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Τώρα πού ξαναρχίνησε ή Βουλή, περιμένουμε, 

κ. Λαγοπάτη, σάν τίμιος άντρας πού είσαι, νάνεβεΤς 

ό ίδιος πάνου στό βήμα, δίχως νά σέ προκαλέσει κα

νένας, ακόμα κι ά δέν τό θέλει ί  κ. Πρωθυπουργός, 

καί νά μας πεις τί άνακάλυψε γιά τις Μιστριώτικες 

ψευτιές καί συκοφαντίες και σέ τί συμπέρασμα έφτασε 

ή κοινοβουλευτική έπιΐροπή, πού διορίστηκες ειση

γητής της.

Περιμένουμε δλοι μας, περιμένει τό Έθνος άλά- 

καιρο νάκούσει άν υπάρχουνε άνάμεσά μας προδό

τες ή άν υπάρχουνε μόνο ψεύτες, συκοφάντες καί 

γραμματοκάπηλοι πού ξεμεταλλεύουνται τήν άμά- , 

θεια τού λαού, πού του δηλητηριάζουν τήν ψυχή ! 

του, πού τού άπονερουλιάζουν τό μυαλό του, γιά νά j 

δημοκοποϋνε καί νά χρηματίζουνται.

*Η Κυβέρνηση έκαμε τό χρέος της. Μέ τδ δβίο 

τής ήλικίας τόν πέταξε τό Μιστριώτη άπδ τό Πανε- 

πιοτήμιο. Τώρα είναι ή δική σου άράδα, κ. Λαγο- 

πάτη, νά κάμεις τό χρέος σου. Καί περιμένουμε.

Ο ΝΟΥΜΑΣ

ΣΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ ΜΟΤ

Τό έρημοκλήσι εδώ ψηλά 
πίσω απ’ τά φουντωτά κλαδιά 
μέ ασύγκριτη προβάλλει χάρη, 
καί ή θάλασσα κεΐ κάτου ή πλατιά, 
ασάλευτη, βουβή καί μυστικιά 
μοιάζει άέρινο μαγνάδι.

Όλοι κοιμούνται, μόνη έγώ αγρυπνώ 
καί φεύγοντας τό είρηνικό χωριό 
πού μοΰχει ανοίξει τήν αγκάλη, 
παρηγοριά γυρεύω άπ’ τά βουνά, 
άπ* τά έρημοκλήσια, άπ’ τά δεντρά 
κι άπ’ τό μεθηστικό θυμάρι.

Μά φαίνουνται ολα τόσο χαρωπά, 
τόσο δροσολουσμένα κι αγιασμένα, 
πού πάλι νιώθω τήν ψυχή βαριά.
Τάχα δέ θά μπορέσω μιά φορά, 
ξεφεύγοντας τόν πόνο καί τήν έγνοια, 
νά σφίξω μές στά χέρια τή χαρά;

’Απόψε μέ λυπήθηκαν τά δέντρα τά πονετικά,
— άχ, πόσο πιό πονετικά άπ’ τούς ανθρώπους! — 
κ’ έσκυψαν ολα στοργικά πάνω άπ’ τή δόλια μου

[καρδιά
γιά νά τήν άλαφρώσουν άπ’ τούς μαύρους πόνους.

Έρούφηξαν τήν̂ τίκρα της τά φυλλαράκια τά χλωρά, 
τήν πίκρα καί τά δάκρια τά φαρμακωμένα, 
καί τώρα στέκω ελεύθερη κι αμέριμνη στή σιγαλιά, 
τά χέρια μου δέ σφίγγουνται σάν πριν απελπισμένα.

Βλέπω τάστέρια τά λαμπρά, καί τό χλωμό φεγγάρι 
δέ μού θυμίζει ώς άλλοτες τήν τραγική βραδιά...
Καί τήν ψυχή μου νιώθω την σάν τρυφερό βλαστάρι 
πού ΰψώνεται γιά νά δεχτεί της ζήσης τή χαρά»
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Έ δ ώ  ατό ερημικό ακρογιάλι 

μοναχή 

κάθουμαι και προσμένω 

θλιβερή.

I
Κ* εχω τή σκέψη καί τή ματιά μου 

καρφιοτή

ΓΓί'ρα στή θάλασσα κι όλο στή θάλασσα 

τήν ανοιχτή.

'Ο ήλιος πίσω άπό τάέρινα βουνά 

έχει κρυφτεί 

κι όπου καί. νάναι τό φεγγάρι 

Οά υψωθεί.

ί-)ά υψωθεί καί θά μαγέψει 

κάθε ψυχή 

κι ό,τι «λνγιστο μπροστά του 

Οά λυγιστεί.

Μόνο εγώ Οάχω τή σκέψη καί τή ματιά μου 

καρφωτή

πέρα στή θάλασσα κι όλο στή θάλασσα 

τήν ανοιχτή,

καί Οά προσμένω καί. θά προσμένω 

ώς τήν αυγή 

τή μοναχή μου ’Αγάπη 

πού δέ θάρθεΐ.
Μ ΥΡΤΙΩΤΙΣΑ

ΑΜΠΕΛΑΣ. — Γιατρέ, ή γυναίκα μου δέν είναι καλά, 

δει! κοιμάται τή ννγτα...
ΓΙΑΤΡΟΣ. — Νά σου δοίαω ένα γιατρικό... Μά στά- 

που, έσΰ νομίζω γράφεις κωμωδίες.

ΛΜΙΙΕΛΑΣ (καμαρωμένος). Μάλιστα, κωμωδίες, Ιστο

ρίες... (καί μάλιστα φλυαρίες....)
ΓΙΑΤΡΟ Σ. Έ  λοιπόν, διάβασε της δ,τι κι αν είναι, 

φτάνει νά είναι δικό σου..· Οά κοψηθεί άμέσως.

Κ. ΤΠΦΑΡίΐΚΗΣ

 1

Λευκάδα είναι το νησί. ’Άγια Μαύρα, ή χώρα. Ό
λογιότατος όμως τά θέλει καί. τά δυό Λευκάδα. Τ ί να του 
κάμης!

ΚΟΝΕΜΕΝΟΣ

Κανένας μικρός ή μεγάλος δέν μπορεί νάφανιοτεΐ παρά 
μέ τά ίδια του τά χέρια.

ΓΚΟΑΙΙ \VILDE

9 5

Ή  γλώσσα, καθώς τήν καταντήσαμε, δέν είναι 

δέσποινα* είναι πόρνη. Όσοι πολεμάνε για νά τή 

φέρουνε στά σύγκαλά της, γιά νά τήν κρατήσουνε 

στής άρετής τό δρόμο, περιγελιένται καί πετροβο- 

λιένται. Παθαίνουν 8,τι θά πάθαινε κανένας όπαδδς 
τού παράξενου Στρατού τής Σωτηρίας τού άγγλου, 

νομίζω, Βούο, αν ξέπεφτ’ έδώ, ή κανένας ιεραπό

στολος μέσα στους κανίβαλους.

9 6

Ά πό τούς έλληνικούς νόμους ο: Ρωμαίοι άνθο- 

λογήσανε τό περίφημο νομικό σύστημά τους; Πολύ 

καλά. Καί ή ’Αναγέννηση στό δέκατο πέμτο καί 

στό δέκατο εχτο αιώνα, άναμμένη άπό τις λαμπά

δες τώ δασκάλων τής Πόλης. Μά ποιός κυρίεψε τόνν 

κόσμο μέ τούς νόμους του καί μέ τήν κυβέρνησή 

του; Ή  Ρώμη. Ποιός ωφελήθηκε άπό τήν ’Ανα

γέννηση ; Έ  Εόρώπη. Έχτός άπό μάς. Όσοι κά

νουν τις έπανάστασες, δέν έχουνε διάφορο άπό κείνες.

9 7

Δέν είχαμ' έμείς τά σκοτάδια του μεσαίωνα ποτέ. 

Απόδειξη δ βυζαντινισμός. Άγνωστη σ’ έμάς ή, 

κόλαση. Μά γιά τούτο κι δ παράδεισος τής Ανα

γέννησης. Καί που βρισκόμαστε; Στό Καθαρτήριο.

9 8

Άκουσα τις προάλλες κάποιονε πού διάβαζε στί

χους μου. Καί τούς ηύρε τούς στίχους μου άσκη

μους. Καί είταν άπό τό κακό τό διάβασμα. Σκόν

ταψε* βάλε κάπ χοντρό καί άλύγιστο καί κρύο στήν 

άπαγγελία τού στίχου, καί τόνε σύντριψες τό στίχο 

πεταλούδα ή άγαλμα. Έ κ εΐ πού χρειάζετ’ ευγένεια 

καί ζέστη καί ρυθμός καί τής συγκίνησης ή τρε

μούλα καί τό μελωδικό καί σχεδόν ψαλτικό έκεΐνο 
άνεβοκατέβασμα καί μέτρημα τής φωνής πού βρί

σκεται άνάμεσα τής άπλής κουβέντας καί τού έντε

χνου τραγουδιού, καί νά ή γλώσσα τού στίχου ! Χά 

δ τρόπος, πού μπορεί νά μήν δμορφαίνη, στή γνώμη

Π  Κοίταξε άριά. 341, 354, 368, 375, 387, 448
449 καί 450.
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τού φωτισμένου, το στίχο πού είναι άσκημοςάλη- 

θινά, μά πού δείχνει δλη τήν ομορφιά του δμορφου 

στίχου και πού τής δίνει σάρκα. "Ετσι καί μερικοί 

κριτικοί παρασταίνουν τά έργα τής τέχνης σάν έ- 

κεΐνοι πού τούς κακοδιαβάζουνε τούς στίχους. Δέ 

φταίνε τά έργα, φταίνε οί κριτικοί. Λέει δ Μόμσεν * 

Τό έκφραστικό έπίθετο τίποτε δέ σου λ έ ε ι ; ή ζων

τανή παρομοίωση σου φαίνεται κάτι νεκρό; δ ρυθ

μός του στίχου, δ δάχτυλος καί δ ίαμβος, καμιά 

συγκίνηση δέ.σπέρνει μέσα σου; ίου  κάκου τρα

γούδησε για σένα δ "Ομηρος καί δραματούργησε δ 
Σοφοκλής.

9 9

'Ο «Άρχιτέκτων Μάρθας». ΜοΟ κάνει έντύ

πωση. ’Ανάλυση μιας κατάστασης γιά τήν παθολο

γική ψυχολογία. Ό  Μάρθας, χαραχτήρας μέσα 

στήν αρρώστια του, ή καλλίτερ’, άπό τήν άφορμή 

τής αρρώστιας του. Γιά έναν άνθρωπο πιό κανονικά 

καί πιό γερά σκη ματισμένο, γιά εναν καλλιτέχνη 

σάν αύτός, οί άτυχίες του, τό χάσιμο του βραβείου, 

ή έςαφάνιση του μεταλλείου, δέ* θά εΐτανε σοβαρές 

αφορμές γιά νά τό βάλη κατάκαρδα καί νάπελπι- 

στή. Μά οί άφορμές αυτές μοτίβα καί συμπτώματα 

καί πρόφασες γιά νά ξεδιπλωθή ή τρέλλα του. 

ΜοΟ θύμισε τόν ήρωα τής Άγριόπαπιας του "Ιψεν 

μέ τή διαφορά πώς έκεϊνος σκότωνε . τις εύτυχίες 

των άλλων, λέγοντάς τους τήν αλήθεια. Γ0  Μάρθας 

ήθελε νά κρατήση τις εύτυχίες των άλλων, άραδιά- 

ζοντάς τους ψέματα· δ πρώτος έκατάστρεφε τούς ί 

άλλους· δ δεύτερος έκαταστράφηκε δ ίδιος. Τό τέλος ( 

του δραμάτου (πιό πολύ τραγικοκωμωδίας) μοΰ θύ- ; 

μισε τό τέλος του Ρόσμερχολμ του "Ιψεν, άν καί | 

πολύ διαφορετικό. ΜοΟ θύμισε κ’ ένα δράμ’ άπό τή ι 

ζωή· το τέλος του Σ. Β. στό Νέο Φάληρο καί τής 

γυναίκας του μέσα σ’ ένα κανό. Ό  Μάρθας πρό

σωπο δραματικό· μά πρόσωπο πιό πολύ άπό κείνα 

πού τά λέει κάπου δ Γκαΐτε προβλ η μ ατικά , "Ολες 

οί άλλες παρατήρησες, γιά μέ στέκουνται παρακά- 

του. Τό δράμα, δ,τι κι άν είναι, σέ κάνει νά σκέ

πτεσαι.

