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Ό AljWAPXOI ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ί Διακηρύττει δτι

Τήν 29ην λήγοντος μηνός Μαρτίου, ημέραν Παρα
σκευήν και ώραν 11—12 π. μ. ένεργηίίήσεται μειο
δοτική δημοπρασία διά τήν προμήθειαν του χναγκάι- 
ΰύντος κηρού εις τους ναούς των Δημ. Νεκροταφει- 
'ων Ιν τω Δημαρχιακω Καταστήματι.
" Οί δροι τής διακυρύςεως εΐαν εκτεθειμένοι εις το 
Γραφεΐον τής διοιηήσεώςτού Δήμου προς γνώσιν τό;ν 
βουλομένων.

/ Έν Άθήναις τή 21η Μαρτίου 1919.
Μ Ό Δήμαρχός

2 . Ηάτση<;

Λ 7 5 Χ Ε Ι Ο Ν
Υ Π Ε Ρ  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  1Τ Ο Α 1Υ

Ή Δενζέρα κλήρωσις τού Λαχείου τού 
Ε θνικού στόλου κα'ι των ’Αρχαιοτήτων θα  
γίνη ανυπερθέτως τήν Κυριακήν 28 ’Απρι
λίου 1919  (11 Μαΐου 1919).

Σύνολον κερδών δραχμαϊ 200 ,0 0 0  
Μέγα κέρδος δραχμαϊ 8 0 ,0 0 0

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ:

ΟΙ ΓΥΡΙΣ/ΛΟΙ
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  Π Ο ΙΗ Μ ΑΤΩ Ν

τού F Q fllO V  Φ ΙΛ Λ Υ Ρ Α
ΠωΧοννζαι είξ δλα τά βιβλιοπωλεία.

Δ. αχ. 3 .

Π  I Ν Ε  Τ  Ε

|«ΑΥΡ04ίφ|ΙΜ"1901-Ι
Είναι ζήτημα ύγείας.

.Π Ρ Ο Ν Ο ΙΑ 4
ΑΣΦΜΕΙΛΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΝ 
YEAOniNAKfiN ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΠΤΟΝ

Γενικοί πράκτορες:
cffdejpoi 3)άνου ξ£ ία

Έν Ά&ήναις, Πεαμαζόγλαο 4,.
Έν ü tiga ie t, ΝιπητΛ SL 

— ΤΥΠΟΣ» ιιι

ι» πουΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ τού «Νουμά: 
είχε έξαντληθή ξανατυπώθηκε και πουλιέται 
στό γραφείο μας (Σοφοκλέους 3)

0 ’’ΝΟΥΜΑΣ” ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

Ό  χ. Γί.ΩΡΓ. Κ. ΤΡΙΑΝΤΛ ΦΥΛΛΙάΒΣ
(Συνοικία * Αγίου Γεωργίου ή Ντιλμηϊρ Σοκάκ 
άριΌ1' 1 6 )  ε χε τήν καλό ύνη ι ά δεχτεί τήν άν 
τιηϊοοοιπύία τοϋ «Ν.>υμα> στ ή Σμύρνη καί οτήν 
’Ανατολή α Ο ποιος Ό'έλει ίοιπόννά γρτφτει συν
δρομητής, νά πληρώσει συηρομή ή νά δημοσι 
έψει άγγελ c; στό «Νουμά», δς συνεννοηϋ'εϊ μαζι 
του.

ΠΑΡΑΚΑΑΟΥΝΤΑΙ οί συνδρομητές των επαρχιών 
καί του έςωτερικοΰ νά μάς στείλουν τή συνδρο
μή τους μέ ταχυδρομική ή τραπεζιτική επιταγή καί 
με διεύθυνση : « ’Εκδοτική *Εταιρεία «.Τύπο;», 
όδδς Σοφοκλέους ’ ριατείδη.

Ή διαχείριση τοϋ «Νουμά»

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ:

■ e β ι ϋ s  n a  Niiijp
ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΓΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΦΤΑΑΟ

£R8ej¡$oi 3)άνου ξ  £ία
ΕΔγ*Α εν πειραιει

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ έν Άθήναις, Θεσσαλο
νίκη καί Πάτράις, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ έν Καλά 
μαις, Λαμί^ καί Νέφ Ύόρκη, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ* 
TAI είς άπασας τάς πόλεις της Ελλάδος.

Ε Ρ Γ Α Ζ 1 Α Ι  Τ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ  :
ΔΙΑΚΟΜΙΣΙΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙΣ 

ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ ΤΡΙΤΩΝ

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠΙ ΕΜΠΟ
ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΤΙΚΉΝ.

ΝΑΥΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ 
Α Ζ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι

ΤΜΗΜΑ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ήμ>
ρησία τηλεγραφική υπηρεσία έκ των κέντρων 
τής παραγωγής τών τιμών σταφίδων καί σύ- 
κφν. Διαρκής παρακαταθήκη σταφίδων, σύκων 
καί σάπωνος πρός πώλησιν διά λ/σμόν τών 
αποστολέων.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΩΝ. Παρα- 
λαβή καί^άποστολή, μετά καταβολής τής ά- 
ξίας αυτών, αλεύρων, σίτου, δρυζης καί ολων 
έν γένει τών ειδών τοϋ επισιτισμού.

Γεν. Πράκτορες τής “ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,, 
Άνων. Εταιρείας Γεν. 'Ασφαλειών.

Τηλέφ. Πειραιώς 1-87, Αθηνών: 15-57. 
Τηλεγραφική Διεύ&νναις;

'ckdejpovg 2)άνον

Στά Γραφεία τής Εκδοτικής Έταιρ» * ΤΥΠΟΣ* 
πωλείται χάρτης περιτυλίγματος.
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Η  Γ ΙΟ Ρ Τ Η  Τ Ο Υ  Π Α Π Ο Υ
Β ',γγέλη δέ̂ ' τον λέγ ινε. Νικολάκη τον λέ

γανε, μά το3 Β ηγε.ισμοΰ γιόρταζε.
— Σήμερ χ γιορτάζω εγώ 1 θυμάμαι, μάς 

έλεγε, κάθε φορά πού θά ξημέρωνε ή μεγάλη 
μέρα και μεις, τά παιδιά, το ξέραμε, τόχαμε 
συνειθίσει πιά αυτό, και τδ πρωί, χτενισμένα 
καί ντυμένα γιορτάσιμα μπαίναμε στην κάμα
ρά του, καί τού φιλούσαμε τδ χέρι.

— Καλημέρα, παπούλη, τού λέγαμε, νά 
χαίρεσαι τη γιορτή σου, νά μάς ζήσεις!

Κ ι ό παποΰς, πού τη στιγμή εκείνη ή ξου
ριζότανε, μπρδςστδ καθρεφιάκι τδ κρεμασμένο 
στδ σύρτη τού παραθυριού, ή φορούσε τη με
γάλη στολή του γιά την παράτα, χαμογελούσε 
καί μάς παράγγελνε νά τδν περιμένουμε, δσο 
νά τοιμαστεΐ, γιά νά μάς φιλήσει καί νά μάς 
βάλει κάτι στδ χέρι.

"Υστερα θά πήγαινε ό παπούς στην τελετή, 
στη Μητρόπολη, με τη μεγάλη του στολή μέ 
τδ σπαθί του, μέ τά παράσημά του—τδ παρά
σημο τού" ’Αγώνα, έτσι απέριττο πού εΐτανε, 
μάς έκανε, ανάμεσα σ τ ’ άλλα, τά χρυσά, 
ξεχωριστή εντύπωση—καί τδ μεσημέρι, στδ 
τραπέζι, θά μάς έφερνε πάντοαε σπίτι κανένα 
συναγωνιστή του ή δυό, μέ τις μεγάλες τους 
στολές του κι αύτούς, νά φάμε μαζί τους καί ν ’ 
άκούσωμε άπδ τδ στόμα τους χίλια δυδ ανέκ
δοτα τού ’Αγώνα μας, γιά τ ί; μάχες τού Δρα
γατσανιού καί τού Πέτα καί τού Φαλήρου— 
άν τύχαινε μάλιστα νά βρίσκεται στήν ’Αθήνα  
κι ό Βαρβατάκης, ό Αγραφιώτης γεροφουστα- 
νελάς, πού εΐτανε στρατιώτης τού Καραϊσκάκη, 
ή κουβέντα γύριζε σέ συζήτηση γύρω στή μάχη 
τού Χαϊδαριρϋ—ποιδς έφταιγε τάχα πού δέν 
τήν κερδίσανε, ό Φαβιέοος τάχα μέ τήν «τακτι
κή» του ή ό ρουμελιώτης στρατηγός, πού έπέ- 
μενε πώς δέ σύφερνε νά δοθεί «μάχη παρατά 
ξεως», μά ρέμπελη, κλέφτικη, όπου οί "Ελλη
νες, οί συνηθισμένοι καί πλασμένοι γιά τέ
τοιον πόλεμο, πάντα νικούσανε.

Καί μεΧς τά παιδιά, τούς κοιτάζαμε μέ

όρθάνοιχτα μάτια μέ; στδ στόμα καί τρέ- 
μχμε λέξη τους μή χάσουμε.

Τ’ άπομεσήμερο πάλι, θά  μάς έπαιρνε άπδ 
τδ χέρι καί θά μάς άνέβαζε στήν ’Ακρόπολη 
κ* εκεί θά  μάς έδειχνε άπδ ποιδ μέρος Ανεβή
κανε φορτωμένοι μπαρούτι, σέ ποιδ μέρος σκο
τώθηκε όΓκούρας, άπδ πού γκρεμίστηκε δ 
Άντρούτοος—καί χίλια δυό.

Τδ βράδι θά τδν έτοιμάζαμε τδν παποΰ γιά 
τδ Παλάτι, γιά τδ «Γεύμα τών Αγωνιστών*. 
Περηφανευότανε ξεχωριστά γιά τδ έπίσημο 
αύτδ γεύμα. Θάτρωγε μέ τδ Βασιλιά του, πού 
αυτός, έλεγε, μέ τού., άγώνες του, τού χάρισε 
τδ θρόνο, θάβλεπε έκεΐ τούς συμπολεμιστές 
του, θάχε νά μάς διηγηθεΐ τή άλλη μέρα, στδ 
τραπέζι, πώς περάσανε, ποιούς είδε, τί φάγανε, 
καί τί τούς είπε ό Βασιλιάς... '

Τήν τελευταία φορά, θυμάμαι, πού πήγε; 
δέν ένθουσιάστηκε καί τόσο.

— Γιατί, παπού ; τδν έρωτήσαμε.
Κούνησε τδ κεφάλι του λυπημένα. Έ να δά-

κρι κύλησε άπδ τά γαλανά του τά μάτια.
— Εΐμουνα μόνος μου χτές βράδι... μόνος 

άγωνιστής στδ τραπέζι... Ό λ ’ οί άλλοι ξένοι.
— Κ ’ οί άλλοι άγωνιστές, παπού, γιατί δέν 

ήρθανε ;
— Πεθάνανε !.. Έ νας ένας πεθάνανε..! Σή

μερ’ αύριο θά πεθάνω κ’ έγώ... Καί τότε 
στδ «Γεύμα τών ’Αγωνιστών» πο ιο ίθά  πηγαί
νουν ;

Κ ’ έτσι έγινε. Πέθανε καί ό παπούς. Μά τή 
γιορτή του, άν καί περάσανε χρόνια καί χρόνια, 
πάντα τή θυμάμαι. Καί μέ συγκινεΧ ξεχωρι
στά ή ’ Εθνική μας γιορτή, γιατί σιμά στδν 
παπού τήν έζησα. Καί ξεγελιέμαι καί μοΰρ- 
χεται νά μπώ στήν κάμαρά του καί νά τδν ευ
χηθώ.

— Καλημέρα, παπούλη, νά χαίρεσαι τή 
γιορτή σου, νά μάς ζήσεις!..

Φυλακϊς Συγγρου Μάρτης τοΰ 1919.
Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΤΑΟΣ
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n u r n  m  o m il
(Κομμάτια από τά άρθρα πού έγραφεν 

ό Βύρωνας στήν εφημερίδα του «Τηλέ
γραφος^ Την εφημερίδα αυτή τήν έβγα- 
λεν ό ποιητής μαζί μέ τήν άλλη «Τά 
Ελληνικά Χρονικά, »μόλις έφτασε στήν 
Κεφαλλονιά στα 1823. μέ τό σκοπό νά 
γνωρίση στήν Ευρώπη τήν άληθινή κα
τάσταση των 'Ελληνικών πραγμάτων. 
Τό μικρό τυπογραφείο, πού τό είχε φέ
ρει μαζί του, ήτανε στημένο επάνω στο 
καράβι, όπου έμεινεν έξη μήνες προτού 
πάει στό Μεσολόγγι.)

....Στον καθένα, πού θέλει νά έξετάση μέ λίγη προ
σοχή καί μέ καλή πίστη τήν Ελληνική υπόθεση, είναι 
φανερό δτι ή έπάνάσυαση τούτη δχι μονάχα δέν έχει 
καμμιά σχέση μέ τις νωπές Έπανάστασες των Ευρω
παϊκών έθνών, μά κι δτι στήν καινούργια 'Ιστορία 
κ* ίσως καί στήν άρχάία δέν υπάρχει παράδειγμα ’Έ
θνους, που μέ δικαιώματα μεγαλείτερα απ’ δσα έχει 
ή 'Ελλάδα, νά πιχειρίστηκε νά ξανάπάρη τή λευτεριά 
του που τού άρπαξαν. Πώς θά μπορούσε κανένας ν’ 
άμφισβητήση στον Έλληνα τό δικαίωμά νά γυρέψη 
τή γίς των προγόνων του καί τή λευτεριά του μέ τά 
ίδια έκεΐνα δπλα, που έχρησιμοποίησαν γιά νά τού 
τήνε στερήσουν;

«....'Έλληνες! ίσαμε τώρα έκάμάτε τον άγώνά 
σας μέ θαυμάσιο τρόπο’ καί λέω θαυμάσιο, επειδή 
δέν ¿χρειαστήκατε τις ξένες λόγχες γιά ν’ αρχίσετε 
ηό ξεσκλαβωμό σας. Τώρα δλα κρέμουνται από τή 
γνώση που θάχετε γιά νά άναγκάστε τούς άλλους νά 
σεβαστούνε τήν Ιερότητα των δικαιωμάτων σας...

* * *
« . . . .  01 πρόγονοί σας, Κύριοι, ήταν προορισμέ

νοι νά δώσουνε στον κόσμο τή λάμψη, τή δύναμη, τον 
πολιτισμό. Ήτάν ό πρωτότοκος γυιός τής μεγάλο-- 
φυΐας καί της παλληκαριδς. Μά αρχίσανε νά μαλώ
νουν, νά τρώγουνται, νά πολεμάη ό ένας τον άλλο. 
Τά μαλώματά τους έγιναν αντιζηλίες, οί αντιζηλίες 
καταντήσανε σέ μίση θανατικά κιαί περιορίζοντας τή 
δόξα τους μόνο στό νά νικήσουνε μέσα στήν ίδια 
τους τή χώρα φανερώσανε στή φιλοδοξία πονηρού 
ήγεμόνα τά μυστικά τής αδυναμίας τους. Καθώς ή- 
τάνε χωρισμένοι σέ μεγάλες οικογένειες έμποδίστη
καν έξαιτίας τά μιαλώματά τους νά βρούνε κεντρική 
δύναμη. Τ)ό έλάττωμα τούτο, πού τό μεγαλείτερο μέ
ρος του ήτανε συνέπειά Ιής ουσίας των πρώτων τους 
θεσμών, από τά χρόνια έκεΐνα στάθηκαν αφορμή νά 
πέση εύκολα ή 'Ελλάδα από τή μιά σκλαβιά στήν άλ
λη μ’ δσο κι αν εΐχεν ένθουσιασμό γιά τήν ελευθε
ρίά. Οί ναοί σας, τ’ άγάλματά σας, οί ήρωές σας, οί 
φιλόσοφοί σας, οί καλλιτέχνες σας, οί ποιητές σας, 
έσώσανε δικαιώματα γιά νά τούς θαυμάζουν καί νά 
ένιδαφέρουνται γι’ αύτούς οί κατοπινοί. Υπάρχει 
μέσα στ’ δνομά τής πατρίδας σας γοητεία· καί.νάχε- 
τε πεποίθηση πώς από τιμή στήν παλιά σας δόξα τό 
ζήτημα τού λευτερωμού σας είναι τώρα ή ευχή δλης 
τής ανθρωπότητας. Μά άνίσως κάί ξαφανίσετε τή 
γοητείαν αυτή από ασύστατη διαγωγή σας, αν οί άρ-

χηγοί, ή Κυβέρνηση κ’ οί πρώτοι τού τόπου δέ δώ
σουνε άλλη εγγύηση παρά τή φιλοδοξία τους καί τό 
ατομικό τους συμφέρο, κι αν σ’ άγώνά, πού παρουσι
άζει τόσες δυσκολίες γιά νά ύποστη ριχτή, αρχίστε νά 
μπαίνετε μέ τό φτόνο, τις υποψίες καί τή μανία τού 
κέρδους, θά δείξετε τότες δτι ή σκλαβιά σάς έκαμεν 
ανίκανους ν’ αλλάξετε κατάσταση. Τις διχόνοιες σάς 
τις κρυφοκοιτάζουν κι απάνω σ’ αυτές θά ύπολογίση 
ή πολιτική τής Ευρώπης. Ή δύναμη των τυράννων 
παίρνει ζωή μόνο από. τό δικό σας πέσιμο. Ή ιστο
ρία κάθε σχεδόν Επανάστασης είναι απάνω- κάτω 
ίστορ'α δλων εκείνων πού τήν άναψαν.»

