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Ο ‘ΛΑΟ Σ’
Νά, <5 τίτλος τής κα ινούρ ια ς εφημερίδας 

μας π ον  βγα ίνε ι νστερ* άπ δ  δεκαπέντε είκοσ ι 
μέρες στήν Π όλη, βδομαδ ιά τ ικη , δωδεκααέλι-  
δη , κα ί ατδ ακήμα  τοϋ «Ν ονμ ά*—τής εφημε
ρ ίδας π ου  τή β γά ζε ι ό Φ ωτιάδης, ό Σ ιώ της , 
ό Π ανταζής κα ι ο ί άλλοι δημοτικ ιστάδες τής 
Π όλης κα ι π ού  δ ά ν  τή  δ ιενδύνε ι ό  λεβεντό- 
■ψνχος συνεργάτης μ ας Ν ϊκος Γ ιαννιός, π ο ν - 
ζηαε χρόν ια  ατδ Π αρίσι, σ ιμά  στόν Ψ νχάρη , 
μ α δ η τή ς  του κα ί γραμματ ικός τον κα ί φ ίλος 
τον  — ν ιδς μέ γερή μόρφω ση , κα ί μέ γεννα ία  
α ίστήματα , φ ιλελεύτερα, ρ ιζοσπαστ ικά , εργάτης 
άφοσιω μένος τής Ι δ έ α ς  κα ι κ ήρνκας ακούρα 
στος τώ Νέων 'Ιδεών, καδώ ς κα ί τδ άπόδειξε 
μέ τδ ορμη τ ικό  τον  εκείνο άρδ ρο , τδ σοσ ιαλ ι
σ τικό , π ού  δημοσ ιεύτηκε τδν περασμένο Γεννά- 
ρη  στδ «Νονμά,'·*

*11 σοφ ία καί ή  φ ρόνηση  τον Φωτιάδη 
κα ί των άλλωνών άπδ  τή μ ια  μερ ιά , κα ί τον  
Γ ιαννιοϋ ή  π αληκαρ ιά  κα ί ή  ίκανότη  άπ δ  τήν  
άλλη, μας δ ίνουν άπδ τώρα τήν εγγύηση  πώ ς  
ό «Λαός* δ ά  π ιτύχε ι κα ί δ ά  μ εγαλουργήσε ι 
κα ί σ ιγά  κα ί μ έ τδ>· κα ιρδ δ ά  γίνει τδ π ιδ  
λαμπρό  στολίδι τον αγώ να μας. Γΐιδ τα ίρ ια- 
αμένη κα ί π ιδ  μον ιασμένη  συνεργασ ία  δέ γ ίνε 
τα ι κα ί ο ί δημοτικ ιστάδες τής Π όλης βρήκανε  
στδ πρόσω πο τον Γ ιαννιοϋ τδν άδ ρω πο  π ον  
τούς χρειάζεται, τδν ά δ ρω πο  π ο ν  μ π ο ρ ε ί νά  
δουλέψει γερά κα ί αποτελεσματικά σ ’ έναν τέ
τιο  άγώ να.

Η χαρά μ ας δέν κρύβετα ι. 'Ο  «Ν ονμάς* 
σ ά νπ α π ο ν ς , χαίρετα ι κα ί καμαρώνει άποχτών- 
τας σήμερα άγγονάκ ια  κα ι βλέποντας πώ ς  άέν 
πήγανε ο ί κόπ ο ι του χαμένο ι κα ι πώ ς άρχ ινάει

νά  δ ίνε ι καρπούς τδ κο υρά γ ιο  π ο ύ  φ νσηξε  ό
ταν αμέσως ϋσ τερ3 άπ δ  τά  Β αγγ ελ ικ ά  β γήκε , 
μέσα στήν  Λ δή να , μοναχός τον , δ ίχω ς συν
τρόφ ους κα ί δ ίχω ς β οη δο νς , μόνους συντρό 
φ ους κα ί μ όνους β ο η δ ο ύ ς  έχοντας τήν Π ίστη 
κα ί τή  Θ έληση, νά κ η ρύ ξε ι τδ  Β αγγέλ ιο  τής  
'Ιδέας κα ί νά  μαζώ ξε ι δλονς τούς π ισ τούς γ ύ 
ρω του,

. Σ ήμ ερα  ό δρόμος κα δαρ ίσ τηκ ε  κάπως' 
βγήκανε άπ δ  τή  μέση  μερ ικές πέτρες κα ί μ ε
ρ ικ ά  ά γ κ ά δ ια * τδ ναρκω μένο κονρά,γιο^ ξύπ νη 
σε κα ί δ έρ ιεψ ε ' ή  ά γ ια  π επ ο ίδ η σ η  γ ιά  τή γλή- 
γορη  κα ί τελ ιω τική  ν ίκη  δυνάμω σε μέσα  στήν  
ψ υχ ή  μ ας ' κα ί δλο ι π ια  τδν ξέρουμε τδ δρόμο  
πού  δ ά κολ ουδ ήσ ε ι ή  Ι δ έ α  γ ιά  νά φ τάσει στδ 
φωτεινό κα ί δοξασμένο λ ιμ ά ν ι τ η ς .

Α ύτδ τδ δρόμο δέν τδν έδειξε ό «Ν ονμάς*, 
δέν άποκοτάε ι νά π ε ι πώ ς τδν έδε ιξε ' τδν κα - 
δά ρ ισ ε  μ ονα χ ά ’ κα ί τδ φω νάζει μ έ περηφάνε ια  
του , κα ί τδ δ α ρ ρ ε ϊ μ εγάλο α ύ τδ — κ  * ε ίνα ι ά - 
λη δ ιν ά  μεγάλο , νά φ νσή ξε ις  κ ο υρά γ ιο  κ α ί νά  
ρ ιζώ σεις π επ ο ίδ η σ η  κα ί νά  μαζώ ξε ις άπδ  τή 
στράτα  «τά  κομάτ ια  τής άσ τρομάτας Ιδ έα ς*  
π ού  λέει κ ι ό Π οιητής. Κ α ϊ γ ιά  νά  ξ η γ ο ύ μ α - 
στε, μ ιλώ ντας γ ιά  «Ν ουμά* δέ μ ιλάμ ε  γ ιά  ένα 
άτομο, μ ιλάμ ε γ ιά  τδ σύνολο, μ ιλάμ ε  γ ιά  δλη 
τήν άργα τ ιά  τής *1δέας, ά π δ  τδν π ιδ  τρανό 
κα ί π ιδ  δοξασμένο ίσαμε τδν αφανέστερο κα ί 
ταπεινότερο , γ ια τ ί δλο ι αύ το ί δουλέψ ανε, φ έρ
νοντας ό ένας τή  μ αρμαροκολώ να  του  κ ι ό 
άλλος τδ λ ιδ α ρ ά κ ι του , νά χ τ ιστε ί ό πρώ τος  
αύτδς ναδς τής ’Ιδέας, π ο ύ  λέγεται «Ν ονμάς* .

* Ο δεύτερος ναδς π ο ύ  δ ά ρχ ινή σε ι νά  χτίζε
τα ι άπ δ  μ εδα ύ ρ ιο  πρέπει νά να ι π ιδ  λαμπερδς  
κα ί π ιδ  μεγαλόπρεπος . Τέτιο τδν π ερ ιμ ένουμε  
κα ί τέτιος δ ά να ι.  " Οχι μ οναχά  γ ια τ ί ο ι ερ γά 
τες π ο ύ  καταπιΑ νουνται τδ  χ τ ίσ ιμ ό  τον έχουνε 
ατιβαρά  β ραχ ιό ν ια , δντας δ ιαλεχτο ί μ έσα  ατούς 
διαλεχτούς κα ί γεννα ίο ι μ έσα  ατούς γεννα ίους, 
μ ά  κα ί γ ια τ ί άρχ ινώ ντας τή  δουλιά  τους δ ά  
βρουν  τά δ ε  μέλ ια  άνο ιγμένα  κα ί κουβαλημένες 
τ ις πέτρες κα ί τάλλα χρειαζούμενα υλ ικά . Κ * 
έτσι έχουνε νά δουλέψ ουνε μέ π ιδ  άνεση μ ά  
κα ί αέ π ιδ  πλατύ σκέδιο. Κ α ί τδ  ταπεινό  ρ η 
μ οκ λήσ ι π ο ύ  πάσκ ισε  νά χτίσε ι ό «Ν ονμάς*, 
πρέπει νά  β γε ι, κα ί δ ά  βγε ι, ναδς μεγαλόπρε
π ος άπ δ  τά χέρ ια  τους.

Κ α ί τδν καμαρώ νουμε τδ ναό  αύτόνε άπδ  
τώ ρα. Κ α ί στή μ εγάλη  αύτή  τή  σ τ ιγ μ ή , π ού  τή  
λογαρ ιά ζουμ ε γ ιά  έναν κα ινούρ ιο  α τα δμ δ  τής  
1 Ιδέας, ά ξ ίζε ι νά σάς π ούμ ε  κα ί τάλλο τδ χα  
ρονμενο, πώ ς σέ λ ίγο  δ ά  β γ ή  κα ί στά Χ ανιά  
τής Κ ρή τη ς  έφη μερ ίδα δημ οτ ική  άπ δ  τδ X gt- 
οτουλάκη  κ ι ά π δ  τάλλα τά  Κ ρη τ ικόπ ουλα  π ο ν

δουλεύουν π λά ι στδ μ εγάλο  πολ ιτ ικ ό  κα ί μ ε γ ά 
λο κή ρνκ α  τής ’Ιδέας, τδ  Β εν ιζέλο .

Κ α ί τά γγονάκ ια  τον «Ν ουμά» π λ η δ α ίν ο υ -  
νε. Κ ’ έτσι σ ιγ ά  σ ιγά , μ έ τδ  «Α αδ* τή ς  Π ό
λης κα ί μέ τδν « Ε ρ γ ά τ η » τής Σ μ ύρ νη ς  κα ί μ έ  
τήν έφη μερίδα, π ού  δ ά  β γ ε ϊ στά  Χ ανιά  κα ί μέ 
τήν εφημερ ίδα  π ού  δ ά  β γάλε ι δ ίχω ς άλλο κ α 
μ ιά  μέρα  ή  φ ιλολογ ική  π ούλ ια  τον  Φντίλη στήν  
Π όλη, κα ί μ έ  δυδ τρεις άλλες β δομαδ ιά τ ικες  
εφημερίδες π ο ν — άέ γίνετα ι -  δ ά  β γ ο υ ν  α ύρ ιο  
μ εδαύρ ιο  σ ’ άλλα μ έρη  τή ς  λεύτερης κα ί τής  
δουλω μένης * Ελλάδας, δ ά  γονρμάσε ι ή  ιδέα  
πώ ς χρε ιάζετα ι μ ιά  εφημερίδα κα δεμ ερνή  νά  
μ ιλήσ ε ι άπ ευ δε ία ς  στδ λαό, νά μ π ε ι στήν ψ υ χ ή  
τοϋ ‘Έ δνονς , νά  μορφ ώ σε ι κο ινή  γνώ μη  καέ 
να φέρει μ α ζ ί μ έ τήν ονειρεμένη ε ιρη ν ική  επα
νάσταση  κα ί τδ δ ρ ία μ β ο  τής * Ιδέας .

Ο Ν Ο ΥΜ Α Σ

ΤΑ  Τ Ρ ΙΑ  Φ ΙΛΙΑ
Κ ύρ ιε  «Κ ρ ιτ ικ έ  τον  Ν ονμά» ,

Ή κριτική Σας γιά τά αΤρία Φιλιά» μοΰ ε- 
καμεν Ιντύπωση γιά τήν αισθητική απόδοση τοϋ 
μύθου τοϋ έργου καί γιά κάποιαν ξεχωριστή καί 
άσυνείθιστη αγνότητα. "Ισα-Γσα γΓ αυτό θά ήθελα 
νά σάς Ιβγαζα άπό μερικές παρεννοήσεις, δικαιολο
γημένες ίσως άπό τήν τυχαία κακή εκτέλεση στήν 
πρώτη παράσταση ή καί άπό τήν ασυναίσθητη ε
κείνη προκατάληψη πού δέν αφήνει τόν κριτικό νά 

την έπήοεια τοϋ Ιργου, παρά τόν κουβαλεΤ 
κι αυτόν άπάνω στή σκηνή αντίπαλο δημιουργό καί 
ηθοποιό.

Καί πρώτα-πρώτα γιά τό λυρισμό πού σας φαί
νεται πώς ξεβγαίνει απ’ τά όρια τής θεατρικής Τέ
χνης, πώς «σκεπάζει τό είδος, συγχίζει τή μορφή 
»καί ταράζει τήν ισορροπία τοϋ σύνολου».

Τό έργο μου τό χαραχτήρισα μονάχος μου γιά 
«τραγική σονάτα». Αυτό έφθανε γιά νά εννοήσουν 
άνθρωποι σάν κ1 έσάς, τί ήθελα νά κάμω καί δεν ί -  
μενε παρά νά εξετάσετε &ν τόκαμα άληθινά, Κα
νένα τραγούδι δεν μπορεί νά είναι παραπολύ τρα
γούδι, γιατί αυτό λέτε στήν κριτική σας/Αλλά κά
θε τραγούδι Ιχει μέσα του καί στοιχεία δραματικά. 
Αυτή τη δραματικότητα του τραγουδιού τάν άνε'- 
βασχ έγω στη σκηνή. Γι* αυτό καί τά τρία μέρη 
τής σονάτας μου (ρΧ’θΙΐκϋο-αΐΚΪΛηίο-ΠηαΙθ) 
πού είναι αυτοτελή, δηλ. μπορούν νά παίζωνται καί 
μόνα τους, ενχουν τό καθένα καί άπό έ'ναν πυρήνα 
δραματικό.
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Του κ. Ξενόπουλου του φάνηκαν «κόλπα» θεα
τρικά καί μόνο πού δεν τού ήρθε κόλπος, γιατί ή 
φθονερή σοφία, του τά ηύρε παρά πολλά, άφοϋ α,ύτός 
ούτε'ένα. μέσα σέ τρεις πράξεις δεν κατορθώνει να 
τκαρώση. Νά, λοιπόν πού ή ύπερλυρικη σονάτα μου 
δεν είναι καί τόσο αντιθεατρικά. Με μιαν τέτοιαν 
αντίληψη δε θκβρισκε κανένας μάκρος περισσό μήτε 
καί «μπούχτίσμα,η στο λυρισμό των διάλογων μου. 
Συνέβηκε όμως στην πρώτη παράσταση (μοναχά) 
άπο λάθος τού ύποβολέως πού γύρισε μερικά φύλλα 
μαζί νά πούνε στη σκηνή απάνω, στην πρώτη πρά 
ξη, δυό φορές τά ιδια πράματα, καθώς καί στην 
τρίτη πράξη ή έκτέλεση νά πάρτ) πολύ αργό τέμ- 
πο κ’ έτσι νά σάς φανή αληθινά ξέμακρο εκείνο πού 
άλλοιώς κάΐ άν πηγαίνετε με λιγώτερη βία νά τό 
δήτε νά τελείωση, θά σάς φαινόταν αρμονικό.. Καί 
γιά τό βγάλσιμο καί μπάσιμο των προσώπων βρι
σκόσαστε σ’ όμοιο λάθος.

Τίποτα εΰνοϊκώτερο άπ’ τό νά πάη ή Δόρα νά 
φέργί μεσ’ απ’ την κρεββατοκάμαρα τό μενταλλιόν 
τής Λιάυας πού τό είχε ακόμα μέσα στά πανέρια 
της, αφού την προτεραία μόλις είχαν έρθει απ’ το 
ταξίδι καί δέν περίμενε την επίσκεψη τής Λιάνας 
τόσο γλήγορα. ..Είναι τόσο φυσικό, ώστε είναι άπα 
ραίτητο—όπως είναι και στη ζωή τά βήματα τής 
Μοίρας. Ή ¿ξομολόγηση τού Φαίδη ήρθε έπειτα μο
νάχη της μέ τά δυο τρία λόγια πού είπανε, γιά πρώ
τη φορά άντικρύζοντας δ ένας τον άλλον μονάχοι 
τους, χωρίς την επιρροή τής παρουσίας τής Δόρα; 
-· μέσ’ άπ’ αυτά τά λόγια τάσημαντα, τά σχεδόν 
εξω άπ’ τόν έαυτό τους, πού γι’ αύτο ισα-ίσα έφε
ραν άπάνω στά χείλη τους ολα τά λουλούδια άπο 
τό βυθό τής ψυχής τους.