100

Ή  κριτική βρίσκεται παντοΟ. ’Από τά λόγια του 

δρόμου, καί κάνει τήν κοινή γνώμη, ίσα μέ τά ύ- 

περούσια, καί κάνει τή φιλοσοφία του Κάντιου. Κο

ροϊδία ή ποίηση, κάποιος είπε. Κ ’ έγώ λέω : 

Ποίηση καί Κριτική.

ΧΩ ΣΤΗ Σ  ΠΑΛΑΜΑΣ

( Μηόβπτβμα μιας Γιοχιμής)

ΙΙΡΩ ΤΗ  ΠΡΑΞΗ

Θεόρατοι βράχοι δλοΟθε κι άπότομοι. Άνάμεσά 
τους τεράστιο χάσμα, δπου διαβαίνει μονοπάτι κ’ έ - 
νώνει τόν πέρα τών βράχων κόσμο μέ τον έδώθε. 
Στήν άκρη του χάσματος είναι ή σπηλιά τής Μ ά -  
γιοαας' έκείνη φαίνεται άπόξω καθισμένη άπάνω 
σένα λιθάρι μεγάλο, πιάνοντας τά γόνατά της μέ 
τά χέρια της. Ά πό τόν πέρα τών βράχων κόσμο 
άκούγεται δ θόρυβος άνθρώπωνΕργαζόμενων. Στόν 
έδώθε τών βράχων κόσμο φαίνονται χάμου Ανθρώ
πινα κόκκαλα διάφορης χρονικής περιόδου. "Ενας  
ά ν ΰ ρ ω π ο ς  στέκεται Αποσβολωμένος, Ινώ άκούει τή 
Μάγισσα καί βλέπει τά κόκκαλα.

‘Β  Μάγισσα

Άλλοι στη στραβομάρα μου .

Άκοΰω τή μυρουδιά του ανθρώπου 

νά πέφτει άπάνω μου 

κι αναταράζονται τά σωτικά μου.

"Ερχεται ή τσίκνα στά ρουθούνια μου, 

ώ Έρίφη, καλώς έρχεσαι 

την όρεξή μου νά κινήσεις.

(σηκόνεται ¿ρθή καί τότες βλέπει κανείς, πώς 
τά τσίνορά της πυκνά καί μακριά πολύ τής σκε
πάζουν τά μάτια, ώστε νά μή βλέπη καθόλου.)

Μέ θρέφει το κρέας τώμο 

κ’ έχω στο κράτος μου ένα νόμο:

Κάθε ψυχή πού λαχταρήσει 

τόν πέρα κόσμο νά γνωρίσει, 

νά μην περάσει αν δέ μοΰ αφίσει 

εδώ γιά φόρο τό κορμί.

(Απλώνοντας τά χέρια καί φαινόμενη τρομερή.) 

Άνθρωπε, μόνο αυτή ή στιγμή 

σέ φόβισε;

Νά, έχω τά χέρια μου απλωμένα

γιά νά σ’άδράξουν. Τό λοιπόν τί καρτεράς;...

* 0  ανϋ'ρωπος

"Ελεος!...

*Β  Μάγισσα

. Τό τέλος νά είναι τής χαράς;...

(*) ΣΗΜ. ΤΟ Υ ΝΟΥΜΑ. Τό απόσπασμα αυτό τό δη- 
μοσίεψε 6 Καμπύσης, λίγους μήνες πριν πεθανει, στό «Διό· 
νυσο» (1901. Τόμος Α! σελ. 2 6 4 — 264).
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(Φωνές Σειρήνων)

Μα είναι πίσω από τό βράχο 

οί νεραντζιές μέ τά μπουμπούκια τους 

τα φεγγαροθρεμένα, 

δειλέ άνθρωπε, πού δίνουν τό νεραν- 

[τζοφίλημα !...

Κ ’ είναι πίσω από τό βράχο 

οι, ποιο λίγωμα!... ποιο λίγωμα!... 

τό μυστικό τής πλάσης τό μονάχο 

καί τά όνειρα μέ σάρκα κ* αίμα!...

Κ ’ είναι πίσω από τό βράχο...

Φωνή (από τά πίσω του βράχου.)

Έ ,  συ, άνθρωπε, μην κινηθείς καί 

[βούλωσε ταύτιά σου!...

* 0  ανϋ·ρωπος (κάνοντας ένα βήμα.) 

Τ ’εΐναι;!.. Τ ’είναι πίσω άφ τό βράχο;..

‘Η  Μάγισσα

Ξέρω τ’ ανθρώπου τόνειρο 

καί τί τύν φέρνει εδώ τό ξέρω...

’Από τον τρόμο τής βροντής 

δέν χώνεται στον ’Ωκεανόν δ βουτηχτής 

κι ούτε άφ τό τράνταγμα τής γής 

την ΙΙουλια θές νά έρωτευθεΐς!...

' Ο ανφρωηος (διστάζοντας. .)-

Την Πουλιά!...

(Οί φωνές των Σειρήνων)

Κ’ είναι πίσω από τό βράχο 

ή κόρη ή έφταπάρθενη 

καί τό μαγνάδι της κινεί 

καί τραγουδάει, μέ ποιόν αχό!...

( Ή  φωνή τής εφταηάρΰ-ενης κόρης)

Τά εφτά τάστέρια μου ενωμένα 

δοξολογούν εμένα!...

Μά εγώ κ’ υμνους καί στέμμα 

Οάφίσω, γιά όποιον λαχταρήσει 

νάρθεΐ νά μέ γνωρίσει, 

καί θά ντυθώ μέ σάρκες κ’ αίμα...

*2Γ Μάγισσα

¿.έρο) τ’ ανθρώπου τόνειρο 

καί τί τον φέρνει εδώ τό ξέρο)...

Φωνή (άπό τά πίσω των βράχων.)

Έ ,  συ, άνθρωπε,-πλανεύεσαι· μην 

[προχωρείς κ’ εχάθης!...

' Ο αν&ρωπος (λιγωμένος.)

*Άχ!... πίσω από τό βράχο...

(Οί φωνός των Σειρήνων)

Κ ’ είναι πίσω άπό τό βράχο,

τό δάσος είν’ μέ τό πουλί...

άχ! πώς λαλει.. νά/ ! πώς λαλεΤ

γιά νάν τάκούσω τρέχω!...
•

*0  ανΰρωπος  ̂χωρίς συνείδηση πιά τρέχοντος.)

Κ ’ εγώ!...
*Η Μάγισσα (αρπάζοντας τον.)

Κι αν είμαι στραβή 

κι άν δέν τό βλέπω δ,τι διαβεΐ 

οί σκλάβες μου κ’ ή δυχατέρα μου 

μοΰ είναι τά δίχτυα τού χαμού!...

(τόν τραβάει μέ λύσσα στή σπηλιά της μέσα.)

*0 χορός των κοκκάλων

Κι ώημέ ! κι ώημέ !... 

ανεκπλήρωτε μου καημέ, 
πώς άνεμοσκορπίστηκες κι άεροαρμενίζεις, 

άδετος πάντα ο’ άλλες χώρες πας, γυρίζεις, 

κ’ εγώ δεμένος μέ τά καύκαλα είμαι ακόμα 

κι ακόμα νοσταλγώ τό χώμα !

Κι όσο διαβαίνω κι όσο λιόνω

κι όσο στή μάνα μου σιμόνω
τόσο άπό μένα εσύ, ώ καημέ μου,

μεθάς κι δρμάς καί ξεπερνάς καί τά στοιχειά τ’ ά-

[νέμου!...

Ή  Μάγισσα (βγαίνοντας καί πετώντας τά μυαλά του 

άν&ριόπου στούς αέρες.)

Διαβεΐτε άνεμοάρμενα, ώ μυαλά τού άνθρώπου, 

κ’ ές κάθε δρόμο σκορπιστείτε κάθε τόπου 

γιατί εΐσαστε οί γραφές, γιατί εΐσαστε τά χάδια 

πού μέ λαχτάρα ξεπλανεύουν τά κοπάδια !... 

(γυρίζοντας πρός τόν πέρα κόσμο καί φωνάζοντας 

δυνατά.)

’Έ , σείς, νά σάς φωνάξω τόρα εγώ γιά λίγο, 

δέν θά στεριώσει τό γιοφύρι σας... τού κάκου!...

Τού κάκου τά φουρνέλα σας, τού κάκου οί μόχθοι! 

Κ* οί αητοί τούς βράχους μου νάν τούς διαβοΰν δε

[δύνανται !... 
Οί ανΦρωηοι (δυνατά, πίσω άπό τό βράχο.)

Καταραμένη νάσαι!... Τριςκαταραμένη!...

Ή  Μάγισσα (τό ίδιο.)

Έ ν α  είναι μονοπάτι δίπλα στή σπηλιά μου!... 

Μαστόροι! μόνο μέ κυβοΰρι πάν’ στον "Α δη!...

Οί ανφρωηοι (τό ίδιο.)

Τον "Ηλιο κάθε αυγή πού βγαίνει εσύ δέν βλέπεις !

Έ  Μάγισσα (λυσσασμένη).

Ή  στραβομάρα. μου είναι ή δύναμή μου πάντα
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τά δόντια μου ακονίζω καί για τά παιδιά σας !...

01 αν&ρωηοι

Μά στοϋ κουφού, που δέν θ’ ακούσει τις Σειρήνες, 

στη δύναμη ή δική σου τό τέλος της θάβρει!...

*Η  Μάγισσα

"Εχω τά βότανα, έχο) καί τή δυχατέρα...

01 άν&ρωποι

Εκείνη βλέπει!... χά!,.. χά!... χά!...

€Η  Μάγισσα

Μαστόροι, μη γελάτε!... μή γελάτε!... Τότες 

τ’ άτέλειωτο γεφύρι σας θά παραιτείστε!...

Οι άν&ρωηοι 

Χά! χά! χά!... Χάρισμά σου τό γεφυρι!...

1Η  Μάγισσα

Κι οταν τό πέρασμα του πέρα κόσμου ανοίξει 

μέ τον εδώθε καί χαθεί έ'τσι τό μυστήριο 

τότες τή στραβομάρα μου πάλι θά επιθυμείστε! 

(Άκούγεται ένας τρομερός θόρυβος σαν σεισμός 

καί γκρέμισμα βουνου.)

Τί τρέχει;!... απόμακρος δ θόρυβος μέ φτάνει 

δέν είν’ αχός φουρνέλων κι ούτε ανθρώπων μόχθος!... 

Κάπου παλεύουν γιγαντόβουνα μέ ινάτι... 

άχ! κι ίσως κι άλλο χάσμα θάνοιχτεΐ σέ λίγο! 

Σκοταδοδυχατέρα εσύ που είσαι, πού βλέπεις; 

άπλωσε τό μαγνάδι σου καί μέ δρμή τρέξε 

καί τό Βόρεια καί τή Νοτιά στο άρμα σου ζέψε 

καί τρέξε δπου τά γιγαντόβουνα παλεύουν 

κι’ ύστερα γυρνά νά μου πεις τά πάντα πάσα, 

γιατί νά μακρυνθώ από τή σπηλιά μου εγώ 

δέ δΰνεμαι καί τόρα νιόθω τήν κατάρα σας, 

ώ άνθρωποι, πού μέ δένει αιώνια σέ μιά θέση!·..

(Άκούγονται μακριά τραγούδια κι άλλαλαγμοί.)
*

Τό τραγούδι

Τί νάναι δ αχός πού γένέται κ’ ή βρονταριά ή με-

[γάλη ;

Μήνα σεισμός, μήνα βροντές, μήνα άστραποπελέκια; 

Μήνα δ "Ολυμπος κι δ Κίσσαβος τά δυο βουνά πα

λεύουν ;

Μήτε σεισμός, μήτε βροντές, μήτε άστραποπελέκια, 

μήτε δ "Ολυμπος κι δ Κίσσαβος τά δυο βουνά πα

λεύουν.

Ά φ  τό κυνήγι του γυρίζει δ Άρήγιανος τό βράδι, 

πού είχε τή διάτα του Ρηγός νά πιάσει τό θερίο, 

καί τό κρατεί άφ τή χαίτη του καί τό θερίο μουγκρίζει 

κι άντιβογκάνε τά βουνά, ραγίζεται κ’ ή πλάση 

Κΐ δ Ρήγας άφτόν τρόμο του κλειέται μες τό παλάτι!,...

Ή  Μάγισσα (δυνατά.)

Δέν είναι άντρειωμένος οποίος δέν περάσει 

από τό μονοπάτι κι ας τό μάθει δ κόσμος!...

