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ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΥΨΩΝΕΤΑΙ ΑΜΑ ΔΕΙΞΗ 
ΠΩΣ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ· 

Ψ Υ Χ Α Ρ Η Χ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ. Τό πρωτομαγιάτικο στεφάνι.
Μ. Γ. «Φοιτητική Συντροφιά».
ΤΑΚΗ2 ΜΠΑΡΛΑΣ. Ξώφρενο τραγούδι,
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Ό  Ποιητής καί ό Κριτικός (συνέ

χεια).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ. Πολιτική ’Επιθεώρηση. 
ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ. 01 κληρικοί στο θέατρο.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ. Μιά Απάντηση.
Α. ΤΡΑΝΟΣ. Έ να φυλλάδιο.
Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ.—ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ. \

Η ΙΛΙΑΔΑ
Ε Κ Δ Ο Σ Η  Τ Ρ Ι Τ Η  -  Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Τ Υ Π Η

Λάβαμε προχτές την τρίτη έκδοση τής Ίλιάδας 
του κ. Πάλλη, διαλεχτά τυπωμένη καί δεμένη στην 
’Αγγλία. "Οπως στήν τελευταία έκδοση τής Γραφής, 
την προπέρσινη, έτσι καί στην τρίτη έκδοση τής Ί 
λιάδας δ κ. Πάλλης ξέφυγε καί τούς τόνους καί τά 
πνέματα — τά περιττά αυτά μπιχλιμπίδια του γρα
φτού μας λόγου, — γιατί μεταχειρίστηκε κάτι καλλι
τεχνικά κεφαλαία ψηφιά, σά βυζαντινά, πού δεί
χνουν τούς στίχους σά σκαλισμένους πάνου σέ αρ
χαία πλάκα.

Ή  έκδοση είναι στερεότυπη, αφιερωμένη καί 
τούτη, δπως καί ή δεύτερη έκδοση, «Τού ξακουστού 
μου τού Δασκάλου Ψυχάρη - - Ό  λόγος ό σός ή 
’Αλήθεια Ιστίν», καί στολίζεται με μια δμορφη φω
τοτυπία πού μάς δείχνει τον κ. Πάλλη δπως εΐτανε 
στά 1885., τή χρονιά, φαίνεται, πού καταπιάστηκε 
νά μεταφράζει την Ίλιάδα.

Ο ΨΤΧΑΡΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Είδαμε στά Πραχτικά τής ’Ακαδημίας «Des in
scriptions et bêlles-r lettres » πώς ό Ψυχάρης βέ δυό 
συνεδρίες τής άκαδημίας τούτης (24 τού Φλεβάρη 
καί 2 τού Μάρτη) διάβασε μιάν άνακοίνωσή τον 
γιά τήν άρχή τού Αάμβδα στό Ελληνικό άλφάβητο.

Ο Π Ο Ι Ρ Τ Ν Σ  Κ Α Ι  Ο  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  ’

Γ'. 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ TOT ΚΑΘΗΓΗΤΗ

(Συνέχεια à n i  τά περασμένο φύλλο)

Λέει κάποιο πρόσωπο του Μέτερλιγκ σ’ ένα δρα
ματικό του άριστούργημα : «Ζητάς τό γαλάζιο τδ 
πουλί, δηλαδή τδ μεγάλο μυστικδ των πραγμάτων 
καί τής εύτυχίας.» Τδ ίδιο ρώτημα βάζει μέ τή 
«Σκέψη» του ό ποιητής μου : Ποιός είναι τής ζωής 
ό δδηγητής, τής ήθικής τδ παράδειγα, τδ μυστήριο 
τής εύδαιμονίας ; Τί σώσει ή μάς ; Στήν άνθρώπινη 
μοίρα τί βαραίνει περισσότερο, σαν κάτι πιδ πολύ- 

ί  τιμο ; Έτσι θά έθετε τδ ζήτημα ό πεζογράφος, έτσι 
θ̂ά τδ πραγματευόταν δ φιλόσοφος. "Ομως δ ποιη
τής που είναι δ Βλέηων, και σέρνεται άπδ τήν δ
ραματική του μέθη, τά παρασταίνει στή γλώσσα 
του μετουσιωμένα τάντικείμενα τοδτα. Καί ή «Σκέ
ψη» μάς προετοιμάζει γιά νά δεχτούμε τά «Μεγά
λα'Οράματα» τής ίδιας « ’Ασάλευτης Ζωής»· για
τί, δσο κι S δέ φτάνει ή έκταση τής «Σκέψης» ί
σα μέ κείνα, είναι ή ίδια τέχνη των « ’Αλυσίδων» 
καί του «Άσκραίόυ», τών παινεμένων κι άπδ τδν 
έπικρίτή του ποιητή μου. Βλέπει ένα πανίερο χέρι, 
έτοιμο γιά νά βλογήση. Ποιός δ εύλογητός ; Καί 
περνάν άπδ μπροστά του οί μεγάλες άντινομίες τής 
ζωής, τούτες άπδ τδν κόσμο τού 'Ωραίου, έκείνες 
άπδ τή σφαίρα του ’Αληθινού, οί άλλες άπδ τού ’Α
γαθού τήν πλάση. Ποιά θά εύλογηθή ; Καί δλες 
είναι, όχι γυμνά δνόματα, μά εικόνες, πού θά μπο
ρούσανε νά παρασταθοΰνε, άπδ τδ κοντύλι ένδς ζω
γράφου, ένδς Ιίυβή ΔεΣαβάν, ένδςΓκύζη. Τά θεό
μορφα Φέγγη τών άγαλμάτων, οί Ρυθμοί πού πλέ
κονται σάν άραβουργήματα, τδ Κρίμα πού είναι 
ακυλόκαρόο, σά θεριό, καί ή Κακία άκάθαρτη σάν 
"Αρπυια, ή ’Αρετή γαληνή σάν άγαλμα φειδιακό, 
ή Τέχνη μέ τούς ναούς της, δ Λόγος μέ τά ούράνια 
τόξα του.

Άπδ δώ τά λιγόζωα λουλούδια τής φύσης κι 
άπδ κεΐ τά Αρματα τά θριαμβευτικά τής ’Ιδέας, πού 
μάχονται γιά τδν ίδιο τόπο στήν ίεραρχία τών δν- 
των. Τδ παραστατικό καί τδ καθολικό, στοιχεία τής 
ποίησης τούτης. Ό  σοφός κρούει δλες τις πόρνες 
τού ’Απείρου. Στέκεται καί ρωτά δλες τις Σφίγγες, 
Στδ πλάΙ του ένας στρατιώτης δέν κάνει τίποτε’

(·) Κοίταξε άρώ. 472,478 καί 474,
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μοναχά υπακούει* δέν είναι πιδ κοντά νά λύση τδ 
μέγα πρόβλημα τής Εύτυχίας ; Τδ φυτδ ή τδ πουλί 
στέκεται σέ ψηλότερο σκαλοπάτι στή σκάλα του κό
σμου ; Ό έπιστήμονας Ασφαλισμένα τοποθετεί. Ό 
ποιητής διστάζει* ξαγαψάχνει, σάν πρωτόβλεφτα, 
τάντικείμενα, σά νά τάγναντεύη γιά πρώτη φορά 
μέσα στήν πρώτη μέρα τής δημιουργίας. Ό φτε
ρωτός δ νους, δ δρθολογιστής, δ Αριστοκρατικός, δ 
’Αθηναίος, δ Νιτσιακός,—ή δ Αστόχαστος, δ ζώντας 
τή ζωή του φυτοΟ, δ μέ τά ψυχόρμητά του καί μό
νο, ένας μουζίκος, καθώς θά τδν έβαζε πιδ Απάνου, 
προτιμώντας τον, ένας μαθητής τοΟ Τολστόη; Παν
τού ή εικόνα, ή μεταφορά, ή προσωποποίηση, τδ 
σύμβολο, ή πλαστική έκφραση, συναλλασμένη μέ τή 
μουσική Αοριστία,καί καμιά φράση πού νά θυμίζη τήν 
πεζολογική διατύπωση. (Μά καί τούτο σχετικά πάν
τα κι δσο είναι μπορετδ στδ Λόγο* δ Λόγος καί στούς 
πιδ αίθερόπλαστους στίχους, πάντα, δέν είναι ήχος* 
δέν τοϋ βολεΐ νά ξεχάση πώς γειτονεύουν καί συνο
ρεύουν, καί, κατά τήν περίσταση, συναλλάζονταί, 
μέσα του κρίση καί συγκίνηση, ποίηση καί πρόζα. 
Ό Νόμος πού είν5 δλος μάτι, Αγνάντια του ένας 
τυφλός Έρωτας. Έδώ ένα κρυφδ μονοπάτι πού 
κάποιοι τρεμοψάχνουνε, παραπέρα μιά πλατύτατη 
ρούγα γιά τά στέρεα γοργοπεράσματα. Ή Ζωή, σάν 
Αρρωστη γυναίκα, πού δνειρεύεται μιάν Αποθέωση 
σ* έναν Όλυμπο μέ τδ θάμα—γάλα πού θά τή θρέ
ψη καί θά τήν Ανεβάση γερή στδν ούρανό της. Κι 
Απάνου Απ* δλα ή Σκέψη, όχι πιά τδ θαμποσύγνε
φο στά μάτια του μικροφάνταστου, ή ψιλή έννοια 
στδ νου τοΟ πεζού, μά ή όνειροοτέφανη Κόρη πού 
πάντα μαλλώνει μέ μιάν αΧμοαχάΧαχίη Αντρογυ
ναίκα, δ Αγγελος πού παλαίβει μ’ ένα γίγαντα. Ό 
Ανθρωπομορφισμός δ θείος. Ή δημοτική γλώσσα πού 
σέ δλα δίνει τή ζωή. Μαζί ξεχωρίζουν ή δημοτική 
γλώσσα, ποιητική, είκονογραφική καί ή τέχνη τού 
ποιητή. Ή μυθοπλαστική φροντίδα, τελευταίος σταθ
μός τής ποιητικής ένέργειας κι αύτοΟ δείχνεται

Είναι ή γνώμη μου. Κανένα δέ θέλω νά δπο- 
χρεώσω νά τήν παραδεχτή. Τέτοιο τδ κοίταμά μου. 
Σάς παραδίνω τδ κλειδί γιά νΑνοίξετε τδ χτίριο του 
ποιητή καί νά μπήτε μέσα. 9 Απδ σάς, βέβαια, κρέ
μεται πάντα νά σκη ματίσετε δική σας γνώμη γιά 
τδν ποιητή τούτο* μπορεί νά μή σάς φανή Αξιος νά 
τδν πάρη κανείς γιά παράδειγμα, μπορεί τά στοιχεία 
πού σάς Ανάφερα νά τά ευρετε σέ Αλλους ποιητές 
έντελέστερα, γοητευτικώτερα* μά πρώτ9 Ανάγκη νά 
τά νοιώσετε τά στοιχεία τούτα, γιά νά έχετε δικαίω
μα νά τδν κρίνετε, καθώς θέλετε. Τδ μέγα πρόβλη
μα πού θέλουν δσοι πιστεύουνε στήν πρόοδο κι δσοι 
δνειρεύονται τήν παγκόσμια ειρήνη, καί ή πίστη τών 
Αλλων πρδς τδ γραμπάλισμα τού κόσμου πίσω καί 
μπροστά, στΑχάλαστα μοιρόγραφτα τού πόλεμου πα
τέρα τών πάντων, συγκεντρωμένο σέ δυδ σύμβολα : 
«Κρίνο ή ρομφαία θά κρατάς;» Καί μέ τήν τε
λευταία του στροφή συνοψίζοντας τήν ιδέα του δ 
σκεπτιστής ποιητής σέ μιά τελειωτικήν είκόνα, έκ- 
φράζει — δέν έκφράζει—βλέπει τήν παντοδυναμία 
τής Σκέψης μέσα στδ τραβοπάλαιμα τής όνειροοτέ- 
φανης Κόρης μέ τήν αΧμοοτάλαχτη * Αντρογόναικα,

— τήν πίστη, τήν ένέργεια, — Ατελείωτο, καί πέρ* 
άκόμ’ Απδ τδν κόσμο πού ΘΑχη ρέψει. Κ’ έτσι πλέ
κεται τδ τραγούδι τούτο, μαζί Απλωμένο καί συγκεν
τρωμένο, παρουσιάζοντας σά μέσα σέ μιά τοιχογρα
φία πολύπλευρη καί μέ λογής παράστασες τήν ίδια 
τήν ιδέα* στρηφογυρίζοντας τήν ιδέα, μά πάντα σφη
νώνοντας κάθε παράσταση σφιχτά καί μέ τά σκή- 
ματα τής ποιητικής έκφρασης, πού χαραχτηρίζεται 
Απδ τδ σύντονο κι Απδ τδ έντονο μέσα στήν πλατυρ- 
ρημοσύνη* ένας πλουσιοθρεμμένος λακωνισμός, Αν δ 
χαραχτηρισμδς μού έπιτρέπεται, σέ τριάντα έξη στί
χους, έκεΐ πού δ πεζογράφος θά ήθελε νά ξοδέψη 
πολλές πολλές σελίδες σέ δεκάδιπλον δγκο, γιά νά 
πή στήν πεζή φιλοσοφική γλώσσα τήν ίδια ιδέα.

Στδ περίφημο τής «Καμπάνας» ποίημά του δ 
Σίλλερ λέει: «Ά ς είναι φωνή Απδ τά Οψη, τδ στό
μα της τδ μεταλλικό Ας είναι Αποκλειστικά Αφιε
ρωμένο στά σοβαρά καί στά αιώνια.» Μέ τούς στί
χους τούτους δ Έγελος μέσα στήν «Ποιητική» του 
χαραχτηρίζει τήν ποίηση πού δνομάζεται φιλοσο
φική. Κ9 έδώ στέκει νά σάς θυμίσω τά λόγια τού 
μεγάλου τούτου καλολόγου, έκεΐ πού ίσα ίσα μιλεΐ 
γιά τά ποιήματα έκείνα τού Σίλλερ, πού δέν είναι, 
λέγει, ούτε τραγούδια, ούτε ψδές, ούτε ύμνοι, ούτε 
σονέττα, ούτε, σύμφωνα μέ τήν Αρχαία σημασία, έ- 
λεγεΐες. Ή ούσία, μέσα στήν ύπόθεση τών έργων τού 
είδους τούτου, είναι δ μεγαλονόητος στοχασμός. Μά 
δ ποιητής τους δέν παρουσιάζεται παρασυρμένος 
Απδ διθυραμβική δρμή, ούτε στήν έμπνευσή του 
φαίνεται πώς παλέβει μέ τδ μεγαλείο πού κλεί τδ θέ
μα του. Μένει κυρίαρχος Απ’ Ακρη σ' Ακρη στδ θέ
μα του, τδ Αναπτύσσει Απ' βλες του τις δψες, μέ 
τή δύναμη τού ίδιου του ποιητικού στοχασμού* καί 
μέ καρδιά γιομάτη Ανάταση, καί μέ ματιάς Απλωσιά 
μεγαλόπρεπη, μέ δύναμη καί γλώσσας καί εικόνων 
δρμητική, τδ έκφράζει τδ θέμα του σέ ύφος γεμάτο 
ύψος καί Αρμονία, σέ ρυθμούς καί σέ ρίμες, πιδ πο
λύ Απλά, μά χτυπητά. Έτσι μιλεί δ Έγελος γιά 
τή φιλοσοφική ποίηση τού Σίλλερ. Καλά γνωρίζω 
πώς γιά πολύν καιρό, κι Απδ τήν Αφορμή τού πρω- 
τομέγεθου καί δσο πάει πιδ λαμπερού στούς δρίζον- 
τες Αστρου τού Γκαΐτε, καί Απδ τήν Αποκλειστική, 
καθώς πάντα τυχαίνει, έπενέργεια, ώρισμένων καλο
λογικών Αρχών, δ πλανήτης τού εύγενικοΰ ποιητή 
τής «Καμπάνας» είχε χλωμιάνει, καί κατάντησε μέ 
κάποιο σάν καταφρονετικό τόνο νά μνημονεύεται καί 
νά παραμερίζεται δ σιλλερικδς λυρισμός, σά μιά 
πραμάτεια Απδ παννί ρητορικής, δχι καί τόσο φίνας. 
Μά τώρα, Απδ καιρό, ή ποίηση τού Σίλλερ Αρχισε 
νά βλέπεται μέ Αλλα γυαλιά, καί τού πλανήτη ή 
λαμπεράδα νά ξανακαθαρίζεται, Απδ τήν έργασία 
τής κριτικής πάλε, πού, βέβαια, ξεγράφοντας έτσι 
χοντρικά τδ Σίλλερ, θά έπρεπε, Ακολουθώντας τή 
λογική της, νά σβύση Απδ τδ χάρτη τού μεγαλοστό- 
χαστου φιλοσοφικού λυρισμού χαριτόβρυτες καί δο
ξασμένες πολιτείες μέ δνόματα, σέ δλες Ανάμεσα,Σέλ- 
λεΰ, Οδγκώ, Λεοπάρδη, Δανούντσιου, Σόεμπορν, Μέ- 
ρεδιθ, Ψ είί \Vithman, νεΓίιεεΓεη, καί Αλλων. Μέ 
συγχωρεΐτε γιά τδ παραστράτισμα. Τδ ποίημα τής 
«Σκέψης» πού σάς Ανάλυσα, σάς άφίνω νά κρίνετ*
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εσείς άν είναι τής ¿μορφιάς τών Εργων πού χαρα- 
χτήρισε δ Έγελος, μιλώντας για τή φιλοσοφική 
ποίηση του Σίλλερ* μά ξέρω πώς είναι τής Ιδιας 
φυλής, κι άς είναι τής σειράς άπύ τούς «Στίχους σέ 
γνωστύ ήχο», βγάλμένους μέσ’ άπύτή ζώή τοΟ ποιη
τή κι άπύ τήν καρδιά του, 8σο κι 3 δέν τύ δποψιά- 
ζεται δ άπρόσεχτος.

