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ΙΙαλεύοντας, μαζύ, τήν ίδια ώρα, καί μέ τούς 
έξωτερικούς και μέ τούς έσωτερικούς κινδύνους, ή 
Τουρκία αδύνατο νάντισταθεΐ γιά πολύν καιρό στή 
μοίρα της, τήν κακή. Γι’ αύτό, άν είναι φρόνιμοι οί 
Κυβερνήτες της, πρέπει νά κυτάξβυν νά ταχτοποιή
σουν τά έξωτερικά ζητήματα μιάν ώρα πρωτήτερα 
καί έπειτα νά προσπαθήσουν νά βάλουνε τάξη στά 
έσωτερικά. Μέ τό νά έχουν τή μύτη τους τόσο ψη
λά σηκωμένη καί νά θέλουν τήν έξακολούθηση τοϋ 
πολέμου στήν Τρίπολη γιά νά κρατήσουν τάχα τήν 
άξιοπρέπεια καί τήν τιμή τους, αύγατίζουν τούς κιν-

. δύνους. Είναι ώρα νά νοιώσουν πώς τήν τιμή του; 
! τήν Ισωσαν δσο χρειάζονταν μέ τήν άντίσταση τή 
; γενναία πού έκαμαν éyávua στους Ιταλούς κον- 
I τεύουν τρεις μήνες τώρ*. Ά ς  πούνε γιά τήν Τρίπο

λη τό λόγο έκείνο τού Φραγκίσκου τού Α' της Γαλ
λίας «Tout est perdu hors l’honneur» καί άς χω
θούν μέσα στό καυκί τους γιά' νά καλοσυλλογιστοΰν 
τό «salus populi suprema lex esto» δηλαδή πώς 
νά γλυτώσουν τήν Τουρκιά άπό τό χαμό της, Είναι 
άνάγκη γι’ αυτούς, βιαστική, νά καθαρίσουν άμέσως 
τόν τόπο άπό τά έξωτερικά ζητήμαΐα, βγάζοντάς τα 
άπό τή μέση, γιά νά μπορέσουν έπειτα νά άφιερώ- 
σουν δλους τούς στοχασμούς καί χΐς φροντίδες τους 
γιά τό πώς θά κρατήσουν τήν ισορροπία μέσα στό 

κράτος τους, κράτος. δπως είπαμε κυριότατα πολυ
σύνθετο και πολυτάραχο. Τά έσωτερικά ζητήματα 
τής. Τουρκίας δέν μοιάζουν μόνο σάν. τών περισσότε

ρων τωρινών κρατών, παρά είναι φυσικά πολυπλο- 
κότερα άφού μπερδεύονται μέ έθνικούς άνταγοΜ- 
σμούς μέσα στό ίδιο τό κράτος.

Οί πρώτοι έπαναστάΐες καί δργανωτές τής νέας 
Τουρκίας τό είχαν καταλάβει τούτο σΐά 1908, ΧαΙ 
μόλις έκάθισαν τό νέο πολίτευμα στήν άπολυταρχι- 
κή Τουρκία, άφησαν χωρίς πολλά νάζια τούς Αυ
στριακούς νά κατάσχουν τελειωτικά τή Βοσνία-Ερ
ζεγοβίνη καί τούς Βουλγάρους νά κηρύξουν βασί
λειο τήν ώς τότε μισοανεξάρτητη Βουλγαρία γιά νά 
ξεμπερδέψουν άπό έξωτερικούς κινδύνους καί νά βο
λέψουν τά έσωτερικά τους. Τό μόνο έξωτερικό λά
θος πού έκαμαν τότε ήταν πού δέν άφησαν καί τήν 
Ελλάδα νά δεχτεί τήν ένωση τής Κρήτης, πράμα 
πού μακάρι γι’ αύτούς νά είχε γίνει τότε γιά νά κο
πάσουν γιά πολλά χρόνια οί περισπασμοί μέ τήν 
Ελλάδα. Άφού είχαν καταλάβει τόσο καλά πώς τό 

νέο καθεστός δέν έπρεπε νά. άφήσει άξεκαθάριστους 
λογαριασμούς πού είχαν άνοιχτεϊ τόν καιρό τού πα
λιού. καί έξαιτίας του, έπρεπε τότε ώς στήν άκρη νά 
σύρουν τό σκοινί, νά κλείσουν κάθε παλιό λογαρια
σμό καί νά μείνουν όλότελα ήσυχοι γιά νά δώσουν 
προσοχή στήν έσωτερική κατάσταση τού Κράτους. 
Μά θάρρεψαν τότε πώς γιά νά μουλώξουν τό στόμα 
τών άπολυταρχικών, πού θά έκαναν βέβαια ταραχή 
γιά τό παράτημα τής Βοσνίας-Έρζεγοβίνης καί τής 
Βουλγαρίας-Άνατολικής Ρουμιλίας, έπρεπε νάφή- 
σουν μιά πόρτα.άνοιχτή δσο γιά τήν Έλλάδα-Κρή- 
τη γιά νά στρέψουν σ* αύτό καί μόνο τό έξωτερικό
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ζήτημα όλη τήν προσοχή τού Τούρκικου λαού, ώστε 
ναχουν πάντα ένα μέσο πρόχειρο γιά νά έρεθίζουν 
κάθε τόσο μέ τά ψέματα τήν έθνική των Τούρκων 
συνείδηση.

Καί μέ τά ψέματα αυτά, πώς ή Κρήτη είναι 
Τούρκικη καί δέ χάθηκε γιά τήν Τουρκιά, κατάφε- 
ραν τά τρία τελευταία χρόνια νά τρέφουν μέ ψευ- 
τόνειρα τή φαντασία, νά μορφόνουν τήν έθνική συνεί
δηση καί νά κεντούν τίς κοιμισμένες καταχτητικές 
όρμές τού τούρκικου λαού. Μά δέν έβλεπαν οί Χεό- 
.τουρκοι πώς μέ τίς ψευτιές αύτές πού σκορπούσαν 
στδ λαδ γέμιζαν άέρα τά μυαλά τους, πού μέ τδ 
φούσκωμά τους έπιδρούσαν έπειτα έπάνω στούς ί
διους τούς ψευτολόγους τόσο πού καί αύτοί οί Τδιοι 
πίστεψαν τέλος πώς τά ψέματα πού έπερναν ήταν 
άλήθειες. Πίστεψαν πώς γίνηκαν πάλι παντοδύναμοι 
καί πώς μπορούσαν, αν τδ ήθελαν, μ’ όλη τήν Ευ
ρώπη νά τά βάλουν. "Οποιος θέλει μπορεί νά ρίξει 
μιά ματιά στίς τούρκικες έφημερίδες των τριών τε
λευταίων χρονών γιά νά βεβαιωθεί πώς οί Τούρκοι 
έπαθαν άπδ καλπάζουσα μεγαλομανία μέ παραμιλη
τά φαντασιόπληχτα.

Ψυχρολουσία θλιβερή καί τρομαχτική τούς ήρ
θε, στήν άρρώστια τους αύτή, ό πόλεμος ό Ιταλι
κός. Νά δούμε, θά βάλουν άρά γε γνώση τώρα;

Συμβουλάτορες δέν είμαστε, μόνο καταχωρίζου
με τά πράματα πού βλέπουμε. Ή  Τουρκιά στήν κα
τάσταση πού βρίσκεται τδ μόνο πού μπορεί γιά τδ 
καλό της νά κάμει τώρα είναι νά κλείσει μιάν ώρα 
άρχήτερα ειρήνη μέ τήν Ιταλία, νά παραδεχτεί δί
χως νάζια τήν ιταλική κατάχτηση στήν Τρίπολη. 
Μά αύτδ δέ φτάνει. Ά ν τυχδν ή Αγγλία κηρύξει 
τήν Αίγυπτο όριστικά δική της, νά τδ παραδεχτεί 
κι αύτδ ή Τουρκία ήσυχα καί ήρεμα χωρίς νά 
γυρεύει έπικυριαρχίες καί όνειρώδικα δικαιώ
ματα. Μά καί τούτο δέν άρκεί. Είναι γΓ αύτήν 
μεγάλη ανάγκη νά πάψει δ Κρητικδς περισπασμός 
της. Είναι άξιο γιά μεγάλο καί δυνατδ κράτος δπως, 
μ’ όλα τά παθήματά της άπδ έναν άίώνα τώρα, ά- 
πόμεινε ώς τόσο (γιατί καί στρατό δυνατδ έχει άκό- 
μα καί ναυτικό ίσως θά έχει τή δύναμη άργότερα 
νά κάμει), είναι αξιο γιά μεγάλο κράτος όπως είναι 
μέ 30 έκατομμύρια ψυχές, νά ςεχάσει ένα κομμάτι 
τόσο μικρό τού παλιού της κράτους δπως ή ■ Κρήτη 
πού μόλις έχει 353 χιλιάδες κατοίκους (κατά τήν 
τελευταία ψυχομετρία τού 1911) καί νά κάνει τίώς 
χαρίζει μεγαλόηρεηα στήν Ελλάδα *τό ξερονήσι 
αύτδ πού καμιά πιά ώφέλεια δέν τής φέρνει, πού έ
χει ξεφύγει άληθινά άπδ τά χέρια της βρισκάμενο 
τώρα στά χέρια τών μεγάλων τής γής, καί πού δέν 
έχει πιά έπάνω του παρά Ινα φανταστικό δικαίωμα

Ιπικυριαρχίας.Άν πάλι πραχτικώτερα θέλει νά σκε- 
φτεΐ, μπορεί καί νά πουλήσει τδ ψιλό αύτδ δικαίω
μά της γιά κάμποσα έκατομμύρια δραχμές καί έτσι 
καί αύτή νά έχει καί χρηματική ώφέλεια καί τήν 
ήσυχία της. καί μέ τήν Ελλάδα νά μπορέσει γιά 
πολλά χρόνια νά διατηρήσει καλές γειτονικές σχέσες.

Μ’ δλες τίς χασούρες αύτές ή ’Οθωμανική ΑύΓ 
τοκρατορία άπομένει μέ τις εύρωπαϊκές καί άσιατι- 
κές της χώρες πολύ μεγαλήτερη στήν έχταση άπδ 
τή Γαλλία καί τήν Ισπανία μαζύ, τόπος πλούσιος 
πολύ, άριά βέβαια κατοικημένος άκόμα μά πού ό 
πληθυσμός του θά πληθύνει μόλις δει κάποια ήσυχία 
καί καλλίτερη διοίκηση καί μόλις πάψει ή φριχτή 
αιμορραγία πού τού φέρουν κάθε λίγο, σ’ άνθρώ- 
πους καί σέ χρήμα, οί έκστρατείες καί οί πόλεμοι.

Τί έχει νά κερδίσει ή Τουρκία έςακολουθώντας 
νά βρίσκεται μπλεγμένη μέ φανταστικά δικαιώματα 
σέ τόπους πού άπδ χρόνια ούτε έναν παρά τσακιστό 
δέν τής προσφέρνουν πιά; Γιατί ούτε ή Τρίπολη ή 
ίδια πού ήταν ώς τώρα άληθινά δική της ποτέ δέν 
τής έδωσε τίποτε, καί κάθε χρόνο ξόδευε στήν α
φρικανική της αύτή χώρα έκατομμύρια γιά τήν κα
κοδιοίκηση καί τδ στρατό πού βαστούσε έκεί πέρα.

Μικραίνει έτσι, μά καί στρογγυλεύει ή Τουρκιά, 
περιορίζονται κάπως, τά σύνορά της, μπορεί καί 
μπαίνει πιότερο στδ καυκί της, καί νοικοκυρεύεται 

καί κυττάζει τά έσωτερικά της καλλίτερα.
Καί γιά πιότερη άσφάλεια, μπορεί ή Τουρκιά νά 

προκαλέσει Εύρωπαϊκή συνδιάσκεψη πού νά κανονί
σει όλα τά έξωτερικά της ζητήματα διεθνή καί μέ 
έγγύησες.

Μά τάχατε φτάνουν αύτές όλες οί θυσίες τής 
περηφάνειας της (γιατί δέ θυσιάζει καί τίποτε άλλο) 
γιά νά ήσυχάσει πιά άπδ τά έξωτερικά ζητήματα; 
Μήπως τά γειτονικά κράτη θά τή βοηθήσουν νά ϊ- 
δεΐ χαίρι καί προκοπή ; Είδαμε πώς μέ τήν Ελλά 
δα, άμα λυθεί δπως υποδείξαμε τδ Κρητικό ζήτημα 
θά τά έχει καλλίτερα καί μπορεί νά πιάσει κιόλα καί 
στενότερες σχέσες, μέ κάποιους δρους βέβαια πού θά 
τούς έξηγήσουμε άργότερα. Μά τά γειτονικά κράτη; 
Μά οί άλλοι λαοί πού κατοικούν μέσα στή- μεγάλη 
αύτοκρατορία, προπάντων οί’Αρβανίτες, οί Άρμένη- 
δες, οί Άραβες.; Δέν είναι άνθρωποι αύτοί, γιά νά 
άποχτήσουν άνεξαρτησία; Τά έσωτερικά τούτα ζη
τήματα, καθώς πρέπει νά τά χαραχτηρίσει τινάς, 
δέν μπορεί τάχα νά ξεφουρνίσουν άξαφνα έξωτερι
κά ζητήματα;

"Ολα είναι μπορετά, μά υπάρχουν τρόποι καί 
γιά νά διατηρεί καλές καί φιλικές σχέσες ή Τουρ
κιά μέ τά γύρωθε κράτη, καί γιά νά μήν άφήσει 
τά έσωτερικά ζητήματα νά καταντήσουν έξωτερικά.
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Μά αύτά θά τά ίδούμε στό έρχόμενο άρθρο. Γιά 
τήν ούρα άς μένει μονάχα σημειωμένο πώς άπό τήν 
έσωτερική ισορροπία και καλοδιοίκηση μπορεί νά 

στερεωθεί γιά πολλά χρόνια άκόμη τό ’Οθωμανικό 
κράτος, στήν Εύρώπη καί στήν ’Ασία.

ΙΛΑΣ

φΙΛξΛΕ Υ Τ 5 Ρ01

Β.

