ναις πκρά τω  κκταστήματι τής Έ θηκής 'Γρκπέζης 
τής 'Ελλάδος.

Κάτκθέσεις τ ίτλω ν προς άνταλλαγήν γίνονται 
δεκταί άπό 17 Φεβρουάριου (1 Μαρτίου^, ριέχρι 
25)7  ’Απριλίου ε ϊ .

Μετά τήν παρέλευσιν τής προθεσριίας ταύτης, 
δεν γίνονται δεκτοί τίτλοι πρός «νταλαγήν.

'Η  παράδοσις τών νέων τίτλων ένεργηθήσεται, 
τό βραδύτερου, [λέχρι τής 18)31 ’Ιουλίου 1. ε.

Οί κάταθέτοντες τούς τίτλους αυτών πρός άνταλ
λαγήν, όφείλουσι νά καταβάλωσι τό ’Αγγλικόν χαρ- 
τόσηριον άντικατρ-ιτςάοεως τ ίτλω ν 6 δηναρίων δι’ 
έκάστην νέαν δριολογίαν L 20 . Οί δέ παρά τή  ’Ε
θνική Τραπέζγι καταθέτοντες τούς τίτλους αύτ<3{ 
καταβάλλουσι καί τά  ’έξοδα τής ενταύθα αποστολή 
τών νέων τίτλω ν.



Τιμή έκδέσεως 
Χαρτέσημον

καθ’ δμολογίαν
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Μ Ε Γ α '  Λ Α Χ Ν Ω Ν  

ΣΤΝυΛΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΛΑΧΝΩΝ ΔΡ. 10,925.060

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

Spa/,. 100.—
» 0.50

Σύνολον δραχ. 100.50
χ α τ α β λ η τ ί α ι  χ ατ ά  δέσεις ώς έξης  :
Α' δόσις δρ. 25.50 κατά τήν εγγραφήν άπδ 10 μέχρις 20 

Μαρτίου 1904. 
β 25.— άπδ τής τής 1 μ-έ/ρc τής 5 Μαΐου 1904 
» 25.— άπδ τής 1 μέ/ρτ τής 5 Σβρίου 1904.
» 25.  άπδ τής 1 μέχρι τής 5 Νβρίου 1904.

Β’
Γ'
Δ'

Δρ. 100.50
Οί προτιμώντες δόνανται να χαταβάλωσιν δλέχΛηρον 

τδ άντίτιμον χατά τήν έγγραφήν έπί εκπτώσει δρ. μιας, 
ήτοι άντι δρ. 99.50.

Αι έγγραφαί γίνονται δεχταί άπδ τής 10 μέχρι τής 20 
Μαρτίου 1904.

Έ ν Άθήναις παρά τή Έθνιχή Τραπέζα τής Ελλάδος.
» Ίονιχή Τραπέζη Ιιίιη ίίΐθί.
» Τραπέζη Βιομηχανικής Πίστεως 

τή ς1 Ελλάδος.
Έν ταϊς ιπαρχίαι; παρά πχσι τοις ύποχαταστήμασι τής 

’Εθνικής Τραπέζης τής ‘ Ελλάδος και Ίο-ικής Τραπέζης 
Ι,ίηΐίΐΙθΙ καί των ετέρων ανωτέρω Τραπεζών,

Κατά τάς εν Άθήναις παρά τή Εθνική Τραπέζη ένερ- 
"1'ου μεν ας έγγοαφάς γίνονται πληρωμαί δεκταί καί εις 
έπιταγάς τραπεζικά; οψεως έπί τοί εξωτερικού είς χρυ
σόν, τής τ.μής κανονιζομένης χατά τήν έν τώ Χρηματι- 
στηρίω 'Αθηνών τιμήν του εξωτερικού Ον .αλλάγματος.