Στή χιόρα, άνέμοι, τρέξετε καί διαλαλεΤστε, 

πώς ή ’Αφροδίτη καρτεράει στον πέρα κόσμο, 

τον άντρειωμένο πού θά πάει νάν τήν αρπάξει 

καί δέν ταιριάζει για τό Ρήγα άλλη γυναίκα! 

Πιστούς λεβέντηδες άν έχει άς τό προστάζει....

*Η χάρη τής Μάγισσας

"Ερχομαι σάν τήν αστραπή τρεχάτη 

καί λαχανιάζουν τ’ άτια μου άφ τό. δρόμο.

"Ο,τι είδα, ή Φήμη πρέπει νά σου τόπε ό>ς τόρα, 

γιατί μέ πρόλαβε, γιατί εΐμουν σαστισμένη 

γιατί έσταμάτησα νά καμαρόσω 

γιατί ελιγώθηκα κοιτάζοντάς τον 

γιατί ώς τον είδα κέχασα τά φρένα !

*2ϊ Μάγισσα

Τί λές, σκοταδοδυχατέρα;

‘Η  κόρη τής Μάγισσας

! "Ο,τι κι άν λέω τό ξέρω λογικό δέν είναι. 

Σκοταδομάνα, κλάψε πιά γιατί μέ χάνεις.,, 

σκοταδομάνα, γκρέμιστήνε τή σπηλιά σου, 

άνάμυαλη μέ σκλάβωσε ή περπατησιά του 

άχ ή ματιά πού μούριξεν άχ ή ματιά του!...

Γιατί στραβή δέν μέκανες, σκοταδομάνα 

τά βέλη των ματιών μας νά μή σμίξουν;!...

‘Η  Μάγισσα

Άλλοί!...Άλλοί... Άλλοι!... καί τριςαλλοίμονό μου!.

‘Η  κόρη τής Μάγισσας

"Αχ! τήθελες καί μέστελνες νά ίδώ τί τρέχει;

Τί σέμελε αν καί γιγαντόβουνα Ιπαλεϋαν ;

Τόρα, σκοταδομάνα, πούναι ή ησυχία; 

πώς θά μπορέσω τήν καρδιά νά ξαλαφρώσω 

τή γνώση μές τά φρένα πώς θά ξαναβάλω ;

"Αχ! άξαφνη κι άπάντεχη εΐ^αν ή ματιά του !

"Αχ! ή ματιά πού μούριξεν άχ ή ματιά του 

τά σωτικά μου έπέρασε μαχαίρι φλογισμένο!,..

Ή  Μάγισσα

Άλλοί!... άλλοι!... άλλοι καί τριςαλλοίμονό μου!... 

Κράτα τά λογικά σου μές τά φρένα 

καί τό σαρανταμάτη Δράκοντα σου τάζω 

άντρα σου νάν τον κάμεις!...

Ή  κόρη τής Μάγισσας

'Ο Δράκοντας τί άν είναι καί σαρανταμάτης 

σάν τή ματιά τών δυο ματιών του δέν τήν έχει!...

■'Η  Μάγισσα

Άλλοί!.., άλλοί!... άλλοί καί τριςαλλοίμονό μου!...
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01 ανέμοι

Στο Ρήγα, άφέντισσα, έφτασεν ή προσταγή σου !.... 

κι ακου πώς τάερόπουλα ώς εδώ τή φέρνουν!...

Τό τραγούδι

(Άκούγεται δ άχός τού τραγουδιού)

Έπρόσταςεν ό Βασιλιάς, έβγαλε διάτα ό Ρήγας 

κέφώναξε ό διαλαλητής σ’ υλα τά βιλαέτια:

Στον πέρα κόσμο καρτεράει ή πεντάμορφη Αφροδίτη 

τον άντρειωμένο πού θά πάει νάν την έλευτερώσεί' 

ποιος είναι άξιός τής Μάγισσας τό σπήλιο νά πε
λάσει

τό μονοπάτι να διαβεί, νά πάει στον πέρα κόσμο, 

νά πάρει την Πεντάμορφη, στο Ρήγα νάν τή φέρει; 

'Ο Άρήγιανος έπρόβαλεν όμορφος κι άντρειωμένος: 

—  ’Εγώ είμαι άξιός, τής Μάγισσας τό σπήλιο νά

(περάσω

τό μονοπάτι νά διαβώ, νά πάω στον πέρα κόσμο, 

νά πάρω την Πεντάμορφη, στο Ρήγα νάν τή φέρω...

Ή  κόρη της Μάγισσας

’Ώχυυ σου, αν έρθει εδώ, σκοταδομάνα...

Τ ί ήθελες στους ανέμους σου διάτα νά δόσεις;

Τΐ σέμελε άν ένίκησε τό θερίο Εκείνος;

‘Η  Μάγισσα

Άλλοι!... άλλοι!... άλλοι καί τριςαλλοίμονό μου 

άν δίχτυ του χαμοϋ δεν γένεις, δυχατέρα!...

Ή  κόρη τής Μάγισσας

Είναι ό χαμός στά σπλάχνα μου 

κ’ είναι ή ματιά του πού μου ριχτεί, δίχτυ!...

Ώ ! λεβεντάνθρωπέ μου, θά σε ξαναϊδώ;

Ώ  ! τό τραγούδι μου θά τραγουδήσω 

όχι τό πλανερό...

Θά τραγουδήσω τό τραγούδι τής Ζωής 

και τήν ώρια τήν ημέρα...

Ή  Μάγισσα

Άλλοί!... άλλοι!... άλλοι καί τριςαλλοίμονό μου!... 

Νύξ άτιμοπενθής, ΐώ!... 

τί ρέξω καί τί γένωμαι ;
Ά χ ! Αυσοιστα πολίταιςέπαθον!... Ίώ !...

*Η  κόρη της Μάγισσας

Μην κλαΐς... δεν κλαινε οΐ Μάγισσες!...

Καί ό έρωτας τής κόρης σου δε σάτιμάζει!...

Ά φ  τις άνάερες τις άθάνατες 

ιος τών θνητών βασιλιάδων τις κόρες 

είναι έφταζήλευτη ή πάγαπά τον άγαπώ !

(Στάλλο φύλίο τελιώνει)

ΓΙΑ Ν Η Σ ΚΑΜ ΠΥΣΗΣ

γραπμλτ/ι  λπο tun πόλη

ΠΟΛΗ, Όχτώβρης 1911

ΤΙς προάλλες είχαμε ένα διαγωνισμό στή Με

γάλη Σχολή τού Φαναριού. Τό Σεβαστοπούλειο δια

γωνισμό. Δώσανε στοό; μαθητές ένα θέμα να τό 

γράψουνε στήν άρχαία γλώσσα, για να δείξουνε σέ 

μάς, τούς έθνοπρεπεΤς μαλλιαρούς, πώς μέ τέτιους 

ξερούς διαγωνισμούς σπασοκεφάληδες, είναι δυνατό 

σιγά σιγά νά γυρίσουμε στή γλώσσα του Πλάτωνα 

καί Ξενοφώντα, καθώς είπε ό καθηγητής Οίκονομί- 

δης στό λόγο πού έβγαλε, μίλλους λόγους πώς μπο

ρούμε να περπατούμε σαν τόν κάβουρα, κάνοντας 

έξαίρεση στόν κόσμο τούτο. Κι δχι μόνο στή γλώσ

σα τού Ξενοφώντα νά φτάσουμε, μα και τά φορέ

ματα τού Ξενοφώντα νά φορέσουμε, και τά παπού

τσια, καί τό σκουφί του (άν φορούσε τέτιο). Λεν είν 

έτσι κύρ Οικονομίδη ;

Στό διαγωνισμό πετύχανε δυό παιδιά καί πή

ρανε από είκοσι λίρες μπαξίσι. Ό  κ. Οικονομίδης — 

καθηγητής τών λατινικών στή Σχολή — έβγαλε τόν 

πανηγυρικό τής μέρας καί είπε, μ’ άφτό τόν τρόπο 

σιγά σιγά θά συνηθίσουμε στή γλώσσα τών προγό

νων μας καί πώς εμείς οί μαλλιαροί μονάχα ζιζά

νια σπέρνουμε στό έθνος, θέλοντας νάλλάςουμε τή 
γλώσσα πού μιλεί τάχα. Για τό λόγο του ό ’Επό

πτης— άλλος τενεκεδοκέφαλος— πιθανό νά τόνε πα- 

ρασημοφορήση.

*
Στόν «Ταχυβρόμο» προχτές τυπωθήκανε δυό 

; γράματα τού κ. Ά λ. Ηάλλη προς τόν ‘Επόπτη τών 

j Σχολών μας αρχιμανδρίτη Σωφρόνιο, πού είπε πώς 

; ό κ. Πάλλης σήκωσε άπό τό σπίτι του τα ελληνικά, 

άφού ή κόρη του δεν τά ξέρει. Σ’ άφτό απάνω ό κ. 

Πάλλης τού απάντησε μέ δυό του γράματα παλι

καρίσια.

*

Προχτές φάνηκε μια δήλωση στόν ίδιο «Ταχυ

δρόμο» γιά ένα νέο βιβλίο τού μπαρμπα-Μιστριώτη 

— μπά, ζεΐ ακόμα;— «περί τού γλωσσικού ζητήμα

τος». Στή δήλωση άφτή, πού είναι γραμένη στήν 

’Αθήνα καί φαίνεται τήν έγραψε ό ίδιος ό μπάρ. 

j μπας, λέει: «Κατά τόδε τό έτος καθ’ 2 αννεταρά- 
; χϋ'ηβαν δέκα έκατομμύρια Ελλήνων και αννταρα- 
; χΰέντες επέβαλον όπως αναγραφή έν τώ Συνταγ- 

ματικφ χάρτη άρθρον πρός άμυναν της έθνικής 

γλώσσης, άπηγγέλθησαν πολλοί λόγοι καί έν Ά θή - 

ναις καί άλλαχοΰ. Πρός δέ έγένοντο κατηγορίαι, 

καταδιώξεις καί άπολογίαι (sic).... άπεκαλύφθησαν
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πολλά ύπονομεύοντα την υπόστασιν της φυλής και 

της έκκλησίας (πο·.ά, μωρέ συκοφάντη, ψέφτη ;), 

έτηλεγράφησεν ή Κυβέρνησις των έν Κρήτη Ε λ 

λήνων, τά δημοτικά συμβούλια, οί πολυώνυμοι σύλ

λογοι και έπιφανεΐς άνδρες, συνεκινήθησαν οί Φ ι

λέλληνες καί μετέσχον του άγώνος (άνοιξε τά στρα

βά σου και διές τή Δήλωση των Φιλέλληνων στδ 

«Νουμά» άρ. 437) καθ’ δλου είπεΐν συνέβησαν τοι-

αΰτα και τηλικαυτα (πάρε ώριμα κι άγουρα).»

Μάζεψε λοιπδν 6 γεροψέφτης δλες τις σαχλαμάρες 

τοΰ κάθε ψεφτοπατριώτη παρακεντέ και τις τύπωσε

σέ βιβλίο και το πουλεΐ για χαρτζιλίκι πρδς Δρ.......

«Τοΐς δέ φοιτηταΐς, λέγει, τοΐς άγωνισαμένοις πρδς 

άμυναν της έθνικής γλώσσης γίγνεται σπουδαία έκ- 

πτωσις». Ό  ύπουργδς της ΤΙαιδείας δέ ντρέπεται 

πού άφίνει νά κυκλοφορούνε τέτοια συκοφαντικά βι

βλία μέρα μεσημέρι;
(Σημ. τοϋ  *Ν ονμ3»  : "Ας είναι! Κι αύτδ τδ 

βιβλίο το χρωστάμε στην εγκληματική βουβαμάρα 

του κ. Λαγοπάτη.)

*
Τελειώνοντας δεν μπορώ νά μην αναφέρω καί 

τή λύπη τώ παιδιώ μας πού ΰστερ’ άπδ αρκετό ά- 

νασαμδ καθάριου αγέρα καί γλέντι μπόλικο, ήρθανε 

πάλε καί κλειστήκανε στις φυλακές τους, γιά νά 

σπάνουνε τά κεφάλια τους πάνω στά, ρίς ρινός, 

που; ποδός, ναύς νηός, καί στά ανώμαλα καί εις μί 

ρήματα. Οί καινούριες εκόοσες διδαχτικών βιβλίων 

παίρνουν καί δίνουν μπακαλικώτατα καί μερικοί βι- 

βλιοκάπηλοι γιομίζουν τά θηλάκια τους μέ τά ίδρο- 

σχάλαχτα ξεπερσέματα των φτωχών πατεράδων.