Στό πρώτο άρθρο μόυ άνάφερα διαβατικά τό άρ
θρο 107 τού Συντάγματος και εΐπα πώς μέ·ντροπή 
θά τό .σκέφτεται ό κ.. Βενιζέλος καί τόσο περσότερο, 
δσο, άν αυτός είχε νοιώσει τήν κοινωνική συνέπεια | 
τής έπικράτησης τής δημοτικής, θά μπορούσε άπό \ 
τόν πρώτο λόγο του, που έβγαλε άπ’ τό μπαλκόνι ; 
τής Μεγ. Βρεττανίας, νά πει πώς τό πρώτο πού ί 
μάς χρειάζεται είν’ ή μόρφωση τού λαού καί πώς | 
μέ διγλωσσία, μέ καθαρεύουσα καί μέ Μιστριώτη | 
αύτή δέν κατορθώνεται. Μά φαίνεται, πώς κι δ Βε- ! 
νιζέλος φανταζότανε τό γλωσσικό ζήτημα γιά ζή- '| 
τημα δασκαλικό ή, άν κατάλαβε τήν κοινωνική του 
σημασία, δέν έχτίμησε καλά τή δύναμη πού είχε 
τότε άπάνου στό λαό καί φοβήθηκε φι ,̂ελεύτερος 
αυτός νά ξεσπαθώση γιά τήν έθνική μας γλώσαα. : 
Δυστυχώς τό θάρρος τόν άφησε κι’ δταν συζητιό- | 
τουνα τό Σύνταγμα—καί άφησε νά τόν παρασύρουν I 
Γκλαβαδες, Γαλανοί καί Σια, άνθρωποι δηλ. άντι- ί 
δραστικοί, πού συνεργαζότανε μαζί του ώς φιλελεύ - | 
τεροι, ώς λαϊκοί (!) γιά νά βγει τό νομοθετικό .¿κείνο | 
έκτρωμα μέ τις αντιφατικές έρμηνεϊες, καί πού μπο
ρεί νά γεννήσει μεγάλα πράματα άν ίσως έχουμε 
τήν άτυχία νά ξανα’ιδοΰμε Κυβέρνηση Μαυρομι- 
χάλη. Μά δέν είναι μόνο ή δεύτερη φράση τού άρ
θρου έκείνη πού φοβούμαστε καί πού βρίσκουμε 
άνελεύτερη καί μεσαιωνική. Πολύ πείό [άνελεύτερη 
βρίσκουμε τήν πρώτη φράση, πώς έπίσημη γλώσσα 
τού Κράτους είναι κείνη πού γράφουνται τά κείμενα 
τής έλληνικής νομοθεσίας! Νεκρή γλώσσα — έπί

σημη ! Σέ κράτος μικροαστικό, καί μέ κυβέρνηση 
φιλελεύτερη νάχουμε άλλη έπίσημη γλώσσα παρά 
τή γλώσσα τού έλληνικοΰ λαού. Λίγων, έλάχιστων 
άνθρώπων ή γλώσσα — νάν ή έπίσημη γλώσσα 
τού Κράτους! Βέβαιο πώς αύτό δέ θά γινότανε άν 
ό Βενιζέλος είχε μέσα του όλόκληρο φιλελεύτερο 
σύστημα καί δχι μεμονωμένες φιλελεύτερες άρχές 
— άν έβλεπε τό μαλλιαρισμό (ή δημοτικισμό, κα
θώς τού άρέσει) ώ; μιά συνέπεια φιλελεύτερης ιδεο
λογίας κι άν έβλεπε τή νίκη τής δημοτικής ώς άρχή

γιά τήν έπικράτηση τών φιλελεύτερων ιδεών. Αύτό 
τό πράμα πρέπει νά τό νοιώσουμε κ*λά· δσοι είμα
στε δημοτικιστές, δσοι θέλουμε νά πάψ’ ή διγλωσ
σία καί νάχουμε τή δημοτική γλώσσα, τή ζωντανή 
γλώσσα τού λαού γιά μόνο δργανο συνεννόησης τών 
Ελλήνων — δέν τό κάνουμε βέβαια γιά πασσα- 
τέμπο, ούτε άπό νεωτίρισμό. Τό κάνουμε γιατί δέν 
μπορούμε νά βλέπουμε τήν πνευματική στασιμότητα 
τού Ελληνισμού, γιατί ξέρουμε πώς αύτή ή στασι
μότητα θά υπάρχει δσο ή μόρφωση βρίσκεται σέ 
λίγα πρόσωπα καί ή μόρφωση θά βρίσκεται σέ λίγα 
πρόσωπα δσο έχουμε διγλωσσία καί καθαρευουσια
νισμό -  ή τό κάνουμε γιατί δέν άνεχόμαστε τήν 
¿κμετάλλεψη τών πολλών άπ’τούς όλίγους, έκμετάλ- 
λεψη πού είναι συνέπεια τής πολιτικής άδυναμίας, 
κι αύτή τής άμορφωσιάς — μέ δυό λόγια τό κάνουμε 
γιατ’ είμαστε φιλελεύτεροι. Καί τό άντίθετο — δσ’ 
εΐναε φιλελεύτεροι καί τό νοιώθουν (δχι βέβαια πο
λιτικοί «μέ υγιείς φιλελευ&έρονς καί ϋΌντηρητί- 
κάς άρχάς» I δπως έγραφε κάποτε μιά έφημερίδα), 
δσοι ζητούν τήν έλεύτερη σκέψη ιού άτόμόυ. καί 
καταλαβαίνουν πώς ή έλεύτερη σκέψη έμποδίζεται 
δχι μόνο άπό περιοριστικές διατάξεις τών νόμων 
άλλά κι άπό τήν οικονομική εξάρτηση τών πολλών 
άπ’ τούς λίγους — αύτοί θά ζητούν νά πάψει αύτή 
καί γΓ αύτό πρέπει νά είναι δημοτικιστές. Δέν μπο
ρούμε λοιπόν νά φανταστούμε σοβαρά ούτε δημοτι
κιστή μέ συντηρητική ιδεολογία ούτε φιλελεύτερο 
καθαρευουσιάνο· άν δέ ώς σήμερα παρουσιάστηκαν 
τέτοιες παραφωνίες, άν βρίσκουνταt δημοτικιστές 
πού είν’ ικανοποιημένοι μέ τήν τωρινή κατανομή 
του πλούτου ή άν βρίσκουνται άληθινοί φιλελεύτεροι 
πού πολεμούν τό δημοτικισμό — αύτό έγινε γιατί 
αύτοί δέν ένοιωσαν πώς χωρίς τή γλώσσα του δέν 
υψώνεται 0 λαός κι άν δέν' υψωθεί δλν μπορεί νά 
ξεσκλαβωθεί ή πώς ή έπικράτηση τής δημοτικής θά 
υψώσει τό λαό καί θά τόν φέρει σέ θέση νά τινάξει 
τήν πνευματική μά καί τήν οικονομική σκλαβιά, 
παρασύρθηκαν καί οί μέν καί οί δέ άπ’ τό αίστημα 
τής στιγμής κι έγιναν δημοτικιστές ή καθαρευου
σιάνοι, άφίνοντας κατά τά άλλα άπαράλλαχτη τήν 
δλη τους ιδεολογία καί μή έχοντας συνείδηση πώς 
¿δημιούργησαν άθελα μέσα τους ένα τέρας μέ δυό 
κεφάλια πού τό ένα κοιτάει νά φάει τό άλλο. Ά ν 
κατορθώσουμε νά ξεκάνουμε τό έν’ άπ’ τά δυό αύτά 
κεφάλια, τότε δέ θάχουμε πειά ένα στρατόπεδο δη
μοτικιστών κι ένα καθαρευουσιάνων γιατί τό γλωσ
σικό ζήτημα είναι μέρος τού κοινωνικού, άλλά ένα 
φιλελεύτερο, προοδευτικό κ’ ένα συντηρητικό άντι- 
,δραστικό. Ανάλυση τής φιλελεύτερης ιδεολογίας 
θά κάνουμε στό άλλο άρθρο.

Α. ΤΡΑΝΟΣ
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Στήν «Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως», σ’ ένα 
άπ’ τά τελευταία φύλλα του Νοεμβρίου, δημοσιεύ
τηκε νέος νόμος, πού αύξάνει τούς μισθούς^Ιλων-τδν 
δικαστικών υπαλλήλων άπδ 35— 50 ο)ο. 'Η αύξη
ση αυτή δέ θά γίνη άμέσως, άλλά θάρχίση άπδ τδ 
191*2 καί θά συμπληρωθώ τδ 1914. "Ωστε άπδ τδ 
έρχόμενο έτος δ προϋπολογισμός θά έπιβαρυνθή μέ 
μια νέα δαπάνη, πού θά αύξάνη σιγά σιγά μέ κάθε 
νέο έτος, ώςπου νά φτάση στά 1914 τδ άνώτατο 
δριο.

Αύτής τής νέας δαπάνης τδ σκοπό, τάποτελέ- 
σματα και τήν δικαιολογία πρόκειται νά έξετάσουμε 
έδώ.

"Οπως κάθε έργάτης Ιτσι κι 6 δημόσιος υπάλλη
λος παίρνει μιά άμοιβή γιά τήν έργασία, πού παρέ
χει στδ Κράτος. "Οταν λοιπδν τδ Κράτος έρχεται 
καί αύξάνει τήν άμοιβή αύτή, πού δίνει στδν υπάλ
ληλό του, αύτδ θά τδ κάνη, ή έπειδή θέλει νά δώ- 
ση στδν υπάλληλο αύτδ περισσότερα μέσα γ;ά νάν- 
ταποκριθή στις άνάγκες τής ζωής, πού γίνουνται δ- 
λοένα περισσότερες καί ικανοποιούνται μέ μεγαλύ
τερη δυσκολία, ή θά θέλη μ’ αύτδ νά έπιτύχη κά
ποιον άλλο πιδ μακρυνδ σκοπό..Δέν ξέρω τί έλεγε ή 
αΙτιοΧογική £κ&εοις του νομοσχεδίου πού υπόβαλε 
ή Κυβέρνηση, φαίνεται δμως φανερά, πώς τήν αύ
ξηση αύτή τού μισθού των δικαστικών υπαλλήλων 
δέν έκανε μόνο γιά τδν πρώτο έκείνο. λόγο, άλλά 
πώς ήθελε μ’ αύτή νά έπιτύχη κάποιον άλλο σκο
πό, γιατί άλλοιώς θαπρεπε νά μήν περιορισθή μόνο 
στούς δικαστικούς υπαλλήλους, άλλά νά έπεκτείνη 
τδ μέτρο αύτδ καί σέ δλους τούς διοικητικούς υπαλ
λήλους καί μάλιστα νάρχίση άπδ τούς κεντρικούς 
ύπαλλήλους, πού άναγκασμένοι νά μένουν στήν ’Α
θήνα μέ πολύ μεγαλύτερη δυσκολία μπορούν νάντα- 
ποκριθοΰν στίς άνάγκες τους μέ τδ μισθδ πού παίρ
νουν τώρα. ’Αφού λοιπδν ή Κυβέρνηση αύξάνει άπ’ 
τή μιά μεριά τούς μισθούς τών δικαστικών (πού καί 
ίσαμε τώρα δέν έπαιρναν μικρδ μισθδ) κι άν άκόμα 
ζούν στίς έπαρχίες, άφίνει δέ άπ’ τήν άλλη μεριά 
τούς ίδιους μισθούς στούς άλλους ύπάλλήλους, κι άν 
άκόμα ζούν στήν ’Αθήνα, είναι φανερδ πώς άπ’ τήν 
αύξηση αύτή κάποιο άλλο άποτέλεσμα περιμένει.

Κάθε υπόθεση, πού έρχεται στά δικαστήρια, έ
χει βάση πάντοτε κάποια διαφορά συμφερόντων, ώς 
έπί τδ πλεΐστον οικονομικών, έναν άγώνα γιά τήν 
έπικράτηση τού Ινδς άπ’ τά συμφέροντα αύτά, πού 
δέν μπορούν νά συνυπάρξουν τδ. ένα κοντά στ’ άλλο, 
κάθε τέτοια λύιπδν διαφορά έχει φυσικά ώς άποτέ- 

. λεσμα κάποια άβεβαιότητα στίς σχέσεις τού κοινω
νικού βίου, γι’ αύτδ δσο ταχύτερα λυθεί αύτή ή δια
φορά τόσο ταχύτερα έπανέρχεται ή άσφάλεια στίς 
κοινωνικές σχέσε ς, πού είναι άναγκαία γιά κάθε 
πρόοδο.

Μέ τήν αύξηση λοιπδν αύτή, πού εϊσάγει ή ση
μερινή Κυβέρνηση σκοπεύει νά δημιουργήση γιάτδ 
δικαστή ένα ψυχολογικό έλατήριο, πού θά τδν πα-

ρορμήση νά καταβάλλη περισσότερες Ιργατικές δυ
νάμεις κ’ έτσι θά κατορθωθή νά λύουνται ταχύτερα 
οι νομικές διαφορές καί νά βλέπουμε συχνότερα τή 
λευκή σημαία νά κυματίζη στά δικαστικά μέγαρα. 
"Ωστε αύξάνουν οί δικαστικοί μισθοί γιά νάδειάζουν 
γλήγορα τά πινάκια.

Αύτδς είναι δ κυριώτερος σκοπός τού νόμου καί 
τδ σκοπό του αύτδ πιθανώΐατα θά τδν έπιτύχη, ά- 
φοΰ τδ μέσο πού μεταχειρίζεται έχει δοκιμασθή 
πολλές φορές ίσαμε τώρα, δχι μόνο στούς δημο
σίους ύπαλλήλους, άλλά καί σέ κάθε μορφή έργα- 
σίάς.

Ά ς  έξετάσουμε τώρα πιά είναι ή άξία τού άπο- 
τελέσματος αύτοϋ καί άν άξίζει πραγματικά νά δα
πανήσουμε γι’ αύτδ ένα τόσο μεγάλο ποσό, άφοϋ ή 
προσθετή αύτή δαπάνη, πού θά χρησιμέψη γιά τήν 
αύξηση τού μισθού άντιπροσωπεύει ένα κεφάλαιο 
άπδ δεκαπέντε έκατομμύρια πάνω .κάτω.

Είπαμε πώς τδ άποτέλεσμα τής έφαρμογής τού 
νόμου αύτου θά εϊταν μεγαλύτερη άσφάλεια στίς 
κοινωνικές συναλλαγές. -Τί κερδίζουμε δμως μ’ αύ
τή τήν άσφάλεια ; Σήμερα στά περισσότερα μέρη 
τού κόσμου έχει πιά γίνει κοινδ άπόχτημα ή ίδέα, 
πώς ή άντίληψη πού διατηρούν άκόμα γιά τδ δίκαιο 
δ νόμος καί δ δικαστής, δέν συμβιβάζεται, μέ τις 
σημερινές κοινωνικές σχέσεις καί άνάγκες, .πώς δ 
τύπος τρώει τήν ούσία, πώς δ δικαστής Ινδιαφέρεται 
μονάχα νά έκδώση μιά άπόφαση, πού οί νομικές έν
νοιες νά είναι σέ μιά άδιάσπαστη λογική σειρά, χά
νοντας τήν ούσία μπροστά στήν έννοια, πώς πολλές 
φορές βρισκόμαστε μπροστά στδ άκατανόητο φαινό
μενο, μιά δικαστική άπόφαση νά παίζη μέ τίς λέξες 
καί νά μήν προστατεύη τδ συμφέρο έκείνο, πού εί- 
ταν άξιο νά προστατευθη (δχι κατά τή γνώμη τήν 
δική μου, άλλά κατά τήν γνώμη τού ίδιου τού δικα- 
στού, πού βγάζει τήν άπόφαση) γιατί; γιατί δέν έ- 
τηρή&η δ τύπος. Τί νά πούμε γιά τδ δικό μας τδ 
δίκαιο μέ τίς σκουργιασμένες άντίληψες καί μέ τούς 
πιδ σκουργιασμένους δικονομικούς τύπους ; Τί θά 
ώφελήσει τδ χωριάτη γεωργό, πού τδν σϊρνει δ το
κογλύφος μπροστά στδ δικαστή, άν έκδοθή ή άπό
φαση δέκα μέρες ή ένα μήνα μπροστήτερα, άφοϋ 
ούτε δ νόμος-ούτε δ δικαστής μπορούν νά τδν σώ
σουν άπδ τά .νύχια τού τοκογλύφου καί άπ’ τήν οι
κονομική του κακομοιριά ; (είναι δέ γνωστό πώς δ 
κόσμος πολύ δύσκολα μπορεί νά έκβιάση τίς οικονο
μικές σχέσεις). Ά ν πάρουμε τώρα καί τούς δικα
στές μας (τούς περισσότερους βέβαια) μέ τήν άπο- 
κλειστική δικηγορική μόρφωση, τή στενή άντίληψη 
καί τήν έλλειψη κάθε οικονομικού καί κοινωνικού 
στοιχείου, θά ¡δούμε πώς ή περίφημη αύτή ώφέλεια 
τώ,ν συναλλαγών δέ μάς ώφελεΐ καί πολύ, γιατί έπί 
τέλους μιά τέτοια ώφέλεια μπορούμε νά έπιτύχουμε 
καί άν άποφασίσουμε νά ρίχνουμε κλήρο γιά νά λύ
ουμε τίς κοινωνικές διαφορές.

