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Οί ΰπογράφοντες είναι οί μόνοι 
υπευθυνοι τών δημοσιευόμενων 

άρθρων.
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α :

Φτάνει πλέον—  Λεοκλής Τριανταφνλλϊδης. 
Καλλιτεχνία γ~  Δ. Γ. Μ.
Χυνοπωριανές ζουγραφιές— Δημ. ’ Αγγελικός. 
Τύποι τοΰ πολέμου, ό παίκτης τοΰ Χρυσού— 

Α. Μακρής,
Πώς εσχηματισθησαν αί πρώται ανθρώπινοι 

κοινωνιαι —  Γ. Δ. Λονβαρης. 
Χαίρε χώρα τοΰ Σουλτάνου—'Ελδα Λαμπίοη. 
Λειτανεία τού φθινοπώρου—  Jean Elle. 
Γιαννούλα —  Πρίγκηψ Φ. Βρνώνης. 
Περσική φιλολογία— Τό φώς μβυ —  Σααδή.
. Εκκλησία- ό σκοπός τοΰ άγώνος- Κτασίφιλος.
■ Κ’ έπινα μέσ’άπτά χείλια σου— AWr. Λαττα-

ϋιώιης.
. Ο πνευματισμός - Φιλοκτήτης X  Βλαχόπονλος.

δ " θ .
■Κριτικά φτερά -Ες αφορμής τοΰ φθινοποόρου 

τοΰ Jean Elle. —  ΛΓ.
. Χρυσά λόγια —  Ή  αισθητική έν τή μου

σική —  ΙΙρ. Βρνώνης.
, Ή  κακούργα —  διήγημα —  Σάλιος Μα- 

ρααλής.
Η Ζωή επίλογος — Έ ρεννητης.

Camille Le-17. Ο Νεκρός— μυθιστόρημα
monier.

18. Πεζοτράγουδα —  Εικόνες —  Σϊμος Φάνας
19. \ πνου δακρυα —  Γιάννης Γρντχάοης.
20 Βιβλιοκρισία —  Φ. X . Β.
21. Περίεργα
22. Κοινωνικά.
23. Οι υποστηρικταί τής μεγάλης ιδέας.
24. Ό  Ταχυδρόμος μας.
25. _ εχασμενα κοντρατα.— Κώοτας Κηζεπης.

Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ  :

1. Έ λ δα  Λαμπίση.
2. Marie du Chastain.
3. Ό  κ. Jean Ernest.
4. Η δις Σ. Άποστολίδου.
5. Ό  κόμης Arnold de Snys.
6. Οί δημοσιογράφοι μας.

ι. Εικόνες απο το σημειωματάριο μιας ανεψιάς
8. Σκηναί άπό τό Περσεμπέ Παζάρι.
9. 'Ο  Νεμπουλένιος.
10- «Αποφεύγετε τάς παραποιήσεις «
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5Ε0ΚΛΗΣ ΤΡΙΗΙίΤΛφΥΛΛΙΑΗΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΪΘΤΝΟΣ

Γ. Δ. ΛΟΫΒΒΡΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Galata, Moumhane Nomico han, 27
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο Ν  Π Ε Ρ Α  1 6 8 8

ΩΡΑΙ ΕΠ ΙΣΚ ΕΨ ΕΩ Ν :

Διευθύνσεως: Δευτέρα και Πέμπτη 12— 14 μ. u. 
Συντάξεως: Κ αθ ’ εκάστην 10— 14 μ, μ.

Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Ν Α Χ Ρ Η Σ Τ ΙΔ Ο Υ
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^ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Φ Τ Α Ν Ε Ι Π Λ Ε Ο Ν

Γιά νά γράύω  τά λίγα αύτά λόγια, άφορμή 
έλαβα άπό κάτι ποϋ διάβασα γιά τό μνημόσυνο 
ποΰ έκαιιε ό πατριάρχης μ ας την ποοπεοασμένη Κυ
ριακή. Διάβασα π ώ ς άνέθεσε ό π ατριάρχης υ ας σε 
κάποιον νά σ ιν ά ξ η  aco μνηιιόσυνο πρόσωπα τά 
όποια θ ', ζητοκραύγηζαν τόν Γ ε ρ μ α ν ό ν  τ ό ν  W  
γιά νά άποδειχθή στό λαό μ α ς  οτι ό λ α ό ς  τόν εκ 
τιμά και τόν θέλη γιά πνευματικό του αρχηγό.

Είναι αλήθεια ποϋ άν δέν έγνώ οιζα  καλά τόν 
πατριάρχην μ ας , ηέ θά πίστευα ποτέ σ ’ αύτή  τη 
διάδοση  καί (ίά τή διέύευδα μ άλιστα , δπ ω ς έκα
μαν κάτι καθημερινά μ α ς  φύλλα. Ίον γνωρίζω  
δμ ω ς καλά, γνω ρίζω  τη άνικανότητά του καλλί
τερα, γνω ρίζω  σέ τί κ ατάσταση  περιέφερε τό έθνος 
μ α ς  και για υτό έχω τό δικαίωμα καί φ ω νάζω  μ ’ 
δλη  τή δύναμη ποϋ μπορεί νά έχη έν α ς  π οΰ  βλέ
πει τό έθνος του νά καταρρέη, τη θρησκεία του νά 
έκπορνεύεται, τό λαό του νά ΰποφέρη, νά κατα- 
τρέχεται, νά κινδυνεύη νά καταστροφή, ενώ άπό 
το άλλο μέρος άρχηγοί, ποΰ δέν τους άξίζει αύτό 
τό όνομα, ζητούν θέσεις, τίτλους, τιμές, χρήματα, 
άμ α ξες, ε’ ξοχές, φαγοπότια, ζητούν νά ευφραίνουν 
τά γερασμένα τους κόκκαλα και νά κηλιδώνουν 
τήν άσυνείδητή  τους συνείδηση , γιατό και φ ω 
νά ζω . Φ Τ Α Ν Ε Ι Π ΛΕΟ Ν  ί

’ Ηταν πιά καιρός νά όμ ολογή σω μ ε τήν άνι
κανότητά μαο, νά  προαδεχτοϋμαι τήν καταστροφή 
ποϋ προξενήσαμε στό έθνος μ ι ς ,  νά διούμε ολο
κάθαρα τήν κ ατάσταση  στήν όποία φέραμε τό λαό 
μ ας, νά π αρατήσω με πιά τις τιμητικές μ ας θέσεις 
καί νά άποσυρθοϋυε, ξεχασμένοι, νά περάσωμε τις 
τελευταίες μ ας μέρες σέ λήθη κα\ περιφρόνηση 
ποϋ μ άς άξίζει. αφ ήνοντας τή δοιή κ η ση  τοΰ έθνους 
ποϋ  άκροτηριάσαμε, σ ’ άλλους, και υπάρχουν δύο 
τρεις ποϋ δέ θέλω νά τους όνομ ατήσω .

'Ο λοφάνερη απόδειξη τή ς καταστροφ ής αύτΰς 
είναι τά άποτελέσματα τοϋ κακού παραδείγματος. 
Είδα καί γνω ρίζω  δεσποτάδες οΐ όποιοι δέν μ π ο
ρούν νά κάμουν δίχω ς άνη^ιές καί άν ύπάρχη κανείς 
ποϋ δέ θά θελήσει νά τό πιστέ^η, ά ς  έλθη σ ’ έμένα 
έχ&) νά τοϋ δείξω  κάμποσα πιστοποιητικά έγγραφά.

Μοΰ φαίνεται αληθινά, παράξενο, π ώ ς  ό λαός 
μ ας, ό συνηθισμένος στή  σ ιω π ή , ό συνηθισμένος 
νά  ύποφέρη δίχ ω ς νά  μιλη, μπόρεσε καί άνοιξε έπ\ 
τέλους τό στόμ α  του, γ ιά  τή  σ ω τη ρ ία  του. Κα'ι δέν 
είναι ό τύπος ποϋ τού ς έξέγειρε κ αθώ ς θέλουν νά 
ποΰ ν μερικοί. Ό  λαός, ένοιωσε μόνος του τή θέση 
του καί μόνος του  φ ώ ν α ξε . Ό  τύπος μ α ς  είνάι 
συνειθισμένος νά μαζεύη  δεκάρες.

Δέν πρέπει ποτέ νά βάσιζάμαστε σ ’ αύτόν. 
Μάς έδωσε προχθές ένα παράδειγμα οίκτρό, θταν 
μαζεύτηκε στή γερουσία σύμφωνα μέ τή πρόσ

κληση τού προέδρου της. Μ αζεύτηκαν δλοι σάν 
σαστισμένοι μαθηταΐ, σάν ξη λάνκουρα— άντιπρό- 
σω ποι τοϋ έλληνισμοϋ !— έδειξαν δτι είναι περισ
σότερο καμωμένοι γιά σαλαπ ουριατζηδες παρά γιά 
δημοσιογράφοι απούσαν μέ άνοίχτό στόμα τό τί τους 
είπαν κα'ι έφυγαν. Δυστυχισμένε λαέ  ! Πρέπει μ ό 
νος σου  νά φο^νάζης στήν άνάγκη σου  ! Κάνεις δέν 
σέ προσέχει. Έ χ εις  ξυλιένους) άντιπροσώπους ! 
’Αλήθεια, σκέφτηκες ώ  ! Ομογενές στοιχείο, ποιός 
σέ διευθύνει εδώ  ή ποιός σέ άντιπ ροσω π εύ ει;

Υ π άρχουν  καμμιά δεκαριά συμφεροντολό
γοι τους οποίους όνομάζομεν « " Ε λ λ η ν α ς  δ η μ ο 
σ ι ο γ ρ ά φ ο υ ς » .

Μάθε τό λοιπόν ώ  ομογενές στοιχείο, δτι δέν 
έχεις κ α .έν α  άλλον π ροστάτη  καί ΰπεραπιστή, 
έκτος αυτώ ν. Ά λ λ ’ αύτο'ι μ ας έδειξαν τί είναι. Δέν 
θέλω νά τούς στολίσω  μέ μερικά άκόμη επίθετα, 
δχι γιατί άποτελώ καί έγώ μέρος τους. όχι γιατί ή 
μουν στή  γεοουσιαστική συ ζή τησι άλλα επειδή το 
φτωχό μου φύλλο δέν μοϋ τό επιτρέπει. Έ πρεπε, ναν 
έπρεπε θ '  ά ',λ ο υ ς , νά είναι πολίτικοι δημοσιογρά
φοι. Ναι, χρειαζούντανε έ'να καθημερινό όργανο 
σ ’ εμάς, δπ ω ς τό φαντάζομαι.

’Αλλά oi ομογενείς μ ας είναι συνιθισμένοι νά 
σκορπούν σέ μύρια δσα  περιττά πράγματα τά χ ρ ή 
ματά  τους· Αυτό ΐό  φύλλο χρειάζεται καί πρέπει 
νά ύπάρξη

Β ρισκόμαστε σ ’ ένα άπέραντο ωκεανό, ξένοι 
έρημοι, μ άς χτυπούν άπό παντοΰ πελώρια κύματα, 
πνιγόμαστε, χάνομε τό ήθικόν μ ας και ταφόμεθα 
ζω ν ταν οί. Γιατί ; Γιατί δέν έχομε ένα προστάτη , 
έναν άρχηγό. Ώ ς  τώ ρα  βασίζαμε τάς έλπίδας μ ας 
σ ’ ένα πατριάρχη. ’Α λλά μ ά ς  άποδείχτηκε— λίγο 
άργά— ή διεστραμμένη  του συμφεροντολογική κ τη - 
νω δία . Δέ βρέθηκε κανείς νά μ άς τό πΰ. Τό νοιώ 
σαμε μόνοι μ ας , καί τόν βγάλαμε μόνοι μ ας, δυ 
σ τυ χ ώ ς λίγο άργά, άφοΰ μ άς ήπιε πειά σά βδέλλα 
δλο μ α ς  τό αίμα.

Τό είπα και τό ξα να λ έγ ω - Βαδίζομε π οός τόν 
δλεθρο. Το έθνος μ α ς  είνε κατακοεουργημενο, τό 
ήθικό τη ς  κοινωνίας μ α ς  έκπορνεύΐηκε. θρησκεία 
δέν έχομε πειά, πνευματικό άοχηγό κανένα. Βασί
ζαμε λίγες έλπίδες στού ς έ φ η μ ε ο ι δ ά δ ε ς  μ α ς ,  
άλλά μ ά ς  άπόδειξαν δτι είναι κούτσουρα, ένας δι
π λ ω μ ά τη ς δέν ξεγελνιέται μέ έναν καφέ, ούτε μέ 
δυο γλυκά λόγια, δταν τοϋ λένε γελέκι πρέπει νά  
καταλαβαίνει ποκάμισο καί νά  καταλαβαίνει δτι 
μία κοινωνία ή όποία έπι τέσσαοα  χρόνια κ ατα
ρημάχτηκε ύ φ ’ δλας τά ς έπό\|;εις, δέν φτάνει ούτε 
πενήντα χ ρονώ ν άκάματηγενική και άγρυπ νη , 
δουλειά γ ιά  νά  διορθωθη.

Γνωρίζω  πολυ καλά δτι δλοι τους θά μοΰ επι
τεθούν, θά μέ μ ισήσουν, θά στρέφουν τά λόγια 
τους, δέ θά μέ χω νεύουν, θά μέ κάμουν έχθρό τους 
καί θά μέ καταπολεμήσουν.

Αύτό δέ μέ τρομάζει καθόλου. ’Απεναντίας μ ’ 
εύχαριστεΐ. Μ’ εύχαριστεΐ γιατί τά άπελέκητα τά  
ξύλα θέλω νά είναι έχθροί μου και μόνον ο ι α ν -

M A R IE  D U  C H  A S T  A IN

ή ευρωπαϊκής φήμης καλλιτέχνις τής οποίας ή βυναυλία δίδεται 
είς τό χειμερινόν θέατρον τών Μνηματακίων τή 18η Νοεμβρίου.

Σ Η Μ .  —  Ε ίσ η τ ή ρ ια  χ μ Α ο Φ ττ ·*  β ΐς χά γρΛψΜΪΛ μ α ς .

β ρ ω π β ι  νά είναι φίλοι μου Ά ς  σκεφθοϋν 
*ύτά  τά λόγια μου καί άς νοιώ σουν τήν 
εύθύνη τους και τό λόγο ποϋ έχουν νά 
δώ σουν . Δέν μ π ορώ  νά π ώ  περισσότερα, 
τό φύλλο μου δέν είναι πολιτικό. Μιλώ 
γιά τήν κοινωνία και ξεύρω  γιατί τούς 
τά  λέω  αύτά. Υ πάρχει ένα μάτι ποϋ 
βλέπει παντοΰ και ά ς  προσέξουν. Το 
ξερά  αύτά κεφάλια δσο λίγα κι’ άν είναι 
μάς έφεραν στήν κοινωνική θέση ποϋ 
βρισκόμαστε και μέ άναγνάζουν σήμερα 
νό  τους φ ω ν άξω  μ ’ δλο τό πάθος ποϋ 
σπάνια αισθάνομαι: Φ ΤΑ Ν Ε Ι Π Λ Ε Ο Ν  ’

Έ χ ομ ε  καί κάτι άλλο ποϋ μ ά ς  
καταστρέφει έμας. Έ χ ο μ ε  τήν άντιζη - 
λεία . Κ υττάζομε π ώ ς  νά π ω λή σουμ ε 
πέντε φύλλα περισ*ότερα άπό τόν ά λ 
λον Ksl γιαυτό βγάζει ό ένας τα μάτια 
τοϋ  άλλου  καί εϊυαστε πάντα ασυνεν
νόητοι, δέν έχουμε ομόνοια, δέν σκεπτό
μαστε τά ίδια, ό ένας θέλει τόν τάδε 
πατριάρχη καί ό άλ λος τόν άλλο καί 
μπαίνει επί τέλους τό πειό κούτσουρο, 
γιά νά ϊκανοποιηθή ό έγοησμός δλο>ν 
καί νά καταστροφή τό έθνος.

Γιαυτό, φίλοι μου, αδελφοί μου, 
χρειάζεται— άς τά πούμε παστρικά καί 
ξάστερα  —  μιά ’ Ε θ ν ικ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α .
Είναι ή πειό μεγάλη μας κοινωνική 
άνάγκη" Χ ριιάζεταί έναχ ύποστηρικτής 
καί είμαι βέβαιος πού θά βρεθή

Ό σ ο ι βλέπουν, όσοι κρίνουν, θά 
διοϋν δτι έχω δίκαιο καί θά άκολουθή- 
βουν τή γνώμη μου. Ί'πάρχουν δμως 
καί μερικοί Βλαστοί συνηθισμένοι νά 
υπερασπίζωνται τούς παπάδες (οϊ μεγα- 
λείτεροι παράγοντες της καταστροφής 
μας) γιά λόγους κληροδοτημάτων. Α ύ - 
τοί άς μοΰ έπιτεθοϋν.άς μέ κατακρίνουν καί άς κρα
τήσουν μόνοι τήν εύθύνη άπέναντι τής προόδου 
τών προγόνων μας. Γιαυτούς δέν ύπάρχει έλπίδα.

ΝΕΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΗΣ

Π Ρ Ο Σ Η Χ Ω Ζ :

Ή  ΚοννωννκΛ διαφθορά, ποΰ έπηλίβ Οτην πόλη μ ας 
Από τούς γερμανούς. Παραδείγματα.

Κ Ά Α Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Λ

Τξέμμα Κ αζαρέζτο

Πριν άπό λίγες μέρες μας πρόβαλλε στό χειμεριν* 
θέατρο μ* τό ρόλο τής Φράτζης στό Wllzertraum ή 
βνμπαθητική καλλιτέχνις Τζέμα |pmo. Μ ’ δλη της 
την ξενική προφορά κατόρθωσε yd μάς παρουσίασή μιαν 
Λληθινή βιενέζα χαριτωμένη.

Ύατεροναε κ&πας ατά σκηνικά μά ttvm και ή δεύ

τερη φορά π Ανεβαίνει σε σανίδι και με ρόλο τόσο δύ
σκολο. Στή μουσική ήταν τέλεια. ° Η  φωνή της, φωνη με
ταλλική, $χει χδτι το Ιδιόρυθμο, κάτι ποΰ χυριολεκτικώς 
mi μαγεύει

*

01 Μυλωνάδες.

Κάνεις δεν περίμενε τόση Ιπιχνχία στους μυλωνά 
Ή  Λ“ Άποστολίδου μας παρουσίασε μιά Ροζίνα αμίμη
τη, ή Ιδέα μας πάντοτε ήταν αυτή : πώς ή ό»? Άπυστι— 
Ιίδου στους ρόλους τοϋ είδους αντοϋ if ναι απαράμιλλη. 
*0 χ Σεργιάδης ώς Μπάρμπα Γιώργης εδειξε άκόμη ιιιά 
φορά τό τάλαντο ποΰ κρίβει μέσα ταυ. Ό  κ. Ραπτόπο»- 
λος άρκετά καλός, τοΰ συνιατοΰμε περισσότερη μελέτη

Ό κ  Σκάθαρης δίν είναι ηθοποιός πρωτόβγαλτος, 
τόν είχαμε γνωρίσει βτ· θίασο τοΰ Λεπενιώτη. Στήν ' * -  
θήνα είχε κάμει θρίαμβο’ ήταν επόμενο νά χειροκροτηθή 
και στήν Πόλιν μας.

Ό κ .  Λημητριάδης ώς Π  ίππος, λιγάκι καραγκιόζη.. 
κατά τή γνώμη δέ μερικών συναδέλφων μου « μηούζης » 
Το κόρο πολυ Ιπιτνχές.

Α. Γ. Μ.
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ι.

Καλώς το τ’ άγαπηιιένο μον χννόπωρο ! Στήν ερη
μιά τή μαύρη τής κάμαρης μου, Βοριαδάκι χιινοπωριανό 
πον μυρίζεις καλοκαίρι φευγάτο, σέ προσδέχομαι δ/.ο χ ,αρά

Καλώς το ! Κ  εχεις τραγούδια πάλε νά μον πής σαν 
πάντα λ εχεις καί πόνονς νά μ έ μπιπτενθής !

Με πυρωμένα όνείρατα τής άκαμάτρας Ζέπτας τό 
βαριοτύρανο ρηγάδεμα μ° ειχε δεμένο, όποιαν Βοριαδάκι 
χννοπωριανό, ακόυσα τή φωνή σον τί/ ϋλιμμένη κληίον- 
τας νά λέβ τής Μοίρας τά δαρσίματα στά φύλλα πον ιό Ο ι 
μπό μαοάζι τάκανε κ εγνραν και ταειδα πον κουνιούνταν* 
σά νάλιγαν θλιμμένο μυρολόγι σε κάθε ιστορία σον : ·ι ώϊμέ, 
φευγάτο καλοκαίρι, ώϊμέ !__  » Και άλαφροξνπνησα Κα
λώς το, τάγαπημένο μον χννόπωρο !

II.

Νάτο, τό βουρκωμένο σύννεφο στά φζερά τάγέρα, νά 
το, τό σύννεφο που θά φέρη τή γρινιάρα μάγισσα βροχή, 
τή χορεύτρα τήν υπέροχη, τήν ύγρομάτα τή βροχή....

Ώ  νά μπορονςιες. γρινιάρα βροχή νά τρυπονσες τά 
κούφια μον στή&εια νά δροαίσης τής χλ,ωμοκαρδιάς κά
ποιες άπόβαθες γωνίες, που τις μαράζωσε τον Τίποτα ή 
νέκρα κ’ ή άρρώστεια....

III.

'  Υψώθηκες πάνω απ’ χαλλα γιά, νά ζονγραφίζεσαι 
μονάχο οτό γαλάζιο φόντο, δεντρί λιγύφυλλο, δενιρϊ λιγνό- 
κορμο !...

Κρίμα] κρίμα κα'ι δεν είναι πάντα καλοκαίρι !
Τώρα στό δάρσιμο τάνήλεο τοϋ Βοριά, άτελπιπ ;ιέ ν(ι 

απλώνεις χέρια, τα, λίγα κλαδιά ζερβά, δεξιά γιά βοήθεια.
Κρίμα κι ό βοριάς πον είναι- τρισάπονος θα* oh ξε~ 

ριζώο^ ενα πουρνό !
Ά χ  ! κ' εγώ τόσο σ αγαπούσα, δεντρί λίγόφνλλο, δεν

τρί λιγνοκορμο, πον νψώθηχες πάνω άπ’ ταλλα γιά νά ζον-  
γραφίζεσαι μονάχο στό γαλ.άζιο φόντο I...

IV.

—  Ά κ ο ϋ ς  τό ιιφροΰ-φροϋ" τό μεταξένιο πον κά
νουν τά φύλλα δταν χορενοννε τό σκοπό τάγέρα ;

*.4 κον και μιά παληά ιστορία πον μοϋπε ή Μοϋσα 
ενα φιλντισένιο δειλινό μέαα ατά. τσάμια ενός νησιού γιά 
τό μετάξινο αφρον-φροϋμ

« — ΙΙαντρεύοννταν τώριο Βασιλόπουλο, που ή γή  
πρώτη φορά τδδε και δεν τό ξανάειδε κι' οντε θά τό 
ξαναδιή.

Τδμαθαν όί μεγάλες ντάμες τοΰ τοτινοΰ καιροΰ, βάλα
νε τά  μεταξένια τονς τάτίιΐηια και τρέξανε ατό γάμο. Μά 
ηταν τόσες κα'ι τέτοια κάνανε βοή τά μεταξένια τονς τ'άτί- 
μηταπον ξύπνησαν τή μάγιααα που ονειρευότανε. Κ'εκείνη 
καταράατηκε'

— h Αιώνια νά γυρνάτε μέ τ'ατίμητα και στό γάμο 
ποτέ νά μη φτάνετι.. . 5

—  Άκονς, τά μεταξένια τά ιφροΰ-φροϋ» ; ’ Ακόμα 
τρίχοννί...

ίίνκνόφνλλη καρυδιά πον τό σκουλήκι τις φλέβες 
σου τρνχησε και δίνεις καρπό άνάλαφρο— αάν τις Ιδέες 
μ ον— τά χουφιοκάρυδα, ανώφελη καρυδιά γιά δλονς 
κι’ άν είσαι τίποτα, είσαι γιά μένα κάτι.

Είσαι ή ζωγραφιά μου !
Μ  αρέσει δταν γερή φουρτοννα δέρνει τά χλωμό “  

φύλλα τής καρδιάς μον και τά κάνει και βγάζουν άπελ' 
πια ιιένους στεναγμούς, ώ  καριδιά μου, μ  αρέσει νδρχου~ 
μαι νά σέ βλέπω νά δέρνεσαι αδύναμη άπ' τό Βοριά τ ί  
γίγαντα.

.Καθώς κ tab, έτσι κ’ εγώ.
Ζωή ανώφελη, χωρίς καρπό, λίγη σκιά, λίγη ομορ

φιά και άλλο τίποτα.
Καημένη καρυδιά !

Α Η Μ Η Τ Ρ Ο Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Ο Σ

A V A N T I

(Τραγούδι γιά τούς νέους π ο υ  κλαίνε )

’ Εχει 6 νους λαβύρινθοι κι° άνονσ]α μονοπάτια, 
χιλιάδες άγκαθόστρωτα γχρεμνά.

Στής λύπης παραδέρνουνε τ' aoayva σκαλοπάτια 
ψυχές, πώχονν αίσθήματ' άχαμνά.

Έγ/,ι ό νους λαβύρινθοι κι' ανούσια μονοπάτια.

[·> Θ < ·

' / /  ακέψες άννπόταχτες σ τής λογικής τό θρόνο 
θολές, μεγάλες, ανταριασμένες 

μ ’  επαναστάτη αρχηγό τόν καρδιοφάγο πόνο 
μάχες στήνουνε άγριεμμένες 

CH  σκέψες άννπόταχτες στής λογικής τό θρόνο.

·>β<·|

Τρανές καρδιές πον στήνετε ιδανικά ώράϊα, 
στές αλγεινές θυσίες μη δειλιατε 

άντιφεγγίξει τδνειρο ο εικόνα Ταναγραία 
τόν Γολγοθά τής νειότης σας περνάτε·

Τρανές καρδιές πον στήνετε Ιδανικά ώράϊα.

Ι·> Θ < ·

Εμπρός ! θέλομε άπο σας τά ννάτ.α πυρωμένα  
γιά  νά α τη ·9 ·§  κ αινούρια  π ολ ιτεία .

— ’ Απ' τά παληά χαλάσματα, κορμιά άντρειωμένα — 
Δείξτε λοιπόνiHmA* κάποια πρωτοβουλία. 

'Εμπρός ! θέλομε άπο σάς τά νειάτα πυρωμένα....

Πόλη.
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ΤΥ Π Ο Ι Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ

Ό  παίκτης το ν  χ ο νσ ο ν .

θ ά  γνωρίζετε βέβ « α  τό φίλο 
μου τόν Djiitl. Λεν είναι δυνατόν 
νά μή τόν γνωρίζεται. Αυτός δά, εί
ναι πασίγνωστος σ δλη τήν πόλη 
και στά χωριά.

Είναι ενας τζέντλεμαν πρώτης 
γραμμής, ποϋ ξωδεύει μέ τή φού
χτα, ποϋ δίνει στά γκαρσόνια βασι
λικά πουρμπουάρ.Ά ! είναι ενας άν
θρω π ο; πού κατώρθωσε νά στήση 
τήν κοινωνική του θέση μ' ενα ε
πάγγελμα π oil ήταν ώς τώρα 
άγνωστο.

'Ο  Djim παίζει τό χρυσό, στην 
ανάλογη αξία τοΰ χρυσοΰ απέναντι 
στό χαρτί.

Ή  διαφορά πάντα τοΰ ανήκει 
είναι μιά προσωπικότης, έχει πειό 
γερό κεφάλι κι’ από τόν υπουργό 
τών Οικονομικών, καί αν εσείς δέν 
βλέπετε μάλαμα παρά μόνο στά 
κοσμήματα, αυτός έχει πάντα τις 
τσέπες του γεμάτες μέ μάλαμα πού 
εχει απάνω του τυπωμένο, σαν άρ - 
χαιολογική πλάκα τόν αύτοκρατο- 
ρικό τι υρά.

Καί μ’ δλα ταΰτα, ό Djim είναι 
ένα εξαίρετο παιδί. IIοό τοϋ πολέ
μου ήταν υπάλληλος σέ μιά πατι- 
σερή μέ παληά σκισμένα ροϋχα, μέ 
κάτι γεμεν.ά, καί δέν άμφιβάλλο» 
δτι από αύτοϋ θά έφτασε στό ύψος 
ποϋ βρίσκεται καί περπατάει τόρα 
μέ μαλαματένιες αλυσίδες, πάντα 
φρεσκοξυρισμένος καί ιιέ τε'. τω 
μένο στήθος, είναι τό καλό μας το  - 
naiSi και πληρώνει τάς διασκεδά
σεις τών φίλων σαν βασιλικός άμ- 
φιτρίων

“Εχει ενα πρόσωπο συμπαθη
τικό καί οί γυναίκες δλες τόν αγα
πούν γιατί.παίζει στό μάλαμα, γιατί 
οταν διασκεδάζει δέν λυπάται τά 
χρήματα, πετάει τις λίρες μέ τή 
φούχτα, σπάνει καθρέφτες, τζάμια, 
ποτήρια καί δλα αυτά τά συνοδεύει" | 
πάντοτε μέ τούς εξωφρενικούς του | 
αμανέδες. Στά κορίτσια κάμει δώρα ί 
βασιλικά- ή τάδε εχει λόγο χάριν j 
άπ’ αυτόν μία ασημένια τσάντα, ή 
άλλη μιά-γοϋνα από κακοΰμι· ή ρά
φτρες καί οί μοδίστρες τόν γνωρί
ζουν καλά γιά τής γενεόδωρες πλη
ρωμές ποϋ κάμνει μέ χαμόγελο. 
Καί μέσα στ;ς τίμιες ακόμη οικογέ
νειες υπάρχουν μαμάδες ποΰ τόν 
θέλουν γιά γαμπρό, ακριβώς γιά τό 
χουβαφ,ταλίκι του αυτό. Αυτός δμως 
στά τέτοια είναι άδιάφορος καί εξα

κολουθεί τήν εύθυμή του ζωή. 'Ό σο 
γιά γυναίκες, έχει δσες θέλει. Ό τα ν  
μπαίνει σέ κύκλο γυναικών εύχα 
ριστιέται θαυμάζοντας τά δώρα πού 
έχει κάμει. "Ολοι οί φίλοι παρα
ξενεύουν ται γιά τις ,τρελλές τιμές 
τών δώρων . αυτών. Αύτόνα δμως 
δέν τόν μέλλει. Ξέρει πού αύριο περ
νώντας από τό Χαβιαρόχανο καί 
διασχίζοντας τό πλήθος σαν αρχίσει 
νά φωνάζη, κάμνοντας ουρανοκα
τέβατες χειρονομίες <· τρεις χιλιά
δες ατά π ενή ντα ” ξέρει πού δταν 
πή αυτές τις λέξεις, οί άλλοι σαστι
σμένοι θά σωπάσουν καί αυτός 
μπαίνοντας σέ μιάν άμαξα θά α- 
νεβή στό Πέρα μέ τις τσέπες παρα
γεμισμένες.

Μιλοϋν γιά χρηματιστήριο τοϋ 
χρυσό'·, καί νομίζεις πού δπως γιά 
τις άλλες αξίες, ή πολιτική μπορεί 
νά έπιρεάση τήν τιμή του. Κ αθό
λου, φίλοι μου, δ Djim δέ διαβάζει 
ποτές εφημερίδες καί δέν σκοτίζεται 
γιά τή πολιτική. Τό δυτικό μέτωπο, 
τό ανατολικό ζήτημα καί τά δάνεια 
τοΰ πολέμου δέν τόν ενδιαφέρουν, 
Ικεΐνο ποϋ ξευρει απέχει πολύ από 
δλα αυτά. “ Ολες του ή γνώσεις βρί- 
σκουνται μέσα στό μικρό του τεφτε- 
ράκι τής τσέπης καί από έ,κεϊ πάν
τοτε πηγάζει ή προφητεία τοϋ ύ- 
ψωμοϋ καί τοΰ έκπεσμοΰ.

— ”Α ! δέν μπορεί κανείς νά 
κάμη τή δουλειά πού κάμει ό Djim. 
Οί άλλοι, πού παίζουν στό μάλαμα 
είναι μπακάληδες, μεσίτες τραπεζί
τες καί ποιος ξέρει τί άλλο. Αυτοί 
δταν κερδίσουν κάτι μένουν ευχαρι
στημένοι, ενώ ό Djim είναι πάντα 
έτοιμός γιά μάχη, δέν είναι απλός 
μεσίτης, είναι ο βασιλιάς τής τέ
χνης αυτής καί γιαύτό ακριβώς δέν 
είναι απίθανο νά τόν διήτε μιά 
μέρα επί κεφαλής δυσεκατομμυρίων 
ή νά ζητιανεύη στη γέφυρα τοΰ 
Καράκιοι.

Μετ. · Ν. Τ.
λ .  ΜΑΚΡΗΣ (S en ior) .

ΠΩΣ Ε Σ Χ Η Μ Α Τ Ι Σ Θ Η Σ Α Ν

R! ΠΡΩΤΒΙ RH9PQJIiN0l KOiSfiHIA!.

{Σ ννέχ κ ι* . η λι τ έ λ ο ς )

Ό  εξ 'Ολλανδίας κοινωνιολόγος 
Jean Jacque Rousseau έν τώ κοι- 
νωνικώ αύτοϋ συγγράμματι «contrat 
social» παραδέχεται μέν τήν θεω

ρίαντοϋ Πλάτωνος καί H obbes δσον 
άφορα τήν παρά τοΐς άνθρώποις 
προγενεστέραν ΰπαρξιν φυσικής, 
μή κοινωνικής καταστάσεως, δια- 
φωνεϊ δμως με»’ αυτών ώς πρός τό 
δεύτερον μέρος τής θεωρίας ταύτης : 
τήν υπό τοΰ δεσπότου δηλονότι επι
βολήν τής τών κοινωνιών συστά- 
σεως, περιπίπτει δμως εις έτέραν 
έπιστημονικώς σόλοικον γ'.ώμην, 
καθ’ ήν δήθεν αί πρώται κοινώνίαι 
συνέστησαν συνεπεία συνθήκης καί 
συμβάσεως μεταξύ τών μελών αυ
τ ώ ν .  Ποϋ λοιπόν έγκειται ή αλή
θεια ; Π ώς έσχηματίσβη ή πρώτη 
άνθρωπίνη κοινωνία.