Ν. ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ 

 »>■ ■{· —

Δέν υπάρχει γλώσσα πού ιά  μην Ιχη καί ξένες λέξες, 

καθώς δέν υπάρχει τόπος πού να μήν Ιχη ε1σαγμένα ξένα 

πράματα καί ξένες συνήθειες. Άλλα μήτε το ενα είναι 

ντροπή μήτε καί το άλλο, εννοείται αν καί τά είσαγόμενα 
πράματα καί οί συνήθειες είναι καλές καί ωφέλιμες.

ΚΟΝΕΜΕΝΟΣ

Καί οΐ δασκάλοι εξακολουθούν νά άρχαιοκοπανίζουν 
άεροβατικότατα επάνω στά κεφάλια των παιδιών τού ’'Ε 

θνους. Αύτοί τέλος πάντων δίνουν έτα ιδανικό! Καί τά γέ

ρο ντοκόριτσα, οί εφημερίδες, άεροκοπανίζουν, τσιρίζουν, 

συκοφαντούν καί βρίζουν μήν έχοντας ίερό τίποτα. Διδά
σκουν καί αυτές το λαό! Μά μήπως καί οί πολιτικοί τής 
Ελλάδας δέ φτειάνουν κι αύτοί ενα ιδανικό; Λίγο το έ

χεις νά γίνει ή Ελλάδα Μονακό ή αρχαιολογικό μουσείο;

ΙΔΑΣ

Η ΤΗΣ ΖΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ TOT ΤΑΦΟΥ

ANDANTE ΔΟΞΑ
Κοχλάζει εντός μου των χυμών τό πυρύ ρέμμα, 

πώς μαΰρο φίλτρο σέ ξωτικιά κολυμπήθρα 

μάγισσας πικροκαταρούσας καί τύ γαΐμα 

μέ δήμιου άλικη φοριά, τή λαμπυρήθρα

έπνιξε των ματιών καί ρέει μέ βιά το γνέμα 

τών μερών μου. Κι όντας μές στα δυσικά ρείθρα 

τοΰ ήλιου λαυρίζει ή λάβα καί σίδερο στέμμα 

σφυροκοπά ή οργή του, όπως καλαμήθρα

γητευει ό πόλος, τής όρασιάς το μαγνάδι 

σέρνει με προς τ’ άντρίκιο τών θριάμβιον χάδι.

Καί τώρα πού λαμπάδιασε καί στάχτη έκάη 

ή μέρα ή φλογοβόλα ως ή ψυχή τοΰ Κάη, 

ή όρμή μου πού τρύγησε τά στερνά της ρόδα 

οργώνει τή νύχτα μέ την Αλετροπόδα.

- X -

LARGO ΑΓΑΠΗ
Νόχτα, κ’ ή νύχτα σά σπαθί τοΰ άι)>ήλαυ έχύΟη 

στα ούρανοκάρδια π’ άγριου αΐμάτου σταλαμίδες 

τάστρια αναβρύζουν καί περαπεροΰ ώς τά βύθη 

ορθοστεκάμενες τοΰ μαύρου οΐ πυραμίδες.

Μά ώς γιομοφεγγαριά ή άγιίπη πλέει στ' άστήΟι 

πού τά καρδιόχτυπα, ομοια λάγνες ορχηστρίδες 

κούρταλα κροΰνε, καί ποτάζει με ή λήθη 

σαν κάτεργου σφιχτοπλοκάμες άλυσσίδες,

δίδυμα χέρια πού μές στ’ ασημένιο τάσι 

τής χούφτας σας πίνω ώς άνάμα την άντριίλα.

Κι ώς μέ τα ρουδιά βούκινα ή αυγή γιορτάσει 

— Άκου τί λέν οΐ πόθοι οΐ μάγιστροι τοΰ πόνοι', 

’Αδερφή—νά στραγγίσω τή στερνή σου στάλα 

τής ζωής, κ’ έτσι να σέ χαρώ έξω γής καί χρόνου.

- X -

SCERZZO ΚΑΗΜΟΣ
— Οΐ Μυροφόρες διάβηκαν στ’ άχνά γαλάζι.—

Σαν αστραπής σαΐτα μάργαρη πού υφαίνει 

φωτιές λαβωματιές, πέτεταο ό νους φρουμάζει 

τοΰ άτιοΰ αδερφός, καί σαν άμπρο γλυκανασαίνει
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δαιμοναριάς τή μνήμη των καιρών πού βλιάζει 

σέ μάτια δγρά δμοια χείλια πού το φιλί ραίνει 

στ’ άνεβρυτάρι τών μαλλιών καί στο μαράζι 

τών χεριών— Καί στή νύχτα πού καπνός κι ¿ξαίνει

γάργαρο κλάμα στήνει τό φλίβερο αηδόνι 
πού φλέγει από έρωτα καί στή δροσιά μαργώνει, 

κι’ ως ψιλοψιχαλίζει τήν ψυχή του ανάρηα

άνάρηα, τού φεγγαριού τ’ άσημιά δοξάρια 

συρτά στών δέντρων τά βιολιά μΰρονται δμάδι.

— Οί Μυροφόρες, τό στερνό σας κράζω χάδι.

- Η -

MENUETTO ΓΥΡΙΣΜΟΣ
Καί σέ ήπια ψέμα πάθος σάν κρασί άκνάτο 

πού διαγουμίζει τ’ άπαρτα κάστρα, τά φρένα, 

κι άνάφρισε ή ψυχή μου, τέτοια μές στ’ άκρατο 

τού γιαληνοΰ τό πΰρος σκύλλα έτοιμογέννα.

Τώρα τού πόθου έστρος σάν τον πρωτοπρωτάτο 

ξυπνά όμοια νέρατα λιμνιάς, πάθια σωμένα 

καί πάθια λήθαργα μές στής ζωής τό ρηγάτο, 

πού μοίρα έννιαγωνιούσω μαυλάει σάν παρθένα.

’Όχλοι μάχλοι, πού ή έρωτοφαντασιά ή ρούσσα 
άπλοχεριάζει άπάνω μου σάν άνερροΰσα, 

τής μέστιας κουρτεσιάς, σάς κράζω μονοτάρι.

Μέ στέρφα άπ’ τήν άλήθεια στήθεια καταστένω, 

μά λέω άπονούς μου, μά ζητώ πάλι για χάρη 

ν’ άλλαλογιάσω κι άλαπάλλαλα νά κρένω.

- X -

SERENATA ΜΟΡΦΕΥΣ
’Έλα καί ροΰσε, μέσα στ’ άναγνο μεθήσι 

τού νοΰ τού πυρκομένου όμοια στιά κλιβάνου, 

σά νάρδου μουσικήν άναθυμιά, σά δύση 

παθητική κι όλο καημούς, πέσε μου άπάνου

καί πνίξε μου, άχερουσία, τήν πάσα ζήση.

Κι όντας θροοΰν οί δνειροι, κέδροι τού λιβάνου, 

καί μόσκος σιγοξεθυμάνει κάθε μνήση 

όπως δροσόπαγο στοΰ ήλιοΰ τά χείλια, φάνού

σάν τήν άσάλευτη βουλή πού όμοια ραδίζει 

νυχτόθροφο είδωλο παγόδας, κι ως ρουπίζει 

δρυμόχωλο στο πέργιαλο, γοργοπόδιάσου

χοραύλη τών βραχνάδων τών λαβρών καί διάσου 

μάγγανο τή στρυχνική άχνιά τού μαντραγόρα 

στοΰ βουργιασμένου λογισμού τήν κακήν ώρα.

- X -

FINALE ΛΥΤΡΠΜΟΣ
Καί σκήνα με στ’ άσκιανιά ξωτικά μπαλκάνια 

πού γιός άλοής σέπεται τό λειψό φεγγάρι 

καί τά διανέματα βιγλίζει άπ’ τά ουράνια, 

σκουτέρης άμοιαστος σέ δρόγγο καταχνιάρη,

μά πριχοΰ στό γαλάζι ίδριόσει άνθογεράνια 

τής χρυσαυγής ή εϊδή καί τών γητειών τό σμάρι, 

σφηκών δσκροί, μαδήσει δμάδι μέ τά σκάνια 

τής νυχτός τά στερνά, δράμε, ύπνε διωματάρη,

κι άκόμα ώς κρούγει μές στ’ άψύθυμο τό γαΐμα 

τού εΐνορου τό καλίγι καί κλώθει τό γνέμα 

ή Μοίρα άνέσωτο, άγνισε με καί με ρύσε

άπ’ τής ζωής τό πονηρό καί στά χείλια χύσε 

σάν όλοδρόσογο νερό τού βρυσιμάτου, 

τό γλυκαπάντοχο φιλί τού άργοΰ θανάτου.

ΒΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΣ

NET* Β ΙΒ Λ Ι7*

ΙΛΑ — « 'Ό α ο ε  ζω ν τα ν ο ί»  δρ. 2 (για τό έςω - 

τερικό φρ. 2,25).

I1. Ν. ΑΒΑΖΟΥ (Judas Errant) « Ά γ α ά Ο ε *  / x i  

τμ εβ ό λ ο ε»  δρ. 1 (γιά τό έξωτερικό φρ. 1,25).

OSCAR W ILDE -  «DE PROFUNDIS» μετάφρ. 

Ά λεξ. Μαρπουτζόγλου δρ. 2 (γιά τό έξωτε- 

τερικό φρ. 2,25).

VERNON LEE —  « *11 Ά ρ ε ά δ ν η  βτή Λ Ιά ν- 

το ο α » , δράμα σέ πέντε πράςε; (μετάφραση 

Στέφ. Πάργα) δρ. 1 (για τό έξωτερ. φρ. 1,25).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
υπό τοΰ κ. Φ ε λ .  Φ ε λ ε π π ο υ ,  Καθηγητοΰ, 

άριστεύσαντος έν Δημοσίφ διαγωνισμφ πρός συγ

γραφήν ’Αγγλικής Μεθόδου πρός χρήσιν τών έμπο- 

ρικών Σχολών. Όδός Τζώρτζ 9 Β.
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Β Γ Α Ι Ν Ε Ι  Κ Α Θ Ε  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η

Ίδιοχτήτης: Λ · J Í  Τ Α Γ Κ Ο ]  Ι Ο Υ Λ Ο Σ  

ΓΡΑΦ ΕΙΑ  : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, Α θΙΙΝ Α

Σνντρομή χρονιάτικη: Γιά  τήν 'Ελλάδα καί την 

Κρήτη δρ. 10. Γιά τύ εξωτερικό φρ. χρ. 12 ,50 .— Γιά 

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ. 

τήν τριμηνία).—Κανένας δε γράφεται συντρομητής α δέν 

προπλερώσει τή συντρομή του.

- Η *

2 0  λεφτά το φύλλο. —  Τά περασμένα φύλλα που

λιούνται στύ γραφείο μας διπλή τιμή.

- X -

Βρίσκεται στί|ν ’Αθήνα σ’ όλα τά κιόσκια, καί στις έπαρ- -| 

χίες σ’όλα τά ΙΙραχτορεΐιι των ’Εφημερίδων.

Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Α Κ Ι Α
Ο ΝΕΟΜΑΡΤΤΡΑΣ.-ΚΕΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΣΚΟ 
ΛΕΙΟ. -  ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΟΤΛΙΑ. -  Ο ' 
ΜΑΤΣΟΤΚΑΣ. - ΤΟ ΚΑΜΑΡΩΜΕΝΟ ΤΟ 
,,ΣΚΡΙΠ“.

ΔΙΧΩΣ ψευτολυρισμους και δίχως κούφιες ρητο
ρείες, που τις παραξοδέψανε δά οί ’Α&ηναΙϊκες εφημερί
δες τούτες τις μέρες, ϋ·ά προσφέρουμε καί μεΐς τό δα- 
φνοκλάδι μας ατδ νεομάρτυρα τής 'Ελληνικής ’Ιδέας, 
ατά Μητροπολίτη Γρεβενων. Τέτιοι δεσποτάδες πονέρ- j 
γάζουνται γιά τήν πατρίδα και πέφτουνε γιά τήν πατρί- | 
δα, ξεντροπιάξουνε τόν κλήρο, που καί στήν "Ελλάδα 
καί στήν  ̂ Τουρκία δουλεύει, τις περσότερες φορές, στε
νοκέφαλα καί συφεροντολογικά, πασκίζοντας πως νά 
κρατάει τά λαδ στήν άμάύεια τού φανατισμού καί πώς 
νάν τού στραγγάει τδν ίδρώτλ τον.

c Ο μαρτυρικάς Φάνατος τού ΑΙμιλιανου στα Γρεβενά 
μας κάνει νά ελπίζουμε πώς μια μέρα &ά βρεϋ'εΐ κι 6 
φωτισμένος καί φιλελεύτερος δεσπότης πού, άντίύετα ; 
από τό σημερνό δεσπότη τού Βόλου, d'à χτυπήσει τό 
σκοτάδι καί ϋ·ά ζητήσει τό πλέριο φως τής ΆλήΦειας 
γιά τό ποίμνιό τον.