* * *

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΣΕ ΦΙΛΟ ΤΟΥ

"Εχει ημερομηνία 10το3 Μάρτη 1824. 
Στάλθηκεν από τον ποιητή σ’ ένα φίλο 
του, πού τού έσύσχαινε ν’ άφίση τούς 
βάλτους του Μεσολογγίου καί νά πάη 
νά μείνη σ’ ένα εξοχικό σπίτι.)

«Σάς είμαι πολύ υποχρεωμένος γιά τήν προσφορά 
σας· μά δέ θά παραδεχτώ νά ξεμάκρύνω^μήτε μιά 
στιγμή άπ’ εδώ, δσο ή παρουσία μου θάνάί,/καί μιά 
στάλα ωφέλιμη. Ή υπόθεση αξίζει δχι μιά ζωή σάν 
τή δική μου, μά εκατομμύριά ζωές· κι δσο θά μπορώ 
νά κρατιέμαι στά πόδια μου, θά υποστηρίζω τον α
γώνα τών Ελλήνων. ’Όχι επειδή δέν ξέρω τά έλατ. 
τώματά μου, ούτε επειδή δέν καταλάβαινα) τις δυσκο
λίες τών προσπαθειών μου τούτων, αλλά άφοσιώθηκα 
σ’ αύτούς καί θά φτάσω ίσαμε τήν άκρη».

^ ι  ■ »

ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Πριν από την επανάσταση σ’ όλη τη χώρα, πού 

έγινε  κατόπι τό «'Ελληνικό βαοίλειο»ί δέν ήταν κα
νένα τυπογραφείο. Μόνο οτην βίέρκυρα ηταν ένα κ ι 
αλλο ένα μικρό οτη Ζάκννϋο. Μερικά τυπογραφεία  
που είχανε γ ίνε ι άπό καιρό σέ καιρό οτην Πόλη, οτη 
Σμύρνη, οτά Μοοχονήοια, οτη Χίο έζήοανε πολύ ο
λ ίγα  χρόνια.

Σ την έπαναοτατημένη 'Ελλάδα ιδρύθηκε τυπο
γραφείο πρώτα-πρώτα οτην "Υδρα οτά 1822 άπό 
τους προεστούς τον νηοιοΰ και σ’ αυτό τυπωνότανε 
ή εφημερίδα  «'Ο Φίλος χοΰ Νόμου», πού την έδγα- 
νε ό φιλέλληνας Ιωσήφ Κιάπε.

Δεύτερο τυπογραφείο έγινε οτην Αΰήνα οτά
1823. Τό είχε χαρίοει ό ’Ά γγλος φιλέλληνας Στάν- 
χωπ. Σ ’ αυτό τυπωνότανε ή «Ε φημερις τών Άθη
τών» πού την έγραφεν ό Γ. Ψφλλας.

Τρίτο τυπογραφείο έγινε  στό Μεοολόγγι οτά
1824. Σ έ τούτο τυπωνότανε ή εφημερίδα  «τά 'Ελ
ληνικά Χρονικά», που την έγραφεν ό φιλέληνας 
Μάγερ.

Τέταρτο τυπογραφείο ηταν του Άναπλιού κ ι 
αντό οτά 1824. ’Εκεί ¿τυπωνόταν ή εφημερίδα του 
Θ. Φαρμακίδη ((Γενική Έφημερ'ις τής Ελλάδος» »

Τά τέοοαρα αυτά μικρά τυπογραφεία μόλις άρ- 
κοϋοαν γ ιά  νά τυπώνουν καί τούς νόμους και τά δια 
τάγματα τής Κυβέρνηοης.

Β.
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ΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ
απο τ ο  μεςοαογγι

(Μας τό ανακοινώνει δ κ Γιάνης Βλαχογιάνης, 
Διευθυντής ατά Γενικά ’Αρχεία τσΰ Κράτους).

Προσωρινή Διοίκησις τής *Ελλάδος 
. Πρός τήν Σεβαστήν Διοίχησιν 

*Η Διεν&ύνουσα τά τής Δντ. * Ελλάδος 
Προσωρινή Επιτροπή.

Ή  Επιτροπή αύτη και διά  ξηράς, και διά  θα
λάσσης, και δι απεσταλμένων της δεν έπανοε παρα- 
οταίνονοα την κατάστασιν των ενταύθα πραγμάτων 
την παντελή ελλειψ ιν των μέσων, και την ανάγκην 
τής ταχείας προμήθειας αυτών, αλλά υέ βαιω τάτε,ν 
ψ π η ν  της καρδίας της βλέπει οτι καμμία, ή τουλάχι
στον πολλά ολίγη άκρόαοις και προσοχή έδόθη εις τά 
άναφερόμενα παρ’ αύχής. διότι, εν ώ ή κατάστασις 
ταύτης τής Πόλεως ήτον προ πολλοΰ γνωστή, έν ώ 
τά πολυειδή μέσα τής νπερασπίοεως έλλειπαν, ενώ 
κάνεις πόρος προσωρινής έξοικονομήσεως δεν ήτ ον 
καμμία μ όλα ταυτα σημαντική βοήθεια δεν έγεινεν, 
άλλα πάντοτε ή Σ . Δ ιοίκησις έστοχάσθη, οτι με μ ι
κρόν και τής στιγμής μέσον ήμποροϋσεν, ή ή μπορεί 
νά βασταχθή μ ία  πολιορκία, ήτις δ ιαρκεϊ ήδη πλέον 
τών δυο μηνών, και ή οποία, Κ ύριος ο ϊδ ε ! πότε και 
πώς θέλει τελειώσει' επειδή ό Πολιορκητής τών δύο 
Πόλεων Μεσολογγίου? και ’Ανατολικού έγειρε, διά  
νά είπωμεν ούτως, έξωθεν αυτών νέα φρούρια, πυρο
βολών ακατάπαυστα, καί καταοκευάζων ημέραν καί 
νύκτα νέα χαρακώματα, δ ιά  τών όποιων εφθασεν ήδη 
εις τήν Πρόταφρον ταύτης τής Πόλεως. άλλά τό κα
κόν ήτ ον όπωσοΰν ανεκτόν έν οσφ ή πολιορκία ένηρ- 
γείτο μόνον διά  ξηράς. τώρα δε έγεινεν αποκλεισμός 
καί διά ϋαλάσσης, διότι προ δύο ήδη ημερών 36 πολε
μικά εχθρικά πλοία έμφανίσθηοαν εις ταϋτα τά παρά
λια^ ώστε εμποδίζουν δλοκλήρως τήν θαλάσσιον συγ
κοινωνίαν μας.

5Αποκλεισμένοι καί διά ξηράς, καί διά  θαλάσσης 
χωρίς τροφάς, χωρίς πολεμοφόδια, χωρίς χρήματα, 
έίναι π ο ύ  δυνατόν α ί δύο ανται Πόλεις νά βαστα
χθούν χωρίς ταϋτα τά εις τήν διατήρηοίν των άφευ
κτα μέσα; Ε πειδή ήτ ον τών ενδεχομένων τά πράγ
ματα νά φθάσονν ε ϊς  τήν όποιαν ήδη έφθασαν κατά- 
στασιν, ή επιτροπή δεν έλειψε κατά χρέος πρός απο
φυγήν κάδε απερκταίον σνμβεβηκότος, νά παραστήση 
με δλην τήν αλήθειαν τήν στάσιν τών πραγμάτων, καί 
μετά δακρύων νά παρακινήοη τήν Σ . Δ ιοίκησιν νά 
κάμη εγκαίρως την αναγκαίων προμήθειαν, αλλα δυσ
τυχώς δεν είσηκούσθη.

3Εάν εις ταύτην τήν κρίοιμον στιγμήν δεν "Vρί
σκο ντο εδώ κατά περίζτασιν 25,λΚ : περίπου οκάδες 
καλαμποκιού' 5}λ»/ τροφή δεν ¡¡τον διά  τα στρατεύ
ματα, τά'οποία άδηλον είναι εάν νπέμεναν τήν πεί- 
ιαν, σννειθιομένα όντα εις τήν άφθονίαν. άλλ’ό,χμδιά 
τούτο δεν παύουν τού να βασανίζουν ημέραν κα ινυκτα  
τήν ’Επιτροπήν^ ζητούν τα τήν πληρωμήν τών σιτηρε
σίων των. Κ α ί ενώ μάλιστα γραφεται η παρούσα ε- 
πααΜΟίάσθη άναφορά δύο Σ ονλ ιω ιικώ ν Σωμάτων,

τά όποια ζητούν έπψόνω ς τά σιτηρέσια των, κα ί έάν 
δέν δοθή άκρόαοις ε ις  τό ζήτημά των φοβερίζουν νά 
πράξουν μυρίας αταξίας, τάς όποιας δέν ε ίνα ι μα
κράν τής πιθανότητος νά βάλουν καί ε ις  έργον, δ ιότι 
γνωστή ε ίνα ι ήδη ή έν μέρει πιστή έκτέλεσις ιώ ν  υ
ποσχέσεων τών οτραπιωτικών.

Διά τόν γνωστόν άκατάπαυοτον πυροβολισμόν 
καί τουφεκισμόν, ή πολλά ολίγη μπαρούτη, όση φυλατ- 
τομένη με οικονομίαν εΰρίοκετο, έσώθη, καί Ιδού εύ- 
ριοκόμεθα στερημένοι άπό εν τών πρωτίστων μέσων 
τής υπερασπ ίσε ις .

Πριν φθάοωμεν εις τήν δεινήν ταύτην άκμήν, 
δέν έλείψαμεν νά προσχρέξωμεν κα ί ε ϊς  τούς Έπτα- 
νησιώτας φιλογενείς, ζητοϋντες τήν βοηθειών των ή 
διά  υποπχρεωτικών, ή δ ιά  συνεισφοράς, άλλά κατά ά- 
τυχίαν α ί παρακλήσεις μας δέν προήγαγον τόν έλπι- 
ζόμενον καρπόν.

Στερημένοι λοιπόν τών αναγκαίων μέσων, απο
κλεισμένοι καί δ ιά  ξηράς, κα ί δ ιά  θαλάσσης, έγκατα· 
λελειμμένοι πανταχόθεν, δέν εϊξεύρομεν πώς, κα ί πό
σον έγοιιεν άκόμη νά βασταχθώμεν. Ή  Σ . Δ ιοίκησις 
ποτέ δέν ήθέλησε νά κατάπειοθή, ότι ή ποομήθειατήν  
όποιαν έκ διάλειμμάm to έστειλε πεοί τοΰ σημαντικού 
τούτου ιιέοοϋς, δέν ήτ ον μήτε διαρκής, μήτε ικανή ε ις  

θεοαπείαν τών πολυειδών άναγκών του. Πάντοτε 
έστονάσθη, ότι τό ιιέοος τούτο νμποοεϊ νά βαστανθή 
>ιέ m voa ιιέσα, έν ώ καί έγγράφως, καί διά άπεοταλ- 
ιιένο>ν εϊδοποιύθν) κατ’ έπανάλη\}!ΐν, ότι ή ιδέα της 
αύτη δεν ήτ ον δοθή. ‘Η άαέλεια τό νά κενή ένκα ί- 
nmc ποόνοια πεοί τού κατά κνν ΤΤοοπνονίον rn c ‘Ελ
λάδος δέν εΐξεύοοιιεν ποια δεινά επακόλουθα ήιιπο- 
ορ “( ν α  έπκτέοη. δ ιότ ι τά ποάνματα έφθασαν ε ις  ιιίαν  
nvnhv δνσάοεστον. καί ένείοονααν τοόιιον καί φόβον. 
Με όλον τόν στενόν αποκλεισμόν ή έπιτοοπή θέλει 
ποοσπαθύσει ώστε ή παοοϋσα νά φθάοη εις τάς 
ν ε ί ο α ς  τ η ς  Σ. Διοικησεως. διά νά κενή κνωοτη^εϊς 
α ν τ ν ν  ή δεινότατη κατάστασίς im c, την όποιαν εν κό- 
λως η απορούσε να προιδή άπό τά προγραφέντα.

Μένόμεν δέ μέ σέβας βαθνχατον.
Μεοολόγγιον 01 ευπειθείς ΙΤατοκοται

30 ΊονΡίου 1825 Ίω. ΠαπαδιαμαντόπουΧος
(Τ .Σ  )  Δημήτριος ΘέμεΙης

Ό  lev . Ιραμματεύς : Γ. Πλητας

Ν ΕΑ B IB A tA
*0 «Nov μας* αναγγέλλει και κρίνει κάθε νεο βιβ ίο, πού δύο 

αντίτυπά :ου θά οταλοΰν ατά γράφεΓά του. "Αμα οταλη ενα 
αντίτυπο θιι τό άναγγείλρ μόνο.

„ n V P X O X “
Μ Η Ν , Α ΙΑ  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η  

Διευθυντής: ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ  : Ο Α Ο Ε  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ  4

Ό «Πυρσός» είναι τό φιλολογικό όργανο τών νέ
ων. Βγαίνει κάθε μήνα κα'ι πουλιέται σ’ δλα τά κιό
σκια και τά κεντρικώτερα βιβλιοπωλεία 1 δρ. τό 
τεύχος. Ή συνδρομή του είναι 8 δρ. γιά τήν Ελλά
δα και φρ. χ. 10 γιά τό Εξωτερικό.

05303117
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΟΛΟΜΟΣ
’Ακούστηκε τό πρώτο τουφέκι του αγώνα για τό 

ξεσκλάβωμα της 'Ελλάδας καί στόν άντίλαλό του ά- 
ποκρίθηκεν ή φωνή του Σολωμού. Ό διαλεχτός αυ
τός της Ιδέας καί του Λόγου μπόρεσε ν’ άρπάξη 
καί νά κλείση μέσα στην "ψυχή του όλο τό νόημα τής 
’Εξανάστασης. Δέν έγινε μονάχα δ τραγουδιστής του 
άγώνα και της δόξας του 21· δείχτηκε κι δ προφή
της, που έ β λ ε π ε  τήν 'Ελληνική ψυχή ν’ ανοί
γεται στους πλατιούς πνευματικούς δρίζοντες. Και 
μόνος αυτός στάθηκε δυνατός κ’ Ικανός νά δείξη οτι 
ένα τόσο μεγάλο περιστατικό, σαν τήν Ελληνική ’Ε
πανάσταση, ήταν καί ξαναγεννημός του 'Ελληνικού 
νού. 'Επειδή ένας λαός για νά είναι σωστά λεύτερος 
δεν αρκεί νά μή μένη στά σίδερα τής σκλαβιάς· πρέ
πει νάχη τή λευτεριά καί στο πνεύμα καί στο αί
σθημα.