Τήν αλήθειαν διετύπωσεν, ώς 
προείπομεν ό Σταγειρήτης φιλόσο
φος, πρώτος άποφανθεις καί γνω- 
ματεύσας καί διατυπώσας τό άλάν- 
θαστον δόγμα τής κοινωνικότητος 
τοϋ ανθρώπου, καθ' δ δπως τά 
άτομα ρέπουσιν εϊς τόν κοινωνικόν 
βίον ουτω καί έξ ατόμων άπο τελού
μενοι φυλαί καί τά έθνη κλίνουσι 
φύσει εις τήν πρός άλλη λα κοινωνι
κήν συνάφειαν, ε’ις ήν οφείλεται * 
εν ιή ρωμαϊκή κοινωνία σχηματι
σμός τοϋ δικαίου τών εθνών (jus 
gentius) καί δπως συνέλαβε ν  
^πραγματοποίησε το σχέδιον μι ς 
μεγάλης εκ πολλών εθνών κο.ν 
νίας ο χριστιανισμός δ όποιος, μ 1 
λονότι πρός Ιξάπλωσιν καί διάδοτ. ■ 
τών αρχών του, αρχών ίσότητος >■ ·ί 
ελευθερίας έπάλαισε κατ’ ισχυρ 
δυναστών καί αύτοκρατόρων, οί’.;’ 
ήτον έθριάμβευσεν επί τέλους κα-Λ. 
τοϋ δ'γκου τών εθνικών, επί τ 7 
ερειπίων τών οποίων έσχημάτι ν 
μεγάλην παγκόσμιον έκ ποιΑιλία.: 
καί πανσπερμίας διαφόρων 16 - 
άποτελουμένην κοινωνίαν, ήτις 
ένί δνόματι καλείται μεγάλη nayr. 
σμιος χρκττιανική κοινωνία, > 
δέ είναι ή. εν τώ συμβόλφ τή: - 
στεως διατυπουμένη μία αγία κ· :ί 
λική καί άποστολική εκκλησία κι; 
ής καί πύλαι ’Ά δου  ού κατισ- 
σουσι.

Γ .  Λ. Λ Ο Τ Β ιΡ Κ Σ
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XftlPE XflPfl TOY ZBYATflHOy!
( Ό  έρχομός μ ο ν  στήν Π όλη)

ΙΤεριτυλιγμένή σέ μίαν εσάρπα, 
μ’ ενα μαντώ ταξειδιάτικο ρυ^μένο 
φαρδύ φαρδύ στό μικροκαμά>μένο 
σώμα μου, πηδώ άλαφρυά άλαφρυά 
στά πολνθρύλλητα χώματα τοΰ 
Βυζαντίου, νέτη, σκέτη, χωρίς ούτε 
μιά βαλιζύτ-σα ποϋ θά μέ απασχο
λούσε κάπως...

’Ά ς  είναι καλά οί χαμάληδες 
στήν ΙΤάντερμο- μέ απαλλάξανε 
άπό τόσο κό,το ευγενικά και έξυπνα, 
ποΰ δέν ξέρω αν πρέπη νά τούς 
χρωστώ κα-'. χάρι :

Ά  ! αυτοί οί μόρτες μέ κάνουνε 
νά τούς προσέξω :

Αστράφτουν τά μάτια τους 
καί βγάζουν σπίθες γιά προσά
ναμμα κάποιας μεγάλης φωτηάς, 
ποϋ σχεδιάζουνε ν' ανάψουν σέ βά
ρος τών ξένςον.

"Ενας H ugo τώρα χρειαζούν- 
τανε ν’ άναπτΰςη τά κατορθώματα 
τοΰ χαμηνίόΰ τοΰ εικοστού αιώνος' 
καί. θά περνούσα πώς έχω κάποια 
φιλολογική άξία, άν θίγοντας ενα 
ζήτημα τόσο επίκαιρο, έγραφα, μέ 
τά σωστά μου μιά σοβαρή μελέτη, 
μέ τόν τίτλο «βαλίζες φτερωτές».

—  Πώς φαίνομαι ποΰμαι Σμυρ- 
νηά I Σ ’  ένα σοβαρό έργο τίτλος 
άλαφρύς.

Έμεϊς στή Σμύρνη προτιμούμε 
ενα «γκεβεζελίκι» ενα γελοίο, ποϋ 
νά μας άνοίγη την καρδιά, προ
πάντων τώρα στόν πόλεμο τύ ρίξαμε 
έξω, καί δ,τι καί αν μάς συμβή 
γελούμε.

Είναι μιά φιλοσοφία ποΰ ούτε 
κουράζει, ούτε εξαντλεί, είναι μιά 
δύναμη ηθική μεγάλη, ποϋ μάς κά
νει νά δεχούμαστε μέ ηρωική απά
θεια τά γεγονότα, τά άλλοτε άνυ- 
πόταχτα καί ώς σκέψες ακόμα— στήν 
έγωϊστική μας κρίσι.

Νά καί δαό στίχοι γραμμένοι 
στά πεταχτά μέσα στό βαπόρι :

Δαό λογιών ματιές τοΰ τσαχπίνη 
καί τής κόρης,

μά κ' ή δαό αστραφτερές.
Μέ ζυμέλ αυτή κυττά 
τοϋ Ήλιου τό ζάγναντο 
πού χρυσώνει τά γαλάζια, 
καί εκείνος τά βαγκάζια 
μ’ έ'να φίνο τάλαντο 
κορτετζάρει μπρουμιστά...

—  Καί φτερών’ ή φαντασία.
—  Καί ό μόρτης μουνταρία...

Δαό λογιών ματιές τοΰ τσαχπίνη 
καί τή: κόρης

μά κ’ η δυο αστραφτερές.
ZkσΛ'α

Μοιάζω αλήθεια σάν άνταπο- 
κρΐτρια τοϋ Σμυρναϊκοΰ τύπου, μέ 
τό αρζαντέ σημειοματάριό μου, καί 
τό εκστατικό καί διερευνητικό βλέμμα 
μου, ποΰ γυρεύει να ξετρυπώση κάτι, 
νά ώφεληθή, άπό τόν μαγικό κόσμο 
τής πρωτεύουσας.

'Η  Πόλη τώρα είναι έ'να μικρό 
Παρίσι, με τά ήλεκρικά τράμ καί 
τήν εξευγενισμένη κοινωνία της, 
και μέ μιά λαχτάρα ατελείωτη τήν 
κυττώ, οά Θεέ μου μέ μιά ματιά 
νά γροικίσω τόσα και τόσα, θροϋλ- 
λα καί παράδοσες, όνειρα καί γεγο
νότα, ποΰ έ'ρχουνται αλλεπάλληλα — 
σαν κινηματογραφικές κορδέλες— 
νά μέ σκοτώσουν, χορεύοντας κάτι 
εξωφρενικοί χοροί στό μικρούτσικο 
κεφαλάκι μου, τό παραζαλισμένο 
άπό λογιών λογιών αισθήματα—· 
τοΰ ταξειδιοΰ τά παρεπόμενα— καί 
γυρεύω μέ μιά μόνο ματιά νά κλεί- 
σω τήν απεραντοσύνη τής’ ώμορ- 
φιάς της μέσα μου σάν πού παι
δάκι έκλεισα στά όλόθερμά μου 
στήθεια, τά παραμύθια τής 'Ιστο
ρίας πού στά χειμωνιάτικα βράδαα 
γυρμένη στά γόνατα στής γιαγιάς, 
άφουγκραζούμουνα μέ απερίγραπτο 
ενδιαφέρο.

ΤΩ ! ή ανακύκλωση τοΰ χρόνου 
πόσον άχοβολεΐ χαρούμενα στες δο
κιμασμένες μας καρδιές ! ...

Χαϊρε χώρα μαγικιά οπού ζοΰνε 
οί Σουλτάνοι !

Θά μέ φιλοξενήσης ;
Ό  κόσμος σου μέ βλέπει περί

εργα, λές καί μαντεύω δ.ιό λόγια 
πού ψιθυρίζουνε τά χείλη τους : 
βΘάνε ξένη > κ' Ιγώ μέ τή συναί- 
στησι πώς μέ παρατηρούνε σηκόνω 
άψηλά τά κεφάλι, μ’  ενα χαμόγελο 
πού σημαίνει:

«Θέλω νά σάς γνωρίσου δλους 
νά χωθώ στά σαλόνια σας, νά ζήσω 
τή ζωή ποΰ ζήτε, σάν πού τήν φαν
τάζομαι γεμάτη αγνές άπόλαψες καί 
χαρές, μέ τήν ελευθερία τής σκέψης 
καί τής δράσης, μέ τήν αποτίναξη 
κάθε βάρβαρου δεσμού, πού μάς 
κρατούσε σκλαβωμένες πίσω άπό 
ενα καφάσι, εμάς τές γυναίκες τής 
Ανατολής άπτό μωρό καί νωθρό 
πρόσχημα τής... σεμνοτυφίας— »

Ποιός μπορεί νά βάνη τάξι καί

δρια στή φαντασία, προπάντων 
δταν στά πρώτα τής νειότης χρόνια 
γελά τό μέλλον γεμάτο άπό δόξα 
στήν επίτευξή κρύφιων ονείρων, και 
ύπερύψηλων ιδανικών ; ποιος θά 
τολμήση ν’ άντισκόψη τήν ορ
μή μας ; πιο ιερόσυλο χέρι θά βρε
θή νά κουτσουρέψη μέ τοΰ πεσσι- 
μισμοϋ τό ψαλίδι, τό φαρμακωμένο, 
τά ολόχρυσα φτερά τής ελπίδας, ποϋ 
μάς φιάνουνε αεροπλάνο, γιά νά 
πάμε στοϋ ’Άγνωσπου τήν όλόλαμ- 
πρη χώρα ;

Χαίρετε δημοσιογραφικοί συνά
δελφοι παληοί καί καινούριοι ! 
καί σύ κοινόν εύμενικό ποΰ θά μέ 
διαβάζης.

Τό δνομά μου σάς είνε άγνω
στο ίσως εδώ — Γιαυτό καί μέ κά
ποια δειλία .παρουσιάζομαι.

Πώς θά μέ κρίνετε άραγε ; y.a\ 
τήν έμφάνησί μου στόν πνευματικό- 
τους κύκλο πώς θά τήν δεχθείτε ;

Είιιαι μικρούλα ακόμα, άπειρη : 
κιάν αχό τή βαρεία μελέτη, δέν σάς 
σαστίσουνε τά έργα μου άν δ θετι
κισμός μέ τήν έπικράτησι τοΰ ρεα
λισμού, ποϋ χαρακτηρίζει τήν εκλο
γή στες εικόνες τών θεμάτων μου, 
προσκρούοντας σ ’ ένα ρωμαντισμό 
δλως διόλου μεσαιωνικό π ’άφίνω 
κάποτε νά φαίνεται σέ μερικά τρα
γούδια καί δ ιη γη μ ατά μου, σάν μιά 
παλίρροια καί άμπωτις σκέψεων 
καί άρχών, πού μοΰ υπαγορεύει ή 
ποικιλία τών αισθημάτων τής ζωής, 
σάς κάμει νά σχηματίσετε τήν ιδέα 
πώς είμαι άσυστηματοποίητη, αν 
to χιούμορ καί τό φόντο τών έμ- 
πν*ύσεών μου' δέν τό βρήιε διαλε
χτό, άν τέλος τό style μου σάς φα
νεί χωρίς χάρι, άπό ευγένεια δεί
ξατε κάποια αβροφροσύνη μ’ ενα 
Σας :

«Καλώς ώρισες»
ΕΛΔ4 ΛΑΜΠΙΣΗ

Πέραν.

/
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'Ο  κ. Jean Ernest διευθυντής 
τής I’Societe d'Art Theatral et 
de M usique » ό οποίος διευθύ
νει συγχρόνως καί τήν μουσικήν 
«ϊκαδημίαν.

Ή  Λ1' Σ . Άποστολίδου *0 κόμηι 
διευθυντής

ς A rnold  de Suys 
τοΰ «L ’Argus»

ΛΙΤΑΝΕΙΑ τ ο υ  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ J

Νά ! τό φθινόπωρο μαντάτορας πόνων, κλαίει ιά  κί
τρινα του δάκρυα απάνω στά χολ (3ματα τών πεθαμένων 
ναών. Χωρίς ά\εμοζάλε<.., δίχως μάνηια άπολιθόνει τά 
κυπαρίσσια σέ Βεώρατα Kopfi υνα,

τά κάρόουνα ποϋ γελοιογοαφοϋνε τούς θεούς.
Αϋριο ή ώρα θάναι πειό χλωμή καί πειό μονότονη, ή

Γη
αγιάτρευτη θδναι αύριο ή άθλιότης τοϋ κατάορατου 

-βύρανοϋ.
Καί νά ! τά βιολιά τοϋ Βερλ^Ιν σέρνουν τούς θρήνοι.ς 

της ijfi χής τους μέσα Οτά συντρίμια τής καρδιάς μας πού 
ξαναρχίζουν νά πονούνε,

γιά νά υποφέρουν άκόμα γιά δτι μας παρατά παντο- 
τβινά,

γιά νά βγάλουν τις φο>νές τοϋ τελευταίου τους ένθου- 
Λασμοϋ, στόν αντίλαλο, ποϋ δέν άντιλογιέται πειά.

Νά ! οΐ καρποί ποϋ πέφτουν μαλακά στή. γη. οί κ αο- 
j i o i  oi καταφρονεμένοι άπ ' τά έροιτεμένα χείλη, τά όλο- 
Τϊόρφυρα χείλη μέ τις πτυχές τοϋ πόθου.

Οί ν αρποί ! παληοί καρποί τοΰ δέντρου τοΰ αιώνιου, 
<Ιτήθια πού άδειασαν, χέρια κατάλιγνα, κορμιά ζαρωμένα 
•καί παρθένα μέσα σιά  φύλλα τοϋ φθινοπώρου 

στή σιωπή
πού πέφτουν μέ τήν ϋπόσχεάη τής άργής άσπρίλας 

ποϋ ό ουρανός θ' άπλώοη άπάνω οας, παληοί καρποί 
πείμένοι άπό τό δέντρο τό αιώνιο,

άπάνω σας κι’ άπάνω σ ' δλους μας, κι’ άπάνω στό λί- 
γωμα τής νοσταλγίας μας πού κλαίει τό φως πού φεύγει, 
τής νοσταλγίας μας πού κρεμνά τήν άπελπισία της στό 
βτερνό παστέλ τοΰ γαλάζιου ούρανοϋ !

"Ελεος !
Νά ! τό φθινόπωρο, μέ τό μαϋρό του ράάο, γέρνει τά 

κεφάλια τα ξανθα καί τα μελαχροινα. καί τα ροϋσα προς 
τα  συνηθειαμένα κείμενα τών παιδαγωγών καί τών ήλιθί- 
ων, τών ήθικολόγων καί τών γραμματικών.

Ώ  ενθύμηση τών χαμένων χρόνων !
Ώ  βώχα τής τραπεζαρίας τοΰ σχολείου !

Καίμέσα στή βοή τήν άχαρη τών πιάτων ώ ερημιάν 
αντίκρυ <5τό θεάνθρωπο —

— Ώσαννά Καΐαφα, ώΟαννα λαέ ποΰ ζητούσες το 
φάλι του,

τό κεφάλι τοϋ θεοϋ, πού πλήοωΟε στό σταυρό τή 3 . 
ληϋη τοΰ κόσμου.

Ώσαννά Καΐαφα !
Καρφιά για τήν καρδιά του καί άοπάγια για τά ύ ; > ■ 

χνα το” , καί φτύσματα γιά τή μορφή του.
τή μορφή τοϋ σκληρού θεοϋ ποΰ δ3ωκε στόν 6; u 

τή μελαγχολία γιά συντροφιά,
ποϋ φαρμάκωσε τό Έμμορφο σφιχταγκάλιασμα μ4 

τούς έμπυασμένους έξιλαΟμούς.
Σ ’ αύτίς τις μέρες τοϋ φθινόπωρου — χ?^ωμές (Jftv άρ

ρωστες άγνότητες μέσα στά χρυσάνθεμα— στεναγμούς τ ώ ν  
παρατημένων πάρκων — κίτρινα άπ’" τή φθίση μας π.ιΟ 
άρχίζει, λευκά σάν τις ψυχές μας τις θυσιασμένες 
θάμπη, μώρικα όάν τά σούρωπα τών φιλοδοξιών πού ν 
αγησαν, ώσαννά Καΐαφα !