«
ΕΝΑ σκολειό γιά τις έργάτισες άνοιξε τήν περασμένη 

Κεριακή. Τό Κεριακάτικο σκολειό του «’Εργατικού Κέν
τρου ’Αθηνών». Τό άνοιξε ή κ. Αΰρα θεοδωροποΰλου μαζί 
μέ τήν κ. Ελένη Ρουσοπούλου, τήν κ. "Αννα Μελά Κα- 
σίγρα καί μερικές άλλες κυρίες. Πολύ όμορφα μίλησε ή

κ. θεοδωροπούλου στδ άνοιγμά του, γιά τό σκοπό τού 
σκολειού. ΙΙολύ όμορφα καί ή κ. Κατσίγρα γιά τήν ύγιεινή. 
Καί οί δυό τονς σέ καθάρια δημοτική καί τά κοριτσάκια 
κατασυγκινηθήκανε, γιατί τά νιώσανε ΰ,τι τούς είπανε, όσο 

δέ νιώσανε τόν κ. θωμά θωμόπουλο (τό λογογλύπτη, 
όπως τονέ βάφτισε άλλοτε ό κ. Μαλακάσης) πού τούς μί
λησε σέ «άπταιστον καθαρεύουσαν» καί γιά πράματα πού 

μόνον ειδικοί θά μπορούσανε νά τά νιώσουν.
Τό σκολειό αρχίζει ταχτικά άπό σήμερα τά μαθή- 

ματά του. Σέ άλλ.η σελίδα δηιωσιεύουμαι καί τό «Κυριάκό 
Σχολείο» πού δημοσίευε ή κ. θεοδωροποΰλουσ τήν «Ακρό

πολη» τής ΓΙέμτης.

*
Ο ΧΙ μέ διακονιά μά μέ δαυλιά. “Ετσι τόβαλε τό ζή

τημα τήν περασμένη Δευτέρα ό κ. Βενιζέλος στή Βουλή· 
Διακονεύοντας τό δίκιο μας, δέ θάν τό βρούμε ποτέ. Δου

λεύοντας γιά τό δίκιο μας, θά τό πάρουμε μιά μέρα
“Ισαμε τώρα τά καρτερούσαμε όλα άπό τούς « ισχυρούς 

τής γής», έχοντας τήν απαίτηση όλοι εμάς νά συλλογίζον
ται κι όλοι νά μάς ελεούνε. Τά χέρια μας στήν τσέπη 
πάντα, καί τ’ απλώναμε μότο γιά νά διακονέψουμε. Έ ρ -  
φται όμώς σήμερα ό Πρωθυπουργός τά μάς φωνάξει επί
σημα, άπό τό βήμα τής Βουλής, πώς μέ τή διακονιά δέ 
βγαίνει τίποτα, θέλουμε νά μάς λογαριάζουνε ; Νά δου
λέψουμε. θέλουμε νά πάρουμε τίποτα ; Νά τό πάρουμε μέ 

τό χέρι μας.

Έ τσ ι κάνουν ΰλ’ οί ζωντανοί λαοί καί καιρός πιά καί 

μεΐς νά ζωντανέψουμε. *
ΜΑΣ ήρθε κι 6 Ματσούκας άπό τήν ’Αμερική. Καί 

μάς ήρθε μ’ ένα μελεούνι πού μάζεψε γιά τό Στόλο καί 
μ’ ένα ευχαριστήριο πούστειλε άπ’ τήν Πάτρα στον ’Αθη- 

ναίϊκο τύπο. Καί λέει ό Ματσούκας σιίς εφημερίδες μας : 
«“Ο,τι μάζεψα κι ό,τι έκαμα σέ σένα τύ χρεωστάω. Γιατί 

έσύ μέ σύντρεξες στό έργο μου, γιατί έού μέ δημιούργησες».

Πόσο παιδί πρέπει νάναι κανείς γιά νάν τό μολογάει 

έτσι βροντερά καί καμαρωμένα πώς είναι δημιούργημα 
τού ΆΟηναίΐκου τύπου, τού κ. Γιάνναρου, νά πούμε, καί 

τού κ. Χαιρόπουλου !

Μ1ΑΑΝΙΪ γιά έθνθ|ΐάρτυρες οί φημερίδες μας καί μι

λάνε γιά προδότες. Κι όμως μιά άπ’ αύτές, τό «Σκρΐπ»ι 
γιά νάντιπολιτευτεΐ τόν κ. Βειζέλο κοί γιά νά πενταρολο- 
γήσει, σκάρωσε ένα τηλεγράφημα γιά τά Χανιά, πού άν 

τάφινε ή Κυβέρνηση νά περάσει θάναβε άσβεστη πυρ
καγιά καί στήν Κρήτη καί σ’ άλάκαιρο τόν Ελληνισμό.

Δηλ. τό καλό μα; τό «Σκρίπ» τηλεγραφούσε στό 
πραχτορεΐο των έφημερίδων, στα Χανιά, γιά νά έκδοθεΐ 
σέ παράρτημα, πώς όλος ό λαός έδώ περιμένει νά δεχτεί 
πανηγυρικά τούς Κρητικούς βουλευτάδες πού θάρθοϋνε 
τάχα νά μπούνε στήν ελληνική Βουλή, κηρύχνοντας έτσι 

έπίσημα πιά τήν ένωση, καί πώς έτοιμάζουνται πολλές συν

τεχνίες, σύλλογοι κτλ. έδώ νά στείλουνε κάτου στά Χανιά 
αντιπροσώπους τους γιά νάν τούς παραλάβουν. «Σκέψις περί 

αποστολής μεγάλης επιτροπής Χανιά προϋπαντήση Κρή- 
τας Αναμένεται έναγωνίως ανδρική άπόφασις».

Καί έπειτα άπ’ όλα αύιά τό «Σκρίπ» χύνει δάκρια 
γιά τό Μητροπολίτη Γρεβενών καί καταγγέλνει κάθε μέρα 

τούς δημοτικιοτάδες γιά προδότες!

I

j

I
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ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πρώτη φορά δέν είναι που άνοιξε Κυριάκο Σχο

λείο στον τόπο μας. Οΰτε νά τδ παίρνωμε απάνω 
μας πώς ανακαλύψαμε τήν πυρίτιδα, ούτε νά βάζο

με μέ τδ νού μας πώς 6’ αλλάξουμε γιά μιας τήν | 

οψιν της κοινωνίας, άνοίγοντας, σαν μέ μαγικό ραβδί 

τά ως τώρα κλεισμένα μάτια τής έργάτριας. "Οσοι 

παρακολουθούν τή σύγχρονη κοινωνική μας Ιξελι- 

ξιν θά ιοούν δτι πολλές φορές έγιναν ευγενικές από

πειρες γιά μιά τέτοια έργασία σάν αυτή που. αρχί

ζει τώρα εις τδ ’Εργατικό Κέντρον. 'Ολοένα εις τδν 

Πειραιά λειτουργεί ένα Κυριακδ Σχολεΐον, δπου τό

σες ευγενικές κυρίες εργάζονται μέ άξιοθαύμαστο 

ζήλο γιά νά πλατύνουν τδν πνευματικόν όρίζοντατής 

εργάτριας που νωρίς, νωρίς τήν έρριξεν ή ανάγκη 

στδν αγώνα γιά τδ καθημερινό ψωμί, καί δεν τής 

δίνει καιρό νά κερδίση τδ άλλο ψωμί, τδ πνευμα

τικό.

Καί δμως το Κυριάκό Σχολείο τού Κέντρου αρ

χίζει δλως διόλου διαφορετικά άπδ τά άλλα. Ά μ έ- | 

σως μέ τήν πρώτην αγγελία τής ίορύσεως του δια- , 

λεκτοί επιστήμονες καί καλλιτέχναι έπρόσφεραν μέ ) 

αξιοθαύμαστη προθυμία τή διδασκαλία τους. ’Ηθική | 

καί θρησκευτικά προσεφέρθη νά διδάξη ό κ. X . ί 

Μ ΑΚΤΗΣ υφηγητής τού Πανεπιστημίου, καί εις 

έξαιρετικάς περιστάσεις καί θρησκευτικάς έορτάς, 6 

υφηγητής κ. Μπαλάνος. Τδ μάθημα τής υγιεινής, 

τδ σπουδαιότερο καί αναγκαιότερο μάθημα γιά τάς 

λαϊκάς μας τάξεις πού πλέουν μέσα εις ένα πυκνό- | 

τατο σκοτάδι άμαθείας καί προλήψεων, θά τδ δι- 

δάξη ή ΰφηγήτρια κυρία *Αννα Κατσίγρα—Μελά, 

ή μοναδική καί ακούραστη έκλαϊκεύτρια τής ύγιει- | 

νής. Ό  κ. Θωμάς Θωμόπουλος, ο ένθουσιώδης καλ

λιτέχνης, που είναι πάντοτε πρόθυμος γιά κάθε αν

θρωπιστική έργασία, θά διδάξη έπαγγελματική ίχνο- ι 

γραφία πού θά έλευθερώση τήν εργάτρια άπδ τά | 

δεσμά τών ετοίμων σχεδίων, θά τήν κάμη ν’ άνα- : 

πτύξη τδ γούστο καί τήν άτομικότητά της εις τδ 

σπουδαιότατο καλλιτεχνικό ζήτημα τής διακοσμή- | 

σεως τών γυναικείων φορεμάτων καί έργοχείρων. ; 

Καί έτσι υπάρχει ελπίς νά άνατείλη ή μέρα πού δέν θά 

είμαστε αναγκασμένοι νά βλέπουμε παντού καί πάν

τοτε σ’ δλα τά μανικέτια καί τούς γιακάδες καί τούς 

ποδογύρους τών γυναικείων φορεμάτων, τδ ίδιο μο-· 

νότονο ανιαρό ανέκφραστο σχέδιο, καί νά μορφωθή | 

σιγά ένας νέος Ελληνικός ρυθμός έλεύθερος άπδ 

κάθε μίμηση, αποτέλεσμα άτομικής φαντασίας καί 

ειλικρινούς ανάγκης.

’Αριστούχοι τού ’Αρσάκειου αί δεσποινίδες ’Αγ

γελική Κροντηρά καί Μαρία Τσιλιμίγκρα θά διδά

ξουν. ανάγνωση, γράψιμο καί άριθμητική.

Αέν σάς εκπλήττουν δλα αυτά τά όνόματα ; Αέν 

σάς φαίνεται δτι έδώ πρόκειται μάλλον γιά ένα λαϊκό 

πανεπιστήμιο, παρά γιά άπλδ Κυριάκό σχολείο ; 

Πώς έγινε αυτό τδ θαύμα:

Τδ πράγμα είναι άπλόύστατο. Έ ω ς  τώρα έπρόσ* 

φεραν εις τδν έργατίκδ κόσμο τά πνευματικά τους 

δώρα οι καλοπροαίρετοι. Τώρα ό έργατικδς κόσμος 

τά ζητεί. Αυτή είνε ή διαφιρά. Πρώτα έπαιρνε κάτι 

πού τού τδ έδιναν  ̂χωρίς νά νοώιθη πολύ, πολύ γιατί 

τού τδ δίνουν. Τώρα αίσθάνθηκε τήν ανάγκη μόνος 

του.

Έπείνασε γιά πνευματική τροφή, καί τήν έζή- 

τησε. Κρί τήν έζήτησε πρώτα, πρώτα γιά τή γυ

ναίκα.

