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ΣΒΒΑΤΟ, 21 τον ΑΠΡΙΛΗ 1912

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΥΨΩΝΕΤΑΙ ΑΜΑ ΔΕΙΗΗ
Π Ω Σ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΑΗΘΕΙΑ·
ΨΥΧΑΡΗΖ
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ΕΚΠ. ΟΜΙΛΟΣ. Προκήρυξη διαγωνισμού γιά αλφαβητάριο.
Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ. 01 κληρικοί οτό θέατρο.
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΑΑΜΑΣ. Ό Ποιητής καί ό Κριτικός (ουνέχεια).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ. Πολιτική ’Επιθεώρηση.
Γ. ΠΕΡΓΙΑΑΙΤΗΣ. Εικόνες.
Γ. Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ. Σημείωση.
Ν. ΠΟΡΙΩΤΗΣ. Τό Ζήτημά μας καί δ Βενιζέλος.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ. Δήλωση.
A. STEINMETZ. Ή άναρχία.
Α. ΤΡΑΝΟΣ. Φιλελευτερη φορολογία.
Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ.—Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ. - ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΣΗΜΟ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ« Α Λ Α Λ Α
Στήν πρώτη του προγραμματική έγκύκλιο κήρυξεν 6 Εκπαιδευτικός Όμιλος πώς, κοντά στίς άλ
λες έκπαιδευτικές άνάγκες πού θέλει νά δπηρετήσβι, θά κοιτάξει νά δοθούν στα Ελληνόπουλα καί
τό πρότυπο άλφαβητάριο καί τά πρότυπα διδαχτικά
βιβλία.
Τά παράπονα γιά τά σημερινά διδαχτικά βιβλία
είναι γενικά. Παιδαγωγοί, δασκάλοι, οίκογενειάρχες
καί τό σιωπηλό μά φανερό μαρτύριο τών παιδικών
ψυχών, πού παιδεύονται μέ τά τωρινά βιβλία, διαλαλούν τό κακό πού γίνεται.
Ή γλωσσική πρόληψη, ή άμεθοδία, ή κερδο-

Ο Σημ. τού Νουμα. Δημοσιεύτηκε στό προχτεσινό δελ
τίο τοδ Έκπ. Όμιλον. *0 διαγωνισμός γι’ άλφαβητάριο
τού Έκπ. "Ομιλον είναι δ δεύτερος. Ό πρώτος διαγωνι
σμός γιά Ρωμαίΐκο άλφαβητάριο προκηρύχτηκε άπό τό
«Νονμά» στά 1906

(βλ. «Νουμα» άριθ. 129). Ή κρίση

δημοσιεύτηκε στόν άριθ. 197 (1906) καί τό βραβεμένο
άλφαβιτάρι τον Γ. Καρατζά, δάσκαλου τής Πόλης, δήμο ■
σιεύτηκε στους άριθ. 205,206 καί 207 (1906) τοΟ «Νονμά».
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σκοπία μολύνουν τή σπουδαιότερη τού παιδιού πνευ
ματική τροφή.
Οί ώς τώρα ένέργειες τού κράτους καμιά άπ’
αύτές τίς πληγές δέ διορθώσανε. Ή γλωσσική πρό
ληψη καί ή άμεθοδία έμειναν, όπως καί πρίν, ή
Ιδιωτική κερδοσκοπία πέρασε στά έσοδα τόΰ Κρά
τους.
Ό Εκπαιδευτικός Όμιλος ξέρει, πώς καί δη
μοδιδάσκαλοι πολλοί, καλοσυνείδητοι, καί άλλοι,
πού στοχάζονται πονετικά γιά τά Ελληνόπουλα,
έχουν μελετήσει καί τά ζητήματα τού διδαχτικοΰ
βιβλίου καί θά μπορούσαν νά δώσουν πολύτιμη έργασία γιά νά διορθωθεί τό κακό.
Γι' αύτό, άν καί στήν άρχή φρονούσε πώς τδ
'Αλφαβητάριο καί τά διδαχτικά βιβλία θάπρεπε νά
βγουν άπ* τήν πράξη τού Πρότυπου Σκολειού, Απο
φασίζει, ώς πού νά λειτουργήσει τό Σκολειό του, νά
βοηθήσει γιά νά βγει στό φως δ,τι καλό μπορεί νά
μάς δώσει ή δουλειά έκείνων, πού έχουν μελετήσε(
τά σχετικά ζητήματα.
Καί Αρχίζοντας άπ* τήν πρώτη άνάγνωση προκηρύχνει διαγωνισμό γιά τή συγγραφή τού καταλ
ληλότερου γιά τά Ελληνόπουλα ’Αλφαβητάριου.
Όσοι λοιπόν θά θελήσουν νά γράψουν ’Αλφαβητά
ριο γιά τό διαγωνισμό τού Όμίλου πρέπει νάχουν
όπ* δψει τά έξής.
1) Τό ’Αλφαβητάριο πρέπει νάχει δλη τήν Ανα
γνωστική δλη τού πρώτου χρόνου, δηλαδή τό δεύ
τερό του μέρος νά τό Αποτελούν παραμυθάκια καί
διηγη ματάκια καί ποιηματάκια γιά παιδιά.
2) Πρέπει νά διδάσκεται σύγκαιρα διάβασμα
καί γράψιμο.
3) Ό καθένας πού θά γράψει, είναι λεύτερος
νάκολουθήσει δποιαδήποτε άπό τίς νεώτερες μέθοδες τής πρώτης άνάγνωσης θέλει,¿μπορεί άκόμα νά
προτείνει καί δική του. Μόνο ή μέθοδο τού γραμματισμοΟ είναι Απαράδεχτη.
4) Τό περιεχόμενο τού βιβλίου, Ακόμη καί οί
μικρές φρασούλες, πού θά διαβάζονται άρχή άρχή,
πρέπει ν Αχουν κάποιο νόημα, ένότητα καί ένδιαφέρο
γιά τά παιδιά καί νά σχηματίζονται γρήγορα μι
κρά διηγη ματάκια.
5) ‘Π γλώσσα πού θά διδαχτεί δχι μόνο μέ τό
Άλφαβητάριο παρά καί σ’ δλο τό δημοτικό σκολειό
είναι ή κοινή όμιλουμένή. Κι' άπ’ αυτή πρέπει
νάναι παρμένο δλο τό ύλικό τού βιβλίου. Κάθε είδος
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χειραγώγηση τοΟ παιδιού προς κάποια καθαρισμένη
ή διορθωμένη τάχα γλώσσα άποκλείεται, καθώς καί
τά διαλεχτικά στοιχεία. Τδ μόνο διόρθωμα της παι
δικής γλώσσας, πού έχει yà κάνει ή πρώτη γλωσ
σική διδασκαλία, είναι νά διδάσκει τήν πανελλήνια
προφορά τών λέξεων άντις τή διαλεχτική, δηλ. τδ
π’τάμ" θά μάθει τδ παιδί νά τδ λέει ποτάμι, τδ σκ’λί,
σκυλί, τά κ’τσά κουκιά. Τίποτε άλλο.
6) Τά χειρόγραφα πρέπει νά σταλθοΟν στά γρα
φεία τού Έκπ. Όμίλου, όδδς Αέκα 4 ώς τήν 31
του Δεκέμβρη 1912. Κάθε χειρόγραφο νά διακρίνεται μέ κάποιο ρητδ ή άλλο σημάδι, πού νά δπάρχει
καΐ.στδ σφραγισμένο φάκελλο μέ τδνομα του συγ
γραφέα.
7) Τάλφαβητάρια θά τά κρίνει έπιτροπή άπδ
ειδικούς. Τά δνόματά τους θά δημοσιευτοΟν τδ Γε
νάρη του 1913.
8) Στδ συγγραφέα τού βιβλίου, πού θά βραβευ
τείς θά δοθούν δρ. χίλιες (1000). Τδ βιβλίο του θά
τυπωθεί καλλιτεχνικά μέ έξοδα του Όμίλου. Ό
συγγραφέας θάχει άκόμα 50 °/0
τά καθαρά
κέρδη δσο πουλιέται τδ βιβλίο.

δσο κρατεί καί ή δμορφιά μου, τόσο θά κρατήση καί
τδ τραγούδι σου». Καί τής ίστορίας οι πηγές εί
ναι σάν τις φυσικές πηγές. Ό άρχαίος κόσμος. Ή
άστέρευτη κοινοτοπία τής παγκόσμιας ποίησης, καί
πιδ πολύ καί μέ δλο τδ μάγεμα τής ποιητικής τέ
χνης τού 19ου αιώνα. Στδν αιώνα τούτο βλέπουμε
νά τραγουδιέται ' καί σέ κάθε του όψη δ κλασικός
Ελληνισμός, μέ τά στόματα τών πιδ μεγαλόφωνων
ποιητών, άνεξάρτητ9 άπδ τδν τόπο κι άπδ τή φυλή,
τόσο πιδ λαμπρά, δσο πιδ λυτρωμένος δείχνεται δ
αιώνας άπδ τήν παθητικήν ύπακοή στούς λεγάμε
νους κλασικούς κανόνες. Μπορούμε νά λέμε πώς
οΕ ρωμαντικοί, έξαφνα, ώφεληθήκανε άπδ τούς άρχαίους πιδ πολύ άπδ τούς προκατόχους τους κλασι
κιστές. Ή Εδέα τού έλληνισμοΰ, ανυψωμένη πιά σέ
άνθρώπινη περιωπή, άρχίζει νά συγκινή καίτήνεοφύτρωτη ποίηση τής Ρωμιοσύνης, κατά τδ παρά
δειγμα τών Εύρωπαίων* ιδέα γιά τήν ποίησή μας,
κοσμοπολιτική μαζί καί πατριωτική, μά τόσο άξιώτερα έκφρασμένη, δσο περισσότερο είναι λυτρωμένοι
οΕ νέοι Έλληνες ποιητές άπδ τΙς άλυσίδες τής σχο
λαστικής γλώσσας, πού είχε καταντήσει σ9 ¿μάς έ
δώ καί τήν ποίηση μιά κακή ρητορική, μιά, τδ πο
λύ πολύ, καλοβαλμένη δημοσιογραφία. Ή Έλληνολατρεία, μά λυτρωμένη άπδ τδ δασκαλισμό, πού
τήν έκαμε άφορμή ξεπεσμού* φερμένη στή ζωή μέ
*Αθήνα 1 του Μάρτη 1912.
τής ζωής τδ άπάνου άπ9 δλα σύμβολο* τή δημοτική
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΚΠ. ΟΜΙΛΟΥ
γλώσσα. Κι δ ποιητής μφυ, στρώνοντας άπάνου στά
σημάδια τού χαριτωμένου Τερτζέτη δρόμο πιδ πλα
— ■
■ I I■■■■■ι·.............................—
τύ καί πιδ στέρεο, μαζί μέ τήν άπόφαση πού παίρ
νει, νά τραγουδήση μέ τή δημοτική γλώσσα κάθε
του συγκίνηση, άπδ τΙς άτομικώτερες ώς τΙς φιλοσο0
0
1
φικώτερες, πρώτος δίνει καί τδ παράδειγμα, τονίζον
τας τδν «Τμνο τής 9Αθηνάς.» *Απδ τότε ένας κύ
κλος, άπδ τούς χαραχτηριστικώτερους τού έργου του,
Γ'.
πλέκεται καί γιομίζει άπδ τήν δρμή πρδς τδ ξανάδομα, είτε ζωγραφικό, είτε στοχαστικό, τής άρχαίας
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ TOT ΚΑΘΗΓΗΤΗ
¿μορφιάς* τδ βλέπουμε στά «Μάτια τής Ψυχής μου»
μέ τήν «Ξενιτεμένη», μέ.τή «Νίκη», μέ τούς «Τά
φους τού Κεραμεικού»* τδ βλέπουμε σέ πολλά κομ
(Σ υνέχεια)
μάτια τών «Ίαμβων καί ’Ανάπαιστων», σέ περισ
«Στδ ΐδιο μέτρο, στδν ίδιο τόνο, μά μέ διαφορε σές σελίδες τής «"Ασάλευτης Ζωής»,στδν «Άσκραΐο»
τικό νόημα ξεπροβάλλει, μέσα στήν Ιδια σειρά, τδ. πρώτ9 άπ9 δλα, σέ ώρισμένους λόγους τού «Δωδεκάποίημα « ή 9Απόκριση ».Ή ίδέα του κ9έδώ ξεδιπλώνει λογου τού Γύφτου», στίς ένθουσιαστικώτερες σελίδες
τΙς δυδ άντίμαχες δψες της ίστορικής ζωής : παγανι τής «Φλογέρας τού Βασιλιά», καί σέ πολλές άλλες
σμό καί χριστιανισμό. Ό άρχαίος Ελληνικός Κόσμος. ποιητικές δοκιμές έξω άπδ τούτες. Πρώτη φορά στή
Τδ μουσικώτατο θέμα, ό άστέρευτος κοινός τόπος. νέα Ελληνική ποίηση πού μιλεί μέ τδ στίχο, πα
(Στής κριτικής τή γλώσσα δ κοινός τόηος δέν έχει ρουσιάζεται ή έμπνευση άπδ τδν άρχαΐο Ε λληνι
πάντα τδ κακό νόημα τδ συχνά πυκνά άναφερμένο, κό κόσμο, σέ τέτοιο τρόπο* έτσι άρχίζει νά συγκοιγιά νά δείξη τήν έλλειψη τής πρωτοτυπίας. Κοινούς νωνή κα'ι ή νέα Ελληνική ποίηση μέ τήν εύρωπαίτόπους πρέπει νά πούμε τά γενικά θέματα πού τρέ κή Μούσα σέ δ,τι θέμα τούτη έχει νά δείξη λαχταφανε, τρέφουν καί θά τρέφουν τήν ποίηση, παραλλά ριστότερο κ9 ένθουσιαστικώτερο πρδς μίμηση καί πρδς
ζοντας μόνο άπδ τδν τρόπο πού τά μεταχειρίζεται ξανάδομα άπδ τούς καιρούς τής Αναγέννησης.
τούτης ή έκείνης τής χώρας, τούτου ή έκείνου
Μά ή «"Απόκριση», τδ ποίημα τούτο τδ κατητού καιρού τδ ποιητικό άργαστήρι, τούτος ή ¿κεί γορημένο, τδ φερμένο γιά παράδειγμα έργου ξερού
νος δ ποιητής. «Όσο ζή και ή δμορφιά μου, λέει καί άντιποιητικοΰ άπδ μιά πολύ περίεργη κριτική,
τού φεγγαριού ή άχτίδα σ9 έναν ποιητή πού διστά παρουσιάζει κάποια ξεχωριστή σφραγίδα. Δέ φανε
ζει νά τραγουδήση τδ χιλιοτραγουδημένο φεγγάρι, ρώνει μόνο τήν έξακολούθηση τής άρχαιολάτρισσας
^
ι» , .
πνοής, ταιριαστά καί παράλληλα μέ τήν εύρωπαίκή κίνηση, μά ξεσκεπάζει στδν προσεχτικό παρα(*) Κοίταξε δριθ. 472,473, 474 καί 475.
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τηρητή, μιά χαραχτηριστική στιγμή στήν κίνηση
τή διανοητική του καιρού ¿κείνου* κάτι σάν καινού
ριο στοιχείο πού άρχινφ καί μπαίνει καί ταράζει τά
γαληνά νερά, σάν τδ λιθάρι πού πέφτοντας στή θά
λασσα χαράζει κύκλους κι όσο πάν πλατύτερους. Τδ
ποίημα, γραμμένο στά 1900. Εποχή πού άρχιζε
νά κυκλοφορή καί σ’ έμάς έδώ καί νά έντυπώνεται
στίς διανοητικές συντροφιές, άπδ δώ κι άπδ κεΐ, ά
μεσα ή πλάγια, άπδ λογής άκούσματα καί διαβά
σματα, ή εικόνα της γοητευτικής φιλοσοφίας του Νίτσε. "Αλλο τδ ζήτημα, πώς, καθώς γίνεται συχνά,
καί κουταμάρες ξετυλιχτήκανε τότε σέ βάρος του
φιλόσοφου, καί δούλεψε γιά καιρδ άλύπητα τριγΰρο στδνομά του 6 σνοβισμός. Οί μεγάλες ιδέες, έξα
φνα καταφτάνουν, ταξειδεΰτρες άπδ τά ξένα, φερ
μένες μέσα στά φύλλα του βιβλίου, σά χελιδόνια
στά φτερά των γεράνων, γιομίζουν τδν άέρα, κ’ έντυπώνονται κ’ έπηρεάζουν, καί γίνονται φαντάσμα
τα, αίστήματα, κίνητρα πρδς ένέργεια, καί άγάπες
πρδς δνειροπολήματα* κανείς, καλά καλά, σωστά δέν
ξέρει πώς καί πότε. Ό Γκαΐτε είπε κάποτε τοΟ Έ κκερμαν τά βαθιά τούτα, σάν δλα του, λόγια: «*Α
φή σε καί σ' έσένα τά σημάδια του ό Κάντιος, κιάς
μήν τδν Ιχης διαβάσει. Τώρα πιά δέ σου χρειάζεται
νά τόνε διαβάσης* γιατί όσα μπορούσε νά σου δώση,
τά κρατάς.* Άπάνου άπδ τδν κόσμο τών προσώ
πων καί τών άντικείμενων πού βλέπονται μέ τά μά
τια, είναι όμοια πραγματικός κι δ άλλος κόσμος τών
ίδεών πού βλέπονται κ’ έκεΐνες μέ τής ψυχής τά
μάτια, κι όμοια προσβάλλουν τις φαντασίες φιλόσο
φων καί ποιητών, όσο κι άν είναι διαφορετικό τού
των άπδ έκείνων τδ ψάξιμο καί διαφορετική άπδ τή
φιλοσοφική γλώσσα ή γλώσσα ή ποιητική. Διόλου
παράξενο άνίσως κι δ ποιητής μου,’χτυπημένος άπδ
τδ διάβασμα ή καί άπδ τδ άκουσμα μόνο τής νιτσιακής έλληνολατρείας, ώρέχτηκε νά ξαναρρίξη τή μα
τιά του στήν. έλληνική άρχαιότητα πού πολλές φο
ρές έρωτικά τήν κοίταξε, κι άλλη μιά φορά σ’ ένα
συνθετικό τραγούδι νά συγκεφαλαιώση πυκνά,κλειώντας σέ όσο μπορούσε λιγότερους στίχους καθολικώτερη τήν Ζδέα τής άρχαίας Καλλονής, τδ γνωρισμέ
νο κόσμο του. 9Απδ τού Νίτσε τίς ίδέες έκείνη πού
κυκλοφόρησε τότε κάπως πλατύτερα, είναι ή παρ
μένη άπδ τδ περίφημο βιβλίο γιά τήν άρχαία Τραγφδία τού άπάνου άπ’ όλους τραγικού φιλόσοφου.
Τδ ξεχώρισμα τώ δυδ στοιχείων, τού άπολλωνιακοΰ
καί τού διονυσιακού, τδ πρώτο πού χαραχτηρίζει τήν
έπικολυρική πνοή, τδ δεύτερο, κυριώτερα, τήν τρα
γική Μούσα* τδ πρώτο τρικυμιστότερο καί μεταφυσικώτερο, τδ δεύτερο πιδ πολύ γαληνό καί πλαστι
κό. Άπδ δυδ τετράστιχα τής «Απόκρισης» μυριζό
μαστε τή νιτσιακή, άν όχι έμπνευση, μά σάν έντύπωση, σάν δποτύπωση τού ποιητή μου στήν ξεχω
ριστή περίσταση τούτη. Στή δεύτερη στροφή άπαντούμε καί τήν ίδια τή λέξη : Διονύαια. (Ή γλώσ
σα τού ποιητή δισταχτική άκόμα* ή λέξη διονυσια
κή θά εϊταν προτιμώτερη.)
Ή μέθη ή διονυσία ξεσπάει, λυσσάει, καί λάμπει*
ώς πού ειν’ή πλάση καί άπδ ποΰ; Δέν ξέρω άν εϊμ’έγώ,
δ μέγας Πάν έχώρεαεατήν Αγκαλιά μου· ω θάμπη!