(’Ακολουθεί) ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΑΑΜΑΣ

 ------

ΞΩΦΡΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

V  amour est la joie
la joie est Γ amour.....

SHUMANN

..Καί γΰρω ή πλάστρα ή’Ανοιξη, νιοιΐις πλάθει κόσμους*
[γύρω

κάτι σά χάδι απλώθηκε καί κάτι σάμπως μΰρο...
Κ’ οί κάμποι μάγια ντύθηκαν. Κι δλούθενες δμάδι 
οΐ Πόθοι φτερουγίζουνε....
Κ’ ή Δήμητρα το πλουμιστό απλώνει της μαγνάδι 
¿πά στής Γης τ’ απέραντο κρεβάτι των δργίων.... 
Γύρ* άγκαλιές παντού θωρείς, οΰθε to μάτι πέφτει.... 
Κι αγάπες καθρεφτίζονται στής λίμνης τον καθρέφτη 
παθητικές, ξαδιάντροπες....

Καί φλογοκαίγεται ή Γίς, στα πυρωμένα τα φιλιά 
πού από τό Γήλιο εχει πάρει....
Κι όλόθαμπο είναι τό Φεγγάρι, 
σάμπως δνειροφαντασιά .

Γύρα κισσοί κι αγράμπελες λάγνα σφιχταγκαλιάζουν 
κορμιά πλατάνων γέρικα. Καί λιώνει στο λιοπύρι 
των μπουμπουκιών ή παρθενιά....
Κ’ οΐ, Αγάπες με τούς *Ερωτες μέσ’ τις βραγιές γιορ

τάζουν
ξέφαντο πανηγύρι.
Καί πέρα — τα βοσκόπουλα πετώντας τή φλογέρα 
θωράνε τους καί στέκουν 
με λαγγεμένο τό κορμί....
Καί γύρα τους,τρικυμιστούς χορούς,Νεράιδες πλέκουν..

Καί στένουν χαρωπή γιορτή, οΐ Φαΰνοι κ’ οΐ Σατύροι 
-στής "Άνοιξης τον ερχομό, στο διάβα τού Χειμώνα- 
Καί φλάμμουρα καί φλάμπουρα, στο λάγνο πανηγύρι, 
ή Παπαρούνα ή άλικη, κ’ ή τροφαντή Άνεμώνα....

..Κι ¿καρτεράν οΐ δμορφονιοί τις κόρες γιά ξεφάντωμα 
στούς λόγγους καί στα δάσα....
Καίτά κρεβάτια ¿καρτεράν τά πλαστουργό γιορτάσα 
στρωμένα με ροδόφυλλα....

ΤΑΚΗΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

ΤΟ ΙΓΡΟΤΟΜΙΠΑΤΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙ

Μαραμένο τδ στεφάνι πού πλέξαμε μαζί. Μα
ραμένο; μά ή κρυφή μοσκοβολιά των τριανταφυλ
λιών πού κόψαμε μπουμπούκια, ζωντανεύει άκόμα 
καί φτάνει ώς έμάς σά θύμηση δειλή, δταν ¿γέρας 
άνεμίζέι τύ στεφάνι, κρεμασμένο στά σίδερα του 
μπαλκονιού.

Θυμάσαι; Εϊσουν καθισμένος τύ δειλινό έκεΐνο 
τής παραμονής τού Μάη, σέ μιά κόκκινη πολυθρό
να μές τή μεγάλη κάμαρα τή ροδοπάλινη πού ά
νοιγαν τά πλατειά της παράθυρα στύ μεγάλο κήπο 
τού Εξοχικού μου σπιτιού.

Είχες ¿ακουμπισμένο τύ καστανύ κεφάλι στής 
πολυθρόνας τή ράχη καί δέ μιλούσες.

Πόσο βαρειά τά βλέφαρά σου είτανε.
Βαρειά κι όλόχλωμα σάν τ' αύγινά, σάν τά λευ

κά ροδόφυλλα πού κλειούνε άκόμα μέσα τους όνει- 
ράτων καημούς.

Καί τά χέρια σου, τά κάτασπρα κι άχνότατα 
χέρια σου, ξαπλωμένα Εμεναν άπάνω στύ πορφυρύ 
βελούδο τών χεριών τής πολυθρόνας. Καί σέ κοίτα
ζα καί μέ κοίταζες κ" είταν ¿γέρας γύρω μας βα
ρύς καί μοσκοβολισμένος είτανε άπύ τού περβολιού 
τήν πλατειάν άνάσα.

Πόσο χλωμά πού είτανε τά χέρια σου καί τά 
μακριά τους ‘δάχτυλα στάζανε μόλις σέ νύχια ά- 
παλορόδινα. "Ολο τους τύ αίμα σά νά τύ ρούφηξε 
φαίνονταν τ9 ώραΐο βελούδο τύ πορφυρύ πού δέχτη
κε τύ χάδι τους, τ’ ώραϊο βελούδο τ’ άπαλύ πού Ε
γινε Ενα μαζί τους στή γλύκα τ’ άναγκαλιασμοΰ.

Κ’ Ετσι καθώς σέ κοίταζα τύ δειλινύ έκεΐνο τ’ 
άμίλητο καί συλλογισμένο, μ’ Εκανε καί πονούσα ή 
χλωμάδα τών ξαπλωμένων σου χεριών, καί ζηλιάρα 
ήθελα νά σού φωνάξω νά τά κρόψης γιατί Ενοιωθα 
νά βαραίνη άπάνου τους ή θύμηση τώ χαΐδιώνε τού 
βελούδου, σάν πορφυρύ ήλιοβασίλεμα, σά μόσκος πού 
ναρκώνει.

Καί σηκώθηκα γιατί ή άνάσα μου είτανε βαρειά 
κ’ είταν σαστισμένος δ νούς μου.

Καί σίμωσα τή γυαλένια πόρτα πού βγαίνει στύ 
μεγάλο περβόλι, καί στάθηκα βουβή μ’ άκκουμπι- 
σμένο τύ μέτωπο πάνου στύ τζάμι τύ ψυχρό.

Κ9 ήρθες άργά κι άθόρυβα καί πονετικά κοντά 
μου. Καί μαζί κατεβήκαμε τή σκάλα τήν πλατειά 
καί περπατήσαμε μαζί στύν άνθισμένο κήπο.

Είμασταν ζωντανοί, είμασταν φαντάσματα, όνει- 
ρευόμασταν, δέν ξέρω. Σά μιά Ανοιξιάτικη πνοή διά
βαινε ή Νιότη μου μέ τ’ ¿νάλαφρο φτερύ τής Ά -
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γάπης, γλιστρώντας άπάνου ατά λουλουδίσμένα δρο
μάκια τού περβολιού.

Ξάφνου στάθηκες· καί τίναξες τή νάρκη άπάνω- 
θέ σου κι άπ’ τά βαρεία τά βλέφαρα κι άπ’ τά χλω
μά σου χέρια, καί μουπες τδ στεφάνι μας νά πλέ
ξουμε. Μές τδ μεγάλο περβόλι φούντωναν τά δέντρα 
κ’ ένα κυπαρίσσι σήκωνε κοντά σου τδ περήφανο 
κορμί του.

Μπροστά του δρθός, φαινόσουν σά νά παράβγαι- 
νες μ’ αυτό στδ βεργολιγερδ του κορμιού, στδ λε
βέντικο τδ σείσμα. Τ’ άγεράκι σιγανέμιζε τδ κυπα
ρίσσι, τδ κορμί σου, καί τήν καστανή τήν τούφα τήν 
άνυπόταχτη των ώραίω σου μαλλιών. Κ’ εΐταν τά 
σγουρά μαλλιά σου που στεφανώνουν τδ ψηλδ καί 
κάτασπρο μέτωπό του, πού κλείνει μέσα του λαμ- 
περόχρωμες άνατολές όνείρων καί γέννησες εύγενι- 
κές ώραίων στοχασμών, εΐταν σάν πυκνή περιπλο
κάδα πάνου στδ φιλτισένιο πύργο του παραμυθιού 
πού κλείνει μέσα του ζηλότυπα τά δράματα τά πιδ 
πλάνα.

Σέ κοίταζα, άγαπημένε. Καί τού Μαγιού ή αύ- 
γινή ¿ξένοιαστη χαρά κι δ δειλινίσιος βαθύς στοχα
σμός, συχνοπερνοΰσαν τώρα μες τά γλυκά σου μάτια.

Κ’ έσκυβες κάπου κάπου, καί τά λευκά σου χέ
ρια, Ιδιες πεταλούδες, τρυγούσαν τά λουλούδια.

Κι ώ, τδ σκύψιμο έκείνο τού νέου σου κορμιού, 
τ’ άδήγητο σ’ δμορφιά, μέ τήν, άπλή καί σοβαρή 
καί βαθύτατη άρμονία πού έψαλναν οί καλοσυρμέ 
γε'ς του γραμμές.

Καί πόθησα γιά μιά στιγμή νά κάμω άθάνατη 
τήν ¿μορφιά σου καί τή νιότη σου.

Κ’ ή θλίψη ήρθε ξαφνικά, καί τράβηξε μιά μα
χαιριά, τσουχτερή μαχαιριά στήν καρδιά μου.

’Από πάνου σου τδ κυπαρίσσι έγερνε μαλακά 
τήν εδκολολύγιστη κορφή του, καί σύ σκυμμένος 
τρυγούσες τά λουλούδια.

Γιατί σκυμμένος;
Άγαπημένε μου ! Ά ν  μπορούσες νά τδ ξεπερά- 

αης καί νά τδ κοιτάξης άπδ ψηλά έσύ I
Σέ κοίταζα, σέ κοίταζα βαθειά καί περπατούσα

με πλάι πλάι', κι δλα τού κήπου τρυγήσαμε τά λου
λούδια. Πολλές φορές άπαντήθηκαν τά χέρια μας 
μές τδ κλαδί γυρεύοντας τδ Ιδιο τριαντάφυλλο νά 
κόψουν, καί πολλές φορές τρυπήθηκαν τά δάχτυλά 
μας άπδ τ’ άγκάθι τδ Ιδιο.

Καί πλέξαμε τδ Μαγιάτικο στεφάνι μαζί κι άπ’ 
δλα τά λουλούδια πού μάς Ιδινεν δ κήπος. Κ’ εΐταν 
δλα τά χρώματα σμιγμένα στδ στεφάνι κι δλες εΐ
ταν οί μυρουδιές.

Κ’ εΐτ αν ουλούδια κάτασπρα σάν τήν παρθενιά 
μας καί ροδινά καί μενεξελιάκι όλόχρυσασάν τάδ-

νειρά μας, κι άλικα άίματωμένάσάν τούς πρωτό
γνωρους πόθους μας εΐταν.

Κ' ύστερα περάσαμε τδ στεφάνι άπδ τά χέρια 
καί κρατηθήκαμε μέ τ’άνθοφόρα χέρια άπδ τή μέση.

Μάτσα φωτερά οί άχτΐνες τού ήλιού οί στερνές, 
σπούσαν κ’ έλυωναν στά κλώνια τών δεντρών καί 
στών άνθών τά φύλλα.

Κι δλα τά λουλούδια γύρω μας γινήκαν θυμια
τήρια. Κ* εΐταν πράσινα κι άργυρά καί χρυσά καί 
κόκκινα θυμιατήρια πού έστελναν ψηλά κι-δλόγυρα 
τή μοσκοβολημένη άνάσα τους λιβανωτό.

Καί γιόρταζεν δλος δ κήπος χωρίς φωνή.
Κ’ εΐταν ή χαρά βαθειά κι άμίλητη σά δέηση, 

καί φάνταζε ή Χαρά σέ φώς καί χρώμα, σά μάρ- 
τσα θριαμβική.

Πώς μάς λίγωνε ή μοσκοβολιά τού περβολιού 
πού άποκοιμοΰνταν τώρα στδ σουρούπωμα. Κι άπδ 
τά κάγκελα φαίνονταν πέρα τά χωράφια.. Καί βγή
καμε άπδ τήν πόρτα τήν καγκελωτή κι δξω σταθή
καμε κάτω άπδ μιά μηλιά πδγερνε φορτωμένη.

Γύρω μας ψυχή. Ώς μακριά μονάχα έφευγαν 
σκυφτά τά σπαρμένα χωράφια καί σβύνονταν συλ
λογισμένα κάτου άπδ τδ βραδινό ούρανό, κάτου άπδ 
τον ’Αποσπερίτη πού γλυκολαμπύριζε, ίδιο καντήλι 
δλόχρυσο μές τή μεγάλη έκκλησιά.

Μιά ήσυχία θαμπή καί θλιμμένη δλόγυρα. Μο
νάχα τά μήλα χρυσοκοκκίνιζαν άπάνου άπ'τδ κε
φάλι μας στδ σταχτερό τδ σύθαμπο.

Κοντά σου. Καί δέν έβλεπα τά μάτια σου γιατί 
καθισμένος τώρα χαμηλά, τά βλέφαρά σου κρατού
σες χαμηλωμένα κοιτάζοντας έπίμονα τδ δροσερό 
στεφάνι πού κρέμονταν στά χέρια μου, στά κάτα- 
σπρά μου χέρια.

Κρατούσες χαμηλωμένα τά μάτια, μά έγώ μάν
τευα στά σκοτεινά τους βάθια νά γοργοδιαβαίνουνε 
λεπιδόφλογες συλλογές. Τά χαμήλωνες γιά νά μήν 
τις ίδώ, μά έγώ τις μάντευα γιατί ένοιωθα άπάνου 
μου τή δυνατή τους φλόγα.

Κοντά σου. Καί δέν άκουα τήν άνάσα σου. Μό
νο τά χείλη σου έβλεπα χλωμά νά σιγοτρέμουν σάν 
τά φυλλαράκια τών ρόδων πού κρατούσα.