Συμπέρασμα αύτών είναι πώς ή αύξηση αύτή 
τού μισθού τών δικαστών μπορεί νάδιάζη πινάκια, 
δέν μπορεί δμως ούτε τήν άντίληψη νάλλάξη ούτε 
τήν ούσίά νά μεταβάλη.

Πόσο διάφορα θά είταν τάποτελέσματα, άν θέ
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λαμε αύτό τό ίδΐΰ ποσό νά διαθέσουμε γιά οικονο
μική βάση μιας φωτισμένης γεωργικής πολιτικής, 
πού θά είχε σκοπό νά ίδρυση γεωργικές τράπεζες 
καί στίς τελευταίες πόλεις, νάποσπάση τό γεωργό 
πραγματικά καί τελειωτικά άπ’ τά νύχια του τοκο
γλύφου, νά τόν άνακουφίση άπ’ τήν οικονομική του 
κακομοιριά καί νά δυναμώση τον κυριώτερο οικο
νομικό παράγοντα του τόπου.

Αύτά θά είταν τά ριζικά καί προοδευτικά, τάλ ■ 
λα είναι μισά καί περιωρισμένα.

ΚΥΒΟΣ

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η  ΕΠ ΙΘ ΕΟ ΡΉ ΣΗ

Δευτέρα 5 Δεκεβρη — Κυριακή 11 Δεχέβρη

1ΙΑΛΙ ΤΟ ΓΛϋΣΣΙΚΟ. Ό  ΙΙατσουράκος εξα
κολουθεί νά φρυάζει, άφοΰ σ’ αύτόν και τούς όμοιους 
του έδωκε φούμαρα τό νέο Σύνταγμα. Τώρα ζη
τάει τήν πάψη τού ΙΙαλαμα γιατί δημοσιεύει ένυ<- 
πόγραφα άρθρα στο «Νουμά» σέ γλώσσα δημοτική. 

Αύτό λέγεται έλευθερία τής σκέψης στόν περιού
σιο τόπο μας. Καί που είμαστε άκόμα; Βρισκόμα
στε πειά στήν ’Ανατολή ένός άλλου μεσαιώνα χάρι 
στήν αδυναμία τού κ. Βενιζέλου, δσο νά βρεθεί δ 
πολιτικός πού θάχει τή δύναμη (κΓ έλπίζουμε πώς 
αυτός θά είναι ό κ. Βΐνιζέλος στη δεύτερη πρωθυ
πουργία του) νά κάνει πραξικόπημα γιά νά καταρ
γήσει τό άρθρο 107. Ώ ς τά τότε άς ανεχτούμε τά 
γαυγίσματα τών ΙΙατσουράκων.

- X -

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ. 'Ικανοποιητικές οί 
δηλώσεις τού κ. 'Υπουργού τών Οικονομικών γιά τή 
διάθεση τών χρημάτων τού δανείου. Τό Κράτος άπό 
τά 92 καθαρά έκατομμύρια τού δανείου έχει κατα- 
θεμένα 58 έκατομ. καί μάλιστα χώρι’ άπ’ αύτά και 
άλλα 12 έκατομ. πλεονάσματα άπ’ τά έσοδα τού 
Προϋπολογισμού- έχει λοιπόν κάπου 72 έκατομ. 
τοκισμένα τό Κράτος σέ Τράπεζες, έπαρκεϊ στά έ
ξοδά του μέ τά τακτικά του έσοδα, έχει δέ νά λα
βαίνει και τά πλεονάσματα άπ’ τις υπέγγυες προ
σόδους τής δεύτερης εξαμηνίας τού 1911 άλλα έξη 
έκατομ. Κρίμα μόνο, πού χρεωθήκαμε αδίκως καί 
πλερώνουμε σήμερα κάπου 3 ο)ο διαφορά τόκου, 
πού τά δίνουμε άπ’ τήν τσέπη μας!

- X -

01 ΕΧΤΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Σ’ ένα άρθρο του 

μ’ αύτή τήν έπικεφαλίδα βρίσκει τό «Σκρίπ» τής 
Τρίτης πώς οί Κρητικοί έχουν έχτρό τώρα τό έπί-

σημο ελληνικό Κράτος, πού υπονομεύεται τά έθνικά 
δίκαια. Γι’ αύτό, λέει, θ’ αγωνιστούν μόνοι τους μέ 
τόν ελληνικό λαό «έναντίον ΟΙίίΝΔΗΠΟΤΕ έχτρών 
του» γιά νά καταχτήσουν τή λύση πού έπιβάλλει ή 
ένδοξη ιστορία τους; Παρόμοιες αηδίες άναμασσούν 
βέβαια διαρκώς τά κυριολεχτικώς κίτρινα, ρεβόλβερ 
-φύλλα, πού άγαναχτεί κανένας νά τά διαβάζει. Μά 
βρέ άνθρωποι δέ μάς δείχνεται τέλος πάντων ποιος 
είν’ αυτός ό λαός, πού είναι μέ τό μέρος τών Κρη- 
τών; Δέ βλέπετε τη γενική άδιαφορία; Δέ βλέπετε 
πώς ό κόσμος βαρέθηκε τή διαρκή άγωνία καί χρειά
ζεται ήσυχία; Ή  θαρρείτε πώς «ό λαός» είναι ό 
Καζάζη;, δ Μιστριώτης κι οί δήθεν Ριζοσπαστικό ί: 
Καί μεΐς ζούμε μέσα στό λαό καί μιλούμε μαζύ του 
καί κανέναν δέν άκούσαμε πού νά μή συμφωνεί μέ 
τήν κρητική πολιτική τής Κυβέρνησης. Ίσως δμως 
έσεΐς νά έχετε άλλη τάξη τού λαού, μπραβοαργόμι- 
στους τού παλιού καιρού -  κι’ αύτή φυσικό νά μην 

είναι καί τόσο πολύ ευχαριστημένη. 'Όσο γιά το τί 
μπορούν οί Κρήτες μοναχοί νά καταφέρουν — αύτό 
δά τό είδαμε καί τό βλέπουμε καί μόνο ή λύσσα 
σας δέν σάς άφίνει νά τό πείτε άν καί τό βλέπετε 
καί σείς! Σάς άφίνει βλέπετε ό πατριωτισμός νά 
όργιάζετε— κι’ αύτά τά δργια δικαιολογούν πέρα 
πέρα ¿κείνους πού προτιμούν νά λείψει όλότελα 
αύτό τό αίστημα, παρά νά τό έκμεταλλεύουνται οί 
χυδαίοι δημαγωγοί κι οί έκβιασιές.

- X -

Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ. Λίγο μυθιστορηματικά-πράγ
ματα διηγείται στό φύλλο τής Πέμπτης ή «Πατρίς». 
Διακόσοι δυσαρεστημένοι συνωμότησαν γιά νά σκο
τώσουν τόν Πρωθυπουργό κι’ έβαλαν κάποιον νά 
τόν σκοτώσει — μά τόν έπιασαν καί τό περίεργο 
είναι πώς ¿δραπέτευσε, άν καί βέβαια θά τόν φρου
ρούσαν κάπως προσεχτικά. Σάν είδαν αύτά οί δια- 
κόσοι αποφάσισαν νά τελειώσουν μονάχοι τή δου
λειά τή νύχτα τού 'Αγίου Νικολάου — γι’ αύτό εί
χαμε τή νύχτα έκείνη έπιφυλακές, περιπολίες, 
υπουργικά συμβούλια, άνακρίσ*ις στό Τρίτο Πυρο
βολικό καί τά ρέστα. Ίσως κάτι νάγινε — μά τήν 
ιστορία έμεΐς τούλάχισιο δέν τήν πιστεύουμε, ύστερα 
μάλιστα άπ’ τήν έκούσια παράδοση τού υπόδικου, 
πού είχε δραπετεύσε·. Φαίνεται μάλλον πώς είταν 
κόλπο τής «Πατρίδας* γιά ν’ αύξήσει τή δημοτι
κότητα τού Πρωθυπουργού. Ώ ς τόσο— άν πράγματι 
βρίσκουνται άνθρωποι μέ τέτοια σκέδια ή φρενοβλα
βείς ή τών κατέργων θά είναι κι έχει καθήκον ή 
Κυβέρνηση νά έπιμείνει σέ κανονικές άνακρίσεις γιά 
νά μάθει τέλος πάντων ό κόσμος τό τί γίνεται καί 
νά δώσει τό χρειαζούμενο μάθημα στούς κυρίους
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γιατί δσες δυσαρέσκειες κι άν γέννησε ή πολιτική 
του Πρωθυπουργού (έξδν άπδ προσωπικούς λόγους) 
κι δσο κι αν άφησε πολλές έλπίδες πού είχαμε στήν 
αρχή στηρίξει άπάνο) του δίχως ικανοποίηση—δμως 
σ’ ένα σημείο συμφωνεί σήμερα ή μεγάλη πλειονο
ψηφία πώς πρδς τδ παρδν δέν φαίνεται άλλος ίσος 

ή καλλίτερος πού νά τδν διαδεχτεί.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ. Γράφαμε στδ 
άλλο φύλλο πώς είτε άμεση είτε έμμεση δρισθεί ή 
έκλογή τού δημάρχου δέν έχει σημασία στήν κατά
σταση τού λαού μας και πώς κάλλιο νά μήν πολυ- 
σκοτισθεϊ ή Βουλή ποια νά διαλέξει. Ευτυχώς στή 
δεύτερη άνάγνωση δέν έγινε συζήτηση καί ψηφί
στηκε ή άμεση έκλογή, γιατί δ Ρέπουλης κι δ Πρω- 
θυπουργδς Ιπέμειναν σ’ αύτή. Σ’ έμάς Ικανέ άπ* τή 
μικρή αύτή συζήτηση έν τύπωση μδνον δ,τι είπε δ 
Πρωθυπουργός, κι αύτδ ένισχύει δ,τι γράφουμε άλ- 
λοΰ πώς δ κ. Βενιζέλος δέν έχει συστηματοποιημέ
νες φιλελεύτερες ιδέες στδ κεφάλι του. Έδήλωσε 
δηλ. δ Πρωθυπουργός πώς τδ έμμεσο σύστημα δέν 
ώρίμασε άκόμα στήν κοινή συνείδηση καί πώς πρέ
πει νά γίνουν δυδ τούλάχιστον άμεσες έκλογές γιά 
νά γίνει σκέψη νά φέρουμε τδ έμμεσο σύστημα ! 
Αυτό μάς θυμίζει δσα παρόμοια είπε άλλοτε δ Πρω
θυπουργός γιά τή Γερουσία! Τόσο ή έμμεση έκλογή 
δσο κι ή Γερουσία έχουνε συντηρητικό χαρακτήρα, 
γιατί περιορίζουν τήν έλευτερία τού λαού καί σχη

ματίζουν αριστοκρατικές τάξεις. Όσο δέ περνάει δ 
καιρός και μορφώνουνται οί λαοί, προσπαθούν δπου 
έχουν έμμεση έκλογή ή Γερουσία νά τις πετάξουν. 
Τέτοια είναι ή τάση άλλου* θέλει τώρα δ κ. Πρω
θυπουργός σέ μάς ή πάροδος τού χρόνου νά φέρει 
σέ τέτοια άποχτήνωση τδ λαό, πού πρέπει νά τού 
άφαιρεΟούν έλευθερίες, γιατί σήμερα δέν είν’ άκόμα 
ώριμος γιά τήν αφαίρεση αύτή ; ! !

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΗ ΒΟΓΑΗ. Χωρίς καμμία 
ζωή ή συζήτηση τής Πέμπτης στή Βουλή γιά τά 
Κρητκά—έπειτα άπ’ τις δηλώσεις τού Πρωθυπουρ
γού. Έ  συζήτηση κατάντησε φιλολογική, καθώς 
πολύ σωστά παρατήρησε δ κ. Κουλουμπάκης, γιατί 
έλειπε ή ώρισμένη πρόταση, πού γι’ αύτή νά λά
βει άποφάσεις ή Βουλή. Τδ φινάλε εΐτουν δπωσδή- 
ποτε πώς άπάντηση στδ γράμμα τής Κρητικής έπα- 
ναστατικής Συνέλευσης δέν έστειλε ή Βουλή κι 
έτσι ΰστερ’ άπδ λίγες άγορεύσεις,έξατμίστηκε ή συ
ζήτηση καί τελείωσε μέ τήν άνάκληση στήν τάξη 
ένδς βουλευτή, πού θά θέλησε φαίνεται νά κάμει

ρεκλάμα, υποστηρίζοντας πώς ή πολιτική τής Κυ

βέρνησής είναι προδοτική.

ΒΑΜΙΙΑΚΙΑ. Μέ μεγάλη χαρά διαβάσαμε τή 
συνέντευξη τού υπουργού τής Εθνικής Οικονομίας 

γιά δσα έκανε τδ νέο Υπουργείο γιά τήν άνάπτυξη 
τού έθνικοΰ πλούτου. 'Η καλλιέργεια τού βαμπακιού 
έφερε θαυμάσια άποτελέόματα, άν καί μόνο 7 -1)2 
χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήθηκαν φέτος. Ή 
γνώμη τού Υπουργού είναι πώς πρέπει νά γίνει σέ 
μεγάλη κλίμακα ή καλλιέργεια βαμπακιού καί ν’ 
αντικαταστήσει τήν καλλιέργεια των σιτηρών, πού 
δέν τή σηκώνει τόσο τδ κλίμα τού τόπου μ·>ς. Σύμ
φωνα μέ τούς υπολογισμούς τού Υπουργού άπδ τά 
βαμπάκια θάχουν οί γεωργοί σ’ έναν χρόνο εισόδημα 
πού θά είναι σχεδόν ίσα μέ τήν αξία τού κτήμα
τος. Χαίρουμε, πού δ Υπουργός άκολουθεΐ ώρισμένη 
π'αραγωγική πολιτική καί [συστηματικά κι έλπί- 
ζουμε πώς άν τά πράγματα είναι δπως φαίνεται άπ’ 
τά λόγια τού Υπουργού θάχουμε εύεργετικά αποτε
λέσματα γιά τήν παραγωγή τού τόπου μας. Χαί
ρουμε πρδ πάντων γιατί γιά πρώτη φορά καταβάλ
λεται συστηματική φροντίδα γιά τήν άνάπτυξη τού 
Ιθνικοΰ πλούτου, ένφ ώς τώρα οί διάφορες Κυβέρ
νησες θυμότανε τδν έθνικδ πλούτο μόνο γιά νά τδν 
φορολογήσουν. Ά ς  έλπίσουμε πώς μέ τδ νέο υπουρ
γείο θάχουμε πειά συστηματική γεωργική πολιτική, 
πολιτική πού δέ θάχει νά έπηρεαστεΐ άπ’ τις πολι
τικές διαμάχες.