Δέν είναι μόνο τά τρία βαθμολογικά, τδ έν’ άπά
νου άπδ τδ άλλο, σκαλοπάτια, πού μάς γνωρίζουνε
μέ τρία ρήματα ξεσπάει, λυααάει, καί λάμπει, τή
φύση τής διονυσιακής μέθης. — Παρακαλώ νά προ
σέξετε στή φράση τούτη : «Δέν ξέρω άν είμ’ έγώ,
δ μέγας Πάν έχώρεσε στήν άγκαλιά μου!» Από
χτημα τού νεοελληνικού λυρισμού, όσο κι ά δέν τδ
ύποψιαζόταν ό ποιητής μου. Εύτύχησε δ έλληνας
ποιητής λακωνικά μέσα σέ δυδ ήμίστιχα νά κλείση
καί νά τήν παραστήση άκέρια — χωρίς νά τδ ζητήση καί χωρίς γιά καιρό νά τδ ύποψιαστή — τή
σημασία τού διονυσιακού στοιχείου, νά τού δώση σκα
λιστό σ’ ένα κομματάκι μάρμαρο όλο του τδ νόημα.
Αμέσως παρακάτου, στήν τρίτη τή στροφή, έκφράζεται, άντίθετα, ή άπολλωνιακή διάθεση.
Τή λέξη άπολλωνιακδς δέν τήν προφέρει δ
ποιητής μου, καθώς πρόφερε τή λέξη διονύαια. Ή
τέχνη τού ποιητή μου, χωρίς ή ίδια καλά καλά νά
τδ στοχάζεται, καί μονάχ’ άπδ τδ φυσικό της, άποφεύγει καθε παράταξη καί κάθε παράθεση όρων καί
όνομάτων πού θά μπορούσανε νά θυμίσουν τδ υφος
τού πεζογράφου. Μόνο, τή φορά τούτη, μιά έπίκληση, μιά κλητική, έλλειπτική μάλιστα, ή κλητική ώ
Σρυαομίτρα, ένα έπίθετο τού θεού τής ήμέρας, πού
όσο είναι άρχαΐο, άλλο τόσο είναι καί νέο μέ τδν
κοινό γραμματικό του τύπο δ χρυσομίτρας τού χρυσομίτρα (καθώς θά λέγαμε δ Αρτίστας ή δ λοχίας),
άντικατασταίνει τή λέξη Απολλώνια. "Ομως ή άπολλωνιακή ιδέα παρασταίνεται δλόκληρη, μά κά
πως ύπονοητικώτερα, στά παραπάνου:
Τδ δώρο τω ν ύπέρκαλων γαλήνιων δραμ&τών...

Καί μέσα στδ στίχο τούτο χώρεσε δ νιτσιακός άπολλωνισμός, όλος καμωμένος άπδ τού ύπέρκαλου
τή θεωρία τήν δραματική, μά πού πάντα κρατιέται
στή γαλήνια έπική άντικειμενικότητα, καί δέ σέρνε
ται άπδ τδ άκράταγο μυστηριακό μεθύσι τού διονυ
σιασμού. Μολαταύτα ή « ’Απόκριση» στά πεταχτά
μονάχα μάς παρουσιάζει, πάντα ποιητικά μετουσιωμένα, τά δυδ τούτα σημαντικά συστατικά τής φιλο
σοφικής συγκίνησης, πού τούς γίνηκε τόση χρήση
καί κατάχρηση άπδ τά λογής κοντύλια. Ό ποιητής
μου φαίνεται πώς βλέπει κάπου άλλού : Άραδιάζει
καί ύψώνει έπίκληση πρδς όλες τίς κομματιαστές δμορφάδες πού κάνουν τήν καθολική άκομμάτιαστη
ώραιοσύνη τού αρχαίου. Κ’ έτσι όλες οί *Ελλάδες—
όχι ή Ελλάδα — μά οί Ελλάδες στδν πληθυντικδ
τδν άριθμό, σύμφωνα μέ τδ γραμματικό σκήμα τδ
στοιχειώδικο, μά τδ πάντα γόνιμο σέ σημαντικά άποτελέσματα, πού συχνά τδ μεταχειρίζεται δ ποιη
τής μου, — οί Ελλάδες οί Αηδονόλαλες, οί Ε λ 
λάδες οί μουοόφρεφτες περνάνε μπρδς άπδ τά μά
τια μας σέ κομμάτια στά δειξίματα, όχι μέ τδ πλα
τύ έπικδ ύφος, μά μέ τήν έλλειπτικώτατα καί όποβλητικώτατα λυρική γλώσσα, διθυραμβικά* γλώσσα
πού ένα λέει, γιά νά νοηθούνε δέκα* δειξίματα, κα
θώς οί μυθικές Άτλαντίδες πού άναφέρνει στδ ίδιο
του τραγούδι δ ποιητής πώς «δλοπράσινες σέ μιά μα
τιάν άγνάντια του»,

Γεννιούνται Απδ τήν άβνσαο καί χάνονται σ’αύτή,
♦
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Ή πλαστική σκάλα τού Ελληνισμού γγίζεται
άπάνου ώς κάτου. ΟΕ Ελλάδες, άπδ τή σπηλιά τής
Καλυψώς, άπδ του δμηρικοΰ καιρού τήν ήρωϊκή χά
ρη, ώς «τή σοφή Άλεξάντρα», ώς των άλεξαντρινών καιρών τή γνώση, περνάνε· γ ια τί; έτσι γιά νά
περάσουνε, σά σέ κινηματογράφο, σέ άριστοτεχνικδ
μέτρημα, καί νάφανιστοΰν ; "Οχι. Έδώ φαίνεται
πάλε δ ποιητής πού δέν παίρνει τήν ιδέα γιά τδ Ι
διο της τδ νόημα, μά πάντα, βέβαια, γιά νά τήν υποτάξη στούς τρόπους τής τέχνης του, γιά νά μετουσιώση τδ δλικό της σέ είδος, καί στήν περίσταση
τούτη, έξαιρετικά, γιά νά μάς άνοίξη τήν καρδιά
του, γιά νά μάς δείξη τδ έγώ του. Ό ποιητής μου
είναι ή, πιδ σωστά, φαίνεται πώς είναι έλληνολάτρης· μά ή λατρεία του, πιδ πολύ τοΟ νοΟ θρη
σκεία* άποτέλεσμα καί σημάδι μιάς μόρφωσης. Ή
καημένη του ή καρδιά τού λέει κάτι άλλο. ΤοΟ λέει
πώς άπδ τότε πού ζοΟσαν οί άρχαΐοι περάσανε χρό
νια καί καιροί* πώς έχει μέσα του αίμα καλογερι
κό* είναι χριστιανών γέννημα καί θρέμμα* τδ μόνο
πού ξέρει* άν κρατά ή ράτσα του ίσα άπδ τούς ’Α
θηναίους, δέν τδ στοχάστηκε* μήτε πού φροντίζει.
ΤοΟ λέει ή συνείδησή του πώς δέν είναι άδολη έθνική* κάθε άλλο* πώς ίσα μέ τήν εύωδιά τοΟ ρό
δου τόνε μεθ$ τδ λιβάνι* πώς μαζί μέ τήν Παρθένα
τήν *Αθηνά, πού συχνά πυκνά έρχεται στήν άκρη
τοΟ κοντυλιοΟ του, ή Παναγιά ή Άθηνιώτισσα τοΟ
παρουσιάζεται, καί τήν τραγουδά πιδ γκαρδιακά καί
πιδ είλικρινά. Πρέπει νά τδμολογήση, καί δέ ντρέ
πεται μήπως τόνε ποΟνε μεσαιωνικό καί τδν περιγε
λάσουν οΕ φανατικοί τής νιιαεόηληχτης άρχαιολατρείας. Οί *Ελλάδες συμβολισμένες μέ τούς ήρωες
τοΟ Πίνδαρου καί μέ τις θέίσσες τοΟ Σκόπα, μέσα
σέ δ,τι έχει πλαστικά νά δείξη πιδ άνθρώπινο,
πιδ ίερδ ή άρχαία ζωή, τοΟ άποκρίνονται γιά νά τδν
άποστομώσούν, γιά νά τδν είρωνευτοΟν, γιά νά τδν
κατεβάσουν άπδ τά σύγνεφα στά πράματα. Βροντερά
γελάνε καί σκληρά μέ τά πομπικά άραδιάσματα τοΟ
ποιητή, καθώς «άσβεστος ένώρτο γέλως μακάρεσσι
θεοΐσι», στό διάβα τοΟ κουτσοΟ τοΟ "Ηφαιστου. Ό
χλωμός καλόγερος, δ λάλος καί δ χαϋνος, ανήμπο
ρος νά όψωθή ίσα μέ τήν δμορφάδα τήν άσύγκριτη
τών ’Ολύμπιων ’Αθάνατων. Καί τδ ποίημα πού άρχίζει λειτουργικά, καί πανηγυρικά ξεδιπλώνεται μέ
τή θεωρία καί μέ τήν έπίκληση τοΟ άψεγάδιαστου
δμορφόκοσμου, ξεθυμαίνει μ’ ένα μορφασμό σατυρι
κό, μέ άλύπητο δάρσιμο τού ίδιου ποιητή άπδ τδν
ίδιο, σέ δ,τι κρύβει μέσα του δ ίδιος πιδ άμαρτωλό,
καί — άλλοίμονο ί — πιδ συγκρατητό. Τά τρία του
ψεγάδια* τής δ.ψης του μαζί καί τής ζωής: Χλω
μός καλόγερος* τής τέχνης του : λάλος' τοΟ χαραχτήρα του : χαϋνος ! Τδ ποίημα πού άρχινά σαν
δμηρικός δμνος, τελειώνει σά βουδδική ¿ξομολόγη
ση, κάτι πού μολονότι πολύ διαφορετικό, μάς φέρ
νει στό νοΰ τδν «Ποσειδώνα» τού "Αίνε, μέσ’ άπδ
τά τραγούδια τής «Βορειανής θάλασσας.» Τού κάκου δ ποιητής μου μέσα στήν «’Απόκριση» βάλθηκε δχι νάναστήση μονάχα σέ γοργά δράματα τούς
άρχαίους, μά νά γίνη δ ίδιος, μέ τή φαντασία του
άρχαΐος. «θαλασσομάχοι Φοίνικες μέ φέρανε άπδ
ι