Κι δλη τής ώρας ή θλίψη μέ τύλιξε άνάλαφρα 
καί μέ συνεπήρε. Κ' εΐμουν σάν ένα πούπουλο μές 
τή μεγάλη άπλωσιά τώ χωραφιών, κάτου άπδ τδν 
ουρανό τδν άπέραντο. Σάν ένας στεναγμός φλογέρας 
βραδινής στδ άπειρο μέσα.

Κ’ έγινα ένα μέ τδ θαμπόφωτο τού χωραφιού, 
πού έφευγε καί σέρνονταν συλλογισμένο, κοΛ ξεψυ
χούσε στδ μάκρος έκεΐ κάτου, στά πόδια τού Απο
σπερίτη, μέ τή γλύκα τού πιθυμητοΰ χαμού...

Πόσα μοΰ θυμίζει τδ μαραμένο έτούΐο τδ Μα
γιάτικο στεφάνι.

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ
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Μ Ι Α  Α Π Α Ν Τ Α * «

Φίλε *ΝουμΑ»,

Στδ στερνό αου φύλλο πήρε τδ μάτι μου τή δή
λωση πού ξανακάνεις πώς οί κριτικές πού δημο
σιεύεις φανερώνουνε τή γνώμη Ικείνων, πού τις υ
πογράφουν, καί δέ δύσπιστά) καθόλου, γιατί άν ή μέ 
τδν τίτλο «Κριτικά Σημειώματα» έμπαθής πολε
μική πού κάνει ό κ. Γ. Ν. ΙΙολίτης στδ έργο μου, αν
τιπροσώπευε τή γνώμη του «Νουμά», δέ θά μέ εί
χε συνεργάτη του κι ούτε θά φιλοξενούσε το άρθρο 
τού ποιητή Ρήγα Γκόλφη πού έπαινά κ’ υπερασπί
ζει μέ τόσο θάρρος τδ στερνό μου βιβλίο, μέ κίντυ- 
νο νά δεχτεί δλα τά βέλη απάνω του, δλων τών άλ
λων πού μέ άρνιούνται μέ τόσο πείσμα. Ό «Νου- 
μάς» είναι λεύτερο βήμα καί γ ι’ αύτδ θά μου φιλο
ξενήσει πάλι τις γραμμές μου αυτές.

Χρόνια τώρα ξερνοΰν ώρισμένες στήλες έφημε
ρίδων, ώρισμένοι συντάχτες, πρώην τσιγαράδες τού 
κ. Τσανακλή, αυτά πού ό κ. Γ. Ν.ΙΙολίιης έρχεται 
ν' άναμασσήσει μέ Αξίωση κριτικού. Ή διαφορά εί
ναι, πώς ένώ οί βρισιές έκείνων είναι συνειθισμένες 
δημοσιογραφικές, αύτουνού είναι σκεπασμένες μέ τή 
δημοτική, μέ τδν Κάρλαϋλ (κριτικός πού ξεθύμανε 
πιά) μέ τδ αιώνιο Μυστήριο, μέ τις Εννοιες, μέ τδ 
Αγνάντια στή Φύση άλάκαιρη (;) μέ τδ Καινούρ
γιος ΑνΦρωπος μιλάει, καί τά τέτια· μά προπάν
των μέ τις δννοιες καί μέ τις διπλές καί τρίδιπλες 
&νοιες.

Ύστερα πάλι βρίσκει καταφύγιο στδ Σολωμδ καί 
δημοκοπά σέ βάρος του δπως τδ κάνουν δλοι οί νεο
έλληνες κριτικοί. Σολωμδς καί-Σολωμός, γιατ'είναι 
δ ποιητής πού Αν ζοΰσε σήμερα θά ικανοποιούσε 8λη 
τή γυναικουλίστικη Αντίληψη πού έχουν μερικοί 
νέοι σάν τδν κ. Γ. Ν. Πολίτη γιά τήν Τέχνη : τδ 
μουσικόπαθο, ή ύποβολή, ή ένεση μ1 αιθέρα.

Δέ θέλω νά πώ πώς δ Σολωμδς δέν είταν ποιη
τής, μά μεγάλος βέβαια δέν είταν, κι ούτε πάλιβλη 
ή Ποίηση κλείστηκε στδ Σολωμδ καί σέ μερικούς 
συγγενικούς του ποιητές δπως δ Πόε ή δ Μαλλαρ- 
μέ. Υπάρχει καί κάποια ποίηση πιδ Αντρίκια, πιδ 
τραχύλαλη, πιδ λεύτερη, πιδ πλατιά πού δέν είναι 
βέβαια δ κ. Γώγος Πολίτης έκείνος πού θά τή νιώσει.

Ύστερα Απδ τόση σπατάλη έννοιών ξαναγυρί- 
ζει στδ έργο μου ψάχνοντας νά βρει έννοιες καί δέ 
βρίσκει παρά λέξες. Μά γιά νά βρει κανείς έννοιες 
πρέπει νάχει καί στδ μυαλό του έννοιες. Τότε μπο
ρεί νά τις Ανταμώσει καί στδ πιδ Ασήμαντο βιβλίο 
Καί σ' $$τδ φδ «Γύρο τών 'Ωρών». Δέν έχω γράψει

μήτ' ένα ποίημα, μήτ’ ένα στίχο πού νά ικανοποιεί 
τδ τόσο δύσκολο γούστο τού νεαρού κριτικού. Δυ
στύχημα αλήθεια! Τδν έπαναστατεΐ πού Ανταμώνει 
συχνά στούς στίχους μου τδ έπίθετο Αγια. Μεταχει- 
ρίζουμαι, λέει, συχνά λέξες δπως οί Αρπες, έδεμι- 
χά. ψάχνω στά βιβλία μου καί δέ συναντώ παρά 
δυδ τρεις φορές τήν Αρπα, ένώ τή λέξη έδεμιχά 
πρώτη φορά τή μεταχειρίστηκα στδ «Γϋρο τών *Ω
ρών» στδ τραγούδι τού καμπανοκρούστη.

Κοροϊδεύει τήν δξυδέρκεια τών άλλων έπικριτών 
μου πού μπορεί ν’άνακαλύφτουν ασήμαντα λάθια καί 
παραβλεψίματα, μά τή δική του τήν δξυδέρκεια νά 
υπογραμμίζει φράσες δπως τήν Αγια δροσιά, τήν 
πλατιά ύγειά  πού χαρίζουνε τά δέντρα, όχι μόνο 
δέν τήν κοροϊδεύει μά τή βρίσκει έπιστημονική. Μά 
γιά νά νοιώσει τέτοιες φράσες ό κ. Γώγος, ΘΑπρε- 
πε πρώτα νά ζήσει κάμποσον καιρό σέ βουνά καί 
σέ λόγγους. θΑταν πιο ώφέλιμη μιά τέτοια διαμο- 

| νή, παρά ή διαμονή' στήν Ευρώπη πού κάνει νά 
ξιππάζουνται οί μικροί καί νά παίρνουν άέρα τ’ α
δειανά μυαλάκια.

Έτσι τδ ξέρω κ’ έγώ· είναι πολύ εύκολο πρά
μα ν' άρνηθεϊ κανείς δλη τήν έργασία ενός ποιητή, 
μά νά βαλθείς νά γράψεις ένα βιβλίο, ένα ποίημα, 
ενα στίχο καλό,μικρέ μου,είναι πολύ βαρύ πράμα,καί 
δέ θά κατορθώσεις νά φτιάξεις ποτέ σου παρά ποιή
ματα σάνέκείναπού δημοσίεψες στήν «Ήγησσώ».

<

Δέ θά Απαντούσα βέβαια στδ νεαρό Γώγο, γιατί 
μήτε έχω καιρό γιά χάσιμο, μήτε καί μού ταιριά
ζει κάθε τόσο νά υπερασπίζω τδ έργο μου Απέναντι 
στούς χυδαιόψυχους καί τούς μωρόπιστους, κι άν τδ 
έκανα μιά-δυδ φορές είταν πολύ καί γιά ζημία δική 
μου* δμως μιά τέτοιαν έγδήλωση τήν παίρνω σάν 
τδ πιδ θλιβερό φαινόμενο γιά τδν τόπο μας καί τή 
σημειώνω μέ κόκκινο μελάνι.

Νέοι πού βγήκαν Απδ σπίτι σοφό καί σεβαστό, 
πού τούς δόθηκαν τόσα μέσα, καί τούς παρουσιά
στηκαν τόσες εύκαιρίες, πιστεύαμε πώς θά κατόρθω
ναν νά ξεφύγουν Απδ τδ φαύλο κύκλο πού βασιλεύει 
χρόνια τώρ' αύτού κάτου κι δχι νά γίνουν ένα μέ 
τούς Βουτιερίδηδες καί νά σύρουν μαζί τους τδ χο
ρό τής έμπάθειας, τής κακίας καί τού φτόνου.

"Ας παραβάλει καθένας τις κριτικές τους, ένδς 
παλιού κ'ένδς νέου, καί θά δει πώς είναι ίδιοι ώς τδ 
κόκκαλο σέ Ασυνειδησία καί στείρωση.

Ό πρώτος (*)λέει: «Κ ’ έτσι δ «Γϋρος τών'Ω 
ρών* μπορεί πολύ σωστά νά όνομασθή Έμμετρον

(*) «Παναθήναια», τεδχος
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Έγχειρίδιον τής Αρχαίας καί νεωτέρας Ελληνικής 
μυθολογίας>. Καί νομίζει δ κ. Βουτιερίδης πώς αδ- 
τδ είναι κριτική μέ κύρος πού μάς Αποστόμωσε για
τί Απδ orgueil δέν άπαντοδμε σέ δλων τών είδών τΙς 
κουταμάρες."Ωστε με τδν ίδιο τρόπο γιατί νά μήν ποΰ- 
με τήν « ’Οδύσσεια» τού 'Ομήρου καί τή « Θεογο
νίαι» τοΟ Ησιόδου — Εκείνη μάλιστα — "Εμμετρον 
έγχειρίδιον τής άρχαίας μυθολογίας καί να τίς σβύ- 
σουμε; Τδ «Χαμένο Παράδεισο» , Έμμετρον έγ
χειρίδιον τής έβραϊκής καί τρ «Φάουστο» τής γερ
μανικής καί πάει λέοντας ; Αδτδ λέγεται κριτική καί 
φιλοξενείται πρόθυμα κι άνεξέλεγχτα σιά μόνα πε
ριοδικά πού Εχουμε. Κατόπι δ κ. Βουτιερίδης κατα
φεύγει στδ ξεθυμασμένο τερτίπι τών παρανοήσεων 
τών λέξεων. Βρίσκει Ιδρώνοντας μια φράσή χωρίς 
κυριολεξία κι άπδ τδ ζήλο τδν Ενθερμο ν' Ανακαλύ- 
ψει κι άλλες, δσο τδ δυνατδ πιδ πολλές, ξεγλιστρά 
στά σκοτάδια τής άμάθειάς του. Γιατί είναι καλλι
τεχνική άμάθεια τδ νά δποστηρίζει πώς ήχος καί 
σκοπός Εχουν έντελώς τήν Ιδια σημασία καί πώς ή 
λέξη ήχοσκόπι είναι περιττή, πώς μιρογιάλι δέ λέ
γεται, πώς πνέει τό καλοκαίρι δέν τού φτάνει, μά 
θάπρεπε για χατήρι του νά πώ πνένε οί αύρες τού 
καλοκαιριού, γιά νά νοιώθει τδ ξερό του τδ νόημα 
του στίχου. Πώς οί τρεις σου μάννες Μοίρες πού 
σέ γέννησαν είναι γελοίο, χωρίς ν’ άνοίξει λίγες 
σελίδες πιδ μπροστά νά δεϊ ποδ λέει δ ποιητής πώς 
οί τρεις αδτές Μοίρες είναι Ενα καί τδ ίδιο πρόσω
πο : ή Τύχη. Μά είναι κριτική αύτή ;

Ό Ενας φωνασκεϊ τσαρλατανίστικα : «δέν ύπάρ- 
χει καθόλου ή ακέψις, ή γενναία Ιδέα, τδ βαθύτε
ρο νόημα, κι δ δεύτερος άκκομπανιάρει: οί έννοιες! 
οί έννοιες !  οί έννοιες !

Μά ποιές, ώ κωμικοί άνθρωπάκοι μου, είν’ αδ- 
τές οί σκέψες, οί γενναίες ίδέες κ’ οί Εννοιες ; Πού 
τίς είδατε καί που τίς δνειρευτήκατε δταν γράφετε 
στίχους σάν αδτούς,

Τδ γέλιο τό χαρούμενο τό νοιώθω 
βαθύτερο από τον Αχό τοϋ πόνου (*).
Ωσάν άψυ κρασί μοΰ συνεπαίρνει 
τό γέλιο τό συλλοΐκά μου πάντα —
— Γέλιο, χαράς σημάδι ;—

Νά το τδ βαθύτερο νόημα, ή γενναία ίδέα, ή 
σκέψις,ή Εννοια: είναι τδ «γέλιο,χαράς σημάδι» -  γιά 
τδ θεό ! Εμείς που νά ονειρευτούμε τέτοιους θη
σαυρούς !

(*) Ό κοιλόπονος, φαίνεται.

Τουλάχιστο δ κ. Βουτιερίδης μοΰ χαρίζει τά 
Κάλβεια Μέτρα. Είμαι έπί τέλους — ας πάει στδ 
διάβολο ! — δ ποιητής τών Κάλβειων Μέτρων. 
"Αλλοι κριτικατζήδες πιδ κουτοπόνηροι Απ’ τδ Γώ- 
γο, γιά νά γίνουνε κάπως πιδ πιστευτοί στδ νοήμον 
κοινδ γιά δσα ξεβράζουν έναντίο μου λένε πώς Εχω 
γράψει καί δυδ-τρία καλά ποιήματα — άς πάει στδ 
διάβολο ! — "Ομως τδ λάθος τους είναι ποδ ποτές 
τους δέ συμφώνησαν γιά τά ίδια ποιήματα. Ό Ε
νας θέλει τδν «Καμπανοκρούστη» καί τδ «Γρα- 
γοϋδι τών Ξυλοκόπων», δ άλλος τδν *Ξωτάρη», 
καί τδ *Αγιομνήοιι>, άλλος μιά ραψωδία ή κομ
μάτια άπ' τδν *«Α πέθαντο», άλλος τδ «Νοσταλ- 
γό», άλλος τά «Ιη ηιειηοπειη», τήν «Α ιώνια ’Ε
πάνοδο», τά «Ρόδα τής Π αρθενιάς*, άλλος τδ 
ποίημα στδν Καμπύση, άλλοι τοδς «Αμανέδες», 
άλλοι τδ «’Απολλώνων ΤΑσμα».

Κ’ Ετσι Ελεγα καί παρηγοριόμουν πώς άν τά μα
ζέψω δ λ’ αδτά μιά μέρα, μπορούνε ν’ άποτελέσουν 
Εναν τόμο. Έλεγα μάλιστα πώς είμαι πολδ τυχε
ρός που κατόρθωσα σέ τέτοια ήλικία νάχω γράψει Ε
ναν τόμο ποδ νά μή φοβάται νά πεθάνει, μιά ποδ 
ξέρουμε βλοι μας πώς Ενας καλδς τόμος φτάνει νά 
κάνει τδν ποιητή του άγέραστο.

Μά δ κ. Γώγος Πολίτης — τί Απελπισία ! — 
δέν Ανέχεται ουτ’ αυτά. Καμμιά Επιείκεια, κανένα 
Ελεος δέ βρίσκω στήν ψυχή του. Βρίζει μάλιστα πα- 
τώκορφα όλους δσοι δέν Αρνιοϋνται δλοκληρωτικά πέ
ρα καί πέρα τδ Εργο μου. Πώς νά τδ Επιτρέψει τέ
τοιο πράμα, Αφού θέλει νά πάρει δλη τή δόξα μό
νος του γιά τήν ανακάλυψη ποδ Εκανε πώς είμαι 
ψεύτικος ποιητής, ριμαδόρος, (Ενώ είμαι απ’ τοδς 
πρώτους ποδ Εγραψα καί τόμους ποιημάτων χωρίς 
νά μεταχειριστώ μιά φορά τή ρίμα), στιχοπλόκος, 
(Ενώ Εγραψα ποιήματα Ενα σωρό μ1 Επιγραμματική 
σκεδδν συντομία), πώς είμαι νεκρός, (περιμένω νά 
μοΰ κάνει καί τήν κηδεία μου) καί πώς τδ Εργο μου 
είναι Ενα ποιητικό τίποτα, δλο γιά πέταμα στά σκου
πίδια.