Καί νά γιατί δ Σολωμός χτύπησε δσο μπόρεσε τό 
σχολαστικισμό, τό δασκαλισμό τής έποχής του. ’Αδι
άφορο τώρα, δν δ Σολωμός μένη μονάχος σχεδόν αν
τιπρόσωπος τού ξαναγεννημού αύτού. Ή άλήθεια 
δέν άλλάζει. Δέ μπορέσανε νά σταθούνε δίπλα του 
άλλοι, έπειδή αύτός ήταν πολύ μεγάλος. Κι αν ή έ- 
ποχή τού Σολωιιού δέν έχη νά δείξη πνευματικό με
γαλείο παρά μέ πολύ λίγους αντιπρόσωπους, όπως 
είναι δ Σπύρος Τρικούπης, δ Άντρ. Κάλβος, δ Γ. 
Τερτσέτης καί κάνα-δυό άλλοι ακόμη, αύτό δέ θά πή. 
πώς ή ’Επανάσταση τού 21 δέ συντάραξε τό Ελλη
νικό πνεύμα γιά νά γεννηθούν κι ανάλογα έργα. Έ- 
τυγε νά είναι τέτοιοι οί γραμματιζούμενοι τού και
ρού έκείνου, ώστε νά πνίξουν τήν άληθινή ωωνή tñr 
καρδιδς τους καί τής ψυγής τους μέ τή θεληματική 
ύποταγη τους στήν άργαία γραμματική καί στη νε- 
λασιιένη γνώμη, δτι δ ξαναγεννημός θά Φανή πιο £ε- 
τελκομένος μέ 'τήν προσκόλληση στην παλιά προγο
νική δόξα καί μέ τή μίμηση τής γλώσσας και τήσ 
σκέψης των άοχαίων Ελλήνων, χωοίς νά κάνουνΙε 
καί δημιουργική τή ιιίιιηση αυτή καί γωοίς νά νοιώ- 
θουνε πώς νά νοησιιιοποιησουν την άογαία

'Ακόμα δέν είγε πάψει. τό ντουωέκι κ’ ή λευτεοιά 
δέν ήταν ποάγιια βεβαιωμένο κι όμως οί σοωοί κ' οί 
λόγιοι θυσίαζαν τήν πολύτιμη πνευματική άΗία τουσ 
—  δποιαδήποτε κι αν ήταν αντη  —  καί πολύτιμε- 
στιγμές σέ συΡύ-’-ησες ποιο άπό τά τοία συστύιιπτα 
τής Ά  οι στοτελικής πολιτείας τσιοιόΐει στην Ελλά
δα. βαλμένο μέ τή φίλοσοωικη fwnarnoiSn τού Σ™ - 
νειοίτη σοφού. Τέτοια καμώματα δέ ιιποοούσσνε βέ
βαια παρά νά ακοτώσουν *ο πνεύμα των γοαμπατι- 
σμένων καί νά μαοάνουν τό αίσθημά τους. Κ ’ έτσ> 
ποίν άνόιιη πάιΐω δ άνώνας δ ποανιιατικός γιά τη» 
άληθινη λευτεοιά καί μόλις τέλειωσεν δ πόλειιο" 
μήτε ή πατοιωτινή ποίηση ιιπόοεσε νά πάοη φτεηΑ 
καί νσ πετά£η: Χαυοσεονότανε ιιέ τή στινουογημέντ 
πτΓηλονία των Σούτσων καί τής συντηοΓοιάς τοι»'· 
Μ Α  δ λαός. νοιώθονται πιο βαθιά τό ιι^νάΐα τ λ  ρρνη 
έΊπλνε. Φΐισικά τήν πσλληνα,οιά του. τη δΑΡα την. τλ 
λευτεοιά του. ιιέ καινούοι.α δηιιοτινά τοανοΑδια ν’ ? 
δινε στην ποτοιωηκή ποίηση τη μ ο οΦ η . πού της τ α ί

ριαζε. Καί βλέ.πηίΜΐε tn μοναδικό στην ίστοοία τ “>« 
γοαμ"άτίον φαινόμενο νά πΐάθη δ λαός τη Φΐίηλην'α 
τού Έθνους του κι.’ δνι οί διαλεντοί του. πού δέν ρί- 
χανε κάνε τή δύναμη νά νοιώσουν, δτι πρέπει ν’ άκο-

λουθήσουν αύτοί τό λαό, αφού δέ μπορούσανε νά τού 
γίνουν δδηγητές του.

Μονάχα ό Σολωμός ένοιωσε τήν άλήθεια τούτη. 
Καί γι’ αύτό έβάδισε πρώτα πλάι μέ τό λαό κ’ ύστερα 
θέλησε νά τού δείξη τον αληθινό δρόμο καί νά τού 
γίνη πιστός καί ικανός οδηγός του. Ένοιωσε δλο τό 
νόημα τής Επανάστασης, τό έκλεισε μέθα στην •ψυ
χή του, καί γι’ αύτό έγινε ό πραγματικός αντιπρόσω
πος τής πνευματικής λευτεριάς. Υψώθηκε ίσαμε τήν 
ιδέα τής Επανάστασης κ’ ή μούσα του έγινε δ πι
στός αντίλαλος τής γενικώτερης σημασίας τού άγώ
να γιά τον ξεσκλαβωμό. Έπρεπε νά λευθερωθη καί 
τό πνεύμα γιά νά φανή τέλεια δ σκοπός καί τ' αποτέ
λεσμα τής 'Επανάστασης. Τό Έθνος άργησε νά τό 
νοιώση. Μά άπό τή στιγμή" πού τό ένοιωσεν έμπήκε 
στο δρόμο, πού τού άνοιξεν εκείνος. Καί νά γιατί 
μπορεί κανείς νά λέη σήμερα δτι δ Σολωμός είναι ό 
πιο αληθινός αντιπρόσωπος της ’Επανάστασης.

ΗΛ. Π· ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ

S T C A A T C Y

Έ 3.Δ ..Δ .Α  Δ Λ
("Ε να  χβο ικ 'ι α π ό  ίο δράμ α  < 'EH á^a*),

Έχει όπου τά βράχια τριγυρίζουν τό πέλαγο 
τον Α ιγαίου κι άντιλαλοϋνε τά πολεμόχαρα τραγού
δ ια  άν&ρώπων λεύτερων, εκεϊ ΰέλω να τρέξω  δια 
λαλητής δορυβώδικος τής Νίκης....

η Ακουτε τήν παντοδύναμη πνοή; Κάτω  άπό 
τις ’Ορφικές στροφές ξεπηδάνε τά τιτάνεια τειχ ιά  
υέο’ άπό τά συντρίμια τους. Τά οκεβοεααένα τής 
Σκλαβιάς κόκκαλα άνατριχιάζουν. Τό ™Αονος, ή 
Κάρινδο, ή Κρήτη άκοννε κι άντιλαλοννε τήν ‘Αρ 
ιιονία, ο ί δαίυονες κ’ ο ί νεράιδες άπό τους θρόνους 
τους που v\¡HÓvoimai έπάνω στά βουνά...

«Ξ αναγεννιέται ή υενάλη έ ιο γ ύ  τού κόοιιον. *0 
νονσός αιώνας ξαναγυοίζει. 'Ελλάδα καινούονια  
λαμπερή άνασηκώνει τις αϊδέριες κορφές της. Μια 
’Αργώ πιο περήφανη ακίζει τή θάλασσα φέονοντας 
καινούογιο θησαυοό. "Ενας νέος Ό ρφέας τραγου- 
δε ί ά κ όμ η ... Άκάιιη μια φοοά ένας νέος Όδνοσέ- 
ας άφ ίνει τήν Καλυψώ γ ιά  νά ννοίοη στήν πατρική 
του τή γώρα. Θά λάμψη άλλη Α δένα  και στους μελ
λούμενους α ιώνες δάφίση κληρονομιά τή λάμψη της 
πού ξεπροβαίνει και π ά λ ι. . .η

.--------------- — ι ι m  · ···

Ο ΞΕΝ ΙΤΕΜ ^Ο Σ ΚΛΕΦΤΗΣ
Γιά Ιδές τον τόν άμάραντο σέ τι γκρεμνό φνχρόνει !  
Τόν τρων τά λάφια καί ψοφάν, χάρχούδιη κ ’ ύμε ράνουν 
Νάχεχόνφάη κ ’ ν μάνα μου νά μή είγε κάμη έμένα !  
Κ ι’ αν μ ’ εκαμε. χί μ* ήδελε, κ ι ’ άν μ* έγει, ti /ιέ δέ.'ει, 
Πον έγώ στά ξένα περπατώ, σχά ξένα παραδέρνω;
Τόν νπνο  δέν έ/άρτασα, χϊς νύχτες δεν κοιμάμαι,
Τό χέρι μου προσκέφαλο κα'ι τό σ π α θ ί μου οτρέόμα 
Καί αχό προσκεφαλάκι μου χοοίχαι αγκαλιασμένο.
— Μή μέ μαλ,άνης, βοέ πουλί, καί βρε καλό πουλάκι.

τρεις μήνες θά εϊμσι έδώ, κι άπ  ’ νοτερά θά φύγω  
Τό Μάη καί τό Θεριστή κ ι ’ ον λ ον τόν ’Αλωνάρη,
Κ ι’ υστέρα φεύγω,βρέ πουλά, οτόν τόπο μου πηγαίνω  
Κι ’ έ/.α καί ού στο »τόπο μου, νά ίδής τούς έδικούς μου 
Πώς δέχονται, πώς χαίρουνται τά ξένα τά πουλΛκια. 

'Απ’ τήν ανέκδοτη ΣνΌ-ογή Ι<ο, ‘Γ. Θιοδοοξοιτονλον.
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ΟΝΕΙΡΟ ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ
ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ Π ΕΡΣ Α Κ Η

Στο Γιάννο παράγγειλε ή Κυρά Κατίνα ξύλα, καί 
τάφερε κατά τή συμφωνία1 του στίς δέκα τή νύχτα, μέ 
τό γαϊδούρι του, γιατί φοβόταν την ήμερα μην τον 
πιάσει δ σταθμάρχης ή κανένας χωροφύλακας καί τού 

τα ξεφορτώσει στη μέση τού δρόμου, επειδή πήγαινε 
καί τάκοβε κρυφά στον Υμηττό.

Ειτανε σαράντα ώς σαρανταπέντε χρόνων, μέτριο 
ανάστημα, τσαρούχια χιλιομπαλωμένα, βλαχόκαλτσες, 
φουστανέλλα άλατζαδένια κοντή καί στενή, μόλις δυό- 
τρεΐς πήχες κρεμασμένη γύρω στή μέση του, ξεσκι
σμένη καί βρώμικη, πουκάμισο σκούρο, ζιπούνι μαύ
ρο, σκουφάκι στήν κορυφή τού κεφαλιού, σελάχι πού 
τού 'ρχότανε φαρδύ καί τού έπεφτε κάτω απ’ τήν 
κοιλιά, καί τού έδινε μια στάση πού είχαν άλλοτε οί 
γυναίκες μέ τούς κορσέδες τής μόδας «droit de
vant».

Ντροπαλός καί αμίλητος άλλα καί ό'ταν μιλούσε τά 
μεγάλα του μαύρ’ ακόμα μουστάκια σκέπαζαν τά χεί
λη του μέ τά σφιγμένα δόντια καί φαινότανε σά να 
ξωρκούσε.

Τήν άλλη μέρα τό πρωι ήρθε να ζυγίσει τά ξύλα. 
Τά ζύγισε κ’ έπειτα βάλθηκε νάν τά λιανίσει.

Σέ λίγο ή Κυρά Κατίνα τον ερώτησε :
— 'Αλήθεια, Γιάννο ; λένε πώς ή Χρυσούλα ήθε

λε να σού δώσει τήν κόρη της. Τήν Ελένη.
— Καλά τά λένε... Σωστά.
— Καί γιατί δέν τήν πήρες ;
— Μού τά χάλασε δ ξάδερφός μου, έπειτα... είχα 

ΐδεΐ κι’ δνειοο... Δέ γενόταν τίποτα.
Ό Γιάννος μέ μια φοβερή μαχαίρα λιάνιζε μέ ευ

κολία μοναδική. Τάκ, τάκ, κάθε χτύπημα έφερνε τ' α
ποτέλεσμά του.

Κρατούσε ορθός μέ τονα χέρι τό δεντράκι μέ τά 
καταπράσινα φύλλα, πούχε ξερριζώσει τή νύχτα, καί 
μέ τάλλο χέρι λιάνιζε ρυθμικά. Τα κλαριά έπεφταν 
μπροστά στα πόδια του και τελευταία τδ κούτσουρο 
πού τ’ άπόιιενε στό χέρι, τό -πέταγε πιο μακουά στο 
σωρό. Κι’ δ Γιάννο- εξακολουθώντας να λιανίζει διη- 
γήθηκε ήσυχα, χωρίς να σηκώσει κεφάλι. Τό λιάνι- 
σμα άκοιιπάνισρε τ'; διήγηση του.

— Κείνα τά χρόνια είχα πρόβατα μεσακά μέ τό 
Ρούκα. Τό πρωΐ πάαινα γάλα μέ τό γαϊδούρ' στά κα
λύτερα σπίτια στό Κολωνάκι. Τό βράδυ πάαινα για
ούρτια. Πόδια νάχα καί λεπτά δ'σα ήθελα. Είχα καί 
πόδια, έκανα καί παράδες. Έβλεπε ή. μάννα της τήν 
προυκοπή μ’ καί; μώλεγε : «Θά σέ κάνω γαμπρό Γιάν
νο! Πεοίμενε ένα-δυο χρόνια να μπει στά δεκάξ’. στά 
δεκαφτά τό κουρίτσ.» Καί γώ σαν τάκουγα, θυσία 
όλα ! Τής πάαινα γιαούρτια, γάλατα. Ώς καί τή νύ
χτα δέν κοιιιώμουν γιά να πάω νάν τής φε'ρο) ξύλα, 
κι’ έπειτα νάν τής βγάλο) νερό άπ’ τό πηγάδι.

Σώπασε νιά μια στιγμή δ Γιάννος ιιά λιάνιζε, λιά
νιζε τώρα μέ περισσότερη θέρμη, κ’ έξακολούθησε μέ 
τά δόντια πιο σφιγμένα :

....Καί τότε είχα σκοπό V ανοίξω γαλατάδικο, στό 
Βατοαχονήσι. ’Αγόρασα Μάλιστα κι’ άλλο γαϊδούρ’, 
κ’ ένραψα τά αίτια ατόν ξάδερφό μου στό χωριό καί 
νάοθει νά ιιέ βοηθήσει.

Κι’ ήρθε. Σάν τόν είδα δέν τον γνώρισα. Ψτλός,

ώραίος, νέος, λεβέντης, είκοσιδυό χροκώ πάλλικάρ’ I
Άπό τήν άλλη μέρα τό πρωί τονέ πήγα στό Κω-, 

λονάκι νάν τού δείξω τά σπίτια, καί κάθε ’περέτρια 
πού κατέβαινε τήν κοίταζε κ’ έστριβε τό μουστάκι τ', 
μιά στάλα μστάκι ! Κι’ έπειτα .μού μίλαγε σ’ δλο τό 
δρόμο γι’ αύθή, ώς πού φτάναμε σ’ άλλο σπίτ’ κι’ άν
τε πάλε !... Καί τότε μέ ζώσαν τά φίδια κι* είπα μέ: 
σα μ’ :«Νά μήν ΐδή τήν Ήλένη μ’.» καί δέν τούπφ 
πώς θά παντρεφτώ. Μά νά μήν τά πολυλογάω σέ λί
γες μέρες πέρναγα άπ’ τό σπίτι τής. 'Εκείνη ειτανε 
στό παραθύρ’, εκείνος άπό κάτω, καί μλάγανε καί γε
λάγανε. ’Εγώ άνοιξα τήν πόρτα καί πήγα ίσα στή 
μάννα της. Τή βρήκα στό πλυσταριό πού καβούρντι
ζε καφέ. Κι’ άμέσως μ' έβαλε μπροστά.

— Δέν ντράπηκες μού κάνει νάν τδχεις κρυφό 
πουφερες τόν ξάδερφό σου; 'Όλος δ κόσμος τβμαθε 
καί μεΐς τελευταίοι, καί πάλ’ άπό ξένους.

Δέ μίλησα κ’ έφυγα.
Τήν άλλη μέρα εκείνη στό παραθύρ’, εκείνος απέ

ναντι στό καφενείο, κ’ έκανε χάζι ό ένας τόν άλλονε. 
Τήν παραπάνω πάλε τά ίδια, καί κάθε μέρ’ αυτά γε
νόταν. Σέ καμμιά βδομάδα πάλε στήν πόρτα μαζύ 
καί γελάγανε. Σάν έκανα τά παράπονά μου στή μάν
να της μού είπε πώς είμαι τρελλός, πώς είναι τού 
μυαλού μου, καί πώς δέν είναι κακό πού μλάνε.

....Μά ένα βράδυ στήν κάμαρα, πριν πλαγιάσμε, 
άφσα τή ντρουπή στή μπάντα κ’ είπα στον ξάδερφό 
μου.

— Κώστα, τ’ λέω, μή μού κάνεις αδικία, τό κου
ρίτσ’ μού τδχει ταμμένο ή μάννα τ’, νά μού τό δώσει, 
καί μή βάνεις εκεί τό νού σου !

— Γιάννο, μ’· λέει, τό κουρίτσ’ δέ σέ θέλει καί σέ 
κουροΐδέβ’, καί νά μή βάνεις εκεί τό νού σου !

Δέ μίλησα, πήρα νύχτα τό γαϊδούρ’ καί τό στεκούρζ 
κ’ έφυγα, κ’ έπήγα στό βνό, καί τά χαράμματα έφερα 
στή μάννα της ώς διακόσες οκάδες ξύλα.

Τής έκανα τά παράπονα μ’ καί κείνη μέ παργό- 
ρησε.

Σέ καμμιά δεκαριά ημέρες μού είπε πρωΐ πρωΐ δ 
ξάδερφός μου.

Γιάννο, θά φύγω, θά πάω άλλου νά δλέψω, θέλω 
να καζαντίσιο κ’ έπειτα νά στεφανωθώ τήν Ήλένη.

’Έπεσα στά πόδια τ’.
— Κώστα, τ’ λέω, στά κόκκαλα τ’ πατέρα σ’, μή 

μού κάνεις άδικία ! Θά πθάνω... άσε τήν Ήλένη μ’...
— Γιάννο, μ’ λέει, έλα στά καλά σ’, δέ σέ θέλει... 

