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λίγα καλά δωράτια, γιατί ρ.ποροϋσα νά είχα ώς
τώρα πεθάνει ρ.έσα στις ψείρες, τούς κορέους, τις
ΕΡΜΟΝΑΣ. Λ νοικη Σ ά ινο α .
κάψες, τό χασίς, τή φθίση, τήν ηθική, σωματική
Γ. Σ. ΦΡΑΓΚΟΓΔΗΣ. Οι δυο μάννες που καί άλλη βρώρ-α του «Παλαιού Στρατώνα», κα
κλαίω .
ΘΟΥΚΓΔΙΔΗΣ. Βιβλίο πρώτο (συνεχεία άπο θρέφτη τή; Ελλάδας!.. Πώς θυμάμαι σ’αύτό τό
δωρ,άτιο τά φοιτητικά ρ.ου χρόνια! Τά στρίποδα, τό
το 158 ού/.λο).
ξύ
λινο τραπεζάκι γιά οαί καί γράψιρο, δυο καρέ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΦΓΤΙΑΗΣ. Κοινωνικές σκηνές—
Στο γραφείο.
κλες, ριά βαλίτζα καί δυο ρπαοϋλα, έ'να καθρεΗ ΑΙΑΣ ΣΤ ΑΓΡΟΣ. "-Ενα τραγούδι τον 77ε | φτάκι κ’ενα χαλάκι, ένα κρερ,αστήρι καί δυνατή...
ρούλη.
ρ,ελέτη, ποϋ δέν τή ξχνάκαρ.α από τότε ρ.έ τήν α
Λ. ΣΙΓΑΝΟΣ, Θ εατρικά — Μαχ ματιά ατό πρό
νήσυχη ζωή τών εθνικών ρ.ου άγώνων.
γρ α μ μ α τον Βασιλικόν.
ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ. 'Α δικία.
★
ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Λ . Α . Ε ν α ν τία Χ α τζή .
Στούς τέσσερες τούτους ρ.ήνες έγραψα έ’να
Δ. II. Τ. Φ αινόμενα καί πράματα (Σ ίγουρη κα
τα δ ίκ η — Το γρ ά μ μ α των φοιτητώνε — Είκοσι πέντε, βιβλίο άπό 500 πάνω κάτω σελίδες, εις τις όποιες
ξετάζω τό 'Ελληνικόν έ'θνος ψυχολογικά, ιστορικά,
χρόνια μ ε « Α λ ή θ ε ια » — Μ ιστριώ της φ ϋέγγετα ι —
Φ νγοδικοφνγότιοινοι— Οικονόμου καί Π εταάλης).
φυλετικά καί πολιτικά. Ύστερα ξετάζω τό Ελλη
Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ- Η ΚΟΙΝΗ Γ Ν Ω Μ Η — ΦΟ- νικό Βασίλειον σέ όλα του τά στάδια, βγάζω στή
Ν Ο Π ΑΖΑΡΟ ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΟ - ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜ- φόρα όλες τις άτιρ,ίες, τή βρώρ,α, τις φρικαλεότητες
ΜΑΤΟΣΗΜΟ.
κάθε κλάδου τής διοίκηση; ρ.έ όλες τι; τρορ.ερές
λεπτορ.έρειες, ρ.έ στατιστικές, σύγκρισες, όνόρ.ατα
καί πράγρ,ατα. Γιά νά δείξω τή φοβερή αλήθεια
ποϋ βγαίνει από τόν εθνικό ρ.ας βίο, ότι έρ.εΐς οί ση.ερινοί Έλληνες έχρεωκοπήσαρ.ε πολιτικά ’καί πώς
ΠΟΪ ΚΛΑΙΩ ρείραστεν
ανίκανοι νά διοικηθοϋρε ρόνοι ρ.ας... ρ.ιΦυλακές «Σνγγοοΐί». Νύχτα ττίς 25 Όκτώβρη 1'JΟ5. κρη ελπίδα θά ήταν ρ.ιά επανάσταση ποϋ στο άίρα.
ν’ άνχγεννήση τό έ’θνος! Άλλοιώτικχ ή ξενική κη(άπο τό ημερολόγιά μου)
δερ.ονία είναι αναπόφευκτη καί ίσως πειά πρέπει νά
■την ευχαύρχστε, ίσως τουλάχιστο σωθή ή φυλή.
......... Ή άποψεσινή είναι φαίνεται ή υστε
] Ό «Δ. Ο!κονορ.ικός έλεγχος» τής Ελλάδας καί ό
ρινή ρ.ου νύκτα ρ,έσχ σ ’ χύτη τη φυλακή, άν δέν
τής Κρήτης τώρα είναι ή αρχή... "Αν ή φωνή αυτή
ρέ... ξχνχφέρουν κατάδικον πειά! Γιατί ειδοποιή
συγκινήσγι το έ'θνος, ή «Μεταρρύθρισις» θά ξκναβγή
θηκα πώς αύριο θαρθουν οί χωροφύλακες νά ριέ πχοχι πειά δειλή καί αδύνατη, αλλά φοβερή καί τρορουν στη Χαλκίδα ποϋ^θά ρέ δικάσουν στις 3 του
ρ-ίρη γιά νά δοκιράση ρέ απόφαση τήν τελευταία
Νοέβρη οι ένορκοι... Και το περίέργο πρόίγρα, σαν δοκιρ.ή τοϋ άν ρ.ποοή νά σωθή τό έθνος......
νά ρέ πίχνη την τελευταίαν χύτη στιγρή ρ.ιά λύπη
★
ανεξήγητη, ότι πρόκειται ν’άοήσω χύτό το κελλί
ρου, ποϋ έξησα τέσσερε; ρήνε; ρίσχ οί τρορερές
Καρ.ρ.ιά φορά στο γραφείο ρ.ου, σάν κοίταζχ ένα
δοκιρ.χσίες, άλλα καί σχεδόν εύτυχισρ,ένος, γιατί κιβώτφ γεράτο γράρρ,ατα σέ διάφορες γλώσσες— ή
δέν είναι ρεγαλείτερη ηδονή για άνθρωπον τής αλληλογραφία ρ.ου 20 χρόνων— καί σέ ένα άλλο
Ιδέας, οτι βασανίζεται καί ρχρτυρεΐ γιά ενα ρεγαλείτερο κιβώτιο γεράτο εφημερίδες— τά άρθρα
«ιδανικόν».
ποϋ έγραψα σέ 18 χρόνια— συνείθιζα νά λέγω:
"Ω τις γλυκόπικρε; ήρέρες των τεσσάρων τούτων
— Γιά νά κατατάξω καί ξεκαθαρίσω ολα αΰτά
ρ.ηνών!...
πρέπει νά φυλακιστώ!
Η πρόστυχη «’Εξουσία» ήθέλησε να μέ ύποΚαί άρα φυλακίστηκα έφερα κάτω τις κάσσες,
βάλγ, σι πολλές δοκιμασίες πού δέ θά τις ξανχπώ καί ρέρες καί νύχτες δούλεψα νά ξεθάψω τούς πετην νύχτα χύτη των ύστερνώ ριου δακρύων. Δα θαρ.ένους! Μά καλλίτερα νά ποϋρε πώς ήταν ^«ύτο
κρύων οχι δειλίας καί λειποψυχιάς, άλλα ρεγάλης ή «Δευτέρα Παρουσία», ή ανάσταση τών νεκρών!
και βκθεικς λύπης γιά το δυστυχισρ.ένο καί διε
Δέν οανταζόρουνα ποϋ άπό κάσσες σκονισρένες
φθαρμένο χύτο Έθνος, πού βάζει στά σίδερα τον θάβγαινε τόση ζωή, καί ποϋ θά ξαναζούσα ρέ τό
πρώτον πατριώτη ποϋ τόλρ,ησε νά ρίψη, την πρώτη σους πεθαρένους 20 χρόνια σέ λίγες ρέρες!
δυνατή καί δίκαιη κραυγή τής καταστροφής καί
Τί χιλιάδες άρθρα είναι αυτά εις όλες τις ίφητής σωτηρίας!... Εύλογηρένο νάναι το όνορ.χ του ρερίδες καί τά περιοδικά τοϋ Πανελλήνιου, έπιστηΆντρέα -Συγγροϋ ποϋ έκτισε αυτή τή φυλακή ρ.έ ρονικά, χρονικά, περιγραφές χιλιάδων ταξειδιών ρου
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στήν Εύρώπη, τήν ’Ανατολή, τήν Άρερική, τη
’Αφρική, πεζοπορεΐες στην Ελλάδα, περιπέτειες,
γλέντια τοϋ Παρισιού, ιστορίες παράξενε; τής Λόντρας. Τι άγώνες τρορεροί. στήν Κύπρον κατά τών
Εγγλέζων γιά τήν εθνική ιδέα, στήν Ελλάδα άκροβολισρ,οί διαρκείς κατά τοϋ σάπιου πολίτικου
συστήματος, έως ότου έίρθχσα στον κηρυγρενον χο
λερών τής «Μεταρρυθρίσεως».Καί κοντά στά γρα
ψίματά
υ.ου,' όσα Μ
νοάιόχνε
επαινετικά *γιά υ.ένχ
Τ
<
καί όσα εναντίον ρ.ου— δέν ξέρω ποιά είναι τά πε
ρισσότερα. Τί βρισίδι καί τί θόρυβος!
Τί συνορ,ιλίες ρ.έ ήνερ.όνες, ύπουργους, πρέ
σβεις, τί κουβέντες πολιτικέ; άπό τήν ΰφήλιον,
τί λόγοι πολιτικοί, φιλοσοφικοί, νεκρικοί, ίθνικοί,
τί όριλίε;!... "Ολα χυτά τά ξέθαψα, τά ρ.ισοξανχδιχβχσα, άπορώντας πολλές φορές, έάν εγό> έγραψα
τό δείνα ή τό τάδε. Έζησχ ρ.αζί τους λίγες ρ-έρες
καί τά ξανχκήδεψα, άλλά ρ.έ τάξη καί έπισηρότητα, κατά χρονολογία, κατά ΰλη, εις καρτόνια
εΰκολα νά άνοιχτοϋν, νά βρεθοϋν, νά ρ.ελετηθοϋνΐ
Δηλ. τις ρ.ούρ.ιες άπό τή γή τις έ'βαλχ σέ ρουσεΤο
γιά νά ανοίγω τά καπάκια καί νά ριλώ σάν θέλω
ρ.έ τούς πεθαρ,ένου;
.
★
\
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Μά κεΐ ποϋ τά έχασα, ποϋ έπαθα σχεδόν άπό
παραφροσύνη, ήταν όταν άνοιξα τήν κάσσα ρέ τά
γράρρατα γιά νά κατατάξω καί αύτά, ’τήν κάσσα
ρ.έ τά γράρ.ρατα, χιλιάδε; γράρ.ρ,ατα, γράρ.ρ.χτα
ποϋ ριλάνε σάν φωνόγραφα! θεέ ρου, τί έπαθχ!
Τί πεθαρένος κόσρ.ος ξεπήδησε ρπροστά ρ.ου χο
ρεύοντας, γελώντας καί κλαίοντας!
Κάρποσα γράρρατα άπό ύποκείρ.ενα ποϋ τώρα
ξέχασα, καί πολεράω νά θυρηθώ, ποιός είν’ αύτός
δ Γιάννης, ó Γεώργης, ό Νϊκος ποϋ ροϋ γράφουν
γιά τό ένα καί τό άλλο πρκγρα. Μοιάζουν σάν
τούς συνταξειδιώτες ποϋ γείνεστε αδελφοί στό ταξειδι καί χωρίζεστε γιά νά ρήν ξαναϊδωθήτε σέ
τοϋτον τόν κόσρ-ο. Ύστερα γράρυ.ατα σπουδαία,
άπό ρενάλα πρόσωπα, σάν π. χ. τόν Γλάστωνα,
ποϋ τά βάζο) σέ θήχες χωριστά σάν πολύτιρα αρ
χαιολογικά κειρήλια.Κατόπιν διπλώρ.ατα Συλλόγων
ποϋ μέ κάρνουν ρ.έλο; τακτικόν, έκτακτον, έπίτιρον; έγγραφα σωρατείων, ευχαριστήρια γιά υπηρε
σίες εθνικές, συχαρητήρια γι’άγώνες πατριωτικούς,
αλληλογραφίες ρέ σωρατε'ϊχ, επιτροπές.
Γράρρ,ατα ρέ Άρρένηδες, Νεότουρκους, Αρβα
νίτες γιά τά ζητήρατα τή; πατρίδας των σχετικώς
ρέ τόν Έλληνισρόν . . . Καί έ'ξαφνα, ώπ! δεσρΐδε; γραρρατάκια ρυρωρένα άνοίγει, θαρρείς, ρέ ραραρρένα ρέσα άνθη, ζωγραφιές, λεπτά ώραϊα ψηφία.
”Ω τά γραρρατάκια τής νειότης, ποϋ δέν πε'ρασε
καί πολύ, ρά ποϋ είναι ορως τόσο ρακρυά!
Καί ροΰρχονται τά πρώτα δάκρυα, κάτι παλ-
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μ.οί στήν ανάμνηση της βρασμένης ζωής των 20
καί των 25 μου χρόνων.
Σά νά μη πιστεύω πώς ακόυσα ποτέ μου νά
μου ψιθυρίζουν στ’ αυτί τόσες ¡γλυκείες λέξες, νά
μου δρκίζωνται τόσην αγάπην. Τις καϋμένες τις
κοπέλλες!
Ζούν η πέθχναν τούτα τά πλάσματα, που έζησα μέρες χαρωπές στην πνοή τους ... Πόσα
ονόματα περνούν μπροστά μ.ου, πόσα με επίθετα
λησμονημένα! Νά κ’ έ'να γράμμα τής Έθελ, τής
ωραιότερης κόρης τού Λονδίνου, πού μού εύχεται
μέ λόγια γλυκά νά γυρίσω στεφανωμένος άπό τον
πόλεμο τής Λάρισσας! "Αχ! καϋμε'νη ’Έθελ! Γύ
ρισα μέ.... τυφοειδή πυρετόν!...
Καί μέσα στούς όρκους, τις άγάπες, τά γλυκά
παράπονα, τά γελοία αντηχούνε έξαφνα άπο γράμ
ματα φίλων γελοία, χαρές, διήγησες για έρωτες καί
επεισόδια, γιά σχέδια, όνειρα, νεανικά πράγματα.
Ένας πού συχνά μού γράφει καί μερικές αερολο
γίες. Τόν συχωρώ γιατί ήταν 20 χρόνων μάγκας
κ’ ήθελε νά περιγράψγ!... "Ω, γράμμ.ατκ ώραϊα,
γεμάτα άπο στοργήν, άπο φιλίαν άληθινήν, νομ.ίζεις,
άπο παιδικούς φίλους καλούς καί ξαδέλφια αγα
πητά, πού σήμερα δέν μού γράφουν σχεδόν πειά...
μ.ερικους τούς έχει σκεπάσει το χώμ-α.
”Ω τά άγαπημένα πρόσωπα πού τά κάλυψε
το χώμα! ΓΙώς μ’ άρέσει καί μέ θλίβει ή ομιλία
τους ν’ακούεται ύστερα άπο τόσον καιρόν . . .
★

Άχ^ πώς μ.ιλανε αυτά τά γράμ.μ.χτα!
"Αχ τά γράμματα τής μ.άννας, τού πατέρα,
τών άδελφιών μου! Γράμματα λαχτάρας 20 χρό
νω ν! Εκατοντάδες γράμματα πού τά βρέχω μέ δά
κρυα σάν τά ξαναδιαβάζω, πού λένε τήν πειο ώραία
καί συγκινητική γιά μένα ιστορία τής ζωής μου:
«— "Αχ παιδί μου, αχ αδελφέ μου, Γιώργο
μου, πώς μ.άς φαίνεται ή άπουσία σου... πότε νά σέ
ξαναίδούμεν... νά τελείωσης μέ το καλό τά μαθή
ματα σου καί νά -’γυρίσης το καλοκαίρι... νά κά
μουμε φέτος Λαμπρή μαζί... νάχης την ευχή μου,
νά είσαι επιμελής, φρόνιμος, νά προσέχης την
ζωήν σου, την υγείαν σου... πρόσεχε άπό τις κακές
συναναστροφές στήν ξενητειά... νά σέ δούμε όπως
ποθούμε... νά πεθάνουμε ευχαριστημένοι... χαίρομεν πού είσαι καλά κ’έμείς τό ίδιο, δόξα τώ θεώ!..
Αδερφέ μου, εύχαριστούμεν γιά τό μ.ικρό σου δώρο,
γιά τά καλά σου γράμματα, πότε νά σέ έναγκαλιστούμεν, σέ συχαίρομεν γιά τις εξετάσεις σου...
είθε καί εις τό δίπλωμα... Σέ χαιρετγ καί ή παραμάννα σου καί λέει νά γείνης πλούσιος άνθρωπος
νά την βοηθήσης... ή γάτα μας έκανε τρία γατάκια... δ σκύλλος σά νά είναι λυπημένος πού λεί
πεις... Άνατρέφομεν ένα πετεινόν μ.εγάλον νά τόν
θυσιάσωμεν «μα γυρίσης...» Έγύριζα αλλά πάλιν
έφευγα, καί τά ταξείδια, άφοϋ τελείωσαν οί σπου
δές, έ'γειναν μεγάλες περιήγησες, καί οί μελέτες έγειναν αγώνες δεινοί καί έ'μβαινα στήν ζωήν αρμα
τωμένος, σάν πολεμιστής πού κινδυνεύει νά σκοτωθή
κάθε στιγμή.
i¡
Καί τά γράμματα αυτά αρχίζουν νά γείνουνται
παραπονετικά, παρακλητικά, νά είναι γεμάτα δά
κρυα καί θυμούς...
— "Αχ, παιδί μου, πού σέ σπουδάζαμε γιά νά
σ’ε"χουμε*κοντά μας, γιατί φεύγεις τόσο μακρυά;..
Τό σπίτι είναι έ'ρημ.ο χωρίς εσένα... Κάθε φορά πού
έρχεσαι καί φεύγεις μάς πρήζει; την καρδιά... "Αχ
πόσο ήθελα νά σέ ε”βλεπα άποκαταστημένον στο
πλευρό μας! Δέν την αγαπάς λοιπόν τή μάννα σου;
Δέν την λυπάσαι;.. Ξέρω την καρδιά σου, ξέρω τά
αισθήματα σου, πώς κυνηγάς νά κάμης κάτι, πώς

Θυσιάζεσαι γιά τό καλρ.τού έθνους, μά κ’ή μάννα
σου πού σέ'γεννησε καί τόσα τράβηξε γιά σένα
δέν έχει λοιπόν δικαιώματα; Έπειτα, παιδί μου,
ολα στόν κόσμο αυτόν είναι μάταια, θάποθάνουμεν
όλοι... Τί είναι 6λα μπροστά στήν αγάπη τής μ.άννας!.. Μού γράφεις νάχω ύπομ.ονή... μά μέ περιπαί
ζεις. Λείπεις 20 χρόνια... "Ερχεσαι κάθε τόσο, μάς
ανάβεις τις φωτιές καί φεύγεις... "Αχ Γιώργο μου,
θά πεθάνω μέ τόν καϋμό .
Έτσι ε'λεγε τό υστερνό γράμμ-α, δυόμισυ τώρα
χρόνια... Μιά μέρα έλαβα είδηση τρομερή...
— Τρεξε, ή μαννα μας πεθαίνει!....
Όταν έφτασα, ήταν γιά νά λούσω μέ πύρινα
δάκρυα τόν νεοσκαμμένο τάφο της, καί πάνω στό
μνήμα της ίραγίσθη γιά πάντα ή καρδιά μου."Αχ,
μαννούλα ώραία, μαννούλα ά,ία, αν ήταν δυνατό
νά ξανάρχιζε ή ζωή! Δέ θά φεύγα ένα λεπτό άπο
κοντά σου!...
Άπό τότε τίποτα δέ μού κάνει εντύπωση στον

κόσμο, ούτε ή μεγαλήτερη ευτυχία, ούτε ή μεγαλήτερη συφορά. ’Απαθής θάβλεπα νά κατρακυλά ο
κόσμος, μά ένα γράμμα τής μάννας μου μέ κάνει,
νά λυώνη ή καρδιά μ.ου καί νά τρέχουν σάν ποτάμι
τά μ.άτια μου...
Ά χ τά γράμματα αύτά τής μάννας!... Μά
μέσα στη φυλακή μ.ου δέν κλαίω πειά σήμερα μ.ιά
μάννα, καί εγώ πού θυσίασα την πρώτη γιά τή,
δεύτερη, κλαίω πειο πολύ τώρα δυο μάννες, κείνην
πού πεθανε καί τήν άλλη πού ψυχομ-αχάει χωρίς
νά μπορώ νά τής δώσω ένα ποτηράκι νερό, γιατί
μέβαλαν στη φυλακή οίδολοφόνοι τής πατρίδας μας!.
Νά ήταν τουλάχιστο αύτή ή τελευταία νύχτα
τής ζωής μ.ου!.. Καί άν μ,πορούσαν οί ένορκοι, τής
Χαλκίδας νά“μ.έ καταδίκαζαν σέ θάνατο, ίσως άπό
τό αίμα μ.ου νά βλάσταινε τό δέντρο τής επανάστα
σης καί τής σωτηρίας τού Γένους μας I...
Γ. Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Λ Υ Ρ ΙΚ Η Σ Α Τ Υ Ρ Α
Τον φ ίλου μου Ν ίκον Δ ραγού