Ώσαννά, έκδικητες τών άρρωστων φθινοπωρινών 
πόνων,

άγνωστε εκδικητή ποϋ τόν έσταύρωσες
ποϋ ξέσκισες τις σάρκες τοϋ θεανθρώπου.
—  Κατάρρα σ 'αύτόνα ποϋ κυλά τ ’ ανάθεμα τών c 

τρόφων του, ότά μάτια μας ποϋ δνφοΰ νε φώς.
— Φώς ! λιγάκι φώς ! —
ποϋ έδωνε στόν £ρωτα τή μελαγχολία γιά συντρο 

ποΰ εδωκε τό θάνατο.
ΤΗταν άνθρωπος δίχως άλλο καί ύπόφεοε τις ώοβ<: 

ψΐ'χρίς ποϋ φεύγουνε μετά φύλλα. Έ ταν άνθρωπος α 
φέ, μέ ία στις θλίψες μας, χαϊρε !

Μάς έπρεπε ένας θεός γιά νά έκδικήση. τις ψυχές , 
πού τις στερούσαν τό γαλάζιο χρώμα τών όνείρων :

Ώσαννά Καϊάφα ! άγνωστε έκδικητή, ώσ«\·ν '
— 'Αδελφέ, χαΐρβ μέσα στούς φθινοπ.οριν ικς μο 

ραΟμοΰς.
Θεέ, πλήρωνε τούς φθινοπωρινούς μαρα ζιού 

στό Γολγοθά τών κακών.
ΌκτώΡρ .1918. tJ B flp  BUL»-.

Μεταφρ. Λ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
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Αυτό δέν ήταν τ’ ονομά της' μά έτσι συνείθιζα νά 
τή φωνάζω από τήν ήμερα ποΰ μοϋ έ'ρριξε τό πρώτο 
αγγελικό της χαμόγελο.

Ή ταν άθφο μικρό κοριτσάκι μόλις δέκα χοανών- 
κ' εγώ μόλις νά ήμουν δεκαέξη.

Κοντά σ ’ τό ήλιοβασίλεμμα, μιά ώραία φθινωπο- 
οινΐj βραδυά ενώ ή σκιές τών πεύκων τρεμόσβυναν επάνω 
σ ’ τό χαριτωμένο τό δρομάκι, τή συνάντησα μέ μιά λύπη 
στήν καρδιά της.

’ Ορφανή από πατέρα, μακρυά από τή μάννα της 
ποϋ ξενοδούλευε για νά τή ζήση, μέ απάντησε στό δρό  ̂
μο της διψώντας άπ’ αγάπη καί στοργή. Κ’ εγώ σ ’ τήν 
άνάμνησι μιας καρδιάς πού λαχταρούσε ^ιά μένα, καί 
μοΰ έστελνε από μακρυά τής θερμότερες ευχές της, αί- 
σθάνθηκα μιά λύπη βαθε<ά γιά τήν όρφάνεια της, καί 
θέλησα νά δώσω  μιά μικρή χαρά, μιά γλυκεία ανακού
φιση σ' τό δυστυχισμένο ορφανό, προσφέροντας, ενα τί
ποτα, ενα γλύκισμα πού τό κοίταζε περίλυπα μέ τά ά- 
θ φ α  παιδικά του ματάκια.

—  ’Έ λα Γιαννοΰλα νά σέ κεράσω, κ’ εμένα μέ 
λένε Γιάννη· είναι σήμερα τό δνομά μας.

— Κι’ εσύ είσαι λοιπόν Γιαννοΰλα, δτσι θά σέ φ ω 
νάζω ν ' εγώ σ ’ τό εξής κ’ εδέχθηκε τό κέρασμά μου 
μ ’ ενα χαμόγελο αγγελικό, πού μοΰ προξένησε έντύπωσι, 
μά πού δέν μπόρεσα νά καταλάβω τό βάθος καί τή ση
μασία του. Τί μπορεί, νά ύποθέση κανένας γιά ενα παιδί 
μόλις δέκα χρονών.

Καί τό γλυκό αυτό χαμόγελο, μοΰ τό χάριζε σχεδόν 
κάθε βράδυ· καί επειδή τό άπέδινα σ ’ τήν αθώα παιδική 
ευγνωμοσύνη, πού συναρπάζεται από τό τίποτα, τής χαμο
γελούσα ν' εγώ σ ’ τόν απονήρευτο χαιρετισμό της.

Καί τί δέν έλεγε σ ’ τις φιληνάδες της, δταν συναν- 
τώμεθα σ ’ τό δρομάκι ή κοντά στ’ ακρογιάλι- σάν καλ- 
λικέλλαδο ρυάκι έτρεχαν τά λόγια από τά χείλη της γοργά, 
εύμορφα, παθητικά καί τόσο χαριτωμένα πού δ αχώρι
στος σ ’ τούς βραδινούς μου περίπατους φίλος μου, ανύ
ποπτος κι’ αυτός γιά τό επίμονο κυνηγητό μοΰ είπε 
πολλές φορές :

—  Μπορείς κ’ εσύ μ’ δλο σου τό Δημοσθένη καί 
τοϋ "Ομηρο καί μ' δλη σου τή φιλοσοφία νά μιλής τόσο 
εύκολα καί παθητικά ;

"Οταν καμμιά φορά μέ τύχαινε μονάχο, καί ήταν ή 
χαρά της, σκίρτώντας σάν ζαρκάδι ερριχνε μ’ ενα ξεκαρ
διστικό γελοίο, εμπρός σ ’ τά πόδια μου λουλούδια ή τό 
μανδύλι της, σάν τάχα νά τής ξέφευγαν από τά χέρια, 
καί σκύβοντας τά κεφάλι ντροπαλά, τά μάλωνε μέ φωνή 
γλυκεία καί χαμηλή. Θέλετε λοιπόν νά πατε μ’ εκείνον 
ποΰ είναι χωρίς σύντροφο ; %

Πέρασαν έ'ξη ολόκληρα χρόνια, καί τό κοριτσάκι έγινε 
ώραία χαριιωμένη κοπέλλα Καί άξαφνα μέσα απ’ τά μά
τια της είδα τά βάθη τής ψυχής της- είδα τήν καρδιά της 
νά λαχταρή καί νά πάσχη, γιά μένα' κ’ έγνώρισα τόν α 
γώνα τής ψυχής της, οταν προοπαθοΰσε μέ τήν ελπίδα 
νά διώξη τόν εφιάλτη τής αμφιβολίας.

Κ ’ εγώ ; —  "Οταν ρώτησα τήν καρδιά μου τήν 
ηΰρα νεκρή.

Γρήγορα κατάλαβε τήν αδιαφορία μου1 κι’  δσο

P H S I S

εγώ έμενα ασυγκίνητος σ ’ τούς παλμούς της. τόσον Ιθέ- 
ριευε μέσα της ή αγάπη καί ό πόθος μου. Νόμιζες πώς 
τό έτρεφε ή καταφρόνεσι.

Σ  τις τελετές της εκκλησίας, εχώνουνταν κοντά μου 
καί μέ τραβούσε τά φορέματα γιά νά γυρίσω καί διώ τά 
γιομισμένα από δνείρατα καί δάκρυα βλέμματά της και 
αισθανθώ κάποια συγκίνησι γιά τόν πόνο της.

Μά ήταν δλα άδικα. Μοΰ κυρίευε δ οίκτος τήν 
ψυχή μά ΰνι ή αγάπη.

Κι' δταν απελπισμένη άρχισε νά μέ άποφεύγη προσ
παθούσε νά μέ θύμηση τή θλΐψι της, ,δταν κατά τύχη 
με συναντούσε. Καί στρέφοντας πρός ενα παιδάκι ποϋ 
συνώδευε καί είχε κατά τύχη τ δ'νομα μου, τοΓ> έλεγε μέ 
δλο τον ποθο καί τή λαχτάρα ποΰ γεννά ή αγάπη :

— ’Αγκάλιασε με.. Ρ... δώσε μου, ενα φιλάκι, πού 
τόσο τό ποθώ.

Οταν αδύνατος καί χλωμός σηκώθηκα από τήν αρ
ρώστια μου τόν τελευταίο χρόνο ποΰ πέρασα σ ’ τό νησί, 
τήν είδα νά παρακολουθή τ ’ αδύνατο βάδισμά μου μέ 
τέτοιο βλέμμα ποΰ θά ζούλευε καί ή ϊδια ή μάννα μου.

—  Καί ύ'στερα άπο μιά σπαραχτική σκηνή, δταν 
γιά πάντα άποχαιρετοΰσα τά πεΰκα καί τό δρομάκι, έ
φυγα χωρίς νά τήν αποχαιρετίσω καί νά τής πώ δυο λόγια 
παρηγορητικά, έμαθα από τούς γνωστούς μου, πώς ή 
μάννα της μέ δάκρυα παρακαλοΰσε νά μοΰ μυνήσουν, 
δτι είναι κρίμα σ ’ τό Θεό νά χάση τό μονάκριβο πλά
σμα πού είχε στήριγμα σ’  τά γερατιά της.

Καί τώρα πού δ ι'διο; πόνος μοΰ σπαράζει τήν καρ- 
δία καί ή ίδιες έννοιες μοϋ κλέβουυν τόν ύπνο καί τήν 
ησυχία, συλλογίζομαι σ τή μόνωσί μου :

— Καϋμένη Γιαννοΰλα γιατί νά μήν μπορέσω νά 
δεχθώ, δτι μοΰ έδινες μέ δλη τή δύναμι τής αθώας 
ψυχής σου,

Γιατί νά μην μπορέσω νά σ ’ αγαπήσω!
ΠΡΙΓΚΗΨ Φ. ΒΡΥΩΝΗΣ

Π Η Ρ Σ Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τ Ο  Φ 9 Σ  Μ Ο Υ

Mm νυχτιά —  Πώς το θυμόν μαι ! —  η αγάπη μον ή
μπήκε μεσ' την καμαρά μου /γλυκεία

Πήδησ’ άπο το διβάνι, κι ήταν τόσο ξαφνικιά 
η λαχτάρα κϊ ή χαρά μον, 
ποΰ με τ' 4παλό τ ’ αγέρι 

Ξάφνω αβόσθηκε τό ψώ; μον, δπως άπλωνα το χέρι.

Και εκάθησ ή καλή μου δίπλα δίπλα πεταχτή 
και με τό γλυκό της οτόμα 

’ Αρχισε νά με μαλώνη ; τάχα πώς και δια τι 
πριν νά την ίδώ αντάμα 

‘Έ σβυσα με μιας τό φως μον άπ’ αντίκρυ μάνι-μάνι,
Και τής είπα -. -  - Τι τό θέλω μιά πον ό "  Ηλιος μον εφάνη !
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Βαρυμένη ή καρδία τοϋ ανθρώ
που άπο τά Αλλεπάλληλα δυΟτυχή- 
ματα, Οι/ναιΟθάνεται, δτι τό παν ο
λόγυρά της είναι ϋεϋδος καί ματαιό- 
της. Βλέπει την καταδίκην τοϋ ά- 
Οώου την εϋδοκίμηΟιν τοϋ άδικου 
και αισθάνεται τάς δυνάμεις της νά 
παρα?Λουν πρό τών φανερών τούτων 
της φύσεως ιδιοτροπιών.

Άλλά δι’ έκεΐνον, δΟτις έδάμαΟε 
μέθα εις τά Οτήθη τον τά ίδιά του 
πάθη kqi τάς ιδίας του κακίας, δι’ 
έκεΐνον δΟτις έπάλαισεν εναντίον 
τών ίόχυροτέρων εχθρών του, της 
ύπερηφανείας καί τοϋ γογγυσμού, 
οΰδέν φαίνεται Ιδιοτροπία της φύ- 
σεως. Τούναντίον τό παν είναι έν- 
δειξις τής άγάπης τοϋ Λημιουργοϋ. 
δΟτις διά της π·ίλης πρός την Ουμ- 
φοράν καί της νίκης κατά τών άπο- 
τελεόμάτων της, άναδεικνύει ήρωας 
τούς φρονίμους.

Ή  ζωή ftveu τοΰ άγώνος πρός 
κατάκτησιν τής ευδαιμονίας θά ητο 
νεκρά. Αύτή ή φύι!ις είναι Λ κονί
στρα τής πάλης τών στοιχείων πρός 
ά,λληλα και έκ τοϋ άγώνος τούτων 
προάγεται καί ευδοκιμεί. Τήν δρό
σον τής άνοίξεως καταβάλλει ή θερ- 
μότης τοϋ θέρους καί ταύτιιν τά 
ijrt/χη τοϋ χειμώνος.

Ά λλ ’ ή μέν δρόσος παρέρχεται 
άφοϋ ζωογονήΟη τά άνθη, έκ τών 
οποίων ή θερμότης τοϋ θέρους θά 
διαπλάότι τούς καρπούς καί τόν όρ- 
γασμόν τής δλαοτήόεως θά όταμα- 
τήσ>> τό ψύχος, διά ν ’ άναπαύόι.ι και 
τήν γήν καί τά φυτά καί διά τής 
άναπαύόεως ταύτης τοΐς παράΟχνι 
νέας δυνάμεις πρός βλάΟτηόιν.

Τό αϋτό Ουμδαίνει καί εις τόν 
αγώνα τοϋ giou. Τήν δροόερότητα 
τής παιδικής ηλικίας, τήν άμερη- 
μνηόίαν καί τήν άθο>ότητα Συγκλο
νίζουν αϊ άνάγκαι καί αί άπαιτήόεις 
τής άνδρικής. “3  . '  . %

Είναι άκριδώς ή άνδρική Λλικία, 
ό χρόνος τής διαπλάΟεως τών καρ
πών της άνθρωπίνης διανοίας, ό χρό
νος δηλαδή τής περιόκέψεως καί 
φρονίάεως, δότις θά παραΟκευάόι> 
γήρας ένδοξον καί ευτυχές. Κατ’ 
αύτίιν ή πάλη είναι τόΟον αναπό
φευκτος odov καί άναγκαία. ’Εάν ό 
άνθρωπος αποφυγή τΐιν πάλην κατ’ 
αύτήν ή νικηΗή, ό χειμών τοϋ αν
θρωπίνου βίου, τό γήρας, άντί νά 
τόν άναπαύΟμ καί παριίΟκευάόμ 
τόν δρόμον του πρός τήν αιωνιό
τητα, θά τόν duvTpvtjrij..

Ό  θεός μάς έγκταλείπη εις τάς 
ιδίας μας δυνάμεις διά νά έξαΟκη-

θώμεν, διά νά νικήσωμεν έλευθέρως, 
δπως τό τρόπαιον τό όποιον θά ότή- 
σωμεν ώς όταθμόν ιστορικόν εις τόν 
πρόόκαιρον giov μας, άνήκμ καθ’ 
όλοκληρίαν εϊς ήμας.

Διά τοϋτο λέγει πρός τόν άπό- 
Οτολον τών έθνών, δότις ζητεί διά 
τής έπεμδάΟεώς του νά τόν ανακού
φισή καί τόν άπαλλάξμ τοϋ Οκόλο- 
πός του- «άρκεϊ Οοι ή χάρις μου- 
ή γάρ δύναμίς μου έν άόθενεία τε- 
λειοϋται» (Β. Κορ. ι§. 9.

Ή άνθρωπίνη άόθένεια θά ένιόχυθμ 
διά μόνης τής δυνάμεως τοϋ χαρα- 
κτήρος καί δι’ αύτοϋ καί μόνου θά 
καταόττί τέλειος ό άνθρωπος.

Κ Τ Α Σ ΙΦ ΙΛ Ο Σ

Ιί’ m u  ΜΕΣ Μ' TS ΧΕΙΛΙΑ ΣΟΥ....

Κ ’ οι μπερντέδες ήταν κόκκινοι 
κι’ ήταν άσπρο τό κρεβάτι 
κι δλο θόλωνε, δλω μέλωνε 
τό γλνκό, γλυκό σου μάτι.

★

Και τά χέρια σου πλεκόντουσαν 
ατό κορμί μου γυρω-γΰρω  
κι’  έπινα μεσ’  άπ’ τά χείλια οον 
γ λύκειά ν άχνα σαν τό μύρο.

★

Και σταλάζανε άπ’  τά χείλια σου 
γλυκά λόγια σάν τά μϋρα 
κι’  ήταν άσπρο τό κρεβάτι μας 
ν ’ οί μπερντέδες σάν πορφύρα,

"Ετσι άγάπη μου σε χόρτασα 
κι ετσι τή γλυκάδα σου ήπια 
μέσα στ’ άνομ' άγγαλιάσματα 
στ’  άνομα τά καρδιοχτύπια.

Κι’ άπ’ τό μέλι δλο θόλωνε 
τό κορμί σον καί. τό μάτι 
κι οι μπερντέδες ήταν κόκκινοι 
κι’ ήταν άσπρο το κρεβάτι.

ΚΑΠΟλ. ΛλΠαΘιΑΤΗΣ
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Ο ΠΗΕΥΙΒΚΤΙΧΙΒΟΣ

(Ιστορία)
(συνκχεία)

Ή  οικογένεια Φόξ υετεκόμι- 
σε τότε εις Νέαν Ίορκνιν, όπου
την άνέιιενε π λήρης ίπ ιτνχ ια__
Κατά τάς συζη τήσεις, διιως, ώ ρ  
δ-ασχυρίζεται ό Jules Bois <ι ού - 
δεις ή δ ιη α το  ν ’ αρνιιθή, δτι αί 
άιιερικανάι δεσποινίδες είτε έν 
τη πρανικιτικότητι είτε π οοσπ οι-• O i l ,  I
ιιτώς έποίονν πολί/ν θόρυβον » . 
ΙΊανταχοϋ, δθεν διήρχοντο έγίνε- 
το υπερβολικός κ ρ ότος .