- X -

Ο ΠΡΟ*Γ*ΙΙΟΛΟΙΤΣΜΟΣ. Ματαιώθηκε πειά δ- 
ριστικώς ή ψήφιση τού ΙΙροϋπολογισμού άπ’ τή 
Βουλή αύτή κι έτσι μόλις κατά τδν ’Απρίλη θά έρ
θει ή σειρά του κι έν τφ μεταξύ θά περνούμε μέ 
δωδεκατημόρια. Μιά άκόμη άπογοήτεψη γιά δσους 
έλπίζαμε πώς οί πολιτικές μέθοδες τού παρελθόν
τος δέν θά έξακολουθούσαν άκόμα. Τήν Κυβέρνηση 
δέν τή δικαιολογεί τίποτε γιά τή διαγωγή της αύτή, 
γιατί μπορούσε δ κ. Υπουργός τών Οικονομικών νά 
μήν περίμενε ώς τις 12 τού Δεκέβρη γιά νά τδν υ
ποβάλει πού καί τίποτε έκτακτο νά μή συνέβαινε 
πάλι δέν μπορούσε νά ψηφιστεί* γιατί τούλάχιστο 
1 0 - 1 5  μέρες θά χρειαζότανε ή έπιτροπή τήςΒου 
λής γιά νά τδν έπεξεργασθεί καί τέσσερες τούλά
χιστο μέρες χρειαζότανε νά ψηφιστεί δ Προϋπολο

γισμός μέ τδ νέο Σύνταγμα -  άν καί ούτε τόσες δέν 
θά είταν άρκετές άν έπρδκειτο νά γίνει σοβαρή συ
ζήτηση. θά έπρεπε λοιπόν νά είχε υποβληθεί στά
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μέσα τού Νοεβρη ό Προϋπολογισμός αν ή Κυβέρ
νηση είχε σκοπό νά τον περάσει καί νά τόνε συζη
τήσει σοβαρά. Ά ν τώρα ο κ. Κορομηλάς δέν μπο
ρούσε νά τά καταφέρει, έπρεπε νά τό νοιώσει έγκαί- 
ρως καί νά παραμερίσει γιά νά τόν διαδεχτεί δποιος 
αίσθανοτουνα τή δύναμη νά έργαστεϊ δσο έπρεπε 
γιά νά μήν παρουσιαστεί Κυβέρνηση άνορθωτική μέ 
τά καμώματα τής κακότυχης φαυλοκρατίας.

Είχαν τυπωθεί τά παραπάνου δταν υποβλήθηκε 
ο Προϋπολογισμός μέ τό σκοπό νά ψηφιστεί τώρα. 
Μάς ευχαρίστησε αυτό, άν και δ χρόνος πού μένει 
στή Βουλή δέν αρκεί γιά συζήτηση τής προκοπής. 
Γιά τόν ΙΙροϋπολογισμό θά γράψει σέ άλλο φύλλο 
τού «Χουμά» ειδικός συνεργάτης μας.

- Χ 

ΙΌ  ΣΓΛΛΑΑΗΤΗΡΐΟ. Αέν βλέπουμε τούς λό
γους πού ανάγκασαν τήν Κυβέρνηση νά μισοαπα- 
παγορέψει τό συλλαλητήριο; Τέτοια διαβήματα δχι 
μόνο άποτελοϋν κακό προηγούμενο καί γι’ άλλες 
Κυβέρνησες καί άν ίσως πρόκειται γιά σοβαρά ζη
τήματα καί τίμιες διαθέσεις, δχι μόνο φαίνεται"σάν 
καταστρατήγηση τής έλευτερίας πού δίνει τό Σύν
ταγμα μάλιστ άπδ φιλελεύτερη Κυβέρνηση — μά 
καί πολιτικό λάθος είτανε γιατί έμεΐς τό θεωρούμε 
βέβαιο πώς το συλλαλητήριο δέ Οά πετύχαινε κι έ
τσι θάβλεπε δλος ό κόσμος καθαρά τά πράματα καί 
δέ θά πίστευε στά τερατολογ ή ματα τού άντιπολι- 
τευόμενου τύπου γιά τή στάση του λαού. 'Οπωσδή
ποτε καταδικάζουμε τήν πολιτική τής Κυβέρνησης 
άν καί δέν είμαστε διόλου σύμφωνοι μέ κείνους πού 
διωργάνωναν τό συλλαλητήριο, γιατί προτιμούμε τό 
νά γίνει καί μιά φορά κατάχρηση τής συνταγματι
κής έλευτερίας, παρά νά τήν καταργήσει αύθαιρε- 
ρεσία Κυβερνητική.

•
- Χ -

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Γιά τά έγ/αίνιατου 
Κένιρου πού έγιναν τήν Κυριακή, τό λόγο τού Πρω
θυπουργού καί τήν έργασία τού Κέντρου έν γίνει θά 
γράψουμε σέ άλλο φύλλο τού «Νουμά».

- X -

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ό  λαός μας είναι πε- 
ριφρονη μένος, ή γλώσσα του είναι χυδαία, γΓαύτόοί 
αντιπρόσωποί του όρίζουν μιά ξένη καί νεκρή γλώσσα 
γιά επίσημη γλώσσα του— κι δμως αίστάνεταιή γλωσ- 
σ;κή εταιρεία τήν ανάγκη νά μαζεύει τούς γλωσσι
κούς της θησαυρούς καί νάμάς βεβαιώνει μέ τδ στό
μα τού Προέδρου της πώς άπ* τούς γλωσσικούς δια
γωνισμούς προέρχονται ώφέλειες γιά τή γλώσσα.

’Απ’ τήν άλλη μεριά έργάζουνται καιρό τώρα οί 
νέοι μας φιλόλογοι νά κάμουν μέ προστασία τού έ- 
πίσημου Κράτους τό λεξικό τής μιλητής γλώσσας, 
τής γλώσσας αύτής πού τήν άναφέρουν δλοι συνή
θως μόνο γιά νά τή βρίσουν καί τήν περιφρονήσουν. 
Έμεΐς χαίρουμε γιατί μέσα σέ τόσες άντίφασες έρ- 
χουνται κ’ οί έχτροί μας νά μολογήσουν τήν άξία 
τής δημοτικής, κ* ή χαρά μας δέν έχει δρια δταν 
βλέπουμε τό έπίσημο Κράτος νά δμολογεΐ πώς ή έ- 
πίσημη γλώσσα του δέν εΐν’ ή γλώσσα τού λαού, 
δέν είν’ ή έ&νική μας γλώααα, γράφοντας αύτό 
έγγραφά του στή δημοτική, δ πως τδκανε στίς δδη- 
γίες γιά τήν προφύλαξη απ’ τή χολέρα ή στά δελ
τία τής γεωργικής στατιστικής. Έτσι σιγά-σιγά αρ
χίζει νά σηκώνει κεφάλι ή Ζωντανή γλώσσα δσο ν’ 
άνοιχτούν τά μάτια τού λαού καί φωτισμένος πιά νά 
δηλώσει δυνατά πώς ή έπίσημη γλώσσα του δέν 
μπορεί νά είναι άλλη άπ’ τήν Εθνική του γλώσσα, 
τή δημοτική.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΉΣ

ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΜΠΑ

Τό γράμμα αύτό βρέθηκε στα χαρτιά κάποιου 
Ρωμιού πού πέθανε τώρα τελευταία στήν Πόλη καί 
τό δημοσιεύουμε πρώτοι εμείς, για νά θυμίσουμε 
στούς τωρινούς Ρωμιούς πώς αγωνίζονται τά έθνη 
για νάποχτήσουν τήν πολιτική τους έλευτεριά καί τήν 
πολιτική ένωση τής φυλής τους. Έκεΐνα πού έλεγαν 
στο γράμμα τους αύτό, τά έκαμαν.

. - X -

Οί ευρισκόμενοι έγκλειστοι είς τδ Κάστρον 
τής Πάτρας σά; είδοποιοϋμεν, δτι έμεΐς σκο
πόν κακόν ποτέ δέν Ιχουμεν διά λόγου σας 
μήτε διά τήν ζωήν σας, μήτε διά τήν τιμήν 
σας. Του λόγου σας δμως ήθελήσατε μέ δολιό- 
τητα νά μάς σκοτώσετε, νά μάς διαγουμήσετε, 
καί νά μάς καύσετε τά σπήτια μας,καί διά τού
το καί Ιμεΐς Ιφερθήκαμεν έχθρικώς προς έσάς. 
Μ’ δλον τούτο ήμεϊς πάλιν διά τήν φιλανθρω
πίαν, δπου έχομεν, καί διά τήν αναμεταξύ μας 
φιλίαν δέν ξεσυνεριζόμεθα τά σκληρά φερσίμα
τά σας, άλλά σάς φανερόνομεν φιλικώς, καί σάς 
δίδομεν τήν είδησιν, δτι τοδτο τδ κίνημα όπου 
βλέπετε έδώ, δέν είναι μόνον είς τήν Πάτραν, 
άλλά δλον τδ γένος τών ρωμαίων μέ τά άρματα 
είς τό χέρι ζητεί τήν ελευθερίαν του, καί τής 
πατρίδας του μέ άπόφασιν, δπου δσοι τών οθω 
μα·.ών άντισταθοϋν, θέλουν τιμωρηθή άπο τά 
άρματα του γένους.'Όθεν δλα τά κάστρα είναι 
μουχασιρά. (*) δλοι οί στενοί τόποι είναι πια

(1) ’Αποκλεισμένα.
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σμένοι άπό πλήθος αρμάτων τών ρωμαίων, καί 
δσοι άπό τους τούρκους έχουν γνώσιν, ζητούν 
μ! τόν τρόπον, όπου χρειάζεται καί κάμνωντας 
συνθήκας, γλιτόνουν καί τήν τιμήν τους καί 
τήν ζωήν τους Λοιπόν φίλοι, κάμνομεν τό γει
τονικόν χρέος μας, καί σάς βεβαιόνωμεν, δτι 
βοήθειαν άπό κανένα μέρος μή προσμένετε, διό
τι είναι άδύνατον νά σάς έλθΥ/ άλλά πάρετε 
μέτρα καλά, ώ; φρόνιμοι οπού είστε, διά νά φυ
λάξετε καί τήν ζωήν σας, καί τήν τιμήν σας· 
εί δέ μή, τό κρίμα άς είναι εις τόν λαιμόν σας. 
Μή στοχασθήτε δτι έχετε τέσσαρας, πέντε ρω
μαίους, καί τούς βασανίζετε, άλλά μάλλον θέ
λετε διερεθίσει τήν όργήν τοΟ γένους έναντίον 
σας* καί είστε οίκοκυραίοι νά άκόλουθήσετε έ- 
κείνο δπου θέλετε, όγιαίνετε.

Πάτρα τή 28 μαρτίοιι 1821.

Ο ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 

Ο ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΖΑΗΜΙΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟΝΤΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΟΝΤΟΣ 
ΜΠΕΝΙΖΕΑΟΣ ΡΟΥΦΟΣ

Ν’ αγαπάς, ποιητή μου, τούς πατέρες. .Ν ’ άγα- 
πήσης δλη τήν Ελλάδα. Είναι μιά. Νά τήν άγα- 
πήσης άπό τά παμπάλαια τά χρόνια ίσια μέ τά «η- 
μερνά μας. Να μιμηθής τούς άρχαίους, τούς προγό
νους, τούς θεούς μας. Τούς έχουμε στα σπλάχνα μας 
άφτούς. Νά λατρέβης τόν καιρό σου, καθώς λατρέ- 
βανε τό δικό τους εκείνοι· νά λατρέβης καί σύ τήν 
αλήθεια. Είναι ωραία τά ιδανικά τους* ίσως τούς 
λείπσνε μερικά πού μάς τά μάθανε οί αιώνες καί οί 
καημοί. Δέ γνωρίσανε τήν ποίηση τής δυστυχίας καί 
τής θλίψης. ’Εγώ θά τή δώσω στήν Ελλάδα, κ’ ένα 
δάκρι άπό τά μάτια μου θά στάξη, πανάγαθο δάκρι 
πού άπό τόν Παρθενώνα μιά μέρα θά περεχυθή στά 
διψασμένα τά ίερά χώματά μας.

« .

Μήπως ή άγάπη. δέν έχει κι άφτή τά ξυπνητούρια 
της, δπως τά βλέπουμε καί σ’ ένα έθνος; Πόσοι, 
στον δχλο, πού δέν τό νοιώθουνε κάνε τί θά πή ά
γάπη, μέ τί τρόπο θάγαπήσουνε καί θάγαπηθοΰνε ! 
*Η άγάπη τους είναι άπό γεννησιμιό τους ένα μά- 
σημα, ένα κίνημα, μιά κάποια τους λειτουργία. Δέν 
έχει τά μέσα ό τυχόντας νάγαπήση. Μπορεί ρομάν

τζο άλάκαιρο νά γραφή μέ τήν άπροετοιμασία μας 
στήν άγάπη. Θέλει φλέβα ιδιαίτερη, θέλει τζένιο ή 
άρ^οντιά της. Γιά νά πιάσης γερή. δουλειά, πρέπει 

νά είναι καί ή καρδιά σου ώριμη, δπως πρέπει στά 
έργα τα δικά μας νά είναι ώριμος ό νους.

ΨΥΧΑΡΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Ά π ’ οσα έγραψε στό περασμένο φύλλο δ' κ. 
Μπουρνιάς γιά· τό βιβλίο τού κ. Βαμβέτσου φαίνεται 
πώς πρώτα δέν τό πολυκατάλαβε καί δεύτερο πώς ή 
μεταφυσική του ιδεολογία δέν μπορούσε νά ικανοποιη
θεί άπ’ τήν έμπειρική μέθοδο πού βρήκε μπροστά 
του. Ά ν τό δεύτερο δικαιολογείται, τό πρώτο δεν τό 
περίμενα μέ τήν υπερβολική σαφήνεια τού βιβλίου- 
ό κ. Μπουρνιάς δέν κατάλαβε καν αν ό συγραφέας 
(ποό άρνείται κάθε άπόλυτη αλήθεια) «δέχεται τούς 
λογικούς νόμους, δτι άληθεύουνε γενικά!» ή άν μι- 
λεΐγιάτό έμπειρικόή τό υπερβατικό εγώ ! ’Επίσης 
δέν κατάλαβε δ κ. Μπουρνιάς τό χωρίο άπ’ τή σελ. 
3 πού παραθέτει, άπορώντας γιά τήν έξαφνη διά
κριση τού νοεΐν άπ’ τό είναι· κι δμως τό χωρίο εί
ναι άπλούστατο — πολεμεϊ τή θέση τού ζητήματος 
πού γινότανε ώς τώρα «τί είναι (άντικειμενικώς ορ
θά) κάτι τι» καί ρωτάει ένα ώρισμένο υποκείμενο τί 
έννοεϊ αύτό, τί είναι κατ’ αύτό έκείνο τό κάτι. 'Ε 
πίσης παρανοεΐ δ κ. Μπουρνιάς τό χωρίο «άπ’ έναν- 
τίας ή έννοια παρουσιάζεται μάλλον ώς υποκειμενι
κόν τι», καί περνάει τό μάλλον γιά άντίθεση προς 
τό ήττον! Στόν πολύ κόσμο έν τούτοις δέν άφηκε 
αμφιβολία πώς τό μάλλον αύτό θέλει νά τονίσει τήν 
άντίθεση πρός τά προηγούμενα, αντιστοιχεί δηλ. 
πρός τό γερμανικό vielmehr καί δχι mehr δπως νό
μισε ό κ. Μπουρνιάς, πού γι’ αύτό φυσικά παράλλα
ξε τήν έννοια τού χωρίου. 'Οπωσδήποτε κατάλαβε 
πιά (έπι τέλους!) ό κ. Μπουρνιάς πώς δέ μιλεϊ ό 
συγραφέας γιά κανένα υπερβατικό έγώ, ζητάει μόνο 
τήν έξήγηση «πώς περισσότερα υποκείμενα έχουν 
τήν έννοια αυτήν» —  πράμα πού δέν πιστεύω νά 

ένδιέφερε το συγραφέα νά τό ξετάσει.
"Οσο γιά τις άλλες σύγχυσες πού βρήκε δ κ. 