Πάντα θυμούμαι τις παλιές κουβέντες μας καί πάντα, Κουρέλια κι αποτρίματα. τά λόγια πού σαπίσαν,
Ν ίκο, τις ώρες που μαζί γνρνονσαμε στους λόφους "Ο,τι σέ τάφους κοίτεται σβνατονς σαβανωμένο,
Τους Αττικούς. Γιατί εΐμααταν οί μαγεμένοι σκλάβοι "Ο,τι σφαντάζει,δ,τι στρυφνό, λαγνεία, παλιοδόξες —
'Γης Αλαφρής άν&οχρα>μιάς πά στις βοννήσιες γύμνιες, Θρησκεία τάχουν καί στενό τους νόμο κι ά;τ’άι,ά;’ί(ες
Ίής ξεραΐλας τής λαμπρής που όλο τό φως τό θείο Πάντα αγγαρείας σερνάμενοι σακάτη περηφάνειες
Του ήλιου μαζεύει καί μεθφ καί μ ’άχτι διά γαλάζια Καμώνουνται καί λευτεριάς βαφτίζοννται μαοτνοοι.
Ντύνει κλεισούρες και κορφές,ρημόνησα καί βράχους. 1 Σάρκα βάρβαρη, μυαλό θολό, καρδιά βλαμένη—
Γραμμή δέν είταν ούτε σκιά, μ ίμ ε χρυσό ακρογιάλι Γιατί φοβούνται τή ζωή καί τ' άγριο φως θαμπώ νει
Τά μάτια πού συνήθισαν τού Αακψαριον τούς ήσκιους,
Μήτε έκκλησάκι άαπρειδερό ζωσμένο πεύκα μήτε
Γιατί
δέ νοιώθουν τή γυμνή τήν 'Ο μορφιά, τόν ίσιο
Κόκκινος κάβος ξαπλωτός μέα σέ γεράνια γυάλο,
Π ού νά μή βρίσκαμε μαζί φερμένοι Απ’ τή λατρεία Λ όγο καί τιςάνοιχτικές, σκίηρόγνωμες αλήθειες.
Ιο ύ ματιού πού θε τής ζωής τή φλόγα ολόκληρη,ολο Νά θεμελιώσουνε ναό <5έν ξέρουνε, τί πέτρα
Ν ά κόψουνε σ ’ άπάρθενο νταμάρι δέν τολμούνε,
Τό πάθος τό ξεγνμνω το νά δή καί θησαυρό τον
Ν ά κλείση μ έα ’τ’αρχοντικά τής Θύμησης παλάτια. Μ όνο σέ ρείπια άνψ.ιαγα, σπηλιές άραχνιασμένες,
Κελλιά σαπίλας, μάρμαρα κολοβωμένα, μούχλες,
Κ α ί, Ν ίκ ο, δέν άλησμονώ τις αιγαλιες τήν ώρα
Σωριάζουνται καί κλεφτοζούν καί σνχωρολογούνε.
ΙΊού σέ κορφή ανεβαίνοντας καθίζαμε σέ βράχο
Αιόζεστο ακόμα, όρθόστηθο, καί γύρω μας τό θάμα Μ αράζωμα τής θέλησης, στό κάτεργο τό σώμα
Κοιτούσαμε τό Αφάνταστο τού ήλιον που βασιλεύει— Κ ι άπλερη ή γνώση καί λειψά τού δικαστή τά ζύγια .
Φούρνος δέ λάμπει ούτε καπνόςδ σνλενει ο ντε σφυρί
Π ορφύρες γλνκοδιάφανες, άνθάόες μενεξέδω ν,
Ι'οργοχτυπά κ' είναι βουβός δ μύλος καί τ' Αλώνι
Τό φέγγος τό ροδακινί πού ξεχωρίζει πάνω
Σ τ' άπόκορφα καί τις βαθιές άντιθωριες ατά πλάγια, Χορτάριασε καί τό τσαπί σκουριάζει στό χω ράφι.
Θαλάσσωσαν οί Αλυκές, φυκιώσαν τά καράβια
Τό τραγικό ξεφάντωμα, παντρειές χρυσές, γλέντια
Καί δέ γρικιέται πιά ψαρά τραγούδι ουδέ τσοπάνη.
Φωτιάς καί ξεψυχίσματα καί λυρισμών άνάβρες.
Μ
ονάχα κάποιονα θεό γιά βοηθό τους κράζουν—
Καλπώ πολύ θυμούμαι τη καί μέσα μου τήν κλείνω
Κλάψες, φωνές, λιβανωτό, γυναικεία μοιρολόγια.
Σ ά φυλαχτό τή λύπη μας— γιατί ξεγητεμένοι,
Κ
Μ Ί ν α θυμό πού άγέριζε τούς λογισμούς μας,κάτω
| ι Ανήμπορη, άδεια κοίτεται τώ ρυθμώ ν ή γεννήτρα
Πατρίδα καί στις ερημιές Αδικοκλαίν οί βρύσες.
Κοιτούσαμε τήν δκνηρή τή χώρα. Κ αί τό γέρμα
Χτυποόντας τά καμπαναριά, τά κυπαρίσσια, τ’άσπρα Μ ά πάντα δ ήλιος εϊν’ καλ.ός κ' ή γαλήνιά γυαλίζει.
Κ α ι σ' είδα,Ν ίκο,δλόρθο νά τινάζης τήν οργή σον
Σπίτια, τά πύροονε καί σκιές μαβιές ξέσερνε Αλάργα.
Στή
Χώ ρα σάν Ανάθεμα τρανό καί προφητεία.
Λ ύπη, θυμός— τόση δμορφιά περίγυρο καί τόσες
Κ
αι
χάλκωνε
τό λιόγερμα σάν μπρούντζινονςκαί σένα
Παράδοαες λιογέννητες, άγαλματένιες δόξες,
Κ α ί τό βράχο κι αντίπερα τόν 'Υμηττό τό φίλο,
Παιάνες καί διθύραμβοι— μά πέθανε ή ψυχή
Καί σά μετάλλινα, σκληρά, τά λόγια σον βαρονσαν :
Π εθαναν πιά κ’ ή δύναμη κι δ λόγος καί τό μάτι
Κ ’ ή θεία στέρεψε γενιά τού Ό λυ μ π ο υ μηδε πάνω
Στό Κάστρο πιά Ανεβαίνουνε τής Πόλης οι ρηγάδες
«Τά βουνά, τά βουνά μόνο! Μόνο αύτά είναι ζω νΒ ονργαροφάγοι, νικητές, οτά πόδια ν' Απιθώσουν
[τανά,
Ίης άθηνιώτισοας βαγιών κλαριά, χρυσές κορώνες.
Πού είναι ή Φυλή κι δ Κολωνός καί πού τούς θά- » Σ ’ αυτά σώθηκε ή αλήθεια καί τό κάλλος τό στερνό!’
»Βαρός ίντνος τους άνθριόπονς σφιχτοδένει κι όνειρα
[φτουν τώρα
»Σιδερένια
τούς σκλαβώνουν. Ε ίναι Ακόμα αγέννητη
Τούς ήρωες; είναι δ λαός δειλός, δίχως φωτιά
»Ίής ιδέας ή θρησκεία καί δέν ξάνοιξε ή αυγή
Τά παλληκάρια κι άψυχη, γ ελοιό χαρη ή γυναίκα.
Σ ό ϊ σκλαβιάς τούς γέννησε καί θρέφει τους ή φτώχια »Τής υγείας καί τής τέχνης. Τις ντροπές τους μοναχά
Ή Ακαμάτρα κ ' ή ψευτιά κ' οί τέχνες οί γελάστρες. » Προσκυνούνε κι άπο κρύβουν τά κορμιά τους απ' τό[φώς.
Σκουριές, ρημάδια, μνήματα, δαλματικές σκισμένες,
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φιλιούνται άπ’ τόν Αγέρα και τό χνμα δχτρεύ[ουνται,
» Τό γυμνό μισούν, τρομάζουν άγριοσύνες κι άψυχη
»Τ ην Αγάπη ννχτοπνίγονν. Νέκρα, δάκρυα, τάρταρα'.
» 'Ω ίίεές κα'ι σι' μεγάλε Π άνα, Σάτυοοι γλυκοί,
»Ο ί καλές ψυχές σας πάντα φτερονγίζουνε σά οκάς
»Σ τά ρουμάνια,στίς βρυσούλες,μά κανείς πια δε γρικά
»Τή φωνή σας μ ή δ’ακούγει τό σουραύλι που άγρυπνά
» Μ έ ζνν&λαλα τραγούδια σέ κάθε Ακροποταμιά
»ΚεΤ που Ασπρίζει τό φεγγάρι τά καλάμια τό χλωρά.
»Σ τις φραγές κάνεις δέ βλέπει τις Δρνάδες ξέπλ.εκες
» Ί α κλαριά ν' άργοκοννοννε για του: άγριους Κ έν »
[ ταυρονς
»ΤΙον στις ράχες ροβολάνε χλιμιντρώντας στριγγερά.
» Κ ι όμως ζοννε κι όμως πάντα τώ ν'Ο λνμπω ν ή πνοή
» Μεγαλόπρεπα μελτέμια ξαμολά και στις κορφές
»Καλοσύνεμα στυλώνει κι Απαλαίνει γέρματα
» Κ ι Αϊτούς λεβεντο9ρέφει καί άεριενει ηράκλεια
»Τά κορμιά και μεγαλώνει Γ απολλ.ώνια όράμαια\
«Ποια καμπάνα 9ά σημάνη τήν ανάσταση; σέ ποιο
» Κορφοβούνι τής νικήτρας αγγελίας χαρωπά
» Πυροφάνια 9ά φοντοοσονν καταλώντας τή νυχτιά ;
» ’Ορφανές μένουν οί φύτρες οι παλιές κ ’είναι άμορφο
» Τό καλούπι ποϋ 9ά σφίξη δωρική και λεύτερη
»Κ α ί δριικοσπαρμένη νιότη. Τάφους μόνο, λείψανα
»Σ ιγαλά καί μανρα βλέπω . Π ονά ενά δέν άκονσα
» Ν ά βογγα παλληκαρήσια μητέρα στή γέννα της.
»Λαχταρώ νά δώ καινούριο κόκκινο αίμα καί δροσιά
»Δελφική νά σοβαρέψη τον ματιοΖ τήν άχτιδιά.
»Μ ά δέ νοιώ&ω νά χαράζη τής ελπίδας ή γενιά.
» Ρείπια πάντα στή λιακάδα καί νεκρών Αμαρτωλή,
» Ψεύτρα κλήρα κυβερνάει καί γελάστρα ασιρομε9ά
»Δόξα μέτωπα σκνμένα πό λατρεία σκν&ικη.
»Φώς, φως! Διάπλατες οί ϋύοες ατά παλάτια που
[Αστοργη
»Σ τρίγλα μάγεψ ε σέ δάσος μονχρωτό κι απάτητο
» Ά π ό χρόνια παλ.ιά! Στήστε πανηγύρι λιόχαρο
» Γιά τήν οόρια έκεΐ τήν Τέχνη καί τό βρόνο τόν Αγνό
»Θεμελιώστε γιά τήΓνώση καί κυλίστρες στό άνοιχτό
» Τό λ.ιοπνρι χτίστε— κι ας έρ9ή λεβέντικο,
»Σιδερόστη&ο ψαλτήρι νά παινέση σύψυχα ■
»Ίά γερά νιάτα,τά χέρια τον τσαπιού καίτον σκαρμοί',
> Τους τεχνίτες τους παράξιους,καί στερνά τα μαντικά
»Τά κεφάλια που τον λόγον χάδεψαν τ' άγερικά.
» Γιορτή τέτοια νοσταλγούσα. Μ ά συχνά τ’ Ανιστορώ
»Τ ά πικρά,τά αιώνια λόγια τον τοανονΦλωρεντινον:
»Γ ιά μένα νπνος μόνο κ'ί’σ ο); κάλλια πέτρα νάγενώ !»

Κ ’ είπα’ « Είναι δίκιος δ 9νμός κ ή 9λίψη κα[ταλύτρα.
» ’Οργής καν ο ντε άνάάεμα, φοβέρα οντε κατάρας
»Δέ σκιάζει τήν καλοκαιριά τοϋ ήδονισμον στήΧώρα.
»IC είναι αβονλ.ο τό παίδεμα,Ακόμα απλερο τό μίσος.
»Θυμάσαι κάπου— σε γιαλό τής μοναξιάς—καμάρα
»Ε ίχαμε βρή παλαιική— γλανκόπετρο ρημάδι
»Χώ ρας που ζοΐ<σε πυργωτή στής 9άλ.ασσας τήνακρη.
» Κ ’εΐχε βουλιάξει τό καστρί στήν Αμμουδιά καί τώρα
»Τ ά κύματα Αγκαλιάζουνε τή φνκιωμένη 9ύρα
» Κ αί τά τραγούδια λένε της που μα&ημένα τ ά ε ί χ α ν
»'Α π ’τά καράβια που Αραζαν στ' Απάγγειο τό λιμάνι
» Κ ι α π ’ τ!ς κοπέλλες ποϋ έγνεϋαν πά ατά ζεστά πε
ζ ο ύ λ ια .
»"Ετσι κ ’ ή δόξα βούλ.ιαξε στή χώρα τοϋ Έ ρεχτέα,
» “Ετσι ρημάδια άπόμειναν δπου κουρνιάζει ή νέκρα,
»*Ασπροι ναοί μ έ σκαλιστές μετώπες καί τρόπαια
»7bü Μαρα&ώνα, τής Γραβιάς. Κ α ί τ’ Αγαλμα ποϋ
[στήσαν
»Στό Μ εσολόγγι τοσπαααν— λές χ ’ή&ελαν νά σβύαονν
»Τή μόνη που είχαν τραγική κι Αγνή δική τους δόξα.
»Μ ά κάποια μ έσ ’ατήνέρημιά φωνή βρόντηξε,Νίκο,
» Τήν Αρετή τον Αλη&ινον καί τήν κληρονομιά
»Τής τέχνης καί τον ηρωισμόν γδικώντας. Καί ση[μάδια
»Λυρικόν βλέπω σηκωμού.Στον Έ λικώ να οί Μούσες
»Ξυπνήσανε και μέ λ.αλιά καινούρια τραγουδούνε
» Κ α ί Δελφικό νερό ξανά στον ’Απόλλωνα τή βρύση
»Κυλά.Δάφνες,δάφνες πολλές στάπόμακρα αγναντεύωϊ
» Κ ι ο Ποιητής μ έσ ’τό λαό θριάμβους 9 ’ άναδέψη
»Κ αί 9ά είναι δάσκαλος φωτιάς, κριτής καί κυβερ
νή τη ς,
»Κ α ι τής υγείας τό ρν9μ ό καί λόγο κι ώριοσύνη
»Θέ νά διδάξη ίν9οναιαστής. Οί σκλάβοι 9ά γελούνε
»Στό διάβα του κι Ανά9εμα στον λυτρωτή τό έργο
»Θ ά ρίξουν οί χρυσόρασσοι Θερσίτες τής ψευτιάς,
» Καί σαστισμένα πίσω. του κοπάδια μέ μιά λύσσα
»Θρήσκα 9ά τόν πετροβολούν καί βλαστήμιά 9ά κρά[ζουν.
»M h κείνος 9ά τους ίλεή γιατί ϊγει άπό τήν κούπα
» Ίου'Ο μήρου πιει τή μν9ική καί γεύτηκε τή φρένα
»Ίής ομορφιάς ποϋ άγριομε9ά,γιατί μ εσ ’τά ρουμάνια
»Ε ίδε τιτάνεια οράματα καί τών 9εών τά λόγια
»Σννάκονσε καί τους Απλ,ούς, υπέρτατους τής Φύσης
» Τους νόμους πήρε μέσα τον παντοτεινή τον'ιάλή9εια.
»Πλάστης ζωής 9ά οηκωάή καί γχρεμιατής καί
[χτίστης

» K al μέ τό μίσος 9ά νικά καί 9ά δδηγά μ ' άγάπη
» Καί τήν ψυχή τον στή γενιά 9ά δώση γιά προζύμι
» Τον καλόν καί γιά στέριωμα τής σώστρας τής Ιδέας».
ΜΆποκρι9ης: «Λεν ελπίζω τέτοιο9άμανά στχ9ή.
» Τής ούριας τό κάστρο άγκά9ια, βάτοι ξεχαρβά
λω σ α ν
»Κ αί μονάχα σύννεφα Ασπρα στό πυργί τό ερημικός
»Π ό ψηλά τό καλοκαίρι συντυχαίνουν κι αργυρά
»Στό μπ ογά ζι αντι9ωροΰνε τά σγουρά κι ασάλευτα
»Νεφοκούτελα. Καΐκια φοβισμένα Αντιπερνοϋν.
»Στήν ψυχή μου τέτοια εικόνα καταστάλαξε ασβνατη
» Τής Ελλάδας καί μέ πίκρας σιγαλό χαμόγελο
» Στά παλιά της περιγιάλια τριγυρνώ γυρεύοντας
»Π ίσω πάλι τήν Αγάπη, τίς κυκλοϋπιες τίς άρμες
» Ποϋ τά στή9ια μου γέμιζαν καί τήν πίστη βίζωναν
»Στήν καρδιά μου φεγγοβόλα. — Ή ζωή μέ λύπησε
»"Ομως τρίαβαΰα και ξέρω πώς οίμοίρες πάντ’ άρ[γο νν
»Κ αί πώς είναι άψυχη ΐ'λη, σκλαβογέννητοι οί λαοί».
Μά έγώ : «Τής Πόλης βασιλιάς στή Σαλονίκη πήγε
» Στον Αγιο τό 9αματουργό νά δεηθή και δίπλα
»Στό μνήμα τον γονατιστός, ντυμένος τρύπια δάααα,
»Θρηνώντας παρακάλ.αγε τή χάρη του νά δ (όση
»Βοή9εια στή μαρτυρική τή μάνητα που λάμια*
ν ’Ανέλεη ατό αμαρτωλό κοριιί του σπαρταρούσε.
»Κ α ί τής ηηιχής ή φάγουσα πιό φρίκη τον γεννούσε—
»Γιατί στήν Αδεια τήν κληαιά σκυφτός μέρα και νύχτα
»Σ ά διακονιάρας άλιβερά, συχώρεση ζητώντας
» Γιά τό κρυφό τον φονικό, μία' άπό τό σκοτάδι
»"Οπου τρεμόλαμπαν 9αμπες καντήλες κι αγιοκέρια
»'Έ βλεπε φούχτες Ανοιχτίςποΐ’ πάνω τον Απλισνούντάν
»Ν ά τόνε σύρουνε βα9ιά στις φλόγες τίς 9ειαφέηες,
»Θωρονοε κόλασης μορφές που χάσκαν καί τό κρίμα
» Τοϋ μαρτυρούσαν καί φονιά τον κράζαν καί σαν ορ[νια
»Κ νκλόφεραν που τί] 9ανή προσμένουν τον σακάτη
»Γιά νά χυίλονν Απάνω τον τίςσάρκες νά μοιράσουν.
» Κ ’ είχε ξεχάσει ό βασιλιάς καί Πόλη καί παλάτια
» Κ ι Ά γ ια Σ όφιά χρυσό9ολη, καράβια καί φουσάτα.
»Μ ά μήνυμα ήρ9ε ξαφνικό πώς οί Βονργάροι
[ Αντάρα
» Σηκώσανε καί τά χωριά σκλαβώνουν καί στους κάμ[πονς