’Εμένα μέ θέλει. Δώσαμε μάλιστα καί λόγο.
— Μώκανες μεγάλη άδικία, τ’ λέω.
Τάφησα δλα σύξυλ.α κ’ άνέβηκα στό βνό. Πήγα 

δώθε, πήγα κείθε κ’ έπειΐα έπεσα μπρούμτα σά με
θυσμένος στά χώματά, ώς τό βράδυ πού σκώθκα νά 
φύγω. Γύρισα στήν κάμαρα καί πλάγιασα.

'Ύστεο’ άπ’ τά μεσάνυχτα μέ πήρ’ δ ύπνος καί 
τότε είδα όνειρο.

Ό Γιάννος σώπασε μά τό άκομπανιαμέντο έξακο- 
λούθησε.

— Μά τί είδες Γιάννο :
— ’Όνειοο, σ’ λέω, ολοφάνερο...
— Πώς τό είδες Γ ιάννο ;
— Είδα πώς τήν άπάντησα στό δοόμο καί τάχα έ

κανα κουοάνιο. Πρώτη ορορά τής μίλαγα,
— Μέ θέλεις ; τής κάνω,
— Σέ θέλω, μ’ λέει.
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— "Αντε πάμε στο χωργιό νά στεφανωθούμε. Και 
τάχα πώς βρεθήκαμ' στο Αιδωρίκι, στο σπίτ’ τό δι
κά μ’, τ’ πατέρα μ’. Καί τάχα πώς εΐτανε δλο πόρτες, 
σαν τά μεγάλα σπίτια της ’Αθήνας.

— Στάσσυ !... τής λέω, κ’ έκανα νάν την πιάσω, 
μά κείνη τάχα πώς δεν ακούσε καί μπήκε σ’ άλλη 
κάμαρα. Ξωπίσω της έγώ, κ’ έκανα πάλε νάν την 
πιάσω, μά τάχα πώς δέν άκουγε κ’ έμπαινε σ' άλλη 
κάμαρα... Μώφευγε καί γύριζε τις κάμαρες!... Καί 
κεΐ πού κυνήγαγα, λυθήκαν τά μαλλιά της κι’ έ- 
πεσαν στίς πλάτες της, χρυσάφ’ ώς τά ποδάρια!...

— Στάσσυ!, τής λέω, τί σώκαμα;... καί σά νά κον- 
τοστάθηκε καί κεΐ που πάαινα νάν τη πιάσω, άντε 
πάλε, σ’ άλλη κάμαρα.

...Νά μην τά πολυλογάω, πάλι ζύγωνα νάν τη πιά
σω μά σάν θην άγγιξαν τά χέρια μου χάθηκε! Κα
πνός γένηκε! Καί τάχα έψαχνα τις κάμαρες μά δέν 
εΐτανε πουθενά! Καί τάχα άνοιξα τό παραθύρ’ κ’ εΐ
τανε νύχτα καί τη φώναζα, καί τη φώναζα!.... Καί 
κεΐ ξύπνησα.

Εΐμουν ίδρωμένος κι’ αμέσως σκώθηκα καί κάθσα 
στη βελέντζα καί είδα πώς είταν δνειρο, δνειρ' ολο
φάνερο.

...Καί τότίε άρχισα νά κλαίω, νά δέρνουμαι καί νά 
ψυχοπονιέμαι :

«"Αντε Γιάννο μ’, στράφη θά πάς] δε θά παντρευ- 
τής, τό είδες δνειρ* ολοφάνερο, δέ θ’ άφίσης απογό
νους Γιάννο!»

...Καί κείνη τη δραδειά σκέφτηκα γιά τή ματαιότ’ 
δλου τού κόσμου!... κ’ έκλαψα γιά τη μάννα μ’, γιά 
τ’ αδέρφια μ’, γιά τον πατέρα μ', κ’ ήθελα πάλε νά 
δγώ δξσυ, ν’ άνασάνου, μά νά σου! πιάνει μιά βρου- 
χή, μά τί δρουχή, κατακλυσμός τ’ κόσμου !

Κ’ έπεσα πάλε στη βελέντζα καί πάλε όνειριάστη- 
κα. Κ* είδα πάλε την Ήλένη, καί πάλε είμαστε στο 
χουργιό. Μά είταν κι’ ό ξάδερφός μ’, καί τάχα εΐταν 
έκεΐνος που θά τήν έπαιρνε γυναίκ' τ’. Φδργε τά 
γιορτινά τ’, γιά νά στεφανωθεί καί κεΐ που εϊτάν 
πλάΐ τ’ τούφυγε κ’ έτρεχε νάν τή πιάσει. Κ’ εκείνη 
έμπαινε από σπίτ’ σέ σπίτ’ κ’ έτρεχε κείνος ξωπίσω 
της, μά μιά γριά τ’ φώναξε «Έφυγε!... Πάει σθην 
‘Αθήνα!» καί ξύπνησα, κ’ είδα πώς είταν δνειρο, δ
νειρ' δλοφάνερο. Σκέφτηκα πάλε κ’ είπα : «"Οχι δέ 
θά την πάρει, ούτ’ έγώ ούτ’ έκεΐνος θά τήν πάρΐ». 
Καί σκώθκα. Είχε ξημερώσει, καί πήγα νάν τον αν
ταμώσω. Τόν αντάμωσα λίγο παρακάτω πώδινε 
γάλα.

— Κώστα, τ’ λέω, δέ θά τήν πάρεις τήν Ήλένη.
— Είσαι τρελλός, μ’ λέει. Θάν τήν πάρω.
— 'Απόψε, τ' λέω, είδα δίνειρο, δνειρ1 ολοφάνερο. 

Καί τού είπα τ’ δνειρο.
Κοντολοής, σέ κανά μήνα, ήρθε ό αδερφός τ1 απ’ 

τήν ’Αμερική.
— ΤΙ κάνεις έδώ, τ’ λέει. "Αντε 'κεΐ κάτω, νά κά

νεις παράδες, νά γένεις άνθρωπος, κι’ ύστερα νάρ- 
θεις νά παντρεφτής. Έκεΐνος δέν ήθελε μά ό αδερ
φός τ’ τούβγαλε τό εισιτήριο ίσα γιά τήν ’Αμερική.

...Καί τρεις μέρες πριν φύγει, τήν Κυριακή, άρ- 
δωνιάστηκε. Φαγιά, γλυκά, ντουλμάδες, όλα ξόδεψ’ δ 
Αδερφός τ', καλός καί πλούσιος άνθρωπος. Καί στο 
τραπέζ* δ Κώστας δσες βολές τήν κοίταζε βούρκω
ναν τά μάτια τ’, έγώ δμως κρυφογέλαγα γιατ’ εΐξε- 
ρα πώς δέ θάν τήν πάρει.

’Έφυγε με τό καλό. Σέ τρεις μήνες πήγα σά» σπίτι 
της.

— Τί μαθαίνεις, τής λέω άπ’ τόν Κώστα;
— Καλά είν’, μ’ λέει, μου γράφει πώς τό πουκάμι

σο πού τούραψα τ’ πέφτει στενό.
Πάλι άφησα καί περάσανε τρεις τέσσερις μήνες, 

ξαναπααίνω.
— Τί σ’ γράφ’ ό Κώστας ;
— Καλά είναι.....
— Χάθκε ένα γράμμα, μ’ φωνάζει ή μάννα της, 

μόνο μιά καρποστάλ μάς έστειλε.
Σίι κανά χρόνο ήρθε ό αδερφός τ’ άπ’ τό Λιδωρίκη.
— Τί χαμπάρια από τόν Κώστα ;
— ΚαΛά, μ’ λέει, έκανε προκοπή. "Ανοιξε γαλα

τάδικο μέ σύντροφο, μόνο τό κουρίτσ’ πού δέν τό θέ- 
λει, καί μ’ γράφει νά χαλάσω τ’όν αρραβώνα. Κ' είμαι 
νά σκάσω γιατ’ είναι καλό τό κουρίτσ’ καί μέ άναί. 
τροφή. Δέν τό παίρνεις έσύ, μ’ κάνει, έτσι μέ τό γέ- 
λοιο.

— "Οχι, τ’ λ έω, ούτε ό Κώστας θέ νάν τήν πάρ’ 
ούτ’ έγώ. Τό είδα δνειρ’ δλοφάνερο, ούτ’ έγώ, ούτ' ε
κείνος. Καί τού είπα τ’ δνειρο.

Τή Λαμπρή κλείνουν τά δέκα χρόνια. Τό κουρίτσ’ 
είν’ άκόιι’ ανύπαντρο. Τώρα μέ βλέπ’ καί κάνει πώς 
θέ; μέ βλέπ’, μά ή μάννα τ’ σά μ’ ανταμώσει μούί 
μλάει. Τις προάλλες πού τήν είδα πίσω απ’ τήν ’Α
νάληψη μ’ λέει :

— Έχτισα δυο κάμαρες ακόμα. Τώρα παίρνο) 
ενενήντα εφτά δραμές τό μήνα νοίκια, καί κάθμαι 
κιόλας.

— Νά τά χαίρεσαι, μιά καλή τύχη γιά τήν Ήλέ
νη σ’.

— Μ'ακάρ ! μ’ λέει. ’Από τό στόμα σ’ καί στοΰ Θεού 
τ’ αυτί... Μά έ'λα πού δέ θέλει πια γαλατάδες... Έχει 
καί δίκιο. Βλέπεις τώρα έχει κοτζάμ 'σπίτ’, είναι νοι
κοκυρά από τις πρώτες, έχει μεγ'αλεΐο απάνω της καί 
θέλει αξιωματικό !

. Ή Κυρά Κατίνα δέ μίλησε. Ό Γιάννος εξακολού
θησε ακούραστος νά λιανίζει. Σάν τέλειωσε, σκούπι
σε τόν ίδρωτα του, μάζεψε τά πράμματά του, πήρε 
τά λεπτά, τάβαλε μέ προσοχή σ φ  σελάχι, ευχαρίστη
σε κι’ έφυγε.

Ή ήμέρα Μαρτιάτικη, μ’ έναν ουρανό καταγάλα- ' 
νο, ζεστή καί ωραία. Καί ή αυλή γιά ώρα μύριζε 
βουνό καί θυμάρι πού πάτησε αλύπητα τήν περασμέ
νη νύχτα τό τσαρούχι τού Γιάνου.

ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΡΣΑΚΗ

ΕΞΕΔΟβΗ

Ε. ΠΟΥΑΣΣΟΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΣΙΒΛΙΣΙΙΙΟΣ
(Β η 8»δοση)

Ποτλιέται σέ όλες τις Νεολαίες καί Τμήματα τού 
Σοσιαλιστικού ’Εργατικού Κόμματος.

Στήν ’Αθήνα : Όδός Εύριπίδου 14.
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Τ"Ε ΟΣΟΥΣ μέ πικρία μας δηλώσανε τό φό- 
"  βο τους πώς ό Παλαμάς είνε δυνατό νά α
κόλουθή ση τδ παράδειγμα του κ. Πολίτη, ύ- 
στερις άπδ κάποιο τελευταίο χρονογράφημά 
του στο «Εμπρός», έχουμε ν’ απαντήσουμε αυ
τά; "Οσο ό Παλαμάς δε βγαίνει ν’ άρνηθή τό 
έργο του, όσο δεν είναι πολλές μέρες που δημο
σίευε καινούργιο βιβλίο με πεζό πρόλογο γραμ
μένο σέ καθάρια δημοτική, δε βλέπουμε τί ση
μασία μπορεί νά έχη ένα χρονογράφημα σέ 
φημερίδα, αφού όλοι ξέρουμε άπό ποιές δημο
σιογραφικές ή κοινωνικές ανάγκες βγαίνουνε 
όλ’ αυτά τά εφήμερα δημοσιέματα. Ό Πα
λαμάς είνε κείνος που σέ μέρες πονηρές είχε 
τον ηρωισμό νά διακήρυξή άφοβα πώς ό δη
μοτικισμός είναι ή αρετή του. "Αν είχε κάποιες 
επιφύλαξες γιά την καθαρεύουσα μπορούσε 
νά μάς τις δείξη πραχτικά στον πεζό πρό
λογο του τελευταίου βιβλίου του. 'Όσο δέν 
κάνει αυτό εμείς θά ξακολουθοΰμε νά πιστεύ
ουμε τό έογο, έργο σεβαστό στη συνείδησή 
μαί, του Παλαιιά κι όχι τά χρονογραφήματα 
τού ^  ατό «Εμπρός». "Ωστε ας μην ανησυ
χούνε οί νέοι μας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ στις εφημερίδες πώς τό 
Υτίο ργικό Συμβούλιο αποφάσισε νά ξοδέ- 

ψη πέντε χιλιάδες δραχμές γιά νά τύπωση τά... 
έργα τού Μπάμπη Άννινου τώρα πού ό άν
θρωπος συμπληρώνει μέ τό καλό καί μέ όλο 
τό βήχα του την πεντηκονταετηρίδα της φιλο
λογικής του δράσης, δέν ξέρουμε γιατί ό νούς 
μας πήγε στις πίστωσες πού κάθε τόσο δίνει τό 

' Κράτος γιά υποστήριξη των έτοίμόρροπων αρ
χαιολογικών μνημείων. Ένα μόνο βρίσκουμε*

πώς τό ποσό ιών 6 χιλιάδων, τώρα μάλιστα 
μέ τήν ακρίβεια τού χαρτιού, δέν είνε αντάξιο 
ιϊνδς τέτοιου έργου. "Ενα τέτοιο ποσό 
μόλις θάφτανε γιά νά θεραπέψη ό κ. Μπάμ- 
πης τό βήχα του. "Οπως κι άν είνε νά προσέξη ή 
επιτροπή πού θάναλάβη τήν έκδοση νά μήν 
ξεχάση... τά Παναθήνα«α. Όπως είνε γνωστό 
εκεί μέσα βρίσκεται άποθησαυρισμένη όλη ή φι
λολογική εργασία τού κ. ’'Αννινου κατά τά τε
λευταία χρόνια, σέ καλαμπούρια καί τραγουδά» 
κια. Κιάλλη μιά σύσταση. Γιατί νά μήνάναβλη- 
θη ή έκδοση γιά νά συμπέσή μέ τις γιορτές τής 
έκατονταετηρίδας κι έτσι νά ίδούνε κ’ οί ξένο* 
τήν πρόοδο της λογοτεχνίας; μας; Καί γιά τό 
έργο τού κ. Πανά τίποτα; Κ’ ύστερα λέμε πώς 
πό Κράτος δέ νοιάζεται γιά τή φιλολογία μας.

Ν Ε Κ Ρ Ε Σ
Είδα νεκρές πο απλώνανε τά κάλλη- τονς λνμένα, 
χείλια πού άκόμα γύρευαν φιλιά, μισανοιγμένα

Είδα νεκρές που κρύβανε σεμνά τό Ίληβανρό ΐο νξ  
παρ&ένες π έρ ' α π 'τ ή  ζωή, Χ α'ιπέρ'απ'το χαμό τους

Κ ι' άλλες κραχούοαν ζωντανά του πόνον τονς τ ' άχνάρι 
κ ι' δλλες τού τρόμον ώς ϊφτανεν ό χάρος νά τίς πάρη.

Κ ' είδα γυναίκα πού έφεγγεν ή ϊδ ια  σά λαμπάδα 
περήφανα, τή μνοτικιά νεκρή της δμορφάδα !

Κ ' είδα παιδούλες τρυφερές πού τά δετά τονς χέρια 
μού θύμιζαν άδικοσκοτωμένα περιστέρια...

Μά όλες οι βασίλισσες τής 'Ομορφιάς, τον Πόνον, 
παραμερίζουν νά φανής, ζητιάνα έσν τον δρόμον.

Οντε λουλούδια γύρω σου, οντε ψυχή Η ιμμένη 
μ ' ένα κονρέλικο μποξά σέ είχαν τυλιγμένη

Καμμιά κραυγή δέν έσκιζε γιά σένα τον άγέρα 
κι ώς τόσο—έσν πού γνώρισες τήν Πίκρα γιά μητέρα—

περνούσες μ '  ένα όλόγλνκο χαμόγελο ατά χείλη 
κάτω άπ’ τό ιερώτατο τής φτώχιας σου μαντήλι...

ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Μούσα, γλυκέ Παράδεισε, ΰε ϊο  φως 
Τ’ άγιο σου στή μορφή μου έλαμψε πνέμα. 
'Έφτασα καθαρός, άγριος ανϋδς 
Μέ τάνϋ·η τής ψυχής μου—δάκρυα κ αίμα.

Τήν π ιο  τρανή μή μού άρνη&ής χαρά 
Νά τά σκορπίσω δ}έξον τρισαγία  
Στά πόδια, τάχραντά σοιη τά ιερά,
Πηγή τον λόγου^ δόξα, ά&σναοία !