Μπουρνιάς μά δέν τις άναφέρει — ί π’ τά παραπά- 
νου καταλαβαίνει κανείς εύκολα πώς μπορούν νά έ- 
ξηγηθούν μέ τόν ίδιον τρόπο.

ΕΣΥ Κ’ ΕΣΥ
—  -   —

Ά χ ! ναί, πρέπει νά τό ξέρη κανείς, άν καί σή
μερα μόδα νά προκηρύχνουνε τό έναντίο οί άντρες, 
πού άπό παιδιά τά είδανε, τά μάθανε, τά ξακριβολο- 
γήσανε τά καθέκαστα, πώς ή γυναίκα είναι βάραθρο 
χαλασμού, πρέπει νά ξέρουμε ξεναντίας πώς μήτετό 
φαντάζεται δ άντρας πόσο είναι στό βάθος καί παρα- 
βάθος άθώα ή γυναίκα, ώς κ’ ή πιο άνήθικη ακόμη.

........................................  ΨΥΧΑΡΗΣ
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Συντρομή χρονιάτικη: Γιά την 'Ελλάδα /υ,ι τήν

Κρήτη δρ. 10. Γιά τό Ιξωτεριχό η;ρ. χρ. 12,Γ>0.-·-Γιά 

τις επαρχίες δεχόμαστε χαί τρίμηνες συντρομές ( δρ. 

τήν τριμηνία).— Κανένας δέ γράιρειαι σνντρομητής α δέν 

προπλερώσει τήν συντρομή τον. .

- X -
20  λεφτά ιό φύλλο. —  Τά περυομένα η ύλλα που 

λιοΰνται στδ γραφείο μας διπλή Τιμή.

- X -
Βρίσκεται στήν ’Αθήνα σ ’ όλα τά χιόσχια, χαί στις έπαρ 

χίες σ’ δλα τά πραχτορεία των Εφημερίδων.

ΠΕΝΤΑΣΥΛΛΑΒΟΙ

ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΝΗΣ....

"Ο,τι κι αν κάμης, 
ύχτρόζ μου ή βλάμης, 
κι απ’ οποίο Γένος, 
δικός μου ή ξένος, 
του κάκου! Μπρος σου 
πάντα θά μ5 έχης* 
πίστο μου τρέχεις.
Και μήν τό βιάζης 
το τρέξιμό σου 
και λαχανιάζεις.
Νά μέ θυμάσαι, 
τέτοιος ό νόμος! 
ό πεζοδρόμος 
μιας έγνοιας θασαι, 
κ’ εγώ μιας χάρης 
δ καβαλάρης.

Λ\Ε£Α ίΛΟΎ ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ..

Μέσα μου ανοίχτηκε 
βαθύ πηγάδι 
χωρίς νερό.
Μέσα του κάθε 
φωνούλα βόγγυσμα 
λυπητερό.
Μέσα μου όλάνοιχτο 
βαθύ πηγάδι 
χωρίς νερό.

Καί ή πέτρα μέσα του 
πάει, πέφτει, χάνεται 
καί δέ χτυπά.
Βαθιά δλα μέσα μου 
κι ά'δεια* καί τίποτε 
δέ φέγγει* τίποτε 
πού νάγαπά.

- Χ ~

ΜΙ ΑΤΑ ΠΟΥ ΣΒΥΣΑΤε...

Νιάτα πού σβύσατε, 
προτού γιά πάντα 
σάς κλείση ό τάφος, 
κάλεσα κ’ ήρθε. 
καί σάς άνάστησε 
δ θείο; ζωγράφος.

Μέσα στά ξέθωρα 
γΰρο μου του ίσκιου 
κόσμου χειμώνα, 
είστε ή γραμμένη 
χαρά τής "Ανοιξης, 
είστε ή εικόνα.

Μυρολογώντας σας 
αντί στούς τάφους 
νά σάς γυρέβω, 
στον ήλιο στέκω 

* δοξολογώντας σας 
καί σάς λατρέβω.

- X -

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ..

Τά ΙΙαραμύθαι 
μέ στά παλάτια.
ΙΙηγές τά στήθια 
κι αυγές τά μάτια.

Τά Συναξάρια, 
φτερά καί χέρια, 
μαργαριτάρια 
κι άχνά αγιοκέρια.

Τά Παραμύθια 
μέ σαγιτέβουν 
καί μέ γητέβουν, 
μάτια καί στήθια.

Τά Συναξάρια 
μέ πάν εμένα 
προς τά φεγγάρια 
τά ονειρεμένα,

δπου οί μαρτύροι, 
κι δπου, ώ χαρά! 
θείο πανηγύρι.
Χέρια, φτερά.
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€ΣΥ, ΕΠΙΣΤΗ/ΛΗ..

Έσύ, Επιστήμη, 
κ’ έσύ/ Σοφία !
Τάντρα ή θρησκεία, 
τά'ξιου κ* ή φήμη.

Με πανοπλία 
σίδερο, ασήμι,— 
καρδιά, νού, μνήμη 
καί φαντασία

ζώστε- δ,τι πλάνο 
κι δ.τι δεν ξέρει, 
μακριά: μου ! Δός μου,

σ’ εσένα απάνω 
νάπλώσω χέρι, 
βιβλίο του Κόσμου.

ΚΜΣΤΗΣ Π Α Λ Μ ΙΑ Ι

-- -

ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Δεν ξέρω αν ίι.τάρχει δυσκολώτερο πράμα ά:ώ 
την καλή την περιγραφή. Τό μόνο ίσως πού μπορεί 
κανένας να όνομάση επίσης δύσκολο είναι ή σιωπή 
μερικές φορές. "Ομως ή δυσκολία αυτή έχει κάπως 
ηθικό χαραχτήρα, καί βγαίνει από τό θέμα μας.

Περιγραφές του βρόντου, άλλο τίποτα. Διάβασα 
τέτοιες κάμποσες, ως καί στο «Νουμά». Μια από 
τις πιο στερνές περίγραφε ένα χελιδόνι πού πήγαινε 
καί κελαϊδούσε στα κλωνιά τής ιτιάς κάθε βράδυ Τό 
χελιδόνι, πουλί πού κελαϊδεΐ. Ή  Ιτιά, δέντρο πού 
του ταιριάζουν τά κελαΐδήματα, μάλιστα τό βράδυ 
βράδυ. "Ομως ή περιγραφή θά περάση γιά αληθι
νή, δταν τό δούμε καί τάκούσουμε τό χελιδόνι νά 
χαιρετάη τις βραδινές ομορφιές σιήν ιτιά απάνω. 
Έγώ άκόμα δέν τάκουσα, καί προσμένω νά μάθω 
άν τάκουσε κανένας άλλος.

Ό  περίφημος ο «κόραξ τής ερήμου» πού αντι
λαλούσε τά κλάματα ενός μακαρίτη ποιητή, καί μά
λιστα αντίκρυ σέ νεκροταφείο, είναι άλλο, πιο κλασ
σικό παράδειγμα άχαμνής περιγραφής. - '

'Η δυσκολία καταντάει μεγαλήτερη, κ’ ή σύχυση 
πιο απελπιστική δταν ό τεχνίτης τής πέννας έχει τί- 
ποτις απλό καί ζωντανό νά μάς πή, καί μάς τό σκε
πάζει ή μέ ρητορικές ή με λογής λογής άσκοπες πο
λυλογίες. Άντίς εικόνα βλέπεις τότες μουτζαλώματα, 

κι άντ'|£ ορίζοντα σύννεφα, ■

’Αλλού πάλε τά βλέπεις μέ περιττά καί μ’ άνά- 
ληθα στολίδια φορτωμένα τά πράματα. Πολυλογία 
κι αύτή θά πή μά πιύ βλαβερή,- επειδή μάς τήν πα- 
σαλείβει τή γυμνή καί τήν όμορφη τήν αλήθεια. Μα
νία ό φίλος μέ τις φιοριτούρες. Έ κεΐ πού χρειά- 
ζουνται ίσιες, απλές, φυσικές γραμμές, δός του καί 
σοΰ τραβάει φιοριτούρες. Υλικό βγαλμένο από τή 
φαντασία, λοιπόν ακατάλληλο γιά τά πράματα.

Τή φαντασία τή χρειάζεται βέβαια πάντα κανέ
νας γιά νά παραστήση ένα πράμα σωστά. Αύτό ναί. 
Τή χρειάζεται όμως γιά τις εικόνες πού θά μάς δώ- 
ση γιά νά παραστήση τάντικείμενό του αληθινά. Οί 
εικόνες αύτές δέν είναι ανάγκη νά είναι δά πάντα 
καί τού πρώτου νερού, καθώς λόγου χάρη ή περι
γραφή πού μάς άφήκε ή · Σαφώ μιάς ώριας παρθέ
νας, πού τήν παρομοίασε μέ μήλο ώριμο κι άνέγγι- 
χτο πού κρέμεται απάνω απάνω ότό δέντρο. Μπορεί 
απλά νά μάς τήν πή άφράτη, λυγερή, άπάρθενη,πού 
κι αυτά είκονίζουν κάποια συστατικά μιάς κόρης. 
Μπορεί τέλος νά τήν πή καί βεργολύγερη, αν τύχη κ’ 
έχει τέτοιο κορμί. "Ολα αυτά είκόνες είναι, καί χωρίς 
κάποια φαντασία καλές είκόνες δε γίνουνται.

Τό συστατικό δμως πού πρώτα πρώτα χρειάζε

ται, νομίζουμε, οποίος καταπιαστεί νά περιγράψη, 
είναι ή κυριολεξία. Αύτή ορίζει τις γραμμές, αυτή 
δίνει τά χρώματα. Ό  τεχνίτης πού ξέρει νά δουλέψη 
μέ τέτοιο σύνεργο, δέν μπορεί νά μή μάς δώση καί 
τή μορφή. Τή μορφή θά τή δώση μέ αληθινούς καί 
μέ μελετημένους παραλληλισμούς, μέ είκόνες. Αύτές 
σώνει νά είναι φυσικές καί καλά συλλογισμένες, καί 
θά μάς παραστήσουν τό θέμα τής περιγραφής, αδιά

φορο σέ τί είδος κόσμο ανήκει.

Θά μοΰ πήτε τώρα πώς έτσι δλα τά λογοτεχνικά 
έργα, καί πολλά από τά μή λογοτεχνικά άκόμα, κα
ταντούνε νά είναι περιγραφές. Καί βέβαια περιγρα
φές είναι, τί αλλο είναι; ’Από τήν Ίλιάδα ίσα μέτό 
στερνό στερνό καλό παραμυθάκι πού γράφτηκε, μιά 
σειρά περιγραφές. ’Απέραντη πινακοθήκη εικόνες τής 
ανθρώπινης, τέλος τής γήινης τής ζωής.

Μήτε ή γραμμή ως τόσο, μήτε τό χρώμα, μήτε 
ή μορφή κ* ή παρομοίωση δέν άξίζουνε τίποτα, άν 
τύχη καί δέν έχει ό φίλος μας καί καλό παρατηρητι
κό. *Α δέν τά μαζέψη στο νοΰ του σωστά κι αληθι
νά τά πράματα, ί πώς θά τά παραστήση αληθινά, μά 
άς έχη καί τού "Ομηρου τά χαρίσματα; Μπορεί νά 
μάς βγάζη διασκεδαστικά χαριτολογήματα,— κ’ υ
πάρχουνε τέτοια μερικά στον κόσμο, — δμως περι
γραφές καθώς τις θέλουμε, δηλαδή είκόνες τής ζωής 

γιά τήν Πινακοθήκη πού είπαμε, δέ θά μάς δώση.

Α. Ε .
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ΤΟ ΑΛΟΓΟ

Μέσα στό σταΰλο στεκότανε τό άσπρο άλογο 
καμαρωτό, μέ τήν άρματωσιά του άπό μαύρα χά- 
μουρα, μέ τις φιούμπες γυαλισμένες, μέ τΙς όπλές 
λουστραρισμένες, κ’ έβλεπ’ έξω πρός τό δρόμο, έτοι
μο γιά ζέψιμο.

'Ο σείζης, ξυπόλητος μέ άνασηκωμένο παντα
λόνι, μέσα στις βρεμένες πλάκες, και μέ άσκουμπω- 
μένα μπράτσα, μαλλιαρά, έβούρτσιζε τό τομάρι τού 
ζώου, τό άσπρο και γυαλιστερό σά μάρμαρο, στε
κόταν καί τό κοίταζε και πάλι άπλωνε τό χέρι του 

άπάνου του, ίσιαζε ένα λουρί πού είτανε στραβά, έ
πλενε μέ τό σφουγγάρι τά ρουθούνια τού άλογου, τό 
ξανακαμάρωνε, τού χτένιζε τό κούτελο, πάλι τόμορ- 
φοκοίταζε άπό μακρυά, σφυρίζοντας έναν ήχο βα
ρετό, όλο τόν ίδιο.

Τό άλογο στεκόταν αδιάφορο, υπομονητικό. Κά- 
που-κάπου έτέντωνε τάύτιά του κ’ εκοίταζε προσε
χτικά ένα κάρρο πού περνούσε, ένα μανάβη πού έ- 
φωναζε. Έννοιωθε πώς τό καθάριζαν, τό χάϊοευαν, 
τό στόλιζαν, κάτι εύχάριστο τ.ύ κάνανε, μά τ! εί
δους στολισμό, τί είδους καθαριότητα δέν έννοιωθε. 
Αύτό στεκόταν ήσυχο, ώς πού νάχούση τή φωνή ή 
ώς πού νά νοιώση τό χαστούκι πού είχε μάθει νά 
τού δίνουν, στό λαιμό ή στά καπούλια, δταν έπρεπε 
νά κωλώση γιά τό ζέψιμο ή νά ξεκινήση γιά τό 
δρόμο.

Ά ν είχε γίνει πιο ωραίο, δέν τό καταλάβαινε. 
’Εκείνος πού τό στόλιζε, τό χτένιζε, τό ομόρφαινε, 
δέν είταν άπ’ τό γένος του· κι δπως έννοούσε αυτός 
τήν όμορφιά γιά τόν δμοιο του, γιά τόν άνθρωπο, 
πώς θά τήν έννοιωθε δμοια τό ζώο; Μπορεί γι’ αύ
τό ή φορεσιά του, το λουστράρισμα, το χτένισμα πού 
τουκανε ¿άνθρωπος νά είταν άσχημιά. ΙΙοιός ξέρει;

Τό ίδιο σά νά στόλιζε τόν άνθρωπο ένα βώδι, 
ένας σκύλος, ένα άλογο.

Ό  σεί'ζης, άφού τέλειωσε τήν ετοιμασία, ¿μά
ζεψε τόν κουβά, τό σφούγγισε τό ξυστρησε κ’ έπήγε 
μέσα.

Τό άλογο, άδιάφορο, βλέποντας σ’ έναν άλλον 
κόσμο, στό δικό του, στεκότανε και κοίταζε....