Έγγραφαί γίνονται έπίσης Βεκταί άπδ σήμερον 8ι* αι
τήσεων ή επιστολών πρδς το έν Άθήναις Κεντρικδν Κα- 
τάβτημα τής Εθνικής Τραπέζης, συναποστελλομένοιι του 
αντιτίμου τής πρώτης δέσεως ή τού ολου αντιτίμου των 

• έγγρχφομίνων ομολογιών.
Ή  αποστολή τού αντιτίμου γίνεται διά τραπεζικών 

ή ταχυδρομικών έπιταγών.
Έγγριιφειέ γ ΐτ ο ιτ ι ι ι  δβκταί έκ τοΟ έξωτίρεκοβ 

μόνον 4πέ κυταϋολή  κατά τη ν έγγροφήν δραχμών 
99 50 διά τό δλον τίμημα έκαστη; δμολογίας δι’ έπι- 
οτολών πρδς τήν Διοίχησιν τής Εθνική; Τραπέζης τής 
Έλλαδος εις Άίίη'ας συναποστελλομένη; επιταγής οψιως 
τραπεζικής επί ’Αθηνών είς τραπεζικά γραμμάτια ή επί 
Λονδίνου, ΙΊαρισίων η Βερολίνου, είς χρυσόν. Τάς είς 
χ:υσδν έπιταγάς ή Ε θ ν ι κ ή  Τράπεζα βέκει τρέψει είς 
τραπεζικά γραμμάτια έπί τή τιμή τού ουναλλάγματο; τής 
ημέρας τής λήψεως, άποστελομένου λογαριασμού τώ έγ- 
γραβομένω.

Κατά τήν εγγραφήν παραδοΡήσονται τοΐς έγγραφομέ- 
νοις προσωριναί αποδείξεις, άνταλλαχθησέμεναι δι’ ανω
νύμων πνοσωρινών τίτλων χατά τήν χατα6ο*ήν τής δευ- 
τέρας δέσεως, ίτε θέλουσι παραδοθή οί προσωρινοί ανώ
νυμοι τίτλοι εντελώς έξωφλημένοτ χαί πρδς τους χατα- 
βαλέντας δλέχληρον τδ τίμημα απ’ αρχής.

Οί δριστιχοί ανώνυμοι τίτλοι παραδοθήσονται τοΐς 
όυ^^^γιούχοις χατά τήν καταβολήν τής τελευταίας δέσεως 

■* επιστροφή τοϋ προσωρινού ανωνύμου τίτλου. Κατα 
ην προθεσμίαν τής πληρωμής τής τελευταίας δέσεως πα· 
αδοθηαονται οί δριστιχοί ανώνυμοι τίτλοι χαί πρδς τους 

χαταβαλέντας άπ’ αρχής τδ ίλον τίμημα των δμολογιών.
Είς τούς έχ τού εξωτερικού έγγραφομένους άποστελ- 

λονται α{ αποδείξεις τής εγγραφής. Τούς προσωρινού; καί 
δριστιχούς ανωνύμους τίτλους οφείλουσιν ουτοι να παρα- 
λάβωσιν έν Άθήναις παρά τής Εθνική; Τράπεζες τής 'Ελ
λάδος, έάν δέν προτιμώσι νά χαταθέσωσι τοδς τίτλου; 
τούτους προς φύλαξιν είς τδ ταμεοΐν τών τίτλων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης έπί αποστολή πρδς αϋτους -τής σχετικής 
άηοδείξεως χαταθέσεως.

ΠΡΩΤΗ ΚΑΗΡΩΙΙΣ ΜΕΤΑ Α ΑΧΝΩΝ ΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1904
τηύτης δέ και των έπομένων κληρώσεων τοϋ 1904 
μετέχονοι καί οΐ προτιμΛΰαντες τήν κατά δόάεις 
καταβολήν τοϋ Αντιτίμου έάν κατέβαλον σιρό τής 
κληρώΟεως σιΔάμς τάς πρά της χρονολογίας τής 
κληρώάεως ληξιπροθ^ομανς δάάεις.