Ό  δικαστής Edwards, παρών 
κατά τά πειράματα, έξεπλάγη έκ 
τοΰ γεγ..νότος, δτι τά πνεύματα 
έγνώριζον τάς "ιδίας αΰτον σκέ
ψεις καί μάλιστα το ς  μάλλον 
ενδομύχους.

Λιά τών κτυπημάτων και τή ς  
κινήσεως διαφόρων αντικειμέ
νω ν, τά πνεύματα έν Α μ ερική  
ήρξαντο. κϊΐρύττοντα αάς π νευ - 
ματιστικάς αλήθειας.

Τρεις έπιτροπαΐ σοφ ώ ν επι
στη μόνω ν έκήριξαν έαυτάς ή τ - 
τιιμένας. Ό  δέ λαός τή ς Ν εας 
Ύ όοκ ης ήπείλιισε διά σφ α γ ή ς 
τήν ταραχοποιόν ταύτην οικογέ
νειαν. Τά πάντα νΰν συνέτρεχαν 
δπ ω ς ή μανία π ρός τά ς όμ ιλοΰ- 
σας τοαπέζας διαοχίση  τόν ωκε
ανόν.

Έ ξ  ’ Α μερικής τό πρώτον ή 
ίδέα ηετεφέρθη είς Γερμανίαν 
δι’ επιστολής κατοίκου τινός τής 
Ν έας Ύ όρκης πρός φίλον του 
διαμένοντα έν Β δέμη. Έ ν  αύτή 
ύπεδεικνύοντο οί εφαρμοστέοι 
τρόποι π ρός συνεννόησιν μετά 
τών πνευμάτων, οιτινες και άμε
σ ο ς  έφη ρμ άσθησαν......

Γά γεγονόται ταϋτα ένένοντο 
γν ω στά  έν Γαλλία, διά βιβλιαρί
ου τινός τοϋ O u illard : α Ή  χ ο - 
οεύουσα τράπεζα και ή απαντού
σα τράπεζα » Τά πειράματα ή ο -  
χισαν κατά τό I 853 είς Β ούργην 
Στρασβούργον και ΓΙαρισίους.

Ί 'π ό  τήν πίεσιν τώ ν  περί αύ_ 
τήν χειρών, ή  τράπεζα δέν ή ρ .  
κέσθη είς μόνην τήν περιστρο.. 
4ην και τόν χορόν, ά λ λ ’ άπεμι_ 
μήθη τά ς διάφορους τύ μ π α νο .
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νρουσίας, τόν κανονιοβολισμόν 
τόν τριγμού τού πρίονος, τά πλή
γματα της σφύρας τόν ρυθιιοϋ 
διαφόρων ασμάτων κ.τ.λ. Κατά 
τόν Bersot:

« Ή  περί τά ς τραπέζας σ υ - 
νάθρησις έγένετο αληθές πάθος, 
και τό παν ενεκεν αύτών έλησμο- 
νήΗη. Είς χώραν άνεπτυγμένην, 
είς αίθουσας συ νήθω ς έμτξτυχον- 
μένας ύπό συ ζη τή σεω ν  τερπνών, 
έβλεπέ τις Γάλλους και Γαλλί- 
δας. ν.αθημένας ώ ρα ς  ολοκλή
ρου ς πεμί τινα τράπεζαν, σοβα 
ρού ς, ακινήτους, άφ ω νου ς, μέ 
τεταμένους τους δακτύλους, υέ 
χ< ύ ς οφθαλμούς π ροση λω μ ένους 
t ic  Εν μόνον σημείον και τόν 
νο ΐιν  άπ?ισχολημένον ύπό μιας 
μόνον ιδέας, ά 'α ιιέν ον τα ς έν α 
γω ν ιώ δη  ανυπομονησία, δτε μέν 
έγειροίιένους έκ τή ς ανωφ ελούς 
κοπωΟ ίως, δτε δέ ih,' αφ ορυής 
τρινμοΰ τίνος ή κ ιν ή σ ε ω ς , έξαλ
λου ς ριπτομένους προς τήν φκύ- 
γοι σαν τράπεζαν Τούτο άπεβη 
ή  μόνη  άπ α σχ όλ η σις  έπ\ ενα 
5<ον χειμώνα » · . . .

Λ ι ά  κτυπηυάτων κατά συν
θήκην. ή τραπεζα οχι μόνον ά - 
πήντα ν α ι  ή ο χ ι , αλλά  ύπεδεί- 
ννυες ολα τά  γραμματα τη ς  αλ
φαβήτου.

Εΐτα π ροσήρυοσαν είς τούς 
π όδας έλαφοας τίνος τραπ έζης 
μολυβδοκοΊδυλον τό όποιον έγρα
φε. Δια τήν χρήσιν δέ ταύτην 
μ ε τ ’ ού πολύ μετεχειρίσθησαν 
τραπέζας μικροτέρας, άπλά κο
σμ ή μ ατα , πίλους καί τέλος μι
κ ρ ός πανίδας είδικώς κατασκευ - 
βσμ ένα ς, δπ ω ς δύνανται νά γρά- 
φ ω σιν  υπό τήν έλαφοοτέραν πίε- 
σιν

fc ίς τά ς πνευματικής ταύτας 
συνεδριάσεις παρετηρήθη, δτι ή 
ροπή δλω ν τών πορευρισκουένων 
επί τών φαινομένων, δέν ήτο ή 
αύτή . Τινές τούτοη- είναι δλ ω ς 
περιττοί, ενώ άλλοι είναι απ α
ραίτητοι. 'Γούτους δ ’ άκριβώς 
ώ νόμ αβαν  »μ ε< ίά ζο ν τα ς»  (me
diums), ήτοι π ρόσω π α τών οποί
ω ν  ή παρουσία είναι άναγκαία 
διά τήν εύτυχίαν τών πειραμά
τω ν  *.

Τά πειράματα πολλαπλασιά- 
ξονται. Ό  μεσάζων ένεργεϊ μό

νος « ή χείρ του παρασυρομένη 
ύπό δλως άκουσίας κινήσεως 
γράφει άνευ τής βοήθειας της 
σκέύεως, πράγματα, τά όποια 
αύτός αγνοεί κα\ έκπλήσσεται έκ 
της άναγνώσεώς των κατόπιν.

Ύ πάρχουσι διάφορα είδη με
σ α ζό ν τ ω ν  α ')  οί γ ο ά ά ο ν τ ες  (Γ) 
οί <ίνεδιαγρα&ονντες Η πνευ- 
ματιστική Έ πιθεώρησις (Revue 
Spirite) κατά τό 1876 παρέχει 
σχέδιον μεσάζοντος, π αριστάνων 
τήν κεΦαλήν τοϋ Ί. Χ ριστού, γ') 
οι χειοονομοϋ ντες , δ”) ο ί  ό μ ι-  
Λ ο ϋ ν τ ε ς  καί τέλος οί τ υ π τ ο -  
λ ό γ ο ι  οί προκαλοϋντες διά  μό
νη ς τής π αρουσίας τω ν  κρότους 
έπί τε τών τοίχων και ύπό τάς 
τραπέζας.

Κ ατά τούς χρόνους άκριόώς 
τούτους, κ α τά  τών Jules Bois, 
ί ί ς  τήν όδόν τώ ν  Μ αρτύρων πα- 
ρακάθηνται περί τήν τράπεζαν 
τών πειραμάτων, ό Tiedmen Mar- 
these κυβερνήτης τη ς ’Ιάβας 
καί έξάδελφος της βασΐλ ίσση ς 
της 'Ο λλανδίας, ό άκαδημικός 
Saint Rene Taillandier, καθηγη
τή ς  τής φιλολογικής Σ χ ολ ή ς, οί 
Sardou π ατήρ και υιός, ό Flam - 
marion και άλλοι.

Ά λ λ ’ ό θερμότερος τών οπ α
δώ ν τού πνευματισμό'· άπέβη ό 
Κ. Rivail ό π ρώ τος Γ ϋντάξας τό 
βιβλιον, τώ ν πνευμάτων» καϊ 
άναδειχθείς ύπό τό δνομ α  Allan 
Kardek ό άπ όστολος τοϋ πνευ
ματισμού.

Φ ΙΛ Ο ΚΤΗ ΤΗ Σ X. ΒΛΑΧβΠΟΤλθΣ
Λ .  6>.

ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΤΕΡΑ

Έ ξ'ά φ ορμ ή ς τ ο ν  φ θ ινο π ώ ρ ο υ  το ϋ
J. Elle.

Οί φίλοι άναγνώσται θά διάδα- 
σαν Άλλην στήλην πιστεύω τό 
ισχνοώζ πρωτότυπον και συνάμα 
με βαθειά διαίσθησι άρθρο τον φί
λον μου Elle— Ά ρ θ ρ ο  όμολογουμέ- 
νως καινότροπο γιά τό δικό μας περι
βάλλον τόσον διά την μορφήν υπό την 
όποιαν παρουσιάζεται μορφήν που 
μάς υπενθυμίζει εις δοονς εϊχομεν 
τό ευτύχημα νά τόν γνωρίσω μεν 
«τάϊ hallucinations του» §σον και διά

την ιδέαν την κεντρικήν που περικλείΐΐ^ 
Ή  Ιδέα αυτη με ώθησε ra καταΦώ 
στην συζήτησιν με τόν νπέροχον 
φίλον μον.

Ό  Jean Elle απέναντι τον φθι
νοπώρου είναι με μίαν λεξιν απαι
σιόδοξος Ή  στάσις τον είναι η στάσις 
ενός μαθητου τον  Schopenhauer, 
Βλέπει νά πέφτον ν τά φύλλα, νά κι— 
τρινίζη ή γη, νά χάνεται, ό σφυγμός 
της \ά λιπόθυμη ό γέλως της, νά 
καταορέη, νά σαβανώνεται η ζωι} 
της και εξάπτεται Φίλος αυτής τής 
ζωής, θέλησις που θέλει νά σφίξβ. 
νά συγκράτηση, νά εναγκαλισθή την 
νπαρξιν, υβρίζει προπηλακίζει τό 
τό ον εκείνο τό όποιον διέταξε την 
φύσιν όντως ώστε να έρχεται 
ώραν, κατά τήν όποιαν ή ζωή αυτής 
νά ο βύνη. Ή  θεότης είναι επικατά
ρατος διότι Άφησε τά Φύλλα νά α 
πο θάνουν.

Ό  Καϊάφας δικαίως εστανρα>σε 
τόν θεόν, διότι εσυρε μαύρα σύννεφα 
επάνω σ’ ενα γαλάζιο ουρανό. Ί δ ο ν  
ποΰ η αγάπη τής ζωής ώθέϊ τον 
μαθητήν τοϋ Πεσσιμισμον '. είς το· 
νά σταύρωση τόν Δημιουργόν τής 
ζωής. Ά λ λ ’ ή πεσσιμιστική αντί? 
τάσις απέναντι τον φθινοπώρου μον 
φαίνεται δτι προέρχεται άπο μιαν 
πλάνην. ‘ 0  απαισιόδοξος βλέπει το* 
φθινόπωρον ώς τι γινόμενον, ojc. 
μίαν κατάρρευσιν παρούσαν. Είναι 
scientiste, ό όποιος κυττάζει 
αύτό το φυσικόν φαινόμενον τής 
στιγμής. Τό κυττάζει ώς ενα θάνα
τον, ώς ενα ενταφιασμόν και αισθά
νεται τόν πόνον ποΰ εμπνέει μία νε
κρώσιμος πομπή. Είναι, δυνάμεθα 
ra είπα)μεν ενας σχολαστικός, ένας 
στενής άντιλήψεως παρατηρητής τής. 
φύσεως. Ή  λεπτομέρεια αν τή καθ’ 
εαντήν, τό γεγονός άπεσπασμένον 
άπό τήν ολότητα, τό μέρος γυμνόν  
άπό τό συναφές δλων, τόν απορ
ροφά τελείως. Βλέπει εν μέρος τή ς  
καμπύλης καI οχι δλην την καμπύ
λην. Είναι μνωψ δπως είναι μύωψ  
ή επιστήμη ή χωρίς γενικήν φιλοσο
φίαν, ή χωρίς διήκουσαν γραμμήντ 
η ίπιστήμη ή όποία ώς υψιστον ερ - 
γον της εχει νά ϊδΐ], νά ψηλάφησή 
τήν λεπτομέρειαν και νά τήν ψηλά
φησή μέ τόσην μέθην ώοτε νά λη~ 
σμονήση οτι ή λεπτομέρεια αντί) 
ανήκει είς 8να κύκλον εύρύτερον.

Ή  επιστημονική αυτή στάσις 
απέναντι τοΰ φθινοπώρου ό μολο
γ ον μένως δέν δύναται νά μη υπα
γόρευσή μίαν άπαισιόδοξον καταφο
ράν εναντίον τοΰ Δημιουργον, 
Άλλα τό άδικόν της είναι προφα
νές. Τό φθινόπωρον πρέπει νά τί>
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Ατενίσω μεν ώς φιλόσοφοι μέ τήν 
όιήκονσαν άντίληψιν τον δλον, τής 
γενικής γραμμής. "Οπως άπό εν 
Ιστορικόν γεγονός αυτό καθ’ εαυτό 
απόκλειατικώς κρινόμενον δεν ήμπσ- 
αοΰιιεν νά άντλήσωμεν τήν προσή- 
κονσαν σκέψιν, τήν όποιαν θά υπη- 
γόρευεν άναμφιβόλως σννάρτησις 
αύτοϋ προς τήν δλην ιστορικήν έξέ 
λιξιν, τοιουτοτρόπως και τό φνσικόν 
αυτό γεγονός. Τό φθινόπωρον οντω  
θεωρούμενον θά ήτο πηγή αισιοδο
ξίας και άνω τέρας ζωής. Είς τόν τε
ράστιον κύκλον τής ζωής τό φθινό- 
πωρον αποτελεί ενα σταθμόν.

Ό  σταθμός δμως αύτός δεν εί
ναι σταθμός θανάτου δπως τόν 
βλέπει ενας scientiste, άλλα σταθ
μός πλσνσιωτέρας ζωής. Ίο φθινό- 
πωρον είναι ή κολνμβή θρα μέσα είς 
τήν όποιαν έρχεται νά άναγεννηθή, 
νά άναβαπτιοθη ή κονρασθεϊαα 
ζωή. Τό φθινόπωρον είναι ή περι
συλλογή εκείνη κατά τήν όποιαν ή 
γή ερχεται νά άφήοη παν δ,τι εχει 
περιττόν, θνηαιμαϊον και ανωφελές 
διά νά ίξέλθη ανριον περιστότερον 
άχτ ινοβόλος 1 περισσότερον ισχυρά. 
Τό φθινόπωρον είναι λύπη, είναι 
πικρία, άλλα πικρία οχι μέχρι τέλους
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Στό συνηθισμένο μας βίο ή θε
ωρίες εχονν μικρά άξια. Στή διπλο- 
ματία δέν έχουν καμμίαν.

Bismark.
■¥

Φοβερίζει εκείνος που φοβάται 
περισσότερο.

Guy Patin.
+

Πριν πέσης στό ν κίνδυνο, οφει
λής νά τόν προιδης και νά τόν απο
φυγής. Ό ταν δμως πέσΐ]ς πειά, ο
φείλεις νά τόν άψηφήσης.

Fcnelon.
★

Σκαιοΐσι πολλοΐς εις σοφός διόλ- 
λνται.

Σ οφ οκλής.
*

9Ελπίς κακόν κέρδους άρχη ζη 
μίας.

Δ ημόκρπος.
*

Ή  πολιτική είναι ά γώ ν π οϋ  
α υνάπ τετα ι τή ν  νύκ τα  ‘Ό τα ν  4έ 
ξημερώαη, συχ νά  λ νπ ούμ εθ α  γιά  
τά  τραύματα  ηον προξενήσαμε.

A. Thkrs

όΛΛα μέχρι τίνος, είναι ή πικρία ή
Ινέχουσα τόν πυρήνα τής άνωτέρας 
χαράς τοΰ εύρωστοτέρον όπτασια- 
σμοΰ. Είναι ή πικρία τήν όποιαν 
έξύμνησεν ό Nietzche Είναι θλίψις 
συλλαμβάνονσα ευρυτέρους ορίζον
τας, σύμπτυξις προβΧέπονσα άνά- 
πτυξιν άνωτέραν, ανατολή προμηνύ- 
ονσα διαστολήν εύρωστοτέραν. Ε ί
ναι θλϊψις δημιουργός οχι θανάτου 
αλλά περισσοτέρας ζωής Είναι ή 
θλϊψις τοΰ κατακτητοΰ τοϋ δορυκτή- 
τορος ό όποιος μόνος είς νύκτας σι
γής και μονώσεα)ς, είς νύκτας ζο
φερός δπον τό παν κοιμάται και 
πονεϊ, παρασκευάζει τα μεγάλα σχέ
δια, καταστρώνει τονς μελλοντικούς 
υπολογισμούς, δημηουργεϊ τό μέλ
λον "Αστυ.