Τό νά στέλνγι ή Δόρα τό Φαίδη μόνος του νά 
φροντίση νά δώση τό γράμμα τού άμαξά καί νά τόν 
δδηγήση πώς νά φέργι τή Αίάνα, είναι κι αύτο πε 
ρισσότερο άπό άπλή σκηνική οικονομία. "Αν υπάρ
χω περίσταση πού νά δικαιολογήται ψυχολογικά τό 
διώξιμο τού προσώπου από τή σκηνή, πού νά Ιπι- 
βάλλεται στον ποιητή άπό τό μύθο τού έργου, εί
ναι αυτή. Μόνο του δέ θάρχόταν τό πιστόλι στό 
χέρι τής Δόρας, ούτε θά τής τοφερνε δ ίδιος δ Φαί- 
δης, ούτε θά γινόταν ή τραγική προειδοποίηση στους 
θεατές —όπως καί στον Οέδίποδα — ούτε καί θά τό 
ήθελε πιά αργότερα τό πιστόλι ή Δόρα, όταν δέ 
θάταν κ’ ή Αιάνα μπροστά.

Τέλος, ή Δόρα στέλνει τό Φαίδη νά φέργι τα

Γ. Ν'. ΑΒΛΖΟΣ

Σ Τ Ο Ν  ΚΑΒΟ"
Άφήσαν τή Μαριο> νά τελειώσγ) τήν πλύση της 

καί ξακολουθήσανε τό δρόμο τους. Σάν πήγανε πιο 
πέρα —Είδες — είπ* δ Θόδωρος μέ τί λαχτάρα μι- 
λούσ' ή Μαριώ γιά τόν ξάδερφό της ; ποιός το ξέ
ρει νά μή αγαπιούνται κιόλας ! Καί στά χωριά 
τώρα βλέπεις τέτοια παράξενα, ψεύτισ ό κόσμος— 
Ό Γιάννης δέν τάποκρίθηκε τίποτα, μά τού ξανά- 
δωσε τό καλαθάκι μέ τά ψάρια καί φάνηκε πώς έ
χασε τό κέφι του ίίοιό σύγνεφο τάχα θόλωσε ξαφνι
κά τή ματιά του ; Ό Θόδωρος δέν ειταν αδιά
κριτος νά τόν στεναχωρεση ξετάζοντας τά μυστικά 
του. Όξ’ άπό τό καφενεδάκι λύνανε κείνη την ώρα 
μια βάρκα Αουτρακιώτικη....
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τριαντάφυλλα, γιατί είδε τή Λιάνα πού τά φορού
σε στο στήθος της καί τής έρχεται ξαφνικά ή ίδέα 
νά στολισθοδν οί δυό τους μ.' αύτά τά ρόδα καί τού 
λέει νά τρέξγ, γιά νά μην προφτάση καί φύγγι τό 
παιδί πού τά πουλούσε άπέξω άπ’ τήν είσοδο τού 
σπιτιού, πού τό είχε βρή ή Αιάνα κι αγόρασε τά 
τριαντάφυλλα. “Επειτα ήθελε ή Δόρα καί νά με- 
ταχειρισθή τίς λίγες αυτές στιγμές πού τής έμεναν 
γιά νά τή: πή τής Λιάνας κρυφά άπό τό Φαίδη οσα 
ειχε νά τής πή - γιά νά τούς χωρίση γιά πάντα καί 
νά σκοτώση τήν αγάπη τους. Στην πρώτη παρά
σταση ή Λίκνα λησμόνησε νά βάλη στό στήθος της 
τά δυό τριαντάφυλλα (γο άσπρο καί τό κόκκινο) 
καθώς διάβαζε τό χειρόγραφό μου, καί γι’ αυτό σάς 
φαίνεται απίθανο όπως τό μπάλωσε ή δίς Κοτοπού 
λη, στέλνοντας έξαφνα τό Φαίδη νά φέρη τριαντά
φυλλα .

Όταν λίίψουν αυτές οί παρεννοήσεις, δέν μπο- 
ρεΤ παρά κ’ ή αντίληψή σας νά είναι πιό ελεύθερη — 
καί τότε βέβαια θά είναι καί πιο δίκαιη.

Μ’ αυτό δέ θέλω νά πώ πώς έπρεπε νά έπαι 
νέσετε τό έργο μου, γιατί δέν τόγραψα γιά νά κρι- 
θή μέ τό μέτρο των άλλων.

Μέ πολλή έκτίμηση
Κ ΧΡΗΣΤοΜ λΝΟΣ

Τ Ο  ϊ φ ί ν ί ΐ ν ϊ Ε Γ ί Ο  £ Α 2 0  Κ Α Ι  Η  Μ Α  Ρ Ω

Τό δάοο το μυρ ιόφω νο  βα&ειά τον π ιά  δεν κρύβει.
Τής γνφτοπούλας τής Μ α ρ ιώ ς το φ τω χ ικό  καλύβι 
Γ ιατί εδώ πέρα φτάσανε  βοριάδες ένα βράδι 
Μ ε δρέπανα χαροντικά , π ιο  σκοτεινοί α π ’ τον 'Ά δη ,
Καί θέρισαν τί; λα̂ αδιά τήν τραγσνδήστρα. Ώ ϊμ ένα  !  
Αεντροκορμιά) λαχταριστά , βαρεία κ ι άπελπισμένα  
Στη μαύρη γή σω ρ ιάστηκαν ... Πράσινο που είσαι κνμ α  ;
Αε μένει τώ ρα τίποτα πάρεξ πλατν ένα μνήμα,

' Αχ I τό πουλί τό εΙρηνικό π ώ ς  θά  καληνωρίση  
Τή ρόδινη τή χαρανγή κα ί τήν ξαν&ή τή δύση I 
Καί π ώ ς  ό π ιστικός  θά  ’ρθ?7 στη ρ ίζα  τον πλατάνον  
Στό στόμα τό καλάμ ι τον να τάκονμπήση άπά νο ν ,
Ι ίά  ψέρη  πρός στά χείλη τον τήν κ ίτρ ινη  φλογέρα 
Κ1 ένα τραγούδι άπλοϊκό νά φτβρονγίοη πέρα !
Κ αί οή διαβάτη που περνάς άργά τό μεσημέρι 
Ή , πλέον εδώ μή καρχερής δροσοβολι&ς αγέρι

Μ ά α π ' δλονς π ιο  π ικρα ίνετα ι κα ί πιο βα&ειά λυπάται 
Τον γ νφ το ν  ή Λίάρω Ό λοννχτις  ή  δόί.ια πώς κοιμάτα ι .. 
"Ολο γυρ ίζε ι κ ι ό βραχνάς με τδνειρό της σμ ίγε ι, ..
‘Ά λ ο ιά , τί π ιά  τάπόβραδο πστε 8* θά  ζανοίγη
Μ εσ ' ά π ' τοϋ δρϋ τό φουντω τό  τό πλούσιο τό κλωνάρι
Τά μάτια  νάσχρολάμποννε του νιοΰ του £ελθ)>ιάρη /

Γενέβη- Θεριστής ί9 0 8
ΑΕΑΝΤΡΟΣ Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

-  Γιάννη μου — τούπε σ’ άφίνω !
— Τί λίς, αδερφέ, δέ Θά μείνης νά φάμε μαζί', 

Όχι σήμερα, καϋμένε, κάπου αλλού δέθη
κα καί θά μέ περιμενουνε Νά κ* ευκαιρία μέ τη 
βάρκα νά μήν πάρω μέ τά πόδια τόσο δρόμο..,.

— Τά ψαρια νά τά πάρης,Θόδωρε...
— Μά τί λές τώρα, χριστιανέ ; εργένης άν

θρωπος τί θά τά κανω̂ πήγαινέ τα δά τής μαννας σου 
νά χαρή τό πρώτο πιάσιμο ! Τι δίαυλο 1 τόιο άψ ί- 
κορος εισάι ;

— Νάρθ/,ς τουλάχιστο τό βράδι νά δειπνήσουμε. 
Μπορεί νάρθω. Λυπάμαι πού δέ χαιρέτησα

τή μάννα σου.. .Βαρκάρη στάσου* θά μπω μέσα !...

Γ".

Τό βράδυ σσ δειπνησ’ δ Θόδωρος π̂ιασε μιά 
καλή βάρκα καί ξεκίνησε μι τά κουπιά γιά τόν 
Κάβο. Ή θάλασσα είπανε γυαλί, ξάστερος δ ουρα
νός καί τό φεγγαράκι ολο γλύκα. Φ̂ύλλο δέ σειότα
νε' μιά πυράδα φούρνου χτυπούσ’ απ’ τά ψηλά 
βουνά, πού πλάϊ τους διαβαίνανε, κ’ οί βαρκάρηδες 
λαμνοντας χύναν τόν ίδρωτα ποτάμι. Σιγά σιγά, 
σαν .τό φεγγαράκι, πηγαίνανε, ζυγώνοντας δλοένα

Α Π ’ ΟΣΑ Π ΙίΟ Υ Η Τ Α Ι
Όσοι παρακολουθούνε, χωρίς νά πηγαίνουνε στο 

θέατρο, τίς εφημερίδες, αυτές τίς μέρες, σίγουρα 
θάναι βεβαιωμένοι τώρα, πώς πιό γελοίοι καί πιο 
πρόστυχοΐ συγγράφεις δέν είναι άλλοι άπό τούς ση- 
μερνούς Ρωμιούς. Όλα τά εργα τους είναι τιποτέ
νια — δλα είναι άνήθικα -  όλα είναι άτζαμίττίκα. Κι 
όμως καμπόσα άπ’αύτά φέρνουνε τόνομα άξιου συγ
γραφέα, δπούναι γνωρισμένος κι όξω άπό τήν Ελλά
δα γιά τήν αξιοσύνη του, και τήν όμορφη τέχνη του 
νά σου καταφέρνει ένα βιβλίο. Κ’ έρωτούμε : τί νά 
συνέβηκε άρα γε, Θς μου ; Αοιπόν εχασε ή ψυχή 
τους τήν αίσταντικότητά της καί μάς σκαρώνουνε 
τέτοιας λογής ανάξια λόγου πράματα ; — Μπορεί ! 
Μά τότες, άν είν’ Ι'τσι, &ς πάψουνε να γράφουνε, 
δέν τούς βάζει κανένας μέ τό ζόρι νά κάνουνε έργα, 
σά δέν είναι άξιοι Τό σώνουνε τό Ρωμαίίκο οί Σο- 
φοκ'λήδες του κ' οί Εΰριπίδηδές του. Νά δά ή ώρα!

Έγώ πιά τόόαλα γινάτι καί δΐαβάζ<ο κάθε μέ
ρα τίς κρίσες νά δώ άπό πού θά ξεπροβάλει κανέ
να καλόγνωμο λ,ογάκι για τον ποιητή, γιά το νεοέλ
ληνα ποιητή. Τού κάκου. Ή άτσαλόγλωτση ή 
στρυφνή κριπκή δέν ξέρει νά κάνει κομπλιμέντα. 
“Ερχεται άπροσκάλεστη καί τά στραπατσέρνει όλα 
όσα τύχουνε μπροστά της, καί τόσο τάσκημα- 
ποδίδει πού θαρρώ τά καταντά ύστερα νά μήν 
τά γνωρίζουνε ούτε οί ίδιοι πού τά καμανε. Καί 
λέγοντας αυτο, όεν εχω βέβαια στό νού μου τά 
έργα πόχουνε ιστορικές ή καί παναθηναΐστικες τίς 
βάσες. Αυτά άλλο σκοπό έχουνε. “Ασ* τα κείνα.

Μά ή κριτική, θά' μου πήτε, είναι απαραίτη
τη Τι λ.ογος είναι αύτος πού δέ θά πεί τό σωστός 
Το ξέρω πολύ καλά, Καί ξέρω άκόμη πώς είναι α
νάγκη τά μιλεί θαρρετά κι άντοίκια τή γνώμη της 
μή ξεχωρίζοντας πάνω στό δίκιο φίλους κι οχτρούς, 
άν θέλει νάναι τιμημενη. Βλέπετε πώς τό ξέρω κι 
αυτό, Ναί, μά αΰτόναι ίσα ίσα πού δέ γίνεται κι 
αύτόναι τό απελπιστικό. Όχι, ή σημερινή κατά
σταση δέν είναι ή χρειαζούμενη καί ή σωστή ζυ
γαριά που θά μετρήσει τό νου του καθενός. Είναι τό 
προσωπικό πάθος καί ή κακία, καί κάποτε συχνά δ 
φθόνος. Ό θ«ος νά μέ συχωοεσει.

Έκαμε δ Τάδες ένα δράμα ; Στάσου καί θά 
δεις πού θ* τού τά βγάλω έγώ τώρα άπό τή μύ 
τη εκείνα πού μούκαμε πέρσι.

στον Κάβο· βλέπανε λίγο λίγο πιό καθχρά τά λίγα 
φώτά του καί νοιώθανε την αλλαγή τού τόπου άπ’ 
τό λεφτό καί δροσάτο άγέρι, που ίρχιζε δειλά δει
λά νά 'φυσάη άπό πέρα, δίνοντας τους λίγη ανάσα. 
Σά φτασαν·. κει βρήκαν τή θαλασσα μέσα τραβηγ
μένη καί δέν μπορούσαν οί βαρκάρηδες νά ζυγώσου
νε τή βάρκα στά βραχάκια, πού γιά σκάλα χρησι
μεύανε. Δέν είχε τό παιδί που νά πατήση, δλούθε 
τριγύρω έβλεπε νερά κι άρχιζε νά τό συλλογίζεται! 
Ό βαρκάρης, ένας παλλίκαράς ίσαμε κει πάνου,με 
λαψός, πού τον φωνάζαν Άραπη, πήδησε ξυπόλητος 
στη θαλασσα, μάνασκουμπωμένα πανταλόνια, καί 
πάλευε νά σιγουρέψη κάπου τή βάρκα...

— Πώς θά βγω τώρα οξω, μωρ* Άράπη ;
Μή σεκλεντίζεσαι γΓ αυτό καί θά σέ βγάλω 

γώ στή ράχη μου...Παιδί δέν έπαιξες ποτέ σου τί; 
καβάλες '.

: “Ετσι, άλήθεια εγενε ! Σάν έδεσε κεΤ σ’έ'να βρά
χο τή βάρκα, πήρε το Θόδωρο στή ρ*χη που καί μέ 
δυό τρεις δρασκελιές τόν ενβγαλ’ όξω, σά νά σήκω- 
σέ μωρό παιδί. Στό σπίτι τού Γιάννη ψυχή δέ 
φαινότανε. Τό τραπεζάκι τους έμεν’ άκόμα κει άπ’ 
όξω στρωμένο, μέ τάπομεινάρια τώ φαγιώ, μαρτυ- 
οώντας ποις κείνη κιόλας τήν ώρα θάποφάγανε.
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Το συγγρχφέα; Το ε“ργο του; καί ποιός κοιτάζει 
τέτοια μικρολοίδια ; Τον άνθρωπο ! τον Κώστα, .το 
Γιάννη, το Δημήτρη. Αυτόν κοιτάζουμε, αυτόν πού 
μάς άνεβχσε το νοίκι \ Μά θά τού μιλήσεις ; — μα 
λίστα ! Θά σέ στραφεί άγρια και θά σου πετάξει 
ένα : αΔέ μέ σαστίζουνε εμένα ονόματα καί φήμες. 
’Εγώ δέ λιβανίζω ούτε τό Θεό μου σ’ αύτη την 
περίσταση Τί τάχα πώς είναι Αυτός ;η

Πώς είναι Αν ιός ; μά μήπως δά, άς το πούμε 
*λ αλλιώς, δε φτάνει κάποτε νάναι Αυτός γιά να 
σ ’ άκον·σβι τη γλώσσα; Τάχα κοντά στην προσωπι
κή «μάχη δεν ¡Απορεί νά βάλουμε καί τό σκουληκά- 
κι τού φθόνου ;

Ανάποδοι σ’ όλα μ,ας ! φαμφαρόνοι καί λογά
δες, ■/,' οσπρα. σε μιά στιγμή φαίνεται ολη μας ή 
προστυχιά καί το κουτσαβάκικο νταηλίκι. Κι αύτο 
πάντα μπρός στο ανώτερο μας καί στον πιο τρανό. 
“Ετσι, η πού λιβανίζουμε οποίον έχουμε ανάγκη η 
πού πετσοκόβουμε μέ τον μπαλτά εκείνον πού μάς 
άγγιζε στο φέσι. Φααφαρόνοι καί λογάδες 1 όλοι θε- 
με νά φτάσουμε ψηλά,—όλοι μαζί συφωνοΟμε κα̂  
ζεκινούμε γιά μιά ’Ιδέα.—’Αγαπημένοι καί μονια
σμένοι προχωρούμε, σάν αδέρφια όμόβουλα καί φιλό
τιμα τρέχουμε πλάϊ πλαϊ. Μά μαύρη του μοίρα που 
θά φανεί πώς μάς ξεπερνά, φείδια γινόμαστε καί 
τονέ ζώνουμε καί τόν κάνο >με καί βλαστημά τη 
στιγμή πού πρωτόφτανε στό σκσπό αυτός !