πέρα...» Μά κ' έτσι φυσικώτερη,καί τσουχτερότερη
τού έρχεται ή άπάντηση τών άρχαίων. Τδ Σώηα
τής «’Απόκρισης» μπορούμε νά τδ συγκρίνουμε μέ
τδ Σώηα τού Σολωμού ατό «Λάμπρο» του. Τδ ένα
Σώηα σπάρασμ* άπελπισιάς μέσα στήν τρικυμιά τού
πελάγου τών παθών. Τδ άλλο Σ ώηα , μέ δλη τήν
πίκρα τής είρωνίας του, σά νά μάς έρχεται άπδ τά
templa serena τού Λουκρήτιου. Μά τδ «Σώπα, χλω
μέ καλόγερε», είναι σάν ένα λεϊχμοιϊβ πού άν
προσέξετε, θά τδ νοιώσετε, συχνά νά ξαναγυρίζη,
καί μέ διαφορετικά λόγια, στή μουσική τέχνη τού
ποιητή. Πηγάζει άπδ τή μανία τής αύτοχατάκρισης.
Είναι δ πόθος τής χριστιανικής καί τής βουδδικής
¿ξομολόγησης τής άμαρτίας.
Μά καί σ’ αύτήν άκόμα τήν δρμή γιά τδ ξεσκέπασμα τού παραστρατισμένου έγώ τού ποιητή μου,
δ κριτικός νοΰς ξανοίγει κρυμμένο κάτι άλλο, γενι
κότερο. Μέ τήν αύτοκατάκριση δ ποιητής μου κα
τακρίνει μαζί καί τδν καιρό καί τή φυλή του, σάν
άντιπρόσωπος πού στέκει άπάνου ¿π’ δλους τού Γέ
νους του* καί μέ τήν άντίθεση πού μάς παρουσιάζει
τδ ποίημά του, μάς προετοιμάζει γιά νά δεχτούμε
τδ «θάνατο τών ’Αρχαίων» μέσα στδ σάν δλοκληρωτικδ τών ίδεών του ποίημα, μέσα στδ «Δωδεκάλογο τού Γύφτου.» Στδ Λόγο πού δνομάζεται «θά 
νατος τών Αρχαίων», οί άρχαΐοι, φορώντας δλα
τους τά πλαστικά καί τά έπικά στολίδια, καί μέ τδν
ένθουσιασμδ τών καιρών τής ’Αναγέννησης, δείχνον
ται σέ μιάν δραματική ζωγραφιά καί μαζί σέ μιά
προσβολή καί άπόκρουση μέ δλα τής ρητορικής καί
τής λυρικής τά σφιχτοταίριαστα δπλα. Μά στδ «θά 
νατο τών ’Αρχαίων» δ νέος κόσμος δέν παρουσιά
ζεται πιά, σά στδ τέλος τής «Απόκρισης» μέ σα
τυρική θλιβερότητα, μά δ νέος κόσμος, αύτδς τού
ρίχνεται καί τδ σατυρίζει τδ άρχαίο στοιχείο, ή, καλ
λίτερα, τδάρχαΐο στοιχειό, δχι πιά σά «χαύνος κα
λόγερος», γιά νά γελάνε βροντόκραχτα οί άθάνατοι*
μά σά διεκδικητής δλων του τών δικαιωμάτων, καί
άπαρνητής, μέ ύψωμένο τδ κεφάλι. Μολαταύτα,προσέξτ* έδώ: δ ποιητής μου δέν είν’ αισιόδοξος, πού
τά βλέπει δλα τριανταφυλλένια* δέν είναι άπαισιδδοξος, μισητής ή συκοφάντης τής ζωής* είναι, άπλούστερα, μά καί βαθύτερα ίσως, τραγουδιστής*
γγίζει μέ τά χελιδονίσια ή κορυδαλένια του φτερά
¿λες τίς ιδέες, φτερουγίζει άπάνου άπ’ δλες τίς ίδέες
του* κ* έτσι τή φιλοσοφία του, μονιστική καί συνταιριαστική, τή βρίσκουμε συμπληρωμένη μέσα σ’
¿να τραγουδάκι λιγόστιχο τών «Έκατδ Φωνών.»
(«’Ασάλευτη Ζωή», σελ. 119.) Δέν είναι οδτε έθνικός, οδτε χριστιανός. Ή τελευταία του φιλοσοφία
παντρεύει παγανισμούς καί χριστιανισμούς σ’ Ινα ό
νειρο συνθετικό άπεριόριστο* ή φιλοσοφική σκέψη
έδώ άκοπα βγαίνει άπδ ¿να περιστατικό τής ζωής,
μέσα κιάπ’δ,τι πιόγκαρδιακό ή ζωή μάς δείχνει*, τδ
τρυφερό σιγομίλημα μιάς μάννας κ ’ ένδς παιδιού
μπρδς σ’ ¿να κόνισμα* στή σκέψη τούτη δίνει άφορμή τδ ρώτημα πού πρωτοχαράζει σέ μιάς μάννας
χείλη* τού ποιητή μου ή φιλοσοφία δέν παίρνεται
άπδ κανένα ώρισμένο σοφό σύστημα* μά ξεπροβάλ
λει σάν κορφοβλάσταρο τής ποίησής του. Συμπλη

Ο ΝΟΓΜΑΣ
ρώνει τό ποίημα του «θάνατου των ’Αρχαίων» χαΐ
θεμελιώνει τήν άντινομία τοΟ άπολλώνιου «θαλασσομάχου» μέ τό «χλωμό καλόγερο.»
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Πνεμάτον κ. Ρήγα Γκόλφη καί άλλων. Ό «Νουμάς» δέ μπορούσε νά κάνει άλλιώτικα παρά νά δε
χτεί τό έπιθετικό άρθρο τοδ κ. Γιώργου Ν. Πολίτη
γιά τό βιβλίο μου, μιά πού είναι συνεργάτης του
— Ποιοςείν’αΰτός,παιδάκι μου;—Μαννούλα, δ "Αϊ καί μιά πού δ «Νουμάς» άπόδειξεν άπειρες φορές
[Δημήτρης·— πώς είναι λεύτερο βήμα.
Κ* εΐσουν έσυ, Δεξίλιε, λεβέντη καβαλλάρη,
"Ομως έπειδής δ «Νουμάς» είναι τό καλλίτερο
Αμάραντο άσπρολούλουδο τής Αθηναίας Τέχνης!
φιλολογικό φύλλο πού έχουμε κ’ έπειδής ή στήλη
Και εΐταν δ λόγος δ τρανός και αξέχαστος φερμένος τοδ κριτικοδ χαρίστηκε μ’ άπεριόριστην έμπιστοσύΑπό τά σπλάχνα ενός λαοΰ σ’ ενός παιδιού τό στόμα. νη στόν κ. Γ. Ν. Π., πληροφορώ τόν κ. Γ. Ν. Π.
Δεν είμαστε ουτε χριστιανοί καί ειδωλολάτρες ούτε.
πώς έχω άναλάβει μιά πολύ βαριά καί πολύ μεγά
Από σταυρούς κι άπό είδωλα νά πλάσουμε ζητάμε
λη εύτύνη άπέναντιτής πνεματικής Ελλάδας καί
Τή νέα ζωή πού ε!ν’ Άγνωρον ακόμα τδνομά της.
τόν προκαλώ νά καταδεχτεί ν’ άπλωθεΐ πιό πολύ
καί νά μάς άποδείξει μ’ έπιχειρήματα πιό χεροπιαΌ Δεξίλεος, δώδεκα χρόνια δστερ* άπό τήν έπιστά καί πιό βάσιμα καί χωρίς μεγάλη κατάχρηση
κή του είκόνα μέσα στους «Τάφους του Κεραμεικοδ» τών «Ματιών τής Ψυχής μου», ξαναφαίνεται πομπώδικων φράσεων τή μηδαμινότητατοδ έργου μου.
Γιατί δ κ. Γ. Ν. Π. δέ φαντάζεται φαίνεται πό
ώς. είδος Αποκαλυπτικό σύμβολο· τής ποίησης τούτης
τά στοιχεία δεμένα συγκρατητά ξαναγυρίζουνε σάν σο δείχτηκε άνίδεο παιδί δταν έπιχείρησε σ’ένα στε
χρίχοι τής ίδιας άλυσίδας. Δυό χάρες τής ποιητικής νότατο άρθρουδάκι του γιομάτο άορκπίες, αίστημαζωής : δ πανθεϊσμός καί δ σκεπτικισμός. Ό πανθεϊ τολογίες σέ βάρος τοδ Σολωμοδ κι άφορισμούς δογ
σμός γεννά τή λυρική χαρά. Ό σκεπτικισμός τήν
ματικούς γιά τή δική μου ποίηση, νά κρίνει δχι μό
έλεγειακή παραπόνια. Τό ποίημα τής «Σκέψης»
κρατιέται άπό τή δεύτερη πνοή* τό ποίημα τής νο τό στερνό μου βιβλίο δ *Γϋρος τώ ν Ω ρώ ν»,
«Απόκρισης» άπό τήν πνοή τήν πρώτη· μά τελειώ μά δλόκληρη τήν έργασία μου — έργασία δώδεκα
νει κι αυτή σέ παράπονο, δσο κι άν είναι ειρωνικό. χρόνων άνθρώπου πού έζησε καί ξεδηλώθηκε τόσο
Εαναγεννιέται ή λυρική χαρά μέ τό Δεξίλεο τών διαφορετικά καί ποικίλα. Α ς ξετυλίξει σέ σοβαρές
«Εκατό Φωνών.»
του μελέτες τό σύστημά του καί τις φιλολογικές του
"Όμως ή ιδέα τούτη θά ξαναφανή άνοιγμένη,
πλουτισμένη, σάν παλάτι πού υψώθηκε στόν τόπο πού πεποίθησες κι άς πάρει άπό τά βιβλία μου πιό μπό
έστεκε τό πρωτινό πράσινο κιόσκι, δστερ’ άπό λίγα λικα δοκουμέντα κι άποσπάσματα νά μάς δώκει καί
χρόνια, στό «Τραγούδι τοδ Παρνασσού* πού γιομίζει μάς πείσει τελειωτικά γιά τήν άλήθεεα τής άπρόσωτόπέμτοΛόγο τής «Φλογέρας τοΟΒασιλιά.» Σάς ά- πης κριτικής του. Γιατί δέν είναι άρκετοί καθόλου,
ναφέρνω καί τό ποίημα τοΰτο, γιά νά σάς δώσω άφορ- δέκα ή είκοσι στίχοι — πού δέ μάς πείθει καί γι’
μή νά σκύψετε προσεχτικώτερα στήν τέχνη τούτη
καί νά βρήτε άπό μόνοι σας τή μ,εά σφραγίδα πού αύτούς γιατί είναι γιά πέταμα — πού άναφέρει άπό
τή σφραγίζει καί στά πιό διαφορετικά της φανερώ ένα δλόκληρο λυρικό σκηνικό έργο ή έπικολυρικό
ματα.»
ποίημα δπως δ *Γϋρος τ&ν 'Ω ρών*, πού θάχει
παραπάνου άπό χίλιους στίχοϋς (Καί λέω ένα στρογ
(’Ακολουθεί)
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
γυλόν άριθμό γιατί δέ μετρώ ποτέ μου τούς στίχους
μου). Δέν είναι άρκετοί αύτοί οί στίχοι, λίγοι άπό
ένα τραγούδι πού τραγουδάνε τά κορίτσια κ* είναι
ξεπίτηδες βαλμένη ή κάποια τους ΰ^ έη ιώ έ κι άπό
μιά προσευκή ένός καλόγερου πού άπό τό στόμα του
δέν μπορούσανε ν* άκουστοδνπαρά λέξες τής ΓραΖητώ άπό τούς αναγνώστες τοΟ «Νουμά» κι φής, γιά νά στηριχτεί άπάνου τους καί νά κατακρί
άπό τούς ίδιους τούς έπικριτές μου νά μοδ συμπα νει μέ παιδιάτικα σοφίσματα κι άφορισμούς τό στερ
θήσουνε στό άρθρο μου Μ ιά άπάντηαη, μερικές νευ νό μου βιβλίο — καλέ τί λέω; — καί τήν έργασία
ρικές λέξες καί φράσες μου, καθώς χυδαιόψυχονς, μου δλάκαιρη.
άνήφικο χορό κ.τ.λ. πού ξέφυγαν άπάνω σέ στιγ
Γιατί τοδ ξαναλέω καί πάλι πώς πάρα πολύ γεμιαία όργή. Δέν είναι Ακριβές έπίσης έχεϊ πού λέω λάστηκεν άν νόμισε πώς είναι τόσο εύκολο πράμα ή
πώς «δέν έχω φύλλο ή περιοδικό δικό μου». Αύτό Κριτική καί τόν συβουλεύουμε νά πάρει τά μπαγάθάταν άγνωμοσύνη μου πρός τό «Νουμά» πού φι κια του καί νά ξαναγυρίσει στήν Εύρώπη νά ριχτεί
λοξενεί πρόθυμα τή συνεργασία μου καθώς καί κρί- μέ τά μοδτρα στή μελέτη κάμποσα χρονάκια Ακόμα
σες εύνοϊκές γιά τό έργο μου, δπως τοδ ποιητή' τοδ — ώς δέκα τουλάχιστο —- άν σκοπεύει σοβαρά* ν#-
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κολουθήσει τέτοιο στάδιο κι άν άκόμα έχει κάποιο
ταλέντο γιατί ώς τά σήμερα κάθε άλλο μάς έδειξε
παρά αυτό. Προπάντων άς άπαρνηθεϊ τελειωτικά τδ
δάσκαλό του κ. Βασιλικό, γιατί τά πράματα μάς δεί
χνουνε θεοφάνερα έκ τώ ν ύατέρων πώς δέν είναι
κριτικός. Ά ς άπαρνηθεϊ καί τδ σοσιαλισμό άκόμα
καί κάθε άλλον — ισμό, γιατί δ κριτικός δέν πρέ
πει νά φυλακώνεται σέ κανένα άπολύτως σύστημα
καί μέσα άπδ τή φυλακή του ν’ άγναντεύει δλάκαιρη τή ζωή μέ τΙς χίλιες δυδ έκδήλωσές της.
Πώς, άφοΰ έμεινε στή Γερμανία δέ διάβασε τδ Νίτσε πού λέει δ φτωχός : «Φυλάγουμαι άπδ δλους
τούς άνθρώπους μέ τά συστήματα καί τούς άποφεύγω. Ή θέληση του συστημάτου είναι μιάν έλλειψη
ειλικρίνειας» ;
Ποιόν ποιητή καί ποιό ποίημα δέ μποροΟμε νά
πετάξουμε στά σκουπίδια μέ τδ σύστημα του κ. Γ.
Ν. Π. ; Καί μιλώ προπάντων γιά τά ποιήματα τ’ άπλωμένα καί τά μεγαλόχυτα, δπου μαζί μέ τδ ύλικδ τδ κατεργασμένο άπδ τδν ποιητή, δπάρχει καί
κάποιο όλικό πού φαντάζει γι’ άκατέργαστα (primi
tif) ; "Οπου μαζί μέ άλλα ποιητικά στοιχεία, δπάρχει καί τδ άφηγητικδ στοιχείο καί τδ ρητορικό ;
Γιατί άς τδ νοιώσουνε μιά γιά πάντα μερικοί στενο
κέφαλοι πώς καί τά στοιχεία αύτά σέ χέρια δόκιμου
ποιητή, είναι στοιχεία νόμιμα καί στερχτά στήν
Ποίηση. Οί * Θρίαμβοι* του Πετράρχη, δλη ή
Ποίηση του Σέλλεύ, τού Αεκδντ ντέ Αίλ, τοϋ Βερράρεν, δ «Δωδεχάλογος τοϋ Γ ύφτου » του Παλαμά
μάς τδ φωνάζουν. Ά ν άκκουμπήσει βέβαια κανείς
σέ μιά μονομερή έκδήλωση τής Ποίησης, σέ κά
ποιους στίχους λ. χ. του Σολωμοΰ, σέ κάποια ποιή
ματα του Βερλαίν ή δέν ξέρω ποιανοΰ άλλου, δλ’
αύτά τά παραπάνου ποιήματα είναι τότες γιά πέτα
μα κ’ οί ποιητές τους στιχοπλόκοι καί ριμαδόροι.
"Ομως καί τδ Σολωμό σας κ. Γ. Ν. Πολίτη μπο
ρώ μέ τδ σύστημά σας τδ ίδιο νά πολεμήσω καινά
τδν πώ ριμαδόρο καί στιχοπλόκο στόν *“Υμνο οτήν
ΈλενΦερία» καί στδν *"Υμνο ατό Μηάΰρον*
— καί τί ριμαδόρος καί τί στιχοπλόκος ! —
Ώςτόσο ένας άληθινδς κριτικός, κι όχι κριτικός
του γλυκού νεροΟ, θά τού παραβλέψει τά έλαττώματα τής νιότης του καί θά μιλήσει γι’ αύτά δπως δ κ.
Σΐμος Μενάρδος πού είναι δ μόνος ίσως κριτικός
πού έχουμε (*) άξιος τής περιωπής τοΟ δνόματος,

γιατί έξετάζει άντικειμενικά, ψύχραιμα τδν ποιητή,
δξω άπδ κάθε σύστημα καί άπδ κάθε πού αύτδς
πρεσβεύει, καί κατορθώνει καί άνταμώνει στήν κρί
ση του τή μεστή δυδ ποιητές τόσο διαφορετικούς με
ταξύ τους σέ άντίληψη τέχνης, μορφής, λεχτικοΟ,
τδν Κάλβο καί τδ Σολωμό.
Μά καί στδ Σολωμό σας, κ. κ. Βουτιερίδη καί
Παπαντωνίου, μπορώ ν’ άναζητήσω φριχτά λάθιακαί
σάς σερβίρω ένα τουλάχιστο σήμερα:

(*) Συχνά μιλώ γιά κριτική καί κριτικούς καί δέν α
ναφέρω τον Παλαμά. Δηλώνω μιά γιά πάντα πώς αΰτό
δέν είναι γιατί δέν τον λογαριάζω γιά κριτικό ξεχωριστό,
μά στό νοΟ μου φανερώνεται πάντα δ μεγαλόσωμος ποιη
τής καί παραμερίζει τόν κριτικό, θάπρεπε τέτοιες στιγ
μές νά μή συλλογίζουμαι όλότελα τόν ποιητή, άν είναι «οτές δυνατό.