ΙΩΣΗΦ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Φ Ι Α Ι Λ

Ε ίχα τόν Πηλάδη μου 
Β ρει κ ι’ έγώ, μωρό μου,
Σ τής ζωής την άνοιξη,
Σ την αρχή τον δρόμου’
K ai μαζί πηγαίναμε 
Mb πλεγμένα χέρια,
K a i μ* ελπίδες φτάναμε 
Π ιό ψηλά απ’ τάστέρια.

Τ ι γλυκό είνα ι, μάτια  μου,
Να μην ε ίσα ι μόνος !
Γ ίνεται δ ιπλή ή χαρά  
Κ αι γλυκός δ πόνος"
Σ τής ζώής τόν πόλεμο 
Mb διπλό κουράγιο 
Στής Κ ακίας τ’ άνίκήτο 
Ρ ίχνεσα ι μουράγιο.

Μά ήρδε τ8 χινόπωρο .
Μ ια φορά, μωρό μου'
Κ α ι καδώς βρισκόμαστε 
Στα μισά του δρόμουν 
Σ b μ ια  μπόρα, μάτια  μου,
Τδνειρό μου έ λ ύ δ η :
Πριν λαλήοει δ κόκορας,
Τρεις φoρbς μ* άρνήδη.

Κ. Κ Α Ρ Θ Α ΙΟ Σ  
.■» . ι »

ΠΙΣΩ  ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΓΓΕΛΑ

Η Μ Π Α ΛΛΑΔ Α
Διαβάζαμε Όσκαρ Ούάϊλδ. Μέ την υπέροχη μετά

φραση του Καρθαίου τά ρυθμικώτατα έξάστιχα της 
«Μπαλλάδας τής Φυλακής του Ρίντιγγ» έσκορπιζόν
τουσαν μέσα στό δωμάτιο τής φυλακής μας καί ΑΓ ώ- 
μόρφαιναν. Κάθε στίχος της σαν πυρωμένο σίδερο 
άγγιζε την ψυχή μας καί τής έφερνε έναν πόνο ξε
χωριστό, — έναν πόνο πού τον νοιώθει κανείς μόνο 
δταν διαβάζει τό θειο αυτό τραγούδΥ μέσα σέ Φυλακή.

"Οσες φορές κι δν έδιάβασα έξω την «Μπαλλάδα», 
ποτέ μου δεν αίστάνθηκα έτσι δπως τόν αίστάνθηκα 
σήμερα τόν στίχο :

Γιατί όποιος μ ιά  ζωή 6b ζε ί μονάχα 
Π εδαίνει πιότερο άπό μ ιά  φορά.

Πόσες ζωές δέν έζησα κ’ έγώ τις λίγες μέρες πού 
βρίσκομαι έδώ μέσα καί Λόσες φορές δέν έπέθανα !

Έδιάβαζα λοιπόν έγώ μεγαλόφωνα, κι ό σύντροφός 
μου, καθισμένος σέ κ'αρέκλα σιμά μου, ρουφούσε μέ 
άπληστίαν άλκοολικού τούς στίχους, κι 6 Κώστας μας, 
ό λεβέντης, δ άνοιχτόκαρδος, ό αληθινά άφεντάνθριο- 
πος γιατρός, έστέκονταν ολόρθος, ακίνητος, άπολιθω- 
μένος, κι δ Κάπαρης, κολλημένος λές στόν τοίχο, έ
χασκε κι δλο έχασκε.

Ό Δ ιενδυάης μας, σΡοτηφς κ ι άμίλητος 
χιά Νόμους κ ι "Αρδρα νοιάζουνταν πολν...

"Ανοιξε ή βαρεία πόρτα κ’ έμπήκε μέσα δ δεσμο
φύλακας νά Ιδη χί κάνουμε. Έμεΐς, τη δουλειά μας.

'Ο δεσμοφύλακας μπήκε μέσα, πατώντας στα νύχια, 
κ’ έστάθηκε στη μέση τού δωματίου. Κ’ έστάθηκε α
κίνητος, μαρμαρωμένος κι αυτός, δσο πού Ιφτάσαμε 
στη στροφή :

Δεν τό ξέρω αν σε δ ίκ ιο  οι Νόμοι βρίσκουνται 
κι ούτε ξέρω  αν ο ί Νόμοι αδικούνε’
Αύτό που ξέρουμε όλοι έμεις ο ί εξόριστοι 
ε ίναΓ πώ ς στέρεοι τοίχοι μάς κρατούνε’
/Και πώς οάν χρόνος είναι ή κάδε μέρα μας, 
χρόνος( πού αργές ο ί μέρες του γυρνούνε.

. Τότε έφυγε δ δεσμοφύλακας πατώντας πάλι στά 
νύχια, κι δ σύντροφός μου είπε τό μεγάλο του λόγο : 
Πώς ή «Μπαλλάδα τής Φυλακής τού Ρίντιγγ» νά 
μοιρασθή σ’ δλους τούς φυλακισμένους, γιά νά τούς 
σβύνη τόν πόνο τής ’Αδικίας, πού κρυφοτρώει τά 
σπλάχνα τους.

Δ. Π. Τ.

ΠΑΙΑΑΓΟΓΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
‘Ύατερα άπό την περίφημη ονομαστική απόλυτη 

τού Υπουργείου τής Παιδείας, δημοσιεύουμε σήμερα 
ιιερικές φράσες παρμένες άπό έκθεσες μαθητών τής 
δεύτερης τάξης ένός ’Αθηναϊκού Γυμνασίου. Και γιά 
νά μην ύποτεθή πώς οί φράσες αυτές διαλεχτήκΙανε 
μεροληπτικά άπό έκθεσες κακών μαθητών, σάς πλη
ροφορούμε πώς οί μαθητές αυτοί είναι άπό τούς κα- 
λήτερους καί πώς οί έκθεσες των τόσο κάλές κριθή- 
κανε άπό τόν καθηγητή τους, ώστε δημοσιευτήκανε 
άπό αυτόν τόν ίδιο δλες μαζί χωριστά σ’ ένα φυλλα- 
δάκι πού το'ιρα τελευταία μόλις έπεσε στά χέρια μας. 
Τό φυλλαδάκι αύτό έχει πιά ιστορική σηιιασία, γιατί 
δείχνει τελειωτικά, μέ κείιιενα, δχι μέ θεωρίες, πώς 
ή καθαρεύουσα, δσο καλ$ κι αν διδαχτή κι άπό τόν 
πιο φιλόπονο καί μεθοδικό καθηγητή, — δπως είναι 
άληθινά δ έκδοτης αύτού τού φυλλαδίου, — 
αδύνατο νά μ’αθευτή, γιατί είναι νεκοό πράμα καί στό 
νεκρό καιίμιά διδασκαλία δέν είναι ίκανή νά φυσήξη 

ζωή. Οί έκθεσες αυτές ένα καλό, άς πούμε, παρου
σιάζουνε, δτι είναι δλες, άνεξαίρετα δλες, κατά πε
ρίεργο τρόπο, χωρίς τόν παραμικρότερο σολοικισμό, 
πράμα έντελώς άπίθανο γιά μαθητές τής δεύτερης 
γυμνασιακής, τη στιγμή πού κι αύτό τό Υπουργείο 
τής Παιδείας σολοικίζει. ’Αφήνοντας κατά μέρος τό 
πεοίεργο αύτό φαινόμενο, παρατηρούμε πώς άπ' τις 
έκθεσες αύτές λείππ κάθε ποωτοτυπία. κάθε ατοιιΐ- 
κή. παρατήρηση, κάθε ζωή. Ή καθαρεύουσα περνάει 
βαρεία πάνω άπό δλες και τις ισοπεδώνει. Καιιμιά 
φυσικότητα, καμμιά ζωή. Άλιγυσιά καί έπιτήδεψη 
λυρικού ύφους, πού φτάνει στά δρι.α τού κωμικού, σέ 
κάνει νά τά οίκτείρης τά ταλαίπωρα αύτά έγγονάκια 
τού Μιστριώτη.

Άλλ’ ας είναι. Τά χαρίζουμε δλα αύτά στήν καθα
ρεύουσα. "Ας ίδούμε άν πετυχαίνη ή καθαρεύουσα 
τόν άπλό σκοπό πού κάθε γλώσσα ζωντανή οφείλει νά 
έπαληθεύη. Τήν όρθή έκφραση δίχως άκυρολεξίες 
καί κακόζηλα τούλάγισο. ’Ακούστε :

Οίκος λ ι κ ν ι ζ ό μ ε ν ο ς  άπό τάς θωπείας τής 
γηοαιάς πλατάνου.

Π ρ ο ε λ α ύ ν ο υ ν  αί τέρψεις έμπροσθεν μου. 
Β α ρ υ α λ γ ε Γ ς  ήμέραι έξετάσεων.
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Κ α θ ή μ ε ν ο ς  κάτωθεν του άσματος.
Τ ο ι α ύ τ η είναι ή Α π ε ρ ί γ ρ α π τ ο ς  χαρά 

μου.
'Ιππεύω έπΐ δνου.
Δάκρυα κυλιόμενα είς τάς δύο άναλαβούσας έκ της 

μελέτης κοιλανθείσας παρειάς μου, ένθυμούμενος...
Καρδίαι κ τ υ π ο ύ σ α ι  τ ο ν  θ ώ ρ α κ α  α υ 

τ ώ ν  διότι δι’ αυτών έξάγεται ή κρίσις τών κόπων 
του μαθητου ενός έτους.

Τό ρητινοβριθές δξυγόνον.
Ήκονιζόμην ψυχικώς και σ ω μ α τ ι κ ώ ς .
Αί έξετάσεις είναι άχθος καί σεισάχθεια τών μα

θητών.
Ή χαρά τής τέρψεως τών διακοπών.
Αισθήματα, ατινα δ ί κ η ν  σ φ η ν ό ς  ριζώνουσιν 

είς την καρδίαν τών μαθητών.
Ό κώδων ηχεί π ε ρ ί  τής εισόδου.
* Α γ ω έπί την εξοχήν.
Δάκρυον συγκινήσεως, δπερ κ α τ α β ρ ο χ θ ί ζ ε.ι 

δ χείμαρρος τής χαράς.
Είδον έκεινα τά οποία σ υ ν ε λ ο γ ι ζ ό μ η ν .
Έ  ξ.έ ρ χο ν τ α ι τά αποτελέσματα.
Τά πτηνά πετώντα από κλάδου είς κλάδον θά με 

βαυκαλίζουσι διά τού άσματός των τήν...νύκτα ! !
Σταματούιιε, αν καί μποοούσαιιε νά ξακολουθή- 

σουιιε δσο νά γεμίζουμε δλο τό φύλλο. Καί ρωτούιιε : 
Είναι Ελληνικά αυτά; 'Αξίζει νά ξοδεύη τό Κρά
τος νι ά νά μαθαίνουνε τά παιδιά τέτοια 'Ελληνικά ; 
Κι Αφού οί μάθητές ενός καθηγητή άπό τούς καλή- 
τερους γράφουνε έτσι, τί νά γράφουνε τάχα τών 
άλλων, πού δέν ένουνε ούτε την ίδια μόοωωση. ούτε 
την ίδια ΰποιιονή : Τί λέει νι αυτά δ κ. ΧατΓηδάκης, 
δ κ. Σκιάς. ποό πάντων δ σάλος ιιας δ κ. Πολίτης ; 
Ελληνικά θά διδά£ηυυε στά παιδιά ή τούς ρητοοι- 

λόγους τού Μιστριώτη καί τις Λυοικές ’Ανα
γούλες τών κοπελιών του; Γιατί είναι φανερό πώς 
τα παιδιά αυτά δέν κάνουνε άλλο παρά νά άπομνηύ^ 
νεύουνε ωράσες που ιιέ ϊδοωτα τούς έηαθε δ καθη
γητής τους καί νά τις συγκολλούνε κατά τό νεοότερο 
τοόπο. Κα) τό σπουδαιότερο! "Οταν οί καλήτεοηι κα- 
θηνητές ιιας ένουνε τέτοιαν άντ(ληι|ηι για την ώοαία 
γλώσσσ.ώστε νά ιιας προβάλλουνε αδιόρθωτα σάν πρό
τυπο τέτοια κωαικά καί άκ^λλαίσθητα κοκιικα κατα_ 
σκ,&υάαιιατα, δε δικσίολογιέται δποιος ήθελε ποοτείνει 
τό κλείσιιιο τών σκολειών γιά κάμποσα χρόνια, δ̂ ο νά 
άποντύσουιιε τό άπαιτούιιενο προσωπικό ; Σ’ ένα 
ταΛτινούιιενη σιύλλο εΤγαιιε δηυοσιέιΐιει καί ιιιάν άλλη 
έκθεση υσθητύ. νάαιυιένη σέ καθάοια δηιιοτικη. Συν- 
κοίνετε την ένθεση νρίνη ιιέ αυτές πού σάς ποοσωέ- 
ηουιιε σθυεοα καί βγάλτε μόνοι σας τό μελαχολικό 
συυπέοασιια.

ΥΠΕΡΙΑΗΣ

ΣΤΠ Β Β Ί ^ Π Ο ^ ιπ ν τ β υ  ^

Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
( 4 2 - Ο Δ Ο Σ  Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ - - 4 2 )

ειιοίσκεται πλήοης σειοά τού «Νουμά» τής α' πε- 
οιόδο’ΐ |κ. τόμων 15.

Κ Η Γ Ι Ν Η .
ΣΙΓΑΡΕΤΑ I T 1 L . m I I

Χ Τ Ο  ΛΙΜΑΝΙ
1 ΤΟΥ ΚΟΣΤΑ Π1Ρ0Ρ1ΤΗ

Πέρα μακρυά στο πέλαγο που ή τρικυμία ταράζει 
χλωμά οαλεύει κ ι} άρρωστο στά κύματα ένα φως.
—Βαρκούλα ύαλασσόόαρτη οάν ποιός υά σέ σπαράζω 

τάχα καημός κρυφός!

Μη οκ ιάζεσα ι! Τό άπάνεμο λιμάνι σέ προσμένει, 
κ ι’ ώς μέ τό φως του ό μώλος του ξαπλώνεται ό μα-

κρύς,
μοιάζει μέ χέρι που κρμτ? μιά δάδαν άναμένη, 

τό δρόμο οου νά 6ρης!
ιι

Δεμένα αράδα στοβ γιαλιοΰ την άκρη τά κα ΐκ ια  
λικνίζουνε τη ϋλίψη τους στ’ ασάλευτα νερά, 
πού δείχνουνε στά βύϋη τους τά δασωμένα φύκια  
κ ι’ άπό ψηλά πού δέχουνται των άστρων τη χαρά.

Μά ή πόντια  κι’ άπονύχτερη σά θά φυοήζη ή αύρα, 
πιά δέν τ’ άφηνε ι ατάραχα γ ιά  ν Αποκοιμηθούν, > 
και τότε λές πώς νείρουνται τ' άδέρφ ιά τους τά

μαύρα
πού άπό καιρό μισέψανε και πίσω  όέ θάρθοΰν/ 
(1914) ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Μη, του κάκου τ’ άχνάρια ζητμς νάβρης χάμω 
τού παλιού σου τού πύργου: Θά μένουν βουβά !
Σ’ δ,τι δν έχτιζες ξένοιαστα τότε στην άμμο 
άπό κρύσταλλα κι’ άλλα πετράδια Ακριβά,
'Όσο άν ψάξης δέ θάβρης ούτ’ ένα σημάδι 
τάχει πνίξει ή Αμμουδιά, καί τά κλεί τό σκοτάδι.

Μά στην άμμο θέ νάρθουν νά χτίσουνε κι’ άλλου 
κι’ δποιος λέει—πώς δέν κάνει—θαρρούν τούς γελά. 
Κι’ δσα βρίσκουν γυαλιά, κι’ δσο βρίσκουν κρυστάλλι 
με φωνές, μέ χαρές καί μέ γέλια τρελλά 
τό συνάζουν στην άμμο κομμάτι - κομμάτι 
στά δνειρά τους νά χτίσουν γυαλένιο παλάτι.

Πόσα τέτοια πίαλάτια, με μιας, γίναν σκόνη· 
κι’ δμως δές, γύρου πόσα σού δείχτει ή άμμουδιά. 
Πρωτομάστοροι πλήθια ! Καθείς θεμελιώνει !
— μέ τη σκέψη κανένας — κι δρίζει ή καρδκί ! 
Μά κι’ Αλλοίμονο δ κόσμος πώς θάταν μιά μέρά 
τέτοια κάστρα δν δέν έχτιζαν πιά : στόν άέρα.

Σύβ« π.