Κριτική αμερόληπτη ; καί πού βρέθηκε ; Μόνο 
φθόνος καί προσωπικό πάθος. Τίποτε άλλο.

Γι’ αυτό σαν ένας Ρωμιός,' σάν κ’ έμενα, πού 
δέν κάθεται στην ’Αθήνα, τύχει καί παρακολουθή
σει τις εφημερίδες αυτές τίς μέρες — σίγουρα θά πει
στεί·, πώς πιο πρόστυχοι καί πιο γελοίοι συγγραφείς 
δεν είναι άλλοι άπό τούς Ρωμιούς — κι αθέλητα 
τότε θά πάει δ νους του στον Ευριπίδη καί στο Σο
φοκλή, κ αθέλητα τά μάτια του θ’ άναζητή̂ ουνε 
τον Παρθενώνα. Βλέπετε, δε φταίμε μ.είς !

Κάστρο ( Κρήτης) Η. 9.08.
ΠΑΝΩΡΙΑ

ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

ΊΓ1»Ι£Ι2ΐ M I Í A i V A A ^ T E ü  

(ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ)

Ι Ιο ν ίλ ιο νν τα ι I δ^α^^ιη ή  κ α θ εμ ιά  
<ίτά γ ρ α φ ε ία  τ ο ν  «Ν ονμ α» .

Χτύπησε πάνου στό τραπέζι, μην άκούσγι κανένας, 
κι άπό μέσ* άπό το ρ.αγαζί μιά νυσταγμένη φωνή 
τάποκρίθηκε «κατεβή,κανε στην άκρογιαλιά, ζερ
βά, στά βραχάκια 1» Κατέβηκε κι αυτός, κατά 
πώς τού δείξανε, καί κεΐ σ’ ένα βραχάκι, κοντά 
σ~ή θαλκσσα, είδε νά κάθουνται δυο πλάί πλαϊ, 
σάν τριγονάκια- ζύγωσε κ’ είτανε.,.. κουκουβάγιες ! 
Ό γιατρός μέ τη μάννα τού Γιάννη μας...

— Καλή σπερα σας ! Έ καί σάς τσάκωσα πάνω 
στίς γλυκάδες, δε μου γλυτώνετε !

Ό γιατρός πήρ' άμ.έσως σοβαρό αέρα !
— ’Απ’ το θεό καί στά χέρια σου 1 Μή μαρ- 

τυρήΐΥ]; τίποτις στά παιδιά καί γενή φονικό !
Πουναι τά παιδιά ;

— Άποφάγαμε κ’ ήρθαμε δώ στη δροσιά νά 
πάρουμε τον καφέ μας, μά ή Μαριώ έγειν’ άμωρη* 
ούτε καφές ούτε τίποτα ! Πήγ« δ Γιάννης μου νά 
τη βρή μά κόλλησε καί κείνος..,.

— Κι δ Κώστας :
— Ό Κώστας πτ,γε νά ρίξγ μιά πετονιά πα 

ρέκει, πούναι μιά μεριά κατάλληλη... Δόξα σοι δ 
Θεός ! Νά την ή Μαριώ, μάς έρχεται...

Νά μέ συμπαθές, κύρούλα μ’, π ’ άργησα 
κομάτι ! Μεθυσμένος δ πατέρας «“χύσε νερό στή

ΙΑΤΡΙΚΕ Σ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΙΑΓΜΕΝΕΙ ΒΠΟ ΤΟΥΪ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ

Κωστ. Ξ  40 χρόνων, ανύπαντρος, άπό την
Κεφαλληνία· είχε εχηνοκόκκους τού σικοτιού.

« Άπό τά περσυ τόν Τρυγητή μού παρουσιά
στηκε ένας σφάχτης στό ψυχικό· εδώ δεξιά μεριά, 
δέκα μήνες δ πόνος αυτός ήταν συγκρατούμενος καί 
μ' έκαμε νά πέσω στό κρεββάτι* πυρετό δε λάβαι
να αλλά σέ κείνο τό μέρος μέ πονούσε ακοίμητα· 
άπό τό στομάχι δέν &ίχα καμμιά ενόχληση καί 
χώνευα καλά· εδώ καί δυό μήνες μέ διατάξανε οί 
γιατροί κ’ έπινα ούλο γάλα».

Τωρινή κατάοτααη.

"Ολο τό δεξί μισοθωράκι φαίνεται δμαλά εξογ
κωμένο καί δμοιόμορφα καθώς καί τό δεξί ύποχόν. 
τρι* ή άμβλύτη τού σικοτιού αρχίζει ένα δάχτυλο 
απάνω άπό τή ρόγα τού μαστού καί φτάνει έως 4 
δάχτυλα κάτω άπό τό δεξιό πλεβρικό τόξο, κι’ α
ριστερά απλώνεται σ* όλο τό επιγάστριο έως τό ά" 
ριστερό τόξο σχεδόν. ’Από την επίκρουση καί άκρόα 
ση τά δεξιό πλεμόνι δείχνει άμβλύτη ώς την κάτω 
γωνιά της ώμοπλάτης κ’ Ελάττωμα στο αναπνοή - 
τικό ψιθύρισμα· βλο τό δεξί πλεμόνι δείχνει πια
σμένο προς τό επάνω. “Εγινε δοκιμαστική παρακέν
τηση κ’ έβγί)κε υγρό λαγαρό, πετρονέρι πού λένε. 
Εγχειρίστηκε στίς 4 τού Τρυγητή 1908* στό ση
μείο τής παρακέντησης, δηλ. στό όγδοο μεσόπλεβρο 
διάστημα κατά την πισινή μασχαλικη γραμμή έ
γινε η τομή' έγινε ξεκομα τής όγδοης πλεβράς, 
κόψιμο των |μεσοπλέβρων μυών, τού ύποζωκότα, τού 
διαφράγματος κ’ έτσι ξεσκεπάστηκε τό σικότι στο 
μέρος πού ήταν γινόμενη η φούσκα τού έχινόκοκ 
κου· πιάστηκαν με τσιμπίδες μαζύ τό διάφραγμα 
καί δ ύποζωκότας γιά ν’ άποφύγωμε τον άεροθώρα 
κ« καί τό νεροθώρακα κι’ άνοίξαμε τη φούσκα 
τού Εχινόκοκκου· ξεχύθηκε ύγρό άφτονο Γσια μέ δυό 
τρεις λίτρες* ύστερα Ιβγάλθηκε ή μητρική φούσκα 
καί τό άδειανο τής κοιλότητας έμεινε ανοιχτό Γσια 
μέ κεφάλι παιδιού, πωματίστηκε, διασωληνώθηκε, 
ράφηκαν τά τοιχώματα γύρω κ’ έπιδέθηκε. Έφυγε 
στίς 2 Σεπτεμβρίου 1908 σέ άπογιατρειά.

(Ά πό  ζην κλινική Γερ. Φωκά)

φωτιά καί μού την εσβυσε. "Οσο νάνάψν) ξανά πέ- 
ρασ’ η ώρα. Ποιός κοτάει νάν τού μιλησ’ 1

- Έ σάν είν’ έτσι, συχωρεμένη νάσαι Μαριώ !
Νά δούμε τί καφέ μάς έκανες ..

— Καλός είναι, καλός ! —είπ’ δ γιατρός ρου- 
ρώντας θεριακληδικα τόν καφέ του.

— Ό κύρ Γιάγκος πήγε νά βρνΐ τόν Κωστάκη.
— Δέ μάς μιλ ς̂, βρε Μαριώ ; τί κάνει δ ξά

δερφός σου ; τή ρώτησ’ δ Θόδωρος.
— Μπά I Έδώ εισουνε, κύρ Θόδωρε, καί δέ σέ

είδα ; Καλη σπέρα Ι....Ό έρμος δ ξάδερφός μου έ
χει ζέστη απόψε καί πονοκέφαλο, πάει νά σπάσ* τό 
ξερό τ ’ 1

— Βρέ Μαριώ—είπ’ δ γιατρός - δέν έχεις άπό 
κείνα τά σκονάκια πού σούδωσα ; είχες καί σύ πο
νοκέφαλο την άλλη βδομάδα...

Έχω γιά δυό τρία 1 Κάνει νάν τού δώσω ;
— Δόσ’ του, βέβαια I Κάθε ώρα μιά.,.
— Πάω νάν τού δώσω I
Παράτησε χάμου τό δισκάκι μέ ποτήρια νερού, 

πού βαστούσε, κ’ έτρεξε με προθυμία σπίτι της’ η 
κυρία Σεβαστή την κοίταζε, καθώς έφευγε, μάλη- 
θινό καμάρι μάννας...

— Πονετικό κορίτσι, τό καϋμένο, άγαθδ καί

01 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ''
ΤΛ ΤΡΙΑ Ν Α Φ ΤίΚΑ  Ν Η ΣΙΑ

Τά τρία νησιά, ‘Υδρα, Σπέτσες καί Ψαρά, 
πρέπει νά μελετηθούνε ξέχωρα, όχι τόσο γιά την 
κοινοτική τους ίδιοκυβέρνια, πού άπάνου κάτου 
μοιάζει μέ ν' άλλα συστήματα πού είδαμε ώς τώ
ρα, 0σο yta το συνεργατικό συντροφίασμο πού εφαρ
μόσανε στά καράβια τους καί πού χάρη του μπορέ
σανε νά μορφώσουνε τό περίφημο τους ναφτικό, Πρίν 
όμως νά μελετήσουμε την οργάνωση τοΟ ναφτικού 
συντροφιασμοϋ καλό e?vat νά ρίξουμε μιά ματιά στην 
ίδιοκυβέρνια τους.

α ' .  "Υ δρ α .

Στην άρχη οί ’Υδραίοι, περιορισμένοι στό νησί 
τους, είτανε φτωχοί γεωργοί. Έχοντας έτσι λιγο
στές ανάγκες κυβερνιόντανε ήσυχα άπό δυό παπά
δες πού φροντίζανε γιά ολα. Σιγά σιγά δμως, όσο 
το ναφτικό τους μεγάλωνε, κι άρχίσανε καί δοσί
ματα νά πλερώνουνε καί νάφτε; νά δίνουνε στην 
Τούρκικη αρμάδα, άναγκαστήκανε νά οργανώσουνε 
μιά πιο συστηματική διοίκηση.

Μέ τήν προκοπή τοϋ’ναφτίκοΟ καί μέ τό πλούτος 
που έφερε στο νησί ξεχώρισε μιά αριστοκρατία άπο 
νοικοκνραίονς, δηλ. άπό κείνους πού αρματώνανε 
καράβια μά δέν ταξιδέβανε πια οί ίδιοι. Άθρώποι 
φρόνιμοι, κοσμογυρισμένοι καί μέ δύναμη στά χέρια, 
είτανε φυσικό άφτοί νά κυβερνούνε στον τόπο. Καί 
τόντις έτσι έγινε.

Δυό δημογέροντες, παρμένοι άπό τούς νοικοκυ- 
ραίους, κυβερνούσανε τό νησί, φροντίζανε γιά τά δο
σίματα, γιά την τάξη καί τήν ησυχία τού τόπο ». 
"Οπως καί σ’ όλες τίς άλλες κοινότητες, γιά σπου
δαία ζητήματα, χαλνούσανε τό λαό σέ γενική συν- 
τυχιά, Μαζεβόντανε στόν άβλογυρο της εκκλησίας 
οί παπάδες, οί νοικοκυραΐοι κ’ οί καπετάνοι καί 
ρωτούσανε το λαό πού στεκότανε άπ* όξω τή γνώ
μη του σ’ β,τι άποφασίζανε. Ά  ̂ ό λαός δεχότανε, 
καλά, ειδεμή δέν μπορούσε τίποτα νά γ£νγ>. Έτσι 
κυβερνήθηκε η "Υδρα ίσια μέ κοντά τά 1800. Τό
τες όμως, έπειδής ακολουθήσανε ταραχές τού λαού, 
οι νοικοκυραϊοι γυρέψανε άπό τόν Κατετάν πασά νά 
διορίσν) έ'να Μπέη, οποιονα θέλει. Γιά καλη τύχη

*) *Η άρ^ή του στό 306 φύλλο.

πρόθυμο γιά ολους· ομοια μέ τή μορφή της είναι 
κ’ η ψυχή—μουρμούριζε, σά νά μιλούσε μοναχή της.

— "Ωχ άδερρη καί σύ ! -είπ’ ό γιατρός θυ
μωμένος—ξερεις πώς έπαθες ψύχωση μ’ αυτά τό 
κορίτσι; παινέματα μπροστά του, χάδια, καλοπιά
σματα, τ' είν' χύτά / Πάς νά τά χαλάσγις καί κα
λό νκτανε !

— Ώς τόσο δέ σου λείπουν οί κακίες, γιατρέ
μου !

— ώέρω τί σου λεω γώ I 01ς νά χάλασες ενα 
χωριά τη,παίνεσέ τον η καλόπιασ τονάμέσως θά ση- 
κώσχι κεφάλι !

~  Μά δέ μού λές, γιατρέ μου, μπάς καί νόμι
σες πώς θά τήν κάνω νύφη τη βλαχόπουλα ; Όσο 
μένουμε δώ καί μού κάνει τή δουλιά μου, πρόθυμη 
πάντα κ ευγενικια, δέν μπορώ νά μην τής καλο 
μιλήσω, νά μήν τή παινέσω 1 θάμαν αχάριστη. Σά 
φυγουμε πάλε θά τής δώσω τό ρεγάλο της μέ τό 
παραπάνω. Δεν έχει άλλο 1 Τί χαλάσματα μού 
ψαλλολειτουργ̂ ς αύτοϋ ;

— Καλό παιδάκι μου, καλό I Θά ξύπνησες μι ά 
μερα κουρεμένη καί θα δ̂ ς τό μάστορή σου ί

— Λέ σέ ξεσυνερίζουμαι !
— Δέ λές τίποτα καί σύ, βρέ Θόδωρε ; θαρρώ
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τής 'Υδρας, καί τής Ρωμιοβύνης, <5 Καπετάν πασάς 
διώρισβ μπέη της "Υδρας τον Καπετά Γιώργη Βούλ
γαρη καπετάνιο της ναβαργίδας πού τόν είχε σέ με 
γάλη υπόληψη.

Ό Βούλγαρης άμα διορίστηκε εδωκε ¿μνηστεία 
σέ όλους δσοι είχανε ταράξει την ησυχία τοϋ τόπου, 
μά στάθηκε πολύ σκληρός για κάθε φταίξιμο και
νούριο. Τιμώρησε τό Μαβροπέδη με 500 καμτσικιις, 
την ήμερα, τρεϊς μιρες κατά σειρά. Την τρίτη μέρα 
δ Μαβροπέδης γύρεψε συχοόρεση οπού κείνη την ώρα 
πού ηρθε είδηση στο Βούλγαρη πώς γέννησε η γυ* 
ναίκα του αγόρι;

’Αδερφέ Καπετά Γκόργη, χάρισε μου τη ζωή
Νά σου πή δ κόσμος όλος νά σου ζήση τό παιδί.
Ό Καπετά Γιώργης δμως τδν άφησε νά ξεψυχή

στε Τον ίδιο του τον αδερφό τον μπάτσισε καί τόνε 
βάρεσε μέ τό τσιμπούκι του μπρός στον κόσμο γιατί 
δέν υπάκουσε στην άστυνομία. Άφτό τό φέρσιμο 
τού Βούλγαρη ε'φερε αμέσως την τάξη καί την ησυ
χία στό νησί.