Μόλις ένόησαν οί έργάται— πού είναι τδ ε ύγ ε- 

ν ικ ώ τ ε ρ ο  καί π ρ ο ο ο ε υ τ ι κ ώ τ ε ρ ο  σ τ ο ι 

χ ε ί ο  τής φυλής μας — μόλις ένόησαν λοιπόν τά 

αγαθά τής άλληλλεγγύης, καί (οργανώθηκαν εις τδ 
Εργατικόν Κέντρον, έσκέφθηκαν καί γιά τή γυ

ναίκα. Τδν ακόυσα μέ ταύτιά μου τδν Έλληνα έρ- 

γάτην νά λέγη: «Είναι καιρός πιά ή γυναίκα μας 

νά μήν είναι χανούμισσα, νάρχίση νάνακατεύεται 

μαζύ μας στή δουλειά, νά τή συνηθίσουμε, νά μή 

μάς ξαφνιάζη, νά γίνη συντρόφισσα καί βοηθός μας 

καί δχι σκλάβα μας. Χά παυσουμε νά μαχαιρονό- 

μαστε γιατί ό τάδε κύτταξε τήν αδερφή μας ή τήν 

ξαδέρφη μας. Καί σά δούμε τή γυναίκα νά τραβάν,) 
μπροστά καί μείς Οά φιλοτιμηθούμε νά γίνουμε καλ

λίτεροι». Τ ’ ακόυσα αυτά μέ ταύτιά μου, καί είπα 

γιά μιά στιγμή, μήπως κάνω λάθος καί οέ βρισκό

μαστε στδ 1911, αλλά εκατό χρόνια μπροστά. Λοι

πόν τδ ’Εργατικό Κέντρον έζήτησε νά μορφώση 

τήν έργάτριαν, έ ζ ή τ η σ ε  νά τήν κάνη πνευματι- 

■ κώτερη, άξια νοικοκυρά καί γερή μητέρα. Καί ποιδς 

είναι έκεΐνος πού θά άρνηθή νά δώση ο,τι μπορεί 

γιά νά ίκανοποιήση μιά τέτοια ευγενικήν ανάγκην ;

Έ πειτα  ποιδς είναι έκεΐνος πού δέν έννοεΐ τά 

καλά αποτελέσματα μιας διανοητικής άνυψώσεως 

τού έργάτου ; Πρώτα πρώτα. Ά ν  δέν είναι- πολύ 

κουτός θά τδ καταλάβη δ έργοδότης, 6 έργοστα- 

σιάρχης. Ό  μορφωμένος έργάτης, ή ανεπτυγμένη 

έργάτρια θά ^γάλη διπλή δουλειά άπδ τδν αμόρ

φωτο καί καλλίτερη. Θά είναι προσεκτικώτερος, τα- 

κτικώτερος, καθαρώτερος, τιμιώτερος. Καί αν φο- 

βηθή δ έργοστασιάρχης πώς Οά σηκώση κεφάλι καί 

θά γυρεύση ανταλλάγματα, ας είναι ήσυχος πώς 

' ποτέ δέν θά είναι ζημιωμένος. Ό  μορφωμένος έρ- 

I γάτης πάντοτε θά ώφελήση τδν έργοδότην του διπλά
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άπδ τδν άμόρφωτον. Καί όσο για τδ ποιον τής έρ- 

γασίας δεν χώρε: καν συζήτησις. Καθήκον λοιπδν 

και συμφέρον έχουν δλοι οί έργοστασιάρχαι να στέλ

νουν τής έργάτριές των εις τδ Κυριακδ Σχολείο 

του Κέντρου, όπως καθήκον και συμφέρον του καθε- 

νός μας είναι να .φροντίζουμε μέ κάθε τρόπο νά 

σκορπίζεται τδ γύρω μας σκοτάδι και νά χαίρωνταί 

δλοι τδ φως τής άλήθείας,
ΑΥΡΑ ΘΕΡΟΥ

Η  ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΓΙΑ Τ ’ Α Θ Ε Τ Σ Τ Ι Κ Α

Φίλε «Νονμα»,

Κάπιος φίλο; μου έλεγε πώς δποιο; ξένος πάει 

καί ζήσει στήν Ελλάδα κάμποσο διάστημα, βε

βαιώνεται πώς ζεί άνάμεσο σέ ’Αφρικανούς κι οχι 
στδν τόπο του Ιίερικλή. Μα κιδποιος δένέζησε κεΐ 

πέρα, πάλε τδ ίδιο μπορεί νά σκεφτεΐ βλέποντας τά 
τί γίνουνται στδν τόπο σας.

Λιαβάζω τούς δυδ στερνούς Χουμάδες για τήν 

’Ολυμπία καί τά Ηολιώτικα κι απορώ κ" έςίσταμαι 

πώς άφτοί οί άνθρωποι, δηλ. Κουλουβάκηοες, Κου- 

τοβίκηδες, ΙΤατσαβουράκηδες, δημοδιδάσκαλοι -σαν 

καί κείνον πού έξεπλάγη μπροστά στδ τρομαχτικό 

ποζάρισμα τού Ταγκόπουλου στή φωτογραφία τών 

τριακόσιων δασκάλων —Ά  μπελάδες καί άλλοι πολ

λοί τέτιοι στενοκέφαλοι -■ γιά τδ δεσπότη Βόλου καί 

τούς όμοιους του δεν αξίζει ούτε λόγος νά γίνει— 

πώς δέ ντρέπονται καί ποζάρουνε γιά απόγονοι τών 

αρχαίων Ε λλήνω ν! Μά τδ θεό, αν δ Σωκράτης κι 

δ ΙΙλάτωνας ξέρανε πώς μιά μέρα θάχουνε τέτιους 

απόγονους, Οά κρύβανε τά πρόσωπά τους απ’ τη 

ντροπή τους καί θά τδ μετανιώνανε πού έτυχε νά 

γεννηθούνε σ’ άφτδ τδ κόσμο. Ούτε 6 Τσινγίζ Χάν 

δέ θάθελε νάχη τέτιους απόγονους. Έ πειτα  οί άν

θρωποι άφτοί μέ τή μεγαλήτερη άδιαντροπιά θά 

λένε βέβαια πώς ζούνε στδν είκοστδ αιώνα, α ί; Μά 

κάνουνε λάθος στή χρονολογία τους. Έ γώ  νομίζω 

πώς ούτε μεσαιωνικός δέν είναι. Σέ ποιδ πολιτισμένο 

κράτος ακούστηκε ποτές' δ περιορισμδς τής Συνεί

δησης, τής Σκέψης ; Άφτδ γίνεται όμως στή συν

ταγματική Ε λλά δα !

Κατηγορούνε τδ Βάρναλη, τδν Οίκονομάκη, το 

Αελμούζο καί άλλα τέτια παληκάρια, πού πρέπει 

νά τούς συγχαρούμε θερμότατα γιά τή στάση τους, 

πώς είναι άθεοι, Αναρχικοί κ’ ένα σωρδ τέτιες κου

ταμάρες. Μά δ κύρ Άμπελάς, δ Κουλουβάκης καί

οί δμοίοί τους πιστέβουνε θεό μέ τά σωστά τους; 

Είναι άληθινοί χριστιανοί; Ό χ ι βέβαια. Γιατί άν 
είταν τέτιοι δέ θάλεγαν τόσο χοντρά ψέματα καί δέ 

θά συκοφαντούσανε μέρα μεσημέρι τδν κάθε άνθρωπό 

πού δέν έτυχε νά είναι τόσο στενοκέφαλος σάν καί 

κείνοι. Ά ν  λοιπδν μπορούσε δ κύρ Άμπελάς, θά 
προσκαλοϋσε σέ άπολογία τδ γαλλικδ λαδ γιατί δ 

περσότερός είναι άθεος, καί άφού μάλιστα διώξανε 

οί γάλλοι τούς παπάδες τους θά πει πώς είναι απο

λίτιστοι, — αί κύρ δεσπότη τού Βόλου, τί λ ές : Κ ’ έ

πειτα σου λένε Ελευθερία —  Σύνταγμα ή κάλλιο 

Σύνταγμα! Ή  Ρωσσία πού είναι μοναρχικό κράτος* 

πάλε δέν πειράζει τούς άθεους καί τού; αναρχικούς, 

ά δέ ταράξουνε τή δημόσια τάξη. ΙΙώς λοιπδν τδ 

Συνταγματικόν, τδ πεπολιτισμένον, τδ φιλελεύθερον, 

τδ φωτοβόλον Κράτος, ή Ε λλά ς, διώχνει καί τιμωρεί 

τδν κάθε πραγματικά έλεύθερα σκεφτόμενο άν- 

θροιπο; Ή  μπάς καί γυρίσαμε στά χρόνια τής Ί ε -  

ράς Εξέτασης, στά ίησουίτικα χρόνια; Ντροπή !

Πόλη. Ν. ΚΑΣΤΡΙΝΟ Σ

- X -

Τ ’ Α Κ Α Τ Α Λ Η Π Τ Α

Φίλε «Νονμα»

Στδ περασμένο φύλλο σου διάβασα πώς κι δ κ. 

Μποέμ κοροϊδεύει τή μετάφραση τής «Ήλέκτρας» 

του Χόφμανσταλ. Όςτόσο κάπιος φίλος μού είπε 

πώς έκαμες γκάφα χοντρή, πώς δηλ. δ κ. Μποέμ 

δέν κοροϊδεύει τή μετάφραση, μά τδ έναντίο, κοροϊ

δεύει όσους τήν έπικρίνανε.
Μού κεντήθηκε ή περιέργεια καί πήρα καί διά

βασα τδ «Σκρίπ» καί είδα πώς έχεις δίκιο. Τδ είπα 

τού φίλου μου.
— Μπά, μού Αποκρίνεται γελώντας, δέν ένιω

σες εκείνο πού διάβασες,· δέν ένιωσες τή λεπτή ει

ρωνεία πού κρύπτεται κάτου από τές γραμμές. Τδ 

ίδιο πάθανε καί πολλοί τδ καλοκαίρι πού διαβάσανε 

στδ «Χρόνο» .τδ διθυραμβικόν άρθρον τού κ. Σ. 

Μελά γιά τδ δράμα τού κ. Βουτιερίδη πού παίχτηκε 

στδ «’Αττικό» καί γιά τδ δράμα τού κ. Μπογιατζάκη 

πού δέν παίχτηκε. Νομίζανε πώς τά επαινούσε καί 

τά θαύμαζε δ κ. Μελάς, καί όμως τά κοροΐδευε καί 

τά σατύριζε καί τά δυδ αλύπητα !

ΙΙού νά τή νιώσω έγώ αυτή τή βαθιά φ ίλοαο - 

φ ικη Η οροΐδεία  ; Οί εισηγητές της κ. Μποέμ κι δ 

κ. Μελάς, άς τή χαίρουνται. Έ γώ  όπιο; διαβάζω 

κρίνω καί ή κρίσις ή έμή δίκαια έστί.

Μέ φιλία 

ΤΡΙΑΣΤΕΡΟ Σ



556 Ο ΝΟΓΜΑΣ

ΞΥΠΝΤ* Ρ Λ Μ ΙΕ
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Σατανικό αυτό πού σκέφτηκε 6 Μιστριώτης, νά 

ξαπατήστΑ τόν Πατριάρχη καί νά τόν πάρη μέ τό 

μέρος τον στόν πόλεμο έναντίο μας. Τί τούπε; Τί 

τον παράστησε καί τί νά του άράδιασε; Ό  θεός 

κ’ ή ψυχή του. Μά άπ* τις ψευτιές καί τις συκο

φαντίες πού ξεστόμισε κατόπι καί δημοσίεψε στις 
έφη μερίδες, τά καταλαβαίνει κανένας δλα.

Ό  Πατριάρχης, γράφω τδνομά του καί τρέμει 

μές στά στήθια μου ή καρδιά. Ό  Πατριάρχης τόν 

δέχτηκε μέ τις άγκάλες άνοιχτές· καί τόν εύλόγησε 

και τόν ευχήθηκε καί χάρηκε που στό θρόνο του 

μπροστά μές τήν άλύτρωτη Πατρίδα έρχότανε έ'νας 

σεβαστός καθηγητής νά του φέρει άπό τή λεύτερη 
Ελλάδα άδερφικό ασπασμό.

Τά καρδιοχτύπια μας δικά σου κ* ή στερνή μας 

αναπνοή, ώ έσύ, ή έλπίδα μας καί ή άπαντοχή 
μας, ώ άγιε Πατριάρχη μας.

‘Ο αρχηγός της φυλής μας χάρηκε, πολύ χά

ρηκε, τόν έρχομό του. Μά πώς θά σπάραξε ή άγια 

του καρδιά μαθαίνοντας άπό τό στόμα τοΰ καθη

γητή, του σεβαστού, γιά προδότες γι’ άνθρώπους 

πλερωμένους, που βρίσκονται στό λεύτερο Βασίλειο 

καί πον κατέχουνε θέσες υψηλές μόνο καί μόνο γιά 

νά καταστρέψουνε τήν άμοιρη Πατρίδα καί νάλλά- 

ξοννε τήν άγια μας θρησκεία;

Καί τή στιγμή πού τόν είδε ό σοφός καθηγητής 

τον ΙΙατριάρχη μας, θλιβερό καί πικραμένο, συννε

φιασμένο κι ακίνητο σά μάρμαρο, νά θυμήθηκε τάχα 

τούς στίχους του Βαλαωρίτη στόν Πατριάρχη;

’Αδιάφορο, Πατριάρχης γιά Πατριάρχης.