Ο ΣΑΛΙΑΓΓΟΣ

Καταμεσής στό δρόμο, έμπρός στά πόδια μου, 

ένας σάλιαγγος στεκότανε.... όχι: περπατούσε.... ί

σως καί νά πήγαινε τρεχάτος· πώς μπορώ νά ξέρω 
έγώ, ένας άλλόφυλος, ποιό είναι γιά τούς σάλιαγγους 
άργό περπάτημα, ποιό τρέξιμο, ποιό στάσιμο;

Ή  μπόρα τής νυχτιάς θά είχε πλημμυρίσει τή 
φωλιά του και θά είχε βγή, τό πλάσμα τό απροστά
τευτο, νά μισέψη σ’ άλλη γειτονιά, νά βρή άλλη κα

τοικία.
Γι’ αύτόν, ό δρόμος είταν δλος ό κόσμος και πέ

ρα άπό τό δρόμο, άπό παντού, άπό κάτου, γύρω 
του, τίποτ’ άλλο δέν ύπαρχε, ούτε ζωή, ούτε θάνα
τος, ούτε στοιχεία, ούτε πλάσματα άλλα άπό τό 
σερνούμενο τό γένος του.

Καί πήγαινε ανύποπτα, μέ τήν ησυχία τής ά
γνοιας, μέ τήν ξενοιασιά τής άθωότητας· πήγαινε 
άργοσάλευτα, σά νά είταν ό κυρίαρχος τής δημι
ουργίας, σά νά περνούσε δ βασιλιάς, πήγοινε μπρο
στά του θαρρετά, δίχως νά νοιώθη πώς ο κίντυνος 
έρχόταν άπό πίσω του, άπό μπρός του,. άπό πάνου 
του, πώς σέ μιά στιγμή θά είταν λυώμα, σέ μιά 
στιγμή ένα παπούτσι, μιά ρόδα, ένα πέταλο, θά 
τούκοβε τό δρόμο μαζί μέ τή ζωή-του.

Πήγαινε τυφλά, στή μοίρα τών σαλιάγγων, α
παράλλαχτα δπως πάμε κ’ έμείς, οί μεγάλοι σά- 
λιαγγοι, πρός τήν αιώνια μοίρα μας, έτσι ξένοιαστα 
κι ανύποπτα, δίχως νά ξέρουμε ποιά είναι ή άτέ- 
λεκοτη ζωή, δίχως νά ξέρουμε πού βρίσκεται τό βά
ραθρο πού θά μάς καταπιή, πότε θά πέση άπάνου 
μάς ή συφορά πού θά μάς λυώση.

Η ΜΤΓΑ

Μιά μύγα στεκότανε στό τζάμι. "Απλωσα σιγά 
τό χέρι μου νά τήν άγγίξω, έτσι, γιά παιχνίδι.Άλλά 
κείνη, δίχως νά πετάξη, δίχως νά νοιώση, παραδό- 
θη, λυώστηκε άπ’ τά δάχτυλά μου κ’ έπεσε χάμου 
έλαφριά κι άργά, σάν πούπουλο. Είταν ψόφια. Είχε 
πεθάνει βλέποντας έξω τή ζωή.

Καί ή ζωή, άδι.άφορο, πήγαινε τό δρόμο της, 
δπως πάει πάντα, γεννώντας καί σκοτώνοντας, δίχως 
νά βλέπει τί άφήνει πίσω της, δίχως νά ξέρη τί θά 
κάνη μπρός της. Πάει στραβή, τρελλή, άναίσθητη· 
κι δλο πάει.... Ά ν ¿γεννήθηκε στό διάβα της ελέ
φαντας ή άν ψόφησε μιά μύγα δέ νογάει. Γι’ αύ
τή δλα τά πλάσματα είναι ένα- θερία καί ζωύφια 
σέρνοντ’ άπό πίσω της δπως πάνε τά κουτάβια πίσω 
άπό τήν μάννα. Ούτε γιά τά μεγάλα υπάρχει δύνα
μη, ούτε γιά τά μικρά προστασία.

Τό λιοντάρι θά ψοφήση μιά μέρα, ξαφνικά, μέ
σα στή σπηλιά του, δπως ή μύγα πού κβκκάλιασε 

στό τζάμι. Κομμιά υπεροχή δέν υπάρχει στή ζωή
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ΙΙοιά υπεροχή ; ‘Ο άνθρωπο; ; Κουταμάρα. Έτσι δέν 
πέφτει κι αυτό;, πεθαμένο;, έκεΐ πού περπατάει; 
Μπορεί νά γεννιέται οποτε θέλει, νά πεθαίνη δποτε 
θέλει ; "Ισω; νά μπορή νά ξεφεύγη κάποτε άπ’ τό 
θάνατο· άλλα που ξέρουμε μείς άν δέν τό κάνει αύ- 
το κ’ ή μύγα κι άν δέν ξεφεύγει άπδ ένα ξεροβόρι, 
γιά νά πέση σέ μιά παγωνιά ;

Κι άν δέν τό κάνει αυτό ή μύγα, ποιό; θά μάς 
πή οτι ό άνθρωπο;, πού μπορεί νά τό κάνη, είναι 
γΓ αυτό και πιο τέλειο πλάσμα κι δχι πιό γελοίο ;

Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ Σ 

—  -------

ΑΠΟ ΤΑ “ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 2Ε 
ΠΡΟΖΑ,, TOT CHARLES BAUDELAIRE

XXV

-Η ΩΡΑΙΑ &ΩΡΟΘΕΑ

'Ο ήλιος χτυπάει τήν πόλη κατάκορφος και τρο

μερός. Ό  άμμος θαμπώνει τό μάτι, και τό πέλαγος 
αστράφτει. Χαυνωμένος δ κόσμος πέφτει λιγόψυχα 
καί μεσημεριάζει — άνάπιχψη πού είναι ένα είδος 
θάνατος γλυκός, όπου κοιμάμενος μισοξύπνητα δοκι
μάζει κανείς τήν ηδονή τού μηδενισμού του.

Ώςτόσο, γερή καί αγέρωχη σαν τον "Ηλιο, προ
χωρεί ή Δωροθέα μέσα στήν έρημη στράτα, μόνη 
αύτή ζωντανή τήν ώρα τούτη, κάτω άπδ τή γαλα
νή άπεραντωσιά, μαυράδι πού λαμποκοπάει απάνω 
στο φως.

Προβαίνει, κουνώντας μαλακά τδν κορμό της, 
πού είναι τόσο ψιλός, απάνω στούς γόφους της, τό
σο γιομάτους. Τδ μεταξωτό φόρεμά της, τριανταφυλ
λί ανοιχτό, ξεκόβει χτυπητά στο σκοτάδι τού πετσιού 
της, καί κολλητό απάνω της, ξεσηκώνει πιστά τήν 
κυπαρισσένια κορμοστασιά, τις πλάτες της πού μπαί
νουν, τό λαρύγγι πού πετάει.

Ή  κόκκινη δμπρέλλα της στραγγίζει τό φως, καί 
ρίχνει απάνω στο σκοτεινό πρόσωπό της, τής άντιθω- 
ριάς της τδ αίματερδ κοκκινάδι.

Τό βάρος τής πελώριας κόμης της, σκεδόν μα
βιάς, τραβάει πίσω τδ ντελικάτο κεφάλι, καί τής δί
νει ένα ύφος θριαμβευτικό καί δκνό. Βαριά κρεμα
στά σκουλαρίκια σιγομουρμουρίζουνε στά μικρούλια 
ταΰτιά της.

Πότε καί πότε δ μπάτης άνασηκώνει τήν άκρη 
τού κυματιστού φουστανιού της, καί δείχνει τή γάμ
πα της γυαλιστερή καί περήφανη. Καί τό πόδι της, 
όμοιο μέ τά πόδια των μαρμαρένιων θεών, πού κρα
τεί ή Ευρώπη κλεισμένες μέσα στά μουσεία της, ά- 
ποτυπώνει πιστά τάχνάρι του στόν ψιλό τον άμμο.

Γιατί είναι τρομερά κοκέττα ή Δωροθέα, τόσο κο- 
κέττα πού ή χαρά της νά τή θαμάζουνε, ξεπερνάει 
τήν περηφάνεια της πού είναι ξεσκλάβωτη, καί γι’ 
αυτό, μολονότι λεύτερη, περπατάει ξυπόλυτη. <

Προβαίνει έτσι, αρμονικά, ευτυχισμένη πού ζεϊ, 
καί χαμογελώντας μέ άσπρο χαμόγελο, σά νά τηρούσε 
κάπου στο χώρο μακριά, έναν καθρέφτη νάντανακλά 
τήν περπατησιά της καί τήν ομορφάδα.

Τήν ώρα αύτή, πού τό ήλιόκεντρο κάνει κι αύτα 
τά σκυλιά νάλυχτοΰν άπδ τον πόνο, ποιά τάχα νάναι 
ή σπουδαία αίτία πού κάνει νά πηγαίνει έτσι ή ό- 
κνή Δωροθέα, ωραία καί ψυχρή σάν τον μπρούντζο;

Γιά ποιό λόγο νάφησε τό μικρό της καλύβι, τό
σο φιλάρεσκα συγυρισμένο, πού τάνθια καί τά πλεγ
μένα χλωρόκλαδα τό κάνουνε, μ* έξοδα τόσο λίγα, 
ένα σωστό μπουντουάρι; δπου τόσο τής αρέσει νά 

κάθεται νά χτενίζεται, νά καπνίζει, νά κάνει, αέρα ή 
νά κοιτάζεται στόν καθρέφτη τής μεγάλης από φτε
ρά βαντάλιας της, ενώ ή θάλασσα, πού δέρνει τάκρο- 
γιάλι, μιά εκατοστή βήματα αλάργα, στάόριστα ό
νειρά της κάνει άκκομπανιαμέντο μονότονο καί δυνα
τό, καί μέσ* από τή σιδερένια χύτρα, δπου βράζει 
εξαίρετο γιόμα, καραβίδες μέ ρίζι καί σάφρανο, έρ
χεται απ’ τήν αυλή ή μυρουδιά πού κεντάει;

"Ισως έχει νάνταμώσει κανένα νέο αξιωματικό, 
πού ακούσε, σ’ απόμακρα περιγιάλια, τούς συντρό
φους του νά μιλούνε γιά τήν περιλάλητη Λωροθέα. 
Σίγουρα, τάπλοϊκό τό πλάσμα, θά τον παρακαλέσει 

νά τής ιστορήσει τον μπάλο τής Όπερυς, καί θά τον 
άρωτήσει, άν μπορεί κανείς εκεί νά πάει μέ πόδια 
γυμνά, καθώς στούς κυριακάτικους χορούς, δπου οί 
γριές Καφρίνες, κι αυτές άκόμα, μεθούνε καί παλα
βώνουνε από χαρά* κι άκόμα, άν οί ωραίες κυρίες 
τού Παρισιού είναι, δλες πιό. δμορφες άπ’ αυτήν.

Όλοι τήν περιποιούνται καί τήν καμαρώνουν, 
και θά ειτανε ή Δωροθέα τέλεια ευτυχισμένη, άν δέν 

είχε νά μαζεύει λεφτό λεφτό, γιά νά ξαγοράσει τή 
μικρή της τήν άδερφούλα, πού έχει τά έντεκα της τά 
χρονάκια, καί είναι κιόλας ώριμη, καί τόσο ωραία ! 
θά τό καταφέρει δίχως άλλο ή καλή Δωροθέα· δ ά- 
φέντης τού ιίαιδιοΰ είναι τόσο φιλάργυρος ! τρομε
ρά φιλάργυρος, γιά νά μπορεί νά νοιώσει άλλην ο
μορφιά έξόν άπδ τής Λίρας!

Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ

Ό  θάνατος είναι άσπρος. Μάβρος δ θάνάτος δέν 
είναι. Σπλαχνικά καί φιλόστοργα, ή μάννα μας ή γίς 
μάς άποπαίρνει, μάς άποβγάζει γλυκά δλες τις . μα- 
βρίλες τής ψυχής μας, τις σαβανώνει καί τις κρύβει 
στά τρίσβαθά της. Ό  θάνατος άσπρίζει τούς νεκρούς, 
κ’ έτσι φαίνουνται κατόπι μόνο οί άρετές μας, πού 
χρωστούμε σ’ άφτές μιάν άγαθή μας άθανασία.

ΨΥΧΑΡΗΣ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

’Από τό Λιοντάρι στήν Τριπολιτσά κι άπό κεϊ 
στήν ’Ολυμπία. Στήν Τριπολιτσά μείναμε ένα δει
λινό μοναχά καί τή νύχτα. Τήν άλλη μέρα, ξημε
ρώματα, φύγαμε. Έγώ τράβηξα γιά τήν ΙΙάτρα κι 
ό κ. Πάλλης πήρε τήν άλλη γραμμή του σιδερόδρο- 
μου, τή γραμμή τής Μεγαλούπολης, καί πήγε στήν 
Καρύταινα.Ήθελε νά ίδεΐ τό ίστορικό της κάστρο, τό 
φράγκικο. Στις 20 του Τρυγητή, τή νύχτα, άντα- 
μωθήκαμε στόν Πύργο και στις 27, τό μεσημέρι, 
τραβούσαμε γιά τήν ’Ολυμπία, νά υποδεχτούμε τους 
τρακόσους δασκάλους πού θά έρχόντουσαν τάλλο 
πρωί.

Στό τραίνο μέσα, πάνου στή κουβέντα μας, μι
λήσαμε καί γιά τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες. Κατα
δίκασε πολλά από ταγωνίσματα γι’ άνωφέλευτα 
σήμερα καί πούγίνουνται μόνο γιά νά δείχνουν τήν 
άγιάτρευτη προγονοπληξία μας.

— Έγώ, μούπε, έγραψα άλλοτε στήν Όλυμ 
πιακή έπιτροπή καί πρόσφερα κάπιο χρηματικό 
βραβείο γιά νά μπει μέσα στάλλα τάγωνίσματα καί 
τό άνέβασμα βουνού. Έ χ ει τόσα βουνά ή πατρίδα 
μας καί δέ Οά ζημιωνόμαστε ά συνηθίζαμε νάνεβαί- 
νουμε τά βουνά....

— Καί ή έπιτροπή;
— Δέν τό δέχτηκε τάγώνισμα. Στραβοκέφαλο 

αυτό τό Έθνος· τίποτα δέν καταλαβαίνει!...πρόστεσε 
μέ πόνο.

Ξεσηκώνω ένα κατεβατό από τό καρνεδάκι μου.
«’Ολυμπία, 27.8. νύχτα.

«Τό φεγγάρι, όλόγιομο, άργοκυλάει πάνου άπό 
το Κρόνιο. Καθόμαστε στο μπαλκόνι τού Ξενοδο
χείου καί χαιρόμαστε τήν πανέμορφη ζουγραφιά. 
Όλόγυρα βουναλάκια πευκοντυμένα. Κάτου άργοκυ- 
λάνε ασημωμένα τά νερά τού Ρουφιά.’Ακούγεται ά- 
πομακρο, ρυθμικό, τό κλάψιμο ιού γκιόνη. Κι 6 κ. 
Πάλλης άπαγγέλνει χαμηλόφωνα τό τραγούδι του, 
τό τραγούδι τού «Γκιόνη», πού τό κλάμα του συβο- 
λίζει τή νέκρα τής γενιάς μας».

Ο -

ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Στις σελίδες 451 καί 4ΰΰ τούτου τού τόμου ά- 
ναγκάστηκα, γιά νάναιρέσω μερικές κωμικές άνα- 
κρίβειες τού κ. Κουλουμπάκη, νά δημοσιέψω μιά 
σύντομη περιγραφή τού ταξιδιού μας στήν ’Ολυμπία. 
Τήν ξαναδιαβάζω σήμερα, ξεφυλλίζω καί τό καρνε
δάκι μου, καί βρίσκω πώς δέν έχω τίποτα σημαντι
κό νά προστέσω σέ δσα τότες έγραψα. "Ο,τι είχαμε

(*) Τέλος. Κοίταξε άριθ. 453, 454, 455, 456, και 458.