*

Ά ν πραματικά είν’ Αλήθεια πώς φτάνει νά βγού
νε στδ φώς τά δυνατά βιβλία, τά μεγάλα Εργα, γιά 
νά ξετρυπώσουν οί ντουζίνες τών κριτικατζήδων Ε
κεί ποδ δέν δπήρχε οδτ Ενας, αδτδ συνέβηκε γιά 
τά βιβλία μου, καί μέ κάνει νά καυχιέμαι.

Ά π ’ τήν Εποχή ποδ τυπώθηκε τδ 5ί1εητϋ ϋΐε- 
εοΐαίΐο — πάνε δέκα χρόνια — ώς τά τώρα, μπο
ρώ νά πώ καί νά καυχηθώ πώς Εγινε μιά γενική Ε- 
πιστράτεψη κριτικών γιά νά μέ. χτυπήσουν.
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Παλιοί, νέοι, νεώτεροι, αντίθετοι σέ γνώμες, σέ 
γούστα, σέ ίδανικά, άδυσώπητοι πολέμιοι μεταξύ 
τους, δέν ένώνουνται, δέν ¿μογνωμονοΰν παρά σάν 
πρόκειται νά κρίνουν έργο δικό μου. Τδ μόνο ¿δανι
κό τους είναι τότε νά μέ βγάλουν ànà τή μέση, 
γιά νά μεταχειριστώ τή φράση πού έχουν στά στό
ματά τους.

"Αν συλλογίζουνταν μιά στιγμή μονάχα πόσο 
κοταπό, άνάντρο, μικρόψυχο είναι τδ νά μαζευτοΟν 
δλοι τους γιά νά χτυπήσουν έναν πού δέ ζβί κοντά 
τους, ποδ δέν άνήκει σέ κλίκες, ποδ δέν έχει φύλ
λο ή περιοδικό κανένα έντελώς δικό του, ποδ δέ συ
ναλλάσσεται άφοΰ τά γράμματα τά κατάντησαν νά 
γίνουν ή πιδ μπακαλίστικη, ή πιό πρόστυχη συναλ
λαγή, θάπρεπε νά κοκκινίσουν άπδ ντροπή.

"Αν μάζευα ποτές σέ τόμο, ή καλλίτερα σέ τό
μους, δλα δσα γράφτηκαν έναντίο μου θάμενε κα
νείς έξτατικδς μπροστά στδ τεράστιο αύτδ χυμένο 
μίσος, μπροστά στή θανάσιμη αδτή χυμένη χολή.

Επαναλαμβάνεται λέξη πρδς λέξη ή ιστορία 
ποδ παίχτηκε σ’ δλους τοδς καιρούς, γιά δλους τοδς 
ποιητές ποδ νέοι άκόμα είχαν τήν εδτυχία ή τήν 
άτυχία νά έκδηλωθσΰν όρμητιχά καί πλούσια. Ό 
ΜπάΟρον, ό Σέλλεΰ, ό Κίτς, ό Ουγγώ στά πρώτα 
του χρόνια, δλοι ξύπνησαν στδ πέρασμά τους τά 
μίση καί τις κακίες τών στείρων καί βλαβερών άν- 
θρωπάκων, τών κλικαδόρων καί προσωπολάτρηδων, 
κι δλων δσοι :

Τυφλοί στον τοίχο άκκουμπισαν,παρέχει δεν εϊν’τόπος.

Τότες τοδς πετοΰσαν στά μούτρα κάθε τόσο τδ 
Μίλτωνα και τδ Σαιξπήρο, ή τδ Ρακίνα καί τδ 
Μπουαλό* έδώ μάς πετάνε τδ Σολωμό, (τί φτώχια καί 
τι μιζέρια !) κ* έχουν τήν αξίωση καί τδ τουπέ νά 
λέγουνται νέοι Λνάρωποι, ξεσκλαβωμένοι άπδ πρό- 
ληψες, ένώ στδ βάθος μένουν και θά μένουν τά κο- 
πέλια τού Μιστριώτη μέτά ρούχα άπ’ τήν άνάποδη.

Σέ μιά μελέτη του γιά έναν ποιητή, ένας νέος 
άπδ τδ Κάίρο κ. Ροβέρτος Κάμπος, χαραχτηρίζει 
έξαίρετα τήν κατάσταση αδτή μέ τδν δρο Snobisme* 
Snobs ώς τδ βάθος τής ψυχής τους δέν έχουνε παρά 
ένα βλακώδικο θαμασμδ γιά δ,τι θαμάζουν οί πολ
λοί, κ’ ένα βλακώδικο μίσος γιά δ,τι οί πολλοί μι
σούν. Ανάξιοι νά μορφώσουν μόνοι τους τήν πιδ πα
ραμικρή ίδέα.

"Ομως πάλι ό Γκαίτε μάς παρηγορεΐ μ’ ένα του 
έπίγραμμα : «Ό τσαρλατάνος έχει άπειράριθμους 
δπαδοδς καί σέρνει τδ πλήθος, μά δ φρόνιμος μό
λις μπορεί νά μετρήσει λίγους φίλους. Οί θαματουρ- 
γιές εικόνες είναι, τΙς πιδ πολλές φορές, κακότε

χνες ζωγραφιές* τά έργα του νοΰ και τής τέχνης 
δέν είναι φτιασμένα γιά τδ λαό».

Μά κι άπ’ δλα αδτά προτιμότερο είναι θαρρώ 
νά βγώ στδ περιβόλι μου νά μυρίσω καί ν’ άπολά- 
ψω τΙς πασχαλιές ποδ άνθίσανε κ’ εδωδιάζουν κ9 εί
ναι χαρά θεοδ. Ύπόσκουμαι νά ξαναγυρίσω σάν τδ 
θελήσει δ χ. Γώγος, ή δποιος άλλος, γιατί ξέρει 
πολδ χαλά πώς ή μόνη μας θετική Ιργασία είναι ή 
ΠοΙηοη, ένώ ή δική του έργασία είναι.....

Χαϊρε

Μπασηάνα ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ

(Στ&λλο φύλλο δεύ*Βρο αρ&ρο τον μ . ΣχΙηη, 

μ ί  ιόν τίτλο; ά Δήλωση»).

“ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ,,

"Ομορφη ή διάλεξη του κ. Στελ. Σπεράντσα, τε
λειόφοιτου τής Γιατρικής, στή «Φοιτητική Συντρο

φιά» τήν προπερασμένη Πέμτη, 29 τοΰ Μάρτη. 
Μίλησε γιά μιά Ελληνόπουλα Σουλτάνα, τή Μαρία 

Γκιουλ Μπαχάρ άπό τήν Τραπεζοΰντα.
Κ9 έτσι, μέ τις τρεις τελεφταΐες διάλεξες, δηλα

δή με το «Άσμα τών ασμάτων», με τή μελέτη τοΰ 
Bunger γιά τους Γιάπωνες και μέ τή Γκιουλ Μπα
χάρ, ή «Φοιτητ. Συντροφιά» σά νά Ιλαβε μέρος, ά -  

νεπίσημα, δχι στο συνέδριο, μά στο έργο τών ά- 
νατολιστών.

"Εστειλε και άπό μιά προκήρυξή της, άπό τά 
«Ηρωικά πρόσωπα καί κείμενα» τοΰ Παλαμά καί 

άπό ένα βιβλιαράκι «Στή Φοιτητική Συντροφιά» τοΰ 
Φ. Φωτιάδη στους ξένους δημοτικιστές καθηγητές R. 
M. Burrws, A. Ehrhardt, Hesseling, H. Pernot, P. 

E. Pavolini καί A. Thumb.
■— Ή  «Φοιτ. Συντροφιά»,Ιπειδή αδτή τήν Ιποχή 

άρχίζουν οί φοιτητές νά φεύγουνε γιά τήν πατρίδα 

τους, έκλεισε τό γραφείο της. "Οποιος λοιπό θέλει 
νά γράψει στή συντροφιά ας στείλει τό [γράμμα του 
στον κ. Μιχ. Γκιώνη, φοιτητή τής Γιατρικής, Poste 
restante, ’Αθήνα.

Μ· Γ.
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ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Συντρομή χρονιάτικη : Για τήν 'Ελλάδα καί την

Κρήτη 6ρ. 10. Για τό εξωτερικό φρ. χρ. 12,50.—Για 

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες ουντρόμές (1 δρ 

ιήν τριμηνία). — Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δέν 

προπλερώσει τήν συντρομή του.

- Κ -
ί !0  λεφτά τό φύλλο. — Τά περασμένα ιμ'ιλλα που

λιούνται στο γραφείο μας διπλή τιμή.

ΒρΙοκεται στην Αθήνα σ’ δλα τά κιόσκια, καί στις επαρ
χίες σ’ δλα τά πραχτορεΐα των ’Εφημερίδων.

ΕΝ7Ε Φ Υ Λ Λ Ά Δ Ι Ο

Μου τδδωσαν έχτές· δ συγραφέας του δέν είναι 
γνωστός παρά σέ λίγους μονάχα — εΐναι ένας έρ
γάτης. Μά γι’ αύτδ τδ φυλλάδιό του δέν άξίζει λι- 
γώτερη προσοχή — ίσα ίσα έχει μεγαλύτερη άξια 
γιατί μάς μιλάει σ’ αύτδ ένας άνθρωπος πού αίστάν- 
θηκε χαλά αύτά πού γράφει, άνθρωπος πού γνώ
ρισε τδν άγώνα τής ζωής, άγώνα πού τδν Ικανέ ν' 
ανοίξει τά μάτια του καί νά ίδεΐ τήν κατάσταση 
τής κοινωνίας μας καί νά ζητήσει τήν άλλαγή της.

Ό συγραφέας είπα πώς εϊν’ έργάτης καί δέ 
ντρέπεται γι’ αύτό· μπορούσε νά πεΐ πώς είναι καί 
διευθυντής κουρείου, γιατί έχει κουρείο σέ μιά πά
ροδο τής δδοΰ Γ'. Σεπτεμβρίου. Μά σκέφτηκε πώς 
πλούσιος δέν μπορεί νά γίνει, πώς τδ κεφάλαιο πε
ριορίζεται σέ λίγα χέρια καί τδν κάνει έργάτη κ’ 
ή τύχη του δέ διαφέρει διόλου άπ’ τις τύχες τών έρ- 
γατών πού δουλεύουν στά έργοσγάσια. Σάν έργάτης 
λοιπδν κοιτάει τήν κοινωνία καί πρώτα τδν «καθρέ
φτη» της - τήν εκπαίδευση. «Γιατί δέν μπορούμε 
και μεΤς, ρωτάει, νά μάθουμε γράμματα, ένώ πλη
ρώνουμε ;» κι άπαντάει «Άπλούστατα, γιά νά μά- 
θη κανείς γράμματα, πρέπει νά βγάλη τδ Γυμνά
σιο· δμως γι’ αύτδ θά χρειασθή δχι μόνο χρήματα 
πολλά, άλλά καί χρόνια. Οί έργάτες ούτε χρήματα

έχουν, ούτε καιρδ περισσδ άφού μπαίνουν στή δου
λειά άπδ 10 χρονώ παιδιά». Μά κάί κάτι άλλο* τδ 
γερδ μάτι τού συγραφέα βλέπει καί τδ γλωσσικδ ζή
τημα, βλέπει πώς άδικα πηγαίνουν τά χρόνια στδ 
σχολειό μιά καί δέ διδάσκεται ή δημοτική — κι ού
τε θάχουν συμφέρο οί πλουτοκράτες νά διδάσκεται, 
άφού φοβούνται μήπως ξυπνήσουν οί έργάτες σά 
μορφωθούν.

Μιλάει έπειτα πολύ σωστά δ συγραφέας γιά τή 
δικαιοσύνη, γιά τήν πατρίδα, γιά τις έφήμερίδες καί 
στδ τέλος λέει «μέ ποιά μέσα θά σιάξη ή κοινω
νία». Ό συγραφέας είναι σοσιαλιστής καί ζητάει 
τήν κοινωνικοποίηση τώ μέσων τής παραγωγής. 
Αύτδ θά γίνει σάν άποχτήσουν οί έργάτες τή δύνα
μη, σάν μπορέσουν αύτοί νάχουν πραγματικά τή 
δύναμη στά χέρια τους καί νά μή διοικοΟνται άπδ 
πλουτοκράτες πού άναγκάζουνται σήμερα νά στέλ
νουν στή Βουλή. Καί γι’ αύτδ χρειάζεται νά μορ
φωθούν στή σοσταλιστικοδημοτικίστικη ιδεολογία.

Τέτοιο είναι τδ πλούσιο περιεχόμενο δεκατριών 
μονάχα («τά οικονομικά μου δέν έπιτρέπουν, λέει, 
νά σάς πώ περισσότερα») μά τόσο ζωντανά γραμμέ
νων σελίδων. Ό φίλος Παλιούρας τά λέει τόσο ό
μορφα πού θά χάσει όποιος πονάει γιά τδν έργάτη 
καί δέ διαβάσει τδ φυλλαδάκι «Διάβασε έργάτη !», 
φυλλάδιο πού έχει τδν ίδιο πατέρα (τυπογραφείο) 
μέ τδ «Νουμά». Τού σφίγγουμε είλικρινά τδ χέρι 
κ* εύχόμαστε μαζύ μέ τδ φίλο Γιαννιό νά δώσει τδ 
φυλλαδάκι «θάρρος στούς γραμματισμένους γιά νά 
βγοΰν στδ Λαδ καί θάρρος στούς έργάτες μας γιά νά 
μιμηθοΰν τδν Παλιούρα».

Α. ΤΡΑΝΟΣ

  -------

01 ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

"Ολος μας θαρρώ 6 τύπος κράτησε μυστικό τδ 
μεγάλο σκάνταλο (!) πώς έπήγαν κληρικοί — μόνο 
οί άντιπρόσωΛοι τών πατριαρχείων — στδ θέατρο γιά 
νά ίδοΰν τδν «Οίδίποδα». Ή «Εστία» μόνο στδ 
φύλλο τής 3 τού ’Απρίλη δειλά-δειλά μάς έδωκε νά 
καταλάβουμε, ότι έπήραν τδ κρίμα στδ λαιμό τους 
οί άρμόδιοι τού Πανεπιστήμιου καί, άφού πιστοποίη
σαν τδ άσκανδάλιστο, έγινε ό νεωτερισμός, άπ’ τδν 
όποιον έβγήχε πώς ένας έπιφανής κληρικός δέν 
μηοροΰϋε δλη τήν ώρα νά κρατήαει τά δάκρυα! 
Αύτδ εΐτανε όλο.'

Δέν μπορούμε παρά νά όποχωρήσουμε στόν πει
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ρασμό νά θίξουμε μέ λίγα λόγια τό ζήτημα τώρα 
χαί σ9 άλλη ευκαιρία λέμε πολλά.