Είναι ντροπή, σήμερα πού στήν Ελλάδα μπο
ρεί κανείς ν’ άντικρύσει θετικά πιά κάποιο φώς σέ
διάφορα σημεία της πού ώς τά χτές άκόμα είταν
σκοτεινά, στήν Πολιτική λ. χ. καθώς κι δ Ίδας μάς
τδ άποδείχνει στά τόσο φωτεινά άρθρα του στδ «Νου-

Κόκκινα κι δμορφα
έχει τά χεΐλα,
ωσάν τά φύλλα
τής ροδαριάς.
(Ή Άγνώριοτη)

Τά φύλλα τής ροδαριάς ποτές δέν είναι κόκκι
να μά ηράοινα, υποθέτω. "Ηθελε νά πει του ρόδου
τά φύλλα καί δέν τά κατάφερε. "Ωστε κατά τδ σύ
στημά σας καί κατά τδ σύστημα κάθε στενοκέφαλου
γραμματικού δ Σολωμδς είν’ άγράμματος, στιχο
πλόκος καί ριμαδόρος. Μά καί σέ πόσα βιβλία τρε
χούμενου θαμασμού, πού θαμάζουνται μ’ άνοιχτδτδ
στόμα άπδ τούς διάφορους σνοβιστές πού πλήθυναν
στήν Ελλάδα δπως ή άμμος τής θαλάσσης, δέ θά
μπορούσε νά ψαρέψει κανείς τέτοια μαργαριτάρια; Μά
ποιός έχει καιρό; Ή μήπως πετάξαμε τδν ένα σκολαστικισμό γιά νά φορέσουμε τδν άλλο πού είναι πιδ
έπικίντυνος άκόμα, γιατί μάς ξεπλανά καί μάς ξαπατά περσότερο κι άπδ τδν άλλο ;
Ώςτόσο άς πειστεί δ κ. Βουτιερίδης πώς παταμή
μονγγιά δέν είναι λάθος, θά τού χρειαζότουν λίγο
παρατηρητικό νά παρατηρήσει καί νά προσέξει κα
λά τούς μουγγούς καί νά τούς άκούσε·. δταν πασκί
ζουν ν’ άρθρώσουνε λέξη καί δέν κατορθώνουν νά
βγάλουνε παρά έναν ήχο στριγγό, σφυριχτικδ καί
ούρλιαστικό σκεδόν, καί τότες, μέ λίγη — τόση δά
— φαντασία πού τού λείπει τού δυστυχή, θάννοιωθε τήν ¿μορφιά τού στίχου :
Καί ααταγή μονγγιά ζώ νει τό δάοος

πού είναι στίχος &κ τούς καλλίτερους πού έχω γρά
ψει, στίχος μοναδικός.
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μά», είναι ντροπή, λέω, ή φιλολογία μας πού πρό
τρεξε πάντα, νά μασκαρεύεται σήμερα άπύ ένα-δυύ
έξημμένου; νεήλυδες πού 8λα τους είναι μέσα τους
άκαθάριστα καί δέν ξέρουνε χαλά χαλά χι αύτοί τί
γυρεύουν.
Μπαστιάνα

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗ Σ

ΣΗΛ\ΕΙ23ΕΗ
Άφοΰ διάβασα χαί το σημερινό το άρθρο του χ.
Σκίπη, στύ τυπογραφείο, λυπάμαι πολύ τώρα,
πού £χοντας άναλάβει μιά χάποια υποχρέωση
άγνάντια στούς άναγνώστες του «Νουμά», άναγκάστηχα νά μιλήσω τελευταία γιά ένα βιβλίο, δχι τό
σο γιά νά τύ χτυπήσω (γιατί αύτύ δέν άξιζε τύν κό
πο), μά περισσότερο γιά νά δείξω τήν άνιδεότητα
τών άνθρώπων, πού τύ θαρρούσανε ποιητικό. Λυπά
μαι γιατί μέ τύ κριτικό μου κείνο σημείωμα, πού δ
χ. Σκίπης κολακεύεται νά τύ νομίζη γραμμένο μέ
πάθος χαί μέ φτόνο, τού έδωσα αφορμή νά ξεσκεπαστή, δσο άνίχανος ποιητής, τόσο χαί άνθρωπος
δχι πολύ χαλαναθρεμμένος.
ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ

------------τ**·»-----------

Η Κ Ο ΙΝ Η

τραχόαια περίπου άντίτυπα. Τύ ίδιο καί μέ τήν
πρώτη έκδοση τής «Ίλιάδας» τού Πάλλη πού που
λιόντουσαν οί δυύ τόμοι (Α—Μ) μιά δραχμή. Τύ ί
διο καί μέ τάλλα φτηγά βιβλία τής δραχμής πού
πουλάει τύ γραφείο τού «Νουμά».
Ά ν τά βιβλία του Ψυχάρη, πού πολυζητιοΰνται
χι αύτά τώρα, πουλιόντουσαν φτηνώτερα (δχι μιά
δραχμή, μά δυό, δυόμιση δραχμές δ τόμος), θαρρείς
πώς θά μένανε περσότερο άπύ έξη μήνες στύ βιβλιο
πωλείο τής «Εστίας ;»
Νά, λοιπύν τύ μυστικό. Φτήνεια, φτήνεια! Μιά
' δραχμή, τύ πολύ δυύ δραχμές δ τόμος, χαί βλέπετε
τί γίνεται. Ό κόσμος θά συνειθίσει νάγοράζει φτηνά
βιβλία, χαί άμα χαλοσυνειθίσει μέ τά φτηνά, δέ θά
δυσκολεύεται ύστερα νάγοράζει καίτάκριβώτερα. Μά
πρώτα πρέπει νά οννειϋΊοει νάγοράζει.
Δικός σου
ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΣ

*

ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ
Φίλε «ΔΓονμά»,

Στύ ύπόμνημα τού κ. Δελμούζου, πού έγραψε
καί τύ ύπόγραψε δ κ. Λουκάς Νάκος, δικηγόρος καί
βουλευτής, καί τύ δημοσίεψε στήν «Εστία» τήν πε
ρασμένη βδομάδα, διαβάζω καί τούτο τύ παραγραφάκι:

ΓΝ Ώ Μ Η

ΦΤΗΝΗ ΒΙΒΛΙΑ
ΦΙΑε « Νουμβ,*,

Πουλιούνται τά Ρωμαίίκα βιβλία ή δέν πουλιούν
ται; Νά, τύ ζήτημα πού καταπιαστήκανε οί ’Αθη
ναίοι χρονογράφοι.
Δέν ξέρω γιά τούς άλλους, έμεΐς δμως οί δημο- ·
τικιστάδες άρχινήσαμε νά συνειθίζουμε νάγοράζουμε βιβλία καί θάγοράζαμε περσότερα άν τά βιβλία
πουλιόντουσαν φτηνότερα.
θυμάμαι τί μάς δηγήθηχες έσύ έ'να Σαβατόβραδο στά γραφεία τού «Νουμά». Σά βγήκε τύ βιβλίο
τού Φωτιάδη «Τύ Γλωσσιχύ ζήτημα χαί ή Εκπαι
δευτική μας άναγέννησις», τρία άλάχαιρα χρόνια
έμεινε άπούλητο στύ βιβλιοπωλείο τής «Εστίας»,
δπου ένα άντίτυπο μοναχά είχε πουληθεί, χι αύτύ
άγορασμένο άπύ τύ Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Όταν
άρχίνησε νάν τύ πουλάει δ Νουμάς άντί τρεις δραχ
μές μώ, δραχμή, μέσα σ’ ένα χρόνο πουληθήκανε

"Η διαβάλλοοσι κακή τή πίστβι ή βίνι άνίκανοι νά 4ννοήσοον τήν διαφοράν μεταξύ τβν δημοτικιστών καί σογχέοοσιν αύτούς άπό σκοποΟ ή 4ξ ήλιθιότητος πρδς ισάριθ
μον τάξιν λογ£ων, τβν δποίων αΐ θνησιγινβΐς δπερδολαί,
άποδοκιμαζέμιναι καί παρά τοΒ Δελμοόζοο (*Ιδ· μελέτην
too ίν Δελτίψ Έκπ. Όμιλ. 1910 σβλίς 35 κ. <.), άκίνδονοι διά τήν ίξέλιξιν τής γλώσσης, ι ί τ ι τής γραφομένης, εί
τε τής ¿μιλουμένης, άποτελοδσι τά δπλα τβν έκμεταλλιοτβν Ικείνβν, οΐτινες μά τό φάομα τβν Ιπιβοολβν καί τβν
άοράτων 4χθρβν\μπορ·δονται δλα τά ζητήματα πρός Iδίοος σκοπούς καί δφέλη.

Γιά τύν κ. Δελμοΰζο δέν έχω νά πώ τίποτα,γιά
νά μή δυσαρεστήσω ένα δυύ άγαπημένους μου φί
λους. Μά στύν κ. Λουκά Νάκο, μέ δλο τύ σέβας
ποΰχω στύ βουλευτικό του άξίωμα, τολμώ νάν τού
συστήσω νά διαβάζει πρώτα καλά καί ύστερα νά
μιλάει, γιατί έτσι πού μιλάει, έπιπόλαια κι άμελέτητα γιά «θνησιγενείς δπερβολάς» κτλ., μοιάζει μέ
κείνους πού «έξ ήλιθιότητος ή άπύ σκοπού» θο
λώνουν τά νερά.
Τίποτ* άλλο,
Πρόθυμος
SNA? ΜΗ ^ΛΙφΙΟξ
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EIKONES
Σέ συντροφεύει ή Άνοιξη
στα στήθη σου γυρμένη,
Καί μέ φιλάκια ρόδινα
τά χείλη σου γλυκαίνει...

Ο Ν θ Ύ *Μ 7 *Σ
ß fÄ I^ ß l Κ Α Θ Ε 2 Ä Ö Ä T O

Ίδιοχτήτης: Δ· I I · Τ Α Γ Κ Ο Ι Ι Ο Υ Α Ο Σ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Σ νντρομη

Μάταια δ καιρός σέ πρόσμενε(
χλωμός στους ήσκιους στέκει,
Καί σκλάβος σου ενα στέφανο
νά σοΰ χαρίσει πλέκει.
Τά ειδύλλια με τά μάτια τους
τά γλυκερά σέ βλέπουν
καί μέ φτεροΰγες άνθινες
τά κάλλη σου δλα σκέπουν.
Χαρές καί χάρες στέκουνται
στον κήπο της ζωής σου.
Μά(μόνο κάποια ενθύμηση
σάν ήσκιος πάει μαζί σου!
Στο ρυάκι που έχει την πηγή
στά φυλλοκάρδια μόνο
ΧρωστοΟμε τάνθος—βότανο—
που άποκοιμάει τόν πόνο!
Σπέτσες 1 9 1 2 - 4 - 1 4 .

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΓίΑΛίΤΗΣ

ρΟ,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ
— ΣοσταΕνουμε στοΰς Αναγνώστες μας τήν προκήρυξη
το3 Έκπ. "Ομιλο» πού δημοσιεύουμε κα/μεΐς σήμερα στήν
πρώτη πρώτη σελίδα μας. ΤΙ Ανάγκη ύπάρχβι γιΑ iva Αλ
φαβητάριο τής Αθρωπιάς, τό ξΑρουν δλοι καί γ ι’ αύτό δλοι
Από καιρό τό ζητάνε αύτό τό Αλφαβητάριο. Kal νά, ποδρχεται σήμερα ό Έκπ. "Ομιλος νά μάς τό δώσει μύ τό διαγω
νισμό το».
— Στό φύλλο τής παραπάνο» βδομάδας ΘΑ δημοσιέψον·
με όχτώ καινούρια τραγούδια, «'Εσπερινοί Αντίλαλοι», πού
μάς έστειλε Από τό Παρίσι δ ποιητής Μαλακάσης.
— Στά Εεριακάτικα πρωινά τοδ «ΝοομΑ» (10—12
κάθε Εεριακή πρωί) ΘΑρχεται τώρα ταχτικά κι ό ποιητής
ΗαλαμΑς. Τήν περασμένη Εεριακή μάς ήρθανε στά γραφεία
καί δοό δημοτικίστρες, οί δεσποινίδες Ελεαρέτη Δίπλα καί
Οίκονομίδη (Από τήν Πόλη), ζοογράφισες κ’ οί δοό,

χρονιάτικη : Γιά

τήν

Ελλάδα καί τήν

Κρήτη δρ. 10. Γιά τό εξωτερικό φρ. χρ. 12,50.—Γιά
τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ
τήν τριμηνία).—Κανένας δε γράφεται συντρομητής ά δέν
προπλερώσει τήν συντρομή του.

-X 20

λ ιφ τ ά

τό φ ύλλο . — Τά περασμένα φΰλλα που

λιούνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.