111ΝΑΞ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ
Α α^νοΙ κ α τ ά  το  έ το ς  1 9 0 4

"Κατά τδ ϊτος τοδτδ θά γίνωσι τρεις κληρώσεις άςέξής. 
ά) 1 ’Ιουνίου, 
β’ ) 1 ’Οκτωβρίου, 
γ ’ ) 1 Δεκεμβρίου.
Λά έξαχθώσι δ̂  έ χ  τής χληρωτΐδος Ι.β αριθμοί δι’ έκά- 

στην κλήρωσιν, είς τήν δπβίαν Οά διανέμωνται ώς κέρδη 
75 χιλιάδες 5ραχ. έχάστοτε. 03 τω  δ πρώτης άρίθμδς θά 
χίρδίζγΐ 50 χιλιάδας δραχμάς. Οι πέντε έπέμενοι ανά ϊρ ιΐς  
χιλιάδας χαί. οί δέκα τελίυταΐο ι *νά χιλ{ίας δραχμάς.

Α αχνο Ι ά « ο  τοί? Ι 9 0 Κ —1 0 1 9  
Κ ^τά τ ή ν  περίοδον τα ύτη ν  θά γ ίν ώ ν τ α ι τέσσαρες ^ λ η -  , 

ρώσεις κ α τ ' Ιτβ ς, ώ ς εξής :
ά); 11 Φε^ρουάρίέυ 'έξαιρετιχώς διά τδ 1905, ή· κ λή - 

ρωαις «8τη θά γ ίνή 'τή ν  1 Μαρτίου).
6 ') 1 ’Ιρυνίου,
Ϊ ')  1 ’Οκτωβρίου,
’ ) 1 Δεχσμβρίου.

Κατά τάς κληρώσεις ταύτας θά έζαχθώρ,ιν οί >ρφί ^αγά. 
τδ τρέχον ετος 1904 άναφερέμενοι αριθμοί λαχνών δι’ ϊ -  
χάστην κλήρωσιν, τούτέσπ 10 λαχνοί έκάστοτε μετά κέρ
δους 75 χιλιάδων δραχ. έν συνέλφ δι’ εχάστην κλήρωσιν.

Α α ^ νο ι ά η ο  τοί? 1 9 1 9 — 1 9 % Μ
Κατά τά έτη ταύτα θά γίνωσι τρεις κληρώσεις, ώς

«ξής :
ά) Κατά τήν 1 Φεβρουάριου.
6 ') Κατά τήν 1 ’Ιουνίου, 
γ ' )  Κατά τήν 1 Δεκεμβρίου.
Κατά τήν περίοδον ταύτην θά έξαγωνται άνά πάσαν 

κλήρωσιν οί έξης αριθμοί :
Κατά τήν 1 Φεβρουάριου εις λαχνδς χερδίζων δραχμάς 

50 χιλιάδας. 5 λαχνοί χερδίζοντες ¿νά δραχμάς 3,000 έ-

καστος χαί 15 αριθμοί χερδίζοντες άνά δρ. 1000 έκαστος. 
Ήτοι έν δλφ δραχμάς 80 χιλιάδας.
Κατα την χλήρωσιν τής 1 ’Ιουνίου θά έξαχθώσιν τής 

χληοωτίδος 31 αριθμοί.
Ές αυτών 6 πρώτος κερδίζει 50 χιλιάδας.
01 πεντε έπέμενοι άνά τρεϊς χιλιάίας καί οί λοιποί 

25 άνα χιλίας δραχμάς. "Ητοι έν συνέλιρ έννενήκοντα χ ι
λιάδας δραχμάς.

Τατά την τρίτην χλήρωσιν τής 1 Δεκεμβρίου Οά κλη· 
ρωθώσι δσοι αριθμοί χαί χατά τάς κληρώσεις τής 1 Φε
βρουάριου τής χρονίας τχύτης περιέδου.

Λ α χ νο ί arto τοΟ έ το υ ς  1 9 9 9 — 1 9 3 9
Κατα τήν περίοδον ταύτην θά γίνώνται έτησίω; τρεις 

κληρώσεις.
ά) Κατά τήν 1 Φεβρουάριου,
β') Κατά τήν 1 ’ Ιουνίου,
γ') Κατά τήν 1 Δεκεμβρίου.
Κατά τήν κλήρωσιν ίκάστης 1 Φιδρουαρίου θά ίξά- 

ywvTSt Ιαχνοί Iξ> εκ των δποίων i  πρώτος θα κερδ'ζ/j 
δραχμας 50,000, οί τρεις έπέμενοι άνά τρισχιλίαζ καί οί 
ένδεκα τελευταίοι άνά χιλίας.