Πώς με Οωρεΐς ακίνητος: Ποΰ τρέχει δ λογισμός σου ;

Τά φτερωτά τά ΰναρα; γιατί στδ μέτωπό σου 

νά μί| φυτρώνουν γέροντα τόσες χρυσές αχτίδες 

δσες μάς δίν’ ή όψη σου παρηγοριές κ’ ελπίδες;

Χά τούς θυμήθηκε: Χά θυμήθηκε τούς στίχους 

ένός δημοτικιστή, ενός χυδαϊστοΟ, καθώς λέει, που- 

γραψε στή γλώσσα του λαού, στή γλώσσα τήν πρό

στυχη καί τής δουλοσύνης ;

"Αχ, άν τούς θυμότανε θάπεφτε στά πόδια του 

Πατριάρχη μας φωνάζοντας*

— Έφταιξα. Συχώρα με.

Καί θάκλαιγε καί θά μοιρολογούσε πολλή ώρα.

Τίποτα δέ θυμήθηκε, μήτε τόν άγώνα τής φυ

λής μας γιά τή Λευτεριά, μήτε τό μεγαλομάρτυρα

τόν Πατριάρχη μας, μήτε τόν ποιητή του. Έ να  μο

νάχα είχε στό νοΟ του, τήν καθαρεύουσα, καί γιά τό 

χατήρι της στό διάολο καί τά έθνικά μας κειμήλια, 

ό έθνικός μας θησαυρός καί όλάκαιρο τό έθνος.

Μά τού Πατριάρχη μας τά σπλάχνα θέριζε σαν 
κοφτερό δρεπάνι ή φοβερή καί τρομερή καταγγελία 

του σοφού καθηγητή κα’ τάγια του τά χείλη πικρα

μένα μιλήσανε βαριά γιά τούς προδότες καί τούς 
μαλλιαρούς. Ό  κουτοπόνηρος καθηγητής άρπαξε 

τοΰ Πατριάρχη μας τά λόγια κ’ ένα παράσημο άπό 

τάγια του τά χέρια καί γύρισε μ’ έκείνα πάλι στήν 

’Αθήνα καί τάστησε ταμπούρια του στούς δρόμους 

καί στις έφημερίδες. Καί γινήκανε δσα γινήκανε 

καί μέσα στήν ελληνική βουλή κι άπόςω. Καί ξε

σπάσανε οί βρωμεροί νεροχύτες τής έφημεριδογρα- 

φίας ξεχύνοντας κάθε λογής άκαθαρσία καί μόλυ

σμα στον κοσμάκη καί ξεπροβάλανε άχαλήνωτοι οί 

άσυνείδητοι θεομπαίχτες νά πομπέψουνε καί νά ξευ

τελίσουνε τις άγιες γραφές άκόμα μέ τις κακοηθέ

στατες μετάφρασές τους, γιά νά συκοφαντήσουνε 

τούς μαλλιαρούς. Οί σιδερόφραχτοι τής χρονογρα

φίας ιππότες μή βλέποντας παρά τή μύτη τους καί 

καταγινόμενοι σέ δονκιχώτικες μονομαχίες μεταξύ 

τους καί γιά τό έαυτουδάκι τους, καρφί δέν τούς 

έκάηκε. Οί γαληνότατοι αύτοί Σουλτάνοι τής αύτο- 

ρεκλάμας δοσμένοι σέ άράπικο ραχάτι μέ τόν καθη

μερινό τους κοινωνικό καραγκιόζμπερντε, τσιμουδιά, 

μήπως τούς περάσουνε κι αυτούς γιά μαλλιαρούς. 

Οέ σερνικοθήλύκοι τής λογοτεχνίας έρωτοχτυπημέ- 

νοι, δημοτικιστές δταν πρόκειται γιά χειροκροτή

ματα καί καθαρευουσιάνοι σάν πρόκειται γιά παρά- 

δες, χαμπαράκι δέν πήρανε ο: καημένοι. Οι δρόμοι 

τής ’Αθήνας βουΐζανε.

— Ό  πιστεύως των μαλλιαρών.

—  ’Εφημερίδες ! Καί τό ύπερμάχος τών μαλλια

ρών.
Εΐτανε μεγάλη σαρακοστή. Οί καμπάνες τών 

έκκλησιών προσκαλούσανε τούς χριστιανούς ν’ ά- 

κούσουνε τούς χαιρετισμούς τής Παναγίας καί οί 

καμπάνες τών έφη μερίδων στούς δρόμους προσκα

λούσανε τόν κόσμο νά διαβάση τά καμώματα τών 

θεομπαίχτηδων, τά κακουργήματα τάχα τών μαλ

λιαρών πού βαλθήκανε νά μάς άλλάξουνε τή θρη

σκεία.

’Εκείνες τις μέρες μέ τόν Ποριώτη άνταμωθή- 

καμε σένα καφενεδάκι καί τά λέγαμε. ’Αποφασί

σαμε στήν άπελπισιά μας νά πάμε νά παρουσια

στούμε στό Μητροπολίτη καί νά καταγγείλουμε 

μερικά τίμια υποκείμενα πού γνωρίζαμε πώς σκα

ρώνουν στά γραφεία τών έφη μερίδων τις αϊσχρές 

αυτές μετάφρασες.
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Φανταστήτε νά πάνε δυδ πολίτες στδ Μητρο

πολίτη νά τοΟ δείξουνε τδ χρέος του. Τδ Μητροπο

λίτη τδν γνώριζα καί προσωπικώς άπδ τδν καιρδ 

που είτανε άρχιμαντρίτης στήν Τριπολιτσά. Τήν 

άλλη μέρα πουχαμε όρίσει νάνταμωθοΰμε μέ τδν 

Ποριώτη, άπδ κακή συνενόηαη δέ συναντηθήκαμε 

καί πήγα στδ Μητροπολίτη μόνος μου.

Είχε συνεδρίαση ή ίερά σύνοδο καί δέν μπόρεσα 

νά δώ αμέσως τδ σεβασμιώτατο. Στδ διάστημα που 

περίμενα στήν αύλή τοϋ μητροπολιτικου μέγαρου, 

είδα σέ μιά γωνιά συναγμένους καμπόσους καλογέ

ρους. Περιμένανε κι αυτοί τδ Μητροπολίτη. Καί πε

ριμένανε γιά νά του δώσουνε άναφορά έναντίον τών 

μαλλιαρών. Έ να ς άπδ τούς καλογέρους άξαφνα μέ 

πλησιάζει άπότομα καί μου λέει·
—  Τί ήρθες έδώ νά κάνης;

Τάχασα.

—  Έσύ, είσαι έναντίον τής θρησκείας μας.

Λέ βάσταξα καί μέ θυμδ τοϋ είπα τότες*

— "Οποιος τά λέει αύτά είναι κακοηθέστατος.

Ή  καλογερική ξεδιαντροπιά έπεσε άμέσως. Ό

καλόγερος άλλαξε ύφος κ’ έβγαλε άπδ τδν κόρφο 

του μιά πηχιάρικη κορδέλα χάρτινη πυκνογραμμένη. 

Είτανε ή καταγγελία ποϋχανε νά δώσουνε στδ σε

βασμιώτατο γιά τούς μαλλιαρούς.

Τήν ώρα κείνη άνοιξε ή πόρτα κ3 έφάνη Ερχό

μενος 6 Μητροπολίτης μέ τήν πατερίτσα του.

Έτρεξα τοϋ φίλησα τδ χέρι. Μέ τράβηξε κατά 
μέρος κι άρχισα νά τοϋ λέω*

— Είναι φρίκη, σεβασμιώτατε, μ* αύτδ πού γί

νεται μέ τούς θεομπαίχτες. Όσότου ή διάταξη πού 

μπήκε στδ νέο Σύνταγμα γιά τίς άγιες γραφές νά 

γίνη νόμος δέ θάφήσουνε κείμενο ίερδ άμετάφραστο 

γνωστοί άνθρωποι καί μάλιστα μέ τδν κακοηθέστα
το αύτδν τρόπο γιά νά διασύρουνε τούς δημοτι
κιστές.

— Τδ γνωρίζω, παιδί μου, κ ’ έγώ άγανάχτησα 
κ’ ή ίερά σύνοδος. Δυδ καί τρία έγγραφα έστειλα 
στδ 'Γπουργεΐο. Κ ’ έγώ δέν ξέρω τί νά πώ. Φαίνε
ται πώς δέν έχει δικαίωμα νά έπέμβη δ Είσαγγε- 
λεύς. Τί νά κάμωμεν; Τί νά κάμωμεν ;

Καί δ σεβασμιώτατος ένώ μοΰ μιλούσε έριχνε 
άνήσυχες ματιές στούς καλογέρους πού περιμένανε 
παραπέρα πού θά ήξερε βέβαια καί τί τδν θέλανε 
καί είτανε νά τδν λυπάται κανένας τύ Μητροπολίτη 
μας στή θέση τήν παθητική πού βρισκότανε.

Βέβαιο πώς θά θυμότανε τήν τύχη τοϋ Προκό
πιο καί θά τρόμαζε. Τοϋ ξαναφίλησα τδ χέρι κ* έ
φυγα άπελπισμένος. Σ’ βλο τδ δρόμο πού γύριζα 
άπδ τή φούρκα μου μιά λέξη έπαναλάβαινα καί στδ 
σπίτι μου παραμιλοΰσα σάν τρελλδς μέ τήν ίδια 
πάντα λέξη*

— Οί θεομπαίχτες. Οί θεομπαίχτες.

ΧΡ. Β ΑΡΑ ΕΝ ΤΒΣ

Ο Ο,ΤΙ Θ Ε Λ Ε Τ Ε
Ύ σ τερ ’ Από ε^α δυο φύλλα θά τυπωθεί στό «Χουμά» 

ιό δράμα τοΰ Ταγκόπουλου «Στήν Όξόπορτα», πού πουλη
θήκανε δλα τά αντίτυπα, καί τό «Μαύρο Χέρι» πού παί
χτηκε φέτο στό θέατρο Κυβέλης.

—  Στούς φίλους πούχουνε συντρέξει νά τυπωθούν τ ’ 
( «’Αγκάθια και Τριβόλοι» τού μακαρίτη τοΰ Άβάζου δέ

στείλαμε βιβλίο γιατί δέ μας σταλθήκανε άκόμα τάντίτυπα 
από τήν ΙΙόλη. Μέρα μέ τή μέρα τά περιμένουμε και άμα 
τά λάβουμε θά τούς σιείλουμε.

—  ‘Από τό τελευταίο φυλλάδιο τού «Δελτίου τοΰ Έκπ. 
Όμίλου» μαθαίνουμε πώς τυπώθηκε στό Μοναστήρι τής 
Μακεδονίας άπό τόν κ. Β. Λασκαρίδη « ’Αλφαβητάριο» 
γραμένο σέ ζωντανή γλώσσα.

— Τό «Δελτίο» γράφει πώς είναι τό πρώτο αλφαβη
τάριο αυτό, ξεχνώντας πώς τό πρώτο «Ρωμαίϊκο ’Αλφα
βητάρι» τυπώθηκε πρό έξη χρόνια στό «Νουμά», γραμένο 
άπό τόν Πολίτη δάσκαλο Γ . Καρατζά και βραβεμένο στό 
διαγωνισμό πού προκήρυξε τότες ό «Χουμάς».

 —*

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ. "Ayy. Ρωμ. Τά λάβαμε. Περιμένουμε καί τάληΟινύ 

σου τδνομα.—  κ. Κ. Εαρ. Θάν τά διαβάσουμε καί Οά σοΰ 
πούμε.— κ. Ποτσ. στήν Πύλη. Δέν έχεις δίκιο. Ώςτόσο 
καρτερούμε δ,τι μάς τάζεις μέ τό γράμμα σου.— κ. Ε. 
Κριό. Ξάνθη. Ά μα έρθεις έδώ τά λέμε. κ. Ριζ. χι άλ
λους φίλους. Κόνια. Ούτε τή συντρομή μάς στέλνετε, ούτε 
στά γράμματά μας άπαντάτε. Τί τρ έχει; Έ σ ε ΐς  πού έχετε 
Ιδρύσει καί Σύλλογο γιά τή δημοτική, πρέπει νά δίνετε 
καί τό καλό παράδειγμα. — κ. Πιπ. ’Αττάλεια. ’Ακόμα 
περιμένουμε δ,τι μάς έταξες. Κι ό κ. Βεσλεμές πρέπει νά 
κάμει τό χρέος του.