Μία τοιαύτη στάσις απέναντι τοΰ 
φθινοπώρου, δεν είναι και ή πειό 
δίκαια και πειό αληθής ; Είναι μία 
προσωρινή απαισιοδοξία μέ τόν αιώ
νιον παλμόν τής αισιοδοξίας. Μετα
ξύ τών φιλοσοφούντων d Nietzche 
κατ εξοχήν άντίκρυσε κατ’ αυτόν τόν 
τροπον τό φθινόπωρον.’ Ενώπιον τον 
συνέλαβε τόν ίσχνρότερον διθύραμβον 
προς τήν ζω ήν. «.Ζωή σέ θέλω, ετό- 
νισε, μέ τό φθινόπωρον σου, διότι 
το θθινόπωρόν σου είναι πρόσ- 
καιρον, είναι φαινομενικός εντα
φιασμός, θλϊψις φαινομενική άπό 
If] ν όποιαν ου εξέρχεσαι μεγάλη, εύ
ρωστος, ώραία, υγιής. Είσαι ή αγία 
θλϊψις ή όποία δημιουργεί τήν Ζ ω ήν  
τής Ανοιξε ως, ή όποια εγγυαται 
τήν Αίωνίαν Άνακύκλησιν Αυτής.

Ν.
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Υπάρχουν ζώα τινά, τά όπο,ϊα 
προϋΐλκύονταχ άπό τήν ά,ρμονίαν 
τής μουσικής τόϋον, ώιίτε παραι- 
τοΰντα τήν δοϋκήν τ·*>ν dudTcsipotrv- 
ται περί τόν έκτελοϋντα τεμάχιον 
μουβικόν. ‘Αλλά καί μεταξύ αύτών 
ύπάρχει ή προτίμηι3>ς πρός τήν αρ
μονίαν ή τήν μονοτονίαν. Ό  κροτα
λίας έπί ποραδείνματι μένει ακίνη
τος επί ώρας όλοκλήρους ΰπο τούς 
μονοτόνους ήχοτ ς τοϋ αύλοΰ ιθαγε
νούς τής Ν. ’Αμερικής. Ό  έλέφας 
φεύγων πρό τής έρρυθμου καί αρ
μονικής μουσικής αισθάνεται ηδονήν 
καί τέρψιν έκδηλονμένην ζωηρώς διά 
τών μορφασμών καί ?ών κινήσεων 
του πρό μονοτόνου άορύθμου καί 
κακοφώνο/ι έκτελέόεως.

Τά αύτά περίπου παρατηρούν
ται καί παρά τοϊς άνθρώποις. Υ π ά 
ρ χ ου *  δηλ. τίΛές τερπόμενοι καί 
άποχβυνούμενοι πρό τών άηδών ά- 
μανέδων καί ούδόλως Ουγκινούμενοι

κατά τήν έκτέλεόιν μουσουργήμα- 
ματος είς τούς τόνους τοϋ οποίου 
περικλείεται ολόκληρος αισθητική, 
ολόκληρος ζωή, πάλη αισθημάτων 
θλίψεων* χαράς. Ή μονοτονία τών 
άμανέόων καί τών παραπλήσιων 
φσμάτων θέλγει καί ευφραίνει αυ
τούς. όχι διότί εγκλείει τι τό θελκτι
κόν άλλά διότι ή ακοή των ατελής 
δΰσα εισάγει είς ψυχήν άμόρφωτον, 
ψυχήν διατελοϋσαν έν μονοτονία 
καί μή ευρισκόμενη εις πάλην πρός 
έαυτήν διά τό ώραΐον καί τό μέγα, 
τό δρρυθμον καί άτελίς τής κακίας 
και τής εύτελείας.

Καί θαυμάζει τις τή  άληθεία 
πού ν ’ άποδώσι^. τήν πάλην πρός 
τό εύγενές καί τό ώραΐον τήν μέχρι 
βδελυγμίας .καταφοράν πρός δ,τι 
ή φύσις περιέδαλε διά τών θεσπε- 
Οιωτέρίον της δώρων καί λαμπροτή- 
των, τήν έκδηλουμένην κατά τής 
έναρμονίσεως τής παρ’ ήμϊν Εκκλη
σιαστικής Μουσικής. Ά ς  μας εΐπω- 
Οιν οί θιασώται τής μονοτονίας τάς 
άρχάς τής αισθητικής των, άς μας 
μυήσωσιν επί τέλους τά μυστήρια 
τής καρδίας των, άς μας ύποοβί- 
ξωσι τούς νόμους κατά τούς 
δπβίους αϋτη λειτουργεί καί αισθά
νεται διά νά μεταδληθώμεν καί ή- 
μεϊς είς έί^φαντας καί έντρυφώμεν 
είς τά άτε?»εύτητά α καί ο καί χοΰ 
καί νοΰ τής μουσικής των.

ΠροδάλλωΟιν άπεριΟκέπτως, δτ» 
άρμόζέΐ διά τόν Θεόν τό σεμνόν, λέ- 
ξις είς ήν δίδουσι έρμηνίαν (σ ι/γ- 
γ ν ώ μ η ν) βλακώδη. ’Αλλά τί είναι 
σεμνότερον τί είναι ώραιότερον τί 
είναι εύγενέστερον ή μουσική τοϋ 
θεάτρου ή ή τών καφενείων ; Η μου
σική ήτις συνταράσσει, συναρπάζει 
προκαλεΐ δάκρυα καί ενθουσιασμόν ή 
μουσική ήτις προκαλεΐ χαύτωσιν 
καί χασμήματα ;

Καί άν έτι υπάρχει προκατάλη- 
ψις εναντίον τής Μουσικής τοϋ θεά
τρου μήπως πάσαν ένηρμονιόμένη 
Μουσική είναι θεατρική ;

Ή  έξαισία ύπό πασαν έποψιν, 
καί κατά τήν ομολογίαν καί αύτών 
τών ξένων καί Δυτικών καί ΈΟραίων 
καί Διαμαρτυρομένων άνωτέρα πα
σών τών’Εκκλησιαστικών Μουσικών, 
ή ρωσική, είναι άσεμνος, διότι είναι 
ένηρμοάμένη ; Είναι γελοΐον καί νά 
τό φαντασΟμ τις άκόμη. Τέχνη ση
μαίνει πρόοδος, ή σταόιμότης είναι 
νέκοίοΟις καί τήν νεκρωσιν ζιιτοϋσιν 
οί νπέρ τής εύκλειας τοϋ Θεοϋ ερ
γαζόμενοι !

Ζητοϋμεν τήν γνώμην τών άνα- 
γνωστών μας. "Αν διά φωνών μονο
τόνων πρέπει νά δοξάζηται το ύψι- 
στσν ώραΐον ή πρέπει νά προσφέ- 
ρηται είς Αύτό ώς έκδήλωόις τής 
άνθρωπίνης εύγνωμοσύνης τό ώραιό
τερον, τό άρμονικώτερον καί τό εύ
γενέστερον έξ εκείνων τά όποϊ« 
μ «ς ένομοβέτησεν έν τμ  φύσει.

Π Ρ Ι Γ Κ Η Ψ  Β Ρ Υ Ο Ν Η Σ
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Στη φίλη Δ δα Μ ερώπη Α.

— «Ά τιμ η , γιά τόν εαυτό σου 
τ ’ αυγά Α ΐ ! Μωρέ. νηστικό θά μέ 
ιιεθάνατε πρόστυχες».

Μέ μάτια γουρλωμένα, τρίζον
τας τά δόντια, άρπαξε μιά μαξιλάρα 
ιτώλαχε μπροστά του και τήν έρριξε 
«άνω  της.

—  «Φώτη, αγάπη μου, δέν μπό
ρεσα σήμερα νά σοΰ πάρω γιατί 
εδωκα τό χρέος ποΰχαμε στό Τ ζαγ- 
γάρη γιά τής σιόλες τοΰ ’Αβρά- 
μάκη.»

—  Φωφώ, νάχης καί συ κα'ι τά 
παιδιά σου, δλο αυτά μοΰ ρίχνεις 
μπροστά, μώρχεται νά τά πνίξω 
άψοΰ τά ’γέννησα γιά νά ζητιανεύ
ουν, πεθάνετε οόλοι εγώ ϋέλω  νά 
ζήσω, ναι να ζήσω’ θέλετε ζωντανό 
νά μέ φάτε ; κακούργες !» έλεγε 
αυτά καί χτυποΰσε τις γροθιές του 
χάμω.

Μκρτΰρι.α ΰπόψεραν οί καϋμε- 
νες ή Έλενιώ καί ή μάννα της. 
Κι’ ήταν τόσο γνωμιάρης καί νευ
ρικός ό Φώτης I Ή  γειτονιές κλαΐ- 
γαν μαΰρα δάκρυα άπ’ τις καθημε
ρινές φωνές του καί τά μαλλώματα. 
Θά αγιάσουν μάννα καί κόρη λέ
γανε,δύναμη κι’ΰπομονή νά τις δώση 
ό Θεός».

Δέν ήταν λίγα χρόνια, δλόκληρα 
δεκατέσσερα ποΓταν ό Φώτης κατά
κοιτος κι είχε παραλυμένα τά πόδια.

'Ο  ’ Αβραάμ αγάς, ό πατέρας 
τοΰ Φώτη, τρώγοντας ψωμί καί 
κρομμύδι είχε αποκτήσει γερή περι
ουσία. Είχε αγορασμένο τό μισό 
Δενδρόκαστρο. Ή τανε τόσο οίκονο- 
μιάρης πού ώς τώρα οί Δεντριώτες 
σάν παροιμία τώχαν νά λέγουν σέ 
φυλάργυρο «Μωρέ αυτός πέρασε 
καί τόν ’Αβραάμ αγά ! Τόν θυ
μούνται ακόμα, στό ενα χέρι του 
φοί’ρνόπηττα καί στ’  άλλο τυρί ε- 
τρεχε πάνω κάτω γιά τή δουλειά του, 
όλομερίς, πάντα βιαστικός, δέρνον

τας τα παραφτερα τοΰ μακρυνο» 
τοΰ αστεριού.

Σαν πέθανε. καί θάταν ογδον
τάρης, δλος του ό βίος άπόμενε στό 
μονάκριβό του Φώτη, πού τότες α
κόμα ήταν μαθητής στό Γυμνάσιο 
Ή  κυρά Λυγερή, ή μάνα τοΰ Φώτη, 
δέν χάνει καιρό, τόν τραβάει από 
τό σχολειό, δέν θά τόν εφκιανε βέ
βαια δάσκαλο, καί τόν βάζει μαζύ 
μέ τόν μεγάλο της αδελφό Αάμπο, 
αΰτόνανε μάστορη καί ’κείνον γρα- 
ματικό καί τεζγιαχτάρη στό κεντρικό 
μπακάλικο.

Από τϊς πρώτες μήνες ακόμα 
άρχισαν οί Δεντριώτες νά λένε γιά 
τό Φώτη, κρίμα, δέν θά πιάσή τόν 
μπαμπά του τόν τόπο τό ρημαγμένο.»

—  Σέ τίποτα δέν έπιανε ό Φ ώ
της τις συμβουλές τής μάνας του 
καί τών θειων του. Λοΐ'σα καί κακό, 
καπηλειά καί νυχτέρια.

Είχε περάσει ενας χρόνος. Πι- 
λάντζαραν τό μαγαζί ΙΙαράξενο 
ήταν φοβερά ζημιωμένος. Γρήνες 
καί μαλώμαλα, ή Λυγερή μέ τόν 
αδελφότης πώς τάχα τούς έκλεψε 
Μάταια ό Λάμπος εδειχνε καί τής 
φώναζε τά ρεζιλίκια τοΰ γυιοΰ της. 
Δέν μπορούσε ή φτωχή, κι’ ήταν 
μάνα βέβαια νά πιστέψη καί νά 
διή τό βαθύ χανδάκι τής καταστρο
φής καί τής άθλιότητος πού τής 
έ'σκαφτε ό γυιός της.

« “Ενα παιδί δέν μπορεί νά 
φάγη τόσον παρά έλεγε:

Ξεχώρησαν τό Αάμπο- ό Φώ- 
της έμεινε μοναγός στό μαγαζί. Στό 
μισό ακόμα χρόνο τάφερε πέντε κι’
eιενα.

«Καθένας στό κόσμο γεννιέται 
γιά κάτι, έλεγε στ ή μάνα του, δέν 
είμαι ’γώ  γιά βρωμομπακάληκα, 
στείλε με στήν ΓΙόλη νά τελειώσω 
το Γυμνάσιο , καί νά γείνω υστέρα 
επιστήμονας».

Τόν δικαίωσε ή Λυγερή, τόν 
ετοίμασε καί τόν έστειλε στήν Πόλη 
Π όσο διαφορετικό περιβάλον καί 
πλούσιο εκεί ! ’Άδικα πέρασε δύο 
χρόνια στό ερμο τό Δεντρόκαστρο δ

Φοπης. Ή  ποικιλία διασκεδάσεων, 
καπηλειά, μπά/.οι, θέατρα, μοδι- 
στροϋλες κτλ.

Ανάστα ό Θεός ! καί ξώδευε 
Φώτη καί δέν τελειώνουν. Ή τα ν  
πιά καί ενήλικος, είχε πετάξη τήν 
φορτική κηδεμονία τής μάνας του. 
Σέ τέσσερες μήνες είχε ξεκάνει δύο 
σπήτια του στή Βλάγκα' τοΰ φέ
ρανε άλλως τε τίποτε νέο εισόδημα ; 
κι’ από έ άμιση χρόνο ήταν τρελλός 
μέ τήν μαυρομάττα του, τήν μοδι- 
στροΰλα τήν 'Ελενιώ.

Ή  δυστυχή ή Λυγερή άκούγον- 
τας τά καμμώματά του, αρρωσταί
νει καί αποθνήσκει. Δέν τήν έκλαψβ 
ό Φώτης, δέν τήν πόνεσε, είχε γλυ- 
τώση άπ’ τις μουρμούρες, από μιά 
σκοτούρα. «Πόσον ευτυχής θάταν 
κανείς, έλεγε μέ δίχως υποχρέωση, 
θάταν 0εός αν τοΰ άφηνε ελεύθερα 
νά διάθεση δλη του τή δύναμη πού' 
νοιώθει μέσα : του. Μ ’  αυτές τις: 
Ιδέες του αναγκάσθηκε νά πάρη τήν 
Έλενιώ άψε-σβΰσε.

Σέ τέσσερες μήνες είχαν κι ένα 
παιδί. Τό βγάλανε Άβραμάκι.

Ή τα ν  23 χρόνων ποΰ παντρέ- 
φτηκε ό Φώτης. 'Ύστερα από έξΐί 
μήνες άπ’ τό γάμο πέφτει άρρωστος. 
Σαν θοραπέφτηκε είχε χαμένα τά  
πόδια. Παράλυσε λιγάκι ά π ’ τήν εκ
φυλισμένη ζωή πού πέρασε" οί 
γιατροί συστούσανε τήν Έλενιο* 
καί τή μάνα της νά τόν φέρουν στtV 
Δεντρόκαστρο κεΐ ποΰ θά τόν 'φε- 
λοΰσε ό άγέρας. Σηκώνονται μάνοέ 
καί κόρη τόν παίρνουν κι’ έρχονται 
στό χωριό.

Έκεΐ σέ κάμποσα χρόνια πα
στρέψανε καί χρήματα καί χτήματα. 
Τό σπήτι πού κάθουντον ήταν μέ 
τό νοίκι Είχαν ξωδέψη πολλά στους:, 
γιατρούς κι' ήτανε συνείθισμένοι 
στήν καλοπέραση. Ή  Έ ?ενιώ  δέν 
ήξερε οικονομία. Σάν βγήκε δ πό
λεμος τούς βρήκε άπένταροΰς.

'Π  άκρίβεια τούς αφάνισε. Ξε
νοδούλευαν μάνα καί κόρη μά ποΰ 
νά προκάμουν! Ή ταν οχτώ ψυχές 
(γιατί ό Φώτης δέν έχασε τή δημι
ουργική του δύναμη) τό τί έπαιρ
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ναν δέν εφτανε στά γιατρικά, στό 
γάλα, στ’ ανγά, στό τεχνητό τό μπά- 
ιιο, καί τ’ απαιτούσε δλα, σαν πριν, 
6 Φώτης. Τά πέντε παιδιά ριχτή- 
χαν στό δρόμο, στή ζητιανοσύνη. 
Κι’ έβλεπες τόν Άβρααμάκη κάθε 
πρωΐ άράδα τά άδελφάκια νά τά 
γυμνάζη τό πώς νά λεν μέ ήχο καί 
κλαψάρικα «μαντάμα μιά δεκαρίτσα 
γιά τήν αγάπη τών παιδιών σου» 
Τής σχίζουνταν ή καρδιά τής Έ λε- 
νιώς... Κείνο τό βράδυ δπως συνή- 
θειζε εξαντλημένη πολύ καί πατά- 
χλωμη γιατί είχε ‘πιτύχει δεύτερη 
ίκτρωσι, καί δέν τής καταλογιζόν
τανε βέβαια, τήν ανάγκαζε ή ανέ
χεια, μπροστά στό εικόνισμα μέ 
πολύ βαθύ πόνο «"Αχ ! θεέ μου, 
ελεγε, συγχώρα με, έχω απόφαση, 
θέλω ν’ άποθάνω, μά τά παιδιά 
ποιος θά τά ζήση ποιος θά τά μεγα- 
λο')ση ; κι’ είναι ακόμη τόσο μικρά ! 
Γιανε το Φώτη, γιά γλύτωσε μας 
καί πάρε τονε» Αύτή τή φορά ή 
εικόνα τής φάνηκε πώς δέν έλεγε 
δπως κάθε φορά «υπομονή», μόνο 
τής έλεγε «οχι σύ πρέπει νά 
ζησης γιά τά παιδιά σου, ας πεθάνη 
’κείνος πώδωκε ζωή σ ’αύτά καί δέν 
μπορεί νά τά ζήση«. Σάν βγήκε 
άίτ τό εικονοστάσι ήταν τόσο 'λ«- 
(p p( ά, θάρρεβες πώς άφήκε τήν βα- 
ρει ά άπελπησιά κι’  είχε δύναμη, θέ
ληση, θάρρος.