ΒρΙοκεται στήν ’Αθήνα σ ’ δλα τά κιόσκια, καί στις επαρ

χίες σ’ δλα τά πραχτορεΐα των ’Εφημερίδων.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ 0 ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ
Δυό καί δυό κάνουν τέσσερα.
Ό ίδεολόγος φιλελεύτερος «Παρατηρητής» τοΟ
«Νουμά» μ’ δλο πού σέ κάθε φύλλο Αραδιάζει δείγ
ματα τής έφαρμοσμένης άνελεύτερης πολιτικής τοΟ
Βενιζέλου, βρίσκει πώς ή σημερινή Κυβέρνηση Αν
τιπροσωπεύει, γιά τήν ώρα τούλάχιστο, μεγάλο μέ
ρος μιας γενικώτερης ιδεολογίας — πού τήν είπε
φιλελεύτερη — καί πώς «τό ζήτημά μας» δέν είναι
ξεκρέμαστο, μόνο Αποτελεί μέρος τής γενικώτερης
αότής ιδεολογίας.
Έμ«ς τούς δημοτικιστές, γιά τήν Κυβέρνηση δέ
μάς μέλει; σήμερα είναι, κι αύριο μπορεί νά πέση.
Μάς μέλει γιά τά νομοθετήματα: αύτά μένουνε, καί
θέλουνε Αγώνες γιά νά πέσουνε. Οί δημοτικιστές λοι
πόν έμεΐς δέ βλέπουμε καμιά ιδεολογία φιλελεύτερη'στά γενικώτερα νομοθετήματα τού Βενιζέλου
(πρβλ. γλώσσα, θρησκεία, μέτρα γιά τήν Ελευθερο
τυπία, γιά τή δημόσια ήθική, γιά τούς συνεταιρι
σμούς πού θά μπορή νά τούς διαλή μέ τό έτσι θέλω
ή δικαστική Αρχή, κτλ.).
Βλέπουμε Ακόμα, έμεΐς οί δημοτικιστές (τον(ζω
τό «έμεΐς», γιατί έμεΐς οί δημοτικιστές έχουμε, νο
μίζω, τό δικαίωμα νά τό λέμε στό «Νουμά» μέσα),
βλέπουμε πώς ΐσα-ΐσα τό «ζήτημά μας» είναι όλό-

Ο ΝΟΓΜΑΣ
τελα ξεκρέμαστο άπδ τήν ιδεολογία τήν πολιτική
τού Βενιζέλου.
"Αν είχε δργανικδ δεσμδ μέ τήν τάχατε γενικώτερη φιλελευτερωσύνη του, δέ θάτανε, «ώς τώρα
τουλάχιστον», δ Βενιζέλος δ μεγαλήτερος κ’ έπισημδτερος διώχτης καί πολέμιος τής άρχής του δημο
τικισμού.
Γιατί κοντά στά δσα νομοθέτησε μέσ’ στδ Σύν
ταγμα, είναι πόλεμος καί δ πόθος του νά τδν άποκοιμίση. Είναι πόλεμος ή Ιπιθυμία του νά μήν τδν
ένοχλοΰνε μέ τδ ζήτημα τούτο, γιατί «έχουμε άλ
λα σπουδαιότερα». Είναι πόλεμος, δόλιος καί φαρ
μακερός, δ περιπόθητός του χωρισμδς σέ ψυχαρισμό
καί δημοτικισμό. Είναι πόλεμος ή κρυφή του προ
στασία σέ λίγους λεγομένους δημοτικιστές, πού μόνο
θετικδ άποτέλεσμα Ιχεινά έξαχρειώνη χαραχτήρες.
Είναι πόλεμος, δ άναντρότερος πολιτικός πόλεμος, ή
σιωπή του στίς έκλογές γι’ αύτδ ϊσα-ίσα τδ ζήτημα.
Κ9 έτσι, δχι δικαιολογία, παρά καμάρι μου τδχω πού ψήφισα τδ Μιστριώτη, καί τδν ψήφισα μέ
τήν έλπίδα πώς αύτός, δ φανερδς καί δηλωμένος
δχτρός μας, δέ θά μπορούσε νά ποτίση μέ ναρκωτι
κά «τδ ζήτημά μας», δπως ποθούνε οι τάχατε φί
λοι μας.
Μά, τί νά τά ξαναλέμε: — Καλά πού είναι καί
μένει δ «Νουμάς» έλεύτερο βήμα. Γιατί άλλοιώς,
δίπλα στήν ιδεολογία τού Παρατηρητή γιά τή φιλελευτερωσύνη τής Κυβέρνησης τού Βενιζέλου, πού
φοβάται νά πή καθαρά τί πορεία θά κρατήση στδ
ζήτημά μας, μπορεί καί νά μήν τύπωνε τά έγκώμια
τού κ. Α. Τρανού γιά τδ φυλλάδιο τού έργάτη πού
έννοιωσε καί λέει καθαρά τί σημασία έχει τδ ίδιο
αύτδ ζήτημα γιά τήν κοινωνική άναμόρφωση.
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δούς του μιά θεωρία, πού άν μιά μέρα θά πραγματοποιηθή, θάπαλλάξη τήν άνθρωπότητα άπδ τή δυ
στυχία καί τίς άδικίες πού βασιλεύουν σήμερα στδν
κόσμο.
Τί σημαίνει ή λέξη «άναρχία» ή «αναρχισμός;»
Χωρίς άρχή, χωρίς έξουσία. ΟΕ άναρχικοί δηλαδή
δέν τδ θεωρούν γιά δίκαιο καί γιά λογικό, νά ύπάρ
χουν στδν κόσμο κυριαρχοΰντες καί κυριαρχούμενοι,
έπειδή παντα καί παντού έκεΐνοι πού έχουν τήν έ
ξουσία στά χέρια τους, έκμεταλλεύουνται μέ διάφο
ρους τρόπους τδ λαό* καί ή Εστορία δλων τών χρό
νων καί δλων τών λαών είναι γεμάτη άπδ τέτοια
παραδείγματα. Γιά νά πάψη ή κατάσταση αύτή πού
χωρίζει τήν άνθρωπότητα σέ δυδ δλως άντίθετα μέ
ρη, πρέπει νά άνήκουν ή γή (χωράφια, δάση, με
ταλλεία κτλ.) καί δλα τά έργαλεΐα τής παραγωγής
(έργοστάσια, μηχανές, σιδηρόδρομοι κτλ.) δχι σέ λί
γα άτομα, ούτε στδ κράτος, δπως τδ θέλει ένα με
γάλο μέρος τών σοσιαλιστών, άλλά σέ δλους μαζί,
σέ δλα τά μέλη τής κοινωνίας. Αύτή είναι ή θεμε
λιώδης ίδέα τού άναρχισμοΰ, καί σ’ αύτή στηρί
ζονται δλες οί άλλες ιδέες τών άναρχικών.

Ποιάν δψη θά έχη δμως μιά τέτοια κοινωνία ;
Ή άναρχική κοινωνία θά είναι μοιρασμένη σέ πολ
I λές δμάδες. Κάθε μιά θάποτελεΐται άπδ άνθρώπους
πού έχουν περίπου τά ίδια συμφέροντα, τήν ίδια
κλίση, τδν ίδιο χαρακτήρα. Αύτές οί διάφορες δμά
δες θάνταλλάζουν μεταξύ τους τά προϊόντα τους λ.
χ. μιά όμάδα σέ μιά πόλη, πού τά μέλη της φτιά
νουν υφάσματα, θά βρίσκεται σέ συναλλαγή μέ μιάν
άλλη στά χωριά πού παράγει καρπούς. Είναι φα
νερό, δτι σέ μιά έτσι όργανωμένη κοινωνία. δέν μπο
ρεί νά ύπάρχη έκμετάλλευση, έπειδή δέ θά έχου
Πατήσια, 15 του 'Απρίλη 1912
Ν. ΠΟΡΙΩΤΗΣ
με έργάτες καί έργοδότες δπως σήμερα, άλλά μονά
χα άνθρώπους πού βοηθοΰνται μεταξύ τους. Τέτοιοι
άνθρωποι μπορούνε βέβαια πολύ νά ζούνε χωρίς άρ
χή ή έξουσία. Στή θέση αύτής θά έχουν τά κοινά
Η
τους συμφέροντα. Οί άναρχικοί νομίζουν λοιπόν, δτι
σέ μιά τέτοια κοινωνία πού άληθινά δ ένας δουλεύει
γιά δλους καί δλοι γιά έναν, καί πού δέ θά ύπάρ
Πέρυσι δταν κλείστηκε άπδ τήν κυβέρνηση τδ χουν ούτε φτωχοί, ούτε πλούσιοι, ούτε κύριοι, ούτε
δούλοι, θά βασιλεύη τδ λογικό, τδ δίκαιο καί ή είσχολείο τού Δελμούζου καί άργότερα δταν άκολού
θησεή περίφημη ^«δίκη των άθεων τού Βόλου», ρήνη.
Μά δσο ώραΐα καί άν είναι δλα αύτά, δέν μπο
γεμίζανε οί στήλες των ’Αθηναϊκών καί Θεσσαλιρεί νά γίνη τίποτε, δσο έξακολουθεΐ ή πνευματική
κών έφη μερίδων πέρα καί πέρα άπδ άναρχικούς.
Ό πολύς κόσμος γιά τδν δποΐον δ άναρχικδς εί κατάσταση καί ή ιδεολογία τών κατωτέρων τάξεων
ναι τδ ίδιο σάν κακούργος, έτρόμαξε πολύ δταν έ νά είναι τέτοια πού είναι σήμερα. "Οσο ό περισσό
μαθε δτι καί στήν Ελλάδα ύπάρχουν αύτοΰ τού εί τερος κόσμος,καί ένα μεγάλο μέρος τών σοσιαλιστών
δους άνθρωποι, θά προσπαθήσουμε έδώ μέ λίγα λό άκόμα, θεωρεί γιά άναγκαίο τδ θεσμδ τού κράτους,
για νά δείξουμε πώς οί άναρχικοί δέν είναι καθόλου θά μείνη ή άναρχική θεωρία στδ σημείο πού βρί
κακούργοι, γιατί δ άναρχισμδς είναι κατά τούς δπα- σκεται σήμερα, μακρυά άπδ τήν πραγματοποίηση.
1
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Γι’ αδτδ τδ κυριώτερο μέσο τών Αναρχικών είναι νά
διαδώσουν τΙς ιδέες τους μέ βιβλία, έφημερίδες καί
έλεύθερα σχολεία. *0 Ferrer σέ πολλά μέρη τής Ι 
σπανίας είχε ίδρύσει τέτοια σχολεία, καί έπίσης στήν
Ελβετία δπάρχουν μερικά. Μέ τήν καθαρή πνευ
ματική αυτή προπαγάντα θέλουν νά Αποδείξουν στδ
λαό, δτι ή έξουσία κάθε μορφής, πολιτικής, έκκλησιαστικής καί οικονομικής, έφτιάχτηκε άπδ τούς Αν
θρώπους, καί οί ίδιοι οί άνθρωποι μπορούν, φτάνει
νά θέλουν, νά καταργήσουν τΙς διάφορες αδτέςέξουσίες. *Η φύση, κατά τούς Αναρχικούς ποδ δέν παραδέχουνται καμιά δπερφυσική δύναμη, δέν έχει έ
ξουσία, άλλά μονάχα τάξη, καί γΓ αδτδ τδ Ανθρώ
πινο γένος ποδ είναι προϊδν τής φύσης, δέ χρειά
ζεται καμιά έξουσία, του φτάνει ή τάξη ποδ θά βρή
στήν Αναρχική κοινωνία πιδ τέλεια παρά.στή ση
μερινή.
Έ να άλλο μάλλον Αρνητικδ μέσο γιά τήν πραγ
ματοποίηση τών ιδεών του Αναρχισμού είναι ή Απο
χή τών δπαδών τής Αναρχικής θεωρίας άπδ τήν πο
λιτική, καί σ’ αδτδ προπάντων διαφέρουν Απδ τούς
σοσιαλιστές, μέ τοδς ¿ποιους σέ τόσα ζητήματα συμ
φωνούν. Οί Αναρχικοί είναι «άντικοινοβουλευτικοί»
(Antiparlamentarismus). Νομίζουν δτι οί Βουλές μέ
τόσους έργατικοδς Αντιπροσώπους δέν ώφέλησαν σέ
πολλά πράματα τήν Ανθρωπότητα. Τδ μεγαλύτερό
της μέρος στενάζει Ακόμα κάτου Απ’ τή βρρειά πυγ
μή τής κεφαλαιοκρατίας. Ή φτώχια, ή Αμάθεια καί
ή δεισιδαιμονία σέ δλα τά κράτη τού κόσμου δέ λι
γόστεψαν πολδ μέ δλη τήν έργατική νομοθεσία τών
τελευταίων χρόνων. Τί έκαναν λοιπδν τόσοι σοσια
λιστές ποδ κάθουνται μέσα στις Βουλές σχεδδν δλων
τών κρατών, ίσα μέ σήμερα; ρωτάνε οί Αναρχικοί.
Ή Αποτυχία αδτή τών σοσιαλιστών βουλευτών σέ
θετικά έργα είναι δ πρώτος λόγος, ποδ οί Αναρχι
κοί κηρύχνουνται γιά τή λεγόμενη «άμεση δράση»
(die direktetktion). Μέ τή γενικήν Απεργία, μέτδν
Αντιμιλιταρισμό καί μέ τδ σαμποτάζ (καταστροφή
τών μέσων τής παραγωγής, ποδ βρίσκουνται στά χέ
ρια τών κεφαλαιοκρατών) νομίζουν δτι θά μπορέσουν
νά φτάσουν πιδ γλήγορα στήν πραγματοποίηση τού
ιδανικού τους, τής μεταβολής τής σημερινής κεφα
λαιοκρατικής κυριαρχικής κοινωνίας σέ μιά «κοινωνιστική Αναρχική».
A. STEINMETZ

01 ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Φίλε κ. Ταγκόηουλε,
Σχετικώς μέ δσα σωστά καί λογικά γραφτήκα
νε στδν προχτεσινδ «Νουμά» γιά τοδς δυδ ιεράρχες
ποδ πήγαν στήν παράσταση τού Βασιλικού θεά
τρου, σάς στέλνω σήμερα δυδ-τρεΓς γραμμές γιάνά
ίδήτε πώς σκεφτόντουσαν άλλοτες οί ιεράρχες μας
ποδ δέν καρφονόντουσαν Απάνου στις διατάξες τών
διαφόρων Συνόδων, οί ¿ποΤες είχαν τδ λόγο τους
τδν καιρδ ποδ γραφόντουσαν, Αλλ’ έπαψαν τδ κατό
πι νά έχουν σημασία.
Ή Φιλική Εταιρία πολδ πριν γίνει ή Μεγάλη
Επανάσταση, μέσα στά άλλα ποδ έσκέφθη γιά νά
μεταδώση τδν ένθουσιασμδ στοδς σκλάβους έλληνες, Αποφάσισε νά κάνη στη Βλαχιά καί θέατρο,
γιατί μέ τδ μέσον αδτδ ένόμιζε πώς μπορούσε νά κά
νη πολλά πράγματα, δπως καί πραγματικώς έκανε.
Γιά νά έπισημοποιήση τδ θέατρο αδτδ ή Φιλική Ε 
ταιρία έπεισε τον τότες ήγεμόνα Σοΰτσο νά διορίση καί μίαν έπιτροπήν ή όποια νά φροντίζη γιά τά
καθέκαστα. Μέσα στάλλα μέλη τής έπιτροπής αυ
τής ξέρετε καί ποιόν άλλον υπέδειξε ; Τδν έπίσκοπο
Βουζαίου Κωστάντη, δ δποΐος δχι μόνον ¿δέχτηκε
ν* Ανακατευθή εις τά πράγματα τού θεάτρου μέ δλας τάς Απαγορεύσεις τών Συνόδων, Αλλ’ έλαβε καί
πολδ ένεργόν μέρος εις αυτά, καί τδ φτωχικδ έκεΐνο
θέατρο έδωσε τοδς καρποδς ποδ καθένας έπερίμεν’
Απ’ αδτό, γιατί Απδ τοδς θεατάς καί τοδς ήθοποιοδς
τού θεάτρου ¿κείνου έσχηματίσθηκε ό Ιερός Λόχος
ποδ τόσο δοξάστηκε στδ Δραγατσάνι.
Καί γιά νά τελειώνω, σοΰ σημειόνω γιά τήν ι
στορία δτι οί προχτεσινοί ιεράρχες ποδ πήγαν στδ
Βασιλικό θέατρο δέν ήσανοί πρώτοι ποδ έκαναν αδ
τδ τδ αάΧτο-μϋρχάλε !
Τδν ’Οκτώβριον τού 1836 στδ πρώτο θέατρο τής
Αθήνας ποδ είταν έκεϊ ποδ είναι σήμερα ή Εθνική
Τράπεζα, σέ μιά παράσταση τής «Πολυξένης» τού
Νερουλού παρευρέθηκαν καί τρεΐς-τέσσερες παππάδες. Γι’ αδτοδς τοδς ΙεροούΙους μιά έφημερίδα τής
έποχής ¿κείνης έγραψε τ* Ακόλουθα : «Κατά τήν
πάράστασιν ταύτην έξανοίξαμεν εις §ν τών θεωρητηρίων καί ιερείς τών ήμετέρων, τρεις ή τέσσαρας,
καί τούτο μάλιστα μάς έφάνη τδ θεάτρικώτατον τών
¿πεισοδίων». Βλέπεις δτι 6 σοφός κριτικός τής έ
ποχής ¿κείνης εδρισκε τό πράγμα Φεατρικώτατο ! !
Μέ Αγάπη
Ν. L ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Ο ΝΟΏίΑΣ

ΦΙλΕλΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Τήν άρχή τής φιλελεύτερης ιδεολογίας σχετι
κά μέ τή φορολογία τήνε ξέρουνε δά καί τά μικρά
παιδιά: τά φορολογικά βάρη πρέπει νά μετατοπιστοΟν άπ’ τίς άδύνατες πλάτες του μικροαστού κ* έργάτη στίς δυνατές πλάτες του μεγαλοαστοΟ γιά νά
χτυπηθεί έτσι τδ κεφάλαιο γιά ώφέλεια τής έργασίας. Ή άρχή αυτή φαίνεται πώς έχει ώριμάσει,
τουλάχιστο στδ μισό μέρος της, έδώ στδν τόπο μας.
ΤΙς τελευταίες μέρες διαβάζουμε στίς έφημερίδες
πώς πρώτα ο£ έργάτες του Πειραιά, έπειτα κι άλλα
σωματεία τής ’Αθήνας καί τοΟ Πειραιά έκαναν άναφορά στήν Κυβέρνηση γιά τήν άκρίβεια τής ζωής,
ζητώντας νά έλαττωθοΟν τά έξοδα γιά είδη. τής
πρώτης άνάγκης μ’ έλάττωση τών φόρων ή δασμών
πού σήμερα πληρώνουν. Δέ θά θελήσουμε έδώ νά
έξετάσουμε άπ’ ¿ίλες τίς μεριές τδ κίνημα αύτό, κί
νημα πού είναι χαραχτηριστικδ γιά τήν πολιτική
μόρφωση του λαοΰ μας, γιατί γίνεται τώρα μετά
τίς έκλογές κι άφου ή Κυβέρνηση έγραψε στδ πρό
γραμμά της, πού έπρεπε ά δέν τδ άκουσαν νά τδ εί
χαν τουλάχιστο διαβασμένο οί διαμαρτυρόμενοι, πώς
ένα άπ* τά κυριώτερα σημεία του είναι καί ή έλάτ
τωση τών δασμών στά είδη πρώτης άνάγκης. Έδώ
μάς ένδιαφέρει μόνο τδ πώς άρχισαν οί λαϊκές τά
ξεις νά νοιώθουν τδν οίκονομικδν άγώνα τής ζωής,
νά νοιώθουν τουλάχιστο πώς είναι άκριβδς καί πρέ
πει νά γίνει φτηνότερος δ βίος τους. "Αμα τδνοιωσαν αύτδ δέν είναι δά δύσκολο καί νά νοιώσουν πώς
μέ τήν έλάττωση τώ σημερνώ δασμών θά έλαττω
θοΟν καί τά έσοδα τοΟ Κράτους καί πώς σάν έλατ
τωθοΟν αύτά ή πρέπει νά έλαττωθοΟν κ’ οΕδαπάνες
ή πρέπει νά βρεθούν άλλοι πόροι πού ν’ άντικαταστήσουν αύτούς πού θά λείψουν.
Γιά έλάττωση τών δαπανών του Κράτους δέν πι
στεύω σήμερα νά μπορεί νά γίνει σοβαρδς λόγος*
άπ’ τά 143 έκατομ. τοΟ Προϋπολογισμού μας πη
γαίνουνε μόνο στδ Δημόσιο χρέος καί τίς ύποχρεώσες τοΟ Κράτους 48 έκατομ. κι άλλα 30 έκατομμ.
χρειάζουνται τά δυδ πολεμικά Υπουργεία. Μένουνε
λοιπδν 65 έκατομ. γιά τήν άλλη διοίκηση — κι
αύτου όχι μόνο δέν είναι δυνατή έλάττωση, μά ίσα
ίσα πρέπει κάθε χρόνο νά περιμένουμε αύξηση μιά
καί είναι ¿μολογη μένη άνάγκη ν’ αύξήσουνοΕ τό
σο χαμηλοί μιστοί τών υπαλλήλων.
’Απ' τά στρατιωτικά λοιπδν Υπουργεία μόνο θά
είταν δυνατή οικονομία, ά μάς τδ έπέτρεπε ή έθνική μας πολιτική* δυστυχώς ή κατάσταση στά Βαλ
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κανικά είναι τέτοια πού νά είμαστε υποχρεωμένοι
γιά κάμποσον καιρδ άκόμα νά έςακολουθήσουμε τή
στρατιωτική μας πολιτική, γιατί γιά κάμποσον καιρδ άκόμα πρέπει νάχουμε τίς έθνικιστικές βλέψεις.
Ά ς έλπίσουμε κι άς εύχηθοΟμε πώς γλήγορα θά ξε
καθαριστεί δ Βαλκανικός δρίζοντας γιά νά μπορού
με νά γλυτώσουμε πιά άπ’ τούς έξωτερικούς άντιπερισπασμούς καί ν’ άφοσιωθούμε στήν έσωτερική
πολιτική. 'Ως τόσο γιά τήν ώρα ένα είναι βέβαιο,
πώς οίκονομίες στδν Προϋπολογισμό δέ χωρούν καί
πώς αν έλαττωθοΟν τά έσοδα μέ τήν έλάττωση τώ
δασμών — δέ μένει παρά νά βρεθούν άλλοι πόροι
καί, σύφωνα μέ τήν άρχή πού θέσαμε παραπάνου καί
μέ τήν άνάγκη πού θά φέρει τήν οικονομική μεταρ
ρύθμιση (τήν άνάγκη δηλ. νά γίνει φτηνότερο; δ
βίος τής μεγάλης μάζας τοΟ λαοΰ), πρέπει νά ζη
τηθούν οί πόροι αύτοί άπ' τή μεγαλοαστική τάξη.
Πρέπει νάχουμε φυσικά ύπ’ δψει μας πώς τά τελευ
ταία χρόνια παρατηροΰμε αύξηση τών Ισόδων τοΟ
Προϋπολογισμού άπ’ τούς παλιούς φόρους, γιατ’ ή
είσπραξη γίνεται καλύτερα — κ’ έτσι έχουμε τήν
έλπίδα πώς άπ’ τά περισσεύματα αύτά θά καλυ
φτούν κάμποσα άπ’ τά έσοδα πού θά λείψουν. Δυ
στυχώς όσο δέν έχουμε άκόμα τούς λεπτομερείς άπολογισμούς τών τελευταίω χρονών, δέν μπορούμε
νά υπολογίσουμε άκόμα πόσο θά είναι τδ ποσό αύτό*
ένα πράμα δμως πρέπει νά θεωρήσουμε βέβαιο —
πώς άλλοι πόροι πάντα θά χρειαστούν καί γι’ αύτδ
πρέπει νά προτείνουμε άπδ τώρα τδ άντιστάθμισμα
τών άμέσων φόρων πού θά δώσουμε γιά τήν έλάτ
τωση τών έμμέσων.
Δυδ άμεσους φόρους έχουμε νά λογαριάσουμε
γιά μιά φιλελεύτερη φορολογική μεταρρύθμιση : τδ
φόρο τού είσρδήματος καί τδ φόρο τών κληρονομιών.
Καί τούς δυδ αύτούς φόρους δμως τούς έχουμε γιά
τήν ώρα στδν τόπο μας. ’Απ’ τδ φόρο τών κληρο
νομιών καί δωρεών έλπίζει δ Προϋπολογισμός τού
1912 ένα έσοδο 380 χιλ. δρ.* σ’ αύτδ πρέπει δμως
νά προσθέσουμε καί τά έσοδα τών κληρονομικών τε
λών πού είσπράττονται σέ χαρτόσημο (Ν. χαρτ. 27)
καί πού είναι μέσα στά άλλα τέλη χαρτοσήμου.
’Απ’ αύτά δέν ξέρουμε παρά μόνο έκείνα πού βεβαιώνουνται σέ άποφάσεις (ύστερα δηλ. άπδ άντιρρήσεις τού έφόρου άν έγινε δήλωση Ν. χαρτ. 44 —
ή τών κληρονόμων -κ.λ. ά δέν έγινε δήλωση καί τδ
τέλος δρίστηκε άπ’ τδν έφορο Ν. χαρτ. 45) — κι
αύτά λογαριάζουνται γιά τδ 1912 — 90 χιλ. δρ.*
τά άλλα βρίσκουνται μέσα στά έσοδα τού πωλουμένου
χαρτοσήμου καί πιστεύουμε πώς δέ θά περνούν τίς
60 χιλ. δρ., ώστε νά λογαριάζουμε μέ πιθανότητα
φόρο καί τέλη κληρονομιών συφωνα μέ τούς λογα
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ριασμούς τοΟ κ. Κορομηλδ 530 χιλ. δρ. Ό φάρος
του εισοδήματος πάλι υπολογίζεται νά δώσει 1.100
χιλ. — ώστε, άν βγουν άληθινοί οί λογαριασμοί αύτοί, δίνουν οί δυό αύτοί φάροι 1.630 χιλ. δρ., ποσό
δηλ. άσήμαντό. Εΐν’ άλήθεια πώς τά έσοδα τοδ φά
ρου του εισοδήματος πρέπει ν' αύξήσουν, άν 6 φόρος
έφαρμοστεϊ αύστηρά σύμφωνα μέ τό νόμο* γιατί,
γιά φέτος γιά νά μή γίνει άντιδημοτικδς ίδωκε δ κ.
Υπουργός τών Οικονομικών δδηγίες νά άρκεστοΟν
οί έφοροι στις δηλώσεις τών φορολογουμένων καί νά
μή φέρουν άντιρρήσεις. Μά μήπως κατορθώσει τυ
χόν ή πλουτοκρατία νά διαιωνιστεΐ ή κατάσταση
αύτή τής έπιείκειας γιά νά πληρώνει δσο φόρο θέ
λει, πού σύμφωνα μέ τά διδάγματα τής πείρας καί
ιδιαίτερα τό ρωμαίϊκο χαραχτήρα θά βρίσκεται σέ
μεγάλη δυσαναλογία μέ τό φόρο πού έπρεπε νά
πληρώσει; Ελπίζουμε πώς ή Κυβέρνηση ά σκέ
φτεται σοβαρά μιά φιλελεύτερη φορολογική μεταρ
ρύθμιση δέ θά λυγίσει μπροστά στήν πλουτοκρατία
(άν καί δυστυχώς φοβούμαστε πώς πολύ, πάρα πο
λύ, ά σκεφτοδμε τύ παρελθόν του Προέδρου της,
σχετίστηκε μέ δαύτη), μά θά έπιμείνει στήν αύστηρήν είσπραξη του φόρου καί γι’ αύτό περιοριζόμαστε
γιά τήν ώρα σχετικά μέ τό φόρο του εισοδήματος
νά ζητήσουμε κ* έπιμείνουμε στήν αύστηρή έφαρ
μογή τοδ νόμου.
’Αλλιώς είναι τά πράματα σχετικά μέ τό φόρο
τών κληρονομιών καί δωρεών. ’Εδώ πρώτα-πρώτα
έχουμε καί κάποιο άλλο μέσο γιά νά πιάσου με χρή
ματα — δηλ. τή μεταρρύθμιση τοδ κληρονομικοδ
δικαίου. Πώς μιά τέτοια μεταρρύθμιση είναι άναγκαία καί πολύ σύντομα μάλιστα, πρίν άκόμα έτοιμαστεΐ δλόκληρος δ άστικός κώδηκας, δέν μπορού
με νά τό άναπτύξουμε έδώ, μά τό ξέρει δποιος γνωρίζει τό κληρονομικέ μας τέρας* άρκεί έδώ νά ση• μειώσουμε πώς ή γυναίκα (έξόν άν είχε τήν τύχη
νά είναι άπροικη καί άπορη) ή δ άνδρας κληρονο
μούν μόνο ά δέν υπάρχουν συγγενείς δσο μακρυνοί
Kt άν είναι, πώς δηλ. προτιμάται δ δγδοος ξάδερ
φος παρά ή γυναίκα τοδ πεθαμένου! Τέτοια είναι ή
νομοθεσία τοδ σοφού "Ιουστινιανού, πού ίσχύει δυ
στυχώς άκόμα στόν τόπο μας ! Λοιπόν μεταρρυθμί
ζοντας τό κληρονομικό δίκαιο καί ιδιαίτερα τό δί
καιο τής άδιάθετης διαδοχής, θά περιορίσουμε τόν
άριθμό τών κληρονομικών βαθμών. Καί σ' αύτό μάς;
δίνει τό καλό παράδειγμα, αύτό τό ρωμαϊκό δίκαιο*
οί πραίτωρες καλούντας στήν κληρονομία ένάντια,
στό jus civile τούς έξ. αίματος συγγενείς (cognati),.
δέν άκολουθοδσαν τό παράδειγμα έκεινοδ, πού τούς.
έξ άρρενογονίας συγγενείς (agnati) τούς καλοδσε,
χωρίς περιορισμό βαθμού — μά σταματούσαν· στόν,