νά κάμουμε μέ τούς δασκάλους, τό κάμαμε. Τούς 
καμαρώσαμε πού γλεντούσανε. Γλεντήσαμε καί μείς 
μαζί τους, μέ τό δικόνε μας τίν τρόπο. Δέν τούς ε
νοχλήσαμε καθόλου. Μάλιστα ό κ. Πάλλης σάν ά- 
κουσε πώς μάς μυριστήκανε, τραβήχτηκε στό ξενο
δοχείο.

— Δέν άξίζει, μουπε, νάν τούς χαλάσουμε τό 
γλέντι. θάναι χωριατιά άπό μέρος μας.

Φωτογραφηθήκαμε μαζί μέ τούς δασκάλους. 
Δυστυχώς οι φωτογραφίες είναι κάπως θολές καί δέ 
θά βγούνε, μού είπανε, καθαρά στόν τσίγγο. ’Αλ
λιώτικα θάν τίς τύπωνα στό «Νουμά», έτσι γιά θύ
μηση. ’ Ισως τυπώσω μιά πού βγάλαμε οί δυο μαζί 
μ’ ένα γέρο χωριάτη, αύγσυλά.

Τάλλο πρωί τό τραίνο, άπό τόν Πύργο στήν Πά
τρα, γιομάτο δασκάλους. Καί μεϊς μαζί τους. Πολ
λοί άπό δαύτους τό ξέραν'ε πιά πώς είχανε συνταξι
διώτη τους καί τόν κ. Πάλλη, μά δέν πειραχτήκανε 
καθόλου οί άθρώποι. Τί τούς ένοιαζε; Τό γυρισμό 
τούς στά σπίτια τους συλλογιζόντουσαν, όπως καί 
μεΐς. Τίς προπαγάντες καί τίς συνωμοσίες κατά τής 
καθαρεύουσας, μόνο ό κ. Κουλουμπάκης τίς ¿νει- 
ρεύτηκε δστερ’ άπό λίγες μέρες. Γελάσαμε μέ τά ό
νειρα τού κ. γλωσσαμύντορα, καθώς θά γελάσανε 
καί οί δασκάλοι. Στό τραίνο μέσα μού υπαγόρεψε 
καί τούς τίτλους «Κύριε Ααγοπάτη, περιμένουμε τό 
συμπέρασμά σου — Κύριε Ααγοπάτη, είναι χρέος 
σου νά βγάλεις μιάν άπόφαση» κτλ. γιά μερικά άρ- 
θράκια πούγραψα κατόπι στό «Νουμά».

Δέν ξέρω άν έμεινε εύχαριστη μένος, καί πόσο, 
άπό τή συντροφιά μου. Έγώ θά τονέ βγνωμονώ πάν
τα γιά τίς δεκαπέντε μέρες πού πέρασα μαζί του, 
καί τό περσότερο γιατί μού δόθηκε ή εύκαιρία νά 
γνωριστώ άπό κοντά μ’ έναν τέτιο ξεχωριστό πα
τριώτη. ΓΙολλέ, φορές πού τόν άίιουγα νά μιλάει 
γιά έθνικά ζητήματα, μέ τόν πρωτότυπο, τό δικόνε 
του τόν τρόπο, ταλάνιζα τό "Εθνος μας πού δέν ευ
τύχησε νά κυβερνιέται άπό τέτιαγερά μυαλά κι άπό 
τέτιους άτσαλένιους κι ¿λόϊσους χαραχτήρες.

Τ.

ΕΝΑ ΛΑΎΚΟ ΕΡΓΟ - Ο ΓΑΜΟΣ 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΡΗΣ & &

Παραστάθηκε μερικές βραδιές - στήν αράδα μέ 
άρκετή έπιτυχία στό «Πολυθέαμα» ένα σκηνικό μου 

έργο, «Ό  γάμος τής Μαριορής», έμπνευσμένο, ας 
πούμε, άπό τό γνωστό λαϊκό τραγούδι «Ηοιόνε θά 
θά πάρεις, Μαριορή; — Τού Τριτσιμπίδα τό παι
δί». Κρίνω άπαραίτητο νά πώ δυό λόγια, όχι γιά 
τούς μανταρίνους τού Τύπου πού βρήκανε τήν ευ
καιρία νάνοητολογήσούνε σέ βάρος μου, μά γιά κεί
νους πού δείξανε κάπιαν όπωσδήποτε προσοχή κ’ I- 
χτίμηση στήν ίσαμε τώρα θεατρική έργασία μου.

Ίσως νά μήν τό ξέρετε ή νά μήν τό προσέξα
τε πώς σιγά σιγά άρχίνησε νά δημιαυργεΐται ένα
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είδος λαϊκδ θέατρο, που α δουλέψει καλοσυνείδητα 
θά τραβήξει μέ τδν καιρδ τις λαϊκέ; τάξε; άπδ τούς 
Φασουλήδες και Καραγκιόζηδες καί θάν τις κάνει 
νά πιθυμήσουνε καϊ διαλεχτώτερη κάπως πνεματι- 
κή τροφή. 'Η αρχή έγινε μ’ έ'να έργο λαϊκό, παρα
γεμισμένο μέ κάπως χοντροκομένα χωρατά και μέ 
γνωστού; λαϊκούς τύπους, καί δ κοσμάκης πατεις με 
πατά) σε γιόμιζε κάθε βράδι τδ μικρδ Οεατράκι τής 
δδοΟ ’Οφθαλμιατρείου καί τις τσέπες συγραφέα και 
ηθοποιών. Σά μου ζητήθηκε άπδ τδ θέα
τρο αύτδ ένα έργο λαϊκό, δέ δίστασα καθόλου, μά 
κάθισα καί τούς τδγραψα. Δέ λογάριασα μόνο τά πο
σοστά πού θάπαιρνα. Λογάριασα καί κάτι άλλο’ τδ 
χρέος πού είχα νά δουλέψω γι’ αύτδ τδ θέατρο τδ 
λαϊκό, νά δώσω καί γώ δ,τι μπορούσα νάν τού δώ
σω, καί τδ σπουδαιότερο, νά παρακινήσω μέ τδ πα
ράδειγμά μου καί τούς άλλους θεατρικογράφους μας 
νά κατέβουν άπδ τούς χρυσελεφαντένιου; θρόνους τους 
καί νά δώσουν κάτι, άς είναι καί τά ψίχουλα τού 
πλούσιου τους τραπεζιού, στδ λαό.

Έγραψα μιά χωριάτικη ζουγραφιά— ΗΘΟΓΡΑ
ΦΙΑ μού τή διαλαλούσανε στά θεατρικά προγράμ
ματα, καί χαλάλι τους. Πήρα χωριάτικους τύπους, δσο· 
μπόρεσα άπδ τδ φυσικό, καί τού; έβαλα νά ζούνε 
καί νά κουβεντιάζουνε σέ μιά υπόθεση γάμου πού δ 
καθένας τους τή βλέπει μέ τά δικά του μάτια καί 
μέ τά δικά του συφέροντα. "Ο,τι κωμκούς τύ:. ι\ς 
μπορεί νά συναντήσει κανείς σ’ ένα χωβιδ (τδν ψευ- 
τολόγιο φοιτητή, τδ στενοκέφαλο δάσκαλο, τδν ά- 
ρειμάνιο καί κοτοφαγά άποσπασματάρχη κλπ.) τούς 
άνέβασα πάνου σιή σκηνή. Μά τδ σπουδαιότερο 
πρόσωπο τής ζουγραφιάς μου, κείνο πού Ιπιμελή- 
θηκα περσότερο καί τδ ζουγράφισα μέ πιδ χτυπητά 
χρώματα, είναι δ άδερφδς τής νύφης. Σιδ πρόσωπό 
του πάσκισα νά δείξω τήν τυραννική έξουσία τού ά- 
δερφοΰ μέσα στή Ρωμαίϊκη φαμελιά, καί μάλιστα 
τή χωριάτικη, -  μιά έξουσία πού φανερώνεται τυ- 
ραννικώτερα καί βαρβαρώτερα στδ ζήτημα τού γά
μου τής άδερφής.

«— Ό  γάμος είναι, νά πούμε, συφέρο.;..Έχου
με μιάν άδρεφή, νά πούμε, τήν ταΐζουμε,?τή μεγα
λώνουμε, φτύνουμ’ αίμα νάν τή φέρουμε σέ μιά θέ
ση, νά πούμε, πού νά μπορέσει κι αύτή \ ά μάς δώ
σει κάτι.... Χά, σάν τδ ζώ δηλαδής. Μεγαλώνεις τή 
γελάδα νά σού δώσει γάλα, νάν τδ πουλήσεις, νά 
βγάλεις τά δσα ξόδεψες για δαυτηνε. Παντρεύεις 
καί τήν άδρεφή σου γιά τδν ίδιο τδ σκοπό. Τά έξοδά 
σου νά βγάλεις. Δέν έχω δίκιο, ρέ Κώτσο, έτσι, στδ 
θεό σου;»

Ό  κοσμάκης ξεκαρδίζεται σάν άκούει τά λόγΓ 
αυτά τού αδερφού τής Μαριορής. Τά βρίσκει κω

μικά. Κέρδος κι αύτό. Αύριο θάν τά βρεϊ τραγικά 
καί τότε θάρχινήσει νάθρωπίζεται.

θαρρώ άρκετά είπα γιά νά δικιολογήσω μιάν ά- 

πιστία μου.... πρδς τή «Μεγάλη Τέχνη», καθώς έ
λεγε κάπιος οοβαρός κύριος πού ξέρει μοναχά τδ- 
νομάτηςνά παπαγαλίζει, χωρίς νά μάς δείξει ϊσαμέ 
σήμερα μέ κανένα έργο του πώς ευτύχησέ νάν τή 
γνωρίσει κι άπδ κοντά. Τά περσότερα λόγια είναι 
περιττά. Ά , καί τούτο : Μού ζητηθήκανε καί τρα
γουδάκια άπδ τούς ήθοποιούς γιατί, λέει, ό κοσμά
κης κακοσυνείθισε έτσι καί τά ζητάει. Τούς είπα·

— Έχουμε τόσα όμορφα δημοτικά τραγούδια. 
Διαλέχτε δποια σάς”κάνουν καί πέστε τα στή σκηνή.

Κ’ έτσι γίνηκε καί, φαίνεται, πώς πέτυχε, άφού 
ό κοσμάκης τούς τά ζητάει δυδ καί τρεις φορές νάν 
τά ξαναπούνε.

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ. ΦΕΞΗ

Μ ΕΝΕΟΕΚΓΟΣ

Μοναδικός στην έννοια καί σιό ΰφος του, ανάλογος 

του Πλάτωνα είναι ό Μ»νέξενος· γιατί δέν έχει κανένα η

θικό θέμα. ούτε φιλοσοφικές συζήτησες, άλλα μόνο κοροϊ
δεύει χιιί σαιυρίζα τυΰς ρήτορες εκείνης τής έποχής, πού 

εΐταν όλοι τους δημοκόλοι κιιί άερολόγύΐ κ’ είχαν τήν τέ
χνη ■ νά ευχαριστούν ανόητα τό λαό και νά τόν παραστρα
τούν σέ άνόητες πράξες. Έ *εΐνο που γίνετ’ ολοένα μέ τή 

φλύαρη άρθρογραφία, έγινόαιν τότε μέ τούς ρήτορες. Καί 

σατνρίζοντας τό κακό ό ΙΊλάτωνα; έφτιασε ένπ λόγο επι
τάφιο τάχα γιά ΆΟηνα'ους πυΰ ¿σκοτώθηκαν στον πόλε
μο ένα λόγο πού είναι λίγο από ιόν επιτάφιο τού Πε
ρικλή παρμένος καί λίγο από τό Λυσία, τόν Ισοκράτη κι 
άλλους ρήτορες καί πού άραδιάζει τεχνικά σοφιστείες καί 
μεγάλα λόγια* χωρίς νά λέη τίπστε σωστό κι όμως όλα νά 

φαίνουνται λογικά. Ό  Μενέξενος είναι μεταφρασμένος από 
τόνκ. I. Ζερβόν.

- X -

ΜΥΟΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ:

Κάτι ξεχωριστό καί Ιδιαίτερε» στην παγκόσμιο φιλολο- 
λογία είναι τό φανταστικό διήγημα, ποί< ή καλύτερη του 
φανέρωση έγινε σιήν ’Αγγλική φιλολογία μέ τόν Πόε, τόν 
Οΰέλς κλπ. Σά συνέχεια των άραβο-περσικών παραμυ
θιών καί αντίλαλος τής Ινδική ; μυθολογίας, μιά δυνατή 
πνοέΡδημιουργίας καί δίνει μιά βαθειά αισθητική απόλαυ

ση, δτ&ν - πράμα δύσκολο — άβίαστα πλέκεται ό μύθος καί 

μέ τρόπο τεχνικό παρουσιάζεται ή έμπνευση. Τέτοια διη
γήματα στή φιλολογία μας παρουσιάζονται πρώτη φορά 
μέ τό νέο βιβλίο «Μύθοι τής Ζ οής» τού κ. I. Ζερβού. Οί 

μύθοι αύτοί πλεγμένοι πάνου σέ δυο φανταστικούς ήρωες, 
έχουν μορφές καί συμβάντα τής Ανατολής, σύμβολα γενι
κά τής σκέψης καί τής ζωής, βγαλμένα από τήν παρατή
ρηση καί τή σοφία των λαών.



— Γιά σάς τά λέγει αυτά, κ. Πρωθυπουργέ.
Και 6 κ. Πρωθυπουργός γαληνιώτατος·
— ’Εγώ έν τούχοις δεν συγχύζομαι. "Οπως καί
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ΒΟΓΑΗ. Δευτέρα, 5 του Δεκέβρη.

 ’Εκτός χών άλλων και δ κ. 1ΙΑΤΣΟΓ-
ΡΑΚΟΣ έρωτά τον κ. υπουργόν της Παιδείας χί έ- 
νηργήθη καχά χοΰ γραμμάτέως τοΰ Έθν. Πανεπι
στημίου κ. Παλαμά, δ όποιος έδημοσ'ευσεν εις χδν 
«Νουμάν» ένυπόγραφον άρθρον είς γλώσσαν δημο
τικήν καί έπομένως παρεβίασε τοιουτοτρόπως τδ Σύν
ταγμα. ’Αναγιγνώσκει δ κ. Πατσουράκος περικοπήν 
του άρθρου τοΰ κ. Παλαμά (Σημειώσεις σχδ περι
θώριο) (*) είς χήν δποίαν έκφράζεχαι ή γνώμη δχι 
θά έπικρατήση έπί τέλους ή Δημοτική και φρυαχ
τεί, διότι δ κ. Πρωθυπουργός δέν ένθυμεΐχαι χάς δη
λώσεις του δχι θά καταδιώκη άπηνώς τούς γράφον
τας είς αύχήν χήν γλώσσαν υπαλλήλους.

ΗΡΩΘΓΠΟΪΡΓΟΣ. Δέν ιΐπον ποτέ αύτδ έγώ.
ΓΙΑΪΣΟΓΡΑΚΟΣ. "Ωστε είναι έλεύθεροι οί δη

μόσιοι υπάλληλοι νά γράφουν είς αύχήν χήν γλώσ
σαν ;

ΙΙΡΩΘΠΙΟΪ’ΡΓΟΣ. Βεβαίως έφόσον δέν πρόκει
ται περί δημοσίων έγγράφων. 'Ως Ανέκαθεν έδήλω- 
σα έκαστος είναι έλεύθερος νά γράφη χά λογοτεχνι
κά του έργα είς οίανδήποτε γλώσσαν θέλει. Δέν 
δυνάμεθα νά έμποδίσωμεν τήν διατύπωσιν τής έλευ- 
θέρας σκέψεως. ’Αρκεί νά γράφωνχαι χά δημόσια 
έγγραφα είς τήν καθιερωθεϊσαν ύπδ του Συντάγμα·- 
χος γλώσσαν.