τη τούς την αποστάτησαν και πήγαν καί την πο γαρΐτες πού ξήγησαν τίς διαφορές τους, όχι λίγες,
λεμούσαν ανοιχτά συντροφιαστοί με τούς Ποτειδαιά- μάλιστα όμως πώς είταν αποκλεισμένοι άπό τά λι
τες. Ό πόλεμος όμως δέν είχε ξεσπάσει ώς τότες, μάνια τής Άθηναίικης κυριαρχίας κΓ άπό τής
παρά βαστοϋσε άκόμα αναβολή· γιατί άφτά τά Αττικής την άγορά, παρά τού: όρκους. Κατόπι
ενέργησαν οί Κορθινοί χώρια.
άνέβηκαν κι’οί Κορθινοί τελεφταΐοι αφού πρώτα
67.
Όσο όμως πολιορκοϋνταν ή ΙΙοτείδαια δέάφισαν
ν
τούς άλλους νά ερεθίσουν τούς Λάκωνες. καί
άπραχτοϋσαν, έχοντας άθρώπου; τους μέσα, Ικεΐ V. ’ μίλησαν σάν έτσι*
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΏΤΟ
αντάμα ανήσυχοι μήπως πάθει· παρά αμέσως προσ68.
«Τό έμπιστο έσίς, ■■■> Λάκωνες, τής πολικαλοϋσαν τούς συμμάχους στή Αακεδαίμονα, καί »τικής καί καθημερνής σας ζωής σάς μορφώνει λίγο
πήγαν καί κατακράβγαζαν τών ’Αθηναίων πώς πά »δύσπιστους πρό; τούς άλλους, άν κανείς μας πεϊ
τησαν τούς όρκους κι’αδικούσαν τήν Πελοπόννησο. »τίποτα, κΓ έτσι είστε καί καλοκυβέρνητοι (98-99),
Το ίδιο κΓ οί Αίγενήτες στείλανε γερόντους, όχι »όμως κΓ αμάθητοι ίσως ώς πρός τά εξωτερικά. Τί
φανερά έπειδής φοβόντουσαν τούς ’Αθηναίους, κρυφά »συχνά, όταν έμεΐς κηρύχναμε πριν πόσα θά πάθουμε
66.
Άφτά λοιπόν στάθηκαν άλλοι λόγοι κατα
φοράς τών ’Αθηναίων καί Πελοποννησιωτώνε μετα όμως έσπρωχναν τον πόλεμο μαζί τους οσο μπορού »άπό τούς ’Αθηναίους, δέν προσέχατε τόσο σ’όσα
ξύ τους· τών Κορθινών (93) πού τού: πολιορκούσαν σαν, λέγοντας πώς δέν είναι άφτόνομοι σύφωνα μέ »κάθε φορά ξηγούσαμε, παρα τό μιλητή σάς έ'βαζε
την Ποτείδαια, δική τους αποικία μ’ άντρες μέσα τούς όρκους. Έτσι οί Λάκωνες προσκάλεσαν άκόμα »6 νους πώς τόν κινούν δικοί του κΓ όχι λόγοι νε
Κοοθινούς καί ΙΙελοποννησιώτες, καί τών ’Αθη άπό τού; συμμάχους κι’οπιον άλλον (95) κατηγο ανικοί. Καί γιά άφτό όχι πρ.ν πάθουμε, παρά άφού
ναίων (94) πού συμμαχική τους πολιτεία φορολογη- ρούσε (96) τούς ’Αθηναίους πώς τόν αδικούσαν, καί »μπήκαμε στά δεινά, προσκαλέσατε τούς συμμάκάνοντας τή συνειθισμένη τους συντυχιά τούς είπανε »χους έδώ, π’άπ’ολους τους έμεΐς αρμόζει πιο
νά
μιλήσουν. Τότες άνέβηκαν(97) κι’έλεγαν τά
(93) τοΐς μέν Κορίνθίοις— τοΐς δε Άθηναίοις. Ή
παράπονά
τους ό ένας κΓ άλλος, καθώς κΓ οί Μεσύνταξη τεριασμένη μέ τ* Άθηναίοις και Πελοποννη(98) δωφρο0ύνην=εΰ νομίιν Πρ6. 8, 24 Χΐοι γάρ
όίοις. ‘Ομαλά τών μέν Κορινθίων αΐτιωμένων — τών
μόνοι μετά Λακεδαιμονίους— ηύδαιμόνηδάν τε καί
δέ ’Αθηναίων κτλ.
(95) Αλλο. ‘Ο ΚθίβΙεβ σωστά Αλλος.
έόωφρόνηόαν, καί δόφ έηεδίδου Λ πόλις αώτων έπι
(94) Τά λόγια ές τούς ίίελοποννησίους φαίνουνται
(96) 6φη. Ν ο μ ί ζ ω έφασκε.
τό μειζον, τόόφ καί ¿κοσμούντο έχυρώτερον.
-ξένα.
(97) π α ρ ιό ν τες= ίό ντις παρά τόν έφορον ή πρόεδρον.
(99) έχετε συνώνυμο τον χρΑΰθε.
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7>Καίνε χαϊ χρόδια καί σπαρτά. Κι ό βασιλιάς πού
[άχυμα
βΛ ιγάκι καί ξεψύχαγε στοϋ [κνβονριον τό πλάι,
%Τινάχτηκε χαί ζώστηκε τη σπάδα του καί πήγε
»Ν ά διαφεντέψη τό λαό και την ιερή Κορώνα
» Τής Πόλης. Κ ’ ή μεγάλη του καρδιά πόνο καί χάρο
τι'Αντ(σκοψε καϊ τον δχτρό σαρώνει από μπροστά του.
τ>Κ’ ή Ρωμιοσύνη τραγικά καδώς δ βασιλιάς της
τ>Κείνος σέ τάφους σέρνεται κι από βραχνάδες δόξας
» Κυνηγημένη κι όνειρα κριμάτων και φοβέρες,
7>Προσμένει φως,οδήγηση,ουνέπιασμα άπ’τους άγιους
30Κι άπό έλαμπα κονίαμα,τα καί πίστες πεδαμένες
ί>Μά πάλι τώρα δ Βούργαρος κουρσεύει, ματοβάφει
ηΧ ώ μα Ρωμαίΐκο κι οχιά πιο πονηρή δαγκάνει
7>Μέσα τό ε&νος καί καρδιά και νοΰ του παραλεϊ.
τιΑε δά ξνπνήση στ’ άκουσμα τό δάρρος-, πάλι φλόγα
τ>Ρηγόψυχη, δρδομέτωπη δέ δέλει αντρειευτή ;»
Χαμογελώντας απλ,ωαες τό χέρι σου και πέρα
Μ ονδειχνες τό βασίλεμα ''που ξεψυχούσε τώρα.
Γα/.άζιες σκιές Ανέβαιναν καί πιο γλνκιά μιά ζήση
Χυνόντανε κι άριά, χλω μά τά πρώτα αστέρια βγαίναν.
Α κ ό μ α ατό Αυκαβητί φως λίγο έπεφτε πάνω.
Κ ’ έγώ · βΤην κορφή κοίταξε. Θαρρώ δέ νάρδη μέρα
τι Νά γκρεμιστή αυτή ή κληαιά. Κ αί τότε δέλει χτίσει
»Κ εΐ πάνω ή χώρα κάτασπρο μνημείο για νά δάφτη
7) Μέσα οτήν πέτρα τή στεγνή, ψηλά στή λαμπροούνη
τ>Τοϋ ήλιον, τους ξακουσμένους της ήρώονς καί τε[γνίτες α .
ΕΡΜΟΝΑΣ
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Θ ΕΑΤΡΙΚ Α
Μ ιά ματιά στο πρόγραμμα τοΰ Βασιλικόν

Το Βασιλικό θέατρο μοίρασε το πρόγραμμα των
έργων που θά παίξγι κατά τη χειμερινή περίοδο τοϋ
1905 — 1906. Καί το πρόγραμμα αύτό, έξαν άπο
δυο τρεις φημερίδες που καθαρά γιά προσωπικούς
λόγους τό ξετάξανε μέ κάπια δυσμένεια, κανέναν
άλλο δέν ξάφνιασε καί φυσικά κανενός δέ τράβηξε
την προσοχή! Τό κοινό που θεατρίζεται στο Βασι
λικό καί ποϋ είναι κάθε χρόνο τό ίδιο, λίγο τό
νοιάζει γιά τό δραματολόγιο, κ’ έκτος άπο λιγο
στές εξαίρεσες, πηγαίνει έκεϊ καθοις θά πήγαινε
παντού άλλου ποϋ θά ύπαρχε κοσμική συνάθροιση,
τουαλέτες, φλέρτ καί τά ρέστα. Ό στενός κύκλος
των άληθινά γραμματισμένων άνθρώπων ποϋ πραματικά πονάνε τό θέατρο, βαρέθηκε πιά νά έλπίζγ,
καί άφοϋ είδε τά όνειρά του νά διαλύουνται ένα μέ
τάλλο, πήρε τη στερνή άπόφασή του καί πολυ σω
στά σκέφτηκε ότι τό καλύτερο πούχε νά κάνη,
είναι τίποτα πιά νά μή λέη γιά πράματα άπ’ τά
όποια τίποτα δέν έχει νά περιμένη. "Ετσι ή
εξέταση κ’ ή κρίση τού προγράμματος άπόμεινε μο
νάχα σέ κάνα δυό δημοσιογράφους ποϋ τοϋ ρηχτήκαν είν’άλήθεια μέ τά σωστά, μ.ά καί μέ τρόπο
ποϋ σήμαινε πώς τά προσωπικά είναι ή κυριώτερη
αιτία τοϋ πόλεμου αυτού. Ή επίθεση τοϋ διευθυν
τή των «Άθήναι» π. χ. δέν άπόδειχνε όλοφάνερα
πώς γινόταν μόνο καί μόνο'γιατί ό γραμματικός τού
θεάτρου ή όποιος δήποτε άλλος άπό τούς άρμοδιωτάτους άνακατευομένους, ξέχασε νά , βάλη στό
πρόγραμμα κ’ ένα τουλάχιστο έργα τοϋ συγραφέα
τής 1ης Σεπτεβρίου; Αυτά όμ.ως δέ μάς ένδιαφέρουνε τώρα. Μιά ματιά στα πεταχτά θέλουμε μο
νάχα νά ρήξουμ.ε .στό πρόγραμμα καί τίποτα πε
ρισσότερο.
54 τό όλον έργα. θά παιχτούνε φέτος. Τραγω
δίες, δράματα, κωμωδίες, φάρσες, φαντασμαγορίες.
«Ή ’Αριάδνη» τοϋ Νικολάρα μέ αουσική τοϋ ίδιου.
Νο 1, είναι τό έργο ποϋ άνοιγε1
, τον κατάλογο καί
πρώτο πρώτο φιγουράρει στό πρόγραμμα. Τό περ
νάμε! Τί, μήπως ελπίζουμε νά δούμε κανέν’ άριστούργημα, ή μήπως ή Ελληνική σκηνή ή κακομ.οίρα
περιμένει άπό τέτοιας λογής έργα τίποτα περισσό
τερο άπ’ένα γνωστό πιά, γνωστότατο ρεζίλεμα; Ό
«’Αριστόδημος» τοϋ Άγγελοπούλου. ΓΙάρα κάτω.

*Ά! μπά, δέν αξίζει καν τον κόπο νά σημειώσουμε
ολα τά έργα πού άκολουθοϋνε. ’Αναφέρουμε μονάχα
τούς συγραφεΐς τους. Είναι οί αιώνιοι δαφνοστεφείς
καί ύψηλογλωσσΐτες. Ό Άμοελάς, ό Λημη τρακύ
πουλος, ό Κλέωνκς...Τί,’μήπως θέλετε νά εξαιρέσου
με τό Βερναρδάκη; Όχι δά! Δέ βλέπω γιά ποιό
λόγο. Θά πρωτοπαιχτή. ή «Μερόπη» του καί θά
ξαναπαιχτή ό «Νικηφόρος» Έ κ ’έπειτα... τί 9ά·
καταλάβ/ι ό συγραφέας, τί θά καταλαβη τό κοινό,
καί τί θά ώφεληθή— αλλοίμονο— ή σκηνή άπ’αύτά
τά έργα; Ούτε κάν τό ταμείο θά βγή κερδισμένο
άφοϋ όλοι ξέρουμε ότι μπορεί μέν ό κόσμ.ος νά θεωρή
τό Βερναρδάκη δραματική κορυφή καί δόκιαο χειοιστή τής «άρχαιοπρεποϋς γλώσσης», βαρειέται όμως
κι’αύτόνε καί τή γλώσσα του. Εκτός πιά άν ξανχρεκλχμάρουν τά έξοχα σκηνικά καί δώκουνε άπρέ
μιντί σέ παραμάνες καί σέ δούλες. Έτσι ύπαρχει
καί κάπια ελπίδα νά χρησιμοποιηθούνε οί περίφημοι
μηχανισμοί τοϋ θεάτρου. Κι’όμως τό μουχλιασμένο
αΰτό πρόγραμμα τών πρωτοτύπων έργων σταματάει
κάπου μέ μιαν υπόσχεση, πολύ αμφίβολη βέβαια καί.
πολύ άδύνατη, μά πάντοτε υπόσχεση. Γιατί ν*ά μή
περιμένη κανείς άπό τον ΙΙροβελέγγιο μέ τήν «επι
στροφή τοϋ άσωτου» κάτι αληθινά πρωτότυπο κΓ
ώρχΐο, άπ’ τή κυρία ΙΙχπχδοπούλου μέ τό «παρα
μύθι τής πρωτομαγιάς» κάτι κομψό καί χαριτω
μένο; Έπί τέλους οί άνθρωποι αυτοί νιά πρώτη
φορά παρουσιάζουνται στό θέατρο, καί τούτο είναι,
λόγος σοβαρός, γιά ναχουν δικαιώματα μεγαλα, στο
σεβασμό μας καί στή προσδοκία μας. Έπειτα μή
λησμονούμε ότι στό ποόνοαυ.υ.α υπάρχει καί τόνομα
τοϋ Έσλιν, ποϋ ά δέ γελιέμαι, δέν είναι βέβαια
άπ’ τούς γνωστούς τύπους τών ποιητών πού ίσυνή
θισε νά μάς παρουσιάζω άνέκαθε τό Βασιλικό. Μάς
μενει λοιπόν μ ’όλη τη δυσπιστία ποϋ γεννήθηκε καί
ρίζωσε μ-έσα μας ύστερα άπό τόση αποτυχία, ή ά
δύνατη ελπίδα νά δοϋμ.ε έστω κ’ένα φωτεινό σηυ,άδι
στήν τόση* νύοω
υ.ας" έ
μαυοίλα.
Άε· περάσουμε
*έ I
I
I I ,τώεα
έ
στις μετάφρασες τών «κατά πρώτον διδαχθησομένωνέργων». Τό μεγαλύτερο λάθος τοϋ Βασιλικού άπ’
τήν άρχή του άκόμα είναι, οτι στή δύσκολη καί λε
πτή δουλειά ποϋ καταπιάστηκε δέν ακολούθησε όρισμ.ένη μέθοδο. Κανείς δέν μπορεί ν’άρνηθεϊ ότι ό
άγώνας ήταν τιτανικός μά κ’εκείνοι ποϋ τόν άναλάβανε κάθε άλλο παρά πλασμένοι γιά τέτοιους αγώ
νες είτανε. Ό Βλάχος, ένας παλαιικός, γιομάτος
σκουριασμένες πρόληψες, λόγιος ίσως, μ.ά καθόλου
ποιητής, καθόλου κριτικός, καί καθόλου άληθινός,.
I

I

I

* V

I

I

έ Λ.

I

»πρώτα νά μ-ίλήσουμε, οσο καί τά παράπονά μας
»είναι πιό μεγάλα πού κΓ οί ’Αθηναίοι μ.άς κλω»τσοπατοϋν κι’ έσεΐς μάς άμελεϊτε. ΚΓ α δά άπα»ρατήρητοι άδικοϋσαν(Ι) τήν Ελλάδα, θά έπρεπε
7>ώς σ’άκάτεχους νά σάς τό μάθουμε. Μά τώρα
»ίπιά ή άνάγκη νά μακρολογοϋμε(ί), π ’άλλους μας
»Έλληνες βλέπετε σκλάβους τους, άλλους μας— καί
»πρώτα τούς συμμάχους τούς δικούς μ.ας— πού μάς
»έχουνε στό μάτι, έτοιμοι χρόνια τώρα μέ κάθε όρ»γανισμό άν καμιά φορά τού; γίνει πόλεμος. Γιατί
»μέ καλούς σκοπούς δέν ξελόγιασαν καί μάς κρα»τοΰνε στανικά τήν Κέρκυρα ή πολιορκούν τήν Πο—
»τείδαια, μέρη, τό ένα στρατηγικότατο ώς βάση (3)
»Θρακικοϋ πολέμου, τό άλλο πού θάφερνε στούς
»Πελοποννησιώτες ναοτικό τοανό.

69.
»ΚΓ άφτά έσεΐς τά φταίτε, πού πρώτα »ΚΓ είστε (5) οί μόνοι "Ελληνες έσεΐς, ώ Λά»τούς άφίσατε, σάν τέλιωσχν τά Μηδικά, νά δυνα- »κωνες, πού δέν άντιπολεμάτε κανένα με τή δύναμή
»μώσουν καί κατόπι νά χτίσουν τά μακριά τειχιά, »σας, παρά μέ τήν άργητα, καί μ.όνοι πού δέν κό»καί πού όλο ώς τά σήμερα στερείτε τή λεοτεριά »βετε στήν άρχή του τών όχτρών τό μεγάλωμα
»τους όχι μοναχά όσους σκλάβωσαν οί ’Αθηναίοι, »παρά σά διπλασιάζεται. Ώς τόσο σάς λέγανε
»παρά τώρα πιά καί τούς δικούς σας τούς συμμά- »βάσιμους (ο) πού νά! ή άλήθεια δέ φτάνει τή φήμη
»χους. Γιατί δέ σκλαβώνει ό σκλαβωτής· παρά »σας. Γιατί κΓ δ Μήδος ό ίδιος, όπως ξέρουμε,
»όπιος μπορεί νά ξεσκλαβώσει κΓ άδιαφορεΐ, άφτός »πρώτα κατέβηκε άπο τά πέρατα τής γής ώς στην»σκλαβώνει άληθινά, μάλιστα σά χαίρεται καί τής »Πελοπόννησο πρί βγει τής Σπάρτης 6 στρατός νάν»λεβεντιάς τή δόξα ώς τής Ελλάδας τάχα ό λε- »τόν άντικρύσει ανάλογα, καί τώρα μέ τούς Άθη»φτερωτής. Τέλος (4) μόλις τώρα ήρθαμε έδώ όλοι, »ναίους, πού δέ βρίσκουνται άλαργα όπως εκείνος
»μά μήτε τώρα όριστά γιατί. Όμως δέν έπρεπε νά »παρά δίπλα, άδιαφορεΐτε, κΓ άντίς νά πάτε έσεΐς
»συζητοϋμ,ε πιά ά μάς άδι’κούν, παρά πώς θάν τούς »νάν τούς χτυπήστε, προτιμάτε νάν τούς άντικροϋ»άντισταθοϋμε· γιατί άφτοί δέν πλακώνουνε μ’άνα- »στε καλύτερα καί νά πέστε σέ κιντύνους παλέβον»βολές, παρά μ’ έργα, έτοιμοι άποφασισμένοι πρός »τας μέ πολύ δυνατότερους. ’Ακόμα ξέρουμε καλά
»δίγνωμους άκόμα. Καί ξέρουμε μέ τί σύστημα »πώς α ξένος καθαοτό ναβάγησε άπο δικά του
(1)
ι·.ί άφανεϊς δντες Αδίκουν=εί α φ α ν ε ί ς ή σ α ν ά- »προχωρούν οί ’Αθηναίοι. ’Αγάλια στήν άρχή θά »σφάλματα* κΓ έυ.εΐς οί άλλοι συχνά ώς τώρα στους
»προχωρήσουν κΓ όχι πολύ άπόκοτα, όσο θαρρούν »πολέμους μας μέ τού; ίδιους άφτούς τούς ΆθηΒ ι χ ο ΰ ν τ ε ς , Γ ι ά τ ο ΰ τ ο κ α ί τ ό οντες,
(2ι μακρηγορεϊν. ' Ε ν ν ο ε ί τ α ι περί αύτών ( τ ώ ν Ε λ  »πώς μέ τήν άβλεψιά σας δέ θά παρατηρηθούνάμα »ναίους ά σωθήκαμε, δέν τό χρωστούμε τόσο σέ δική.
»όμως δοϋν πώς ξέρετε μά άδιαφορεΐτε, τότες θά
λ ή ν ω ν δ η λ α δ ή , άπό τ ό Ελλάδα)'.
{3) άσιοχρΛΰθαι. Γ ρ ά φ ε άφορμάδθαι ή καλύτερα »μάς ρηχτοϋνε γερά.
(5) Λ ό ν χ ά ζ ε τ ε
Δέν ί χ α
νό η μ α . Γράφε τ υ γ χ ά ν ε τ ε .

άφορμμ χρΛδθαι. Πρβ. 4, 73 ούκ δν έχοντος άπό
έχυροΰ ποθεν, ώόπερ νυν έκ τών Θη,δών, όρμδδθαι,
τΛν τε Πελοπόννησον παδιν βφαάαν— άφορμίιν Ικανέιν είναι.

(6) άδφαλεΐς = ηιστευτοί. ΓΙρβ. ηχρακάτου τό π ιδτεϋόαι.
(4)
μόλις δέ νΟν γε Νομίζω μόλις δέ νΰν ποτε. (7) αύτοί. Νομίζω αύτόν. Έ τσι ηαρχκάτου πρόςα ϊτο ύ ς τούς ’Αθηναίους.
Πρβ. 7, 40 μόλις ποτέ άντανΛγοντο.
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τ ο υ ν α ν τ ίο μ ά λ ι σ τ α ¡as τ η ν π ιο
στραβή
σέ’ν χ ν

α ν τ ίλ η ψ η

ποϋ

ψ εύ τικ η

μ π ο ρ ε ίτ ε

άνθρω πο τ ω ν γ ρ α μ μ ά τ ω ν .