Βέβαια κατά τό «.... δι’ έλέου χαί φόβου πε- 
ραίνουσα (ή τραγωδία) τήν των τοιούτων παθημάτων 
κάθαρσιν...;..» έχει στιγμές, πού μπορεί νά δακρύ
σει δ θεατής στό θέατρο* άλλά έδώ νομίζει κανείς 
πώς δ κληρικός έκεΐνος σάν νά διηγούτανε έντυπώ- 
σεις από χαμμιά κηδεία,δταν διαβαζότανε τό «ποιος 
κοπετός, ποΤος θρήνος» καί τά παιδιά καί ή γυ
ναίκα του νεκρού άρχαιοπρεπώς κι αύτά ξεσποΰσαν 
στο βογγητό και στά κλάματα ! Καί δέν μπορούσε 
νάναι αλλιώς. *0 κληρικός μας δέ γνωρίζει %δ 
Φέατρο, δπως δέ γνωρίζει τόν κόσμο καθ9 δλου μέ 
τή ζωή του τή σημερινή, τΙς άντιλήψεις της, τΙς 
ιδέες της, τΙς άπαιτήσεις της. Δέν ξέρει, πώς γιά νά 
δράσει στήν κοινωνία του εικοστού αιώνα έπωφε- 
λώς, πρέπει νά τήν ακόλουθε7, νά ροβολάει μέ τή 
ζωή της, μέ τις αρχές, μέ τΙς σκέψες της καί τούς 
παλμούς της. Εδρηκεν ή έκκλησία ,κανόνες άπό 
μιάν έποχή πού άλλιώς σκεφτότανε, άλλιώς αίστα- 
νότανε, άλλο σκοπό έδινε στό βίο καί τούς κρέμασε 
ξερόν τύπο σά φυλαχτό στό λαιμό τοΰ παπά, του 
κληρικού καί, μή γνωρίζοντας καλά καλά άκόμα— 
αύτή μόνη — τό σκοπό του κλήρου, τραβάει μέ τό 
κατ’ εύθείαν στή βασιλεία τών ουρανών (;). Βλέ
πουν καί οι ‘ίδιοι οί κληρικοί, πώς αύτά δέ στέκουν 
πιά — μά νά πού εΐναι γραμμένα ! Νοιώθουν δσοι 
άπ’ αύτούς μπορούν — σπάνια έξαίρεση ! — νά σκε- 
φτούν φωτεινότερα, δτι μπορούν νά πάν στό θέατρο, 
άλλά δέν κάνει νά προκαλέσουνε σκάνταλο «καί 
γάρ ούαΐ έκείνφ δι* ού τό σκάνδαλον έρχεται!» Καί 
άν βρεθεί κανείς, νά θέλει τήν έκκλησή μέ ζωή 
πραγματική, λίγο μοντέρνα γιά τό καλό τους τών 
ίδιωνε, χαλούν τόν κόσμο δποχτόνια — δέν έχει δά 
κανείς τους ούτε τή δύναμη, ούτε τό κουράγιο νά 
βγει σέ άνοιχτόν πόλεμο άρχών — και τόνε θεω
ρούν έχτρό της Εκκλησίας. Θυμούμαστε ένα λίγο 
φιλελεύτερο θεολόγο και μάλιστα διπλωματικό φιλε- 
λεύτερο, τί σούσουρο έπροκάλεσε μέ μιά διάλεξη 
«έκκλησία καί θέατρο» — πού τό πολύ πολύ εΣ- 
τανε, ά δέν ξεχάσαμε, αντιπαραβολή κανόνων (καί 
πού νά καθίσει κανείς νά βρε! σέ δλους τούς κανό
νες τό γρονθοκόπημά τους !) γιά νά δείξει πώς μπο
ρούν νά πηγαίνουν οί κληρικοί στό θέατρο. Καί τό 
οίκτρό είναι πώς πρωτοστάτησαν στό θόρυβο οί κα- 
θηγητές τής θεολογίας — εύγέ τους καί τότε ! !  
— Κ* έτσι σιγά σιγά προοδεύουμε, ώστε ούτε ή θεο- 
λογική Σχολή νά μήν έκπληρώνει κανέναν σκοπό, 
ούτε ή έκκλησία κανέναν προορισμό. Δέν χό εύχό- 
μασζε, δέν ζό θέλουμε.

Γιά τούτο είναι καλά νά βάλουμε νερό στό 8ψ-,

μωμένο κρασί τής τυπικής εύσέβειας και τής συν- 
τηρητικότητας.Νά ίδοΰμε, πώς “Εκκλησία καταδικα
σμένη νά ζεϊ μέ τις ιδέες τού 10ου και 12ου αίώνα 
θά είναι νεκρή, δέ θά καλεΤ, μόνο θά διώχνει άν- 
θρώπους καί πώς παπάς αφιλοσόφητος, οπισθοδρο- 
μικός, πού κατ' άνάγκην στή σημερνή ζωή θά εί
ναι υποκριτής, είναι μπόδιο στήν καθ9 δλου έθνική 
πρόοδο. Δέν είναι άνάγκη πιά νά καλούνται στόν 
κλήρο «τά μωρά τού κόσμου και έξουθενωμένα» ώς 
άπό θεού, «γιά νά καταισχύνουν τά σοφά και τά ι
σχυρά»,κατά τό Απόστολον τότε, γιατί μόνο τό Χρι
στό και τήν έκκλησία του, μά τήν άλήθεια, μπο
ρούν νά καταισχύνουν μέ τή στενοκεφαλιά τους και 
τό άσυμβίβαστό τους μέ τή ζωή τή σημερνή.

Καί εΐδικώς έδώ γιά τό θέατρο τώρα.
Μπορούσαν αύτοί οι κληρικοί μας οί απουδαγ- 

μένοι — νά μή βασκαθοΰν μέ τή σπουδή τους!— 
νά πρωτοστατήσουν αύτοί πρώτα στή ζωή τής Ε κ
κλησίας, νά καλλιεργήσουν στό λαό λίγο ανοιχτές 
γιά τήν έκκλησία άντιλήψεις νά τόν καθαρίσουν άπό 
πρόληψες καί πλάνες κ9 έτσι νά ζητήσει 6 λαός αυ
τός, άντί νά σκανδαλιστεί, νά πηγαίνουνε καί στό 
θέατρο γενικά καί δχι, μέ τό «σέρνε με κι άς κλαίω» 
στόν «Οίδίποδα» ή στήν « ’Αντιγόνη» νάκλαίν. θά 
καλλιεργούσαν οί ίδιοι τό έδαφος γιά νά βγάλουν 
σιγά-σιγάτό ράσο, τήν πλεξίδα καί τή γενειάδα— 
δέν είναι δά πρός θεού δύσκολο ν’ άνατρέξουν στήν 
ίστορία και νά ίδοΰν τόν άρχέγονο χριστιανισμό και 
άπό πότε έχουν τήν άρχή τους τά άνθυγιεινά αύτά 
καί παράκαιρα διακριτικά — δσο κι άν είναι σεμνά 
γιά τό παρελθόν τους στό μουσείο — καί νά εΐναι 
σοβαρά καί άξιοπρεπώς ντυμένοι, ώστε μέ τήν έσω- 
τερική, τήν πνευματική τους άξια νά έχουν έπιβολή 
καί κύρος καί νά μπορούν νά πάν στό θέατρο, νά 
γνωρίσουν τήν κοινωνία μέ τά κακά της, τις ¿νάρ
κες, τούς πόνους, τούς πόθους της καινά μπορούν νά 
διδάξουν, νά διδάξοϋν, νά διδάξουν, αΰτό εΐναι 
τό έργο σήμερα τοΰ κληρικοΰ στήν κοινωνία γιά 
τήν ή&ική ζφή έδώ στόν κόσμο. Μά αύτά δέ θά 
νά μάθουν, άν μέ τό στανιό ίδούν σέ έξαιρετικές μέρες 
τόν «Οίδίποδα» ή τήν «’Αντιγόνη* ένας, πέντε ή 
καί δέκα κληρικοί. Γιατί νά μήν ίδοΰν τήν «Άρρα- 
βωνιασμένη τής Μεσσήνης», τούς «Ληστές», τό 
«Φάουστ», τό «Μακβέθο», τόν «Όθέλλο», δλοι τήν 
«Άγνωστη», τά «Φαντάσματα», τό «Κουκλόσπιτο», 
τούς «Πετροχάρηδες», τό «Γυιό τού ίσκιου», ν9 α
κούσουν δπερες — πού είναι τροφή άχώριστη καί 
τοΰ λούστρου στά πολιτισμένα μέρη, κι άκόμα καί 
τήν κοινωνική μας αύτή έπιθεώρηση στά «Παναθή- 
ναια». Πόσο άνώτεροι τού έαυτοΰ τούς θάβγαιναν 
άπό. κεΐ μέσα — άν ύποτεθεΐ βέβαια, δτι μπορούν νά
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διδαχτούν (αύτδ τους άρνούμαστε nota bene γιά τδ 
παρδν) — άντί và διαβάζουν τδ Πηδάλιο καί ν& βά
ζουν ποινές σύμφωνα μέ χΐς άντιλήψεις τΙς μεσαιω
νικές σέ κάθε άφελή γριά, πού θά πάει τυχδν và 
πεΐ στήν ¿ξομολόγησή της πώς έκανε τοΟτο κ* έ- 
κεΐνο ή σέ κανέναν πού θά ρίξει δυύ ιδέες γερές 
καί θά τολμήσει νά σκεφτεΐ έξω άπ9 τά παραάβάο- 
μένα, άντί νά παχαίνουν στήν άργία.

’Αλλά βέβαια γιά νά νοιώσει κανείς τήν άξια 
τοΟ θεάτρου καί νά θέλει νά πάει, νικώντας κάθε 
έμπόδιο, πρέπει νά τύ αίστανθεΐ, νά τδ βρει άνάγ- 
κη τού πνεύματός του. Κι αύτδ δέ συμβαίνει στδν 
κλήρο μας, άφοΟ καί τδ δλο κοινό μας λίγο διαφέ
ρει, καί γι’ αύτδ τδ θέατρό μας είναι στδ χάλι πού 
είναι, καί στοιχηματίζουμε πώς, καί νά μπορούσαν 
δε θά πήγαιναν παρά στήν πρώτη φούρια, ώστε νά 
πειστούν πώς δέν άπαγορεύεται, ώστε νά γίνει δη
λαδή κοινό τους δικαίωμα.

Πρέπει λοιπδν άπ9 τδ Πανεπιστήμιο νά φωτισθεΐ 
δ άνώτερος κληρικός (καί άπδ τδ σκολειό του βέ
βαια ό παπάς) μέ φιλοσοφία καθ9 δλου, μέ αισθητι
κή, μέ έπιστημονικές άντίληψες καί τής θρησκείας 
καί τής θεολογίας καί μέ κοινωνική άντίληψη τής 
ήθικής τού Χριστού ώστε οί έπίσκοποι καί 
άνώτεροι κληρικοί νά είναι μέ άρχές νέες, νά 
φωτίσουν τούςίπαπάδες μέ βιβλία καί κηρύγμα
τα ίστορικο-κοινωνικο-ήθικά τής έκκλησίας μας καί 
νά πέσει ό δεσποτισμδς — ό ξένος άπδ τδ Χριστδ 
καί άνάξιος τού Έλληνα — καί άπδ τήν έκκλησία 
μας καί νά κινηθούν έλεύτερα οί άνακαινιστικές καί 
μεταρρυθμιστικές άρχές άπδ μέσ9 άπδ τήν έκκλησία 
(δχι δπως φαντάζονται μερικοί πώς μονάχες τους 
ό&ζ&ουν σάν τδ πέσε σύκο νά σέ φάω, (μά μέ έρ- 
γασία, μέ σκέψη, μέ έπιστημοσύνη άπδ κείνους πού 
μπορούν — κάντε τους τόπο — γιά νά φωτιστούν 
¿κείνοι πού δέν μπορούν.

Ίσως ξεπροβάλει δμως ό μπαμπούλας : S ir μχο· 
ροϋμε για* εϊμαοτε HhiMtôç ¿ιαοκορκιαμένοι —- 
το αιώνιο αύτδ πρόσκομμα έκατδ χρόνια τώρα ιών 
άνιστόρητων καί στενοκέφαλων. ^Αλλοίμονο, έδώ δ& 
είναι οί προγονόπληκτοι ! Σάν νά μήν είναι οί έξω. 
κληρικοί μας καί ζωντανώτεροι καί ίκανώτεροι σέ 
νέες άρχές καί σάν νά είναι καταδικασμένοι οί Ιξω 
"Ελληνες, μέ τδ νά μήν είναι ένωμένοι μέ μάς, νά 
είναι αιωνίως μέ τά παλιά καί μείς μαζύ μέ κείνους 
καί σάν νά μήν είναι ό προορισμός μας έδώ τώ μα
κάριων νά χύνουμε έκεΐ σ’ αύτούς δσο τδ δυνατδ 
πολύ φώς, νέα ζωή καί στήν έκκλησία, ώστε νά 
γίνει πραγματικά έκεΐ έξω αύτή δ μεγαλύτερος έθνι- 
κδ; παράγων, κ9 έδώ μέσα ένας άπ9 τούς πολλούς.

Ά ς  τά σκεφτούν αύτά καλά οί άρμόδιοι καί μά

λιστα δ "Αγιος Μητροπολίτης. Κι άντί νά παχαί- 
νουνται οί κληρικοί μας —· οί λίγοι — καλλιεργών
τας γένια καί μαλλιά κ’ έτοιμάζοντας ιερά άμφια 
γιά τδ δεσποτιλίκι, άς άφήσουν νά πνεύσει λίγος ά
νεμος ζωής στήν έκκλησία γιά τδ καλδ καί αύτής 
καί τών λειτουργών της καί τού λαού. 'Ας ιδρύσουν 
δσοι υπάρχουν — άν υπάρχουν κάν — κληρικοί μέ 
μάτι έπιστημονικδ ένα περιοδικδ μέ τήν εύχή καί 
τήν εύλογία — κι αύτδ βλέπετε χρειάζεται άκόμα 
— τού Άγιου Μητροπολίτη γιά νά καλλιεργήσουν 
κάποια κίνηση πρδς τά έμπρός. Καί τότε μαζύ μέ 
τά άλλα καλά θά πηγαίνουν καί οί κληρικοί στδ 
θέατρο, χωρίς νά σκανταλίζουν κανένα, θά διδά- 
σκουνται γιά νά διδάσκουν καί δ λαός θά τούς κα
μαρώνει καί θά τούς σέβεται καί δέ θά δένει 
κόμπο δταν τούς άπαντήσει στδ δρόμο του. Τότεέπί 
τέλους θά πεισθοΰν ίσως νά σκέφτουνται καί λίγο 
διαφορετικά καί οί καθηγητές τής θεολογικής Σχο
λής, τελευταίοι αύτοί, γιά νά φανεί δτι στδν τόπο 
μας ολα γίνουνται πρωθύστερα, αφού αύτοί έπρεπε 
ώς τώρα νά τδ έχουν Ετοιμασμένο τδ έδαφος.

ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ

(S O,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ

Ό καθηγητής τής Ζημίας κ. Βαρούνης μίλησε τό πε
ρασμένο Σαβάτο στή σάλα της Έμπορ. καί Βιρμηχανικής 
'Ακαδημίας γιά τήν πρόοδο τής Χημίας σχετικά μέ τή 

. Βιομηχανία. Ή σάλα εϊτανε γεμάτη άπδ έπιστήμονες, λο- 
γίοος κι άρκετές κυρίες κι δλοι μέ προσοχή τόν άκοοσαν 
καί ατό τέλος μ’ ένθοοσιασμό τονέ χεροκροτήσανε.

— Μικρή φωνή μά γλυκιά καί τέχνη μεγάλη στό τρα
γούδι. Νά, ή γενική έντύπωση άπό τό κοντσέρχο τής κ. 05- 
ρανίας Παπαμόσκοο. Κ* έτσι μέ τήν καινούρια τραγουδί- 
στρα ή καλλιτεχνική φαμελιά Καλομοίρη -  Παπαμόσκοο 4- 
ποχτάει καί τέταρτο διαλεχτό μέλος.

— ΜποροΒμ* νά ποβμε άδίσταχτα πώς πέτοχε ή μοο- 
σιχοφιλολογική προεσπερίδα πούδωβε τήν Κεριακή στόν 
«Παρνασσό» ή Αίμιλία Καραβία μέ τούς σοντρόφοος της καί 
.τΙς σοντρόφισσές της. Αίγο πιό διαλεχτό τό θέλαμε τό πρό
γραμμα (όλο Πολέμη καί Πολέμη θάκοΒμε, γιά όνομα τοβ 
θεοΟ;), μά άς είναι, τής τά σοχωράμε αύτά, άφοΒ τόσο ό
μορφα καί τόσο δημοτικά μάς μίλησε στήν άρχή άρχή ή 
Αίμιλία γιά τό σκοπό τής προεσπερίδας της.