έκτο βαθμό κι άπ" τόν έβδομο στά παιδιά τώ δευτέ
ρων έξαδέρφων (Είσηγ. 3.5.5). Κάτι τέτοιο πρέπει
νά γίνει καί σήμερα. Ή έποχή μας άρχίζει πιά νά
έναντιώνεται στήν κληρονομία καί δέ θά είναι πολύ
μακρυά ή μέρα πού τό κληρονομικό δικαίωμα θά
έξαφανιστεΐ. Πάντως τό νά έκτείνουμε σήμερα έπ*
άπειρον τήν οικογένεια μοδ φαίνεται τερατώδες, άν
καί δυστυχώς δ γερμανικός κώδηκας (§ 1929.1936)
δέν τόλμησε νά μιμηθεί τό παράδειγμα τοδ πραίτωρα καί μόνο τοδ συζύγου τό κληρονομικό δικαίω
μα έφτασε ν' άναγνωρίσει (§ 1931 έππ.). Ό γαλλι
κός κώδηκας πρό έκατόν δέκα χρόνια σταματούσε
στό δωδέκατο βαθμό (άρθρ. 775) κι δ νέος έλβετικός κώδηκας είναι άκόμα πιό αυστηρός γιατί σταμα
τάει στήν πλάγια γραμμή στό δέντρο τοδ πάππου
(Grosselterlicher Stamm), δηλ. τό πολύ στούς άπογόνους άπό πρώτον ξάδερφο ή πρώτη ξαδέρφη (άρ
θρο 460). Μά κι άκόμα ριζικώτερος μπορεί νά εί
ναι κανείς* έγώ θά είμουνα διατεθειμένος νά βάλω
ένα δριο τής οικογένειας τόσο γιά τά κωλύματα τοδ
γάμου, δσο καί γιά τήν κληρονομική διαδοχή—κι
αύτό νά είναι γιά τήν ώρα στήν Ελλάδα δ τέταρ
τος βαθμός τής πλαϊνής συγγένειας, δηλ. τά πρώτα
ξαδέρφια. Καί κάτι άλλο είναι άκόμα δυνατό. Οί
νεώτερες νομοθεσίες δέν άφίνουν άπεριόριστο τό κλη
ρονομικό δικαίωμα τώ συζύγων, μά τό περιορίζουν
στό */* ή 7 , τής κληρονομίας, άναλόγως τοδ ποιοί
θά είναι οί άλλοι κληρονόμοι. 'Απ’ αύτό μπορούμε
νά βγάλουμε έναν κανόνα: δπου δέν κληρονομούν
οί κατιόντες καί οί άνιόντες, άν μέν υπάρχουν άλ
λοι κληρονόμοι μαζύ μέ τή γυναίκα ή άνδρα νά έξαντλεΐται δλόκληρη ή κληρονομία, άν δμως υπάρ
χουν ή μόνον άλλοι κληρονόμοι, ή μόνο σύζυγοι νά
κληρονομούν τό */t καί τό άλλο μισό νά περιέρχεται
στό Κράτος. Επίσης ά δέν ύπάρχουν συγγενείς του
λάχιστο τετάρτου βαθμού τής πλαϊνής συγγένειας
νά κληρονομεί τό Κράτος.
Μά είναι φανερό πώς τή νόμιμη διαδοχή μπο
ρεί νά τήν άποφύγει κανείς κάνοντας διαθήκη* γιά
περιορισμό τής έλευτερίας νά διαθέσει κανείς δλη
τήν περιουσία του μετά θάνατο φοβούμαι πώς είναι
άκόμα νωρίς.
Μένει λοιπόν νά φορολογηθεί γερά ή έκ διαθή
κης διαδοχή δταν κληρονόμος είναι πρόσωπο πού
δέ θά είταν νόμιμος κληρονόμος, μ' ένα ποσοστό 1230 0)ο άναλόγως τοδ ποσού τής καθαράς μερίδας
του. Μά καί τών άλλων προσώπων πρέπει ν’ αύξηθεϊ τό ποσοστό τοδ φόρου. "Εννοείται, πώς τό φόρο
τόν παίρνουμε ένιαΐο — δχι δυό ειδών δπως είναι
σήμερα, καί ή. ένοποίηση αύτή μπορεί νά γίνει καί
στήν πράξη* γιατί, ναι μέν έχουμε στόν Έλεγχο
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υπέγγυα τά έσοδα τών τελών του χαρτοσήμου, μά
δέν άμφιβάλλουμε πώς θά μάς έπιτραπεΐ νά καταρ
γήσουμε τδ τέλος αύτδ τδ κληρονομικδ μιά καί τά
έσοδά του είναι τύσο λίγα καί oί υπέγγυες πρύσοδες άφίνουν μεγάλο περίσσευμα; Αοιπδν προτείνου
με τήν έξής διαρρύθμιση : μιά έλαφρή φορολογία
τών παιδιών τοΟ πεθαμένου δέν τή βρίσκουμε ούτε
γιά τδν τύπο μας άδύνατη. Εΐν’ άλήθεια πώς έδώ οί
συνεχτικοΐ δεσμοί τής οικογένειας είναι μεγάλοι καί
στήν πατρική περιουσία βρίσκεται καί κάποιο μέρος
πού τδ κέρδισε τδ παιδί* μά αύτδ πρώτα γίνεται
σκεδδν μύνο στίς μικρές καί μέτριες περιουσίες, έ
πειτα έχει τδ λύγο του μύνο στά άρσενικά παιδιά,
θά πρύτεινα λοιπδν 1) τά κορίτσια πού κληρονομούν
τούς γονείς τους άν είναι άνύπαντρα ή άπροίκιστα
ή συνεισφέρουν τήν προΤκα νά πληρώνουν φύρο :
γιά κληρονομική μερίδα 30—50 χιλ. 1 0)ο, 50100 χιλ. 2 0)0, 1 0 0 -2 5 0 χιλ. 3 010, 2 5 0 -5 0 0
χιλ. 5 0)ο, 500 χιλ. κ’ έπάνου 9 0)0. 2) προικι
σμένα κορίτσια, πού δέ συνεισφέρουν τήν προίκα τους
γιά κάθε κληρονομική μερίδα περιουσίας μέχρι 50
χιλ. 3 0)ο, 5 0 - 1 0 0 χιλ. 4 0)ο, 1 0 0 -2 5 0 χιλ. 6
0)ο, 250—500 χιλ. 9 0)ο, 500 χιλ. κ’ έπάνω 12
0)θ· 3) άρσενικά παιδιά γιά κάθε κληρονομική με
ρίδα περιουσίας τουλάχιστο 250—500 χιλ. 2 0)ο,
500 χιλ. κ' έπάνου 5 0)θ· 4) οί άλλοι κατιύντες
καί οί άνιύντες, σύζυγοι καί άδερφοί καί άναγνωρισμένα ιδρύματα σύμφωνα μέ τδν πίνακα 2. 5) συγ
γενείς τοΟ τρίτου καί τέταρτου βαθμού τής πλαϊνής
συγγένειας καί θετά παιδιά γιά κάθε κληρονομική
μερίδα περιουσίας μέχρι 50 χιλ. 5 0)ο, 50 —100
χιλ. 6 0)ο, 100—250 χιλ. 9 0)ο, 2 5 0 -5 0 0 χιλ.
12 0)ο, 500 χιλ. κ’ έπάνου 15 0)ο, τέλος 6) άλ
λοι συγγενείς καί μή συγγενείς γιά κάθε κληρονο
μική μερίδα περιουσίας μέχρι 50 χιλ. 12 0)ο, 50
- 1 0 0 χιλ. 15 0)ο, 1 0 0 -2 5 0 χιλ. 20 0)ο, 250500 χιλ. 25 0)ο καί 500 χιλ. κ’ έπάνου 30 0)ο»
Μιά τέτοια μεταρρύθμιση τού φύρου τών κληρονο
μιών καί άλλων άποκτήσεων αιτία θανάτου (μά καί
γιά τίς δωρεές στή ζωή πρέπει ν’ αύξηθεΐ άνάλογα
καί προοδευτικά τδ ποσοστδ) θά είχε θαυμάσια άποτελέσματα καί θ’ άποτελούσε σοβαρδ βήμα γιά μιά
φιλελεύτερη φορολογική μεταρρύθμιση. Ό φύρος τής
κληρονομίας, μιάς περιουσίας πού άποχτάμε χωρίς
διύλου νά κοπιάσουμε παρά μύνο γιατί έτυχε νά εί
μαστε συγγενείς ή φίλοι τού πεθαμένου, είναι 6 δικαιύτερος άπ’ δλους τούς φύρους, έκεΐνος πού κα
θαρά ξεχωρίζει τήν έργασία άπ* τδ κεφάλαιο καί
μύνο τδ τελευταίο χτυπάει. Τέτοια μεταρρύθμιση πε
ριμένουμε άπ’ τήν Κυβέρνηση τών φιλελευτέρων,με
ταρρύθμιση πού θά τής έπιτρέψει άργύτερα ν’ αύξή-
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σει καί τούς μιστούς δλων τών ύπαλλήλων της πού
σήμερα δυστυχούν, θά έχει δ κ. Βενιζέλος τή δύ
ναμη νά βουλώσει τ* αύτιά του γιά νά μήν άκούσέι
τά πλάνα τραγούδια τών πλουτοκρατικών Σειρήνων;
πού άφησε νά τδν πέριστοίχοΰν ;
Α. ΤΡΑΝΟΣ

Π Ο Λ ΙΤΙΚ Η Ε Κ Ι Θ Ε Ο Ρ Η Ι Η
Τβτάρτη 11 — Τρίτη 17 του Ά ηρΙίη.

ΚΡΗΤΙΚΑ. Πάλι τίς ήμέρες αυτές ύξύνθηκαν
τά πράματα στήν Κρήτη* καί σ’ αύτδ φταίνε φυ
σικά μέ τίς άστείες παραξενιές τους οί περιώνυμες
«προστάτιδες» — μά δέ φταίνε λίγο αύτοί οί Κρη
τικοί. Δέν μπορούμε νά καταλάβουμε τήν τέτοια τους
διαγωγή. Γιατί τά πράματα είναι τύσο άπλά, ώστε
δέν έπιδέχουνται καμμιά άμφιβολία γιά άνθρώπους
λογικούς καί γιά άληθινούς πατριώτες. Ή τδ κρητικδ ζήτημα έξαρτάται μύνο άπδ τίς Δυνάμεις καί
τύτε είναι τουλάχιστο παραφροσύνη τδ νά κάνει κα
νείς έκεϊνο πού σ' αύτές δέν άρέσει — ή είναι ζή
τημα έλληνοτουρκικύ, καί τύτε ή Ελλάδα τδ δή
λωσε κατηγορηματικά πώς γιά τήν ώρα δέν μπορεί
νά πολεμήσει μέ τήν Τουρκιά. Οί περιώνυμοι πα
τριώτες δηλ. οί χυδαιύτεροι έκμεταλλευτές τού καθενδς ζητήματος γιά τά προστυχύτερα έλατήρια —
οί άνθρωποι τού κίτρινου τύπου φώναζαν τύσον καιρδ πώς τδ ζήτημα είναι στά χέρια μύνο τών Δυνά
μεων* μά τύτε γιατί δλα αύτά τά καμώματα ; Τί
ζητάν οί Κρητικοί; "Οταν οί Δυνάμεις λέν «δέ θέ
λουμε τήν ένωση τώρα», φαντάζουνται πώς στέλ
νοντας βουλευτές στήν 'Αθήνα κάνουν καμμιά ευ
φυΐα ή παλληκαριά ; ποιά θά είναι ή Κυβέρνηση
πού θά τολμήσει ν’ άντισταθεΐ στίς Δυνάμεις πού άπλούστατα θά τής Απαγόρευαν — σάν πρύκειται γιά
ζήτημά τους — νά δεχτεί τούς Κρητικούς βουλευ
τές; Κι άν πρύκειται γιά ζήτημα Ελληνοτουρκικά
γιατί δέ μάς λέν κι αύτοί καί οί Κρητικοί πώς θέ
λουνε πύλεμο καί γιατί δέν άκούν τή θέληση δλης
τής Ελλάδας πού θέλει τήν ήσυχία γιά νά άναπτυχθεϊ έσωτερικά;
Είναι τέλος πάντων καιρδς νά έξεταστούν καλά
τά πατριωτικά αίστήματα τών Κρητών. Τδ νοιώθουμε
καλά πώς άνυπομονούν. Μά αύτδ δέν τούς δικαιολογεί
καί στδ νά κλείνουν τά μάτια μπροστά στήν ηραγματικάτητα. "Αν έχουν αύτοί δρεξη νά μάς περι
πλέξουν σέ τυχοδιωκτικές ένέργειες, έμεΐς δέν ϊχου-
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με καμμιά δρεξη. "Ωοτε ας κάθουνται ήσυχα κι άφοΰ πρόκειται γιό& ζήτημα των Δυνάμεων ας περι
μένουν δσο αυτές νά ευνοήσουν τδ ζήτημά τους. Κ’
έν τψ μεταξύ άς φροντίσουν αύτοί νά διορθωθούν
μέ τΙς διαρκείς έπαναστάσεις τους δέν κατορθώνουν
νά νικήσουν τά προσωπικά τους· είναι πρωτοφανή
πράματα δσα γίνονται έκεΐ κάτου σέ στιγμές πού δλοι έπρεπε νά είναι σύμφωνοι μέ τούς αιώνιους καυ
γάδες καί τΙς παραιτήσες καί τις μικροφιλοτιμίες
τους. Μά καί κάτι άλλο. Ή Κρήτη γέμισε άπύ ηολαΐΜούς. Μά είναι κατάσταση αύτή ; Τί μπορεί κα
νείς νά περιμένει άπύ τρακόσους χιλιάδες πού κα
τορθώνουν νά έχουν δχτακόσιους πολιτευόμενους, ί
σως καί περσότερους; Καί τί θά γίνουν αύριο αύτοί
οί άνθρωποι πού ξεσυνειθίζουν τή δουλειά καί ,θά
χυμήξουν στύ δημόσιο ταμείο, ζητώντας θέσεις άργομίστων ; "Ας τά καλοσυλλογιστούν αδτά οί Κρη
τικοί* άς άφήσουν τις παλληκαριές καί τά κουμπου
ροβγαλσίματα μπροστά σέ Άγγλους καί τά ένοπλα
συλλαλητήρια, περιμένοντας τήν εύμένεια τώ Δυνά
μεων ή τύ έτοιμοπόλεμο τής Ελλάδας* κι ώς τότε
άς συμμαζευτούν, άς στρωθούν στή δουλειά τους κι
άς άφήσουν τήν πολιτική σέ καμμιά τριανταριά σα
ράντα τύ πολύ πρόσωπα (άφοΰ τύ πολύ είκοσι βου
λευτές θά ταιριάζει νά βγάλουν μετά τήν ένωση).
Άργομίστους καί υπέρ πατρίδος παθόντας άρκετούς
περιέθαλψε τύ έλεύτερο Βασίλειο* άλλους δέ χρεια
ζόμαστε. Μάς χρειάζουνται. μπράτσα πού νά δου
λεύουν καί μόνο γιά τέτοια μπορούμε νά κάνουμε
θυσίες.

-X -

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ. Μιλήσαμε στύ άλλο φύλ
λο γιά τις έκτακτες έδρες τής νομικής σχολής, θέ
λετε τώρα νά μάθετε πώς δ πρότυπος αύτύς υπουρ
γός πού γιά τήν τύχη μας βρέθηκε νά διευτύνει τύ
Υπουργείο τής Παιδείας κανόνισε τίς έδρες τής φι
λοσοφικής σχολής ; Ό άνθρωπος σκέφτηκε άπλούστατα, πώς γιά τή φιλοοοφτκή σχολή έδρες τής
φιλοοοφίας δέ χρειάζουνται* γι’ αύτύ δέν έκανε
καμμιά έκτακτη έδρα τής φιλοσοφίας, ίσως γιατί
νόμισε πώς αύτήν τήν άντιπροσωπεύει έπαξίως δ....
Μαργαρίτης δ Εύαγγελίδης. "Οσο γιά νέα έλληνική
φιλολογία — αί τέτοιες λεπτομέρειες ζητάτε, καί
^όσο έπικίνδυνες μάλιστα γιά έναν ύπουργύ πού θεω
ρήθηκε γιά μαλλιαρός ! Αύτύ δά έλειπε άκόμα νά
βάλουμε στύ ίδιο έπίπεδο τή νέα έλληνική φιλολο
γία μέ τήν εύρωπαίκή λογοτεχνία καί τή φιλοσο
φία μέ τή «νομισματολογία, μετρολογία καί σφρα-