Χ Ω Ρ ΙΣ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΟΣΗΜ Ο ^
χ . Κ . Στ. * Ακόμα Μη βιάζεσαι. Χρειάζεται Λουριά, χ Μ, 

Ζαχ ΙίνβΓρΟΟί. Σοϋ στέλνουμε τον Ιο άριδ. θνμήοον να. 
οτείΧεις τη α>'νδοομή σου.— κ. Σ . Άστέρη. Στείλε μας κανένα 
δλλο καί τ 'α ΐηδ ινό  οον τ’ όνομα.- κ. Μιχ. Παντ. Τιδα (θεο· 
σαλανίκη). ΣοΓ> στέλνουμε τα φνλλα. Διενδ. το*'· * # .  Αί&νος» 
βϊναι ό κ. Γ Παπαντανάχης, δδος Βο”χουοεοτ(ου. ΝτΟ Μή- 
ηα>ς για την πιοΙφημη αντη σχοπιμΛτητα Λεν «Γναι φυλακι
σμένος κι 6 διευδ ντης τοΰ *Νονμά»; Συμφωνότατοι λοιπόν 
πέοα πέοα ο* όσα γράφεις. Σνμφ’̂ νότατοι καί γιά το ύστερό· 
γοαφό οον. θά  τά περιορίσουμε δσο μχοροϋμβ.— κ. Ρ. Ρ , Με 
σοΐήγγι. Δεν το καταλάβαμε. Στείλε μας χανένα βλίο—Μ. Α. 
Κα*τζ. Χανιά. Σ ' εύχαοιατονμε γιά το γοάμμα σσυ ΊΙ νά 
γινη !  Γραφτά είχανε κι αυτό !  Σοΰ στςλνσνμε το Ιο φύλλο, %ο 
ποίημά οον θ® δημοσιεοτβ.
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1 iiüílIJOT IPÜifl!
Τον είδα νάρχεται otó σπίτι μας για τελευταία 

φορά ’Αλησμόνητες μέρες, αγρυπνίες καί νύχτες, 
πού δέ θά ξανάρθ ϊ̂β πιά ποτέ, ποτέ, ποτέ !

Εκράτησα τ' αδύνατο κορμί τον. Έσήκωσα στα 
χέρια μου τό κορμί αυτό τό άστενίκό κι άδυνατισμέ- 
νο, Ώδήγησά τά έβγα του, Ιπρόσεξα κάθε περπατη
σιά του· τον έπηγα και τόνε συντρόφεψα παντού, ο
πό*.) θέλησε· τόνε βοήθησα πάντα νά μποίίνή, ν' άνε- 
βαίνη, νά κάτεβαίνη· άπομάκρυνα από -.ό μοναδικό 
του πόδι την παγίδα -Μ, τό εμπόδιο. Ετοίμασα τό 
κάθισμά του, τό κρεββάτι του, τό τρ'απ·:'.ι του. Στόμα 
μέ στόμ'α τον έκαμα νά δέχεται λίγη θροφή. "Εβαλα 
στα χείλη του τό φλιτζάνι μέ τό ζουμί για νά πιή.

Παρακολούθησα προσεχτικά τό πέρασμα των ω
ρών, των στιγμών. Στην ώρισμένη στιγμή κάθε δια
ταγμένο φάρμακο τού τώδινά έγώ* πόσες φορές την 
ήμέρα ! Έχρησιμοποιούσα τις μέρες προσπαθώντας 
νά τόν άποτραβώ άπό τούς στοχασμούς του, από τις 
λύπες του. Έπέράσα tic νύχτες στο προσκέφαλό του* 
θέλησα νά τόν αποκοιμίζω παίζοντας του μουσική, 
μά ή μουσική Ικλαιε πάντα. Μού ζήτησε, νύχτα βα
θιά, νά πάω νά μαζέψω την ύπνωτικιά παπ’αρούνα, 
κ’ έπηγα. Έφοβόμουνα μονάχη, μακριά απ’ αύτόνε. 
Μέσα στο σκοτάδι βιαζόμουνα· έ'πέίτόί έτο'ίμαζα τό 
καθησυχαστικό γιατρικό, πού ιόπινε... Κ' ό'ι άγρύ- 
πνιες ξανάρχιζαν κρατώντας ίσαμε τό πρωί· κι’ όταν 
άρχιζε νά κοιμάται έμενα ακόμη κοντά του νά τόν 
κοιτάζυ, νά τόν αγαπώ, νά παρακαλώ, νά κλαίω. "Αν 
έφευγα την αυγή, κι δμως δίχως θόρυβο, ξυπνούσεν 
αμέσως κ’ ή φωνή του, ή αγαπημένη φωνή του. μέ 
καλούσε. Και ξανάτρεχα αμέσως κοντά του, εύτυχ1- 
σμένη πού μπορούσα νά τόν ύπερετώ ακόμη.

Πόσες φορές, τό πρωί, δταν τέλος εύρισκε λίγη ά- 
νάπαψη, έμενα ώοες μέ τ’ αύτι κολλημένο στη θυρα 
του, παραφυλάγοντας τό φώναγμά του, κρυφάκού- 
γοντας την άναπνοιά του !

"Αλλα χέρια έξόν άπό τά δικά μου δέν τον ¿φρον
τίσανε, δεν τόν αγγίξανε, δέν τόν έντύσανε, δέν τόνε 
βοηθήσανε νά μην ύποφέρη. Ποτέ μητέρα δέν μπό
ρεσε νά γνωρίση μεγαλύτερη ένοιαΙ γιά τάρρωστο 
παιδί της... Μού μιλούσε γιά τή χώρα πούχεν άφί- 
σει* μού άνιστορούσε τις εργασίες του. Θυμότανε χί
λιες θύμησες καθώς καί τά περασμένα, τή χαμένή/ 
ευτυχία· και τά δάκρυά του αρχίζανε νά τρέχουν, πι
κρά, πλήθια. Έπροσπαθούσα νά ησυχάζω τή λύπη 
του μα δέν τό» δυνόαουνα, ξέροντας καλά κ’ εγώ ή 
ίδια, δτι ποτέ πιά ή ζωή δέ θά τού χαμογελούσε· κΑ α
δύνατη νά τόν παρηγορήσω, κοιτάζοντας βουβή πώς 
έτρεχαν τά δάκρυά του, έ'βλεπα νά βαθουλαίνουν κά
θε μέρα περισσότερο τά χλωμά μάγουλά του κα'ι νά 
χαλάη τό θαυμάσιο πρόσωπό του.

Μέ ρωτούσε συχνά άντ'ι γιά ποιόν άλλον, αυτός 
τόσο καλός, τόσο σπλαχνικός, τόσο δίκιος, μπορούσε 
νά ύποφέρη δλα αυτά τ’ άγρια βασανιστήρια. Δέίν 
ήξερα τί νά τού απαντήσω. Έφοβόμουνα καί φαβά- 
μαι ακόμη μήπως αυτό γινότανε άντί γιά μένα.

’Αλλοίμονο !
Τόν έβοήθησα νά πεθάνη, κ’ εκείνος, προτού νά 

μ' άφίση, θέλησε νά μού διδάξη τήν άληθινή ευτυ
χία της ζωής. Πεθαίνοντας μέ βοήθησε νά ζήσω,

Έκεΐ κάτω, πέρ' άπό τις θάλασσες, στά βουνά τής 
Αιθιοπίας, κάτω άπό τόν ήλιο)* πού ψαίνει τό ψωμί, 
στον άνεμο πού καίει κ ι̂ ξερ'αίνει τά κόκκαλα και τά 
μεδούλια, πόσους κόπους ύπόφερε ! Κανένας Ευρω
παίος δέν είχε δοκιμάσει ποτέ πρίν άπ!’ αύΐτόνε νά[ τε
λείωση τις δουλειές, πού είχε} πάρει απάνω του. ΤΙ 
αδιάκοποι αγώνες ! Τί δρόμους !

’Ό! αυτό' τό καταραμένο ταξίδι άπό τό Ταντ^ου- 
ράχ στήν Κόα κ'αί στήν Άβυσσινία. Ποιά κακιά πνοή 
φύσηξε στις ολέθριες αύτές χώρες; Ποιος κακόβου
λος άγγελος τόν ώδήγησε λοιπόν έκεΐ; Περισσότερο· 
άπό ένα χρόνο, ναί,ι περισσότερο άπό ένα χρόνο ύπό- 
φερεν έκεΐ μέ τό σώμά του καθώς καί μέ τό· πνεύμα 
του, όλες τις δοκιμασίες  ̂ ολες τις στενοχώριες. Καί 
στο γυρισμό ποιά άνταμοιβή; ’Ανταμοιβή του ήταν 
όλες οί απογοήτεψες· σωστή συφορά.

Ή άρρώστεια στριφογύριζε γύρω του. Σάν 
φαρμακερό σερπετό τόν είχε διπλώσει και λίγο-λίγσ 
χωρίς νά τό νοιώθη, μά 'σίγουρα τόν έφερε, χωρίς 
νά τήν καταλάβη, στήν τελειωτική καταστροφή.

— ’Εμπρός, θάρρος! Δέ στάθηκες είτυχισμένος 
κοντά στο βασιλιά1 έί λοιπόν, διπλάσιαζε τούς αγώ
νες, πολλαπλασίαζε τις Ικανότητές σου, εβγα άπό 
τούί| συνηθισμένους δρόμους. Δέν έχεις τό χάρισμά 
τής νοημοσύνης, τό χάρισμά τής δύναμης; "Οχι τήν 
κοινή νοημοσύνη καί τήν κοινή δύναμη· τών άνθρώ- 
πων, ώ! δχι. Υπάρχει μέσα σου εξαιρετικό πνεύμα. 
Έ? θεοτικιά σπίθα μοιράσμένη σέ καθέν’ άπό μάς, 
είναι μέσα σου μιά στιά πυρωμένη, ένα φώς πού θαμ
πώνει καί πού μπαίνει πέρά γιά πέρα σ’ δλα, παντού.

Κ’ έκεΐνο πού κάνει τή δύναμή σου, είναι ή δυνατή 
κι άπόκοτη θέληση, πού έσύ παραδίνεις στήν έξουσίά 
της τούς μυώνές σου καί τή σκέψη σου, χωρίς ν’ ά- 
κούς τά παράπονά τους μήτε τήν ανάγκη τους γι’ ά- 
νάπαψη. Έργάζου έσύ, πού έχεις πιά τόσο έργαστή* 
μελέτα έσύ, πού εϊσάι ζωντανή έγκυκλοπαιδία! Ύ - 
στερ’ άπό τήν κούραση κάθε' μέρας περνάς ένα μέ
ρος κάθε} νύχτας σπουδάζοντας τις αμέτρητες αφρι
κανικές ντοπιολαλιές, έσύ πού μιλάς εύκολα δλες τις 
γλώσσες τής Ευρώπης! Μή βρίσκης καμμιά ευχαρί
στηση στο νά πίνης, νά τρώς, σ’ δλες τις1 ηδονές πού 
ξεγελούνε τούς άλλους λευκούς! Πρόσεξε δμως! Κά
νεις ζωήν ασκητική!... Λίγες στιγμές φτάνουνε γιά 
τό φαΐ σοά1 κ’ έντεκα χρόνια δέν πίνεις παρά νερό. 
"Οτάν μαζεύης γύρω σου φίλους, τό κάνεις μόνο γιά 
νά μιλήσης μαζψ τους γιά εργασία, γιά νέα πού εν
διαφέρουν όλους. Λίγη· μουσική, καμμιά φορά πολλά 
■φώτα· μά πάντά καί κυβερνήτρα δλων ή ασύγκριτη 
:συνομιλία σου, πού μπορεί μόνο άπό σένα νά λάμπη, 
νά ευχάριστή, νά μαγεύη αυτούς, πού έχουν τήν τιμή 
νά γίνουνται δεκτοί στο σπίτι σου. Ή αγνότητα τών 
ηθών σου κατάντησε θρυλλική. Ποτέ! κανένα δντο 
λάγνο δέν πέρασε τό κατώφλι σου καί τά πόδι1̂  σου 
ποτέ δέν πατήσανε σέ μέρος; ηδονής... Νδσαι καλός, 
νάσάι γενναιόδωρος!... Τήν καλοψυχία σου τήν ξέ
ρουν καί πολύ μακριά. Εκατό μάτια παρσμονεύουν 
τά καθημερινά σου έβγα. Σ£ κάθε γωνιά τού δρό
μου, πίσω άπό κάθε δέντρο, στήν πλαγιά κάθε λόφου 
συντυχαίνεις φτωχούς. Θεέ, ποιά λεγεώνα δυστυχι
σμένων! Δόσε σέ τούτον τό παλτό\ σου, σ’ έκεΐνον τό 
γελέκο σου.

ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΡΕΜΠΩ 
(Έχει συνέχεια) (Μετάφρ. Ηλ Β).
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Λ* ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΒΔΟΜΑΔΑ 4Μ>
ΜΙΚΡΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
— Πιστεύετε στά>πνεύματα;
— Πίστευα), δτι εδώ στην Ελλάδα οΐ νεκροί 

έχουν πάντα, περισσότερο πνεύμα άπ’ τούς ζωντα
νούς. Φυσικά λοιπόν είμαι πνευματιστής.

— ΠαυακολουΟήσατε τις ομιλίες τού κ. Δοντά;
— "'Οχι-
— Θά παρακολουθήσετε τις ομιλίες τού κ. Δημη- 

τρακόπουλου: ·
— Ούτε. Σάς ειπα δτι προτιμώ τό πνεύμα τών 

νεκρών. ’Όταν πεθάνονν οι κύριοι αυτοί, άν είμαι 
ακόμα ζωντανός, θά τούς καλέσω νά μοϋ κάνουν από 
μιά διάλεξη, ανάμεσα στά τρία πόδια τού τραπε
ζιού μου.

— ’Έχετε λοιπόν καί ειδικό τραπεζάκι ;
— Σάς ειπα, πώς είμαι πνευματιστής. ’Έχω δλα 

τά όργανα πού μού χρειάζονται γιά. την τέχνη μου.
— Δεν μού εξηγείτε ένα πράμα;
— Ευχαρίστως.
— Είπατε, δτι θά καλέσετε τά πνεύματα τών ! 

ομιλητών ανάμεσα στά πόδια τού τραπεζιού σας. Τί 
σημαίνει αυτό;

— Σημαίνει δτι πολλοί άνθρωποι έχουν τό πνεύ
μα στά πόδια τους. Καί εξακολουθούν νά τώχουν, 
κι’ αφού πεθάνουν. Δεν βλέπετε, δτι τά περισσότερα 
πνεύματα μιλούν καί γράφουν μέ τά πόδια τού τρα
πεζιού ; Εξακολουθούν άπλούστατα νά κάνουν 
δ,τι έκαναν καί στην ζωή τους, μέ τά δικά τους πόδια.· 
Εννοήσατε ;

— Σάς ευχαριστώ, πού μ’ έμυήσατε στά τρομερά 
μυστήρια τού Πνευματισμού. Είναι νά χάση κανείς 
τό κεφάλι του.

— Ευτυχώς οι περισσότεροι δεν έχουν καί δέν 
φοβούνται νά τό χάσουν.

— Δεν μού λέτε ακόμα, σάς παρακαλώ ; Πισεύετε 
στά δ'νειρα;

— Πιστεύω σέ ό'λα τά όνειρα, εκτός από τά όνειρα 
τών ποιητών μας. Είναι τά μόνα όνειρα πού δέν 
ξεδιαλύνονται ποτέ.

— Γ ια τ ί;
— Γιατί είναι δλα ψεύτικα. Είναι αδύνατο νά 

γίνη ένας ’Ονειροκρίτης γι’ αυτά. Κάποτε δοκίμασα 
νά συντάξω έναν, μά πελάγωσα...

— Γιά την Τηλεπάθεια τί ιδέα έχετε;
— Είναι ένα μέσο επικοινωνίας, πιο τελειοποιη

μένο στην Ελλάδα άπ’ τούς τηλεγράφους, τά ταχυ
δρομεία καί τά τηλέφωνα. ’Απορώ μάλιστα πώς 
τό Υπουργείο τής Συγκοινωνίας δέν εχρησιμοποίησε 
τό λαμπρό αυτό μέσο, γιά κοινή χρήση. Τά τρία 
ΤΤΤ πρέπει χωρίς άλλο νά γίνουν τέσσαρα ΤΤΤΤ 
Μπορεί μάλιστα νά λείψουν αξιόλογα τά τρία πρώτα 
καί νά μείνη τό τελευταίο. Σάς βεβαιόνω, δτι ή 
δουλειά μας θά γίνεται καλύτερα. ’Έπειτα τό λαμπρό 
αυτό μέσο είναι δοκιμασμένο κ’ έχει δώσει ώς τιόρα 
θαυμάσια αποτελέσματα.

—  Πού; Στήν Ευρώπη ;
— "Οχι, φίλε μου! Στην Ελλάδα. Οΐ εφημερίδες 

μας τό χρησιμοποιούν τόσα χρόνια τώρα. Δέν τό 
ξέρετε ;

— "Ωστε τά «ιδιαίτερα τηλεγραφήματα...»
— Είναι άπλούστατα «ιδιαίτερα τηλεπαθήματα».