"Αμα τά πράματα ησυχάσανε δ Βούλγαρη; διώ- 
ρισε 10 ονντικονς πού μπήκανε στον τόπο της δη 
μογεροντίας. Ό ίδιος, άμα βόλεψε ’’έτσι την κυβέρ- 
νια, άρχισε νά φροντίζη πώς νά κάμη '̂-ό άφοβους 
καί πιο τολμηρούς τούς Υδραίους. Συχνά σαν £φε· 
βγε κανένα καράβι, έβγαινε ξωπίσω του μ’ ενα άλ
λο αρματωμένο κουρσάρικα καί το κυνηγούσε τρα
βώντας καί κανονιές άπάνου του, άν τό καράβι άν- 
τιστεκότανε τό παινούσε, &ν παραδιδότανε δμως, 
κορόϊδεβε τον καπετάνιο καί τούς νάφτες, τό ίδιο ε- 
κανε καί σέ Σπετσιώτικα καράβια. "Ετσι οί καπε* 
τάνοι κ’ οί νάφτες πάντα τρέμανε ξαφνική έφοδο 
τού Βούλγαρη κ’ είτανε πάντα έτοιμοι νά δείξουνε 
την παληκαριά τους.

(3*. Σπέτσες,

Κ* οί Σπέτσες κυβερνιόντανε μέ τον ίδιο τρό
πο όπως κ* ή "Υδρα* μιά δημογεροντία διαλεγμένη 
από τούς νοικοκυραίους κυβερνούσε τό νησί καί πό
τε πότε εκανε συντυχία του λαού γιά νά ζητήσγι τη 
γνώμη τού. Κ’ Ιδώ, καθώς στην "Υδρα, στό τέλος 
διορίσανε ένα αρχηγέ πού τόνε λέγανε ζαμπίτη για 
τΐ γενηκανε ταραχές άπό τό λαό.

γ ' .  *Γαρά.

Τά Ψαρά κυβερνιόντανε πιο δημοκρατικά. Κάθε

θάχω σύντροφο στη νύστα !
— Περίμενα νά τελειώσν) πρώτα δ καυγάς!
- Ού ! άπό τέτοιους καυγάδες δώ θά χόρτασης!
Τό καλό είτανε πώς κείνη την ώρα φανήκαν τά

παιδιά κκταβαίνοντας, είδ’ άλλοιώς τά λόγια τού 
γιατρού θάληθεύανε. Ό Γιάννης σφύριζε πρόσχαρος, 
διαλυθήκανε, φαίνεται, οί πρωινοί του καπνοί κ’ εί
τανε στη φυσική του αφροντισιά καί ζωηρότη. Ό 
Γιάννης έμοιαζε τής Αθήνας τόν ουρανό, τον παι
χνιδιάρικο, πού κεΐ πού παίζει καί γελάει δέν τόχει 
τίποτα νά κλάψη καί νά φοβερίση. ίίοτές δέν του 
ριζωνότανε μια ιδέα, μιά Ιπιθυμιά ή έντύπωση.Μπο 
ρούσε σήμερα νά τρελλαθη γιά κάτι τι, γιά νά τό 
σιχαθή αύριο, νά μην μπορη νά τό κοιτάξη. Μπο
ρούσε νά έπιμένη τρελλά γιά κάτι, νά περάση τό 
παιδιάτικο γενάτι του, κ’ ύστερα μόνος νά γυρίση 
πλώρη, μολογώντας πώς είχε άδικο’. Κι ομως είτανε 
τόσο ξυπνός, τόσο αγαθός κι αφελής, πού σαν τόνε 
γνώριζες τρελλαΐνόσανε γ ι’ αυτόν, ξεχνούσες τά ψε
γάδια του, τον έπαιρνες γιά παιδί I Έφταιξε κ* ή 
μάννα του γι’ αυτά του τά ψεγάδια, γιατί μονά- 
κριβο τόν είχε καί τόνε χάλασε μι τά χάδια της...

— Δόξα σοι ό θεός πού μάς θυμηθήκατε! Τί 
κάνατε κει, μπρε διαόλοι, τόση ώρα ; πιάσατε κα-

χρόνο, τό Μάρτη, μαζεβότανε δ λαός ν’ άκούση τη 
λογοδοσία τής δημογιροντίας, ύστερα έκλέγανε 40 
πρόσωπα άπό καπετάνιους, άπό καραβοκνραίονς — 
Ιτσί λέγανε δσου; είχανε μικρά πλεούμενα—άπό πρα- 
ματεφτάδες, άπό τούς πιο ά̂ξιους νάφτες »* εναν 
παπά. Οί 40 άφτοί μπαίνανε στην Ικκλησιά καί 
κεϊ έκλέγανε τούς καινούριους δημογέροντες. Δεν 
μπορούσανε νά βγούνε άπό την Ικκλησιά & δέν τε
λειώνανε την έκλογή.'

Πιο ύστερα κ’ οί Ψαριανοί, όπως καί τ’ άλλα 
δυό νησιά, ώνομάσανε ένα κοτζάμπαση πού κυβερ
νούσε τό νησί μ’ έ'να συβούλιο τή Βουλή των 
Ψαρών.

Ή δημογεροντία, οπως παντού, δίκαζε κάθε 
διαφορά καί φρόντιζε γιά την τάξη καί την ησυ
χία τού τόπου, γιά τά δοσίματα κλπ. οπως σ’ ύλες 
τις άλλες κοινότητες.

Γ>'. Χνντροφιαίί^ιός.
Καί στα τρία νησιά οί κάτοικοι, στην *ρχή> 

είτανε μόνε βοσκοί καί ζεβγάδες ή, τό πολύ πολύ 
καί ψαράδες. Μόλις στην άρχή τού δέκατου όγδοου 
αίώνα άρχίσανε νά βγαίνουνε καί λίγο πιο μακριά 
άπό τά νησάκια τους με μικρά τρεχαντήρια. ’Ακό
μα στα 1760, στά Ψαρά, πού πιο γλήγορα άπό 
τάλλα τά νησιά μεγαλώσανε τό ναφτικό τους, μόνε 
αακολέβες είχανε. Λίγο λίγο ομως άρχίσανε καί με
γάλα καράβια νά φτειάνουνε καί μακρινά ταξίδια 
νά πιχειρίζουνται. Στά ταξίδια τους πολλές φορές 
είχανε \ά πολεμήσουνε μέ τούς λογής κουρσάρους 
καί γι’ άφτό κοιτάζανε νάχουνε καράβια γλήγορα, 
πού νά μπορούνε νά φέβγουνε τόν οχτρό, καί τά αρ
ματώνανε μέ κανόνια γιά ν’ άντιστέκουνται, στην 
άνάγκη. Στά 1770 τόν καιρό τού Όρλύφ τά Ψαρά 
κ’ οί Σπέτσες σηκωθήκανε καί πολεμήσανε με τούς 
Ρούσσους στόν Τσεσμέ. Άφτό στάθηκε ή αίτια νά 
καταστραφουνε οί Σπέτσες. Τά Ψαρά τότες κιντυ- 
νέψανε καί κεΐνα νά χαθούνε μά γλυτώσανε χάρη 
στόν Ντραγουμάνυ τού Στόλου Μαβρογιάννη. Καί 
πάλι στά 1788, σαν κατιβηκε ό Λάμπρος Κατσώ· 
νης, καί Σπετσιώτικα καράβια πήρε καί Ψαριανοί 
νάφτες πήγανε μαζί του.

Πιο ύστερα στόν άποκλεισμό πού έκαμε ή Αγ
γλία οί νησιώτες βρήκανε μεγάλο συφέρο νά πηγαί
νουνε πραμάτειες στ’ αποκλεισμένα λιμάνια κι ολα 
άφτά τούς γυμνάζανε καί τούς κάνανε πρώτης γραμ
μής θαλασσινούς. Νά πώς σ’ εκατό χρόνια μέσα,

μιά μπαρμπουνάρα \—είπ' δ γιατρός στά παιδιά σά 
ζυγώσανε.

— Τό πρωί ·· τουπ* ό Γιάννης— την έ'πιασα τή 
μπαρμπουνάρα...νά κι δ Θόδωρος καί ρώτα τον !

— Μά δέν είτανε γιά τά δόντια τού γιατρού, 
είχ* αγκάθια πολλά· δ γιατρός τώρα πρέπει νά κυ 
νηγάη καμιά καβουρομάνα, πούχει ψύχα !

— Βρέ μασκαρά ! Άχ, τί νά σού κάνω, μπρε, 
πού βαριέμαι νά σηκωθώ....

— "Ε ι ! παιδιά ! μή βγαίνετ’ άπ* τά δρια...
— Άστα νά λένε ! Θά γεράσουνε κι αυτοί καί 

θά μέ θυμηθούνε...’Αλήθεια, Σεβαστή, δέ μοΰ λες 
πότε θά πάμε στην Κόρινθο ; λέγαμε να πάμε σέ 
τόσες μεριές μά περνούν οί μέρες καί θαορω πώς δέ 
θάφήσουμε ταύγά μας, ντίπ νερόβραστοι άνθρωποι !

— *Οχι δά ! γιατρέ μου, δέν έχεις δίκιο. Έγώ 
είμαι πάντα πρόθυμη* τώρα πού είμαστε ολοι μα- 
ζωμένοι πάρτε μιά απόφαση νά τελειώση τό πρά 
μα. Τί λέτε πάμε αύριο τάπομεσήμερο \ Θάρθνις 
μαζί μας Θόδωρε ;

— Καί στην άκρη τού κόσμου νά πάτε 1
— Γιά σου, μωρέ θηρίο τής Μάνινας ! Νά γκαρ- 

διακό παλλικάρι μιά φορά ! — είπ’ δ Κώστας γε
λώντας.

ίσως καί λιγότερα,κάτι φτωχόνησα, πού μόλις μερι
κοί βοσκοί τά κατοικούσανε, καταντήσανε τά πλού
σια καί περήφανα ναφτικά νησιά πού καταπονέσανε 
την Τουρκιά, καί κάμανε τόν κόσμο ν’ άπορέση μέ 
την παληκαριά τους καί μέ τή μεγαλόψυχη τους 
λεβεντιά.

. Θά είτανε όμως αδύνατο νά προκόψουνε σκμπως 
προκόψανε, ά δέ νοιώθανε νωρίς πώς α,τι δέν μπο
ρεί νά κάμν) ένας μοναχός του μπορεί νά τό κάμγ) 
ενωμένος μέ τούς άλλους καί δουλέβοντας είλικρινά 
μέ δάφτους γιά τό κοινό συφέρο, ά δέ νοιώθανε δηλ. 
τά καλά τού συντροφιασμου·

Καί τόντις Ικεΐνο πού εκαμε νά προκόψη τόσο 
πολύ τό Ελληνικό ναφτικό είτανε πού σ’ άφτά τά 
τρία νησιά καί μάλιστα στήν "Τδρα καί στίς Σπέ
τσες ό παράς καί ή <5ουλειά συντροφιώσανε. Γιά 
τούτο καί πολλά πλεούμενα είχανε κι ολοι δουλε
ύανε πιο πρόθυμα αψηφώντας κάθε κίντυνο, καί κά
νοντας κάθε οικονομία γιά νά παλεύουνε τά κέρδη.

Τό συντροφικό τους σύστημα είτανε τό ακόλου
θο* δταν ένας καπετάνιος κατώρθωνε νά κώμ*ρ ένα 
κεφάλαιο άπό 500 τάλλαοα ή είχε υπόληψη γιά 
καλός κι άξιος θαλασσινός συναγρο’.κιότανε ρ/ έναν 
ή καί μέ πιότερους νοικοκυραίους, μέ τούς εργάτες, 
ξυλάδες, καλαφάτηδες κτλ. καί κατασκέβαζε ένα 
καράβι συντροφικάτο. Οί νάφτες, πού έπαιρνε μαζί 
του, καί κείνοι δέν πλερωνόντανε μέ μεροκάματο μά 
είχανε μερτικό στό κέρδος. Ένας ή καί πιότεροι 
νοικοκυραΐοι τού δίνανε χρήματα γιά ν’ άγοράσγι τις 
πραμάτειες πού θά̂ λογάριαζε πώς θά του άφίνανε 
τό πιό πολύ κέρδος κ* ετσι έβγαινε στο ταξίδι. Τό 
καθαφτό εμπόριο είτανε νά πάνε στή Ρουσσία νά 
φορτώσουνε σιτάρι γιά τη Μαρσίλια ή τά άλλα λι
μάνια τής Μεσόγειας. Τά ταξίδια βαστούσανε 4 — 5 
μήνες καί στό γυρισμό, άφοϋ άφαιρούσανε όλα τά
έξοδα, μοιραζόντανε τό κέρδος μέ τόν άκόλουθο 
τρόπο :

Γιά τό καράβι μερδικά 10
Γιά τό δανεισμένο κεφάλαιο (δέν είτανε 
οσο κ* ή αξία τού καραβιού) » 10
(άν είτανε λιγότερο λιγοστέβανε ανά
λογα καί τά μερδικά).

Για τόν καπετάνιο » 3
Γιά τό γραμματικό » 2
Γιά τούς δυό λοστρόμους'(άπό 2 μερ
δικά ό καθένας) » 4

Γιά τό μάγερα 5> 2

— Τό λοιπόν—είπ’ ο γιατρός — αύριο νά πάμε 
δίχως άλλο. ΙΙιάνει ό Θόδωρος εν’ αμάξι κ* ¿ρέε
ται καί σάς παίρνει. Έγώ θά σάς περιμένω στά
« Κ ύματα ».

— Νά φύγουμε πέντε πεντέμιση...
— "Α μπά ! τί λες καλέ 1 Πρέπει νά φύγουμε 

στίς τέσσερες γιά νά ίδοΰμε κάτι. θέμε δυό ώρες 
δρόμο ίσαμε τήν Παλιά Κόρινθο.

— θά βαλαντώσουμ.ε μέσ’ στήν ζέστη, βρέ 
παιδί...

— Σάν ξεκινήσουμε άργότερα θά νυχτωθούμε ! 
—- Καλά, λοιπόν, συφωνημένα* στίς 4 τό άμάξι

θάναι δώ—είπ’ ό Θόδωρος, πού αγαπούσε πάντα 
τήν τάξη.

— Μπράβο ! Τώρα, βρέ παιδιά, θά μέ συμπα- 
θάτε νά γύρω εδωνά λιγάκι, νά τόν πάρω... δέ βα
στώ πιά, τά μάτια μου κάνουν πουλάκια καί σφα
λούνε !

— Ξέρεις, γιατρέ, τούπ’ ό Κώστας, δέν πέ
φτεις καλλίτερα στή βάρκα τού Θόδωρου ; ΤΗρθε μέ 
τόν ΥΑράπη 1 Θά κουνιέσαι κιόλας καί θά νανουρί
ζεσαι ώς νά φύγετε....

— Μωρ' αλήθεια ! Νά καί μιά γνωστική σκέψη 
άπ’ τό κεφάλι σου ...Δός μου τώρα τό χέρι σου νά
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Ό  r i O Y J W ñ X , ,
ίςΗΘΕ h;BPIR^H

Στούς 4 πρώτους γάφτες, τιμονιέρηδες 
(άπό i V# μερδικό) » 6

Στους 30 νάφτες (ενα μερδικό δ καθένας) » 30
Στους 4 μούτσους(μισό τέταρτο στόνκαθ.)» 2

69 (4)
*11 τιμιότη όλσνώνε είχανε 4ονομαστη καί μόλο

■πού δεν κάνανε συβόλαια (άναμεταξύ τους, δεν α
κούστηκε τό παραμικρό παράπονο γιά κατάχρηση η 
γέλασμα. Μ’ άφτό τον τρόπο κατορθώσανε τά τρία 
αυτά ξερόνησα σκαρώνοντας ένα στόλο σημαντικό ν* 
άπυχτήσουνε περιουσίες μεγάλες πού Θά είτανε αδύ
νατο νά γίνουνε άν ό καθένας έμενε μοναχός του.

(áxoXovfai) ΠΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

1} F . Boulangei·. A m belakie  σελ. 1 0 5 .

Τ  Ο , Ξ Α  / V S N l ^ J W R

— Τον χρόνον μ ί  κολό.

Πάβεις δονκάνι ;...Θ 3 ακουστή
τό Ιρωτικό δερμ όη ,
τό φκιάρι που χαρμπώνει
τό στάρι τό ξα&ό,
και των παιδιών τό π λάλημα
μ ϊ  τά σακιά στη ράχη.
Πια <3έν κουνά τό ατάχι... 
κοιμάται οτό κοιλό.