— Τήν περασμένη όεοτέρα δόθηκε στή σάλα τοΒ Ώ* 
δείοο ή τρίτη καί τελεοταία, φετεινή, «Διάλεξη -Jovau- 
λία» τής κ. Αύρας θεοδωροπβύλοο μ’ έργα τοΒ Βάγνερ. 
*Η κ. θεοδωροπούλοο μάς μίλησε πλατιά κι άναλοτικά γιά 
τά έργα τοΒ Βάγνερ καί ή κ. Σμαράγδα Γενάδη, μέ τή 
γλοκιά φωνή της, μάς τραγούδησε τήν άρια τής Ελισά
βετ άπό τόν Tannhäuser καί τή Χαρά τής Εύας άπό τό 
Meistersinger. Στό τέλος χορός άπό κορίτσια τοβ ’Ωδείου 
μάς τραγούδησε πολύ όμορφα τό, Στοιχειωμένο Καράβι άπό 
τό Fliegender Hollelnder.
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Τβτάρτη 4 — Τρίτη 10 τον ‘Απρίλη.

ΔΪΟ ΑΟΓΟΙ. Άκουστήκανε κ’ οί δυύ τήν ίδια 
μέρα χι άπ’ τύ Ιδιο άκροατήριο — άχροατήριο πού 
Ιχει θέση έπαναστάτη μέσα στή σημερνή κοινωνία- 
άκροατήριο έργατών. Τύν ένανε τδν έβγαλε ένας 
(θηλυκύς) δχι - έργάτης, τύν άλλον έργάτης άπ’ 
τούς μορφωμένους, καθώς άχούσαμε, έργάτες — 
πράμα πού σημαίνει άπ' τούς έργάτες τούς μορφω
μένους στήν έργατικήν ιδέα. Ό πρώτος βρίσκει άπ* 
τήν Εθνική εορτή τύ στοιχείο πού τοΟ χρειάζεται, 
τύν πόλεμο γιά τή λευτεριά ενάντια σ’ έναν έχτρύ 
καί τύ έφαρμόζει στύ σημερινύ πόλεμο, τύν πόλεμο 
τής ζωής ένάντια σέ άλλους έχτρού; (όχι πιά σέ 
Τούρκους) και πρώτ’ άπ* όλα στούς Εργοδότες· δ 
λόγος αύτύς πού μιλάει γιά τή ζωή κι άπ* τή ζιοή 
έχει φυσικά καί τύν τύπο ζωντανόν. Ό άλλος άχα
ρος, πατριωτικός, σωβινιστικός, σέ γλώσσα κι αυτήν 
άχαρη, μακαρονίστικη, τονίζει στούς έργάτες τύν 
πόλεμο μέ τούς Τούρκους καί τούς έτοιμάζει γιά νά 
έξακολουθήσουν τύ ήμιτελές έργο τής Επανάστα
σης τού 21, τύ έργο πού θά συνεχίσει «τύέργοντών 
Πατέρων μας» καί μόλις άναφέρει τύν άγώνα του 
έργάτη, κι αύτύν «διά τήν βελτίωσιν τής θέσεώς 
μας». Αύτύν τύ μορφωμένον κι άληθινά έργατικής 
ιδεολογίας έργάτη τόνε μόρφωσε τύ Έργατικύ Κέν- 
τρο τής ’Αθήνας, μέ τά ώραϊα του γραφεία, τύ ή- 
λεχτρικό του, τύ τηλέφωνό του, τύ πιάνο του (χαρι
σμένο άπ’ τήν Κα όχι άπ* τύν κ. Νεγρεπόντη), τύ 
βουλευτή του — πράματα πού δέ θά είχε άν Εργα
ζότανε άλλιώς. Ή έπαναστάτισσα κυρία πού τολ
μάει νά βρίσκει πώς ό έργοδότης κι άν άχόμα χα
ρίζει πιάνα εϊν’ έχτρύς τοΰ έργάτη, ή κυρία πού 
στήν έθνική γιορτή δέν κοιτάει ν’ άνάψει τά πατριω
τικά αίστήματα του ακροατήριου, ή κυρία αύτή 
σχετίζεται μόνο μέ συγγένεια οικογενειακού δικαίου 
μέ τύ κέντρο καί δέ μίλησε παρά μόνο γιά μιά φο
ρά· Ισως νά μήν είναι χωρίς σημασία πώς ή κ. 
θεοδωροπούλου δέν μπορεί νά γίνει βουλευτίνα,για
τί άλ^ιώς μπορεί καί νά μιλούσε λιγάκι πατριωτι- 
κωτερα καί διπλωματικώτέρα στύν έργάτη, πού γιά 
έναν τέτοιο ίερύ σκοπύ δέν εΐν* άνάγκη, δέν πρέπει 
νά μορφω&εϊ.

- X -

ΥΠΟΥΡΓΗΑΙΚΙ. Γεμάτοι συγκίνηση τίς ή μέρες 
αύτές οί υπουργήσιμοι — μά κ’ οί ύπουργοί, τουλά

χιστο, μερικοί. Πόσοι καί ποιοί θά φύγουν καί ποιοί 
θάρθούνε; Οί έφημερίδες άναφέρουν κάθε μέρα καί 
τά όνόματα τώ νέων Υπουργών. Εμείς δέ βρισκό
μαστε κοντά στούς πολιτικούς κύκλους καί δέ θά 
τούς μιμηθούμε. Εμάς μάς ένδιαφέρει μονάχα ένα 
— οί νέοι Υπουργοί νά εϊν’ οί άνθρωποι πού μέτή 
μόρφωση, τούς άνοιχτούς δρίζοντες καί τύ χαρα- 
χτήρα τους νά μπορούν ν* άνταποκριθοΰν στίς άνάγ- 
κες τών δπουργείων πού θά πάρουν. Δυστυχώς στύν 
τόπο μας δέν έχουμε 2,τι γίνεται άλλοΰ—μέσα δηλ. 
σέ κάθε κόμμα νά βρίσκουνται οί ειδικοί γιά κάθε 
κλάδο, πού νά μπορούν άνάμεσα σ’ αύτούς νά δια- 
λέγουνται οί ‘Υπουργοί. ’Εδώ δλοι οί βουλευτές ά- 
νακατεύουνται σέ όλα τά ζητήματα καί δέν έχουνε 
καμμιά είδικότητα — σέ μιά έποχή πού ούτε καν 
τούς κλάδους ένος 'Υπουργείου δέν μπορεί νά τούς 
παρακολουθήσει όλους κανείς. Σά λοιπον δέν έχουμε 
τέτοιους άνθρώπους, δσο νά μορφωθεί μιά τέτοια τάξη 
πολιτικών (ά θέλει δ κ. Βενιζέλος νά ΙργαστεΤ τίμια 
καί σοβαρά μπορεί νά φροντίσει γι’ αυτό), θά πρέ
πει νά γίνουνται 'Υπουργοί άνθρωποι πού νά έχουνε 
τά στοιχεία τουλάχιστο νά κάνουν κάτι. Κι αύτύ πι
στεύουμε πώς θά γίνει τώρα, χωρίς νά λογαρια
στούν ούτε κομματικές δυνάμεις (καί ποιός άλλως τε 
θά τολμήσει νά φύγει σήμερα άπ’ τήν Κυβέρνηση 
γιατί δέν τούδωκε ‘Υπουργείο), ούτε τυχύν τά πολυ- 
θρύλλητα καμώματα καί νεύρα ένύς ‘Υπουργού, πού 
άπειλεί κάθε μέρα στίς έφη μερίδες πώς θά παραι
τηθεί άν παρθοΰν πρόσωπα πού, άν όχι όλα, του
λάχιστο μερικά πρέπει νά είναι στήν Κυβέρνηση. 
Μιά σύσταση έχουμε άκόμα σ’ αύτύ τύ σημείο σχε
τικά μέ τύ όγδοο ‘Υπουργείο* άνθρωπο πού νά εί
ναι ίκανύς νά διευτύνει δλόκληρο τύ 'Υπουργείο αύ- 
τό, τύ διφυές (άπ* τή μιά μεριά δασικύ καί γεωργι
κέ τμήμα — άπ’ τήν άλλη δλα τά άλλα) δέ βλέ
πουμε καί γι’ αύτύ έκεΐνος πού θά τύ διευτύνει πρέ
πει γιά κάμποσα χρόνια τουλάχιστο νά Εκανοποιε! 
τίς δυύ πρώτες ύπηρεσίες* γιά τήν ώρα έχουμε πιύ 
μεγάλη άνάγκη νά έξακολουθήσει μιά σοβαρή πλου- 
τολογική πολιτική, έστω καί μέ κάποια θυσία (θυ
σία όχι μεγάλη άν δ νέος ‘Υπουργός δέν είναι άν
θρωπος μέ περιωρισμένη άντίληψη) τών άλλων ύπη- 
ρεσιών — καί σ’ αύτή τή διεύθυνση περιμένουμε νά 
δώσει τή μεγαλύτερη σημασία δ κ. Πρωθυπουργός.

-X - · '

ΗΘΙΚΗ. Δημοσιεύεται τις μέρες αύτές στούς 
«Καιρούς» μιά τάχα - μελέτη τού κ. Ν. Σπανδω- 
νή· μέ τήν έπιγραφή «Ό  έργάτης είς τήν ‘Ελλά
δα». Μοΰ έκαναν έξαιρετική έντύπωση γιά τύ άρ- 
λούμπικο περιεχόμενό τους τά άρθρα πού άναφέ-
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ρουνται στις έργάτισσες. Πρώτα πρώτα δ χ. Σπαν- 
δωνής θαυμάζει τδν άλτρουϊσμδ χαΐ τή φιλοστοργία 
τής έλληνίδας έργάτισσας.

«Τά δυστυχισμένα τά κοριτσάκια,, λέει, μέ Ημε
ρομίσθιον πενήντα καί δγδοήκοντα λεπτών Εργαζό
μενα 10 ώρας τήν ή μέραν, κάμνοντα συχνότατα νυ
χτέρι, τρεφόμενα μέ ψωμί καί χόρτα, κατορθώνουν 
νά έρχωνται άρωγοί των γονέων των χαΐ πολλάχις 
να τρέφωσι τά άδελφάχια των. Τδν άλτρουϊσμδ αυ
τόν τδν αγνοεί τελείως ή Εύρωπαία έργάτις. Καί 
δ,τι βγάζει έργαζομένη είναι διά τδν έαυτόν της Η 
διά τδν φίλον της.

Ή Έλληνίς παραμένει γηροκομούσατούς γονείς 
της χαΐ πολλάχις δέν υπανδρεύεται χάριν αυτών. Ή 
Γαλλίς δμως ή ή Άγγλίς ή ή ΓερμανΙς μόλις είσέλ- 
θη εις τδ έργοστάσιον θά θελήση νά πήξη ίδιχήν 
της φωλεάν καί Εφαρμόζει τδ ρητόν* «δ καθείς διά 
τδν έαυτόν του καί δ Θεδς δι’ δλους».

Που τις βρήκε τις πληροφορίες. αότές γιά τις 
ξένες έργάτριες, μάς είναι λίγο προβληματικό* μά 
ώς τόσο δέ μάς φαίνεται πώς ταιριάζει σήμερα νά 
εκθειάζουμε τόσο πολύ τήν αύτοθυσία νέων κορι- 
τσιών, πού, έχουνε μέσα τους ζωή, νά θέλουμε νά 
τά υποτάξουμε σέ τέτοια καθήκοντα κατατρεπτιχά 
καί γι’ αύτά καί γιά τήν κοινωνία. ’Αρκετά δούλε
ψε τδ άτομο στήν οικογένεια μέσα στδν τόπο μας* 
άρκετά σφαγιάστηκε στήν οικογενειακή άντίληψη δ 
άνθρωπισμός* είναι πιά καιρός νά φανερωθεί χαί νά 
πάρει καί δώ τήν πρέπουσα θέση δ ΛνΦρωηος,

Μά δ,τι μάς φαίνεται άχόμα πιδ φοβερό είναι 
δ,τι γράφει δ χ. Σπανδωνής γιά τή σωφροσύνη. Ό 
κ. Σπανδωνής μιλάει μέ τόση χαταφρόνια γιά τήν 
έλλειψη άγνείας τής Εύρωπαίας έργάτισσας (γιατί 
τάχα μόνο έργάτισσας;) καί μέ τόση περηφάνεια 
γιά τή ρωμαίίκη ήθική — περηφάνεια δμως λιγά
κι θολωμένη άπ’ τούς φόβους του γιά τδ μέλλον— 
ώστε νά νομίζει κανείς πώς ζεΐ Ιναν αιώνα πριν. 
Άχόμα λοιπόν τά αιώνια κηρύγματα τής άνήΦι- 
κης αύτής ή&ιπής στδν τόπο μας; Αέν πρόκειται 
νά συνηγορήσουμε έδώ γιά τδ ξεμούλιαμα τών χο- 
ριτσιών, πού τά δδηγεΤ στήν πορνεία, άν χαί δ κ. 
Σπανδωνής φαίνεται νά τά έχει συγχισμένα τά δυδ 
πράματα* αύτδ τδ τιμωρεί δ νόμος, μάλιστα άπδ 
πέρσι, ώστε άν τά άστυνομιχά όργανα προσέχουν 
στήν έφαρμογή, δ χίντυνος λείπει. Μά δταν ένας 
δημοσιογράφος μιλάει γιά τήν ήθική τής παρθενίας, 
τήν ήθικήδηλ. τής άτιμότερης υποκρισίας, τήν προ- 
στυχότερη ήθική πού μπορεί κανένας νά φανταστεί 
αφού σ’ ένα πετσάχι δίνει τή δύναμη νά χαραχτη- 
ρίζει τδν άν&ρωηο ήθικδν ή άνήθικον — δέ βρί
σκουμε λέξες νά έκφράσουμε τήν άγανάχτηση μας.

Έμεΐς φανταζόμαστε πώς είναι καθήκον τοΟ έλληνα 
δημοσιογράφου νά πολεμήσει τήν άνήθικη αύτή άν
τίληψη τής ήθικής, δίνοντας σημασία δχι σέ τιπο
τένια έξωτερικά σημεία, μά στδν έσωτερικδ άνθρω
πο, στό χαραχτήρα του, στά αίστήματά του. Σέ μιά 
τέτοια ήθική θάνοιγε τδ δρόμο ένας τύπος τής προ
κοπής — άν υπήρχε στδν τόπο μας. Κι αύτδ μονά
χα ίσως δικαιολογεί τδν κ. Σπανδωνή, πού έπρεπε 
κάτι νά γράψει, γιά ν’ άρεσει, δχι γιά νά μορφώσει.