— Τηλεπαθήματα τών αναγνωστών δηλαδή.
— Ποιών άλλων ; ·
— Καί περί ‘Υπνωτισμού τί θά μπορούσατε νά 

μού πήτε ;
— Ή επιστήμη αυτή είναι πολύ διαδομένη στήν 

’Αθήνα.
— Γιατί δέν κάνουν λοιπόν μιά ειδικήν έδρα στο 

Πανεπιστήμιο;
— Θά ήτανε περιττό. "Ολες οΐ έδρες τού Πανε

πιστημίου είναι αφιερωμένες στήν επιστήμη αυτή.
— Μπορείτε ακόμα... ;
— Δέν μπορώ τίποτε. Είμαι βιαστικός. Μέ περι

μένει τό Πνεύμα τού Μιστριώτη.
— Μή βιάζεσθε! ”Αν έρχεται μέ τό παλιό σημειω- 

τό του βήμα, θ ’ αργήση νά φτάση.
— ’Έχετε λάθος. Οί νεκροί περπατούν γρήγορα. 

Ά π ’ τον καιρό μάλιστα, που οί ζωντανοί άρ
χισαν νά πεοπατούν μέ βήμα σημειωτό, δ Μι- 
στριώτης καλπάζει. Γειά σας ! Πηγαίνω...

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Φιλολογικές ομιλίες : Μέ ιό σκοπό νά γνωρίση πιο καλά 

σιό 'Αθηναϊκό >οιτό τού. καλύτερου: άπο ιούς σημερνού; 
μας ποιητές γει ονχοτι ρους ναι νεωιερους - ή κυριιι θεωχη 
Δρα-οπούλ· ν (Μυρτιόοΐσοα) αποφάσισε νά διόσΐ] μια σει
ρά διάλεξε αφιερωμένε, στο έργο τώ«■ ποιητών <>ΰ ών Κά- 
ί>ε διάλεξη ίίάχη τούτο τό εξαιρετικό. "Οτι έ·ας από τούς 
πιο γνωστού: λο/ίους μος θο καν-, ανάλυση-ή πιό σωστά 
είσήγη η - τού έργου τού π ιητή, ένφ ή κυοίο 0  Δρα 
κοπαδιού, μέ την αληθινή ν.ολλ τεχνική απαγγελία ιη. θ’ 
άπαγγιλη τα πιό χαρακτηριστικά ποιήματα Τ"ΐ'. Ή πρό> 
ιη  δκιλεξη, πού tío γέχτ| τήν ερχόμενη Παρασκευή 29 τού 
Μάρτη στο Φουαγέ τού Βασιλικού tí άτρου, tío είναι για 
τον αλαοά Θα οιλήσΐ] γιά τά έργο ιου ό κ. Ήλ. II. 
Βουτιεριδης, έ'ψ ή κυρία Λρακοτούλου θ ’ άπαγγε λμ πο<- 
ήμαια του άπ· την «’Ασάλευτη Ζωή» ή «Φλογέρα ·ού 
Βασιλιά* <ον. «Καημούς τή. λιονοθαλασσας» την Πολι 
ιεία καί Μονοξιο.» ιού. «Βωυούί» ναι τα «Πα άκοίρα » 
Τήν πρώ»η αΰτή δι· λεξη θ ’ “κολουtíήσουν με τό ϊ ·̂ο πρα- 
γραμμ άλλε* γιά ιό Δροσινη, Γρυπάρη, Μιιλακαση, Πορ- 
φΐΊ·α κλκ.

Θέατρο. Ξεχωριστή κίνηση tía σημείωση οτή θεοτ, ι 
κη ζ ή ι·ας μ" σειρά «πο φιλολογικέ, παράστασες, πού 
tíu τις δ" Ου ε*ας όμιλο: άπο τού. χέ< υς και καλλίτερους 
ηθοποιούς μα., μέ επί κεφαλής ιόν καλλιτέχνη τή, σκηνής 
κ. Ε Δελενάρδο. Θά παιχτούν όλο κλασικά θεατρικό έρ
γα. Ή πριότη παρασιαση δίνετα’ σήμερα Δευτέρα σιό θέα
τρα « Υιονύσ.α» μέ τον "Αμλετ τού Σαιξπηρ.

ξ ε ν η  Φ ι λ ο λ ο γ ί α

Γαλλική. —Στο θέατρο τής Σάρρας Μπερνάρ οτό Πα
ρίσι παίχτηκε τελευτ ϊα μέ π λλη επιτυχία το καινούργιο 
έργο τοϋΦ ονοουά Ιίορπέ «Ή κόρη μέ τα τριανταφυλλένια 
μαγούλα.» Τό έργο αύτό γρααμένο έπα oj σέ θέμα πού 
μπορεί να δώοη καί υλικό γιά ένα όμορφο φιλοσοφικό διή- 
τημα, είναι τρίπρακτο καί μέ εννέα εικόνες. Εΐναι μιά α
πλή σάιυρ ι τών παλαιών κοινωνιών τών πολυ όργανωμέ- 
γ ν* 6 σι γγραφέα; ήθελησε νά σατυρίση σειώντας δυνατά 
νούς θεσμούς καθε τάξης, πού περιορίζουν τήν ατομικήν 
ελευθερία : Διοίκηση, αστυνομία, υπαλληλία, πρωτόκολλα 
Καί ροιχίνες, λογοκρισίες καί καιονισμοί, δλα όσ» εμπο
δίζουν τή ζωή νά ξετυλιχτή λεύτερα κάτω άπό τον ουρανό, 
μέσα στή χρυσή ηλικία.

¡ —Ή Γαλλική ‘Ακαδημία ωρισε γιά τις 22 τού Μάη τήν 
ι εκλογή γιά το διάδοχο τού Ίουλ. Λεμαίτρ καί τοΰ κόμητα
1 Ντέ Σεγκίούρ στήν αθανασία.’Υποψήφιοι ώς τώρα γιά τήν 

πρώτη έδρα είναι οί κ. κ. Έρρ. Μπο ι τώ, ντύ Ωλεσού, 
Φωβελ, "Αβελ Έρμάν, Ταγκρέδο Μαρχελ, Βινιέ ντ’ Όκ~ 
τον καί Γκαστόν Σχεψερ. Γιά τή δεύτερη οί κ. κ. ντ* *Α- 
βενέλ, *Αντρ. Μπονιέ, ντ’ Έσπαρμπές, Ροβέρτ. ντέ Φλέρ, 
ντέ Λ«ντζάν ντέ Λαμπορί, Αίμ. Πικάρ, ντέ Ρεζέ καί Βαλ- 
λερύ-Μπαντό.
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— Ό  *χδότης ’ E y  σκι ν Μ ικ δ ή ν η λ δ  πγοακαθβ ϊ νά γνωρ ί

σο ατό κο ινό  τού; \Ρου » ο ιη ·έ ;  και Λημι>σ»ίύπ έργο τους 
• τ ή *  έκοχή  τούτη  όχου  τ6  συμφέρον τω ν γραμμάτω ν to- ο 
ονχνο Ο νσ ιπ ζττα ι σ ό  άμρβο ¿ μ  ο ρ ο ό  κέρδος Ά * α μ ι  ο< 
•το  ίργπ  χούτο ξτχωρνζουν το κο ιήμ α τπ  τού  P. Η. Β. Lyon 
«Songs of Youth ann war» πού ot στίχον του μαρτυρούν μ ια  ου· 
ν α ιή  a t  θη σ ι ι<·ύ ρυθμού κα ί κ ιίμ ιο  φορά μ ιά  πραγματική  
βύγένρ>α φ αντοο ϊα ., και το » ο ιή μ υ τβ  του Τζέφ φ ρεΰ Έ  
βέρτου Κ ρ ά μ π  «Mattins and other Poems.» Ό  π ο ιη τή ς  τοΰτ< ς 
« Ινα ι π ιο  π ρ ω τό ιιπ ο , σ τ  ς ίδέβ, του, σατυρ ίστής κα ί φ ιλο 
σοφος κ ’ ή  έμπνευσή του έχε ι πολλές πο ικ ιλ ίες.

ΊοηηνΜή 'j  δώ κ* έν*«μιση μήνα  έ ι ή θ η κ ι στή  Μ<»~ 
δ ρ ίτη  Τ(’ άγαλμα τού  Ισ π α ν ο ύ  ουγγραφέα Ι ίε ρ έ ,  Γκ ά λν  
ιο , ,  τού Ισ π α ν ο ύ  Ν τ  κεν>, κ  Οώς τον λένε. Γο  άγαλμ  , 
άπ> μ< ρμ»ρο  Κ α ια λ α ιικ ό ,  ε ΐν ο ι έργο του Β ντόρ ιο  Μ άχο, 
Καστιλλ<·νου ώ ’ ού ιοΰ , και έγ ινε μέ λα ϊκό ένανο. Ό  11ε* 
ρέ , Γκάλντος, πού γεννήθηκε στο 1845 ε ίνα ι σήμερα  6 πρυ 
τα νης τώ ν Ισ π α ν ώ ν  συγγραφέων* Αν κ* ε ίνα ι ολωοδιολου 
ττφ »ό, δμων. ήμπορτσε νο παρετ ρεθή  στη  τ·λ ετή . Ό δ ρ α  
ματ ικο ς συγγραφέα, Σ ερ α φ ιμ  'Α λβα ρ ές  ΚουΐντΟρο, πού 
έχε ι μεγ> λη φ ήμη  οτ»ι χωρα ίο υ , ομ ίλησε μέ  πολλή συγ 
κ ίνηση  γ ια  το  γηρα ιυ  μ ο ίτρ  κα ί τό έργο του. Μ<> καθώς 
έτόνυ  εν ή  εφ ίιμκριδα « 'υ 'Β λ ι ο ς *  ή  αδ ιαφ ορία  τού μεγά 
λου κο ιινού  ή τα ν  πολύ αξ ιοκα τά κρ ιτη .

Η Κ Ο ΙΝ Η  ΓΝ Ω Μ Η
ΚΙ ΑΑΑΟ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ

ίΚαρδίτσα 10 τον Μάρτη 1919 
Αγαπητέ «Νουμά»,

Κατά τύχη σήμερα, ανακατεύοντας διάφορα δημό
σια έγγραφα, βρήκα καί τό παρακάτου τού έπιθεωρη- 
τή κ. Α. Αστεριού, γραμμένο στη ζωντανή μας τη 
Δημοτική γλώσσα. ’Εκύτταζα αύτό, έκύτταζα καί τά 
άλλα. ΤΙ διαφορά ! 'Εδώ ή άληθινή έλληνική γλώσ·* 
σα, που διαβάζοντάς την οποιοσδήποτε την καταλα
βαίνει καί την αίστάνεται, έκεί ή κινέζικη, — καθώς 
έγραφες στο περασμένο σου φύλλο, — άκατάληπτη 
έντελώς γιά τό λαό πού θάν την διάβαζε, καί πού θά 
ζητούσε δραγουμάνο γιά νάν την καταλάβη. Κοά συλ
λογιζόμουνα πώς έφτασεν αληθινά ή στιγμή τής με
γάλης Αναγέννησης, βλέποντας τη δημοτική μας νά 
μπαίνη δχι μόνο στο σκολειό, στό θέατρο, σΛ διήγη
μα, στο ποίημα, μά καί σ' αυτή τη δημόσια υπηρεσία, 
από ανθρώπους σάν τό Σταματίου, τον ’Αστεριού 
κι’ άλλους.

Δικός σου
Τ Α Σ Ο Σ  Μ Π Α Τ Ρ Α Κ Τ Α Ρ Η Σ

ΣΤΗΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙ8ΑΑΨΕ0Σ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΤΣΕΟΣ

’Αφού είδαμε 1) την τηλεγραφική εγκύκλιο τού 
Υπουργείου τής Περιθάλψεως 51474 π. έ., 2) τό 
νομοθετικό διάταγμα τής 81 'Ιανουάριου 1919 «περί 
παροχής περιθάλψεως είς τάς οικογένειας τών έφέ- 
δρων έπί τρεις μήνας μετά τήν άπόλυσιν αυτών» καί
3) «τάς έοιιηνευτικάς έγκυκλίους» τού Υπουργείου 
τής Περιθάλψεως 6181 καί 5517 έ. I.

ιίαραγέλλομε : Α'. νά διαγράψητε άπό τούς κατα
λόγους περιθάλψεως δσους άπελύθησαν πρό τής 1η; 
Ίανουαρίου 1919, δηλαδή 1) τούς έφέδρους τών 
κλάσεων 1900, 1901 καί 1902, ot όποιοι θά περιθαλ- 
φθούν μέχρι τέλους Δεκεμβρίου, 2) τούς βοηθητικούς 
τών κλάσεων 1909, 1910, 1911, 1912 καί νά στεί
λετε τούς αριθμούς τών βιβλιαρίων τους στή Νομαρ
χία γιά νά διάγραφούν κι' άπ’ τά μητρψα.

Β'. ΟΙ έφεδροι τών κλάσεων 1906, 1907, 1908,

1909 καθώς καί οί βοηθητικοί τών κλάσεων 1913α' 
καί 1913β' πού άπελύθησαν τον ’Ιανουάριο, θά πά
ρουν περίθαλψη τό μήνα αύτό, καθώς καί τρεις ακό
μα μήνες, δηλαδή ακόμα καί τό Φεβρουάριο, Μάρ
τιο κι’ ’Απρίλιο καί θά διαγραφοΰν στήν 1η Μα|ου.

Διευθυντής Περιθάλψεως Τρικκάλων 
'Επιθεωρητής

Α Σ Τ Ε Ρ ΙΟ Σ  Α Σ Τ Ε Ρ ΙΟ Υ

0 Φ1ΛΑΔΕΛΦΕΙ0Σ
’Αγαπητέ Νουμά,

Είδα, δτι προκηρύχτηκε ·υ.>ι ό «Φιλαδελοειο; ποι
ητικός δ·αγυ νισμ^ς». Ή διο«Λ< πο!5 δίνει ατούς ποι
ητές γιά νά στείλουνε ποιήματά τους είναι αρκετά 
μεγάλη. Μέσα σ’ ένα τόσο χρονικό διάστημα μπορεί 
ή μούσα καθενός νά γεννοβολήση δχι έφταμηνίτικα 
παιδιά, ακόμη κι άν ή μοΰσά του γεννοβολάη σάν κου
νέλι. Είδα, δτι τό βραβείο είναι δυο χιλιάδες δραχμές. 
Βραβείο άξιόπρεπο γιά ποιητικό διαγωνισμό καί Ι
κανό νά σκανταλίση κάθε ποιητή γιά νά τό πάρη, 
αφού ποτέ του δέ θά μπορέση στον τόπο μας νά που- 
λήση τούς στίχους του σέ τιμή άκριβώτερη. Είδα, 
δτι μέσα στήν κριτικήν έπιτροπή θά είναι κι ό κ. Γ. 
Δροσίνης. Καλό σημάδι καί τούτο, επειδή κάθε ποι- 
ητής, πού θά θέληση νά στείλη στίχους του στό δια
γωνισμό, θά είναι βέβαιος, δτι δέ θά παρεξηγήσουν 
τά στιχουργήματά του αν έχουνε κάμποσες χασμω
δίες κι άν τρύς λείπη λίγο ή αρμονία κι ά’ ρυθμός στό 
μέτρο καί στή γλώσσα* Είδα άκόμη δτι ό νέος Φιλα- 
δέλφειος ποιητικός διαγωνισμός δέ ζητάει νάναι 
γραμμένα τά ποιήματα στήν καθαρεύουσα. Καί τον- 
γο καλό σημάδι, έπειδή έτσι άφίνεται κάποιος τόπος 
καί γιά τή δυστυχισμένη τή μιχτή, τήν τόσο κατα
τρεγμένη, άν καί τώρα τελευταία δέ μπορεί νάχη 
καί πολύ παράπονο, έπειδή αρχίσανε νά τής κάνουνε 
γλυκά μάτια οΐ διάφοροι κ. κ. Φραγκιάδες καί Σκι
άδες τού «Παρνασσού».

Μά μ’ δλα αύτά τά προτερήματα τού νέου διαγω
νισμού δέ βλέπω πώς θάναι καί καλο τό τέλος του. 
Τί νά σού είπώ, Νουμά μου. *Ύστερ’ άπό τή γνωστή 
έπιθυμία τού αγωνοθέτη νά βραβευτοΰνε ποιήματα 
πού νά είναι γραμμένα έπάνω στά τελευταία έθνικά 
γεγονότα, θαρρώ πώς τού κάκου δ καλόβολος γέρος 
ν’ άνακαλύψη ένα εθνικό ποιητή καί μαζί τουΙ κ' ή έ
πιτροπή τού «Παρνασσού» γιά νά τού δώσουνε τό 
προκηρύχνη διαγωνισμό. ’Αγωνίζεται ό άνθρωπος 
βραβείο. Μά άφού είναι έτσι, γιατί δέν παραγγέλ- 
νουνεί σ’ ένα δποιοδήποτε ποιητή νά τούς γράψη έ
θνικά ποιήματα τής άρεσκιάς τους καί νά τον βρα- 
βέψουνε καί νά τόνε στεφανώσουν  ̂ "Ετσι θά ησύ
χαζαν κι' δ αγωνοθέτης κ’ ή κριτική έπιτροπή κ5' έ- 
μεΐς.