Τράβηξε στό τζ άκι γιά νά τό 
δαυλίση καί νά βράση γρήγορα, ή 
σοΰπα γιατί δ Φώτης είχε πατήσει 
τις φωνές. Ά νοιξε  τό σκέπασμα τοϋ 
καζανιού, ή σούπα είχε βράσει- ά
χνιζε πολύ. "Υστερα από πολύ μι
κρό δισταγμό σκόρπισε μέσα στή 
σοΰπα μιά σκόνη ποΰχε μέσ’ στό 
κόμπο τοϋ μαντηλιού της πού κρα
τούσε σφιχτά στό χέρι.

Πολύ πρωΐ τήν άλλη μέρα στον 
πρώτο νεκρικό χτύπο τής καμπά
νας, ή καλογρηά τής εκκλησίας ελε- 
γε σέ κάτι γυναίκες πού ρωτοΰσαν:

—  « Ο  Φώτης ; πάει κι’ αυτός 
ό καΰμένος κι’ ήταν ζωή πού περ
νούσε ; γλύτωσε'/.

—  «Πολύ περισσότερο γλύτω
σαν ή καύμένες ή πολιτιανές. Δεκα
τέσσερα χρόνια ύπ \ ) έ ρ ο υ ν  κυρά 
Γιαρχάδαινα.

— «Καί δεν μπορούσε νά ζήση 
«αραπάνου- είχε τριτεύσει τά εφτά» ϊ 
άλλη έ'λεγε πού σταυροκοπούνταν 
καί έμπαινε μεσ’ τήν εκκλησία.

Ή  Έ λενιώ συμμάζεψε τά παι
διά της από τό δρόμο, τά ζοϋσε. 
Ή ταν κακούργα :

Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ  Μ Α Ρ Α Σ Λ Η Ζ
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Εινε ενδιαφέρον νά κάμωμεν 
ενταύθα παρατήρησίν τινα γενικήν 
επι τών ζητημάτων όμοιας φύσεως. 
Τά προβλήματα τής έφ ηρμοσμένης  
επιστημης πρό τών οποίων εύρι- 
σκόμεθα, οσάκις ζητοΰμεν νά έξη- 
γησωμεν τή βοηθεία τών γνωστών 
ημίν φυσιογραφικών νόμων, οίον- 
δήποτε περίπλοκον φυσικόν φαινό- 
μενον, είνε ιδιαζόντως λεπτά. Διότι 
η φυσις θέτει είς ενέργειαν πολυα- 
ριθμότατα μέσα, ενώ ήμεΐς προ- 
σπαθούμεν νά έπιτύχωμεν τάς εξη
γήσεις τών φαινομένων τή βοηθεία 
τών μόνων δεδομένων, άτινα μάς 
παρέχει ή επιστήμη εις τήν παροΰ- 
σαν αυτής κατάστασιν, δεδομένων 
λίαν άτελών. 'Ιδού εν παράδειγμα 
αναφερόμενον εις ούχί μακρυνήν 
εποχην : δεν είχε κατορθωθή μέχρι 
τών τελευταίων τούτων χρόνων νά 
δοθή έξήγησις κάπως ικανοποιητική 
τής αρχής τής ηλιακής θερμότητος, 
πασών τών γ ν ω σ τώ ν  πηγών ενεργεί 
ας ούσών πολύ πτωχών διά νά άντικα- 
ταστήσωσι τάςκολοσσιαίας ποσότητας 
θερμότητος, τάς οποίας ό ήλιος χά
νει δι’ ακτινοβολίας. Διά τής άνα- 
καλύψεως τοΰ ραδίου, τό όποιον 
παρουσιάζει πηγήν ένεργείας εν 
τρισεκατομμύριον φοράς μεγαλητέ - 
ραν έν στρογγύλψ αριθμώ τών μέ
χρι τοΰδε γνωστών πηγών, τό πρό
βλημα έπαυσε νά είνε άλυτον.

Βεβαίως δέν άπεδείχθη δτι ή. 
ακτινοβολία τοΰ τ)λίου προέρχεται 
2κ τίνος ένεργείας άναλόγου πρός 
τήν αυτόματον άποσύνθεσιν τοϋ ρα
δίου. Άλλά δέν δικαιούμεθα πλέον 
νά λέγωμεν δτι ούδεμία γνωστή 
πηγή δυναται νά καλύψη τάς ήλια- 
κάς άνάγκας, διότι γνωρίζομεν ήδη 
μίαν πηγήν αρκετά ίσχυράν πρός 
τοΰτο, καί Ιπιτρέπεται νά σκεφθώ- 
μεν δτι δυνατόν νά υπάρχουν καί 
άλλαι πηγαΐ διαφόρου φΰσεως καί 
όμοίας σπόυδαιότητος.

Τίνα άπάντησιν δυνάμεθα λόγου 
χάριν νά δοσωμεν είς τό ερώτημα 
3ν θά δυνηθώμεν ποτέ νά παραγά- 
γωμεν τεχνητώς ζών δ'ν ; Θά ε’ίπω- 
μεν δτι, άν γνωρίζομεν ήδη άξιόλο- 
γον αριθμόν ζωϊκών φαινομένων, 
δέν τά γνωρίζομεν δμως ακόμη μέ
χρι τοιούτου σημείου, ώστε νά δυνη
θώμεν νά άποφανθώμεν άν τά α 
ναγκαία μέσα πρός παραγωγήν τε
χνητού ζώντος δντος δέν είνε υπέρ
τερα τών δυνάμεών μας. Οί άλχημι- 
σταί έπίστευσαν άλλοτε, δτι είνε δυ
νατόν νά μετασχηματίσωσι τόν μό

λυβδον είς χρυσόν. Άλλά πρό τινων 
αιώνων άνεκαλύφθη δ νόμος τής 
διατηρήσεως τών χημικών στοιχείων 
καί έξήχθη έντεΰθεν τό συμπέρασμα 
δτι ό μβτασχηματισμός τών στοι
χείων (ή μεταστοιχείιοσις) είνε αδύ
νατος Ά λλ ’ ενώ επιστήμονες συ
νετοί πσρεδέχοντο τό αδύνατον τής 
μετατροπής τού μολύβδου είς χρυ
σόν ώς ζήτημα καθαρώς πειραμα
τικόν δυνάμενον νά διαψευσθή άνά 
πάσαν στιγμήν διά πειράματος 
πραγματοποιούντος τήν μετατροπήν 
ταύτην, άλλοι οί «θεο)ρητικοί» λε
γόμενοι, στηριζόμενοι είς τήν ατο
μικήν θεωρίαν παρεδέχοντο απολύ
τως άδύνατον τήν τοιαύτην μετα- 
μόρφωσιν κατ’ αυτούς τ’ άποτυ- 
χόντα πειράματα τών άλχ^ιμιστών 
απεδεικνυον το εσφαλμένον τών 
Επιστημονικών δοξασιών τοΰ με- 
σαίωνος Άλλα κατά τά τελευταία 
έτη ο \»:illiam Bamsay, εις δντόσαι 
θαυμάσιαι ανακαλύψεις οφείλονται, 
παρετήρησε καί περιέγραψε περι
πτώσεις άναμφισβητήτου μεταμορ- 
φοίσεως ενός στοιχείου είς άλλο.

Η  ̂μέχρι τοΰδε αδύνατος μετα- 
στοιχειωσις επετευχθη διά τοΰ ρα
δίου, περιέχοντος έλευθέραν ενέρ
γειαν πολύ περισσότερον συγκεν- 
τρωμένην οίουδήποτε άλλου έπι- 
γεί°υ συστήματος. Βλέπει τις δτι είς 
το ςητημα τούτο οί μόνοι οΐτινες 
ειχον ά'δικον, είνε οί θεωρητικοί, οί 
υποστηρίζοντες τό άδύνατον τής 
μεταμορφώσεως τών στοιχείων.

 ̂Οι άλχημισταί προσπαθούντες 
να μετατρέψωσιν εν στοιχεϊον είς 
άλλο, επεχείρησάν τι ούχί καθ' Ιαυτό 
αδύνατον, άλλ' έ.τεχείρησαν τοΰτο 
μέ άτελεσφόρητα μέσα. Ευθύς ώς 
ευρεθησαν τα κατάλληλα μέσα (καί 
εις άνθρωπος γνωρίζων νά μεταχει- 
ρισθή αύτά) ή απόπειρα ίπέτυχε. 
Δεν εννοοΰμεν διά τούτων δτι τ6 
ράδιον θά μάς παράσχη τά μέσα 
πρός παραγωγήν τεχνητού δντος. 
Δέν γνωρίζομεν άκόμη καλώς τό 
ζήτημα τούτο ώστε νά δυνάμεθα 
νά έ'χωμεν έπ’ αύτοΰ γνώμην ώρι- 
σμένην, καθ’ δτι τό σχετικόν μέρος 
τής χημείας τό χρησιμεϋον διά την 
μελέτην τών ζωϊκών φαινομένων, 
ΰφίσταται ώς επιστήμη έν ένεργεία, 
μόλις προ τριακονταετίας. Ά λλά δέν 
δυνάμεθα νά προβάλωμεν γενικόν 
τινα λόγον, δι’ δν ή δυναμική χη
μεία δέν θά δυνηθή νά άναπτυχθη 
έπαρκώς, ώστε νά έπιτρέψη ήμΐν νά 
σχηματίσωμεν βεβαίαν γνώμην Ιπΐ 
τοΰ ζητήματος άν ή παραγωγή τε
χνητού ζώντος δντος είνε δυνατή.

ΤΕ Λ Ο Σ Έ ^ βννη τή ς.
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"Αναψαν ενα φανάρι, οπλίστηκαν μέ λισχάρια κα1 
συλλογισμένοι, έπέστσεψαν “στό λάκκο. Τό μνήμα έφεξε· 
Τότε είδαν δυο πόδια στόν αέρα, τά πόδια τοϋ μυλωνά-

Τά παράχωσαν σκουντώντας τα μέ τά λισχάρια τους, 
£λλά πάλι ξαναφαίνονταν σέ λίγο. Τούς έρριξαν χώμα 
^ιά νά τά σκεπάσουν, αλλά τά πόδια πάλιν ξαναβκήκαν.

Μέσα από τό σπίτι ακούστηκε τό ρωλόΐ ποΰ χτυπούσε 
)ΐιά μετά τά μεσάνυχτα.

“Ενας κρύος ύδρως τούς κολνοΰσε τά ποκάμισα στό 
*ώμα. Έμάχονταν εναντίον τοΰ νεκρού μέ μιά δεισυδαι- 
μον ία πού τούς έκυρίευε ολοένα, ένόμιζαν πώς μιά εκδί
κηση τούς κυνηγη και δτι είχαν κοντά τους κάποιο κακο 

«νεΐμα.
Στό τέλος, άρχιζαν νό γεμίζουν τόν λάκκο μέ φουσκη 

την όποία μάζευαν άπό τά τριγύρω.
'Ο  ουρανός άρχισε νό ροδίζεται και σέ λίγο άρχισε 

νά φέγγη. 01 πετεινοί έφώναζαν, τά πουλιά κελαδοϋσαν 
χαϊ ένας θόρυβος άφυπνισμάτου χύθηκε στούς αγρούς, 
'Εκείνη τήν στιγμή είδαν παρίκει ενα γείτωνα πού τούς 
Λαρατηροΰσε.

—  Μήπως πέθανε κανένας στό σπίτι σας καί είστε 
*όσο νωρίς στό πόδι; τούς είπε.

Τά λόγια αύτά τούς έφεραν σέ μιά ηλίθια θέση. 
Γιατί ό άνθρωπος αύτός μιλούσε γιά νεκρούς ;

’Ακουμπισμένος καθώς ήταν 6 Μπάλτ στό λισγάρι· 
γύρισε τό αγριωπό πρόσωπό του στόν άνθρωπο ποϋ μί
λησε- άλλ’ αυτός τούς κοίταζε ανυποψίαστα, δίχως κα- 
*βντρέχεια.

—  Καλά, άφησε μας, είπε ό Μπάλτ, εχωμε τη δου- 
1«ιά μας.

—  Βέβαια, είπε ό άλλος, κι' έφυγε τραγουδώντας.
Τό βάρος τών χωμάτων είχε πατήσει καλά τό πτώμα· 

Αύτή τή φορά δέ θά ξανά βγαίνε' καί ό Μπάλτ έβλεπε 
μέ ευχαρίστηση τό ύψωμα ποΰ είχε σχηματίσει τό χώμα.

‘ Εξακολούθησαν ώς τό μεσημέρι καί τό απόγευμα 
4κόμη κάμνοντας πώς σεργιανίζουν δταν περνούσε κα
νένας. Ποΰ και ποΰ έπατούσαν τό χώμα γιά νά στρώση. 
Πρός τό βράδυ ή επιφάνεια τοΰ λάκκου είχε όμαλινθή.

"Εγινε δμως κάποιο δυστύχημα. Τά νερά ποΰ δέν 
ΐά  άφηνε νά τρέξουν τό ύψ·μα τοΰ λάκκου είχαν πλημ 
μυρίσει και έφθαναν ώς τό δρόμο. Μία άχεράμαξα ποΰ 
διάβανε από έκεΐ πρός τό βράδυ, χώθηκε στό λασπωμένο 
νερό. Ό  αμαξηλάτης άρχισε νά φηνάζη καί νά ζητή βο 
ήθεια. Οί Μπαρόκ έκαμαν πώς δέν ακόυαν Ή ρ θ ε  δμως 
Ινας χωριανός και τούς εφώναξε, άναγκάστηκαν λοιπόν 
νά βγοΰν καί οί τέσσερες, μαζύ έσήκωσαν τήν ίμαξα 
χαι ςήν έβγαλαν άπό τήν λάσπη.

Δ '.

’ Εκείνη τήν νύχτα έβρεξε ώς τό πρωί. Τά νερά ποΰ 
«ίχαν μαζευτή, ξαπλώθηκαν τόσο ποΰ ήταν άδύνατο νά 
«εράση κανείς. Ή  βροχή εξακολουθούσε μέρες.

"Ενα πρωί, άποφάσισαν νά παστρέψουν τό δρόμο 
σ ’ δσους τούς ρωτούσαν έλεγαν δτι τά νερά είχαν μα

ζευτεί έκεΐ άπό δικό τους λάθος, δτι είχαν καθήκον νά 
τά σκουπίσουν καί δτι δν δλοι οί χωριανοί δούλευαν 
σαν κι’ αυτούς, τό χωριό θά βρισκόταν σέ καλλίτερη 
κατάσταση.

Οί Μπαράκ έμοιαζαν σα λύκοι μέσα στό χειμώνα. 
Ή  σιωπή τους δσο πήγαινε γενοΰνταν μεγαλείτερη. Φο- 
ϋοΰνταν νά ποϋν μιά λέξι διά τό έγκλημά τους. Δεν τολ>- 
μοϋσαν πιά νά κοιμηθούν. “Ολη τή νύχτα έμεναν άγρυ
πνοι. Μιά φορά δ Μπάλτ έκεΐ πού καθουνέανε τινά
χτηκε ξαφνισμένος. Νόμισε πώς δ νεκρός βγήκε απο τό 
μνήμά του καί τοϋ έσφιγγε τό λαιμό. Μιά άλλη πάλι 
νύχτα ό Μπάστ βλέποντας όνειρο άρχισε νά ξεφωνίζη. 
Αύτό δέν έπρεπε νά γείνη. Μπορούσε νά τόν άκούση 
κανείς. Έσηκώθηκαν λοιπόν εκείνην τήν νύκτα καί I- 
κάθησαν στις καρέκλες τους, άγρυπνοι, ώς το πρωι.

Τή θύρα τήν έκλείδωναν πάντα καί τήν νύχτα ένα 
τεράστιο μαχαίρι βρισκόταν απλωμένο στο τραπέζι. Ε ί
χαν κυριεσθή άπο έναν αόριστο φόβο.

(•Ακολουθεί.)

Π Ε ζ ο τ ρ α γ ο υ α ^
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Στόν αγαπημένο μου Ν, Βασιλειάδη.

I.
Γλυκά τό ποτάμι κυλούσε στόν κάμπο σά φείδι χρυΰό. ■ 

φιλώντας χαϊδευτικά τις χορταρένιες πράσινες δχθες.
Oi λυγερές πεντάμοοφες, τά  δέντρα, λυγοϋόαν κι’Λ- 

πλωναν τά φυλλωμένα χέρια τους, vai βουτοΰόαν τήν 
άκρη τών κρινόφυλλων δάχτυλων των στό τρεχάμενο 
νερό.