- X -

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Ό φίλος κ. Ποριώτης κα
τηγόρησε στδ περασμένο φύλλο του «Νουμά» τήν 
πολιτική τής στήλης αύτής στις έκλογές. Ό κ. Πο
ριώτης προτίμησε νά μάς τά ψάλει «κατόπιν εορ
τής», κι αύτδ τδν έκανε νά λησμονήσει τά προεόρτια. 
Πολεμήσαμε κ’ έξακολουθούσαμε νά πολεμούμε γιά 
ιδέες, γιά μιά φιλελεύτερην Ιδεολογία' τις ιδέες 
μας αύτές δίν τις λησμονήσαμε οϋτε γιά μιά ο ιιγ- 
μούλα, δέν τις θυσιάσαμε σέ κανένα πρόσωπο. Ού
τε τδ παραμικρό πραματάκι δέ χαρίσαμε στδν χ. Βε- 
νιζέλο, όσάκις έπρόκειτο νάτδν επικρίνουμε· τις πρά- 
ξες του πού δέ συμφωνούσαν μέ τδ δικό μας τδ συ
στηματικό τδ πρόγραμμα τις έπικρίναμε μέ τδν ί
διον τρόπο, πού έπικρίναμε καί τούς άλλους πολιτι
κούς. Στδ ίδιο φύλλο πού γιά πρώτη φορά παίρναμε 
στάση στις έκλογές (άριθ. 467) σέ άλλη στήλη (σελ. 
111, στ. 1) τδν κατακρίναμε. Καί πώς υποστηρί
ξαμε τδν κ. Βενιζέλο; Νά τί γράφαμε στδ φύλλο έ- 
κείνο : «μπορεί ό κ. Βενιζέλος νά μήν είναι ό άν
θρωπος πού ικανοποιεί τδν άληθινά φιλελεύτερον, 
μπορεί νά μήν ίδρυσε κι αυτός πρόγραμμα άρχών, 
μά ένα νέο προσωπικό κόμμα — δμως, προκειμένου 
νάχουμε ή διάλυση τής Βουλής ή Κυβέρνηση κα- 
νενδς άπ’ τούς άλλους τούς παλιούς, νομίζουμε πώς 
μέ κάθε τρόπο πρέπει νά κρατηθεί ή Κυβέρνηση
τού Βενιζέλου.........» Κατά τί λοιπόν ξεχάσαμε τις
άρχές μας, δποστηρίζοντας τήν Κυβέρνηση ; Αέν 
κατακρίναμε τήν άσυατηματοποίητη φιλελευτερο- 
άνελεύτερη πολίτική της, δέν κατακρίναμε τήν πο
λιτική της σχετικά μέ τούς πολιτικούς συλλόγους 
πού λησμόνησε δημιουργώντας μιά λέσχη μέ ισόβια 
μέλη, δέ χτυπήσαμε τδν τρόπο τής συνεργασίας (;) 
τών ύπουργών, δέν τδ βρήκαμε πολιτική Αδυναμία 
της νά μήν πολεμήσει τήν δποψηφιότητα τού Ράλ- 
λη, δέν έπικρίναμε τδν έπικείμενο διορισμό τού Γα
λανού, δέν,. δέν....... ; Τδν κ. Βενιζέλο τδν δποστη-
ρίξαμε μέ Επιφύλαξη, σάν τδ σχετικώς καλύτερο, 
σάν έκεΐνον πού μάς έξασφαλίζει σχετικώς καλύτε- 

. ρα καί ίσονομώτερα καί μάς άφίνει μεγαλύτερο έ
δαφος δράσης* τδν κ, Βενιζέλο τδν κατακρίναμε
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κάθε φορά πού τά έργα του δέ συμφωνούσαν μέ χΐς 
Αρχές μας, μέ τή δική μας φιλελεύτβρην ιδεολογία. 
Έτσι θά κάνουμε καί στό μέλλον, δποστηρίζοντάς 
τον 8σο δέν παρουσιαστεί 6 καλύτερος, δσο δέ γίνει 
χειρότερος Απ’ τούς παλιούς, δσο δέ γεννηθεί τδ σο
βαρό πολιτικό κόμμα Αρχών, πού ό κ, Βενιζέλος δέν 
ίδρυσε. "Οσο γιά τό ψήφισμα τού Μιστριώτη, δέν πι
στεύω πώς μπορεί νά δικαιολογηθεί ό κ. Ποριώτης* 
τό νάχει μόνο τό γλωσσικό ζήτημα γιά πρόγραμμά 
του, έξόν πού διαφωνεί ριζικά μαζύ μας, μά αύτό 
Ακριβώς φτάνει γιά νά τόν πολεμούσαμε* γιατί τό 
«ζήτημά μας» δέν είναι ξεκρέμαστο, μόνο άποτελεί 
έναν κρίκο μιάς γενικώτερης ιδεολογίας, έκείνης πού 
τήν είπαμε φιλελεύτερη καί πού μεγάλο της μέρος 
βρίσκουμε ν' άντιπροσωπεύει γιά τήν ώρα τουλάχι
στο ή Κυβέρνηση. 'Οπωσδήποτε καί γι’ αύτήν — 
πάντα έδώ είμαστε.

- X -

ΔΓΟ ΜΕΤΡΑ. Ρωμιοί βουλευτές υποστηρίζουν 
στήν Τουρκιά τό κομιτάτο* ένας τοΟρκος νομάρχης 
στήν Κρήτη βρίσκεται θιασώτης τής ένωσής. Τούς 
πρώτους τούς βρίσκουμε προδότες, τό δεύτερο τόν 
θαυμάζουμε κ’ ευχόμαστε νά βρεί καί μιμητές. Κ* 
έπειτα φωνάζουμε πώς δέν έχουμε άρχές; Είναι με
γαλύτερη άρχή άπ1 τό συμφέρο, τό συμφέρο πού μάς 
ένώνει μέ τούς Νεότουρκους, τό συμφέρο πού μάς 
κάνει νά όρκιζόμαστε στό Βασιλιά, τό συμφέρο πού 
μάς κάνει νά κατακρίνουμε τό πρώτο, νά έπαινοΰμε 
τό δεύτερο ; Δέν είναι κι αύτό σάν τή σοφή κρίση 
τού περιώνυμου Κατή;

- X -

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πολλοί άφελείς είχαν πι
στέψει πώς τάχα θ’ Ανορθωνότανε τό Πανεπιστήμιο 
μέ τούς νέους πανεπιστημιακούς νόμους* έμεΐς, ξέ
ροντας τά πρόσωπα, δέν περιμέναμε νά γίνει τίπο
τε. ’Άλλαξε ό Μανωλιός κ’ έβαλε τά ρούχα Αλλιώς. 
Μά δέν πρόκειται τώρα γι' αύτά* τις τελευταίες μέ
ρες δημοσιεύτηκε τό Διάταγμα τών έκτάκτων έδρών 
— τό «έφ’ Απαξ» Διάταγμα, πού μόνο μέ νόμο 
μπορεί νά τροποποιηθεί, θά  θυμάστε βέβαια μέ τί 
στόμφο μίλησε στή Βουλή ό κ. Άλεξαντρής (κι Ας 
ζήτησε τή γνώμη τού «Έκπαιδ. "Ομίλου», πού συγ- 
κινήθηκε ό κ. Ποριώτης, σέ μιά έποχή πού ήξερε 
πώς θά φύγει — πράμα Αλλως τε πού έγινε μυστι
κά μυστικά) γιά τις πολιτικές έπιστήμες* ό νέος νό
μος μιλάει καί γιά δίπλωμα διδάχτορα τών πολιτι
κών έπιστημών πού θά δίνει ή νομική Σχολή. Αϊ 
λοιπόν — έκτακτη έδρα πολιτικής ή δημόσιας οί-

κονομίάς δέ λαλεί στήν πρότυπη άύτή σχολή πολι
τικών έπιστημών* ίσως γιά νά θεραπευτεί σόβαρώ- 
τερα ή πολιτική καί διπλωματική Ιστορία μαζύ μέ
τήν «ίστορία τού έΧλ. δικαίου καί (φρίξον ήλιε!)
στοιχεία τής συγκριτικής Αστικής νομοθεσίας». Αύ
τό λέγεται Ανορθωμένη νομική σχολή μέ σχολή πο
λιτικών έπιστημών ! Καί πότε γιά τή μεταρρύθμι
ση, κ. Βενιζέλε;

- X -

ΛΙΪΆΚΙ ΦΩΣ. Έπί τέλους γλυτώνουμε Απ* τό 
θέαμα τώ νεκρών στούς δρόμους. Έπί τέλους—βρί
σκεται κοντά στό φωτεινό μυαλό τού Υπουργού κ’ 
ένα φωτεινό μυαλό — τό πρώτο — ένός Νομάρχη 
πού συσταίνει νά είσαχτεΐ καί στόν τόπο μας τό κά
ψιμο τών νεκρών. Σφίγγουμε μέ δλη μας τήν καρ
διά τό χέρι τού άγνωστου μας κ. Δάσιου, πού είχε 
τή δύναμη νά πετάξει Από πάνου του τήν πρόληψη 
καί νά μιλήσει σάν Ανθρωπος ζωντανός τού εικοστού 
αίώνα. Καί περιμένουμε νά γίνει δεκτή ή γνώμη του 
γιά νά μπει στό σημείο αύτό λιγάκι φώς πολιτισμού 
καί στόν τόπο μας.

- X -

ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ. "Επειτα Από τις ζωντανές διαλέξεις 
τού Δελμούζου είχαμε μιάν Ακόμα ζωντανή διλεξη 
στόν «Έκπ. "Ομιλο», διάλεξη, πού, Αν κ* έγινε σ' 
ένα δημοτικίστικο σωματείο, έγινε γνωστή καί στό 
«Χρόνο» κι Αλλες γλωσσαμυντόρισσες έφη μερίδες. 
Ό κ. Δαμασκηνός τής Πόλης μέ θαυμάσιο, λεπτό
τατο χιούμορ μάς έδειξε τά χάλια τώ σκολειών τού 
δήμου Αθηναίων, μάς παράστησε τήν κατάστασή 
τους μέ τέτοια χρώματα, πού Αμφιβάλλει κανείς Αν 
ζεΐ μέσα στήν Εύρώπη καί στόν είκοστόν αίώνα. 
Καθώς πολύ σωστά είπε ό κ. Δαμασκηνός, έδώ στόν 
τόπο μας θαρρούμε πώς ό πολιτισμός συνίσταται σέ 
κάτι έξωτερικά, σέ κείνα πού φαίνουνται, γ ι’ αύτό 
σ* αύτά δίνουμε προσοχή γιά νά κάνουμε στούς ξέ
νους πού μάς Ιρχουνταί τήν έντύπωση πώς είμαστε 
καί μείς πολιτισμένοι. "Ομως στήν ούσία είμαστε Α
γριοι , γιατί μόνο πασαλειφτεί είχαμε σάν τούς δι- 
δάχτόρες τής νομικής πού βγαίνουν Απ’ τά φροντι
στήρια. Τί τή θέλαμε π. χ. τήν Ασφαλτόστρωση 
καί τά ήλεχτρικά τράμ, μιά καί ό χρόνος μάλιστα δέ 
μάς είναι τόσο πολύτιμός, μπροστά σέ τέτοια κατά
σταση σκολειών, πού έχει γιά Αμεση συνέπεια τήν 
έλάττωση .τής μόρφωσης τού λαού ; Έτσι δ κ. Δ. 
βρήκε μιά διάφορά Από 44 0)ο Ανάμεσο τούς μα
θητές τής Α'. καί τής Β\ τάξης τού δημοτικού* τί
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έγιναν λοιπδν τόσα παιδιά καί γιατί δέν έξακόλού- 
θησαν τδ σχολειό; Εϊναί τόσο άναγκαΐο λοιπόν τδ 
νά γίνει, έπί τέλους άρχή γιά χτίσιμο σκολειών (ά
φησε δά τά χάλια τώ σχολειών μας σχετικά μέ τά 
θρανία χαΐ τά διδαχτικά όργανα !), πού άν βρίσκε
ται καί στδν τόπο μας κανένας πού νά σκέφτεται 
σοβαρά κι όχι έπιπόλαΐα. καί ιού- περνάει, αύτδ τδ 
μεγάλο έργο — μαζύ άλλως τε μέ τήν έσωτεριχή 
έκπαιδέυτίκή μεταρρύθμιση — θά βάλει μπροστά. 
Πιστεύουμε πώς μπορούμε γιά κάμποσα χρόνια νά 
στερηθούμε τά διχαστικά μέγαρα — μά ποτές τά δι- 
βαχτιχά. Κι &ν έπί τέλους δ Δήμος δέν μπορεί ν’ 
άναλάβει τήν πρωτοβουλία — δέν είναι δύσκολο του
λάχιστο νά δώσει τήν ύποστήριξή του στήν ιδιωτι
κή Εταιρεία πού θά μπορούσε νά τδ κάμει. “Αν, 
δπως τδ εύχόμαστε, ένα τέτοιο πραχτιχδ άποτέλε- 
σμα έχει ή διάλεξη — τότε βέβαια θά ξεχωρίζει 
άπ* τΙς συνειθισμένες ρωμαίί'κες διαλέξεις τής πρό
σκαιρης άπόλαυσης.

- Η -

ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Όσα γράφουμε 
παραπάνου γιά τδ πασάλειμμά μας τού πολιτισμού, 
ταιριάζουν καί γιά τή διεθνή σύμβαση πού έτοιμά- 
ζεται στδ Τπουργεϊο των Εξωτερικών σχετικά μέ 
τήν προστασία τής πνευματικής ίδιοκτησίας.Πώς γιά 
προστασία τής έγχώριας πνευματικής παραγωγής 
δέν πρόκειται (δυστυχώς Ακόμα δέ φτάσαμε ώς αύ- 
τού) — είναι περιττδ νά τδ τονίσουμε. Μά γιατί νά 
προστατεύσουμε τήν ξένη ; γιά νά φαινόμααχε πο
λιτισμένοι (άφησε πού είναι ζήτημα, άν είδικώς γιά 
τά φιλολογικά έργα θά είτανε σωστδ κι αύτό); Μά 
πιστεύω πώς θά είμαστε πρότυπο Κράτους πού άπδ 
τέτοιες σκέψες κάνει τίς συμβάσεις του. Οί διεθνείς 
συμβάσεις προστατεύουνε συμφέροντα κ’ έμείς έχου
με συμφίρο νά μήν προστατεύσουμε τήν ξένη πνευ
ματική παραγωγή, βσο άκόμα ή έγχώρια δέν μπο
ρεί νά μάς ικανοποιήσει, δσο έχουμε τήν άνάγκη 
της κι βσο δέν μπορούμε νά πετύχουμε άνάλογο 
Αντάλλαγμα. Πιστεύουμε λοιπδν πώς ή φρόνηση 
γλήγορα θά δείξει στήν Κυβέρνηση πώς δέν ταιριά
σει νά κλεΐ συμβάσεις άπδ «φιλότιμο» — μόνο γιά 
τδ άληθινδ συμφέρο τού Κράτους. Ά ν  γι’ αύτδ μάς 
περάσουνε μερικοί καί γιά Απολίτιστους δέν πιστεύω 
νά πάθουμε καί τίποτα, δσο μάλιστα δείχνουμε πώς 
βντας Απολίτιστοι (δπως άλλως τε καί είμαστε) έ
χουμε τουλάχιστο τήν βρεξη καί τή θέληση νά πο- 
λιτισθοΰμε.

Είχανε στοιχειοθέτηθεΐ τά παραπάνου δτα δια
βάσαμε τδ κείμενο τής έλληνογαλλικής σύμβασης. 
Σάν αύτή μιλάει μόνο γιά τήν παράσταση γαλλι

κών έργων σέ γλώόσα άλλη, έξδν τήν ‘Ελληνική, 
δέν ένδιαφέρει ούτε τίς λαϊκές τάξεις — ούτε κ* έ- 
μάς. 'Ως τόσο τά παραπάνου Ας μένουν γιά τδ 
μέλλον.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Χ8ΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ. ΜΑ. Παν. Παρίσι. Λάβαμε τή αυντρσμή ν'  βύχαρι- 

στοΒμε. — κ. Â. Π. Λιφία. ΤΟ ποίημα θά δημοσιβυτβΓ. Για
τί δέ θυμάσαι νά μάς στ·(λ>ις χαΙ τή συντρομή ; — x. Κ» 
Βαρν. Μέγαρα. Λάβαμε τή συντρομή κ’ εύχαριστοΒμε.