Σ ΙΜ Π Λ ΙΤ Σ ΙΣ ΙΜ Ο Υ Σ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
διά τούς κ. κ. όδοηοιατρούς

Είς τδ κατάστημα LABARBERA, I. ΚΑΝΔΡΗ 
καί Σία, Σταδίου 3, παρελήφθ>?σαν τά αναμενόμενα 
δδοντοϊατρικά είδη τού έν Λονδίνψ Οίκου C. ASH 
SONS et Cie.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ 611918
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡ. 75.000.000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦ Η  750.000 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 6 1  ΕΙΣ ΔΡΑΧΜ ΑΣ
ΕΞΟΦΛΗΤΕΩΝ ΤΟ ΒΡΑΔΥΤΕΡΟΝ ΤΗ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1939

ΑΙ 0Μ0Α0ΓΙΑΙ ΕΚΔΟθΗΣΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟ Υ  ΔΑΝΕΙΟΥ

Διά τήν άοφάλειαν του δανείου δ ιατ ίθεντα ι ¿τά αΧεογάοματαΛτών έκκεχωρημένων 
τ$ Δ ιεθνεϊ Ο ίκονομική Έ ηιτροηβ  προαυδων.

ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Η ΚΡΑΤΗΣΕΑΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Η ΜΕΑΑΟΝΤΟΣ

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΑΥΣ10Ν — Ai έκδιδά- 
μεναι όμολογίαι φέρονοι τόκον έτήοιον δραχμών 6, 
πληρωτέον άνά δραχμάς 3 χή 1 3Ιανουάριου και 1 
’Ιουλίου έκάοτου έτους.

Το δάνειον έξοφλτγδήοεται τδ βραδύτερον μέχρι 
της 1 Ιουλ ίου  1939 δ ι έξαμηνιαίτον κληρώοεων είς  
τδ άρτιον. Ai κληρώοεις ένεργοϋνται ένχός των μη
νών ’Ιουνίου κα ι Δεκεμβρίου έκάοτου έτους έπι τη 
βάοει χρεωλυτικοΰ πίνακος έκτυηο/δηοομένου έπϊ 
τών τίχλων τοΰ δανείου.

Ή  Κυβέρνηοις έπιφυλάττει έαντή τδ δικαίωμα, 
δπως αιυξήοη τδν αριθμόν τών κληρόυμένων ομολο
γ ιώ ν η και νά προβή ε ις  την έξόφληοιν πάντων χών 
νπολειπομένων έν κυκλοφορία τίτλων μετά προειδο- 
ποίηοιν δύο μηνών.

Τά τοκομερίδια του δανείου παραγράφονται 
πέντε έτη μεχά την λήξ ίν  των, a i δέ κληρούμεναι δ- 
μολογίαι τριάκοντα έτη μετά την ώριομένην πρδς έ- 
ξόφληοιν ημέραν.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ Ο Υ ΔΑΝΕΙΟΥ.— Τά έξα- 
μηνια ια  τοκομερίδια ώς κα ι a i κληρούμεναι όμολο- 
γ ία ι πληρώνονται έν Ά θήναις π«ρα τη 'Εθνική Τρα- 
πέζη χης *Ελλάδος, έν τα ϊς Έ παρχίαις δέ παρά τοϊς 
ύποκαταοτημαοι και μνταποκριτάίς αύτης.

Ai όμολογίαι τοΰ δανείου θά εϊνε δεκτα'ι ε ις τά 
ταμεία τοΰ βράχους ώς έγ^νηοις ε ις την ονομαστι
κήν αΡτών αξίαν.

Η ΤΙΜΗ ΒΚΔΟΣΕΩΣ καθωρίοθη εις 95 
ο)ο, ήτοι δραχμαι 95 δ ι’ έκάοτην δμολογίαν τών 100 
δραχμών.

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ τον δανείου d- 
νέρχεται ε ίς 6,32 ο)ο  .

Διά τούς έγγραφομένους δ ι’ εντόκων γραμμα- 
χίω ν ό πραγματικός τόκος φθάνει μέχρις 6,41 o jo ,  
εάν τά έντοκα εϊνε τρίμηνα και μέχρις 6,50 o )o t έάν 
εϊνε έξάμηνα.

Τό τίμημα τών όμολογιών θά καταδληϋή ύπδ 
τών έγγραφηοομένων εϊτε τοϊς μετρηχοϊς είτε διά  
γραμματίων της Ε θνικής Άμθνης έκδεδομένων δύο 
τουλάχιστον μήνας πρδ τής ένάρξεως τής έγγραφης, 
ήχοι έκδεδομένων πρδ τής 15 Φεβρουάριου 1919.

Τά έντοκα γραμμάτια Έ θνικνς Ά μύνης ύά γ ί- 
νωνται δεκτά δ ιά  την πληρωμήν τοΰ τιμήματος τών 
όμολογιών ε ίς  την δνομαοχικήν αΡτών άξίαν πλέον 
1 ο)ο  έπι τής δνομαοτικής ταύτης άξίας.

Ai διά  γραμματίων τής ’Εθνικής Ά μύνης ένερ- 
γούμεναι έγγραφαι έξοφλοΰνται άμέοωζ δμα τη έγ
γραφη και δ ι’ ολόκληρον τδ ποοδν χής έγγραφής.

'Η ονομαστική α ξ ία  τών έντόκων γραμματίων 
τής Έ ϋνικής Ά μύνης ηνξημένη κατά 1 ο)ο  δέν 
πρέπει νά εϊνε άνωτέρα τοΰ τιμήμαχος έκδόοεως 
τών όμολογιών δ ι* ας ή έγγραφή.

Ό τόκος τοΰ πρώτου τοκομεριδίου άρχεχαι τρέ- 
χων από 1 ’Ιουλίου 1919, oi δέ έγγραφόμενοι έχονοι 
δικαίωμα έφ ’ όλοκλήρου τοΰ πρώτου τοκομεριδίου 
λήγοντος τή 1 ’Ιανουάριον 1920 οιοοδήποτε καί δν 
η δ τρόπος τής πληρωυής τον Ιοοτίμου τών όμολο
γιών.

Ό έξοφλών τήν έγγ ραφήν τον εϊτε τοΐς μετρη- 
το ϊς  άμέοως κα ϊ δ ι’ δλόκληρον τό ποόόν, εϊτε δ ι
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έντόκων γραμματίων δ ικαιούχοι τόκου δραχ. 1.20 
δ ι έκάοτην ομολογίαν 6νομαοτικον\ κεφαλαίου 100 
δραχμών.

Τό ποοόν τοΰτο έκπίπτεται έκ του καταδληχέου 
υπό τοί! έγγραφομένου ποοοϋ.

Έφόοον τό τίμημα τών ομολογιών καχαβάλλε- 
ται τοΐς μετρητοϊς επιτρέπεται ϊνα  ή καταβολή γ ίνε- 
χαι κατά δόοεις ώς έξη ς :

Δραχμαι 15 κατά τήν έγγραφήν, ήτοι άτιό 15 
^Απαλίοι; ι {χρι 20 ίδιου.

Δραχμαϊ 40 έντός δύο μηνών από τής έγγρα
φης, ήτοι μέχρι τής 20 ’Ιουνίου 1919.

Δραχμαι 40 έντός τριών μηνέσν από χής έγγρα- 
φής, ήτοι μέχρι τής 20 Ιουλίου 1919.

Σύνολον 95, όοη ή τιμή τής έκδόοεως.
Άναλόγως γ ίνετα ι ή έξόφληοις εγγραφής ονο

μαστικού κεφαλαίου πολλαπλαοιου των ΐυ υ  οραχμονν.
£ΐ παραόοοις τών όριοτικών ανωνύμων τιχλων 

ε ις  τους εγγραφ ιρομένους) υε/.ει ενεργηυη προ της 
j ^εκεμυρίου 1919 κα ί έναντι ε ις  χειρας των 
αποδείξεων έγγραφής.

‘Η κατανομή τών εγγραφ ιρομένων τίτλων θέ- 
λει περατωϋή μέχρι τής 1 Ιουν ίου  1919.

¡Καθ’ ήν περίπτωοιν α ι έγγραφαι ήϋελον ύτιερ- 
6ή τό όνομαοχικόν κεφάλαιον τών 75,000,000, ή δ ια 
νομή τών τίτλων θέλει γίν\\ κατ’ αναλογίαν μεταξύ 
τών έγγραφέντων έπ ϊ τής έξής δάοεως.

1) Θά έξαοφαλιοθή ή διανομή ε ις χονς χατα- 
βαλόντας τό τίμημα δι* έντόκων γραμματίων.

2) Θά έξαοφαλιοθή ή διανομή ε ις  τούς έγγρα- 
φέντας δ ιά  1 ή 2 ομολογίας τών 10Ó δραχμών.

3 ) Θά έξαοφαλιοθή ή διανομή ε ις  τούς έγγρα- 
φένχας τοΐς μετρητοϊς κα ί καταδαλόντας τό τίμημα 
ε ις  ακέραιον,

4) TÓ υπόλοιπον θά διανεμηθή άναλόγως με
ταξύ τών λοιπών έγγραφέντων.·

Έ γγραφοί γίνονται δεκτοί από 15 ’Απριλίου 
1919 μέχρι 20 ίδιου μηνός κα ί έτους.

1) Παρά τή ’Εθνική Τραπέζη τής 'Ελλάδος και 
τοΐς Ύποκαχαοτήμαοιν αυτής.

2 ) Παρ’ έλοις τοΐς Δημοοίοις Ταμείοις.
3) Παρά τα ΐς έν Έ λλάδι λειτουργονοαις Τρα- 

πέζαις, και Ύποχαταοτήμοιν αυτών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
Διά του υπό έκδοσιν νέου δανείου τών 75 έκαταμμυ- 

ρίων ήδη παρέχονται είδικώτερον εις τούς πολίτας 
τά Κατωτέρω πλεονεκτήματα :

Α') Τό δάνειον τοΰτο άπαλλάσσεται παντός φό
ρου, τέλους ή κρατήσεως, τόσον εις τό παρόν όσον και 
εις τό μέλλον. Κατά συνέπειαν, δέν δύνάται κανείς νά 
ίσχυρισθή ότι τό Κράτος δίδει τον τόκον μέ τό ένα 
χέρι καί τον παίρνει' πίσω μέ τό άλλο. Τά τοκομερί
δια του νέου δανείου είναι έντελώς άφορολόγητά.

Β') Εις έποχήν, κατά τήν όποιαν τό χρήμα είναι 
τόσον πολύ άφθονον καί ό τόκος τόσον πολύ χάμηλός 
έν τή άγορρ, τρ νέον δάνειον παρέχει 6 ο) ο ονομα
στικόν, πραγματικόν δέ 6,32 ο)ο. Καί τοΰτο, διότι ή 
τιμή έκδόσεως καθωρίσθη είς 95 ο)ο, δηλαδή κάθω- 
ρίσθη, ότι μία ομολογία τών 100 δραχμών θά πωλή-

ται αντί 95 μόνον, τοΰθ’ όπερ σημαίνει αΰξησιν τοΰ 
άρχικοΰ τόκου κάτά 0,32 ο) ο.

Γ') Έκτος τών γενικών άσφαλειών, τάς όποιας 
παρέχει τό Ελληνικόν Κράτος, κατά τά ανωτέρω έκ- 
τεθέντα, τό υπό έκδοσιν δάνειον είδικώς ασφαλίζε
ται καί διά τών πλεονασμάτων τών υπεγγύων προσό
δων, αΐτινες έχουν έκχωρηθή είς τον Διεθνή Οικονο
μικόν "Ελεγχον καί συμποσοΰνται, κατά τόν τελευ- 
ταΐον έπίσημον λογαριασμόν, είς 17,330,682 δραχ. 
μάς, άρκοΰντα οΰτω όχι μόνον δι” έν, αλλά διά τρία 
δάνεια τών 75 έκατομμυρίων.

Δ') Παρέχεται σημαντικωτάτη ευκολία κατά τήν 
έγγραφήν, διότι έπιτρέπεται ή αξία τών 95 δραχμών 
δι’ έκάστην ομολογίαν νά καταβληθή είς τρεις δόσεις 
έφ’ όσον, έννοεΐται, ή έγγρ'αφή γίνεται τοΐς μετρη- 
τόις. Κατά τόν τρόπον τοΰτον τό δάνειον γίνεται πράγ
ματι Εθνικόν, καθισταμένου δυνατοΰ είς όλους ανε
ξαιρέτως τούς "Ελληνας νά συμμετάσχουν είς αυτό 
καί διά τής έλαχίστης έστω οίκονομίας των.

Ε') Ή έξόφληοις τοΰ δανείου έκ μέρους τοΰ Κρά
τους, θά άρχίση αμέσως δι’ Ιξαμηνιαίων κληρώσεων 
ομολογιών είς τό άρτιον, δηλ. είς τάς 100 δραχμάς, 
οΰτως ώστε τό βρΟδύτερον μετά εΐκοσιν έτη, ήτοι μέ
χρι τοΰ 1939, τό δάνειον θά έχη τελείως έξοφληθή.

ΣΤ') Τό ύπή έκδοσιν δάνειον είναι τό καλλίτερον 
μέσον χρησιμοποιήσεως τοΰ πλεονάζοντος χαρτονομί
σματος, ή δέ επιτυχία αύτοΰ τό άσφαλέστερον μέσον 
έλαττώσεως τής πληθωρικής κυκλοφορίας αύτοΰ καί 
εύθηνίας τής ζωής. Διά τής προσφυγής ήδη είς τό 

,ύπό έκδοσιν έσωτερικόν δάνειον, έν τφ όποίφ έπιδιώ- 
χεται ή χρησιμοποίησις ενός ποσοΰ τραπεζογραμμα
τίων, είναι προφανές ότι ένισχύεται ή αξία έκείνων 

1 τά όποια θά μείνουν, ένισχύεται ή αξία τοΰ Τραπεζο
γραμματίου τής 'Εθνικής Τραπέζης, ένισχΰεχάι έπί- 
σης ή πίστις αυτής οΰτω, έπιτυγχάνεται δέ συγχρό
νως καί ύποτίμησις τών διαφόρων έμπορευμάτων, 
έξασφαλιζομένης οΰτω είς τόν λαόν ζωής εύθηνής.

Ζ') Τό ύπό έκδοσιν δάνειον είναι τό καλλίτερον 
μέσον χρησιμοποιήσεως καί τών έντόκων ταμειακών 
γραμματίων ακόμη. Διότι καί ταΰτα γίνονται δεκτά 
διά τήν πληρωμήν τοΰ τιμήματος τών ομολογιών του 
δανείου, γίνονται δέ δεκτά είς τήν ονομαστικήν των 
αξίαν και προς τούτοις κατά 1 ο)ο έπί πλέον ταυτης. 
Κατά τόν τρόπον τοΰτον είναι προφανές, ότι διά τους 
έγγραφομένους μέ έντοκα γραμμάτια είς τό νέον δά
νειον ό πραγματικής τόκος φθάνει μέχρι 6,41 ο)ο έάν 
τά έντοκα είναι τρίμηνα, καί μέχρις 6,50 ο)ο έάν εί
ναι εξάμηνα.

Π') ÁÍ όμολογίαι τρΰ ύπό έκδοσιν νέου δανείου θέ- 
λουσιν είσαχθή ευθύς αμέσως είς τό Χρηματιστήρι- 
ον. Τοΰτο σημαίνει, ότι οί κομιστάί των θά δύνανται 
είς οίανδήποτε στιγμήν θέλουν νά άποχωρισθοΰν αυ
τών, πωλοΰντες αύτάς είς τό ΧρηματιστήρίΦν, καθ’ 
όλας δέ τάς ύπαρχούάας βεβαιότητας είς τιμήν ύψηλο- 
τέραν τής δνομαστικής των αξίας, ώς μαρτυρεί ή τε
λευταίως άρξαμένη μεγάλη ζήτηάις τών Χρεωγρά- 
φων τοΰ Ελληνικού Κράτους είς τά Χρηματιστήρια 
καί ώς άφίνουν ακόμη νά συναχθή ασφαλώς αύτοι οί 
έξαιρετικώς συμφέροντες όροι τοΰ ύπό έκδοσιν δα
νείου, οίτινες, προσελκύοντες όλόυς τούς "Ελληνας 
είς τήν έγγραφήν, ώρισμένως είν̂ χι προωρισμένοι νά 
προκαλέσουν ταχέως πρωτοφανή χρηματιστηριακήν 
ζήτησιν τών τίτλων τοΰ νέου δανείου.