Ή τοι έν συνέλω 60,000. ,,
Κατά τάς κληρώσεις τή ς  1 ’Ιουνίου θά έξαγωνται άπδ 

τής κληρωείδο; 11 λαχνοί ίχ τών δποίων δ πρώτος θά
κερδίζη 50 χιλιάδας χαί οί 10 έπέμενοι άνά χιλίας

Ήτοι έν συρόλω δραχμάς 60,000.
Κατά τάς κληρώσεις έκαστη; 1 Δεκεμβρίου θά κερδί 

ζωσι τέσοι αριθμοί ίσοι καί κατά τάς κληρώσεις τής 1 
Φεβρουαρίου τής χρονικής ταύτης περιέδου τοϋ 1928-1938.

Λ α χ ν ο ί arto το ϋ  έτο υς  1 9 3 9  — 1 9 4 3
Κατά τήν περίοδον ταύτην θά γίνώνται δύο κληρώσεις 

κατ’ ετος.
ά) Κατά τήν I ’Iouvícu έχάστου ϊτους.
6') Κατά τήν 1 Δεκεμβρίου έκαστου έτους.
Εις τάς δύο κατ’ Ιτος κληρώσεις θί εξάγονται άνά 

δεχα έ ;  άριθμοέ εκ τής κλλρωτίδος. ’Εξ αυτών δ πρώτος 
θά κερδίζη 50,000 δραχμάς οί πέντε έπέμενοι άνά 3,000 
καί οί τελευταίοι 10 άνά 1090.

Ήτοι έν βλω 75,000 δραχμάς άνά έκάστην κλήρωσιν. 
Λ α χ νο ί άπδ τ ο ϋ  έ το υ ς  1 9 1 4 — 1 9 3 3

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

ά) Άνά πάσαν 1 Ίευνίου- 
6') Άνά πάσαν 1 Δεκεμβρίου.
Κατά τάς δύο ταύτας έχάστου έτους κληρώσεις θά 

έξαγωνται άνά έκάστην κλήρωσιν έννεα λαχνοί. ’Εξ αυ
τών δ πρώτος θά κερδίζη 40,ΓΟΟ δραχμάς, δ δεύτερος
3.000 δρ. καί οί 7 τελευταίοι άνά χιλίας δραχ. έκαστος. 

Δηλαδή θά διανέμωνται είς έκάστην κλήρωσιν άνά
50.000 δραχμαί.
Λ α χ ν ο ί άπδ τ ο ϋ  £τους 1 9 3 4 — 1 9 3 9

Κστά τήν περίοδον ταύτην θά γίνηται μί* χλήρωσις 
άνά παν έτος.

Κατά πάσαν 1 Δεκεμβρίου.
Κατά τάς κληρώσει; ταύτας θά έξαγωνται 9 λαχνοί 

έκ τών δποίων δ πρώτος θά δίδει κέρδος 40,000 δραχ. δ 
δεύτεοος 3,000 καί οί 7 τελευταίοι άνά 1000 δρ. έκαστος.

Ήτοι τδ σύνολον τών κερδών είς έκάστην κλήρωσιν 
θά είναι 50,000 δραχμαί.

ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΓ ΔΑΝΕΙΟΓ
Έν ύπερημερίφ περί τήν καταβολήν μιας, ή πλειένων 

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

Έάν αί καθυστερούμεναι δέσεις δέν χαταβληθώσι μετά 
τών όφειλομένων τέχων&περημερίας τδ βραδύτερον μέχρι 
τής 15 ’Iavouapíou 1905 ή έχδ-θιίσα προσωρινή άπέδει- 
ξις ή δ έχδοθείς προσωρινδ; τίτλο; δέν μετέχουσι τών 
κληρώσεων,. καί άποβαίνουσιν α&τοδικαίως άκυροι, τδν δέ 
δριστικδν τίτλον ή Εθνική Τράπεζα δικαιούται άνιυ εϊδο- 
ποιήσεώς τίνος τοΰ δμολογιούχου νά έκποιήση διά δύο 
μεσιτών έν τώ Χρηματιστηρίιρ Αθηνών διά λ)τμδν τοϋ 
δμολογιούχου, αφού δέ πληρωθή αΰτη έκ τού τιμήματος 
τδ όφειλέμενον μέρος τοϋ αντιτίμου μετά τών τέκων διά 
συμψηφ.σμοϋ έκ ταυ έπιτευχθέντος τιμήματος, τδ τυχδν 
δπέλοιπον καταθέτει παρ’ έαντή άτέκω; είς τήν διάθεσιν 
τού χαθυστερήσαντος έπί προσαγωγή καί παραθέσει τής 
προσωρινή; άποδείξεως ή του προσωρινού τίτλου.