— Τοϋ χρόνον μέ καλό.

Κοτόπουλά μ ον λέφτερα 
τά σκύβαλα άλωνέψ*τε} 
φοράδες μον μισέψ*%ε> 
στ’ ¿θάνατο βουνό.
Καί oh τσαρδάκι γκρέμισε, 
φράχτες πια ξαπλωδήτε, 
σονργκιά^μον μαζωχτητε..
Τον χρόνον μ ϊ  καλό.

— Του χρόνον με καλό·

Θ. ΚΑΤΡΑΠΑΝΗΣ

ση*ο.>θώ...ισια ! μωρ’ ίσια I
— Τότε, είπ’ η κυρία Σεβαστή, πάω καί γώ, 

παιδιά, νά πέσω. Δεν |χω πολύ κέφι απόψε. Καλή 
νύχτα σας !

Με χίλια βάσανα κατώρθωσ' δ Άράπης νά φέ- 
ρη τό γιατρό στη βάρκα του, κοψομεσασμένος απ' 
τό βάρος του· δεν είτανε παιχνίδι νά κουβαλήσης 
στά χέρια το γέρο- γιατρό, τον δλοστρόγγυλο, πού 
θά ζύγιζε, σίγουρα, καμιά έννενηνταριά οκάδες, άφη 
σε πού δεν εδινε καμιά βοήθεια, παρατώντας τό 
κουφάρι του σάν πεθαμένο. Τον έμπασε στη βάρκα, 
μέ τη βοήθεια τού συντρόφου του, τού Σπύρου, τού 
στρώσε στην πρύμη τό χαλί, τούβαλε κ’ έ'να μαξι
λάρι καί σε λίγο δ γιατρός τόν πήρε για καλά, ρο
χαλίζοντας. Τά παιδιά ξαναγυρίσανε στά βραχάκια 
καί χαζεύανε κοιτάζοντας τή θάλασσα.

•— Δέ σάς φαίνεται πώς τό κόκκινο φανάρι τού 
καναλιού ταξειδεύει ; κοίταξε κεΤ, Θόδωρε ζερβά...

— Δυό κόκκινα φώτα βλέπω, θάναι, ξέρεις, κα
νένα βαποράκι τού καναλιού...

■— Νά καί τό πράσινο φανάρι στην άλλη πάν 
τα, νά καί τρίτο φως ψηλά ! Είναι βαπόρι μεγάλο 
κ’ έρχεται Γσια κατά δώ...

— Τέτοια ώρα βαπόρι ; Δεν πιάνουνε τέτοια

ΣΎΊ̂ ΤΤΌΙνσΉ; ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ 
Γ χ ά  τ η ν  Α θ ή ν α  Δ ρ . 8 .—  Γ%ά τ Ι ς  ’Ε π α ρ χ ίε ς  δ ρ . 7 

Γ χ ά  τ ό  ’ Ε ξ ω τ ε ρ ικ ό  φ ρ .  χ ρ .  * ° ·

Γ ια  τ ις  επαρχίες δεχόμαστε κ α ι τρ ίμ η νες  (2 δρ. την τ ρ ι

μ η ν ία ) σνντρομές.
Κ ανένας δε γρ άφετα ι ανντρομητης  α δε στε ίλε ι μπροστά  

τη συντρομή τον.

10 Χ,εφτά τό φύλλο λεφτά 10

ΒΡ ΙΣ Κ Ε Τ Α Ι. Σ τ ό  κ ιό ό κ ια  ( Σ ύ ν τ α γ μ α ,  ’Ο μ ό νο ια ,  
Ε θν. Τ ρ ά π ε ζ α  ‘Τ π .  Ο ίκ ο ν ο μ ικ ώ ν ,  Σ τ α θ μ ό ς  Τ ρ ο χ ιό 
δ ρ ο μ ο υ  ( 'Α κ α δ η μ ία ) ,Β ο υ λ ή ,  Σ τ α θ μ ό ς  ύ π ό γ ε ιο υ  Σ ιδ ε -  
ρ ό δ ρ ο μ ο υ  (’Ο μ ό νο ια ) , δ τ ά  β ιβ λ ιο π ω λ ε ία  « Έ ό τ ία ς »  Γ. 
Κ ο λ ά ρ ο υ  κ α ί  Σ α κ έ τ ο υ  ( ά ν τ ίκ ρ υ  Ο τή Β ο υ λ ή ) .

Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Α Κ ΙΑ
*0 Δ ιάδοχος κ ι ό  Τ αγματάρχης  — Γ ενναδια-

κο ϊ φ αμ φ αρ ον ισμ ο ί—  Γ εννάδιος κ ι Α λή 
θ ε ια —Μ ια έκκληση.

Σ ΤΑ  Γ Υ Μ Ν Α Σ ΙΑ  τα στρατιω τικά  πον γενήκανε την 
περασμένη βδομάδα στην Π άτρα) δταν πέρασε άπδ κ ε ΐ ό 
Διάδοχος, κάπ ιος ταγματάρχης τον πεζικού  τά θαλάσσωσε.Κ ι 
ο Δ ιάδοχος, άφοϋ τοϋψα?.ε πρ ώ τα  τόν αναβαλλόμενο, τον- 
καμε κ ι αυτή την παρατήρηση  :

— Κ  δμω ς σε προβιβάσανε και ταγματάρχη !
Ό  κ . ταγματάρχης^ νστερ’ ά π ' ολα α ντά ,δ εν  πα ρ α ιτή θη 

κε άπό τό στρατέ / τουλάχιστο οI φημερίδες δ* γράψανε τ ί 
ποτα τετ ιο ' μά οντε κα ι μίλησε έν& μπορούσε, ατέλνίντας  
στον άγνριστο την πε ιθαρχ ία  μπροστά οτό φ ιλότιμο - τον πον  
κατακονρελιάστηκε, νά μιλήσει ατό Διάδοχο κα ί νάν τον πε ι ι

— Και τ ί  φ τ α ίω , Ι γώ , *Υψηλότατε, ά ν  μ ε  προβιβάσα
νε ;  Μ ον δώσανε ένα γαλόνι παραπάνον κα ί τό πή ρ α . Καί 
θάμ οννα  κοντός ά ν  δεν τδπαιρνα [ ΤΙ φ τα ίω  εγώ  γιά τόν 
προβιβασμό μον ;  Φταίνε κείνο ι πο ν  φορτώνουνε μέ γαλόνια 
τά  κούτσουρα  καί κείνους πρέπει νά πάτε νά βρείτε , ’ Υ ψ η 
λότατε, κ α ί νάν τονς βρίσετε. Κι δχι εμένα I

Κ ' επειδή  έ > :ε Ι ν · ι  λέγονντα ι δλοι μ α ζ ί μ 'έ 'να  δνομα  
Ρωμαΐίκ*, ήγονν  Ελληνική Πολιτεία, μέ χήν Ε λ 
λην ική  Π ολιτεία έπρεπε νάν τά βάλει ό Διάδοχος κ ι δχ ι νά 
φ ορ τω θ ε ί άδικα τώ ν άδίκω νε ενα φ τω χό ταγματάρχη  κ α ι 
νάν τον βγάλει τό κα ινούρ ιο  γαλόνι ζννό ,

*
Τ Α  ΠΙΣΩ μπρό; πάλι ! *0 κ. Γεννάδιος τής Λόντρας 

ξαναμίλησε γ ιά  τή  γλώσσα, ξαναμάσσηβε δηλ. τ ις  γνωστές 
του αηδίες, κ ι ό διαβολάθρωπος ό Σ ταματίου μας τίς  
σερβίρησε τήν περασμένη Κεριακή στήν « ’ Ακρόπολη» μ*

ώρα βαπόρια ! — είπ’ ό Γιάννης μέ τη συνηθισμένη 
επιμονή του.

— Μά τί συζητάς, αδερφέ, πού φαίνεται πια 
ξεκάθαρα, δε βλέπεις ;

’Αλήθεια, ξεχώριζε κανείς λίγο λίγο στη σκο
τεινιά τό πλεούμενο νησάκι πού κατά κει ζύγωνε 
γοργοτάξειδο. Στην άρχή μόνο τά χρωματιστά φα
νάρια καί τό ψηλό τού καταρτιού θωρούσανε, μά σε 
λίγο γύρισε κάπως την πλώρη του καί φαινότανε 
καθαρά μόνο τό κόκκινο κι άλλα πολλά στη σειρά, 
άπ’ τΙς φωτισμένες του καμαρίτσες.Στη βαθιά σιγα
λιά βαρύ κι άγριο ακούστηκε τού βαποριού τό σφύ
ριγμα καί γύρω τά βουνά τάντιλαλήσανε. Το βαπό
ρι έπιανε στό Λουτράκι

— Τί άνεμο I—είπ’ ό Γιάννης—καινούριο δρο
μολόγιο κάνανε ;

— Έτσι φαίνεται;) Βλέπεις πώς*δέν ίχεις πάν· 
τα δίκιο κύρ Γιάννη !

— Πες τήν αλήθεια, τέτοια ώρα περίμενες βα
πόρι ;

' βέβαια, μά νά πού τό είδαμε !
Τό βαπόρι ζύγωσε στά «Κύματα» καί σφύριξε 

δυό τρεις απανωτού φορές, φανερώνοντας πώς δέν έ- 
χεί καιρό νά περιμενη. Τέτοια ώρα νά μπαρκαριστή

ενα ό'μορψο άρθρο, δημοτικώτατα  γραμένο.
Κ αί είπεν ό κ. Γεννάδιος :
—  Δ ίατί νά λέτε Κάϊζερ  καί οχι Καίσαρα ;  Κ άρνεζη

καί όχι Καρνρνέγχην ,* Π ιέρ  Λοτί χα,ί όχι Π έτρον Αότκη ;
Μ οναχό καί όχι Μόνοιπον ; Τ ατό ί καί όχι Δ εχέλειαν ;

Εϊπε αι άλλα. Είπε :
— Ιΐας άνθρωπος δία του τρόπου καθ’ δν εκφράζεται, 

μαρτυρεί άκουσίως καί άπροβουλεύτως τό ποιόν τών διαλο
γ ισμώ ν του καί τής ψυχής του τή ν  ροπήν. (Συμφωνότα.·* 
toi 1 Τό ποιόν, ή  ροπή κτλ . τοϋ κ. Γεννάδιου είναι σκο*· 
λαστικώ τατα). Προσέξατε νά μή  χάσω μεν τή ν γλώσσαν 
μας, τή ν  πολυτιμωτέραν τών κληρονομιών 3σας ελαχον πο
τέ είς γένος ανθρώπων».

Κ α ί είναι νά χτυπάει κανείς το κεφάλι του στόν τοίχο 
0τα συλλογιστεί πώς βρεθήκανε μυαλωμένοι Ρωμιοί που 
τό θεωρήσανε εθνική συμφορά γ ια τί δεν πέτυχε αυτός ό 
κύριος στ ίς βουλευτικές εκλογές ή  τουλάχιστο γ ια τί ί ε  διο
ρίστηκε πρέσβης στή Λόντρα I 

★

Κ Α Λ Α  δμως του τή  σκάρωσε ό Σ ταματίου. * 0  κυρ 
Γεννάδιος του είπε :

—  Έ γκατελείψατε τό μουσιοΰ ΙΙσικαρΙς με τά γλω σ
σικά του τέρατα καί εκτρώματα καί όλους τούς εκβεββκ- 
χευμένους χυδαίους βαρβαρίζ&ντας καί άνοίςστε τούς οφθαλ
μούς εις τήν ’Α λήθειαν 1...

Κι ό Σταματίου, τόσο συγκινήθηκε από τά λόγια του, 
που Ιπιασε κ ’εγραψε τό  άρθρο του στήν αληθινή μας γλώ σ
σα πού τή  βρίσκει χυδαία καί βάρβαρ’/j ό κύρ Γεννάδιος, 
γ ιατί δ άμοιρος δέν τάξιώθηκε, μά οΰτε καί θάν τάξιοιΟεΓ 
ποτέ, νανοίξει τά μ ά τια  του καί νά οεί τή ν ’Αλήθεια.

★
«ΊΟ  ΒΡΑΔΙ τής 1ης τού Ίβοη επιασε φω τιά , τό πώς 

κανένας δεν ξέρει καλά, ή  ’Ε κκλησία τω ν "Αγ. Πάντων 
καί του Νεομάρτυρα Γεωργίου. Είτανε νύχτα βαθιά, δλο· 
¿κοιμόταν, κανένας δέν τό δοκήθηκε στή ν άοχή τη ς, κ ι 
Ιτσ ι ή άγρια φω τιά  ευρηκε καιρό νά τά  καταφάει όλα. 
’ Από τό βράδι εκείνο εκκλησία δεν υπάρχει π ιά. Σ τή  θέ
ση της τέσσερεις μαυρισμένοι τοίχοι ΰψώ^ουνταΓ σέ π ιά 
νει λύπηση στή ν καρδιά ! Ί Ι  στέγη  πεσμένη , τά παράθυ
ρα, οί θύρες καμένες, τό Εικονοστάσι συντρ ίμματα  καί τοϋ 
θαματουργοϋ Νεομάρτυρα ή εικόνα καμένη. Μονάχα τό ά
γιο Ποτήρι καί τοϋ άγιου Μύρου ή θήκη εμειναν άνεγγ ι-  
χ τα , λες καί μας τάφισε ό Μέγας Θεός γ ιά  νά μ ά : π ε ι : 
Νά, τά  άγιά  μου αυτά , με αυτά θά θεμελιώσετε καινούριο 
τό Ναό μου».

Κ αί ξακολουθει μέ τήν ίδια όμορφη γλώσσα καί με τό 
ίδιο πονεμένο ΰφος ή έκκληση  πού κάμανε οί ΓΙαξίνοί επ ί
τροποι «τής εκκλησίας τώ ν ά γ . Πάντων καί τού άγ· Γεωρ
γίου «ρός τούς πανταχοϋ Μαξινούς καί κάθε Χριστιανόν».

Κ ι ό Κ ώστας ό Μακρής ποΰγραψε τή ν έκκληση α υ τή ,  
δυό καλά μαζί πέτυχε* καί τούς ΓΙαξινούς θά συγκινήσει, 
μ ιλώ ντας τους ίσ ια  στήν καρδιά, νά δώσούν δ ,τ ι μπορεί ό 
καθένας τους γ ιά  νά ξαναχτιστεί ή  καμένη εκκλησία, καί 
τούς πατρ ιώτες τους δλους θάν τούς μπάσει στό Γλωσσικό  
ζή τη μ α , χωρίς νάν τό καταλάβουν, άφοϋ ή έκκλησή του 
θά διαβαστεί άπό δλους τούς Παξινούς .

κανείς δέν το*χε, φαίνεται, σκοπό καί πολύ ώρα δέν 
άργοπόρεψε τό βαπόρι. Θάφησε κανένα ταξειδιώτη, 
σάν είχε, καί μ’ ενα στερνό σφύριγμα ξανακίνησε. 
Μέ τά σφυρίγματα τού βαποριού βγήκε όξω κ’ ή 
Μαριώ καί χάζευε κι αυτή μαζί μέ τά παιδιά κοι
τάζοντας το. Σάν ξεκίνησ’ ετρεξε βιαστική στο 
φούρνο, πούχε μαζώμένα θυμάρια καί ξερόκλαδα, 
πήρ’ άπ’ αυτά στήν άγκαλιά της όσα μπόρεσε πιό
τερα κ’ έστησε τέσσερες πέντε σωρούς πάνω στής 
ακρογιαλιάς τά βραχάκια, στή σειρά, χύνοντας σέ 
κάθε σωρό καί λίγ’ άχερα.

— Τί κάνεις αυτού, βρέ Μαριώ, τόν "Αη Γιάννη 
μάς έφερες ;

— Μονάχα τού Κλυδώνου θάνάβουμε φωτιές ; 
Στασου τώρα νά δής τί όμορφα πού θάναι I Πρώτη 
βολά π’ θά περάσ* τή νύχτα βαπόρ’ θάν τό χαιρε
τήσουμε μέ τί; φωτιές μου !