ς τ ο τ  “ Η ο τ η / Γ *  n n n n
n i  n  η  » το γ ρ α φ ε ί ο

■ ara-. =■ Δ ΡΟ Μ Ο Σ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΟΥ 4 —=

novXtoüvtat τάκόλονύα βιβλία ηρδς ΜΙΑ δραχμή τδ 

$να, έξδν àrti 8αα είναι σημειωμένα με &ΧΧες τιμές

Γ. Ν. ΑΒΑΖΟΓ, «‘Η Ματιά».—«’Αγκάθια καί Τριβό- 
λοι» (δηγήματα).—ΧΑΡ. ΑΝΤΡΕΑΔΗ, «Ό «Μέγ’ Άλέξαν- 
τρος».—ΒΑΡΑΕΝΤΗ, «Δόξα καί Ζωή».—ΗΑΙΑ Π. ΒΟΓ· 
ΤΙΕΡΙΔΗ, «Δάφνης καί Χλόη» τοδ Λόγγου, μβτάφρ.),— 
«Τίμωνας ό Μισάνθρωπος» τοΒ ΛουκιανοΒ (μβτάφρ. λ. 50), 
| «Ό Προσκυνητής».—ΡΗΓΑ ΓΚΟΑΦΗ, «Τά Τραγούδια 

τοδ ’Απρίλη» (Δρ. 2). — Π. Σ. ΔΕΛΤΑ «Στοχασμοί πβρί 
τής άνατροφής τβν παιδιών μας» (λ. 50).— «Γιά τήν Πα
τρίδα—Ή καρδιά τής Βασιλοπούλας» (δρ. 3,50),— «Παρα
μύθι δίχως δνομα» (δρ. 3,50),— «Τόν καιρό τοΟ Βουλγαρο- 
κτόνου» (τόμοι 2, δρ. 4,60)). — ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΕΝΤΡΙΝΟΓ. 
«'Από τόν Κόσμο τοΒ ΣαλονιοΒ».—ΑΡΓΓΡΗ ΕΦΤΑΔΙΩΤΗ 
«ΦυλλάδβςτοΟ Γβροδήμου».—ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΖΕΡΒΟΓ, «Νη- 
σιώτικα Τραγούδια».—Κ. ΘΕΟΤΟΚΗ, «Τά Γεωργικά τού 
Ββργίλιου» (λ. 50)*—«Σακούνταλα» του Καλλιδάσα (δρ. 
1).—ΙΔΑ, «Σαμοθράκη» δρ. 2).— θ. ΚΑΤΡΑΠΑΝΗ, «Τά 
Τραγούδια τοδ Στρατιώτη» (λ. 10). — ΑΝΤΩΝΗ Κ. ΛΕ- 
ΚΟΠΟΓΑΟΓ, «Τό Βιολί».—ΑΛΕΕ. ΜΑΡΠΟίΤΖΟΓΑΟΓ »De 
Profundis» τοΒ Ο. Wilde (δρ. 2). — ΚΩΣΤΑ ΠΑΡΟΡΙΤΗ 
«Δηγ. τοΒ Δειλινοβ» (δρ. 2) -  ,«01 νεκροί τής ζωής» (δρ.2). 
«Στό 'Αλμπουρο» (δρ. 2). — ΆλΕΞ. ΠΑΛΑΗ, «*0 έμπορος 
τής Βενετιάς» (Β’ έκδοση). — ΑΛΕΞΑΝΤΡΑΣ ΠΑΠΑΜΟ- 
ΣΚΟΪ, «Άθρώπινος Μηχανισμός». — ΣΤΕΦ. PAMA, «Τά 
Παλιά καί τά Καινούργια». — ΖΗΣ1ΜΟΓ ΣΙΔΕΡΗ, «Ό 

Αίας» τοΒ Σοφοκλή (μβτάφρ.). — ΗΑΙΑ ΣΤΑΓΡΟΓ, «Πλου
τάρχου : Περί Παίδων ’Αγωγής'» (μβτάφρ.). — ΓΙΑΝΝΗ 
ΣΤΕΦΑΝΗ, «Μπουμπούκια». — Δ. Π ΤΑΓΚΟΠΟΓΛΟΓ 
(δράματα): «Ζωντανοί καί Πβθαμμένοι»,—«Ό  Άσωτος»,— 
«01 ’Αλυσίδες» (δρ. 2). — ΜΕΝΟΓ ΦΙΔΗΝΤΑ «Άπό τούς 
θρύλους τδν Αιώνων», — «Γραμματική τής Ρωμαίΐκης 
Γλώσσας» (Α' έκδοση) καί Β' έκδοση, τόμοι 2 (δρ. 5).— 

Ζ.ΦΓΤΙΑΗ, (δράματα): «Τό Έκθετο»,— «Δίχως Ακρο
γιάλι», — «Χτισμένο στόν Άμμο». —ΦΩΤΗ Δ. ΦΩΤΙΑΔΗ, 
«Τό Γλωσσικό Ζήτημα». — «Στή «Φοιτητική Συντροφιά» 
(λ. 50). - !  ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΟΡΝ, «Μβλάχρα». —

Γιά  τδ έξωτερικό, Α. 2 5  παραπάνον ό χάΦε τόμος.

ΤΟΜΟΙ περασμένοι τοΒ «ΝΟΓΜΑ» (έξόν άπό τόν πρδδ 
το πού δέν ύπάρχβι κανένα του άντίτυπο) πουλιοΒνται ρω
10,60 ό ένας γιά τήν Ελλάδα καί φρ.χρ. 12.50 γιά τό έ-.-ξ 
τβρικό.



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΚΣΤ' ΤΗΣ 11 ΑΠΡΙΛ. 1859 ΚΑΙ ΒΥΞΑ'ΤΗΣ 8 ÍAÑOYAP. 1897

ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ÛP. 30,000,000
ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΝ ΚΙΧ 3 0 0 , 0 0 0  ΟΜΟΛ. 1 ΟΟ A PAX é ΙβΜΑΧΤΗΝ

¿«i τόκω ¿τηαίω «ρος Αρκχ. Ä 1 ) *  ο)ο μ*τά Λαχνών.
Έξοφλητέον ¿ντός πιντήχοντα «έντα ¿τών 

Σύνολον τών καταβλητέων Λαχνών 1 4 ,0 2 5 ,0 0 0  Δρ. Πρώτη κλήρωο. μετά λαχνοϋ τη 1 Αύγ. 1012

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΓΓΡΑΦ ΗΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ I
Α ' Κ αηθολή τοΰ άντιτίμον ιις  θόβίΐς «ρος Βρχ. t Ο β χαθ' ομολογίαν

τοΰ χαρτοσήμου οντος εις βάρος της Εθνικής Τραπέζης

Πρώτη δόσις Δραχμάς 3 0  κατά τήν έγγραφήν
Δευτέρα » » 2 5  άπό 1 μέχρι 15 ’Οκτωβρίου* 1912
Τρίτη » * 2 5  άπό 1 μέχρι 15 Ιουνίου 1913
Τετάρτη » » 2 6  άπό 1 μέχρι 15 ’Οκτωβρίου 1913

Επιτρέπεται ή προκαταβολή τών ύπολειπομένων δόσεων καί μετά τήν εγγραφήν, Αλλά μόνον παρά τή Εθνική 
Τραπέζη τής Ελλάδος καί τοΐς *Υποκαταστή μασιν αυτής έπί έκπτώσει τόκου προεξοφλήσεως 2 1)2 ο)ο ?.ογιζομενου ¿ni 
τοΰ ήμίσεως τοΰ μέχρι 1 Νοεμβρίου 1913 χρόνου.

Β  ' Προχατοβολή ολοκλήρου τοΰ αντιτίμου
01 έγγραφόμενοι δΰνανται νά προχαταβάλωσι χατά τήν έγγραφήν ολόκληρον τό άντίτιμον τών όμολογιών έπί κα

ταβολή έφ’ άπαξ (τοΰ χαρτοσήμου είς βάρος τής Τραπέζης) ΔΡΑΧΜΩΝ 103.

ΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟΓΣ ΛΑΧΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

01 ομολογιούχοι μετέχουσι πασών τών κληρώσεων άπό τής καταβολής τής Α' δόοεως, άλλ* οΐ καθυστεροΰντες 
μίαν ή πλείονας τών έπομένων δόσεων δέν δικαιούνται είς λαχνούς έφ* δσον δέν έξώφλησαν πρό τής κληρώσεως τήν ή 
τάς χαθυστερουμένας δόσεις μετά τοΰ τόκου ύπερημερίας.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Ι
Έγγραφοί γίνονται δεχταί είτε άπ’ εύθείας είτε δΓ άλληλογραφίας έπί καταβολή τής πρώτης δόσκως* παρά 

τώ Κεντριχφ Καταστήματι τής ‘Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος καί χοΐς ·7ποκαναοχήμαοιν αυτής &ni 15)28 
’Απριλίου μέχρι 30 ΙΙαΐον )  13 ‘Ιουνίου 1012.

Παρά ταΐς έτέραις Τραπέζαις Ίονική  Limited, Τραπέζι Ά&ηνών, Τραπέζια τής ‘Ανατολής, Λαϊκή Τραπέζη, 
‘Εμπορική Τραπέζη χαί τοΐς ' Τποκαταστήμασιν αύτών. ’And 1)14 ΜαΪου μέγ#ι 30 Mátav )  13 ‘Ιουνίου 1912.

Ή πληρωμή τοΰ άντιτίμου τών όμολογιών δύναται νά γίνη,
*Εν ‘Ελλάδι, διά τραπεζικών γραμματίων, χρυσοΰ καί τραπεζικών έπιταγών δψεως έπί Παρισίων, τοΰ χρυσοΰ και 

τών έπιταγών γενομένων δεχτών είς τό άρτιον. Γίνονται δεχταί χαί λίραι ’Αγγλίας πρός δραχμ. 25,16 καί δολλάρια 
πρός δραχμάς δ, 16.

‘Εν τφ ‘Εξωττριχφ ή i κ ro í ¿ζωττριχοΰ δ*’ άλληλογραφίας ή καταβολή τοΰ άντιτίμου γίνεται διά τραπεζικών 
έπιταγών δψεως φράγκων, λιρών ’Αγγλίας χαί δολλαρίων είς τάς αύτός ώς άνω τιμάς.

Κατά τήν έγγραφήν παραδοθήσονται τοΐς έγγραφομένοις προσωρινοί αποδείξεις, άνταλλαχθησόμεναι διά προσωρι
νών ανωνύμων τίτλων πρό τής πρώτης κληρώσεως.

01 προσωρινοί ανώνυμοι τίτλοι άνταλλαγήσονται διά τών όριστικών, φερόντων προσηρτημένα και τά σχετικά το
κομερίδια έπί τή καταβολή τής τελευταίας δόσεως. Κατά τήν άνταλλαγήν δέν τηρείται ή ταυχότης τών άριθμών.

Τούς ανωνύμους προσωρινούς τίτλους καί τούς οριστικούς άνωνύμους τίτλους οι όμολογιοΰχοι δικαιούνται να λα- 
βωσι είτε παρά τοΰ έν Άΰήναις Καταστήματος τής Έθν. Τραπέζης είτε τή αίτήσει των παρά τών Υποκαταστημάτων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης ή παρά τών έν Έλλάδι έτέρων Τραπεζών ή τών έν Έλλάδι Υποκαταστημάτων αύτών.

Πρός τούς έν τφ  έξωτεριχφ ή έχ τοΰ εξωτεριχοΰ εγγραφομένους άποστέλλονται αποδείξεις έγγραφής, οί δέ προ
σωρινοί ή οριστικοί άνώνυμοι τίτλοι άποστέλλονται αύτοΐς μόνον τή αίτήσει καί ύπ’ ευθύνην των, έπι καταβολή τών 
εξόδων αποστολής, άλλ’ ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται νά κράτηση τούτους πρός φύλαξιν είς τό ταμεΐον τών Τίτλων αυτής, 
άποατελλομένης της σχετικής άποδείξεως πρός τόν όμολογιοΰχον μετά σημειώσεως τοΰ άριθμοΰ τής όμολογίας έπί 
καταβολή ύπ’ αύτοΰ τοΰ έπί τής άποδείξεως χαρτοσήμου 60 λεπτών χαί άνευ πληρωμής φυλάχτρων έπί μίαν πενταε
τίαν άπό 1 Ίανουαρίου 1914 λογιζομένην.



Π Ι Ν Α !  Τ Ω Ν  Λ Α Χ Ν Ω Ν
Λαχνοί παιά %ό Βτος 1 9 1 2 . Δύο πληρώσεις.

1 Αύγουστού 1 Νοέμβρίσυ
'Ομολογία, 

μέχά λαχνών Λαχνοί Σύνολον λαχνών 'Ομολογία 
μ η ά  λαχνών Λαχνοί Σύνολον λαχνών

1 100000 100000 1 50000 50000
5 3000 15000 5 3000 15000

10 1000 10000 10 1000 10000
16 125000 16 15000

Λαχνοί άαό ϊοΰ έτους 1 9 1 3 —1 9 3 1 . Τέσοαρες πληρώσεις πατ ’ έτος.

1 Μαρτίου 2  Μαίαν 1 Αύγουστου 1 Νοεμβρίου
'Ομολογία, Λαχνοί £ΰνολον *Ομολογία, ' Λαχνοί Σύνολον ’Ο/ιολογία, Λαχνοί Σύνολον 'Ομολογία, Λαχνοί Σύνολον

μ η ά  λαχνών λαχνών μηά  λαχνών λαχνών μ η ά  λαχνών λαχνών μηά  λαχνών λαχνών

1 100000 100000 1 50000 50000 1 75000 75000 1 50000 50000
5 3000 15000 5 3000 15000 5 3000 15000 5 3000 15000

10 1000 10000 10 1000 ίΟόόο 10 1000 10000 10 1000 10000
16 125000 16 75000 16 100000 16 75000

λαχνοί 4αό τοΰ έτους 19 3 2 —1 9 4 1 , Τέσοαρες πληρώσεις παχ* έτος.

1 Μαρτίου 2 Μαΐου 1 Αύγουστου 1 Νοεμβρίου
'Ομολογία, Λαχνοί Σύνολον ‘ Ομολογία, Λαχνοί Σύνολον 'Ομολογία, Λαχνοί Σύνολον 'Ομολογία, Λαχνοί Σύνολον

μηά  λαχνών λαχνών αηά  λαχνών λαχνών μ η ά  λαχνών λαχνών μηά  λαχνών λαχνών

1 100000 100000 1 25000 25000 1 75000 75000 1 25000 25000
5 3000 15000 5 3000 15000 5 3000 15000 5 3000 15000

10 1000 10000 10 1000 10000 10 1000 10000 10 1000 10000
16 125000 16 50000 16 100000 16 50000

Λαχνοί άηό χοΰ έτους 1 9 4 2 —1 9 51 . Τρεις κληρώσεις έχηαίως.

1 ’Απριλίου '' 1 Αύγουστου 1 Νοεμβρίου
ΌμοΧογίαι 

μετά /.αχνών Λαχνοί ΣυνιΙών λάχνων *Ομολογία* 
μηά  λαχνών Λαχνοί Σύνολον λαχνών *Ομολογία, 

μηα λαχνών Λαχνοί Σύνολον λαχνών

1 100000 100000 1 2 5 θςθ , 25000 1 50000 50000
5 3000 15000 5 3000 15000 5 3000 15000

10 1000 10000 10 1000 10000 10 1000 10000
1ΰ 125000 16 50000 16 75000

Λαχνοί άΛό χοΰ έτονς 1 9 5 2  — 19 56 , Δύο πληρώσεις έχηαίως.

1 ‘Απριλίου 1 *Οκτωβρίου

1 ' Ομολογία, 
μ«τα λαχνών Λαχνοί Σύνολον λαχνάη· ’Ομολογία, 

μετά λαχνών Λαχνοί Σύνολον λαχνών

1 75000 75000 1 25000 25000
5 3000 15000 5 3000 15000

10 1000 10000 10 1000 10000
16 100000 16 50000

Λαχνοί άηό χοΰ έτους 1 9 5 7  — 1 9 6 7 , Μία πλήρωσις έχηαίως,

1 Ίονοίου
'Ομολογία, μηά λαχνών Λαχνοί Σύνολον λαχνών

1 75000 75000
0 3000 15000

10 1000 10000
16 .100000