γιόογλυφία». Μά δέν κοκκινίζει άπύ ντροπή αύτύς
δ άνθρωπος ;
- Η

-

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ. Ύστερα άπ’ τύ άληθινά
ζωντανύ άρθρο τού συνεργάτη μας στύ περασμένο
φύλλο τού «Νουμά» — άλλο άρθρο πού δημοσιεύ
τηκε στήν «Εστία» τής Δευτέρας καταπιάνεται μέ
τήν άνακαίνιση τής έκκλησίας. Είν’ άλήθεια πώς δ
κ. Μπαλάνος είναι άρκετά συντηρητικώτερος άπ’ τύ
δικό μας τύν «Περαστικό» — ίσως γιατί έκανε υ
ποψήφιος γιά τήν έδρα τής Δογματικής. Μά δπωσδήποτε είναι άρκετά παρήγορο πώς οΕ θεολόγοι μας
βλέπουν πιά τήν άνάγκη σοβαρών έκκλησιαστικών
μεταρρυθμίσεων, βλέπουν τήν καταστρεπτική επί
δραση τής λατρείας καί τών έξωτερικών τύπων έν
γένει άπάνου στή θρησκεία. Τύ τονίζουμε αύτύ πώς
έμεΐς θέλουμε μεταρρυθμίσεις ριζικές, μεταρρυθμί
σεις πού νά τονίζουνε μέσα στή θρησκεία τήν ούσία
καί νά τήν κάνουνε χρήσιμη γιά τούς άνθρώπους
πού πρώτα περιμένουν καί θέλουν νά ζήσουν τή ζωή
αύτή κ3 έπειτα θυμούνται τή βασιλεία τών ούρανών.
ΟΕ δροι πού γέννησαν άλλοτε τήν άντικοσμική δι
δασκαλία του χριστιανισμού πέρασαν πιά γιά πάντα*
σήμερα κανένας δέν περιφρονεί τήν παρούσα ζωή*
κι άν ή έκκλησία ώς σήμερα άπύ φόβο νά θίξει τά
παλιά τδκανε σιωπηρά δίνοντας σημασία στή λατρεία,
στύν τύπο—δμως σήμερα πρέπει νά τονιστεί ή δια
φορά έκείνη, διαφορά πού φέρνει άναγκαία μαζί της
καί διαφορά θρησκείας. Μόνο τότε θά έχει ή έκκλη
σία «μείζονα» καί «πρακτικόν προορισμόν», δπως
θέλει δ κ. Μπαλάνος, δταν άντί&ετα μέ τήν άρχική
της βάθη παύσει νά διδάσκει τήν περιφρόνηση τού
κόσμου καί νά προετοιμάζει γιά τή βασιλεία τών
ούρανών. "Οσο γιά τά άλλα καί δ κλήρος πρέπει
βέβαια νά γίνει κοσμικώτερος χωρίς γένια και μαλ
λιά — ίσως καί χωρίς τά ράσα — κι δ γάμος νά
έπιτρέπεται σέ δλους τούς κληρικούς καί πρίν καί
μετά τή χειροτονία κι δ άριθμύς τώ δεσποτάδων νά
περιοριστεί (δ κ. Βενιζέλος δμως νειρεύεται νά συμ
πληρώσει τίς κενές έδρες μήν τύχει καί χαλάσει ή
θρησκεία ! Αλλοίμονο, φιλελεύτερε κ. Βενιζέλε κι
δμως σκλάβε τής πρόληψης !) καί τά μοναστήρια
δχι νά καλυτερέψουν μά νά καταργη&οϋν όλότελα
σύμφωνα μέ τύ πνεύμα τής έποχής. Ά ς κουνηθούν
λοιπόν κάπως ζωηρότερα οΕ θεολόγοι μας καί κάτι
μπορεί νά γίνει κ3 έδώ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

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

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΡ. 30,000,000
ΑΙΗΡΗΜΕΝΟΝ Κ ΙX 3 0 0 , 0 0 0 ΟΜΟΑ. ] ΟΟ Α Ρ Α Χ . ΕΚΑΧΤΗ Μ
¿ni τόχω έτηαίω ιχρός Αραχ. 3 1 ) 2 ο)ο μετά Λαχνών·
Έξοφληχέον εντός «εντήχοντα πέντε ¿τών
Σννολον τώ ν καταβλητέων Ααχνών 1 4 ,9 2 5 ,0 0 0 Δρ. Ίίρωτη κλήρωα. μετά λαχνοϋ τη 1 Αύγ. 1 9 12

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Α 1' Καταβολή τού αντιτίμου εις δόσεις προς δρχ. 1 0 6 καθ’ ομολογίαν
του χαρτοσήμου δντος εις. βάρος τής Εθνικής Τραπέζης
Πρώτη δόσις Δραχμάς 3 0 κατά τήν έγγραφήν
Δευτέρα *
»
2 5 άπό
1μέχρι 15’Οκτωβρίου 1912
Τρίτη
»
»
2 5 άπό
1μέχρι 15"Ιουνίου 1913
Τετάρτη »
* 2 6 άπό 1 μέχρι 15 "Οκτωβρίου 1913
Επιτρέπεται ή προκαταβολή τών ύπολειπομένων δόσεωνκαί μετά τήν έγγραφήν, άλλά μόνον παρά τή ‘Εθνική
Τραπέζη τής Ελλάδος καί τοΐς Ύποκαταστήμασιν αυτής επί έχπτώσει τόκου προεξοφλήσεως 2 1)2 ο)ο λογιζομένου επί
τοΰ ήμίσεως τοΰ μέχρι 1 Νοεμβρίου 1913 χρόνου.

Β ' Οροαατοδολή ολοκλήρου τοΰ αντιτίμου
0 1 έγγραφόμενοι δύνανται νά προκαταβάλωσι κατά τήν εγγραφήν ολόκληρον τό άντίτιμον τών ομολογιών έπί κα·*
ταβολή έφ’ άπαξ (τοΰ χαρτοσήμου εις βάρος τής Τραπέζης) ΔΡΑΧΜΩΝ 103.
ΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟΓΣ ΛΑΧΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
0 1 όμολογιοΰχοι μετέχουσι πασών τών κληρώσεων άπό τής καταβολής τής Α' δόσεοος, άλλ* οΐ χαθυστεροΰντε
μίαν ή πλείονας τών επομένων δόσεων δέν δικαιούνται είς λαχνούς έφ1 όσον δέν έξώφλησαν πρό τής κληρώσεως τήν ή
τάς καθυστερουμένας δόσεις μετά τοΰ τόκου ύπερημερίας.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Ι
Έγγραφοί γίνονται δεκταί εΐιε απ' ευθείας είτε δΓ αλληλογραφίας έπί καταβολή τής πρώτης δόσεως* παρά
τφ Κεντρικφ Καταστήματι τής Έ Φ νικης Τραπέζης της ‘Ελλάδος και τοΐς *Υποκαταστήμασιν αυτής άπό 1 6 )2 8
'Α πρ ιλίο υ μέχρ ι 3 0 Μ αΐον ) 13 ‘Ιο υνίο υ 1912.
Παρά ταΐςέτέραις Τραπέζαις Ί ο ν ικ ή Limited, Τραπέζη Ά Φ ηνών, Τραπέζη της *Ανατολής , Λ αϊκή Τραπέζη,
' Ε μπορική Τραπέζη καί τοΐς ‘ Υποκαταστήμασιν αυτών. ‘ Από 1)14 Μαΐου μέχρι 3 0 Μ αιου ) 13 ’Ιουνίου 1912.
Ή πληρωμή τοΰ άντιτίμου τών ομολογιών δύναται νά γίνη,
*Εν ‘Ελλάδι, διά τραπεζικών γραμματίων, χρυσού καί τραπεζικών έπιταγών όψεως έπί Παρισίων, τοΰ χρυσοΰ καί
τών έπιταγών γενομένων δεχτών εις τό άρτιον. Γίνονται δεκταί καί λίραι ’Αγγλίας πρός δραχμ. 25,15 καί δολλάρια
προς δραχμάς 5,15.
Έ ν τ φ Έ ξ ω τ ε ρ ικ φ ή έκ του εξωτερικού δι' Αλληλογραφίας ή καταβολή τοΰ άντιτίμου γίνεται διά τραπεζικών
έπιταγών όψεως φράγκων, λιρών 'Αγγλίας καί δολλαρίων είς τάς αύτάς ώς άνω τιμάς.
Κατά τήν έγγραφήν παραδοθήσονται τοΐς έγγραφομενοις προσωρινοί αποδείξεις, άνταλλαχθησόμεναι διά προσωρι
νών ανωνύμων τίτλων πρό τής πρώτης κληρώσεως.
0 1 προσωρινοί ανώνυμοι τίτλοι άνταλλαγήσονται διά τών δριστικών, φερόντων προσηρτημένα καί τά σχετικά το
κομερίδια έπί τή καταβολή τής τελευταίας δόσεως. Νατά τήν ανταλλαγήν δέν τηρείται ή ταυτότης τών αριθμών.
Τούς ανωνύμους προσωρινούς τίτλους καί τούς οριστικούς ανωνύμους τίτλους οί όμολογιοΰχοι δικαιούνται νά λά·
βωσι είτε παρά τοΰ έν Άθήναις Καταστήματος τής Έθν. Τραπέζης είτε τή αιτήσει των παρά τών Υποκαταστημάτων
τής 'Εθνικής Τραπέζης ή παρά τών έν Έλλάδι έτέρων Τραπεζών ή τών έν Έλλάδι Υποκαταστημάτων αύτών.
Πρός τούς έν τφ έξωτερικφ ή έκ τοΰ έξωτερικοΰ έγγραφομένους άποοτέλλονται αποδείξεις έγγραφης, οί δέ προ
σωρινοί ή οριστικοί άνώνυμοι τίτλοι άποοτέλλονται αύτοΐς μόνον τή αιτήσει καί ύπ’ ευθύνην των, επί καταβολή τών
έξόδων αποστολής, άλλ’ ή 'Εθνική Γράπεζα δέχεται νά κρατήση τούτους πρός φύλαξιν είς τό ταμεΐον τών Τίτλων αύτής,
άποστελλομένης τής σχετικής άποδείξεως πρός τόν όμολογιοΰχον μετά σημειώοεως τοΰ άριθμοΰ τής ομολογίας έπί
καταβολή ύπ’ αύτοΰ τοΰ έπί τής άποδείξεως χαρτοσήμου 50 λεπτών καί άνευ πληρωμής φυλάκτρων έπί μίαν πενταε
τίαν άπό 1 Ίανουαρίου 1914 λογιζομένην.
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Ο ϊίΟΪΜΑϊ

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
χ. K oi. Ζαγορά. Δεκαπέντε μέρες τώρά περιμένουμε
β,τι μάς έταξες. — κ. Γ. Ζερ. Bombay, λάβαμε τή αυντρομή χ’ έΰχαριστοδμε. — x. Ν. Για. ’Αθήνα, θάν τό δείξου
με τού Παλαμά, κι δν τό έγκρίνει, θάν τό τυπώσουμε« *0
«Νουμάς» είναι λεύτερο βημά, όχι όμως χι άμάντρωτο οIκόαεδο, χαΐ λυπούμαστε πού αύτό βέ θέλουνε νάν τό νιώσουν άχόμα μερικοί φίλοι. Πίστεψε πώς «κανένα άτόμικό
συμφέρο μας όέ βλάφτεται» άν τυπωθεί τό άρθρο σου. ’Α
λήθεια,. χαιρός πιά νά μπεΓ χαΐ χάπιο χαλινάρι γιατί τό
παραξεχοντοχιάσαμε. — χ. Θεατρόφιλο Σμύρνη. Τό και
νούριο βιβλίο τού Ταγκέπουλου μέ τΙς τρεΤς δραματικές
σκηνές (Στήν όξώπορτα — Τό μαύρο χέρι — ‘Ολόγυρα στούς
τάφους) τυπώνεται στήν Πόλη χαΐ γιά τούτο, τώρα μέ τόν
πόλεμο, μπορεΓ νάργήσει χαΐ λίγο. Πάντα όμως μέσα στό Μάη
έλπίζουμε νάναι έτοιμο.

ΠΙ1Σ ΜΕ 16 ΑΡΑΧΜΑΣ
ΕΙΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΗΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ

Λ ή -Ι-Κ Η

Τ Ρ Α Π ί ϊ Α

U & M N U m 90W O O
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έγγραφαί άπό σήμερον μέχρι 30 Μαΐου 1912.
Α'. Δόσις μέχρι τής 30 Μαΐου 1912 Δραχ. 10.
Β'. Δόσις μέχρι τής 1 Αύγούστου 1912 Δραχ. 6.
Γ". Δόσις μέχρι τής 1 ’Απριλίου 1913 Δραχ. 4.
Μετά την καταβολήν τών δύο πρώτων δόσεων
χορηγείται δ αριθμός τής Λαχειοφόρου οπότε τά

χέρθη **I οί λαχνοί άνήχοοατν εις τόν
αγοραστήν·
Τό υπόλοιπον τής αξίας τής ομολογίας δικαιού

οπότε Οέλγι ααΐ
Παλαιότερα τά χρήματά των οί πλούσιοι και τα όπως Οέλγι είτε τμηματιχώς εττε όλταώς·

περισσεύματα των οί πτωχοί τά έτόκιζαν δεξιά καί
αριστερά, είς φίλους ή συγγενείς, χωρίς πολλάς
ασφαλείας, μέ κινδύνους μάλιστα πολλούς καί ζη
μίας συχνότατα.
Τώρα τά τελευταία χρόνια δλος ό κόσμος ένόησεν, δτι μία από τάς καλλίτερος καί συμφερτικωτέρας τοποθετήσεις χρημάτων είναι ή αγορά λαχειοφόρων ομολογιών, καί μάλιστα τής

ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

ται δ άγοραστής νά καταβάλη

Έ πί του μή καταβληθέντος υπολοίπου καταλο
γίζεται τόκος πληρωτέος άπαξ ή δις τού έτους κατά
τούς μήνας ’Ιούνιον καί Δεκέμβριον όπως εύκολύνεται δ άγοραστής. Τά δπό τών άγοραστών τυχόν κα
τατιθέμενα ποσά έναντι τής αξίας τής δμολογίας
άποφέρουσι τόν αυτόν τόκον τής Τραπέζης.

Μέ τά λαχειοφόρα έχει κανείς τά χρήματά του
δ,τι ώραν θελήση, παίρνει κάθε χρόνο τον τόκον
των, καί, τό σπουδαιότερον, έχει ελπίδας νά κερδίση
καμμιά φορά κανένα καλόν ποσόν καί νά εΐπή :

Β' δόσιν ήτοιδραχμάς 16 μέχρι τής 30 Μαΐου 1912

ΕΞΩ ΦΤ ΩΧΕ Ι Α!

καί παραδίδειαι αμέσως δ αριθμός τής Λαχειοφόρου

Εύκαιρία μοναδική καί καινούργια σήμερα διά ν’ άποκτήσουν δλοι μίαν λαχειοφόρον, δίδει ή Εθνική
μας Τράπεζα, που εκδίδει Νέον Λαχειοφόρον Δά
νειον, τού οποίου ό πρώτος αριθμός

ΚΕΡΔΙΖΕΙ 100,000 ΔΡΑΧΜΑΣ.
Διά νά διευκολύνη τόν κόσμον

Η ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
καί νά κάμη τόν καθένα ν' άποκτήση μίαν ή καί
περισσοτέρας λαχειοφόρους ομολογίας τής ’Εθνικής
Τραπέξης

μέ 1 Ο μόνον δραχμάς
εθεσεν άπό σήμερον είς Ινέργειαν εγγραφάς διά τό
νέον Λαχειοφόρον Δάνειον, είς τό όποιον είμπορεΐ
καθείς νά εγγραφή τό βραδύτερον έως τάς 30
Μαΐου I. έ.

Δι’ δσους επιθυμούν νά κάταβάλωσι τήν Λ' καί

υπολογίζεται ή 'Ομολογία αντί Λ ρ α χ μ & ν I 0 3

‘Ομολογίας.
Έγγραφαί γίνονται δεκταί είτε άπ’ ευθείας, είτε
δι’ άλληλογραφίας επί καταβολή Δραχ. 10.
Έν Άθήναις είς τό Κατάστημα τής Λαϊκής
Τραπέξης καί είς τά Τραπεζικά Γραφεία τών κ. κ.

Σ. Φούντη, Ίωάννου Φωτίου καί I. Μινέττα.
Είς τάς Επαρχίας καί τό Εξωτερικόν είς τούς
κ. κ. Διευθυντάς τών ‘Υποκαταστημάτων τής Ε θνι
κής Τραπέζης καί εις τά Υποπρακτορεία τών Ε φη
μερίδων.
Οί μή απ’ εύθείας μετά τής Λαϊκής Τραπέζης
συναλλασόμενοι- καταβάλλουσι λόγφ μεσιτείας αντί
δραχμών 10 ώς α' δόσιν δραχμάς 11.