Το βαπόρι ζύγωνε τώρα στόν Κάβο, άκρη άκρη 
πλέοντας, κι άκουγότανε ντοΰπ ντούπ ! καθαρά ό 
κρότος τής μηχανής του Ζουγραφιζότανε φωτερό τό 
σκαρί του στής νύχτας τή σκοτεινιά, σάν ξωτικό 
τής θάλασσας τελώνιο, μάστρκφτερά μύρια μάτια, 
πούβγαζε στήν άνάσα του σπίθες καί καπνούς, τράν
ταζε τριγύρω τά βουνά στό μουγγρητό του κι άφιν’
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Η Β Λ Τ Ι Ί Κ Α

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
«Δράμα είς μ έρη  τρ ία* .
Σ υγραφ έας Σ . Μ ελάς.

Η άξια ενός θεκτρικού έργου δέ θά κριθή άπο 
την άξίχ του μύθου. Μ'.ά συγκινητικά Ιστορία, ένα 
τραγικό ρομάντζο γιά νά ζωντανευτούνδ πάνου στη 
σκηνή, χρειάζουνται την πνοή εκείνη της σπαρταρι
στής άληθινότητας πού έχουνε οί άνθρωποι μέσα 
οτόν κόσμο. "Οτα, λείπει αυτό, ό μύθος ξετυλίγεται 
στο θέατρο, μά παύει νά λειτουργάς κείνη ιη στιγ
μή ή ξεχωριστή θεατρική Τέχνη. Γιά τούτο ένας 
δηγηματογράφος, οσο μεγάλος κι αν είναι, μπορεί 
αξιόλογα νά αή μπορέσς νά σταθή καί θεατρικός 
συγραφέας.

Φοβάμαι πέος τό τέτοιο ξεχώρισμα τής μεγά
λη; Τέχνης τής σκηνής, άπό κάθε άλλο είδος, δεν 
έχει μελετηθεί στόν τόπο μας οσο θάπρεπε. Γιά 
τούτο ή συγχιση πού ακολουθεί αυτή την άβλεψιά, 
μέρα μέ τή μέρα μεγαλώνει, και μάλιστα σε κείνα 
τά ταλέντα πού δίνουν μια υπόσχεση κάποιας κα
λής μέρας γιά τή φιλολογία μας.

Τό παραμύθι είναι παραμύθι καί μόνο παραμύ
θι. Γιά νά γίντι δράμα, άν τύχη καί κλεΤ μέσα του 
δραματικά στοιχεΓα, δεν είναι άρκετό νά παρθς ή 
υπόθεσή του ατόφια, καί νά ξεχυθή σέ διάλογο. 
Γιατί τότε δε θ’ άλλάξς ουσιαστικά. Ή (ξωτερι- 
κή του μορφή θ’ άλλάξς μόνο, καί θά μείν-/) στο 
βάθος παραμύθι με διάλογο. Κάτι άλλο πιο αλ
λιώτικο πρέπει νά πάθη. θά χωνευτή μέσα στη 
δουλειά τού τεχνίτη, θά μαδηθή από κάθε δηγη- 
ματικό στοιχείο, θά ξαπλωθς στο πλατύ τραπέζι 
τής ζωής, θά χάση τό φανταστικό κάΐ θά ντυθς τή 
σάρκα καί τά κόκκαλα τού πραματικοΟ, τού τωρι
νού, τού αληθινού, του άποΧύτως άνθρώπινου.

Έτσι τό παραμύθι θά φύγς, καί θά μείνουν οί 
άνθρωποι που έπλεξαν τά τραγικά γεγονότα πού 
άπό τήν ουσία τους βγήκε τό παραμύθι. Τά τραγι
κά γεγονότα θά παρουσίαση ό συγραφέας στό θέατρο, 
ντυμένα μέ τήν τέχνη του. Κ’ ή τέχνη του θά ει 
ναι ή ζωή οτήν ονοία κι οχι ή ζωή οτή μορφή.

Ό συγραφέας τού «Κόκκινου πουκάμισου» πήρε 
μια συγκινητική ιστορία τής φαντασίας του, καί 
μάς τήν παρουσίασε ζωντανή στή σκηνή μονάχα 
κατά τή μορφή.

Ή ιστορία αυτή δείχνει πλούτο φαντασίας, τέ
χνη δηγηματογραφική πρώτης γραμμής, παρατηρη
τικότητα στην ψυχή τού λαού μας άξια κάθε Ιπαι-

άφρούς στή διάβα του ! Οί φωτιές τής Μαριώς άνα- 
φτήκανε κι ό Κάβος όλος ροδοκοκκίνησε κ* ελαμψε, 
σά νά ντύθηκε τά γιορτερά του. ‘Η Μαριώ στηλώ- 
θηκε λιγερή κοντά στή μεγαλύτερη φωτιά, στό πιό 
ψηλό βραχάκι. Τής έπεσε τό μαντύλ’ άπ’ τό κεφά
λι καί τά μακριά της μαλλιά, πού λεύτερ’ άνεμί- 
ζανε, κ’ ή άσπρη πουκαμίσα, μέ τά μανίκια τά 
πλατιά, κ’ ή κεντημένη της ποδιά, πούζωνε τή λι
γνή μεσούλα, ρόδισαν καί λάμψανε στής φλόγας την 
άντίφεγγίά, κάποια θεϊκή λαμπράδα χύνοντας στην 
ομορφιά της I Δρυίσα σωστή, πού φύλαε τη φωτιά 
της ακοίμητη στό ρουμάνι, άρπαξε μι* κλάρα μι- 
σαναμμένη καί κουνώντάς τη δεξιά καί ζερβά «μπή
ξε μιά φωνή τού βαποριού πού περνούσ' αγνάντια - 
στό καλό, στό καλό I Καί τότες άπ’ τό' βαπόρι 
βγήκε μιά τρανταχτή φωνή κ’ έσκισε τον άγέρα — 
Μπουμπουλίνα γιά σου I Καλό γαμπρό I — Πέρασε 
γοργά τό βαπόρι καί πίσ* άπ’ τόν Κάβο κρύφτηκε, 
στέλνοντας χαιρετίσματα μέ κάτι παιχνιδιάρικα 
κυματάκια, πού σέ λίγο φιλήσανε τήν ακρογιαλιά.

— Γιά σου Μπουμπουλίνα I Καλά τά κατάφε-

νου, δύναμη στή σύλληψη καί στό πλέξιμο, Ικανό- | 
τητα στό μεταχείρισμ* τής δημοτικής μας γλώσ
σας. ‘Αν ό συγραφέας τής έ'δινε τή μορφή τού ρο~ 
μάντζου, θά πλούτιζε τή νεώτερη φιλολογία μας μ ’ 
ένα $ργο· Δυστυχώς Ιλειψε ή επίγνωση, καί γιά 
τούτο δεν μπορούμε παρά νά εκφράσουμε τήν άπο- 
ρία μας.

★

*Η γριά κυρά-Φρόσω είχε άρραβωνιασμενη τήν 
κόρη της, τήν Άγνούλα, μ* έ'ναν εργάτη, τό Σταύ
ρο. Ξάφνω αύτος πλανημένος άπό ϊνα χαμόγελο 
μιάς όμορφης κοπέλλας, τής Τριανταφυλλιάς, γυρί
ζει τό δαχτυλίδι τού άρρκβώνα του πίσω, καί σε 
λίγο την παντρεύεται, τήν ιδι% κείνη’μέρα πού άπό 
τόν καημό της πεθαίνει ή Άγνούλα. Ή Τριαντα
φυλλιά δε στέκεται πιστή στόν άντρα της, μά τρα
βηγμένη μυστηοιακά άπό τό κόκκινο πουκάμισο ενός 
άλλου λεβέντη, τού Άχιλλέα, παραδίνεται σ’ αύ 
τον όλόσωμη. Ό Άχιλλέας, άνθρωπος πού ή όμορ - 
φιά του τόν «καμε νά ρουφήξη Γσα μέ τόν πάτο τό 
ποτήρι τής. γυναικείας αγάπης, βάνει αύτί στα πα
ρακάλια τής κυρά Φρόσως καί σέ μιά στιγμή έοω- 
τιάρικη, κλέβει άπό τό λαιμό τής Τριανταφυλλιάς 
τό φυλαχτό της. Ό Σταύρο;, άπό τή γριά μητε'ρα 
τής Άγνούλας, μαθαίνει τή συφορά του, παίρνοντας 
καί τό σημάδι. Σέ μιά κατοπινή σκηνή ή Τριαντα
φυλλιά τού τά μαοτυράει όλα, κι αυτός τήν άφίνει 
βαθύτατα συντρίμμενος γιά νά̂ πάη, καθώς λέει ει 
ρωνικά, νά βάψη κόκκινο τό πουκάμισό του, μέ την 
ελπίδα άπό δώ κι όμπρός νά τής άρέση κι αυτός 
σάν τόν Άχιλλέα.

Μέσα σέ μιά ταβέρνα βρίσκει τόν Άχιλλέα καί 
σέ μιά στιγμ.ή πού μένουνε μονάχοι σβύνει τό φως 
καί όρμάει πάνου του μέ τό μαχαίρι νά τονέ σκοτώ- 
ση. Ό σκοπός του πετυχαίνει, μά φεύγει κι αυτός 
άπό κεΤ μέ μιά καλή μαχαιριά στα στήθια, Γυ
ρίζοντας σπίτι του βρίσκει τήν Τριανταφυλλιά κοι
μισμένη, ύστβρα άπό την τόση λαχτάρα. Σέ λίγο 
δμως ξυπνάει αύτή άπό «να κα·.ό όνειρο, καί μα
θαίνει άπό τό Σταύρο τό φόνο τού Άχιλλέα. Τρέ
μει τώρα γιά το κακό τούτο, καί συβουλεύει τό 
Σταύρο νά φύγγι... Αυτός φοβάται, βλέποντας τό 
φάντασμα τή; πρώτης αρραβωνιαστικιάς του. Μά 
ξάφνω τά αίματα πού τρέχουν άπό τήν πληγή του 
κάνουν τήν Τριανταφυλλιά νά νοιώση τή μεγάλη 
συφορά πού τή βρήκε. Ξεφρενιασμένη τρεχει στό 
παράθυρο, φωνάζει τούς γειτόνου; νά τής δώσουνε 
βοήθεια. Κανείς δεν άκούει. Μονάχα μιά γειτόνισ-

ρες — είπ’ ό Κώστας γελώντας
— Δέ μ' λες, κύρ Κώστα μ’, τ' είταν’ αύτή... 

πώς τήν είπε...ή Μ̂ ουλίνα ;
— Μπου-μπου-λίνα, ζαβή ! Είταν« καπετάνισ

σα, μεγάλη καί τρανταχτή ! Τί λές, Μαριώ, πάς 
νά τή; μοιάσης ;

— *Άμ &ς γενή γιά πόλεμος, νάρθ δ Τούρκος 
στό χωριό μ' καί γλέπβις !

— Άλλοί μας, κακομοίρα, νάρθ* ό Τούρκος στό 
χωριό σου ϊ

Μεσάνυχτα, βρί παιδιά, είπ’ ό Θόδωρος 
κοιτάζοντας τό ρολόϊ του. Έχετ* όρεξη να ξημερω 
θούμε ;

— Κι άν κάτσουμ* Γσαμε τή μιά σκοτωμός 
δεν είναι I

— Ναί, μά γιά σάς πού είστε στο σπιτάκι 
σας* γώ μέ τό γιατρό θά κάνω ταξίδι, θκ κρυώση 
κιόλας ό δύστυχο; μες στη βάρκα,.,

— Έ ! πηγαίνετε, τό λοιπόν... Αύριο τάμάξι 
θάναι δώ στις τ«σσ«ρες··.τάπαμε I

— "Εννοια σου I Καλή νύχτα παιδιά I
Σέ λίγο ή βαρκούλα σιγά σιγά, σά νυσταγμένη, 

άφινε τόν Κάβο, γυρίζοντας στο Λουτράκι.
( άκολον&έί)

σα παρουσιάζεται, ή κυρά Φρόσω. *0 Σταύρος τή 
στιγμή έκείνη τού ξεψυχισμού του κράζει κοντά του 
τη μητέρα τής Άγνούλα; καί διίγνοντά; της τήν 
Τριανταφυλλιά μέ σβυσμένη φωνή λέει :

— ΙΙάρ’την οςω. Θίλω νά πεθάνω μοναχός μου!
★

Ό Σταύρος μένει άζουγράφιστος άπό τό συ 
γραφέα. Τά ποιητικά του λόγια καί τά παραμύθια 
που δηγιέται δέ σώνουν νά μά; τονέ δείξουν κατά- 
βαθα. Ό Άχιλλέα; στέκεται πιό καλλίτερα ζου- 
γραφισμένος. Είναι ό άνθρωπος πού παίζει μέ τόν 
έρωτα καί πού γι’ αυτό ίσα ίσα περιφρονεΐ οσο 
παίρνει τίς γυναίκες, τά αντικείμενα αύτά των παι- 
χνιδιών του. Ό,π κάνει μέ τήν Τριανταφυλλιά, 
τόκανε μέ τόσες καί τόσες άλλες. ΓΓ αυτό καμιά 
χωριστή σημασία δέ δίνει στήν περιπέτεια αύτή, 
πού τού φερνει τό τέλος.

Στό χχραχτήοα τής Τριανταφυλλιάς βρίσκουμε 
κάμποση αντίφαση. Ή θαρρετή γυναίκα πού άπα- 
τάιΐ τόν άντρα της, χωρίς νά τη μέλη, πού τρα - 
βιέται στο έγκλημα, τραγουδώντας, πού άκολουθεΐ 
τυφλά τό πάθος της το ερωτικό, σέ άλλες στιγμές 
δείχνεται τόσο δειλή άστε νά ξομολογιέται την έ
νοχή της στόν άντρα της, σέ μιά του κουβέντα, σ’ 
ένα του βλέμμα, τόσο εύκολα καί τόσο άπλά, 
άντίθετα μέ τήν πρεπούμενη πονηριά της. Ή κυρά 
Φρόσω πολύ παραμυθένια. Ζή μέ τόν καημό τής έκ- 
δίκηση; καί ή ζωή της είναι άφιερωμενη σέ τούτο. 

★
Ό Άχιλλέας μϊσα στήν ταβέρνα, 0τα σηκώνε

ται νά χτυπήση τό Σταύρο, λέει : «Μέ τά λόγια
πού είπες μού’άγγιξες τό φιλότιμο». Ό συγραφέας 
ήθελε νά δικιολογήση την πρόκληση τού Σταύρου. 
Μά αυτό, επρεπ« νά τό νοιώση ό θεατής, κι όχι νά 
τοΟ τό πή ό συγραφέας. Ό θεατής έπρεπε σύφωνα 
μ' εκεινκ πού θά έβλεπε πάνου στή σκηνή νά κάμη 
αύτή τή σκέψη : «Τώρα σηκώνεται ό Άχιλλέας νά 
χτυπήση τό Σταύρο. “Εχει δίκιο, γιατί μέ τά λό
για πού τού λέει τού αγγίζει τό φιλότιμο». Αυτό 
όμως δέν τό λέει ό θεατής, τό βρίσκει έτοιμο άπό 
τό συγραφέα. Άρκ, δηγηματική φράση βαλμένη 
μέσα στό διάλογο.

Στό σκοτάδι μέσα πού σκοτώνεται ό Άχιλλέας, 
ό θεατής δέ νοιώθει πώς πληγώνεται κι ό Σταύρος. 
Για νά τό καταλάβη αύτό,πρέπει οί ηθοποιοί νά το 
κάμουν σιγά σιγά, Μά τότε χάνει ή σκηνή τού 
άρπαγμοϋ τή φυσικότητα της. Κι όμως σ’ αύτό στη - 
ρίζεται όλο τό τρίτο μέρος. Τό καταλαβαίνει ό θεα
τής, μά πολύ άργά. Ή συγκίνηση θά ειταν άλ- 
λοιώτικη άν τό ήξερε πρί σηκωθή ή αΛΧαίχ. *Άρα, 
παράλειψη σημαντική, γιά άδυνκμίχ κείνη τήν ώρα 
δηγηματικής περιγραφής.

Ή σκηνή τής ταβέρνας πόσο θά κέρδιζε &ν πε- 
ριγράφονταν σέ δήγημα ! “Έτσι πού είναι μαστορε
μένη, φαίνεται κουραστική καί οί κουβέντες των 
ανθρώπων τής δουλειά;, καθρέφτης τής κοινωνικής 
τους ψυχολογίας, χάνουνται άδικα.