νά

κ α ι τ η π ιο
φ α ν τ α σ τ ε ίτ ε
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' » ν ’ α υ τ ό ; ποϋ
μπορεί αν θέλετε νά είναι λαμπρός για τό διοικητικό
μέοος του Θεάτοου, υ.ά πού δέ νοιώθει γοϋ από Τέχνη κΓ άπό Σκηνή. Πώς εΓτανε λοιπόν δυνατό άναρμοδιώτατοι άθρωποι ν’ άναλάβουνε έναν αγώνα
σάν τήν εξεβγένιση καί μόρφωση του κοινού σέ ση
μείο νά μπορεί νά ξεχωρίζτ, τήν αλήθεια τής Τέχνης
άπ ’ τήν ψευτιά; Και πώς μπορούσαν άκόμα τέτοιοι
άθρωποι ν’άκολουθήσουνε ορισμένη μέθοδο και νά
χαράξουνε σύστημα, ποϋ θά χρειαζόταν για μιά τέ
τοια τεχνική μόρφωση; Κ ’ έδώ ίσως φωλιάζει ή
αιτία τής οίχτράς αποτυχίας. Σέ ακατάλληλα, σέ
άσυβίβαστα έργα ποϋ διάλεξαν και ποϋ ξακολου
θούνε νά διαλέγουν. Έτσι κατορθώσανε νά φτάσουν
στό πέμ.το χρόνο με την ίδια πάντ ’ακαταστασία
κι* άτσαλωσύνη στό πρόγραμμα. Μιά δόση κλασι
κισμού κακοδομ.ένη σ’ άχώνεφτα χάπια κι’ άνακατωμένη μ’ άνοστες γαλλικές φάρσες μαζί μ.’ ε
στεμμένες νεοελληνικές τραγοιδίες μεγάλων προσώποιν, πρίσβηδων, δικαστάδων, βουλευτάδων, νά τό
αιώνιο μοτίβο τοϋ Βασιλικού. Και κάπου κάπου έρ
γα μεγάλων νεωτέρων ποιητών κακοπαιγμένα, άψυχολόνητα σχεδόν πάντοτε, καί σερβιρισμένα όπως
όπως στό κοινό έτσι γιά ρεκλάμα, γιά ποικιλία.
Τά "δια καί φε'το. Βλέπουμε δυό τρία έργα τοϋ
Σαίξπηρ κακομεταφρασμένα από Β’
.κέληδες καί Δαμιράληδες σέ μιάν άκαμπτη καθαρεύουσα ποϋ οί
θεατές βέβαια θά τά βαρεθούνε καί θά οωτιοϋνται
αναμεταξύ τους άν άληθινά ό Σαίξπηρ τά έγραψε,
όπως πολλές φορές ¿ιςτώρα ένινε. "Υστερα έχουμε
τίς αιώνιες φάρσες τις άνοστες καί χοντροκομμένες^
μέ παραγιομίσματα τών Ρωμιών μ.εταφραστάδων,
ένα είδος άντράκτ γιά νά Ξεκουράζεται τό πνεύμα
από τήν υψηλή φιλολογία. Ένα παλιό δράμα τοϋ
Γκαϊτε λησμονημένο στή Γερμανία— τό·«Έγμάντ»,
άλλο τοϋ Ίσπανοϋ Κάλδερον παμπάλαιο κι’ αυτό,
ή «’Αντιγόνη» μεταφρασμένη στήν καθαρέβουσα, δυό
τρεις φάρσες τοϋ Γερμ,ανοϋ Nillöiitiiän, ένα δραμα
τοϋ Αυστριακού Haim καί κάτι άλλες ποικιλίες.
Λησμονήσαμε τό σπουδαιότερο, «τή Βουλιαγμένη
καμπάνα», τό ποιητικό αριστούργημα τοϋ Hau|>!IIIami ποϋ αύτό καί μόνο φτάνει νά δείξη τό άμένη κ ε·
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θοδο, τό άτσαλο καί τό αστοιχείωτο τής δαυλιάς κολουθεϊ νά παίζη τίς χαριτόβρυτες τραγωδίες τών
τοϋ Βασιλικού. Δέ μπορεί κανείς νά κατηνορήση «εστεμμένων ΰψηλογλωσσιτών» έπειτα άπ’ το περ—
πάντοτε τούς «άνακατευομίνους» (δέ βρίσκω άλλη συνο καί τό ποοπέοσυνο καί τ’ άντιπροπίρσυνο χανλέξη νιά νά βαφτίσω τούς διαφόρους διευθύνοντας) τάκωμα καί τή φριχτή έρημιά τής σάλας του, και
στό Βασιλικό ότι δέ διαλέγουνε έργα «μεγάλα καί δεν εννοεί ν’ άλλάξη, ταχτική στις μετάφρασες τών
υψηλά»· μπορεί όμως πάντοτε νά τούς κατηγορήση ξένων έργων, καλά θά κάνη νά παραιτηθή άπ’ τά
ότι κάθε τι ποϋ διαλέγουν— κι’αύτό τονίζω— τό τώρα. *Άς άφήση τουλάχιστο έλεύθερη τή σκηνή
διαλέγουν χωρίς σκοπό, χωρίς ιδέα, χωρίς τίποτα σέ τίποτα πιο ουσιαστικό, πιό αληθινό, πιό ευχά
μελούμενο στή σκέψη τους. Φτιάνουν πρόγραμμα ;ριστο τέλος πάντων. Σέ μιά όπερα ποϋ λαχταρά
παίρνοντας λίγ’ άπό δώ λίγ’άπά κεϊ καί δέν κάνουν !ή ψυχή μας, σέ μιά οπερέτα έπί τέλουέ*. Γιατί
τίποτ’άλλο παρά νά φτιάνουν ένα ζερό, σχολα όχι; Χίλιες φορές προτιμώτερο. Έτσι κ’ή «Νέκ
στικό, άτονο κι’ασύστατο πρόγραμμα. Αύτό τό Σκηνή» άφοϋ απελπίστηκε άπ’τή φουκαριάρα τήν
δείχνει ολοφάνερα ή «Βουλιαγμένη καμπάνα» ένα Τέχνη, ποϋ τής ατΛμεινε μονάχα ζουγραφιστή πάνω
έργο ποϋ παοασταίνεται στό θέατρο έζ αιτίας τής άπ’ τήν όξώπορτα τού θεάτρου της, τορρηζε στήν
αλλόκοτης μ.ανίας ποϋ έχουν οί άθρωποι νά μετα- ελαφρά φιλολογία καί σήκωσε τήν ελεύθερη παν
βάλλ.ουνε κάθε τι σέ θέαμα χωρίς νά συλλογιούνται τιέρα μιάς καινούριας παιγνιδιάρας ζωής. Στάθηκε
ότι ένα πράμα πού φαίνεται μεγάλο καί ύψηλό όταν όμως— κΓ αύτό πρές μεγάλη της τιμή καί δόξα—
τέ βλέπει κανείς μέ τά μάτια τής φαντασία; κα αξιοπρεπέστερη, άντρικώτερη κΓ αληθινή ξεπεσμένη
ταντά άστεϊο καί μ,ικρό όταν τέ άντικρύζει αέ τά αρχόντισσα, άφοϋ αύτή μονάχα μ*ρός στό Βασιλικό
πραματικά του μάτια. Πώς λοιπόν ένα τέτοιο1έργο καί στις διάφορες καλοκαιρινέ; μπαράγκες είχε τό
ποϋ ή ποιητική του δύναμη είναι σφιχτά ζευγαρω θάρρος καί τή δύναμη νά κλείση κατάμουτρα τήν
μένη μ.έ τη βαθειά σκέψη μπορεί νά φχαριστήση πόρτα τη; στούς τραγελαφικούς ποιητάδες τών «δα
θεατές Ελληνικού θεάτρου καί φχαριστώντας αυ φνοστεφών τραγωδιών», καί στούς άνοητοτάτους
τούς νά τούς μοροώση, αύτό πιά είναι ζήτημα ποϋ κατακτητές τών πατριωτικών ρεζιλεμάτων.
μόνο οί κύριοι άνακατευόμενοι τό ξέρουν. Το κοινό
Λ. ΣΙΓΑΝΟΣ
εΐμ.αι βέβαιος θά γελάση γιά τό έργο, καί γελώντας
Υ. Γ. ’Επειδή ή διεύθυνση τοϋ Βασιλικού συχνά
θά ρεζιλεφτή— άφοϋ θά γελάσγ, μ’έν’άριστούργημα
πυκνά
λέει πώς δέ ξέρει πιά τί έργα νά παίξη γιά
— μά γιά τό ρεζίλεμ’αύτό μονάχος υπεύθυνος θάναι
νά φχαριστήση τόν κόσμο, θά απορούσε ίσως κανείς
τό Βασιλικό. Καί μέ τί δικαίωμα τότε θά βγή νά
ν’άναφέρη μερικά ονόματα έργων καί ποιητών πού
πή ότι τό κοινό δέν καταλαβαίνει, άφοϋ αύτό πρώτο
δέν καταλαβαίνει τί πρέπει νά προσφέρω καί τί δέν καί κόσμο θά τραβούσαν καί τόν προορισμό ένός
εθνικού θεάτρου θά έχτελοϋσαν. Ό «Νουαάς» ποϋ
πρέπει, κι’ άφοϋ κανείς βαθύτερος καί ούσιαστικώκυκλοφορεί
σέ πριγκηπικό, νά ποϋμε, κύκλο λογίων,
τερος λόγος άπ’τήν άπλή παρουσίαση ένός μεγάλου
έργου δέν τ’ ανάγκασε νά τέ διάλεξη; Μ ’άν πρό ίσως είναι ίί μόνος ικανός ν’άνοιξη τίς στήλες του
κειται νά παρουσιάζτ, κανείς κάθε λίγο καί λιγάκι σένα τέτοιο ζήτημα. Έτσι εκείνο πού δέν μπορεί νά
μεγάλα έργα χωρίς κανένα σύστημα στήν παρου κατορθώση ή διεύθυνση τοϋ θεάτοου αποοεΐ αξιόλογα
σίαση αυτή, τότε ή διεύθυνση ένός θεάτρου είναι νά τό καταφε'ρη ό πολύτιμος «Νουμάς».
Λ. Σ.
πολύ εΰκολο πράμα κ’ Ιξηγιέται άρκετά καλά πώς
άπο τμ.ηματάρχης γίνεται κανείς γραμματικός θεά
τρου, κι’άπο γενικός επιμελητής γίνεται πρώτος
άνακατευόμενος.
Κ ά π ο τε ό Δ ιο γ έ ν η ; που π ή γ ε
β τ ή ν ’Ο λ υ μ π ί α κ* ε ί δ *
Λένε πώς ó χρόνος τούτος είναι ο τελευταίος
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δοκιμαστικός, κι’οτι, άν καί οέτο πάει κατά δια
άφοϋ γελααε,
ε ίπ ε : « Ψ ιο ρ ο π ερ η φ ά ν εια είναι ά φ τό » . * Γ βόλου όπως τάλλα χρόνια τότε θά κλείση πιά ορι
ατερα « υ ν α π α ντή σ α ντα ς Σ π α ρ τ ιά τ ε ς μ έ π ρ ό ιτ υ χ ε ς καί λ ε 
στικά. ’Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι θά πάη καί φέτο ρ ω μ έ ν ε ; π ο υ κ α μ ί σ ε ς ε ί π ε : « Ά λ λ η ψ ω ρ ο π ε ρ η φ ά ν ε ι α
κατά διαόλου καί τό συβουλεύουμε— μέ τό συμπά τ ο ύ τ η » .
θεια κι’όλας — νά μή δοκιμάζη άδικα. Μιά ποϋ ξα-

»σας συντρομή παρά σέ δικά τους λάθια. Γιατί άν »νάίος κι’ύπερδύνάμα τολμητής κΓ ύπέρ τ’άποφα»πεις απαντοχή δική σας, άοάνισε ίσιος καί μερι- »σισμένα κιντυνεφτής καί μέσα στά δεινά θαρρόκαρ»κούς ώς τώρα, ανέτοιμους μέ το νάν την πιστέ- »δος· εσάς τό φυσικό σας κατώτερέ ν’ άρχίστε (11)
»βουν.
»άπό τή δύναμή σας, καί τών αποφασισμένων μήτε
»ΚΓ άφνά μη νομίσει κανείς σας πως τά λέμε »τά βί@ΟΛΧ νά μήν έμπιστέβεστε, κΓ άπό τά δεινά
»άπό έ'χτρα· τά λέμε ώς παράπονο. Γιατί μέ φί- »ποτές νά μή φαντάζεστε πιις θά βγείτε. Έπειτα,
»λους που σφάλ.λουν ό κθρωπος παραπονιέται· δέν »άοκνοι εκείνοι μπροστά σ’έσάς, άργούς, καί τα»τού: ¡'.αττίγορ-ΐ όμως οχτρού: χου άδικοϋν. 70. Έ- »ξιδιώτες μπροστά σ’ίσάς κχθισπίίΐούς· γ ι α τ ί θαρ»πειτα, άν άλλος κανείς έχει δικαίωμα νά μαλώσει »ροϋνε πιυς μακριά κάτι ίσως κερδίσουν, κι’ εσείς
»φίλους, έχουμε, θαρρούμε, κΓ έμεϊς, ότα μάλιστα »μή μένοντας πώς ίσως βλάψτε καί τά σημερνά.
»κιντυνέβουν τόσο μεγάλα σύφορα· συφορά πού δέ »Καί σά νικούν, προχωρούν όσο γίνεται περισσότερο1
»αάς οαίνεται πώς τά βλέπετε. Μήτε φαίνεται λο- »σά νικηθούν, ποδίζουν όσο γίνεται λιγώτερο.
»γαριά5ατε ποτές σας μέ τί άθρώπους καί πόσο καί >·Έπειτα τή ζωή τους τήν έχουνε σάν δλότελ.α ξένη
»πώς (8) σ’ολα διαφορετικούς σας θά γίνει ό πό- »γιά το καλο τοϋ τόπου τους· μά τήν καρδιά άφο»λεμος. ’Αοτοί αλλαγής κυνηγοί, καί γλήγοροι νά »σιωμε'νη έτοιμη στις προσταγές του. ΚΓ όσα βά»στοχαστούν (9) καί βγάλουν πέρα έφτύς ίίσα άπο- »λ.ουνε στό νοϋ(12) καί δέν τά κυνηγήσουνε, δικά
»φασίσουν εσάς ή συλλ.ογή σας πώς νά σώστε το »τους νομίζουν πό>; στερήθηκαν οσα κυνηγήσουν καί
»έχει σας καί τίποτα παρέκει (10). ΙΊάλι ό ’Αθη- »κερδίσουνε, θαρρούνε λίγα πώς κατόρθωσαν ώς πρός
»τά κατόπι· κΓ άν πες καμιά φορά ναβαγήσει ή
»δοκιμή τους (I:ΐ), μέ καινούργιες όλπίδες άναπληÍS¡ ώς παν. Ίσως ώς ές παν.
(9)
λ ο ιπ ό ν

é m v o f u J a i.
ακατάλληλη.

(10 ) Τ ά
είνα ι
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ξένα.

λ ό για

Ιηϊ

Γράφε

σ η μ α ίνει

»ρώνουν τή στέρηση. Γιατί μόνοι άφτοί σύγκαιρα(ίέ
»όλπίζουν κΓ έχουν οσα στοχαστοϋνε μέ τό νά καί
»ταπιάνουνται γοργά όσα αποφασίσουν (15). Κα»σ’άφτά μέ κόπους σ’όλα καί μέ κιντύνους αιώνια
»βασανίζουνται όλη τους τη ζωή, καί μόλις χαί»ρουνται όσα έχουνε μέ τό νά θίλουν πάντα, δίχως
»νά νομίζουν τίποτα άλλο σκόλη παρά τό νά κάνουν

»ο,τι πρέπει, μάλιστα θαρρώντας χειρότερη συφορά
»τήν άνεργη ησυχία παρά τήν κουραστικιά δουλιά.
»Ώστε άν τους περιγραφές πώς ήρθανε στον κόσμο
»μέ σκοπό νά μήν ησυχάζουν, ούτε άφτοί ούτε ν’
»άφίνουν τούς άλλους, θά μιλήσεις τήν άλήθια.
71. »’Ενώ όμως τέτια πολιτεία σάν άφτη, σάς
»είναι άντιπαραταγμ.ένη, έσείς, ώ Λάκωνες, χάνετε
»καιρό, μήτε σά; παει ό νοϋ; πώς, ά θέλεις νά μήν
»ταραχτείς (16), ανάγκη οργανισμός καλός (17) καί
»ξάστερη) απόφαση πιος ίίπιος σ’αδικήσει θά πλε»ρώσει- παρά φαντάζεστε τό ίδιο κάνει (18) ά δέν
(14) ο μ ο ίω ς.
(15)

« κ α τό π ι» ,

κ ι’ είνα,

v o ñ d a i.
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Ν ο μ ίζω
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όμω ς.

Κ Γ έδώ γ ρ ά φ ε

νοήΟ ωΟα,

( 1 6 ) ά ρ ·κ εΐν= δ ι* ρ χεϊν.

(11) πράξαι.

Γράφε

ύπάρξα ι.

(12) έπινοΛ(3αντες. Κι’ έδώ γράφε νοΑΛαντες.
( 13 ) π είρ ο ι.

Ν ο μ ίζω

π ε ίρ α ς .

(17) δίκαια.

Δ ίχ ω ς νό η μ * . Γράφε
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ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ TOT ΠΕΡΟΤΛΗ

ΤΟΎ ΨΎΧΑΡΗ

Φίλε Ταγχόπονλε,
Σήμερα κα.θώς σού ύποιχέθηκα σού στέλνω έ’νος
ποίημα του ΙΙερούλη αό εφεδρος» τονισμένο άπο τον
ίδιον. Ή μουσική είναι γραμμένη άπό Κεραυραΐον
δάσκαλον της μουσικής, του τόσο εκτιμάει την ερ
γασία τοΰ Σπύρου Περούλη, του πολλών τραγουδιών τοο ξέρει το κάντο άπ’ όξω. « Ό έ'φεόρος»
είχε φτιαστή στις άρχέ; τις επιστράτευσης, που
όλη ή Ελλάδα τέρα, πέρα κεντημένη άπο την επι
τυχία τών ’Ολυμπιακών αγώνων καί άπο τά πολε
μικά άρθρα τών εφημερίδων μας, έδιψούσε καί ήθελε
να ριχτή ο’ έναν απελπιστικό πόλεμο. Ό τσαγκά
ρης Περοόλης κλεισμένος μέσα στ’άργαστηρι του
αϊστάνθηκε κι’αυτός όλην αΰτη τη λαϊκή θέρμη καί
τον ενθουσιασμό καί σάν ποιητής βγχλμένος άπό τά
σπλάχνα του Λαοΰ, έκάθησε κ’ έφτιχσε τον « Έ 
φεδρο» που τόσο δυνατά φαίνεται ή άγάπη στην
Πατρίδα καί ό μεγάλος καί θερμός Πατριωτισμός
του άγνωστου τούτου ποιητή. Κάθε στίχος είναι
μια λατρεία, ένας ενθουσιασμός στήν ’Ιδέα της Πα
τρίδας. "Υστερα άπό λίγες μέρες καί στήν άρχή του
Πόλεμου κατά άπαίτηση τών φίλων του έκάθησε
καί τόν τόνισε. "Εκραξε τά παιδιά του «Χοροϋ»
στ’ άργαστηρι του, τούς τό δίδαξε καί τους τόμαθε. Δεν πέρασαν καί πολλές μέρες που τό τραγούδι
του «’Έφεδρου» έγινε λαικώτχτο καί δημοτικώτατο. Στά χωριά καί στή χώρα οί Ιίορφ άτες έφε
δροι, φεύγοντας μέ σημαίες καί με λάβαρα γιά τόν
Πόλεμο, χυτό τό τραγούδι έψελναν. Πολλές φορές
στήν "Αρτα άνάμεσα άπό τόσο στρατό καί λαο οί
έφεδροι ΙΙοταμίτες τό τραγούδι τούτο έψελναν.
Καί σάν κίνησαν τά Κορφιχτόπουλα άπό τή Φιλιππιάδχ γιά τά Γιάννενα μέ. τόν γεννχΐον καπετά
νιο τους, τόν ταγματάρχη Κουμουνταϋρο, στό δρόμο
της πορείας άνάμεσα άπό τις φωνές, τά ζήτω καί
τόν απερίγραπτο ενθουσιασμό, έκεΐ πέρα στά σκλα
βωμένα μέρη άχολογούσε τό τραγούδι τού άγνωστου
Κορφιάτη ποιητη. Κι’ άκόμα όταν τήν ύστερη
στιγμή, χωρίς καμιά ελπίδα, πεινασμένοι, διψασμένοι, κοπιασμένοι, χωρίς φυσέκια, χωρίς κανόνια, μο
νάχα στή σκέπη τού ουρανού, πολεμούσαν 700 στρα
τιώτες μποός στή δύναμη, στή λύσσα καί στό πεί
σμα πολυάριθμου οχτρού, μέσα στά βάθη της καρ

„Α Π Ο Λ Ο ΓΙΑ “
διάς, στόν πόνο καί στήν άπελπισιά, αυτα τά λό
για τού άγνωστου ποιητή βασίλεβαν*
ΚΤ

άν τ δ χ ’
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μ ου γ ι ’ αυτό

σου ν ά κ λ ά ψ ο υ ν
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Καί
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σκοτω θώ
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Τ ’ αμάραντο

σ τεφ ά ν ι.

Τέσσερα παιδιά άπό τόν Ποταμό σκοτώθηκαν στή
μάχη τών «ΙΙέντε ΙΙηγαδιών» καί δέκα βαρυά λα
βώθηκαν, μά σάν ακούστηκε αυτή ή είδηση μονάχα
τις καρδιές τών γυναικών πείραξε, γιατί ό «Έφε
δρος» ξακολούθησε νά τραγουδιέται καί θά τραγου
διέται. Δέν είμαι μουσικός γιά νά εκτιμήσω το
c a n t o τού τραγουδιού, μά σάν άνθρωπος πού κάτι
χίστάνετχι καί καταλαβαίνει, όταν τ’ άκούω νά το
ψέλνουν μ,ού φαίνεται πώς τά λόγια, τή χάρη καί
τήν ουσία τού ποιητή έκεΐ μέσα στήν αρμονία τής
μουσικής του βρίσκω.
Ό ΙΊερούλης έχει τονίση κΓ άλλα πολλά δικά
του ποιήματα καθώς ‘
καί ζένα. Τό μελαγχολικο και
θαυμάσιο ποίημα τού δύστυχου «Βιζυηνοΰ» «‘Ο ή
λιος μέ στερνές ματιές ψηλά βουνά χρυσώνει...» καί
τά παθητικό «όνειρον» τού I. ΙΙολέμη είναι καιρός
τώρα πουχουν γίνη· τραγούδια λαΐκώτκτχ και όημοτικώτατα.
Ό ΙΙερούλης ό ακριβός καί διαλεχτός φίλος μου,
πού έννιά χρόνια έχω τήν άγάπη του την πατρική,
πού τόσα στ’άργαστηρι του συζητήσαμε, είπαμε
καί φανταστήκαμε μένοντας πέντε χρόνια δάσκαλος
στόν Ποταμό, μου φαίνεται πώς θά μέ συμπαθήση,
πού γίνηκα εγώ ή αιτία καί ή αφορμή νά γενή
τόση αντάρα στόν φιλολογικό μας κόσμο γιά τ’ όνοαά του, «Φού ξέρει τόσο καλά πόσο τον άναπάω
καί τον τεοουαοα.
Κέρκυρα.