Οί παραδοθησέμενοι τοίς δμολογιούχοις δριστιχοί ανώ
νυμοι τίτλοι θά φέρωσι προσηρτημένα τά μέχρι; έξοφλή- 
σεο»ς τοΰ δανείου έτήσια τοκομερίδια πρδς δραχ. 2 1)2 
ΙιμχσΤδν τοϋ τέκου τών δμολογιών άρχομένου άπδ 1 Ια 
νουάριου 1905.

Αί κληρουμιναι είς τδ άρτιον δμολογίαι έξοφλοϋνται 
κα+ά τήν λήζίν τοΰ πρώτου μετά τήν κλήρωσιν τέκομε- 
ριδίου μετά ροϋ τοκομεριδίου τούτου. 'Η πληρωμή τών 
Ιλαχνών γίτιτρή: τών μέν ^ήηρουμένων κατά τήν Α' έξα- 
μηνίαν τή δρ ’Ιουνίου, τών δέ κληρουμένων κατά τήν Β’ 
έξαμηνίμν' γη 30 Δεκεμβρίου έκαστου Ιτους. Είς τάς μετά 
λ4χνέ» κλήρ<>υ[ίένας δμόλογίάί κχταβάλλεται πρδς έξέ- 
φληίη» μώον 4 λ«χνές. ■

ί<?Β  πληρωμή τςέν- είς- τδ άρτιρ.ν ή μοχά λαχνού έξο- 
φλήτέων δμολργτςδν, ,γίν*ταρ. τή ^^οσανωγή τού τ ί
τλου τής δμολογίας φίροντα προσηρτημένα " πάντα τά 
μεταγενεστέρας λήξιως τής δρισμένης διά τήν πληρωμήν 
ήμέρας τοκομερίδια. 7ά έλλείποντα έκ τών τοκομεριδίων 
τούτων έκπίπτονται έκ τού τελευταίου κεφαλαίου ή λαχ νού.

Ή  δπηρεσία τοΰ δανείου γίνεται παρά τή ’Εθνική 
Τραπέζη καί τοίς ύποκαταστήμασιν αϋτής.

Αί κληρώσεις ων μετέχουσιν άπ’ αρχής αί 205.000 
δμολογίαι ένεργηθήσονται κατά τοδς συνημένους πίνακας.

Αί κληρώσείς γίνονται δημοσία έν τή Στοφ τοΰ έν 
Άθήναις Καταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ε λ
λάδος ένώπιον τού διοικητικού αυτής συμβουλίου συμπα- 
ρισταμένου τού Βασιλικού ’Επιτρόπου καί επιτροπής απο- 
τελουμένης έκ τού Προέδρου τεϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου

τού Προέδρου τοϋ Άριίου. Πάγου, τού Νομάρχου Ά τ τ ι-  
τής καί τσΰ διιυθυντοϋ. τής Αστυνομίας..

Οί κλήοοι θέλουσι τοκοθετηθή έντδς κλ,ηρωτίδο; πρδ 
τής πρώτης κληρώσεο ς μετά προηγουμένην έξέλεγξ(ν ενώ
πιον τοΰ συμβουλίου τής Τραπέζης, τοϋ Βασιλ. Επιτρό
που καί τής έν τή προηγούμενη παραγράφω άναφερομέ-- 
νης επιτροπής.