θά μακραίναμε πολύ τό λόγο άν ξετάζαμε ενα 
ένα τά τέτοια καθέκαστα. Σύφωνα μ* αύτά μπορεί 
νά · άναλυθοΰνι όλε; οί σκηνές καί νά φανή καθαρά 
τό αντιθεατρικό τους, γιά νά βγή τό συμπέρασμα 
πού στην άρχή βάλαμε.

Δέν καταπιανόμαστε νά’μπούμε στή φιλοσοφική 
&έοη τού έργου. Όσο κι & στέκεται αναγκαίο «να 
τέτοιο ψάξιμό σέ μιά τέλεια ανάλυση «νος έργου, ε
μείς «χουμε τή γνώμη πώς πρώτα άπ* όλα Ινδία- 
φε'ρει σήμερα τό θέατρό μας ή Τέχνη. Σ’ αύτό πρέ- 

ί πει νά προσεχή ό σύχρονος κριτικός, γιατί στα πρω
ί τα βήματά της βρίσκεται ή θεατρική μας φιλολο
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γία, κ'εΰκολο το ξεγλύστρημα καί παραπάτημα "Αν 
κάνουμε καμιά φορά έξαίρεση για κανέλα πολεμικό 
Ιργο,αιτία κι άφορμή έ κβκος δρόμο; τού ενθουσια
σμού ή τής αδιαφορίας του κοινού μας.

*

'11 κ. Κυβ«λη 'Λδριανυύ έ'διίξε πώς δε σήκωνε1 
το ταλέντο της τέτοιους ρόλους, σάν τής Τριαντα
φυλλιάς. Ή φωνή της, η έκφρασή της, τά κίνήμα 
τώ της, τίποτα δεν 1 έλεγαν.* Επαιξε πολύ ψεύτικα, 
καί ζημίωσε σημαντικά καί τις λιγοστέ; δραματι 
κές στιγμές του έργου.

Ό κ. Παπαγεωργίου στο ρόλο του Σταύρου 
πολύ μέτριος. Ή φωνή του έπρεπε πιό ήμερη, καί 
τά κινήματα του λιγώτερο υπερβολικά. Ή κ Βώ- 
κου στό ρόλο της κυρά Φρόσως έπαιξε μέ αρκετό αί- 
στημα. ΓΙολύ κατάλληλη μονάχα γι» τέτοια μέρη.

Πρέπει όμως νά δμολογάσουμε πώς καί δ διά 
λογος του έργου πολύ άχαριστος στάθηκε γιά τούς 
ηθοποιού;.

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ

Τ Α  Β Ρ Α Χ Ι Α

* Ολόρθα, μονοκόμματα·, πελώρια! Αέν τά σκιάζονν 
τά βράγχια τά περήφανα σεισμοί κι άγριοκαίρια. 
Σνννεφοστόλιστες κορφές φηλώνονν προς τάατέρια, 
Δτα πόδια τους τά κύματα θρηνούν κι άναοτενάζουν.

"Εκεί ποδάρι 6έν πατά' τά βλέπουν και δειλιάζουν 
τά γίδια, τών άγριοτοπιών τάτρόμητα ξεφτέρια' 
μονάχα οι γλάροι τριγνρνονν και τάγρια περιστέρια 
μέσα στις μαύρες τους σκισμές πετοννε και φωλιάζουν

Κάστρα νεροθεμέλιωτα γιά ζωτικά παλάτια 
μακρνάθε οί ολόγυμνοι γκρεμοί φαντάζοννε στα

[μάτια.
Κι ο ναύτης, που όρμενίζει ¿κεΐ μέ σιγανό άγεράκι

άναγειρτός στην πρύμη τον καί τούς βω ρεΐ άπ
[  άγνάντια,

ποιοι δράκοι. συλλογίζεται, ποιοι θεριεμένοι δράκοι 
τούς πελεκήσαν μέ σπαθιά θεόρατα, γιγάντια.

ΜΕΛΙΚΕΡΤΗΣ

Ί Ν Γ Ε ,Α . Β Ι Β Α Ι Α

«ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚαΙ ΝΟ
ΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» Ύό^,ς I Τίϋχ. Α' 1908.

Ένας τόμος με κόκκινο ξώφυλλο, από 150 σε
λίδες, κυκλοφόρησε εδώ κ’ έ'να μήνα μ’ αυτό τόν 
τίτλο. ’Αληθινά μεγάλη περιφρόνηση πρέπει νά ύ- 
πάρχη γύρω μας σε κάθε σοβαρή εργασία, γιά νά 
πέραση απαρατήρητο άπό τόν τυπο μας, τό πρώτο 
τεύχος τού πρώτου άξιου λόγου επιστημονικού πε
ριοδικού που φάνηκε στόν τόπο μ-ας.

Έξη νέοι επιστήμονες, οί κ. κ. Α. ίΙαπανα- 
στασίου, Θ. Κουτούπης, Α. Δελμούζος, Θ. Πετι- 
μεζας, II. Άραβανηνός καί Κ. Τριανταφυλλόπου- 
λος, -ίναι οί συντάχτε; του.

*0 κλάδος τών κοινωνικών επιστημών, δ ίσα με 
τώρα περιφρονημένος καί παραγνωρισμένος, κατε
βαίνει γιομάτος .νιάτα καί ορμή, νά δ«ίξη τά πλοό- 
τη της άζίας του, σ’ ρλες τις εκδήλωσες τής κοι
νωνικής ζωής μας. Καινούριοι δρόμοι άνοίγουνται, 
καινούριο φως χύνεται, καινούρια έπιστηρ.ονικη κί
νηση αρχίζει νά χαράζη. ΊΙ έρευνα φεύγει άπό τόν 
κάμπο τής σκολαστικότητας καί άφαιρεμάδας, κ’ 
έρχεται νά πατήση σέ στέριο θεμέλιο, έρχεται νά 
μπή στη ζωή καί νά ξετάσν) τον άνθρωπο άπό τή

μεριά τής πραχτικότητας καί ωφελιμότητας, νά. 
κοιτάξϊ) τις μύριες σχέσες του μέσα στους άλλους, 
καί νά ξεχωρίση τούς νόμους πού κανονίζουν τά 
βήματα τών πολλών μέσα στή ζωή, 8συ τούτο 
είναι βολετό,—κι ακόμα να δείζη την Ιπίδραση τής 
οικονομικής δύναμης στό προδςυτικό περπάτημα 
τής κοινωνίας · '

Βασισμένη σέ τέτοιες συνθήκες ή καινούρια αύ 
τή $ρενί>α, δέν έρχεται βέβαια μέ το σκοπό νά κο- 
λακέψη τά παλιά καί νά τά δυναμώση. Φέρνει μα
ζί της την πολεμική ταραχή, την υπόσχεση μι*ς 
δυνατής μάχης, τήν έλπίδα μι$ς άλλαγής Ό,τΐ 
δείξη σάπιο πρέπει νά πεταχτή, ό,τι δείξη τυραν 
νικό πρέπει νά πέση, ό,τι δείξη σκουριασμένο πρέπει I 
νά καινουργέψη, Κ* έτσι δ τέτοιος θεωρητικός πό- I 
λεμος, θά 'σταθή δ πρόδρομος τού πραχτικού, θά 
τού άνοίξη τό δρόμο, θά̂ &ΰ φανέρωση τή μεριά 
πού πρέπει νά χτυπήση, θά τοΰ δείςη τόν τόπο πού 
πρέπει νά σταθή.

Ή α’Επιθεώρησις τών κοινωνικών καί νομικών 
επιστημών» τήν τέτοια έρευνα έρχεται νά βοηθή 
ση. Γιά τόν τόπο μας, αυτό είναι ένα σημάδι ση
μαντικό, κι άξίζει μεγάλος έπαινος στούς νέους.« 
πιστήμονες που πήραν τήν πρωτοβουλία μια; τέ
τοιας φροντίδας.

★

'Ο κ. Παπαναστασίου μέ τή μελετη του ¡«Με
θοδολογικά προβλήματα τής οικονομικής» μάς δίνει 
μΐά πλέρια εικόνα τού κάθε τρόπου πού μεταχειρί
ζεται σήμερα ή επιστήμη ξετάζοντας τις κοινωνικές 
σχέσες σύμφωνα μέ τις διάφορες οικονομικές συνθή- 
κες. Καί μέ τό άρθρο του α*Η άντικατάστασις τών 
χαρτίνων δι’ άργυρών κερμάτων» μάς μπάζει μέ με
γάλη ακρίβεια στα Ιστορικά καθέκαστα τοΰ θέμα 
τος, όσο κι ά σέ μερικά συμπεράσματα του χωράει 
κάχποση αντιλογία.

Σοβαρή είναι καί ή εργασία τού κ. Τριαντα- 
φυλλόπουλου στήν «Παπυρολογία» άπό τή μεριά πού 
ενδιαφέρει τδ Ρωμαϊκό δίκαιο. Ό ιστορικός κλάδος 
τού Δικαίου, πήρε καινούρια δύναμη άπό τήν άνακά· 
λυψη τών παπύρων τής Αίγυπτου, καί πολλά συμ 
περάσματα πού δέν είταν εξακριβωμένα, βεβαιώθη
καν Ιστορικά άπό τό ξέτασμα αυτών τών παπύρων. 
Εξόν άπ’ αυτό πολλοί θεσμοί άστικοΰ δικαίου καί 
δικονυμικοί, άγνωστοι γιά| τήν ώρα, βγήκανε στο 
φώ;.

Δέν πρέπει έδώ νά παραλείψουμε νά μνημονέ
ψουμε καί τήν'έργασία τού κ. Α. Άντρεάδη γιά 
τά οικονομικά τού Βυζαντίου καθώς καί τις με
λέτες του κ. Κουτούπη γιά τάν προστασία τή; 
εμπορικής ναυτιλίας καί τού κ. Α. Μυλωνά γιά 
τί; παρεμβολές τών Πανδεκτών.

Καί κάτι άλλο μάς έκαμε εντύπωση, μονάχα 
όμως στά άρθρα τού κ. Παπαναστασίου. Ή τάση 
του σέ μιά — έστω καί ασήμαντη -—απλοποίηση τής 
γλώσσας. Βέβαια δέ θά μπόρεση ν* άρνηθή κανένας 
πώς ή καθαρεύουσα στέκεται σήμερα ψευτοβασίλισ- 
σα στήν Ελληνική επιστήμη καί πώς εκείνο; πού 
θά θελήση νά τήν πειραξη κιντυνεύει τό λιγώτερο 
ν’ άφοριστή άπό τούς συναδερφούς του. Μά τούτο 
δέν εμποδίζει νά άναγνωρίζεται άπό κάθε μελετη
τή τού γλωσσικού ζητήματος, κακή καί ψυχρή ίκεί 
πού βρίσκεται, καί νά πολεμιέται μέ τό λοστό, γιά 
τό άνάξιο, άνελεύτερο, πισωδρομικό καί άντιεπιστη 
μονικό θρόνιασμά της. Ό κ. Παπαναστασίου είναι 
αδύνατο νά μήν τό κατάλαβε αύτό, καί γιά τήν α
πελπιστική νεκρομάρα της, θά πάσκισε νά ζωντα- 
νέψη λίγο τή δική τ;υ έκφραση. Τιμή του. ΤΙ άρ- 
χή έγινε, κ’ ή άρχή είναι τό μισο τού όλου.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ

Τ Ο  Χ Ρ Υ Σ Ο  Τ ’ Α Λ Ο Γ Ο
’Αφού ήπιαμε με τό φίλο μου τό νωματάρχη 

τρία τέσσερα κατοσταράκια άπό κείνη τήν αθάνατη 
ρετσίνα, μου δηγήθηκε μιά περίεργη παλιά ιστορία 
του.

Έβαλε τό ένα ποδάρι του άπά σταλλο, «τρά
βηξε δυο τρεΤς ρουφηξιές άπό τό τσιγάρο του, κι 
άρχισε :

Ειμουνα τότες ύπενωματάρχης. Μέ «ίχανε 
στείλει μέ τρ«Γς χωροφύλακες στο Μαραθώνα, γιά 
νά φυλάμε κάποιο'χripio, ποΰχαν* χτίσει γιά λωβο 
κομεΐο. Το είχανε έτοιμο μέ ολα του τά διαμερίσμα
τα, μά έμενε έρμο κι άδειο. Μέσα σ’ αύτο το χτί
ριο «μείναμε μεΐς. ’ Εγώ επιασα τό νεκροθάλαμο γιά 
κάμαρη μου. Κ' οί χωροφύλακες έμεναν« σ’ άλλες 
κάμαρες. Καλά περάσαμε κ«ΐ πέρα. Ησυχία, ρο- 
μάντσα κι άπό ύπερεσία γκιόκ ! Μά είχαμε όμως . 
μιά μοναξιά—’Απελπισία Όσο πού εσκώθηκα 
στο ύστερο καί πήα στήν Αθήνα χωρίς νά λάβω 
καμμιά διαταγή γιά ναρθω.

— «Πώς», μοΟ*λέει δ λοχαγό; μου, «εγκατέλει- 
ψες τή θέση σου ;»

— Κύριε λοχαγέ, τού κάνω, όταν θά τιμωρή 
σετε κανένανε φυλάκιση, νάν τόνε στέλνετε καλύτε
ρα κεΐ πέρα. Έδώ πού τούς φυλακίζετε όλα τά- 
χουνε καί τίποτις δέν τούς λείπει. Γιά στείλε τους 
εκεί πέρα, τού κάνω,Όχι πού πάτε καί στέλνετε ύ- 
παξιωματίκούς σ’ Ικείνη τήν έξορία... .

♦
Νά σου πώ τό λοιπο τούτη την περίεργη ίστο̂ ία;
Μιαν ήμέ̂ ια, πού λες, ειμουνα στό νεκροθάλαμον 

αύτό, στήν κάμαρη μου νά πούμε, ξαπλωμένος ά
πά στό κρεββάτι μου. Καθώς ειμουνα καί μισογδυ- 
μένος τό ρεβόλβερ τής ΰπερεσίας καί τό σπαθί μου 
τάχα άφήκει άπάνου στό τραπέζι. Καί ’γώ, μήν ε- 
χοντας τί άλλο νά κάμω, έδιάβαζα ξαπλωμένος στό 
κρεββάτι τά «’Απόκρυφα τών Παρισίων»..,.

Κείνη τήν ώρα άκούω βήματα.
\ — Κάποιος έρχεται, είπα. Έσκέφτηκα όμως
πώς θάν είναι ό χωροφύλακας πού γύριζε άπό τήν 
’Αθήνα. Έστελνα κάπου κάπου κανένα χωροφύλακα 
νά φί’ρνχι τίποτις ψώνια άπό τήν ’Αθήνα, γιατί κεΐ 
πέρα δέ βρίσκαμε ούτε βράχλα !_

Δέν είτανε όμως δ χωροφύλακας, Τά βήματα 
τούτα είτανε πιδ βαρειά.

— Πο ιός ξέρει ποιός νάναι...σκεφτόμουνα.

"Αφη*α τό λοιπόν τό βιβλίο πού διάβαζα, γιά 
νά σηκωθώ νά ίδώ ποιός είναι.

Μά νά σου μέ μιας καί παρουσιάζεται κάποιος 
στήν πόρτα τής κάμαρής μου.

Τί ά>θρωπο; όμως πού είτανε κείνος ! Τί α
γριάνθρωπος !

Έξαφνίστηκα κείνη τή στιγμή που τόν είδα. 
Όχι πού τόν ¿φοβήθηκα, γιατί στή στρατιωτική 
μου ζωή έχω απαντήσει...—μή γυρεύεις τί κίντυ- 
νου; έχω απαντήσει Μά, ξέρεις, καθώς είαουνα 
ετσι άπό τό βιβλίο...

Είτανε τό λοιπον ένας αγριάνθρωπο; χωριάτης,
• όπως ντύνουνται κεΐ οί χωριάτες, μέ κοντοβράκια. 
Κ* ¿φορούσε καί μ.ιά τρίτσα χωρίς πάτο άπό πάνου. 
Καί τά μ.αλλιά του ¿βγαίνανε άπό τήν κορφή τοΰ 
κεφαλιού του άγρια, αχτένιστα... Καί δυό μάτια ! 
*Αγρια, άγρια κ* έτσι τόσα μεγάλα !

— Καλό στόν καπετάνιο !» μού λέει καί μέ 
κοιτάζει μέ κείνα τά μάτια.