»πειράζετε άλλους, κΓ έ'τσι ά δέ φοβάστε βλάβη
»άπό άντιχτυπήματα άλλωνών. Άφτό όμως μόλις
»είναι πιθανό, κΓ άν είχατε γειτόνους σάν κΓ εσάς·
»μά τώρα, όμως σάς δείξαμε πριν, άφτά σας τά
»συστήματα μ’ άθρώπους σάν τούς ’Αθηναίους είναι
»σκουριασμένα πιά(19).
»Σώνει λοιπόν πιά ιός άφτού ή χρονοτριβή.
»Τώρα βοηθήστε γλήγαρα τούς άλλους καί τούς Πο»τειδαιάτες, όπως τάξατε, πατώντας τήν ’Αττική,
»ά δέ θέτε φίλους όσο κι’όμόφυλους νά παραιτή»στε στούς χειρότερους σας οχτρούς, ή έμάς τούς
»άλλους χ δέ θέτε στήν άπελπισιά μας νά γυρέ»ψουμε καμιά άλλη συμμαχία. Τίποτα άδικο όέ θά
»κάναμε ούτε στά μάτια τών θεών π’ορκιστήκαμε
»ούτε στών άνθρώπων π ’άκουσαν τούς όρκους (2ΐ)χ.
»Τι δέν πατούν όρκους όσοι άπαρνισμενοι καταφέ»βγουνε σ’άλλους, παρά οσοι δέ βοηθούν τούς σύν-.
»ορκους. Όμως άν είναι ή γνώμη σας νά προθυμη»θεΐτε, θά μείνουμε πιστοί σας· γιατί θά κολαζό»μαστε άν αλλάζαμε, μήτε θά βρούμε άλλους συμ»-αθητικώτερούς σας. Έτσι λοιπόν καλοσυλλογι»στείτε το, και κοιτάξτε στά χέρια σας νά μήν ξε»πέσει ή Πελοπόννησο άπ’ ίίση(12) τήν κλερονο»μήσατε άπο τούς πατέρες σας».
Σάν έτσι μίλησαν οί Κορθινοί,
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’Από τήν "Ηπειρο, πολλοί φίλοι μας πού κάτι.
αξίζουν μάς γράφουνε μέ πατριωτικό πονο καί μ’
άγανάχτηση, γιά μιά αδικία πού έγινε καί γίνεται
στό Εκπαιδευτήριο τού κ. Γ. Τσούρη— Οικονόμου
στό ζήτημα τών υπότροφων τής Κυβέρνησης. Δηλα
δή ένώ στό άλλο ’Εκπαιδευτήριο πούναι στήν Κέρ
κυρα, τού κ. Βλάχου, έχουν στείλει 14 Μακεδόνες
υπότροφους, στό Έθνικώτατο όμως τού κ. Τσούρη
Εκπαιδευτήριο πού τό διευθύνει ένας ύπόδουλος,
ένα τέκνον τής "Ηπείρου, πού τόσα εκατομμύρια
τ’ αδέρφια του οί σκλάβοι έθυσίασαν, γιά την έλεύτερη Ελλάδα, ούτε θέλουν καί νά συλλογιστούν οτι
πρέπει νά ύποστηριχτή ένα τέτοιο ’Εκπαιδευτήριο
πού έχει βίο καί πατριωτική έντιμη εργασία 39
χρόνων, πού ό διευθυντής του κΓ αυτός υπόδουλος,
θά μιλούσε σ’αυτά τά παιδιά μ.’ εκείνη την ιδιαί
τερη γλώσσα, πού ιέεει νά μιλεΐ κάθε σκλάβος,
όταν διψάη καί ποθεί αέρα λευτεριάς. Π κ. Γ.
Τσούρης άφήκε σπίτι, φίλους, δικούς, περιουσία γιά
νάρθη στό Έλεύτερο βασίλειο διψώντας λευτεριά,
δικαιοσύνη καί νόμο καί τώρα αυτός μαραίνεται καί
οίπατριώτες του μ.έ ανέκφραστο πόνο θωρουν χυτη
τήν άδικιολόγητη αδιαφορία τής επίσημη; Κυβέρ
νησης σέ βάρος άνέκφραστο τής δύστυχης ΙΙατρίδας.
Ή σημερινή Κυβέρνηση, πού καθώς μαθαίνουμε έ
στειλε κεΐ στήν Κέρκυρα Νομάρχη τόν έθνικώτατο
καί πατριωτικώτατο άντρα κ. ΙΙαλαμα γιά τά ε
θνικά ζητήμ.ατά μας, ελπίζουμε ότι γλήγορα θά
φροντίση νά διόρθωση χύτή τήν αδικία πού γίνεται
σ’έναν υπόδουλο Ήπειοώτη διευθυντήν Εκπαιδευ
τηρίου. 'Ακόμη έχουμε τήν πεποίθηση ότι καί Ο Η 
πειρωτικός Σύλλογος καί ή Εταιρία τού Ελληνι
σμού καί & Μακεδονικός Σύλλογος θά φροντίσουν
καί θά ένδιχφερθούν για μιά τέτοια ’Εθνική υπόθεση.
Στ’ άλλο φύλλο θά δημοσιέψουμε καί ενχ δυο
νράμματα πού λαβχμε άπό τήν "Ηπειρο γιά τούτη
την χ η*//,■.χ.
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ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ : Στό, κιόσκια τής Η’λ ατείας Συν
τ ά γ μ α τ ο ς , ‘Ομόνοιας, ‘ Τπουργείου Οικονομικών
Σταθμού Τροχιόδρομου (’Οφθαλμιατρείο), Σταθμού
ύπόγειου Σιδερόδρομου ('Ομόνοια), στό καπνοπω 
λείο Μανωλακύκη (Ιΐλατεΐα Στονρνόρα, ’Εξάρχεια),
στό βιβλιοπωλείο «Εστίας» I'. Κολάρου.
Στόν Πειραιά: Καπνοπωλείο Γ. Ξηρού, όδ. Βουδουλΐνας άρ, 1, σιμά στήν Τρούμπα.
Ή συνχρομή πλερώνεται μπροστά κ ’ είναι ένός
χρόνου πάντα.

______________

καθόλου δύσκολο νά πορθούνε άπό τή στρούγγα του.
*Α ν τύχει κι άθω ω θεΐ ό Φραγκούδης στή
Χ αλκίδα θά ν τό θεωρήσουμε θ άμ α, ά γ ί ν ο ν 
ται άκόμα τέτια θάματα στόν κόσμο καί μά
λιστα στό βουλ,ευτοπνιγμένο Ρω μαίΐκο.

δεύοντας Νόμους κι αστυνόμους, 8,2 ί 1 φυγόδικοι
καί 20,188 φυγόποινοι.
Ο ί φλύαροι αΰτοί αριθμοί ξηγάνε, μαζί μέ τόσα
άλλα, καί τίς ληστείες πού σημειώνουμε στό σημερνό
μας φονοπάζαρο. Μέ 28,399 φυγόδικους καί φυγό
ποινους δημόσια ασφάλεια αδύνατο νά υπάρξει. Μή
πως τάχα ήμπορεί να ύπάρξγι καί Κράτος;

ΠΟΣΟ

«Κ Α Ι
σεμνά γιόρτασε ή Κυπριώτικη «’Αλήθια» τούς αση
μένιους γάμους της! Εΐκοσιπίντε χρόνια κλείσανε έστέ βέβαιοι άντάξιοι τών ηρώων τού Άρκαδίου
τούτο τό μήνα «πό τότε πού πρωταρχίνησε νά βγαί άπόγονοι ότι ήμεΐς κτλ. είμεθα έτοιμο', καί αύτά
νει, και τά είκοσιπεντάχρονά της τά τιμημένα τά τά ιερά τού Πανεπιστημίου μας εδώλια νά έγκαταγιόρτασε σεμνά καί πατριωτικά μ’ένα φύλλο της λείψωμεν εις βοήθειαν ήμών προστρέχοντες...»
Άρχίνησαν, πού λέτε, τά μαθήματα στό Πανε
τυπωμένο μέ τά χρώματα τής ελληνικής σημαίας.
πιστήμιο.
Καί γιά νάν τό πιστέψετε τυπώσαμε τίς
! Τό κάτασπρο χαρτί της καί τά γαλάζια ψηφιά τη; δυο τρεις αύτές
αράδες άπό τό γράμμα πού στεί
I συμβολίζουν περίφημα καί διαλαλούνε τρανά όλους λανε τήν περασμένη βδομάδά οί φοιτητάδες τής
|τούς αγώνες της καί τίς ελπίδες της.
’Αθήνας στούς παλικαράδες τού θερισσου. Μια ταΓιά κάθε άλλο χαιρετισμό ςανατυπώνουμ.ε με ρχχούλα λείπει άκόμ.α στους δρόυ-ου; τής 'Αθήνας
ρικά άπό τά όμορφα λόγια πού τής γράφει κάπιος γιά νά βεβαιωθούμε πώς μαζί μ.έ τά μαθήματα άρχινήσανε νά δουλεύουν καί τά διάφορα φροντιστήρια.
φίλος της.
’Αγκαλά στό Ναέβοη τοαβοϋχε καί αποοεί νά γίνει
|
ί χλ αυτό.
ί
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ΚΑΙ

Π ΡΑΜ ΑΤΑ
Μ ΙΑ
α π ’ αυτές τις ήμερες δικάζεται ο Φραγκούδης
στή Χ αλκίδα. Λ ένε μάλιστα πώς δχι μόνο δι
κάζεται μά και καταδικάζεται γ ια τ ’ ή Κ υβ έρ 
νηση τδχει βάλει πείσμα νά μήν τον αφήσει
γλή γορα νά β γ ε ι obro τή φυλακή, δπου αρκε
τούς μήνες δίχως κανένα λόγο φιλοξενήθηκε.
Ξέρετε γιά ποιο λόγο καταδιώκεται ό Φραγκού
δης' πώς έβρισε τή Βασιλεία. Α υτό λένε,δίχως
αυτό νάναι καί ή άλήθεια, γιατί καθώς τδ δεί
ξαμε σε περασμένα φύλλα, δχι μόνο δέν τήν
έβρισε, μά καί τή διαφέντεψε μ έ τάρθρα τον.
*Εβρισε όμως δαονς βρίζουνε μέ τά φερσίματά
τους τή Βασιλεία, δηλ. τούς 'Υ π ουργούς, και
νά ό λόγος πού ρήχτηκε στή φυλακή καί πού
πρέπει νάν τήν έχει γιά σίγουρη τήν καταδίκη
του.
Τώρα τελευταία δσοι καταδιωχτήκανε γιά
πολιτικά εγκλήματα άθωωθήκανε πανηγυρικά
άπό τ ά κακουργοδικεϊα. Οί ένορκοι μάλιστα
τής Χαλκίδας καί τής Λ αμίας έχουν πιά άποχτήσει κάπια ειδικότητα στά τέτια κι δσοι πρό
κειται ν ά δικαστούνε σ ’ έ ν ’ άπό τά δυό αυτά
κακουργοδικεϊα τήν έχουν τήν αθωωτική από
φαση στήν τσέπη τους. Ο ί ένορκοι στις επαρ
χίες, οί νοικοκνραΐοι δηλαδή, πού θρέφσννται
μ έ τάρειμάνια καί κάποτε άντιβασιλικά άρθρα
τών « Κ α ιρ ώ ν » καί τής « 'Εσπερινής» καί χά 
φτουνε σ ά λουκούμι Σ υρια νό κάθε πρω τευονσιάνικη δημοσιογραφική παπαοδελοσύνη, τό
θαρρούνε γιά πατριωτικέ) υποχρέωση νά προοτατέψονν κάθε υβριστή δημοσιογράφο καί
ν ά ν τόνε βγάλουνε μέ γεροκροτήματα άπό τή
φυλακή. Τή Χ αλκίδα καί τή Λ α μία οί τέτιοι
νβριστάδες τίς βλέπουνε χαρούμενοι, αφού τό
ξέρουν πώς α ’ αυτές θ ά δοξαστούν και θά
πάρουνε δίπλωμα εθνομάρτυρα.
”Α ν έβριζε κι δ Φραγκούδης τή Βασιλεία,
σίγουρη τήν είχε τήν άθώωση, άφού στέλνεται
ν ά δικαστεί στή Χ αλκίδα. Μ ά έβρισε, είπαμε,
τό * Υ πουργείο, κ ’ ένας 'Υ π ο υ ρ γό ς, ό Μ πουντούρης, έτυχε, γιά τήν κακή τον τύχη, νάναι
κι αφέντης τής Χαλκίδας. Σ α ν αφέντης λοιπόν \
έχει καί τά κοπέλια του, καί οί δώδεκα ένορ- '

\
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«Είκοάιπέντε 'χρό νια - δόξα ότήν έφημερίδα ποΰ
γιορτάζει τούς άσημένιυνς της γάμους, μέ τήν βε
βαιότητα, πώς θά γιορτάόμ και τούς χρυσούς καί
ποιός ξέρει, και τούς διαμαντένιους άκόμα' χαρά
στή γΐΐ τή ν καρπερή ποΰ οιζοβόλησε, χαρά στό
καλουοίζικο χέρι πού ¿φύτεψε τέτι.ιο δεντρί, τιμή
καί σ’ έκεϊνον άκόμα, πού τό κλαδεύει καί τό π ο τί
ζει ώς σήμερα' άς καλοσυλλογιστμ καθείς πώς ή γή
αυτή είναι ποτισμένη μέ αίμα καί δάκρυα έκατοστάδες τώρα χρόνια—θεέ μου τί πλούσιο λίπασμα—
καί πώε στό χέρι έκείνου πού ¿φύτεψε τό δεντρί
καί έκείνου ποΰ τό ποτίζει και τό κλαδεύει σήμερα
βράζει τό αίμα ποϋ έρχεται άπό τά βάθη μιας καρ
διάς γιομάτης άπό άγάπη γιά τήν Αλήθεια...»

ί
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ΠΟΑ Υ

■σωστά οσα γράφει σήμερα ό κ. Λ. Σιγανός γιά τό
τού Βασ. Θεάτοου.
Σύοωνοι
στά -1,'ενικά
,■·ποόνοχχυιχ
< » ■ ■
1
ί
: μ.έ τό συνεργάτη μας. Σ ’ένα μ.οναχά έπιμ,ένουμ.ε,
;
αΰτο ποόνοαμυα
ί πό>;* γιά
ί το άμαοτωλό
ί ι
4 ιν ;ι όέ φταίει
ι
ίκαθόλου ό κ. Οίκονόαου. Βαζουμ,ε τό χέρι μας στή
!φωτιά, πώς άν αφήνανε λεύτερο τον κ. Οίκονόαου
!νά διαλέξει τά έργα, οΰτε Άοτεμισίε; θά μπαίνανε
; στο Βασιλικό οΰτε οί άλλες νεροντικές συμ.πάθειε;
|τού κ. ΙΙετσάλη. Ό κ. Οίκονόμ.ου νιώθει άπό θέα|τρο καί νά ό λόγος πού τού βάλανε πάνου από τό
ί κεφάλι του τόν κ.ΓΙετσσαλη. "Α δέν ένιωθε κι αυτός,
θά είτανε σήυ,ερα διευθυντής τού Βασιλικού.
Γιατί στόν τόπο μ.ας άμ.χ δέ νιώθεις μιά δουλ'.ά
τότε σέ βάζουν καί νά τή διευτόνεις. Ό κ. Βλάχος
Στόν κατάλογο τών συνεργατών της, πού γρά διευτύνε; τά Ταχυδρομεία, ό κ. Πετάλης τό Βασι
λικό, ό κ. Βρατσάνος τό Διδασκαλείο, ό κ. Καλλιψανε άπό τήν άρχή τού φύλλου ίσαμε σήμερα, δημο φρονάς τό Υπουργείο τής Παιδείας, ό κ. ταδε τήν
σιεύει πρώτο πρώτο τόνομα τού ψυχάοη. Μ ’αύτό τάδε δουλιά, καί τράβα κορδέλα! Ειδικός κανένας
άποδείχνει όλοφάνερα ή Κυπριώτικη εφημερίδα πώς καί πουθενά.Δεν υ.ποοοϋσε λοιπό νά κάνει χονχδικιά
I
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δέν ξεχνάει σέ τίποτα τον τίτλο της, μά σέ ολα εξαίρεση τό Βασιλικό καί υ Γ αύτο φινουράρουνε στό
πρόγραμμά του ’Αριάδνες. ’Αρτεμίσιες, Δημητρακόκαί πάντοτε αγωνίζεται γιά τήν ’Αλήθεια.
πουλοι κι όλο τό Λχσσάνειο βλακοκομεΐο.
Ο ΚΑΗΜ ΕΝΟΣ
V

ό Μιστριώτης άναψε καί κόρωσε πάλι, κ’έ'βγαλε
καί λόγο κ’έ'βρισε τούς δημοτικιστάδες κ’έ'βρισε
ακόμα κι όσους ζητάνε να περιορίσουνε λίγο τίς
κλασσικές σπουδές καί νά γυρίσουν τό μυαλό τού
Ρωμιού σ’ άλλη, πιό πραχτικιά, ίκπαίδεψη.
Νά περιοριστούν οί κλασσικές σπουδές; Μόνο
οχτροί τής πατρίδας μας μπορούνε νάν τό φαντα
στούν τέτιο αντεθνικό πράμα, κι ό καημένος ό Μιστριώτης — πού σάν άγιο αξίζει πιά νάν τόν προ
σκυνάει κανείς γιά τήν κλασσικώτατη στενοκεφαλιά
του:— είδε και σ’αΰτο το ζήτημα ...ξένο δάχτυλο!
Ό καημένος! Λέτε να μή φοβάται πώς, άν περιορι
στεί λίγο τό κλασσικό αύτό κακό, θά πάψουνε νά
πουλιούνται μέ τίς ντουζίνες οί σοφές φυλλάδες του;
Νάν τό ξέρετε αύτό· άμα άκούτε δάσκολο νά
σκίζεται γιά τή δόλια πατρίδα, νά ρωτάτε γιά καλό
καί γιά κακό άν εχει τυπωμένα καί τίπ οτα φυλλάδες, καί μάλιστα απ’αύτές πού συνηθίστηκε νά λέγουνται διδαχτικές. Κ ’ εδώ λοιπόν εμπορικός πα
τριωτισμός καί τίποτ’άλλο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΚΗΝΈΣ

1.

ΣΦΟ

Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
Τό γραφείο του κυρίου Βασιλάκη.
Μ εγάλο δωμάτιο μέ πολυτέλεια έπιπλ.ωμένο.
Καθίσματα, πολθρόνες και καναπέδες πέτσινα καπιτονί ’Α γγλικού ρυθμόν. ’Ωραίες βιβλιοθήκες, χαρ
τοθήκες κ ’ έταζέρες δεξιά κι Αριστερά. Μ ια κάοοα,
ένα μεγάλο γραφείο ΐτύηΐκίΓΡ στή μέση, μπερδέδες
καί χαλιά περσικά, ελαιογραφίες, φωτογραφίες, Αγαλματάκια καί αλλα καλλιτεχνικά Αντικείμενα.
Δυό πόρτες, μιά δεξιά καί μιά Αριστερά, σκεπα
σμένες Από πράσινη τσόχα. Στό βάθος δυό παρά
θυρα .
Τό ϊμπασμα δεξιό.

Η ΣΤΑ Ή ΣΊ1Κ Η

Σηκώνοντας τό τιαραπέτασμα δ Βαοιλάκης γρά
τού Σεπτέβρη πού δημοσίεψε τό ’Αρχηγείο τής Χω
ροφυλακής μάς μαθαίνει πως τόν περασμένο μήνα φει μονάχος. Σέ λίγο μπαίνει 6 Αημοστένης. Στέ
χοι Ttov θά διχάοονν τό Φραγκούδη δέν είναι ί τριγυρνούσανε στά βουνά καί στά λαγγάδια, κοροϊ κεται κ α ί περιμένει δίχως νά μάα.