Μεθ’ 8 ή κληρωτί; κλείεται διά δύο, κλειδών, ων τήν 
μίαν φυλάττει δ Διοικητής τής Εθνικής Τοαπέζης καί: 
την ετέραν δ Βχσιλικδς ’ Επίτροπος καί σφραγίζετει διά 
τών σφραγίδων τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, τής νομαρχίας. 
’Αττικής, τοϋ οιοικ.ητοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τοΰ 
παρά τή Τραπέζη Βασιλ. Έπιτοέπ.ου.

Καθ έκάστην κλήρωσιν ανοίγεται ή κληρωτίς μόνον 
μετα προηγουμένην βεβχίωσιν τού άλυμάντου τών σφρα
γίδων δπδ τής ανωτέρω Επιτροπής σφραγιζομένη καί 
χλειομένη αυθις αετ» τδ πέρα; τής χληρώτεως.

Ί δ  δάνειον έ ξ ο φ λ η θ ή σ ι τ α ι  έντδς π ε ν τ ή κ ο / τ ι  π έ ν τ ε  

| ετ ώ ν  ε π ί  τή ^ ά τ ε ι  τοΰ οικείου ^ρυυλυτικοΰ πίνΚΛΟί, τών 
; είς το άρτιον εξο φ λ ο ύ μ εν ω ν  ο μ ο λ ο γ ι ώ ν  κ λ η ρ ο υ μ έ ν ω ν  κ α τ ά  

τήν κ λ ή ρ ω σ ιν  τ ή ς  1 Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ  έ κ α σ τ ο υ  ϊ τ ο υ ς .  Ή  
π ρ ώ τ η  ακήρω σις  ο μ ο λ ο γ ιώ ν  είς τδ άρτ ιον  θάλει γ ί ν η  τή 
1 Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ  1908 .

Εάν έγγραφώσιν δμολογίαι πλείονες τών έκδιδομένωυ 
είς δημοσίαν εγγραφήν 105,000, ή Διοίκησις τής Εθνι
κής Τραπέζη; επιφυλάσσει έαυτή τδ δικαίωμα τής κατα
νομής ένεργηθησομένης πρδ τή; προθεσμίας τής Βας δέσεως.

Η καταβολή τών επομένων τή πρώτη τών δέσεων καί 
η παράοοσις τών προσωρινών καί τών δριστικών τίτλων 
γενήσονται κατ’ επιλογήν τοΰ έγγραφέντος ή πα;ά τώ έν 
Έλλάβι κατα-τήματι, ’ένθα έγένετο ή έγγραφή, ή παρά 
τφ κεντρικψ καταστήματι τής Έθν. Τραπέζης,

Κατά τήν ανταλλαγήν τών προσωρινών τί-λων πρδς 
τους οριστικούς ή Τράπεζα δύναται δπως μή τηρήση τήν 
ταυτότητα τών αριθμών·

ΠΙΝΑΞ ΧΡΕΩΑΤΤΙΚΟΣ
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1904 48 __ 48
1905 64 — 64
190S 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 1352 1416
1914 64 1388 1452
1115 64 1423 1487
1916 64 1461 1525
1917 64 1499 1563
1918 64 1588 1602
19)9 73 2079 2152
1920 73 2132 2205
1921 73 2187 2260
1922 ■»3 2244 2216
1923 73 2301 2374
19«4 73 2361 2434
1925 72 2422 2495
1926 73 2484 2557
1927 73 2548 2621
1928 Τ3 2614 2687
1929 41 3181 3222
1930 41 3260 3301
1931 41 3344 3385
1932 41 3427 3468
1933 41 3514 3555
1934 41 3603 3644
1935 41 3695 3736
1936 41 3787 3, 28
1937 41 3884 3925
1938 41 3982 4023
1939 32 4582 4614
1940 32 4697 4729
1941 32 4816 4868
1942 32 4956 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 18 0599 6617
1951 18 6764 6782
1952 18 6934 6952
1953 18 7108 7126
1954 9 7786 779S
1955 9 7981 7990
1956 9 8181 8190
1957 9 8385 8394
1958 9 8595 8604

Σύνολον δμολογιών 20500

*0 Διοικητής τής Έθν. Τραπέζης τή; Ελλάδος

Σ. Σ ΤΡΕΤΤ