11ΑΤΣΟΪΡΑΚΟΣ. "Ωστε έπιδοκιμάζετε τδ άρ
θρο ν ; Κύριε Πρόεδρε, έγγράψετέ με είς τάς έπερω- 

τήσεις διά νά έλέγξω τήν Κυβέρνησιν. θά σάς ά- 
ποδείξω άπδ ποια έλατήρια δρμάχαι....

«ΑΚΡΟΠΟΛΗ» 6 χοΰ Δεκέβρη, σελίδα 1.

«Κάθε τόσο και δλίγη γλωσσική συζήτησις.
Ό  κ. Παχσουράκος καταγγέλλει έπί προσβολή 

τής Συνταγματικής διατάξεως περί έπισήμουγλώσ- 
σης κλπ. τδν κ. Παλαμάν γράψαντα είς χελευχάίον 
φύλλον χοΰ «Νουμά»·

— "Οσοι λένε δχι είναι δημοτικιστές χωρίς νά 
είναι μαλλιαροί καί ψυχαριστές, δέν ξέρουνε τί τούς 
γίνεται....

Παρατηρεί δ κ. Πατσουράκος·

(*) 2 η μ . τον *Ν όυμα». Ό  κ. γλωσσαμύνχωρ διάβασε

1 ) 121 άπδ τα «Σημειώματα στο περιθώριο» πού δηαο- 
σιεύτηχε στην 609 σελίδα χοΰ «ΝονμΛ» (άριθ, 455, 13 

τοΰ Νσέβρη, 1911).

άλλοτε είπα, είμαι υπέρ τής άπολύχου έλευθερίας 
τής σκέψεως.

Καί έτσι κόβεται δ βήχας του κ. Παχσουράκου. 
Ά λλ1 Ακούεται ύστερόγραφον απειλής περί συνε- 
χίσέως είς ιδιαιτέραν έπερώτησιν....

Αυτή ή γλωσσική Κωπαίς δέν θά πάψη ποτέ 
τέλος πάντων ; ΙΤοτέ;....»

- 0 -

Ό  «Τηλέγραφος» (τδ κοπέλι τής «’Αμάλθειας» 
ή τής άμάθειας καθώς τονέ λένε στή Σμύρνη) 
δημοσιεύει (6 του Δεκέβρη, σελ. 2, στήλη 0) τδ ά* 
κόλουθο τρομερδ άρθρο.

«Τδ Αργυρώνητον δργανον τών Ψυχάρηδων καί 
Πάλληδων έν Άθήναις, δ «Νουμάς» τδ ψωμΐζον 
άπδ τά λιανά του έν Αιβερπούλη άρχιχσέλιγκα, έ
χει καί ένα Ανταποκριτήν είς τήν Σμύρνην, δ όποιος 
Απέστειλεν έντεΰθεν Ανταπόκρισιν, δημοσιευθεΐσαν 
έν τφ τελευταίο) φύλλφ του μαλλιαρίκοΟ τούτου δρ* 
γάνου καί ψέγουσαν τδν «Τηλέγραφον» διά τήν ά
μυναν, ήν διεξάγει υπέρ τής πατρίου ήμών γλώσσης 
καί διότι δέν γράφει τδν λάρυγγα καταπιόναν καί 
τήν σπονδυλικήν στήλην ραχόσκινο.

Έάν δ ρηθείς Αργυρώνητος Ανταποκριτής έχη 
τδ θάρρος τής γνώμης του καί άφου,ώς νομίζει, ευ- 
ρίσκεται έν τή άληθείφ ύπεραμυνόμενος τής γλώσ
σης τών καπη λείων καί τών τριόδων, <διατί δέν έχει 
τήν τόλμην νά θέση κάτωθεν τής έξωφρενικής άν- 
ταποκρίσεώς του τήν υπογραφήν του, Αλλά θέιει 
ψευδώνυμον, διά νά τδν άποκαλύψωμεν είς τδ κοινόν 
καί διά νά Αποδείξωμεν τί έπιδιώκουσιν οι αντεθνι
κοί ούτοι τσελιγγάδες, οί άποτολμήσαντες νά άπο- 
καλέσωσι τδν Ελληνισμόν Ρωμηοσύνην».

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ -  Π. Σ. ΔΕΑΤΑ
¿τονλιοΰνται στό γραφ είο  τον  *Νονμα»

Γ ι ά  τήν κ χ τρ ίδ α  — *Η  χ ιρ Ώ ιά  τή ς  Η * -  
β ελοηούλα ς (έκδοση λούσου, δεμένη, μέ ει
κονογραφίες τού κ. Ν. Αύτρα καί τής κ. Σ. 
Λασκαρίδη) Δρ. 3,50.

ΙΙα ρ ΐψ .ύΟ ι χ ω ρ ίς  ΰνομ.» (έκδοση λούσου κτλ) 
μέ εικονογραφίες τοΰ κ. Δ. Κωνσταντινίδη. 
Δρ. 3,50.

Τ ο ν  κ α ιρ δ  το ΰ  Β ο ο λ γ σ ιρ ο κτόν ο υ  (τόμοι 2, 
δεμένοι κτλ. μέ εικονογραφίες τοΰ χ. Λ. Κω- 
στανιινίδη) Δρ. 4,50. - Ό  κάθε τόμος γιά τδ 
έξωτερικδ μέ λεφτά παραπάνου γιά τά τα
χυδρομικά.
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(3 O,TI <£>ΕΛΕΤΕ

Μέ τούτο τό φύλλο κλείνουμε τήν 9φ χρονιά τού «Νου- 
μ ’ ». Τήν άλλη Κεριακή φ·’»λλο δέ θά βγεί. Ά ποφασίσ ιμ« 
v i  γιορτάσουμε τά δεκάχρονα τού «Νουμά» κάπως πραχτι- 
χώτερα. Νά βγάλουμε δηλ. μαζί μέ τό Πρωτοχρονιάτικο 
φ',λλο κ ' iv a  φύλλο ξεχωρισιό πού ν ϊχ ε ι μέσχ τά περιεχό
μενα τούτης τής χρονιάς κα ί τού 1903, 1904, 1905 ^καΐ 
1*)ιιιΐ. τών πρώτων δηλ. τόμων πού δέν έχουνε δημοσιευ ε ΐ 
τά περιεχόμενά τους. "Ετσι γ ίνετα ι κάτι πού επρετε ν ϊχ ε ι 
γ ίν ε ι άπό χιόνια  καί δ ίν ε τ ιι στούς καινούριους άναγνώσιες 
μας καί μιά λογοδοσία, νά πούμε, τής πρώτης τετραετίας 
τού «Νουμά». Τά περιεχόμενα τής Α’ χρονιάς (1903) μάς 
τάχει το μάσει άπό καιρό 6 Μ υτιλήνης γιατρός κ. Θεόφι
λος Σάκκης. Τά φετεινά δ κ. Ν. ΙΙοριώτης. Καί τάλλα 
(1904, 1905 κα ί 190Λ) θάν τά τοιμάοει δ κ. Γιώργος Ν. 

Πολίτης.
— *0 φίλος Πέτρος Μ άγνης μάς έστειλε άπό τό Ζκ- 

γ α ζ ίκ ι 2Γ> δρ. «φτωχή έκφραση τής άδολης κ ι άνεκλάλητης 
χαράς πού γροικώ μαζί σας γ ιά  τή δικατηρίδα τοΟ «Νου
μά». Τόν εύχαριστοδμε.

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Ο Τ Α Φ Ο Σ
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΔΟΣΙΣ)

Ο Π Ρ Ω Τ Ο Σ  Λ Ο Γ Ο Σ  Τ Ω Ν  Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ω Ν  

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ -  ΕΚΔΟΤΗΣ I. ΚΟΛΛΑΡΟΣ 

Πουλιέται 2 δραχμές στό Βιβλιοπωλείο τής «Εστίας» 

—  Στό Εξωτερικό στέλνεται συστημένο δρ. 2,:'ι0.

ΣΤΟ Τ "Ν Ο Τ/ΙΑ ,, Π Π Η Π  
m u m  τ ο  γ ρ α φ ε ί ο

■ .-■■= Δ Ρ Ο Μ Ο Γ  Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ Ο Υ 4 "
π ο υ λ ιού ν τα ι τάχόλον& α β ιβ λ ία  π ρ ό ς  Μ ΙΑ  δραχμή τό  
I r a , εξόν  ά π ό  δ'σα ε ίν α ι ση μ ειω μ ένα  μ ε άλλες τ ιμ ές.

Γ. Ν. ΑΒΑΖΟΓ, «Ή  Μ ατιά».—ΧΑΡ. ΑΝΤΡΕΑΔΗ, «Ό  
«Μ έγ' Ά λέξαντρος».—ΒΑΡΑΕΝΤΗ, «Λόξα κα ί Ζωή»,— Η- 
ΛΙΑ II. ΒΟΓΓΙΕΡΙΔΗ, «Δάφνης κα ι Χλόη» του Λόγγου, 
μετάφρ.), — «Τίμωνας ό Μισάνθρωπος» τού Λουκιανού (με- 
τάφρ. λ. δ0),—«Ό  Προσκυνητής».—ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦΗ,«Τά 
Τραγούδια τού Α πρ ίλη » (Δρ. 2).—Π. Σ. 4EATÀ «Στοχα
σμοί περί τής άνατροφής τών παιδιών μας» (λ. 5 0 ) .— F.I- 
ΡΙΙΝΙΙΣ ΔΕΝΤΡΤΝΟΓ, «Ά πό  τόν Κόσμοτού Σαλονιού».— 
ΑΡΓΓΡΗ ΕΦΤΑΑΙΩΤΙΙ, «Φ υλλάδε; τού Γεροδήμου». — 
ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΖΕΡΒΟΓ, «Νησιωτικά Τραγούδια». — Κ. 
ΘΕΟΤΟΚΗ, «Τά Γεωργικά τού Βεργίλ ιου» (λ. δ0)·— «Σα- 
κούνταλα» τού Καλλιδάσα (δρ. 1). — ΙΔΑ, «Σαμοθράκη» 
Δρ. 2). - ΜΑΝΩΑΙΙ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, Τραγούδια γ ιά  μιά φω
νή μέ πιάνο, κα ί Μ παλάντες γ ιά  πιάνο, τό κομμάτι Δρ. 1 
—θ . ΚΑΤΡΑΙΙΑΝΗ, «Τά Τραγούδια τού Στρατιώτη» (λ. 
(10). ΑΝΤΩΝΗ Κ. ΑΕΚ 0Η 0ΓΛ0ϊ,«Τό Β ιολ ί» .—ΑΛΕΞ. 
ΠΑΑΑΗ, « Ό  έμπορος τής Β ενετιάς» (Β ’ έκδοση). -  ΑΛΕ- 
ΞΑΝΤΡΑΣ ΠΑΠΑΜΟΣΚΟΓ, «Ά θρώπινος Μηχανισμός». — 
Ν. ΠΟΡΙΩΤΗ, «Σ αλώμη» τού Ο. Wilde (μετάφρ.). - ΣΤΚΨ. 
PAMA, «Τ ά Ί ία λ ιά  κα ί τά Καινούργια». — ΖΗΣΙΜΟΓ ΣΙ- 
ΔΕΡΗ, «'Ο Α ίας» τού Σοφοκλή (μετάφρ.). — ΗΛΙΑ ΣΤΑΓ- 
ΡΟΓ, «Πλουτάρχου : Περί Παίδων Α γ ω γ ή ;»  (μετάφρ.). — 
ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ, «Μπουμπούκια». — Δ. II. ΤΑΓ· 
ΚΟΙ10ΓΑ.ΟΓ (δράματα): «Ζωντανοί κα ί ΙΙεθαμμένοι»,—«"Ο 
Ά σω το ς»,— «Οί Αλυσίδες» (δρ. 2). — ΜΕΝΟΓ ΦΙΑΙΙΝΤΑ 
«Ά πό  τούς θρύλους τών Α ιώνων», — «Γραμματική τής 
Ρωμαίϊκής Γλώσσας» (Λ’ έκδοση).— Ζ. ΦΓΤΙΛΗ, (δράμα
τ α ) : «Τό Έ κθετο», — «Δίχως Α κ ρ ο γ ιά λ ι» ,— «Χτισμένο 
στόν "Αμμο».— ΦΩΤΗ Δ. ΦΩΊΊΑΔ11, «Τό Γλωσσικό ζή τη 
μ α » .—«Στή «Φ οιτητική Συντροφιά»(λ. 50 ).—1IÄNTEAH 
ΧΟΡΝ, «Μ ελάχρα».
Γ ιά . τό εξω τερ ικ ό , λ . 2 5  π α ρ α π ό ν ο υ  δ χάΦ ε τόμος
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“ Α0ΗΝΑΙ,, ΤΟΝΩΝ ί 6 ,0 0 0  ‘ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,, ΤΟΝΟΝ Ιδ,ΟΟΟ

ΜΕ ΔΙΙΤΛΟΓΣ ΕΛΙΚΑΣ ΔΙΙΙΛΑΣ ΜΗΧΑΝΑΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΑ ΕΙΣ ΑΚΤΟΧΗΝ ΚΑΙ ΕΪΣΤΑΘΕΙΑΝ 
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ15 ΜΙΛΑΙΩΝ 

Διαμερίομαχα έπιβατών άνετώτατα. — ΑϊΦονοαι πολυτελείς Ä . και Β' Φέοεως, Καπνιστήρια 
Ιδιαίτεροι αϊ&ουϋαι Κυρίων, Μουαικής, Εστιατορίου. — Νοοοκομεϊον, Απολυμαντικός κλίβανος, 
Λουτρώνες, Κουρεϊον, Παντοπωλεΐον, Καφφενεϊον, Ζυϋσπωλεϊον.—ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΕΣΙΣ χαινουρ· 
γής μέ 2 0 0  κλίνας. — Θέρμανοις διά Καλοριφέρ εί; τά διαμερίοματα τών Μεταναστών. — *Ιδιαί- 
τεραι τραπεζαρίαι Μεταναστών. #

’HXexptxov φώς» ασύρματος τηλέγραφος 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑ « Ο  ΗΜΕΡΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΩ ΚΑΑΑΜ ΩΝ- 
ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤ’ ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΝΕΑΝ Υ0ΡΚΗΝ

το υ  ΒτιβογίΑοιΟΫ ·α η ι ι .\ α ι >
Τ Η Ν  I S  IA N O V A P IO V  1 0 1 9

AI’ ΕΠΙΒΑΤΑΣ, ΕΜ ΠΟΡΕΥΜ Α! \ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΛΠΕΥΘΥΝΤΕΟΝ
E l f  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ι  π α ρ ά  τω  Γ εν ιχ φ  Π ράχ τορ ι τής Ά τ μ ο π λ ο ΐα ς  Λ εω φ όρος Α ϊγέω ς Ν, 5 ,
Ε Ν  Τ Α ΙΣ  Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ ΙΣ  ε ίς  του ς  χ α τά  τό π ο υ ς  Υ Π Ο Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Α Σ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗι ΓΕΝΙΚΗι ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙ ΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΓ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 

ΑΝΩΘΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