Η

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (Ινώ γράφει). Τ ’ είναι, Δημοστε'νη;
ΔΗΜΟΣΤΕΝΗΣ. Οί λογαριασμοί πού είπαμε
νάατοϋνε σήμερα...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ [πέτα δυσάρεστη μένος την πέννα).
Παιδί μου, τό ξέρεις πού δέν έχουμε... Τί έρχεσαι
λοιπόν καί μ’ ενοχλείς...
ΔΗΜΟΣΤΕΝΗΣ. Ένόιιισα
πού πήνατε
στόν
4
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κύριο Κοντύλη...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Καί;..
ΔΗΜΟΣΤΕΝΗΣ. Καλά... Δέ; είν’ ανάγκη νά
συχύζεστε... Τούς λέγω ναρτουν τό Σαββάτο...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (σηκώνεται καί περπατέϊ οτενοχωρε μένος ). Τό Σαββάτο!.. Όλο τό Σαββάτο!..
Ποιόνα θά πρωτοπλερώσω τό Σαββάτο;..
ΔΗΜΟΣΤΕΝΗΣ. Ώς τά χώρα, δόξα τω Θεω,
δέν έμεινε κανένας άπλέρωτος... Ποϋ ξέρετε τί γί
νεται ώς τό Σαββάτο;.. Κι άν δέν είναι τό Σαβ
βάτο άς έρτοϋνε άπό βδομάδα...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Ναι, παιδί μου... ’Αλλά πάνε
κ’ ερχουνται... Κι άφτό δέ μέ συμοέρει... Μέ. ε
ξευτελίζει... Τό καταλαβαίνεις;..
ΔΗΜΟΣΤΕΝΗΣ. Όλα τά καλά γραφεία έτσι
κάνουν, κύριε... Δέν είμαστε εμείς μονάχα... Ποιος
σκοτίζεται γιά τέτοιους μικρολογαριασμούς... ’Εγώ
δέ λέγω πού δέν έχετε... Τρελλάθηκα;.. Τούς λέγω
πότε που δέν είστε έδώ... ΙΙότε πού έχετε ανθρώ
πους... ΙΙότε πού εργάζεστε καί δέν μπορώ νά σάς
ανησυχήσω... Γ.Ιοιός μπορεί νά φανταστεί πού δέν
μπορείτε νά πλερώσετε ί'να λογαριασμό εσείς;..
Ούτε περν’ άπ’τό νοϋ του κάν...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (βαογεστισμένος). Άνάθεμ.ά τις
γιά δουλιές!.. Σάν ε’ρχουνται στραβά, ερχουνται όλες
μαζί!.. ΙΙέτους νάρτοϋνε τό Σαββάτο...Πέτους ό τι
σοϋ κατέβει κ’ έ'λα...
( Ό Δη μ οστένης φεύγει. 'Ο Βααιλάχης καϋίζει
και τελέβει το γράμμα που έγρα φ ε. Ξανάρχεται δ
Δημοστένης).
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (βάζοντας τό γράμμα στόν πλίχο
γράφει την ίπιγραφή). “Ακούσε, Δημοστένη... Θά το
πας στή Μαριάνθη...
ΔΗΜΟΣΤΕΝΗΣ. Είπε, κύριε, πού θά περάσει
σήμερα, νά πάει στό Βόσπορο... στής θείας της...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. "Ισια ίσια... Θέλω νά τήν έμποδίσω... Πήγαινε αμέσως...
(Ό δημοοτένης παίρνει τό γράμμα χαί φεύγει).
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (μονάχος. (Ιερπατεϊ δεξιά χι α
ριστερά χαί λέγει θυμ ω μ ένος,. Άφτός ό Κοντύλης!.. ό άθλιας!., θά μοϋ τό πλερώσει... "Ας μοϋ
στείλει ό θείος μου τίς εκατό λίρες καί τόν λογα
ριάζω εγώ... Τοϋ κλειώ στή στιγμή τήν πόρτα μου!..
.( Μ παίνει ό Γ ιάννης).
ΓΙΑΝΝΗΣ. Είπε πού θά περάσει ό ίδιος...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Καλά... Τελείωσε τά ένγοαΦΟ
«Μ 1
γιά τό ’Υπουργείο...
( Ό Γιάννης φεύγει)
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ [μονάχος). Άφοϋ έρχεται ό
ίδιος, θά τίς φέρει... Καλός άνθρωπος ό καημένος!..
Κρίμα πού έγραψα τής Μαριάνθης νά μήν έλθει.
(Μ ικρή σιωπή. Μ παίνει δ γέρο Νάσος, 9εΐος
τοΰ Βαοιλάχη).
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Καλώς τό θείο μου!.. Σ ’ενό
χλησα... Άς μοΰλεγες, νά έ'ρτω έγώ...
ΝΑΣΟΣ (χα&ίζει με κόπο). Δέν είναι ό κόπος,
παιδί μου... Μά μέ λύπη μου δέν μπορώΝνά σοϋ
δώκω τίς εκατό λίρες ποϋ μοϋ ζήτησες... Σοϋ τό
είπα καί άλλοτε δέ σοϋ άραόζει νά κάνεις τόσα
έξοδα καί νά ζητάς δανεικά...
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ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (δνσαρεστημένος). Θείε μου, εί- | Νομίζεις πώς δέ ξέρω πού έχεις χρέη δεξιά κι α
τανε περιττό νά κάμεις τόν κόπο νάναίβεις τίς σκά ριστερά;
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δέν τό άρνοϋμαι... Το καυχώ;λες γιά νά μοϋ δώκεις άφτή τή συμβουλή... ’Εγώ
μαι
μάλιστα... Τά χρέη είναι ίσια ίσια ή δύναμή
ξέρω τί κάνω καί ξέρω τή δαυλιά μου σάν πού ξέ
μ
ο
υ
.
.
. Γ ι ά έ ν α ν ά ν θ ρ ω π ο ξ υ π ν ά τ ά χ^ρέη είναι δουρεις εσύ τό εμπόριο σου... "Αν δέ σοϋ βρίσκουνται
λιά... Όποιος δέν έχει χρέη δέν έχει υπό
εκατό λίρες, άλλο ζήτημα...
ΝΑΣΟΣ. “Ακούσε, ανεψιέ μου... Ούτε γιά τίς ληψη... Πρέπει νά ξέρεις, θειε μου, που κάθε
έκατό λίρες είναι ζήτημα ούτε κι αν τίς έχανα, πού κοινωνία έχει καί ένα ανοιχτό λογαριασμό, σάν
δέ θά τίς χάσω, θά μ’έμελλε... Μά δέ σοϋ τίς μπάνκα που νά πούμε, στούς ανθρώπους της... Στον
δίνω γιά νά μάθεις νά μήν έρχεσαι σέ ανάγκη νά ένα περισσότερο στόν άλλο λιγότερο... ’Εκείνος που
ζητάς... γιά νά βάλεις μιά τάξη στά έξοδά σου... έχει πιότερο τά μέσα... ’Εκείνος έχει καί τή μεΕίσαι άκατάστατος κι ανοιχτοχέρης... Άπό τό ένα γαλήτερη πίστωση!.. Κατάλαβες;..
ΝΑΣΟΣ.Κατάλαβα, που περπατεΐς σέ σάπια
χέρι τά παίρνεις κι άπό το άλλο τά δίνεις... Νά
είτανε γιά δουλιά θά σοϋ τάδινα μ’όλη μου τήν σανίδια... ΙΙού είσαι άδιόρθωτος... Καλό τέλος, χψιέ μου!..
ευχαρίστηση...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Μά βέβαια καί είναι γιά δου(Σην.ώνεται νά φύγει)
λιά... Τά θέλω γιά τή δουλ.ιά τοΰ μεταλλείου...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Τίς έκατό;
"Εχω νά κάμω έξοδα στό 'Υπουργείο...
ΝΑΣΟΣ.
Μήτε μιά!!..
ΝΑΣΟΣ. Νά τό χαίρεσαι τό μεταλλείο σου!..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Μέ προσβάλλεις... Σέ βεβαιώ,
Μωρέ δουλιά!.. Ακόμα δέν τόν είδαμε καί Γιάννη
θ
ε
ί
ε
αου,
υ.έ ποοσβάλλει;...
Φοβάσαι που θά τις
» 7I
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τόν εβγάλαμε...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Καί όμως είναι ή καλύτερη χάσεις;
ΝΑΣΟΣ. Όχι! Τό ξέρω πού θά μοϋ τί; στεϊδουλιά άπ’όλες... Άς είχα τά κεφάλαια καί βλέ
πεις... Ξέρεις πόσο είναι υψωμένα σήμερα τά μέ λεις σέ τρεις μέρες... Δέ θά περάσουν ομως τρεις
μέρες καί θά μοϋ ζητησεις διακόσιες...
ταλλα;
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Καί θά σοϋ τίς έπιστρέψω...
ΝΑΣΟΣ. Καλέ δέν τάφίνεις, λέγω έγώ, νά
ΝΑΣΟΣ. Ώς που μιά φορά δέ θά μπορείς νά
πιάσεις μιά δουλιά ταχτική;.. Νά ξέρει επί τέλους
μοϋ
τίς έπιστρέψει: πιά... Άνθρωπος που κερ
ό κόσμ.ος τί κάνεις;.. Τό ξέρεις που μέ ρωτούνε
καμμιά φορά τί κάνει ό άνεψιός σου καί δεν ξέρω τι δίζει εκατό καί ξοδίβει διακόσια δεν μπορεί παρά
νάποκοιθώ;.. "Εμπορος δέν είσαι... Τραπεζίτης δέν νά τελέψει στή ψάθα... θές νά σοϋ πώ; παστρικά
είσαι... ’Επιστήμονας δέν είσαι... Χρήματα δέν τή γνώμη μου;.. Άφτά που πολεμάς, ανεψιέ μου,
δέν είναι δουλιές... Είναι βρωμοδουλιέ;!.. Αντίο!..
έχεις στή μπάνκα... Τί είσαι λοιπόν;
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Είμαι τό παν... Είμαι ανώτε
(Ό γέρο Νάσος φεύγει).
ρος άπ’ό’λους άφτούς... Φκιάνω γιά όλους δουλιές...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (μονάχος, όργια μένος). Κού
Βολέβω όλων τίς .δουλιές... Τελειώνω δουλιές... τσουρο!.. Μπακάλη!.. Τσιγκενέ!.. Άμε στο διάΔουλιές!.. Όλες τίς δουλιές!..
βολο!.. ’Ενώ
έοταινα
πού σοϋ *ζήτησα παράδες...— ■
I
.
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ΝΑΣΟΣ. Τά ξέρω πού είσαι ξυπνός .. άνοιχτοΓιάγκο!..
μάτης... τετραπερασμένος... Τό κατάντημα ποιο
(Κ τνπ ά τή σοννέττα
είναι;.. Σάν δώ πού έβαλες σέ μιά πάνκα πέντε
ΓΙΑΝΝΗΣ ;...
χιλιάδες λίρες... πού έκαμες ένα κτήμα... τότε θά
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ.
Τελείωσε;..
σοϋ πώ μπράβοΐ... Ώς τά τώρα όμως ή αξιοσύνη
ΓΙΑΝΝΗΣ.
Είν’
έτοιμο...
σου περιορίστηκε στά ε"ξοδα.!. Άφτό τό πιτυχαίΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Να πας νά τοϋ τό δώκεις στά
νεις μέ τό παραπάνω... Είμαι βέβαιος πού καί σύ
χέρια
του...
ό ίδιος δέ θά ξέρεις τί ξοδέβεις... Αμφιβάλλω νά
ΓΙΑΝΝΗΣ. ’Εκείνο πού έγραψα...
σέ σώνουνε δυο χιλιάδες λίρες τό χρόνο...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
(δόσΓοοπος). Όχι. παιδί μου...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. ΙΙέ καί τρείς!..
Τά
πρωτότυπο...
’
Εκείνο
πού σοϋ έ'δωκε... Τό· βά
ΝΑΣΟΣ. Τό βλέπεις;.. Έ;.. Τό βρίσκεις σω
στό νά ξοδέβεις τρεις χιλιάδες λίρες και νά ζεΐ; ζεις σένα πλίκο...
ΓΙ ΥΝΝΗΣ. ’Επιγραφή νά βάλω;
στενοχωρεμένα;.. Είναι δουλιά άφτή;.. Είναι ζωή;..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Άφοϋ θά τοϋ τό δώκεις στά
Νά... Άφτό είναι πού μέ σκυλιάζει... Καί δέν εν
νοώ;... δέ θά σοϋ δώκω ποτέ τίς έκατό λίρες... χέρια του;..
ΓΙΑΝΝΗΣ. Άν δέν-τόν εϋρω νά τ’άφήκω;
Ποτέ!.. Στενοχωρέσου γιά νά μάθεις...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Ά! παιδί μου!.. Είπαμε ν:
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (σοβαρός). Άκουσε, θειε μου...
Σ ’ άφτό τόν τόπο... δέν μπορώ;... είμαι υποχρεω τού τό δώκεις στά χέρια του... 'Άν δεν είναι έκεϊ
μένος νά ξοδέβω... Τό απαιτεί ή δουλιά μου... θά περιμ.ένεις... "Αν δέν έρθει ώς νά κλείσουνε τά
Είναι τό κεφάλαιό μου... Δέν μπορείς σ’άφτο τον γραφεία, θά τό φέρεις πίσω... Κατάλαβες;
ΓΙΑΝΝΗΣ. Μοϋ είπετε πού θά τοϋ δώκω καί
τόπο σάν πού είναι... Πρέπει νά ξοδέβεις γιά νά
φαίνεσαι καί νά σέ λογαριάζουν... ΓΙρέπει όλο και είκοσι λίρες...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Άλλη μέρα...
νά δίνεις γιά νά σέκτιμοϋν... Νά δίνεις... Νά έχεις
ΓΙΑΝΝΗΣ. Ξέρετε πού μοϋ είπε νά σά; τό
σχέσεις!.. Τρέννο!.. Νά πηγαίνεις στούς χορούς!.,
στό κλόμπ!.. στά θέατρα!.. Νά έχεις τό άμάξι σου!.. θυυ.ήσω...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. ΙΊές που ξέχασες...
Τήν έξοχή σου!.. Νά τρέχει ή γυναίκα σου μέσ’
ΓΙΑΝΝΗΣ. Πώ; γίνεται... Σάς τοπα καί μοϋ
τόν κόσμο... Τουαλέτες!.. ’Εκδρομές!.. Τραπέζια!..
Άραδιές!.. Χαρτοπαίγνιο!., γυναίκες!.. Όλα χρειά- είπετε νά σάς τό θυμήσω, καλέ, σήμερα...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. "Α!.. Μά το ξέρεις που είσαι
ζουνται, ανάθεμά τα!.. Γιά νά σέ θαρρούνε πλού
σιο!.. μεγάλο!., ικανό!.. Γιά νά σέ καλοπιάνουν καί βλάκας καί αυθάδης!..Σοϋ λέγω ένα πράμα, πρέπει
νά σέ φοβούνται!.. Γιά νά σέ μπιστέβουνται καί νά τό κάνεις... ’Εσύ δέν ξέρεις άν πρέπει νά τοϋ
νά έχουν τήν ανάγκη σου!.. Άλλοιώς είσαι χαμέ στείλω ή δέν πρέπει τίς είκοσι λίρες...
ΓΙΑΝΝΗΣ. Νά τοϋ πώ λοιπόν πού δέν τίς
νος!.. Δέ σοϋ δίνουνε πεντάρα!.. Δέν μπορείς νά τε
στέλλετε...
λειώσεις μιά δουλιά!..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Δέν ξέρεις άν πρέπει νά τό πεϊς
ΝΑΣΟΣ. Καλά!.. Τα χρέη τί χρειάζουνται;..

Ο ΝΟ ΥΜΑΣ— 30 τοϋ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ. Τί μα;.. ’Εγώ δέ σ’εμποδίζω...
ή νά μην τό πεις... Ό υπάλληλος είναι μηχανη... |
Περιμένω...
Χρεωστά νά υπακούει τυφλά εις ο,τι τον διατάζει ο |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Δέν είδες τό Δημοστένη;
προϊστάμενός του... Κατάλαβες;.. Πήγαινε!..
ΜΑΡΙΑΝΘΗ. Όχι...
(Ό Γιάννης χάνει ενα κίνημα απορίας χεά φεύ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Σοϋ έγραψα πού δέ θά πάμε
γει. Μ παίνει πάλε).
καί νά μή ξεσηκωθείς...
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ίδνααρεστημένη). Τί άνοησίες
ΓΙΑΝΝΗΣ. Ό Ίσαακίνος...
είναι αυτές πού λες;..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. "Ας έρθει...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. ψυχοϋλα μου!.. Τί νά σοϋ
κάμω;.. ΙΙεριυ.ένω κάποιο στις έφτά στό σπίτι μου...
(Ό Γιάννης φ εύγει, μπαίνει <5 Ίοααχίνος).
"Εχω σπουδαία δουλιά...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Καλούς τον... Πώς είναι ό
ΜΑΡΙΑΝΘΗ. Καί ή θειά μου ; πού τήν ειδο
Μπέης;..
ποίησα νά έχει έτοιμα;.. Κι ό άντρας μου; πού τοϋ
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Πολύ καλά... Σάς χαιρετά... είπα πώς θά πάγω στό χωριό απόψε:.. (Φιλά γα"Εμαθε πού είναι ξεπεσμός και μέστειλε νά του α διάρικα τό Βασιλάκη). Όχι!.. Μήν τά λές !.. Μην
γοράσετε δυο χιλιάδες σιδεροδρόμους...
είσαι ανόητος... Θά πάμε;.. Έ;..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (μισοκαταφερμένος). Καλά ...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (μ ε έκπληξη]. Σιδεροδρόμους;!.
Μά τό ξέρει πού ή ενοποίηση δέ γίνεται οριστικούς; καλά... Κάθισε μ.έσα μ.ήν έοτει κανείς... και βλέ_
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Ό Μπέης εχει τήν ιδέα πού θά πομε. Έρχομαι αμέσως...
γίνει. Ξέρετε... τόν ξεπεσμό τόν κάνουνε γιά ν’α
(Ό Βασιλάκης γράφει. Ή Μ αριάνϋη σκύβει
γοράσει...
στόν ώμο του καί βλέπει).
ι
(Μ ιλά μυστικά στ’ αντί τον Βασάάκη)
ΜΑΡΙΑΝΘΗ. ΓΙάρε μου κ’ έμενα, καημένε, ε
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ξαφνίζεται). ’Αλήθεια;!..
κατό.. .
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Άοοϋ τό λέγει ό Μπέης, δέν !
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ενώ γράφει). ΙΙχράδες;
I
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ( Τόν μπατσίζει χαϊδευτικά). "Ανο
μπορεί παρά νά είναι αλήθεια...
I
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ(Χπ>;τ« <3υύφορές τη αουνέττα καί στε ! ..
καϋίζει βιαστικά καί γράφει). Δώσε μου ευθύς 20
(Χτυπούνε στήν πόρτα. Ή Μαριάνί)η τρέχει καί
τσε'κι... Γράφω τή στιγμή στον Κοντύλη νά τούς
κλείεται
αριστερά).
αγοράσει...
τ

,

*

'

( Ό Ίσαακίνος δίνει ενα τσέκι. στο Β ασάάκη).
ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Γρήγορα στόν

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. ’Εμπρός.

(Ό Βασιλάκης δίνει τδ γραμματάκι στον νπάλληλο· ό νπάλληλος φεύγει).
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Νά τοϋ πώ πού αγοράστηκαν;
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Καί βέβαια... Δέν οοισα τιμή...
"Ωστε θάγοραστούνε... Μέ τόν ξεπεσμό πού είναι...
δέν έχει αμφιβολία... "Ελα πρός τό βράδυ νά σοϋ
δώκω τη σημείωση·.. Μά φέρεις, πές στό Μπέη. δέ
λαβαίνω τήν παραμικρή ευθύνη...
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Νά είμ.ουνα στη θέση σας θά α
γόραζα κ’ένώ... Σάς προσκυνώ...
( Ό Ίσαακίνος φεύγει).
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (μονάχος. ΤΙεοπατέϊ με νευρική
άνησνχίά). "Αν είναι σάν πού λέγει ό Μπέης!., τότε...
τί μου ψάλλει ό Κοντύλης;.. Διάβολε!.. ’Ιδού περί
σταση ν’ αγοράσω μερικούς...
(Κα&ίζει καί γράφει. Έ νώ γράφει ανοίγει σιγά
σιγά ή πόρτα καί μπαίνει ή Μ αριάνϋη. Κ οκέτα, γε
λαστή καί πεταχτή, πάει στήν άκρη τών ποδιών της
καί τόν άρπα καί τόν φιλά Ό Βασιλάκης ξαφνίζεται).
ΜΑΡΙΑΝΘΗ (με προφύλαξη). Έτρόμαξες,
χρυσό μου;..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (δνσαρεστημένος). ΙΙώς;.. Τόσο
νωρίς;..
ΜΑΡΙΑΝΘΗ. Είναι κανείς μέσα;..
(¿Ιείχτει τήν πόρτα άοιστερά).
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Όχι...
ΜΑΡΙΑΝΘΗ. "Ακούσε, νά δεις τί είπα... "Ισως
δέν έχει δαυλιά καί φύγουμε νωρίς... 'Ας πάγω...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (οτενοχωρεμένος).Ξέρεις...Μα...

ΚΟΝΤΥΛΗΣ. Τά είδες:.. Εκατό πεντεμιση!
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (έκπληκτος). ΙΊεντέμιση;!..
ΚΟΝΤΥΛΗΣ. Κι άκόμα;.. Τ ’άφηκα έφτά...
Πήγαν έξήμ,ισυ σάν έφυγα. Τώρα πεντέμιση...Γράψε
τοϋ μπέη νά στείλει κι άλλο τσέκι..
(Χτυπούν στήν πόρτα).
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. ’Εμπρός ..
(Μ παίνει ενας ά'/.λος άνϋρωπος τοϋ Κοντύλη και
τον δίνετ ενα άλλο χαρτάκι, βιαστικά καί φεύγει
ι ΚΟΝΤΥΛΗΣ (βλέποντας τί γράφει). Φεύγω...
Πάω νά ίδώ τί θάπογείνει... Τί κάνει;:..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Ξέρω έγώ;.. Στόν άνθρωπό του
είπα πού τις άνόρασες.
ΚΟΝΤΥΛΗΣ. Έ!.; τότε πέτου που τις αγό
ρασα στά εκατόν έφτά... Καί τ’αγοράζομε στά
τέσσερα μ/.ση... ΙΙοιός ξέρει;.. (>’«/.«). "Ωστε νά
πάγω, ίσως τ’αγοράσω κι όλιγότερο... Ιν’έτσι κερ
δίζομε...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (τών διακόπτει). Κερδίζω λέγε...
ΚΟΝΤΥΛΗΣ. "Αθλιε!.. Σοϋ έρχεται!..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Γιά τό Μπέη έγώ τά έχω αγο
ρασμένα... Φταίει; εσύ που δέν τ’άνόρασες...
ΚΟΝΤΥΛΗΣ. Δέν είναι έτσι...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Μά θά είτχνε έτσι... Τό λοι
πόν ά; είναι έτσι... (τόν σκουντά). Πήγαινε... Εί
μαστε σύμφωνοι... Τ ’αγόρασες έφτά...
(Ό Κοντύλης φ-ύ’γει).