Κι’ αϋτό, μέ εϋλάδεια, ι&δινε τό δροΛ<3τ\κό φιλά 
ποΰ τοΰ ζητούσαν.

Τ ’ άβράκι τραγουδούσε τις άρραδώνες τών λουλου- 
διών μέ τά  μ^ριόχρωμα πουλιά, χορεύοντας ψιθυριστά 
μέσ’ στά πλουσιόφυλλα κϊωνάρια τών δέντρων.

Kai τά πουλιά μαγεμένα μέ τήν άπάρθενη έμ ορφ ο  
τών πολύμορφων λουλουδιών, ρουφούσαν τήν άστείρευτη- 
γλύκα τής άγνότης άπ* τή  Φύση, και ξέχυναν τάρωμό 
της στή μοσχάτη άτμόσφαιρα.

II.

Τά στάχυα ξαπλώνονται κυματιστά στό άπέραντ© 
χρυσό σεντόνι τοΰ κάμπου.

Κόκκινες αίματοστάλαχτες παπαρούνάς γέρνουν ιό· 
κεφάλι ζαλισμένες άπΟ τή μεσημεριάτικη κάψα.

Τ ’ άεράκι χλιαρό καί. κουρασμένο, τοϋ κάνου κοτηά" 
ζ*ι νά δώση τή δροσιά του ατά χρυσοκίτρινα στάχυα.

Μ’ αύτά άγαποΰν τή ζέστα.
Γιατ* είναι Α μάννα ποΰ τά μεγάλωσε καί τάδωσε tb  

χρυσαφένιο γυαλιστερό έκεϊνο χρώμα ποΰ βαμπώνει τα- 
μάτια, στή μεσημεριάτικη κάψα.

Ζ Ι Μ Ο Ζ  Φ Α Ν Α Σ

Παρακαλουμεν πολύ τον κύριο Καβαλιέρ® 
Μαρκουΐζο να (/.η διορθώνει τα, κείμενα τοΰ 
Νιρβάνα ούτε κανενός άλλου γιά. να μή τον 
διορθώσουμε εμείς οπως τοΰ άξιζει. j. ε .
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Πρόβαλλε, μέρα λιβανή κι όνκιροξεδιαλντρα 
νά δίωξης τά Ισκιώματα τοϋ ΰπνου άπο κοντά μου. 
Πρόβαλλε, μέρα, κοίμηβε την ύπνοφαντααιά μου 
ποϋ ενώ χοιμοϋμε ξάγρυπνα ή νυχτοπαρορήτρα.

Γιατί νεκρούς, γιατί χλωμού; σά μαραμένα κίτρα 
Μ ες στά πολύ παράξενα και άγρια όνειρά μου 
Είδα και τούς πενήντα γιους τοϋ παλαιού Πριάμου 
Χ α ι τήν Εκάβη άπάνω τους βουβή μοιρολογήτρα.

Δάκρυ δεν εϊχε στο στεγνό γεροντικό της μάτι 
και μόσχον άξεΰίμαστον τον πόνο της έκράιει 
Μ έσα στά στήθη της κλειστόν άπ τούς παλιούς τούς 

<xsv χοάνου ς....

Μ ά  εσύ, καρδιά μου, πέτρινη γιά τά δικά σου πάθη  
Δάκρυα άρχινάς στόν ϋπνο σου νά χννης γι άλλου

πόνους
Σ ά  σταλαχτίτες τοϋ γκρεμνού α π τής σπηλιάς τάβάθη

ΓΙΑΝΝΗΣ |ΓΡΥΠΑΡΗΣ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α

Χαράν καί εύχαρίστησιν μάς προύξένησε τό  Γέργον 
τού λόγιου άρχιμ. Παγκρατίου Βατοπαιδινοϋ «Τό Ε λλη 
νικόν Ή μερολόγιον». Λι’ όλου τού δργου καταφαίνεται ή 
εύσυνείδητος μελέτη καί έργασία, οΐ δέ ύπολογιύμοί του, 
τό καθιστούν τελειότερον κατά πολύ τού ΓρηγοριανοΟ 
κα\ σχεδόν έφάμιλλον πρός τό Περσικόν Ήμερολόγιον τοΰ  
όποίου ύπερτερεΐ κ ιτά  τό δυνατόν τής έφαρμογής. Τοι- 
οντο δργον δέν πρέπει νά παοέλθι^ άπαρατήρητον, διότι 
δχι μόνον τιμ$ τήν ελληνικήν έπιστήμην, άλλά καί την 
δλληνικήν άντίληψιν.

Προκειμένου νά έκδοθήϊ έγκόλπιον ήμερόγιον ύπό 
τοϋ έργάτιΚωτάτόύ Ιεροδ. Ίακώδου Παπαΐσίόυ κατά τόν 
τύπον τοΰ ‘ Ελβετικού, παρακαλοΟμεν θερμώς πάντας 
τούς γνωρίζοντας σχετικά, περί τών π α ρ ’ ήμΐν φιλανθρω
πικών σωματείων καί δή τών συσσιτίων, Λνα μας άπο- 
στβίλωσι βιογραφικάς σημειώσεις π ερί. τών Ιδρυτών των, 
ώ ς καί τάς φωτοχραφίας των, ύπό τά στοιχεία:

Φ. X Β.

( f lf
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Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Κ

Έ πί τή βάση τών καλλίστων λεξικών έπβχείρησέ τις 
νά μέτρηση τόν πλούτον τών λέξεων έκάστης γλώσσης, 
ηύρε δέ δτι ή Ισπανική έχει 22,000, ή αγγλική 22,000, ή 
λατινική 25,000, ή γαλλική 30,000, ή ιταλική 45,000, ή 
ελληνική άνω τών 50,000 και τελοζ η γερμανική 80,000. 
Έ κ  τών 22,000 λέξεων τών άποτελοάσών δλον τόν θη
σαυρόν τοΰ αγγλικού ιδιώματος, υπερ τας 15.000 δυνα- 
ται νά έννοήση πάς δ γινώσκων την λατινικήν, γαλλικήν 
καί τήν ιταλικήν γλώσσαν, εάν δέ γνωρίζη καί τ̂ήν γερ
μανικήν θά Ivvofj καί άλλας 3,000 λέξεις τής αγγλικής. 
Φαίνεται δτι μόνον αί ύπολοιπόμεναι 4,000 είναι αρχαί
ας βρεττανικής καταγωγής.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Μέ μεγάλη ευχαρίστηση άγγέλουμε_τήν προσεχή 

ϊχδοσι τοΰ μηνιαίου φιλολογικού περιοδικού « ό Λόγος » 
ύπό τήν διεΰθυνσι τοΰ ποιητοΰ κ. *Όμ. Μπεκέ.

■  ΥΜ ΣΤ Η Ρ ΙΚ Τ Α Ι ΤΒ Σ Μ Ε Γ ίλ Β Σ  1ΑΕ&Σ

'Ο  Kas θεοφ . Νομίδης Ινέγραψε τους:
Γεώργ. Γαβριηλίδην, ’A&avaaiav Μιατίλογλου, Κατίναν- 
Παπαδοτιούλον, Βαα. Κεοίαογλονν, Σερ. Σωτηριαδην 
Νιχ. Άλεχτορίδην, Κυρ. Βασιλειάδην εν Φαναριω

Ουρανίαν Π. Ίωαηφίδου, ’Ελένην Νομίδον έν XaXxfl.
”Ανναν Τοελέπη, Σινλ.Αασχαλογιαννη εν Γενη-%ατιον.
Α. Παναγιωτίδην, ’Αναστασίαν Ίωαννίδον, Μαριάνϋην 

Κουγίουμτζόγλου, Μαρίχαν ΚαλίνογΙον, Λαζαρον Σαάπο- 
γίου εν Κονμχαπον.

Χ,αρ. Δζηπονκδζόγλονν Ιν Μακροχωρκο.
Γεώργ. Μαγχλήν, Δηα. Βιδάλην έν Πέραν.

*Η Δεσποινίς "Αννα Κ. Τσελέπΐ) ένέγραψε τας δε
σποινίδας'. Σοφίαν Σαμαρίδου, Δέσποιναν Κετίχογλου, 
Κοραλίαν Ζαχαριάδον εν Γενή-καποΰ.

Ή  Δεσποινίς Στυλιανη ΔαοκαΙογιάννη ένέγραψε 
τ ά ς  Δεσποινίδας Βασιλικήν Ζωγράφου, Ελένην Γ. 
Γίωργάντίδου (Ιατρού) εν Γενη-καποϋ.

Ή  Δεσποινίς Μαοιάν&η Κουγίουμδζόγλον ένε- 
γραψε τάς δεσποινίδας Δωροΰέαν Δουλιχιάρογλον, Ύ ~  
πατίαν Παπαδοπονλου, εν Κονμ-χαποϋ.

Ό  Κύριος Α . Σκαναβίδης έν έγραψε τούς Κυρίους: 
θ ,  Ν. Μερίχαν, Στέφανον Κουρτέσην.

*0  Κύριος Ά δ . Αιανόηονλος έν έγραψε τους Κυ
ρίους Ό δ . Βαξεβάνογλουν, Γ. Λαδόπουλον.

Ο T a k V A P O W O S  Μ Η Σ

ΆνοάνυμΟΨ Γ. Κ . — Έ ί ή φ ^ 0Λ8 Κνχα·ισχ·νΐΛΒ¥. Το ε$γον έκτακτον, 
£·ν·ιά£>( οΐ40»ς άteXttmv >»Λβς τό τέλος. Προσιχ&ς.

ί Ο Ρ Λ Λ .  Ζ Κ Χ ί Π λ Λ Ο Τ — Αέψ ΜΚήφίησΛ*. Φ «ν·ι«Λ ΐ πίοιι.Τί<Γ«»4 
UyaiiifM/ie* y*ci t x f » .

A IT A rN a S T B y  — —  Ti ΛΗΐφφήΗΟ,με i»»if i n i  v l t  ,t l i
K m .'O ia r  r ifis  < ί » ;  μ · μ ιλάνι*  **
Ιχ ι μβ μοΧϊβί.

χ ον Χ Υ Ν Η Γ Ο Π Ο Τ Α Ο Χ , M in i ?**»·», «»«μ« iU tiy t t t t χ*·
gmv. Είς το πρ·σβχΜς.

Ζ ,ν  Μ Α Α Α Κ Ο Π Α ΙΟ Η —  'ΒΙήψΡη.Είίί τ· Ιπ ίμ ·τ ·ν .
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ΟΙ Λ Η /Λ Ο Σ ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ο Ι Μ Α Σ

ΣχηναΙ άπό τό Περσεμπε Παζάρι

Τ Υ Π Ο Ι Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ
Είπόνβς ink τό σημβιωματάζΐο μι&ς άνίψιάς

Πώς Λμουν Δάντης θάρεψα μεσ’ στδνειρο 
κι’ αργά πολύ κατέβαινα στήν κόλαση 
Καί νά ! τόν θ. Κ. Μ. τόν κουτοπόνηρο 
ποΰ ξάπλωσε την τεμπελιά καί θχόλαΟη 
τόν βλέπω κι’ άπ ’ τό φόβο μου δνό βήματα 
σάν έκανα Οτά πίσω τρισπελώρια 
6 Π? οντωνας μοϋ λέει — διές εγκλήματα 
Φιλόλογοι νά πέσουνε σ ’ έμπόρια. ...
Μ' άλλάζοντας ιδέες τοϋ μιλώ — βρέ δός μου κάποιο δώρημα 
ποϋ οάν Όρφέας μέ μιαλό καί μέτρο ΰ' έπισκέφτηκα — 
καί μ ’ άπαντάγ’— έκτός αϋτοϋ ποϋ γράφει μυθιστόρημα 
γιά μεν, οί άλλ’ είναι μωρά, τσαμπάζια, λιλιά 'φεύτικα 
Ποϋ βλέπεις ώρα καί στιγμή στήν ιΛσοδο τοϋ βιάσου —
— μά τότες δός μου αύτόν βτή γή διάσημος νά γί ίνιις — 
τοϋ λέω καί μοϋ’ πε—πάρτονα μά κΰττα στήν πορεία σου 
σάν στρέι^ς μέ τ ’ αληθινό τό κόστο του νά μείνιις —
Κι’ δντας άδιάθετος πολύ κι’ άπό δουλειά καί κάματο 
«ίτάθηκα μεσ’ στής κόλασης τά βρώμικα παζάρικα 
όπότ’ άκούγ — Ά π ’ δλα μοϋ — π ένανκασάπ’ αγράμματο
— τό θάνατό μου διάβασα κι’ άπό τή δόξα χάρηκα —
— Καί. γω κι’ άκοΰω τή φωνή ένός γέρου παράλυτου
— ότές ΣΥΜΠΑΘΕΙΕΣ γράφηκα μέ μιά παχειά γειεόνιΰα 
ναι τότες γύρισα μέ μιας καί μέ τό ματουγμίλι του
τά  διό φωκολα μείνανε ποϋ πήρα και ξεσκόνισα.

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΖΕΠΗΓ.

’ Αποφεύγετε 
τάς παραποίησες.Ο Νεμηονλένιος

A S  Τ Ε  1 Α
Κάθε ζ ώ  ο ν έχει καί τόν έχθρόν του  έλεγε κίίποιος 

«ύφυολόγος. Ό  ποντικός π. χ. εχθρό του έχει τή  γάτα, ή 
4λώπηξ τόν σκύλλο, καί άφοϋ Απαρίθμησε πολλά τοιαϋτο 
ζφα  έξηκολούθησε ί

«  Ό  λαός έχθρονς έ χ «  τούς φιλανθρώπους, oi ποιηται

τούς δημοσιογράφους καί oi δημοσιογράφοι τονς στοίχε*- 
οθέτας.

ΟύδιΙς πανών &νεν έξαιρέσιως.
Ή  Κυρία; — Είναι άλήθεια δτι Λ αιχμάλωτο» τον 

πολέμου δέν ζοΰν πολύ ;
— Πιθανόν, έγώ δμως γνωρίζω ϊνα  όωρό γηραλέους 

συζύγους.



Δ ΙΑ  Τ Α Σ  Ε Π ΙΠ Λ Ω Σ Ε ΙΣ  Σ Α Σ
προτιμάτε πάντοτε τό όμογενες κατάστημα Γ. Τριαντα-
φ υλλ ίδον  κ α ΐΥ ίώ ν , Πέρα, Τεπε-μπασή άρ. 12 παρα- 
πλεύοως τής κΚοοπερατίφ» Έ ν  αύτω θά εϋρητε έπιπλα 
καινουργή και μεταχειρισμένα .καθώς και επί παραγγελία. 
’Επίσης θά εϋρητε εν α ιτώ  κλειδοκύμβαλα διαφόρων ειδών 
Τελευταίως ιδρύθη έν τώ καταοτήματι τούτο) καί ιδιαίτε
ρον τμήμα ζαχαροπλαστικής, εν τω όποίω ενρίσκονται 
πόντια τά είδη γλυκυομάτojv  τα άναγκαιοΰντα διά άρραβώ- 
νας, γόμους, βαπτίσεις κτλ. —  Τιμαί άπιοτεύτως εύθηναί. 
Μία έπίοκεψχς άακεΐ διά νά πειοθήτε.

S T O

Ζ Α Χ Α Ρ Ο Π Λ Α Σ Τ Ε Ι Ο

Θ . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η
Π Λ Α Τ Ε Ι Α  Γ Ε Φ Υ Ρ Α Σ : ,  A P I © .  2 5

θά βρήτε δλα τά είδη τής ζαχαροπλαστικής σέ τιμές πολύ 
προσιτές, προπάντων δέ ΛΟ Υ Κ Ο Υ Μ ΙΑ  εκλεκτά.

“Ολοι οί ξαχαοοζνμωμένοι ατοϋ Κωνσταντινίδη !

Τό ΤΥΠ6ΓΡΑΦΕΙ6Ν Α. ΧΡΗΣΤΙΔ6Υ 6*& τήν
διευθ-υνσιν τών κ.κ. I. ΚΟΝΤΗ  κα'ι Α Ρ ΙΣΤ . ΜΥΛΩΝΟ- 
Π ΟΥΛΟ Υ, Γαλατά, οδός Βόϊβοδα, άριθ. 98, αναλαμβά
νει τήν καλλιτεχνικήν έκτΰπωσιν παντός είδους τυπογρα
φικών εργασιών τοϋ εμπορικού κλάδου ε’ις διαφόρους δι 
αλέκτους ως καί τήν εκδοσιν βιβλίων, περιοδικών, εφη
μερίδων κτλ. Ελληνιστί και Γαλλιστί, εις τιμάς λογικός.

Ευριπίδης Κ . Μανδαλίδης καί Χρήατος Προκοηιά-
δηςκεντηταικα'ι σχεδιαγράφοι διαφόρων ειδών κεντημάτων. 
Πέρα, δίοδος Έ ζατζή, άρ. 3. Παραπλεύρους τοΰ Κάρλμαν.

Μαθ'ήματα άγγλικής είς τιμάς συγκαταβατικός.

Πληροφορειαι εϊς τά γραφεία μας.

Ζητούνται μεταφρασταί πεπειραμένοι
’Απευθνντπον είς τό περιοδικόν α.’Έρεννα d