— Καλό στονε, τού λέω. Καί κοντεύω στό τρα
πέζι πούχα τά όπλα μου, μήν πάει καί τ” άρπάξ/ι.
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— Εέρω κκι *γώ τί άνθρωπος είναι.... σκεφτό
μουνα.

Κείνος τότες ¿στάθηκε καί μ* ¿κοίταξε άγρια 
άγρια..

— Τί θέλεις ; του λέω, ποιός είσαι ; Καί κεί
νος τότες μου λέει με μια μεγαλοπρέπεια.

— Έγώ είμ.αι κείνος πού θά πάρω τη βασιλο - 
πούλα την Άλεξάντρα. (Έζοΰσε τότες η *Αλεξάν 
τρα). Καί γυρεύω το χρυσό τ’ άλογο, για νάν το 
καβαλικέψω καί νά πάω στο βασιλέα, νά μου δώκη 
τη βασιλοπούλα μου. Μην το είδες το χρυσό τ* ά
λογο ; Μην έπέρασε από δω

— Το χρυσό τ’ άλογο ; του λέω.
— Ναί. Το χρυσό τ* άλογο
— "Α ναί, του λέω γώ τότες αμέσως για νάν 

τόνε ξεφορτωθώ, ναί το είδα.
— Μπράβο, καπετάνιε μου !» μου λέει αύτός* 

«Καί πού τό είδες ;
Τότες τον επηρα κάτου στην αυλή. Έκεί ειταν 

ένα πηγάδι, πού καθημερνώς ¿φέρνανε καί ποτίζανε 
τά ζώα τους οί χωριάτες από τρογύρω. Έκεί στη 
λάσπη φαινόντανε οί πατημασιές ενός αλόγου.

— Νά, νά, του λέω, βλέπεις τάχνάρια του « 
'Από δώ πάνε.,..

— Σ' ευχαριστώ, σ’ ευχαριστώ, καπετάνιε 
μου, μου λέει,

Καί τράβηξε κατά κεί πού πηγαίνανε τάχνάρια 
οσο πού τόν έχασα ’πό τά μάτια μου...

*

Σέ κάμποσον καιρό πάλε τόν έματαεΐδα.
Έκεί πέρα υπάρχει ενα ποτάμι. Καί με τά 

νερά του ποτίζουνε οί χωριάτες τά χτήματά τους. 
Μια νύχτα τό λοιπόν τά βρήκανε άναμεταξύ τους 
για τά νερά ! *0 ένας Ιλεε πουν«Λ ή σειρά του νάν 
τά ρίξη στο χτήμα του,κι h άλλος τά ήθελε στο δι
κό του. Με καλέσανε τό λοιπόν νάν τούς ξεχωρίσω. 
"Ας είναι...Δέν έπιμείνανε καί πολύ. Τά συβάσανε,

Έκεί δμως μου φάνηκε πώς είδα καί κείνον τόν 
αγριάνθρωπο πού γύρευε τό χρυσό τ* άλογο για νά 
πάϊ] νά πάρφ τη βασιλοπούλα.

Στην άρχη δεν ¿πίστευα νάνα; κείνος. Έπειτα 
δμως πού τον είδα καλύτερα «βεβαιώθηκα. Καί κεί
νος όμως μ.έ κατάλαβε.

— ΓΙήαΐνε ν’ άνοιξές τά νερά», του είπε έ'νας 
νοικοκύρης έκεί.

- Τώρα αμέσως πάω», τάποκοίθηκε.
Πριν όμως φύγη μέ κόντεψε. Έσκωσε τό φα

νάρι, πού κρατούσε στό χέρι του, καί μου τό κόλη- 
σε στό πρόσωπο, για νά ίδή καλύτερα &ν είμαι ’γώ 
κ1 έπειτα ¿βάλε τό δάχτυλο στό στόμα, σά νά μου 
λεε ; «μην πής κανενός τίποτις 1»

Καί τά μάτια του αστράψανε* άγρια μες στο 
σκοτάδι...

Καί μεμία;, χωρίς νά μου π η '’λόγο, χάθηκε 
για νά πάη νάνοίξη τά νερά...

★

"Επειτα ’πό πολύν καιρό, όταν πιά κατέβηκα 
στην ’Αθήνα, πούχα βαρεθώ κείνη την ¿ξορία κεΐ 
πάνου, τόνε ματαβλέπω. Καί γιά μαντέψτε πού;... 
Τόν απάντησα μες στην πλατεία τού Συντάγματος.* 
Ναί, μες στην πλατεία τού Συντάγματος,με κείνη 
την ίδια φορεσιά καί μέ την ίδια τρίτσα, πού δεν 
είχε πάτο....

Μόλις μ’ είδε μέ χαιρέτησε.
— Πάμε, μού λέει, στον πεθερό μου ;

— Σέ ποιόν πεθερό σου ; τού λέω.
— Κάνεις πώς δέν τόνε ξέρεις ; Νά δώ πάνου 

στό Παλάτι....Δέν είναι πεθερός μου δ βασιλέας 
Πάμε μαζί νά σέ συστήσω κιόλας ;...

- "Οχι, τού λέω, γιατί έχω κάποια δουλειά 
τώρα. Πήαινε μοναχός σου.

— Μη θέλεις κάνε νάν τού πώ τίποτις ;
— "Οχι, τού λέω, σ* ευχαριστώ.
— Γειά σου, τό λοιπόν, καπετάνιε...
Καί τράβηξε 0 δυστυχισμένος γιά τό παλάτιι 

Ποιός ξέρει αί βρισιές καί σπρωξιές θά φαε. Όχι 
νά ίδη τό βασιλέα I Δέ λέω* μπορεί νάν τόνε διώξα
νε καί με καλό τρόπο, σάν «καταλάβανε τήν τρέλ- 
λα του...

Άπό τότες δέν τόνε ματαεΤδκ. Πάντα όμως θά 
τόνε θυμάμαι, οσα κι &ν ¿πέρασα στη στρατιωτική 
μου ζωή, αυτόν τόν παράξενον άνθρωπο με κείνα τά 
άγρια μάτια καί μέ τή σκισμένη τρίτσα, πού γύρευε 
τό χρυσό τ ’ άλογο, γιά νά πάη νά πάρη τη βασι
λοπούλα».

ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΤΛΛΗΣ

Ο ,Φ Ι  © Κ Λ Ε Ί Ε

Ά π ό  μέρες μας είχε στείλει ό κ . Χρηστομάνος τό 
γράμμα του στόν «Κ ριτικό τού Νουμά» μά  μόλις στό ση· 
μερνό φύλλο βρήκαμε θέση νάν τό τυπ ώ σουμ ε..

—  Σε λίγες μέρες βγαίνει καινούριο β ιβλίο του κ. Πέ
τρου Βλαστού (Έ ρμονα) με τό «Τ ελώνιο», τή  «Σ κλήραι-  
να» καί μέ άλλα  ανέκδοτα δ η γή ματά  του.

—  Σ τις βρισιές κ ι ανοησίες που ξεστομίσανε μέσα στη  
Βουλή oI ê&vtxoi πατέρΒ6 (στις 21 του περασμένου Φ λεβά
ρη) γιά τήν εθνική μας γλώσσα ό κ. Ψ υχάρης απάντησε δ- 
πιστημονικώ τατα . Δηλ. σέ καθένανε άπό τούς βουλευτάδες 
ΙΜαυρομιχάλη, Π απαμιχαλότουλο, Σ τάη , Καραπάνο κλπ.) 
που σηκωθήκαν τότεε καί μ ιλήσανε εναντία του ίκ* Ιναντίο 
τή ς γλώσσας, έστειλε άπό Ινα αντίτυπο τής μελέτης του 
«Essai sur la  Grec de la Septaine» μέ τή ν αφιέρωση 
«en souvenir de la seance du 4 F év rie r 19 0 8 , Une pe
tite  leçon de G rec m oderne», κ ι άπό Ινα αντίτυπο τής  
άλλης μελέτης του «Sophocle et H ippocrale» μ έ  τήν α
φιέρωση «en souvenir κτλ. Une petite leçon de Grec  
aucien».

— Κ ’ Ιτσι ol εθνικοί πατέρες θά πειστήκανε π ιά  πώς δ 
κ. Ψυχάρης Upe* καί τάρχαϊα Ε λ λ η ν ικ ά  καί τά  σημερνά 
καί Βέ θά ζητήσουν άπό τήν Γαλλική  Κυβέρνηση . . .  νά  τόν 
π ά ψ ει, ·

ο ΐΜ οε

Χ Ω Ρ ΙΣ  ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Ο ΣΗ Μ Ο
κ. Αντίλογο. Περιττό. Ό . λιβελλογράφος τού «Χρόνου» 

ούτε απάντησε άκάμα μά ούτε, φαίνεται, πώς τδχει σκοπό 
ναπαντησει καί νά μας φκνερώσει τό'νομά του. Αυτού του 
είδους τά π α λη κ ά ρ ια  πάντα χρύβουνται. —  κ. -Στρ. "Οχι.—  
κ. Kahn στό Μόναχο. Λ άβαμε τή  συντρομή καί σας ευχα
ριστούμε.

Σ Τ Ο Υ  «Ν Ο ίΜ Α »

τό γραφεΐο(δρομος Ζήνωνα2) πουλιούνται ΜΙΑ ΔΡΑΧΜ Η  τό 
ενα καί 1 ,2 5  <ρρ. χρ. για  τό εξωτερικό, τάκόλουθα ^βιβλία 
τού Ψ ΥΧ ΑΡΗ  «Τδνειρο του Γιαννίρη» — τού Π Α Α Λ Η  
«'Ήλιος καί Φεγγάρι»— του ΦΩΤΙΑΔΗ «Τό γλωσσικό ζή 
τη μ α  και ή Ε κπ α ιδευτική  μας αναγέννηση—  του ΕΦ ΤΑ- 
Α1ΩΤΗ «Ιστορία  τής Ρ ωμιοσύνης»,«Μ αζώχτρα καί Βρου- 
κόλακας» καί «Ν ησιωτικές 'Ιστορίες»— τουΔ .Τ Α Ν Τ Α Λ ίΔ Η  
«Οί σκιές μου»— τού ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΟΡΝ «τό Ά ν ε χ τ ίμ η το »  
(όραμα)— του ΗΛΙΑ ΣΤ Α Τ ΡΟ Τ  «Θρησκεία καί Πατρίδα»

—το ύ ΣΤΕΦ. Ρ Α Μ Α  «Τά Π αλιά καί τά Καινούρια» — το« 
Γ. ΑΒΑΖΟ Υ « Ί Ι  μ α τ ιά »— του Δ. II . Τ Λ Γ Κ Ο Π Ο ϊΆ Ο Τ  
«Ζωντανοί καί πεθαμένοι» καί « Ό  Ά σ ω το ς»  (δράματα)—  
τού ΛΟΓΓΟΥ «Δάυνης καί Χλόη» (μεταφρ. Βουτιερίδη)—  
τού ΕΥΡΙΠΙΔΗ « 'I I  Μήδεια» (μεταφρ. ΙΙεργιαλίτη)— του 
ΣΟΦΟΚΛΙΙ «ό Α ϊας» (μετάφρ. Ζήσιμου Σίδερη).

II ΙΛ ΙΑ Δ Α  μεταφρασμένη άπό τόν Ά λ έ ξ . ΙΙάλλη δρ. 
2 καί φρ. χρ. 2 1/2 γ*« τό εξωτερικό.

Ο ΛΘΡΩΠΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ τής κ. Ά λ ε ξ ά ν -

τρας Παπαμόσκου, χρυσοδεμένος, δρ. I 1/ϊ  καί φρ. χρ. 2 
γιά τό εξωτερικό.

Του ΙΔΑ  «Μαρτύρων και ηρώων α ίμ α .»  δρ. 2.
Του Γ. ΜΑΡΚΕΤΓΙ ΓΙλουτολογία (Δρ. I) — Κ ριτική  

ζού άδολου λογισμού τού Ι ίάντ (δρ. 1) —  Τό δασμολογικό 
ζή τη μ α  στήν Α γ γ λ ία  (λεφτά 50).

Τού Λ Ε α ΝΤΡΟΥ  Κ . Π Α Λ Α Μ Α  τά  «Πρώτα τραγού
δια» δρ· 1 .

Τού ΕΡΜΟΝΑ «τής Ζωής» δρ. 1 .
Τού ΕΛ. ΓΙΑΝΙΔΗ «Γλώσσα καί Ζιυή» δρ. 2.

Τής κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΕΝΤΡΙΝΟΥ «’Από τόν κόσμο 
τού σαλονιού» δρ. 1.

Τού ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ «Τό Μ παμπάκι» δρ. I .
Τού Ψ ΥΧ Λ ΡΙΙ όλα τά έργα άπό ορ. 4 ό τόμ.ος.
Του Γ,ΣΚΛΗ ΡΟ Υ «Τό κοινωνικό μας ζήτημα» 3 ,0 ,50 .
Τ Α  Τ ΡΑΓΟ ΥΔΙΑ τοϋ Β λ ά μ η  λ ε χ .  0,50*

ΚΕΡΛΟΣ 459.700 ΛΡΑΧΜΩΝ
Ναί ( 459,700 δραχμάς εδωκε μέχρι τούδε τό 

γραφεΐον τού τραπεζομεσίτου κ. ’|ω Φωτίον είς 
τούς πελάτας του. "Ητοι έκ των αγοραστών λα - 
χειοφόρων όμολογιών εκ τού γραφείου του εχουσι 
κερδίσει διάφορα ποσά, άνερχόμενα εις τον στρογγυ
λόν αριθμόν 459,700 δραχμών.

Ό κ. Ίω. Φωτίου θ’ άναβιβάση τό ποσόν τού
το εις 1,000,000 δραχμών. Έπιθυμών δέ ινα συμ- 
μετάσχωσι τούτων πάσαι αί τάξεις τής κοινωνίας, 
νποβιβάζβι τήν προκαταβολήν δι’ εκάστην λαχειο- 
φόρον τής Εθνικής Τρκπέζης εις δρ. *¥ καί καλεϊ 
τούς θέλοντας ν’ άγοράσωσι τοιαύτην νά προσέλθω- 
σιν είς τό τυχηρόν γραφεϊόν του, οπού πάντο>ς θά 
κληρωθη μετ’ αμοιβής όμολογία τις καί τί χαρά νά 
«ίνε ή πρώτη με τάς 70,000 δραχμάς τήν 18 Σ ε 

πτεμβρίου ότε γενήσεται ή κλήρωσις.
Ωσαύτως Ιγγράφονται μέλη τού ύπό τήν προε- 

δρείαν του κ. Ίω. Φωτίου «Ταμιευτηρίου» διά τόν 
λαόν άναγνωρισθέντος διά τού άπό 1 ’Ιουνίου 1906 
Β. Διατάγματος με διδράχμου; μηνιαία; καταθέ
σεις.

ΕΘΝΙΚΕ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΤΗΣ ΕΑΛΑΛΟΣ
Έντοκον καταθέσεις

*Η ’ Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκου; καταθέ
σεις ε ις τραπεζιτικά  γραμμάτια καί είς χρυσόν, 
ήτοι είς φράγκα καί λίρας στερλίνας άποδοτέάς εις 
ώρισμένην προθεσμίαν ή  διαρκείς»

Α ί είς χρυσόν καταθέσεις κ α ί οί τόκοι αύτών 
πληρώνονται είς τό αύτό νόμισμα, εις 8 έγένετο ή 
κατάθβσις ε ίς χρυσόν ή  δι’ επ ιταγής δψεως (cheque) 
έπΐ του εξωτερικού χστ* επ ιλογήν τού ομολογιούχου.

Το κεφάλαιον κ α ί οί τόκοι τω ν όμολογιών πλη
ρώνονται εν τώ  Κεντρικά» Κ αταστήματι καί τή  α ι 
τήσει του καταθέτου εν τοΓς *Υποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης.

Τόκον των καταθέσεων.
1 1)2  τοΓς ο)ο κατ’ Ιτος διά καταθέσεις 6 μην.
2 » » » » *  β 1 ¿τ.
2 1)2 » » * » » j) 2 it.
3 3 » » « »  β 4 έτ.
4 » » » »  β η 5 ε τ .

ΑΙ δμολογίαι τω ν εντόκων καταθέσεων έκδίδον-
τα ι κ α τ’ εκλογήν του καταθέτου ένομασ-νίκαί ή ανώ
νυμοι.