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ( μισοανοίγει τήν πόρτα τον ιδιαί
τερου,καί βγάζει τό κεφάλι η;ς),Τί είναι,Βασιλάκη;..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ίτρέχει τή φιλά), Είσαι -υχερή,
ΚΟΝΤΥΛΗΣ (μέ σοβαρότητα). Τρελλάθηκες:.. πουλί μ.ου!.. Ή δουλιά που είχα τελείωσε... Πη
γαίνομε απόψε στό Βουγκικδεοέ...
( Καϋίζει κονρασμ ένος).
(Χ τύπ ονν στήν πόρτα).
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ( βάζοντας μέσα τή Μαρίαν ϋη
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (Μ ε ειρωνεία). Γιατί παρακαλώ;
ΚΟΝΤΥΛΗΣ.Γιατί είναι κατρακύλα,φίλε μου!.. καί κλείνοντας τήν πόρτά). Έυ,παός.
Δέν πάς νά δεις τί γίνεται στήν μπορσχ; Όσα οσα!..
(Μ παίνει ό ίΐαϋλος).
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Τί αγόρασες;
ΚΟΝΤΥΛΗΣ. “Αν είσαι σύ τρελλός έγώ δέν 1 ΠΑΥΛΟΣ. Χαϊρε, Βασιλάκη... Ένα λόγο στό
είμαι...
ποδάρι... ΙΙώς πηγαίνει ή δουλιά τοϋ μεταλλείου:..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (οτενοχωρεμένος). Μά είναι ξέ- ; ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. θεία! φίλε μου... *Ώς τό Σχβνοι, φίλε μου!.. Είναι τοϋ Μπέη... Και του μήνυσα
βγαίνουν τά χαοτιά...
πώς τις αγόρασα...
| ΠΑΥΛΟΣ. Νά πάρει ό διάβολος άφτό τό ΣαβΚΟΝΤΥΛΗΣ. Τοϋ Μπέη;!..ΙΙοϋνά φαντ*στώ;·· !βατο!'.. Πάνετώοα τΑ ίέι χήνες πού το ττεοϊμένω καί
θαρρούσα πού έκανες εσύ άφτη την τρέλλα...
δέν έρχεται... "Αλλαξε τή μέρα, σέ παρακαλώ,ίσως
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Δηλαδή... έσκόπεβα κ’εγώ... βγούνε...
Σοϋ έγραφα τώρα...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Πώς σοϋ φαίνεται πού είσαι
ΚΟΝΤΥΛΗΣ. Μά δέ σοϋ είπα πρό ολίγου πού ένα; άπλούστατος μηχανικός!.., "Ετσι έφκολα τελειέχάλασε ή ενοποίηση;
όνουν οί δουλιές μέ τ ή ν Κυβέονηση;..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Ό Μπέης λέγει τό ενάντιο...
ΠΑΥΛΟΣ. Κι άπό τήν Ευρώπη;.. "Εχεις καμΤό κάννυνί επίτηδες καί αναβάλλουν... Λέγει πού μ:ά είδηση;
είναι υπογραμμένη... Πού τό ξέρει θετικά... από
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Σοϋ είπα πού τή μελετούνε...
πάνω...
Ή ανάλυση επέτυχε ...
ΚΟΝΤΥΛΗΣ (γελά). Κουρουφεξαλα !.. Θές νά
ΠΑΥΛΟΣ. Άφτά τά ξέρω... Νέο τίποτε;..
σοϋ στείλω νότα γιά τό Μπέη ;.. Σοϋ στείλε π%ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Τί θέλεις περισσότερο: Δέ φτά
οάδες;..
νει πού ή δουλιά τούς άρέσει καί τή μελετούνε;
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ( δείχνοντας τό τσέκι). Νά τό
ΠΑΥΛΟΣ (φεύγοντας). Πάγω... Γιατί μέ πε
τσέκι!..
ριμένει κάτω ή Μέρη.
ΚΟΝΤΥΛΗΣ (βλέποντας τό τσέκι). ΙΊόσες;..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Γιατί δέν τήν έψερνες επάνω;
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. 'Εκατό πενήντα.
ΠΑΥΛΟΣ. Τήνε ξέρεις... Προτιμά νά βλέπει
τις βιτρίνες.
(Χ τνποϋν στήν πόρτα).
(Ό Παύλος φεύγεύ).
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. ’Εμπρός!..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (μονάχος). Καλή υπομονή άφτή
(Μ παίνει βιαστικά ενας άνϋρωπος τον Κοντύλη τοϋ φίλου μου τοϋ Παύλου!.. Φαίνεται πού οί μη
καί τον δίνει ενα χαρτάκι. Ό Κοντύλης τό βλέπει καί χανικοί είναι υπομονετικά ζώα... Έχει ό διάβολος
καί μια γυναικούλα πού είναι λουκοΰμ.ι!..
γέλα. Ό άνϋρωπος φεύγει).
(Μ παίνει ο Κοντύλης).

Κοντύλη...
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('Ε νώ μπαίνει προς το ιδιαίτερο, μπαίνει σαστι
σμένο; δ Ίοααχίνος).
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ (απελπισμένος). Καταστροφή!..
Ό Μπέης μοϋ μηνά νά πουλήσωμε... Τά μάθετε
τής μπόρσας;.. Τρία!..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (Προσποιούμενος τον έκπληκτο).
Τρία!.. Κι αγοράσαμε έφτά!,.
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Μοϋ το εϊ—ΐ6 κύριος Κοντύλης!.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Τον είδες;
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Έτρεξα νά τοϋ ειπώ νά τά που
λήσει... Όσα όσα... Όμως θέλει μιά νότα άπό σάς.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (πιάνει βιαστικά νά γράψει κ ι’
έπειτα παρατά το γράψ ιμο). Σοϋ το έλεγα ό καημένοςί.. Δε θά γείνει ή Ενοποίηση... Και ποιος ξέρε'1
&ν μπορέσει νά πουλήσει .. ΙΙηγαίνω ο ίδιος...
(Ό Βασιΐάπ}}; μπαίνει μια στιγμή στο Ιδιαίτερο,
επειτα βγαίνει καί τό κλείει με τό κλειδί καί φεύγει)·
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ (μονάγμς. Πετά χό φέσι του στο
τραπέζι καί σηκώνεται καί περπατεϊ στενοχωρεμένος).
Τΐ ζημία, θεέ ¡¿ου!.. Τί τρέλλχ!.. Πάνε τρακόσιες
λίρες στο λεοτό!.. Ινι’άν μπορέσει νά πουλήσει...
(Μ παίνει ή Ά & ηνά. Μεγάλη τοναλέττα, τά μαλ
λιά ξαν&οβαμένα, πρόσωπο φκιασιδομένο, όμορφη,
παχειά γυναίκα' περασμένη άλλα διατηρημένη).
ΑΘΗΝΑ (βλέποντας τον Ίοαακίνο). "£!!.. Τί
σύμπτωση!..Σε ήθελα... Κι ό Βασιλάκης;..
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ (μέ ϋπόκλισ η). Μή ρωτάτε...
Βγήκε έξω μιά στιγμή... Τήν πάθαμ.ε... Πώς είστε;
ΑΘΗΝΑ (πλησιάζει μ ε οικειότητα τόνΊααακίνο).
Τί συμβαίνει πάλε;..
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. 'Αγοράσαμε σιδεροδρόμους.
ΑΘΗΝΑ (με κίνημα αδιαφορίας). Καί ξεπέ
φτουν...
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Τί ξεπέφτουν ... Κράκ, στή
μπόοσα!..
ΑΘΗΝΑ (μέ ειρωνεία). Τ ’είναι γιά το Μπέη;..
Πράματα συνειθισμένα... Πέτου άπό μέρους μου πού
δεν κερδίζουνε παντοϋ.
( Ή Ά & ηνά κα&ίζει ατό γραφείο τον Βασιλάκη).
ΑΘΗΝΑ (εξακολουθεί). "Αχούσε, Ίσααχίνο...
Δέ μοϋ λες... Γιατί μάς κάνει τώρα τώρα τό βαρύ
ό Μπέης;.. Έχομε νά τονέ δούμε κοντά ένα μήνα
τώρα...
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. "Οχι δα. κυρία!.. Μή το λέτε...
Ό Μπέης πάντα ρωτά γιά σάς... Μά ξέρετε...
(χαμηλόνει τή φω νή τον). Τώρα είναι δύσκολο κομ
μάτι νά έρχεται στό Πέρα... Νύχτα μέρα είναι σε
υπηρεσία... Ό μεγάλος τόν θέλει κοντά του...
ΑΘΗΝΑ. Κ ’ήδουλιά τοΰ Βασιλάκη;.. Τίποτα
ακόμα...
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Ή δουλιά τοΰ τραμ-βαγιοϋ ή τοΰ
μονοπωλειοΰ;
ΑΘΗΝΑ. Κ ’ή μιά κ’ή άλλη.
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Ίνσαλά! κι άφτές θά τελειώσουν.
Μή στενοχωριέστε... Μιά φορά πού ό Μπέης είπε
πού θά τις τελεύει... νά κοιμάστε ήσυχα...
(Μ παίνει δ Βασιλάκη; δή&εν στενοχωρεμένος).
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (βλέπονται τήν Ά& ηνά). Μπά!..
Καλώς τηνα! Μά έρχεσαι σε άσκημη ώρα...
(Ριχτεί μια ύποπτη ματιά οτό Ιδιαίτερο καί βγά 
ζει δυο χαρτιά άπό τήν τσέπη τον).
ΑΘΗΝΑ. Τά έμαθα...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (προ; τόν Ίοαακίνο). Ίσααχίνο,
φίλε μου, ιδού... Το πράμ,α είναι σοβαρό. Καί πάλε
νά δοξάζουμε το θεό πού είτανε στή μ.Ιση ό Κοντύλης... "Αλλος δέ θά τις πουλούσε.

ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Δόξα τίί>θεώ πού πουληθήκανε...
Στα πόσα;
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (δίνοντας τα χαρτιά στον Ίααακίνο). Νά! τής αγοράς ή νότα. Έχατόν εφτά. Που
λήθηκαν οί πεντακόσιες τρία. Καί οί άλλες πεντα
κόσιες μόνο δυό μιση... Ξεπέφτει στο Παρίσι!.. ΙΙανικος, παιδί μου!.. Πανικός!.. "Οπου πρωτοπουλήσει!.. Σοΰ τό είπα ό καημένος!.. Τώρα βγήκεν ό
Κλονάρης κι αγοράζει. Κι ισως πάψει τό κακό...
Μά τί τά θές;,. Έμεϊς τήν πάθαμε. Νά πεις τοΰ
Μπέη γιά χατήρι μ.ου πού πήρε τή δουλιά άπάνω
του καί τόνε κανονίζει ό Κοντύλης. Νά κι ό λογα
ριασμός του.
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ (ενώ βλέπει ένα ένα χά χαρτιά).
Τί νά γεινει;.. Εκατόν εφτά.— Σοΰ έχει κάτι ιδέες
ο ευλογημένος!..— Τρία.— Δυόμιση! — Καί όλα τά
πιστέβει! Καί οί άλλοι χίλιοι;..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (δείχνοηας χό λογαριασμό). Τούς
χρατάει ό Κοντύλης στά σωστά.
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Πώ! πώ! Δέκα χιλιάδες φράγκα!
( Ο Ιοαακίνο; βάζει ία χαρτιά στην τσέπη τον
καί χαιρετά σαστισμένο;).
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Προσκυνώ, κυρία...
ΑΘΗΝΑ. Σε φαντάζομαι σάν πάς νά τού τό

ΑΘΗΝΑ (&αρρεΐ που τήν ειρωνεύεται δ Κοντΰ—
λης). Τί είναι γιά τό Μπέη; Μαθημένος είναι νά
κερδίζει καί νά χάνει. Χάνει έδώ, κερδίζει άλλοΰ.
ΚΟΝΤΥΛΗΣ (δίχως νά καιαλαβαίνει). Άφτό
κ’εγώ τοΰ είπα. Γιά τό Βασιλάκη όμως είναι κα
τιτί. Καί σήμερα μάλιστα... Έ; Βασιλάκη: ’Ομο
λόγησε πού τά χρωστάς έμενα.
(Ό Βασιλάκη; νευρικό; καμάνεται πον σιάχνει
χά χαρτιά τον καί τον γνέψει ΐ’ά σωπάσει).
ΚΟΝΤΥΛΗΣ. Δές τον κατεργάρη... Δέ μιλά.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Βουβάσου! τέλος πάντων’... Τά
έν οίκω μή έν δήυ,ω.
(*0 Κοντύλη; πέφτει στον καναπέ καί οκά στά
γελοία. I I Ά& ηνά τόν πλησιάζει καί τόν άρω ιά
ιδιαιτέρως).
ΑΘΗΝΑ. Τί συιιχβαίνει ;
·
ΚΟΝΤΥΛΗΣ (μυστικά). Μήτε αγοράσαμε μήτε
πουλήσαμε τοΰ Μπέη.
ΑΘΗΝΑ. ΙΙώς λοιπόν;
ΚΟΝΤΥΛΗΣ. Τοΰ είπαμε πού αγοράσαμε καί
πού πουλήσαμε. Κ ’ έτσι I Βασιλάκης...Κατάλαβες;
ΑΘΗΝΑ. Πχληάνθρωπε!.. Έσύ τοΰ τά φκικσες!
ΚΟΝΤΥΛΗΣ. Δέ χαίρεσαι:

(’Ενώ μιλά δ Κοντύλη; μυστικά με τήν ’Α&ηνά,
ΙΣΑΑΚΙΝΟΣ. Τό περιμένει!.. Τί νά γείνει;.. δ Βασιλάκης κουνά το κεφάλι τον καί μπαίνει μέ
Υπομονή.
τρόπο στό ιδιαίτερο).
('Ο Ίσαακίνος φεύγει).
ΑΘΗΝΑ. Τί βγάζω ¡γώ; Μήπως θά μοϋ τά
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (πρός τόν 'Ιοαακίνο στην πόρτα). δώκει;
Τό τσέκι μοΰ τό στέλλει άβριο.
ΚΟΝΤΥΛΗΣ. Ζττησέ του. ΙΙοέ όλίνου ίόχονύΑΘΗΝΑ (προς ΧΟ Βασιλάκη). Δέ μοϋ λες;.. Μή ρωσε ένα τσέκι, εκατό πενήντα.Κ’ είτανε σκασμέ
βούτησες χ’έσύ;..
νος σήμερα. Δέν είχε τσακιστό! Καλά θά κάμεις νά
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Άν μ’ άφινε ό Κοντύλης θά προκάμεις νά τοϋ πάρεις μερικές.
βουτοΰσα. (τρίβει μ έ χαρά τά χέρια τον). Τί τά θές;
( Ί Ι Ά & ηνά διευ&ννεται προ; τό ιδιαίτερο όταν
Διαβολεμένος άνθρωπος άφτός ό Κοντύλης! Λαγω
νικό!.. Δεν έχει μήτε ένα σιδερόδρομο. Τό* πίστεβες δ Βασιλάκη; βγαίνει και τόν πιάνει άπό τό χέρι).
ΑΘΗΝΑ. Έλα έδώ έσύ. Άνοιξε έκεί.
ποτέ πού θά τις ζέκανεν άπό προχτές;.. Στά έν
τεκα;
(Αείγτει τήν κάσσα).
ΑΘΗΝΑ. Άφτό θά είπεΐ Κοντύλης!., Σχέσεις!
Ό Κοντύλης έχει σχέσεις! Είναι τό χαδεμένο παιδί
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (πρός τόν Κοντύλη). Άθλιε! μοϋ
τού Διευθυντή τής Μπάνκας.
τό χρωστάς, (προ; τήν Ά & ηνά). Τί θέλεις:
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (ξεροβήχει). Χάρις τή διευθυνΑΘΗΝΑ. Θέλω πενήντα λίρες.1
τίνα...
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Πενήντα!.. Είσαι στά καλά σου;
ΑΘΗΝΑ (ξαφνίζεται). Τί είπες;..
ΑΘΗΝΑ. Δώσε μου τριάντα.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (χαμογελά μέ πονηριά). Έτσι
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Τί θά τις κάμεις;
λένε. Δέν τό λέγω εγώ.
ΑΘΗΝΑ. Τις χρειάζομαι. Δώσε μου αμέσως!
ΑΘΗΝΑ (μέ δνααρέακεια). Καί σύ πιστέβεις;..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Θές νά σοϋ άνοίξω; Δέν έχει
Τί είστε σείς οί άντρες! Λέτε έμάς τις γυναίκες πώς πεντάρα μέσα.
είμαστε κεράτσες μά είστε σείς χειρότεροι. Μακάρι
ΑΘΗΝΑ. Έλα! Έλα! Καί τά ξέρω ολα.
νά εϊσουνα σάν τόν Κοντύλη! μέ &νμό). Σοΰ είπα
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Νά σοϋ δώκω δέκα.
έκατό φορές νά μ.ή μιλάς γιά πράματα πού δέν εί
ΑΘΗΝΑ. Δέ μέ φτάνουν. Θέλω τριάντα.
δες μέ τά μάτια σου!..
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Μά έχω νά πλερώσω, Άθηνά
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Καλ’ αδερφέ!.. Δέν είπανε γιά μ ο υ ! Ά φ η σ ε μ ε Ά π χ : ο.κ α λ ώ ... Μ ή γ ίν ε σ α ι π α ι δ ί .
σένα...
ΑΘΗΝΑ ¡ιό)1σέρνει προ; τήν κάσσα). Καλά...
ΑΘΗΝΑ. Έπειτα ό Κοντύλης είναι λέφτεοος... Δώσε μου είκοσι. Καί μν ξαναμιλήσεις. Κάμε γλήγορα!
( Μπαίνει ό Κοντύλη; γελαστός).
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Στάσου μιά στιγμή νά σοϋ τις
φέρω.
ΚΟΝΤΥΛΗΣ (βλ.έποντα; τήν Ά& ήνά). Μπά!..
ΓΙώς είτανε;
( ‘Ο Βοαιλάκη; πηγαίνει ατό ιδιαίτερο. *Ο Κ ον
{Φιλά τό χέρι της).
τύλη; κα&όλο τό διάστημα γελά. Ί Ι Ά & ηνά ενόσω
ΚΟΝΤΥΛΗΣ (έξακολου&έι). Πώς είστε; Ξέρετε δ Βασιλάκης είναι στό ιδιαίτερό τον πηγαίνει καί
πού είστε καλοπόδαρη;.. Τήν έκαμε ό φίλος μου ό φιλά τόν Κοντύλ.η).
Βασιλάκης πάλε !..
ΑΘΗΝΑ. Θά περασωμε μαζί απόψε. Κ ’έχω νά
(’' Ενώ μιλά δ Κοντύλης τή; ’Α& ηνά;,ό Βασιλά- σοϋ ψάλλω, καημένε μου!..
ΚΟΝΤΥΛΗΣ. Τί έκαμα πάλε;
κη; τοΰ γνέψει νά σωπάσει. Ό Κοντύλης δέν τόν
ΑΘΗΝΑ (τοΰ τραβά τό αντί του). Ποιά σοϋ είπε
βλέπει).
'
·
πού τά φόντια θά ξεπέσουν;.. Έ;

‘ϊ Τ αΕ ΐ-
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ΚΟΝΤΥΛΗΣ. Όχ! "Οχ! Πονώ.
(Τ η ν ίδια στιγμή ακούεται ϊ.να μικρό γυναιχήσιο
γελοίο στο ιδιαίτερο).
ΑΘΗΝΑ (ξαφνίζεται). Γυναίκα!..
ΚΟΝΤΥΛΗΣ (την πιάνει και την καθίζει).
Σιωπή!..
( Κ ’ οί δυο προσέχουν μά δεν ακούεται πια τίτιοτις).
ΑΘΗΝΑ. Είναι γυναίκα μέσα.
ΚΟΝΤΥΝΗΣ. "Ισως είναι ή δική του.
ΑΘΗΝΑ. Βλέπεις; Να! πού πάνε οί παράδες!..
"Οχ'.! Δέ θά τον άιρήκω.
(Σηκώνεται με δρμή νά πάγει στο ιδιαίτερο).
ΚΟΝΤΥΛΗΣ (την xguiä). Μην κάνεις ανοη
σίες!.. "Αφησε! Καλύτερα!
('Ο Βααιλάκης ερχεται με πέντε χαρτιά τών πέν
τε λιρών στο χέρι).
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (δίνει τά χαρτιά της ’Αθήνας).
Νά! Σου έφερα εικοσιπέντε! ΙΙές ευχαριστώ.
ΑΘΗΝΑ (κακιωμένη). Καλ*!.. Πάμε τώρα α
πάνω.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Πού άπάνω;
ΑΘΗΝΑ. Στο σπίτι μας. ΙΙερίπατο. Όπο.υ
θέλεις.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. “Λ!.. ’Αδύνατο. Έχω δουλιά
ακόμα. Περιμένω κάποιο. Λείπει καί 6 Γιάννης.
Καί δ Δημ.οστένης. Έπειτα... Έξ έχασα. Έγώ δεν
έρχομαι άπόψε. ΓΙάγω στό Βουγκύκδερε. Έχω νά
μιλήσω μέ τον Πρέσβη.
ΑΘΗΝΑ (θυμω μένη). Τί ψευτιές είναι άφτές!.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Σου ορκίζομαι... Έχω δουλιά.
ΑΘΗΝΑ [παίρνει με θνμ δ τδ δμπρελλάκι της
και τά γάντια της και φεύγει). Ραντεβουδάκι!..Μ ή
σε μ.ελλει! Κύριε Κοντύλη, συνοδέψετε με σάς πα
ρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (προς τον Κοντύλη). "Αθλιε!..
Έσυ τά κάνΐις όλα. Μη σέ μέλλει καί τά άφαιρώ
άπδ το λογαριασμό σου.
ΚΟΝΤΥΛΗΣ (ιιέ χλευασμό}. Μπά! Άφτδ θά
πει πού θά πλερώσεις.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. "Αφησε τί; ανοησίες! Είπα θά
τά άφαιρέσω. Θά τά συμψηφίσω δηλαδή.
ΚΟΝΤΥΛΗΣ. Ευχαριστώ! Καλή διασκέδαση!
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ. Επίσης.
( Ό Κοντύλης φεύγει. 'Η Ά θ η ν α ξανάρχεται
στην πόρτα).
ΑΘΗΝΑ. Πες... στον κύριο Πρέσβη... ""νά προ
σέξει νά μην κρυώσεις...
( Ο ϋασιλάκης θέλει νά της μιλήσει και τής
φω νάζει μ ε το όνομά της άλλ’ ίχείνη φεύγει).
( ’Ε νώ ο Βααιλάκης στέκεται στην πόρτα καί βλέ
ποντας εξω χουνεϊ τδ κεφάλι του, ή Μαριάνθΐ] α π ό
την πόρτα τον ιδιαίτερου γελ.α καί τοΰ κάνει στό χ ε φάλι, τδ γνωστό σημείο, που θέλει να πει πώς )]
γυναίκα του τδν άπατα).
("έρχεται δ Δημοατένης).
ΔΗΜΟΣΤΕΝΗΣ (προς τδ Βασιλάκη). Κύριε,
εϊτανε φευγάτη.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ (γελώντας). Καί που πήγε Δημοστένη;
ΔΗΜΟΣΤΕΝΗΣ (βλέποντας τή Μ αριάνθη). Ά!
Με συγχωρειτε. Τί ανόητος πού είμ,αι.
(Αινεί τδ γράμμα στό Β α σ ικ ά χ η ).
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΦΥΤΙΛΗΣ

Γιατί τί του χρησιμέβει τέτιο κεφάλι α δέ νιώθ ·
πώς πολυτιαότερο είναι το καπέλλο του παρά το κε
φάλι του; Ή δυσκολία όμως είναι, όταν αλλάζει
κεφάλι, μέ τί κεφάλι θά διαλέξει κλλο κεφάλι δί
χως τήν ίδια πάλι ειδική ύαρύσητα καθώς τό κα
πέλλο του.
Κ?.ωτ0οσκούφης

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Στόν ΙΙερούλη

Μ εα ’

στό

περβόλι μου πολλά

τρανταφνλλάκια άνθοϋνε'
άλλο ν ’ ανοίξει λαχταρά,
αλλα ανοιχτά μοσκοβολούνε.
Μοακοβολ,σϋν δπως κι ’ εσύ
ΙΙαντοϋ μοσκώς ραντίζεις,
όταν, αγάπη μ ο ν χρνσή,
το στόμα ανοίγεις.

Ο τ ι

Θ βλεφ ε

Δές φύλλα αφρόντιστα πνκνά
σαν τά μαλλιά σον,
δές έχουν τ ’ άσπρο μερικά
χρώμα τής αγκαλιάς σον.

Μ ε χαρά άναγγελνονμε στοί)ς αναγνώστες
μας πώς από τ ό άλλο φύλλο άρχινάμε τήν
« ’Α π ο λο γία » τοΰ κ. Ψνχάρη.
— Τ ί είναι ή « Α π ο λ ο γ ία » τοϋ μεγάλου
Δασκάλου μας μάς τό είπε δ Α . Ε ατό δεύ
τερο «γράμμα τον Ξενιτεμένου·» πού τυπώ θη

Σ ά σ ’ τδπα πόσο σ ’ άγαπώ ,
κοκκίνισες— θυμάμαι ακόμα —

|

κε ατό 1(>^ φύλλο.
— 'Ο Α . Ε . πού εντνχι/αε νά διαβάσει
τήν « ’Α π ο λ ο γ ία » χερόγραφη τή χαααχτήρισε

|

αειρηνικό αστροπελέκι άνθρεοπον αληθινά σο

κ ι ’ ένα χαμόγελο κρνφό
σον άνάτειλε ατό στόμα.

φ οί ’ » . Κ αι τέτια είναι.
—

’Έ τσι λες είναι ντροπαλό
ενα άλλο ά π ’ τ ά τραντάφνλλά μ ο ν,
έτσι θ υμ ίζει τ ’ άβγινό
χαμόγελό σον στην καρδιά μ ο ν ,

νετσα

'Ο

μερα. 'Ο
—

σαν

τά

φορείς ατά στήϋια.

ετο ιμ ά ζει

—
δ ιο ,

ϊκ α

περί

όλο μέ

θάναι έτο ιμ ο ;

εί;

τήν

α π ο κ λ ε ισ μ ο ί

Ιύουλήν

ιώ ν

σο»

σέ χ ά ν α

τό

μήνα.
πώ;

ή

γ ν ω σ τ ό ν

α ξιω μ α τικ ώ ν

από τήν

κ τλ .»
Μ όνο

που κατάντησε γ ν ω σ τ ό

σ η μ α ίν ει

ψ η » ισ τε".

να

τόμο

δημ ο σ ιεύο υ μ ε σ ή 

γρ ά φ ει χ ά π ια φ η μ ερ ίδα ,

Κ υ β έρ ν η σ η "θά δ π ο β ά λ η
νο μ ο σ χέδιο ν

κ α ινο ύρ ιο

« Λ υ ρ ικ ή σάτυρα» π ο ύ

κ α ινο ύ ρ ιο ; τ ό μ ο ;

πώ;

θά

καί

μ είνει

—

Δ έν ξέρουμε

μή

λυσσάζουν,

το ε ίο υ π ο υ

Μ ά έχουν τά ρόδα μον ομορφιά
τ ά κίτρινα— δεν είναι άλήθια ; —
κι ’ άατράφτονν κοίτα άπο χαρά

σή

«Π ληροφοροΰμεθα,

Βουλήν

Τή ζονλια , φως μ ο ν , λεν θωριά
πώς κίτρινη άακημαίνει'
κ< ’[ όπου έχει μάβρη την καρδιά,
λεν εχει κ ι ’ δψη χλωμιασμενη.

Έ ρ μ ο ν α ι;

καί μ έ

τώ ρα

θά

γνω στό
άν

ϊσ ο

κατάντησε

α υτό τό ν ο μ ο σ χ έ -

υποβληθεί

χω ρ ί;

καί ν*

χι α ψ ή φ ισ το .

τό

'Υ π ο υ ρ γ ε ίο

νά

λυ θεί τό

κι αυτό

δ ιά τα ξε τά σ κ υ λ ιά

ζήτημα

άλυτο,

τοϋ Λ υ σ σ ια -

σαν όλα τ ά

Ρ ω μ α ί“

ζητήματα.
—

Μ ια έ λ ά χ α ιρ η

μ ερ ίδες

πώς

τό

βδομάδα

λ ιά τοϋ Λ υ σ σ ια τρ είο υ ,
μέτρα χαΐ π ώ ;

τώ ρα

Ία τρ ο σ υ ν εϊο ιο

ό κ.

πώ;

δ ια β ά ζο υ μ ε

στ!;

εφη

κ α τά κ ρ ινε τή ν ά τα κ τ η δ ο υ -

τό

Υ π ο υ ρ γείο

Παμπούκη;

ϊλ α β ε

αυστηρά

δέ δ ίνει π ε ν τ ά ρ α γ ιά δ λ ’

α ϋ:ά .

‘ Ομως ιά ρόδα— κόκκινα η λευκά —
τ ά τριγνρνοννε
άγκάθια πάντα μυτερά
πού σε κεντούνε.
Μ ά δεν τούς μοιάζεις, φώ)ς μ ον, εσύ
σ τ ’ άγκύλια,
τι ’έ χεις αγάπη στην ψυχή,
γλύκα ατά χείλια.

Λ. Α.

Η

ΚοίΝΗ Γ μΟΜΗ

Ο ΚΑΠΕΛΛΟΚΕΦΑΛΛΟΣ
Η ΚΕΦΑΛΟΚΑΠΕΛΛΟΣ
Φίλε >Νουυ,ά»,

Ό κ. Νικολής Σπαντωνάκης δ γεομανιστής,
σ’ ένα του τελευταίο άρθρο δηγάται μερικά πολύ
περίεργα. Φαίνεται πώς, επειδή οορει άχερένια ψάθα,
πότε παίρνει τδ κεφάλι του γιά το καπέλλο του και
πότε τδ καπέλλο του γιά τδ κεφάλι του. Και τ’άρ
θρο του τδ τελιώνει υι’ άοτά τά λόγια « Ετσι ¡λοϋ
Κάποτε δ Διογένης ζήτησε άπο τον Πλάτωνα
τρία σϋκα άπδ τον κήπό του. Κι όταν άφτδς τοίί- »έρχεται ή ν’αλλάξω κεφάλι ή ν’άγοράσω άλλο
»καπέλλο».
στειλεν ένα καντάρι, δ Διογίννης του είπε:
Φαίνεται, διστάζει τί είναι προτψ,οτερο. Μά
— Έτσι κι άμα σέ ρωτήσουν αποκρίνεσαι α
μέτρητα.
δίχως άλλο ν’ αλλάξει κεφάλι κΓ όχι καπέλλο.

—

Κ α ί μ η γ α ρ !; είνα ι κου τό;

τό ξέρει
καθένα;

πολυκαλά
νά

χάνει

τό

πώ;

στό

κέφι

νάν τ ά

Ρ ω μ α ίίχο

χ α μ π α ρ ίσ ει, άφοϋ
είνα ι

λεύτερο;

6

του;

Ο ΙΔΙΟΣ

Φ Ο Μ Α Ζ Α Ρ Ο ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΟ
Ά π ο ΙΙέμτη όέ Οέ^ιτη
'Υπουργός ’Εσωτερικών δ Κ υρ. Μ ανρομιχάλης.
Σκοτωμοί. ’Αθήνα 2, ΙΙεραίας 1, Επαρχίες 14
(αονάχα).
Α αβω μοί. Α θ ή ν α 5 (οί δυο ά ~ ό α α ο ό το ϊς
ένας άπδ κάρρο), ΙΙεραίας 3, Επαρχίες 6.
Κλεψές. ’Αθήνα 1 (ή ληστεία τοϋ Γερμανού
Σβάλεν στις Τζιτζιφιές), ΙΙεραίας ί, Επαρχίες 2
(ληστείες).
’Α παγω γές. ΙΙεραίας 1 .ψιασμός), ’Επαρχίες 1.
Ο ΦΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

10ΑΝΝΗΣ

ί

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΑΙΗΠΕΡθΠΟΥΑΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΦΗΓΗΤΕΖ EN TQ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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Λ ΓΙ Ο Β

I* Α : Δ

ΣΥΝΟ Π ΤΙΚ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΙΣ

Α

3ΗΕ Β Ι Γ Δ Α
Μ ια κοπέλλα ξεκίνα
Σ τη ν ολόμαυρη ν ν γτ ιά —
Π ερνάει πέλαα, στεργιά

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3 0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΤ 1905

Κ ι εχει τά μάτια ατό βουνό
•ψηλά', στο τρίκορφο βουνό
στη μεαανή τη ράχη —
πονναι μια βίγλα άμορφη
Σ το έ'ρμο καταρράχι.

»—

Κ ι ένας αετός, που την κοιτή,
μ ία ’ την ολόμαυρη νυχτιά
νά οχίζη πέλαα, στεργιά,
μέ το σταυρό στον ώμο :
Π ου ΰ ίλ ε ι— λέει — νάναβη
αυτή ή κόρη ή ντροπαλή,
άφον πουλί καί μόνο
εγώ για ν ’ άναβώ
πετάω μήνονς όρόμο;..

Γ ιά ν ν ιν α ,

190 δ
Β1Ά ΝΘ 1Α

ΧΑΤΖΗ

ΜΙΑ ΔΡΑΧΜΗ
τό ένζ, κ’ένα φρ. χρ. για τό εξωτερικό; πουλιοίίντα
στά γραφεί« μα; τάκόλουθα βιβλία:
Του Ψυ^άοη «Ταξίδι» (σελ. 502)κχι «Όνειρο
του Γιαννίρη» (σελ. 268).
Τοϋ Π άλλη «Ήλιο: και φεγγάρι» (σελ. 120)
Τοϋ Φωτιάδη Τό « Γ λ ω σ σ ικ ά ζήτημα καί ή
έκπαιδευτική μα; αναγέννηση» (σελ. 40 δ).
Τού ’ΕΛταλιώτη «Ίστορίχ τή; Ρωμιοσύνη;»
σελ 820) καί »Μαζώχτρχ, Βρουκόλακα; κλπ.» (σελ.
269).
Τοϋ Φιλήντα Γραμματική τή; Ρωμέϊκη;
γλώσσα; (μέρ. Α') (σελ. 96 ;.
Τοϋ Λόγγοι' «Δάονη; καί Χλόη» (χαρτοδε
μένο) ριεταφρ. Ήλ. Βουτιερίδη (σελ. 86).
Τοϋ Ενριστόδη «Μήδεια» μετάφρ. Γιάννη
ΙΙεργιαλίτη (σελ. 59).
Τοϋ —οώοκλη Αία;. Μετάφρ. Ζήσιμου Σίδερη (σελ. 61)
Τοϋ X. Άντοεάδιι « Ό Μέγ’Άλέξαντρος»
(σελ. 192).
Τοϋ Δ. IJ. Ταγκόηονλον «Ζωντανοί καί
Πεθαμμενοι» δράμα— « Ή Χρυσαυγή» καί «Τάφος
στό Γιαλό» δηγήματα (σελ. 78).
Ή ΙΛ ΙΑ Δ Α , μεταφρασμένη από τόν κ. Άλέξ
Πάλλη (σ. 416) δρ. 2 καί φρ. χρ. 2 στό εξωτερικό.

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
Φίλο μας δάσκαλο
δ ιά β α σ ες

τα

συναδέρφους σου
κύτησες·νάν
Ικανές.

στή

’Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά
καί

τους

Ά ς

τά

βρήκαν

σωστά

τοϋ

κι

ας

τή

μ ο ν α χ ο ί τους

το υ ς δίνει τό

θρεφ τικό τ ο γ ά λ α τ η ς . —

π α ρ ό μ ο ιο

τό δ ικ ό σου

γλους. Ό τ α ν
το φ τειά ν ει

δ

λο νάν του

θάγαπήσουν

κ.

Ελλάδα

τσοκολάτα,

μέσα

φ τιά νεται

καί

Γρ.

β ρ ω μ ά .
κάστηκε

δάσκα

τσοκολάτα.

Ό

βρήκα I

δάσκαλος,

σβήσει

γ ια τί

ίσ ο ι

2,770,788.39 2,941,014.73
160,900—
156,110.—
1,292,809.—
1,138,485.—
27.666.782.1 1 26,513,503.77
15,7"’5,974.83 17,396,336.83
68,278,575.42 68,278,575.42
10,875,000—
10,875,000.—
52.667,132.75
22.545.770.02
2.879,106.64
11,789.007.81
1.288.048.50
50,628,34 Κ 14
42,847,434.14
10,801,812.64

4.954,468 67
4,159,445.70
1,500, 000.—
1,835,*00.—
100, 507.87
8,337,401.29 8.328,231 6
■2,523.388.10 2,513. 412.87
1.661.790.50 1.614,237.64
2,023.397.05 2.329,676.87
7,315,919.19 5,042,609.44
18,040.60
8.989.30
1,648,640.—
1,648,640 —
1, 200, 0 0 0 . —
1.200 .000 . 450,0 0 0
450,000.—
543,857.62
427, 138.9%
366,589,673.96 360,962,961.9 9
5,124,159.82
4,159.445.70
1.500.000.—
1,825,200. —

.—

ΙΧΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν Κεφάλαιον
20.000,000 —
20 ,000 ,000 .
Άποθεματικά κεφάλαια
13,500,000—
13,500,000.
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία :
I Διά λ)σμόν τή; Κυβερνήσεω;
δρ. 68,278,575.42
Π
3
s Τραπέζης
54,933,742.11 123,212,317.53 11 ,312,372.19
10,875,000.—
Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα
10.875,000 —
Καταθέσει; άνευ τόκου εί; μεταλλικόν
5,316,574.80 5,406,301.61
Καταθέσει; άνευ τόκου
12,888,733.5Ί 13,178,621.41
Έπιταγαί πληρωτέαι
1.131,483.96 1.031,995.71
509,690—
Μερίσματα πληρωτέα
425,420 —
283,749.94
283,749.94
Καταθ. Δημοσ. διά χορηγήσει; δανείων κατά τόν ΒΦΜ' νόμον
Διεθν. Οίκ. Επιτροπή λ)σμά; καταθ.έκ δημ.
όπεγγ.ποοσ. (Εί; χρυσ. δρ.
758,783.31
( » τρ. γρ. 3 4,760,260.88 5,519,044.19 3,058,396.07
384,258.40
291,115.45
Υπηρεσία Εθνικών δανείων εί; τραπεζικά γραμμάτια
1.242.624.42
513,962.89
Καταθέσει; Δημοσίου εί; χρυσόν
'510,701.48
10,701.48
Καταθέσει; Δημοσίούέπί τόκω εί; τραπεζ. γραμμάτ.
17,396,336.83
15.775,974.83
*Εντ. κατάθ. Δημ. εί; χρ. διά την κατασκ. Σ. Π-Δεμερλή-Συνόρ.
19,689.21
331,297.21
3
3
τραπ. γραμμάτια
80,108,680.77
80,476,462.26
Καταθ. έντοκοι.
45,459,810—
45,459,810—
Λαχειοφόρον δάνειονΤραπέζης 3 ο)ο εί; χρ.
*0,492,000.—
20,492.000
—
»
».
»
»
2 1)2 ο)οεί; τρ. γραμ.
1,608,392—
1,386,170—
Υπηρεσία λαχειοφόρου δανείου Τραπέζης 3 ο)ο είς χρ.
15,000—
3,000—
»
»
>
ι
2 2 I)2 ο)ο εί; τρ. γραμ.
4,697,180.61
4,785,798.66
Καταθε'σει; Ταμιευτηρίου
3.911,057.26 2,872,306.34
Διάφορα.

ε ό·

άπό

τό

«θεόβρωμα»

περνούσανε

σ φ α λ νο ιίσ αν ε

τη

Κ έρκυρα,

δ η μ ο σ ιευ τεί.

Έν *Αθήναι; τή 8 Όκτωμβρίου 1905

1366,589*673.96 360,962,961.99
Ό Διευθυντή; τοϋ Λογιστηρίου
Η.

μ α γ α ζ ί του

καί

μ ύ τη τους. —

δια β ά ζα νε
κ. Κ. ΙΙα π.

θά

52.667,132.75
20,157.072.79
2.866,812.91
11,033,150.56
49*,119.'·5
55,855,514.99
43,004,501.44
11,459,621.94

είνα ι

Π α υ λ ίδ η ς, τ δ γ ρ α ψ ε μ ά σέ λ ίγ ε ς μ έρ ες α ν α γ 
τό

Ταμεΐον^Ες μεταλλικόν
Í » Τραπεζικά γραιεμάτια Ίονίκή; Τραπέζης
» Κερματικά
3)
δίδραχμα καί μονόδρχχμα
Έξωτερ. λογαριασμοί.(Άντίημον μεταλ. εί; Τραπ. τό εξωτερικόν
(Προϊόν έκδοθέντο; Έθν.Δαν. είς χρ. Έλ. Σιδηρ. 4 ο]ο τοϋ 1902
Δάνειον πρό; την 'Ελλ. Κυβέρν. έπ^άναγκαστική κυκλοφ.τραπ. γραμ.
»
λ>
3 » διδράχμων καί μανοδράχμων
Όμολ. Εθνικών δανείων
(Εις χρ,
δρ. 23,768,607.75
( 3 τραπ. γραμ. » 28,898,525.—
Προεξοφλήσεις
Καθυστερήσει; προεξοφλήσεων
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί επ’ ένεχόρφ χρηματογρ.
Δάνεια έπ’ ένεχύρω εμπορευμάτων
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί επί υποθήκη
Δανεια 'ε’ς δήμου; λιμένας, καί λοιπά νομικά πρόσωπα
Χορηγήσεις εί; γεωργοκτηματία;
Καθυστερήσει; χορηγήσεων ε?; γεωργοκτημ.'καί έκ γραμ. ΓΙρ.Τραπ.
Ήπειροθεσσαλία;
Μετοχαί εί; εγχωρίου; ‘Εταιρία;
Συμμετοχή εί; Τράπεζαν Κρήτη;
Όμολ. λαχ. δαν.Έθν. Τρ. τη; ‘Ελλάδος 2 1)2 ο)ο είς τρ. γρ.
Τοκομερίδια εν γένει
Καταστήμ. Τραπέζ. καί κτήμ. έξ άνκγκαστ. εκποιήσεων
Απαιτήσει; επισφαλείς
Εξοδα έγκαταστ. (ίδίω; δαπάνη κατασκευή; τραπεζ. γραμματίων)
Διάφοροι λογαριασμοί
Λογαριασμοί τρίτων έν τω εξωτερικό»
Διεθνής Οίκονομ. Επιτροπή (λ)σμό; ΰπηρ. Εθν.δαν. εί; χρυσ )
Λογαριασμό; έξαγ. συμμετοχή; Κυβερνήσ. είς κέρδη έκ τρ. γραμμ.
Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλία;
Προμήθεια τροπή; λαχειοφόρου δανείου (εί; τραπ. γραμμάτια
Διάφορα
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τρεχοντας

τσοκολάτα

ώ σ τ ε γρ ά ψ ε δ ςω ά π ό τό μ α γ α ζ ί σου 0

Ό
νάν

νά π ρ ω -

σ τό μ α γ α ζ ί το υ π ο υ νά

Ή

βρώμα,

Κ άτι

Κ α μ π ο ιίρ ο -

άπό

* ’ είπε
θεών

μάννα που

ά ρ χίν η σ ε

ζήτησε

ενα π ρ ω ΐ

Π α υ λ ίδ η ' «Τό

άποΚαλά

Λ νά.

ά φ ο ϊ σ κ έ φ τ η κ ε μ ιά δυό μ έ ρ ες, π ή γ ε
τοϋ

δεν

οσα γρά φ ου

τή

Λ.

δ η γιετα ι ό κ. Δ .

π ε ? τ ί τ ίτ λ ο νά β ά λ ει

δ είχν ει π ώ ς

καί

μ α κ α ρ ίτ η ς ό Π α υ λ ίδ η ς

στην

πώς

πώς
στοός

γλώ σσα.

άγαποΰν

με κ’ έπ ειτα

μέ

μά

γιά

γρ ά φ εις

«Ν ουμα»

καλά,

μ ιλ ή σ ε ις και

β ρ ίσ κο υ νε

Μΐ(

Συύρνή.

άρθρα

30 Σεπτεμβρίου
1905

ΕΝΈΙΡΓΚΕΤΙΚΟΙΚΓ

Α.

Κ Ο ΓΤ ΣΑ Λ Ε Ξ Η Σ