Δ Η Λ Ω Σ Η

Παρακαλον/,ιε δασύς καδνστεροΰνε τή συν- 
τρομή τον 1911 να μας τή ατείλουν. Πολλοί 
χρωστάνε κι άπδ περασμένα χρόνια, δυδ καί 
τρία και περαότερα. Σ ’ αυτούς λοίπδ διπλά 
και τά παρακάλια μας. Πρέπει νά λογαριά
σουν οί φίλοι πώς δ «Νονμας» βγαίνει με 
χίλια δυδ βάσανα και μέ χίλιονς δνδ κατα
τρεγμούς. Ούτε τά ρούβλια πού τσαμπουνάει 
δ Μιατριώτης, ούτε οι στερλίνες και τα ναπο- 
λεόνια μας έρχουνται μέ τδ οωρό.Λιγοστά δλα 
τους καί μετρημένα—καί μέ τδ σταγονόμετρο. 
Μόνη λοιπδ Ο ετδχή υποστήριξη είναι ή χρο
νιάτικη συντρομή. Σ ά δέν έρχεται κι αυτή τα
χτικά, πώς ê à  βγει τδ φύλλο ; Μέ άγέριί ;

Είναι και κάτι άλλο. * Ο «Νονμάς» υστερ* 
άπδ δνδ μήνες μπαίνει στα ΔΕΚΑ χρόνια. 
Τις Α ε χ α ε χ ^ 4Οδ?*ες οννειΰίζοννε νάν τίς 
γιορτάζουνε. Ας τή γιορτάσουμε λοιπδν καί 
μεΐς. ’Αντί εύκές και δώρα, ας μας ατείλουν οί 
φίλοι δ,τι μας χρωστάνε. "Ετσι d'à δείξουν ο ύ -  
(ϊδαατδχά πώς εχτιμοννε τδν άγώνα τον 
«Νουμά» καί τούς α γ ώ ν ε ς  τον γιά νά φτά
σει ατά δέκα χρόνια.
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Τού; βρήκα( καθισμένους δίπλα δίπλα και μι
λούσανε.

«’Έ λα  κάθισε καί σύ νάκούσεις», μού είπε δ 
Βελαδράπας.

*0 Νίκος μόλις πρόσεξε πού κάθισα Αγνάντια 
του καί ξακολούθησε τήν κουβέντα του. Μιλούσε γιά 
τδ Βερολίνο κ ’ Ιλεγε πώς δέν τού άρεσε. Τδ βρήκε 
Αμερικάνικο πολύ κι δ άμερικανισμός, είπε, φοβάται 
πώς θά φάει τή Γερμανία.

«Ό  σοσιαλισμός θέλεις νά π εις;» τονέ ρώτησε 
δ Βελαδράπας.

«Καί τά δυό. Ή  Γερμανία πρέπει νά κλειστεί 
στδ γοτθικό της πνεύμα».

«Τδ γοτθικδ είναι τδ μεγάλο βέβαια. Δέν τδ- 
νιώσε δ Γκαΐτε πρώτος;» ξαναρώτησε δ Βελα 
δράπας.

« Ό  Λούθηρος. Λούθηρος-Μπίσμαρκ, αυτοί είναι 
οί δυδ πόλοι», Απάντησε δ Νίκος καί ξακολούθησε 
τά μιλεΐ γιά τδ Μόναχο τώρα. «Είναι ή μόνη πόλη 
νού κόσμου, είπε, πού μπορεί νά ζήσει ένας νούς 
μορφωμένος αισθητικά».

«Ναί, αύτδ τδ είπε κι δ *Ιψεν», είπε δ Βελα
δράπας.

«Ά λλο είπε δ "Ιψεν αύτός δέν ένιωσε καλά 
τή ζωή, τή σύγχυζε».

«Είταν όμως Αριστοκράτης», ξανάπε δ Βελα
δράπας».

«Κι αύτδ τδ παρανόησε* δέν κατάλαβε διόλου 
τδ Γκαΐτε».

«Στδ Μόναχο τδν καταλάβανε τδ Γκαΐτε;»
«Γκαΐτε καί Μπέτοβεν, αύτδ είναι τδ Μόναχο. 

Ό  Φάουστ κ* ή ένατη συμφωνία χυμένα στδν Αέρα. 
Μεταρσιώνεσαι παντού. Νιώθεις βαθιά σου τδ με- 
σαίωνα. Σέ όποιον καφενέ κι Αν μπεις, θυμάσαι τδ 
καπελιδ τού Άουερμπαχ, σέ κάθε γωνιά δρόμου 
έχεις κ’ ένα Γκρέτχεν μπροστά σου. Πολλές φορές 
βλέποντας τούς φοιτητές νά γλεντούνε, θαρρούσα 
κ’ είτανε μαζί τους δ Μεφίστος».

«Μονομαχούνε οί φοιτητές, 2 ;»
«"Ολοι είναι πετσοκομένοι. Ό  γερμανός, πού 

δέν έχει σπαθιές στδ πρόσωπο, δέ θεωρείται άν
θρωπος».

«Αύτδ μού φαίνεται λίγο Αντιαισθητικό», είπε, 
δ Βελαδράπας.

Ό  Νίκος γέλασε..
«Μά τά κορίτσια πώς τούς θέλουν Ιτσ ι;»  ρώ

τησε δ Βελαδράπας.
«Οί γερμανίδες δέν είναι ρωμιές», είπε δ Νίκος 

κι δ Βελαδράπας έμεινε σκεφτικός.
«Είναι δμορφες οί γερμανίδες;» ξαναρώτησε 

έπειτα άπδ λίγο.

(*) Κοίταξε άςώ. 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 
449 χαί450.

«Έ χεις δεϊ τήν 'Α μαρτία  τού Στούκ;» τού είπε 
δ Νίκος.

Ό  Βελαδράπας κούνησε τδ κεφάλι.
« Έ , τέτιες είναι»,
«Είναι χειραφετημένες Αλήθεια;»
«Γυναίκες είναι. Τί μεγαλύτερη χειραφεσία θέ

λει ή Γερμανίδα δταν μπορεί καί βγαίνει λεύτερα 
στδ δρόμο μέ τδ νόθο της παιδί, δίχως νά ντρέπε
ται κανένανε. Σοΰ θυμίζει τδ ποίημα τού Γκαίτε». 
Είπε γερμανικά κάπιους στίχους καί τούς ξήγησε, 
Αφού τδ γύρεψε δ Βελαδράπας: «Μή μέ ρωτάτε 
άπδ ποιόνε τδχω τδ παιδί στήν κοιλιά». Κάτι τέτιο 
Απάνω κάτω.

Ό  Βελαδράπας τέντωσε τδ αύτί της κι δ Νίκος 
ξακολούθησε: «Ή  γερμανίδα είναι έρωτας καί μου
σική. Ό  άντρας τής τά δίνει καί τά δυό. Τί άλλο 
θέλ ει;»

«Ή  γυναίκα λοιπόν, καθώς τή θέλει δ Νίτσε», 
είπε δ Βελαδράπας.

«Γιά σώπα —σάν καί παίζουν.— Ά , όχι. Μού 
φάνηκε πώς άκουσα κάπιο μοτίβο άπδ τδ Σίγφριδ», 
είπε δ Νίκος, Αφού πρόσεξε στδ κομάτι, πού είχε 
Αρχίσει ένα βιολί κ’ ένα πιάνο πού παίζανε στήν 
μπίρα.

«Ακόυσες Βάγνερ στδ Μόναχο;» ρώτησε δ 
Βελαδράπας.

«Σάν κι άκουσα τίποτες άλλο;»
«Μά δ Νίτσε τδν καταδικάζει».
«Άδικα. Έ χ ω  ψυχολογήσει τήν αιτία καί θά 

τή γράψω σέ μελέτη».
'«"ΰστε έτσι τδλεγες πώς δέ θά ξαναγράψεις;» 

ροπησε γελούμενα δ Βελαδράπας.
«Ελληνικά είπα δέ θά ξαναγράψω».
Ό  Βελαδράπας κάτι θέλησε νά ξαναπεΐ, μά τδν 

έκοψε ένας πού ήρθε στδ τραπέζι κ’ έδωσε τδ χέρι 
τού Νίκου.

«Μαινάλκα, τρόμαξα νά σέ γνωρίσω», τού είπε.

Δέ θά τονέ γνώριζα καί γώ πώς είτανε δ θέ» 
μης Φλοίσβος, ά δέν άκουγα νά πει τίνομά του δ 
Βελαδράπας, πού τδν προσκάλεσε νά καθίσει, ξε
χνώντας τδ περσινδ τδ ξυλοκόπημά τους. Είχε άφί- 
σει καί κείνος τά μουστάκια του κ’ έκοψε κιόλα τά 
μακριά μαλλιά. Τά ρούχα του είταν καθαρότερα καί 
στδ λαιμό του κάτω άπδ τδ ψηλδ φωκόλο κυμάτιζε 
πλατιά γραβάτα δεμένη φιόγκο. Ή  μεταμόρφωση 
μού ξηγήθηκε σέ λίγο σάν άκουσα πώς Αναγκά
στηκε νά γένει δημοσιογράφος γιά νά ζήσει.

«Καί δέ γράφεις πιά δράματα;» τονέ ρώτησε δ 
Νίκος. .

«Πώς δέ γράφω; "Εδωσα ένα στδ Ά Φ ή ναιο  
καί θά τδ παίζανε τδ καλοκαίρι, μά φοβηθήκανε 
γιατί είτανε πολύ έπαναστατικό. Δέν μπορούσε νά 
τδ νιώσει δ κόσμος κ’ έτσι δέν Αποφασίσανε νά κά
μουνε τά σκηνικά».

Αφού μιλήσανε κάμποση ώρα γιά τδ θέατρο 
καί γιά τδ δράμα, δ Φλοίσβος ρώτησε τδ Νίκο πώς 
πέρασε στή Γερμανία κ’ έτσι ή κουβέντα ήρθε πάλι 
στδ Μόναχο. Ό  Νίκος δηγήθηκε τά ίδια πράματα 
κι άλλα καινούργια, θέατρο, μουσική, στρατός, γυ
ναίκες καί τδ γοτθικό.
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«Καί καλλιτέχνες, ποιητές σύχρονους δέ γνώ
ρισες ;» τονέ ρώτησε ό θέμης Φλοίσβος, πού άκουγε 
μέ προσοχή δλη τήν ώρα.

«Ένανε δυό πού άξίζουνε, τούς γνώρισα», είπε 
ό Νίκος καί δηγήθηκε πώς μ ’ έναν άπδ δαύτους 
έγινε φίλος καί διασκέδασε πολύ μαζί του. Μάς πε- 
ρέγραψε τά γλέντια τους σ’ ένα καλλιτεχνικό κέντρο, 
είδος βακχικής κατακόμβης. Έ κ εϊ μέσα, είπε, αί- 
στάνθηκε τά έλευσινιακά μυστήρια καί τό διονυ
σιακό μοτίβο καί γνώρισε τή χτηνωδία τής γυναίκας.

«Κ’ ύστερα άπ’ αύτή τή ζωή νά ξαναρθεΐς έδώ 
σ' αύτή τή μούχλα! ΓΙώς σου φαίνεται αλήθεια;» 
τονέ ρώτησε ό Φλοίσβος.

«Τή βροχή νοστάλγησα περισσότερο άπ’ δλα», 
είπε ό Νίκος καί σώπασε.

«Σου πήρα τέλεια συνέντευξη. Αύριο θά δείς 
θά κάμει κρότο», είπε σέ λίγο δ Φλοίσβος τρίβοντας 
τά χέρια.

«Μήν κάμεις τίποτα άηδίες», είπε άδιάφορα ό 
Νίκος.

Ό  Φλοίσβος γέλασε: «Πάω, φέβγω τώρα», 
είπε καί σηκώθηκε.

«Κάτσε λίγο, θά φύγουμε δλοι», είπε δ Βελα
δράπας.''

«Πάω νά γράψω, δέν μπορώ». ·
«ΙΙοΰ γράφεις;» τονέ ρώτησε 6 Νίκος.
«Στό Μηνύτορα».
Ό  Φλοίσβος έφυγε. Κοντέβανε μεσάνυχτα κι δ

Βελαδράπας άρχισε νά χασμουριέται.
« Έ , τό χαλάμε τώρα;» είπε καί φώναξε καί 

πλέρωσε.
Σηκωθήκαμε. Ό  Νίκος θυμήθηκε τό άσθμα του 

καί γύρεψε νά πάμε σπίτι μέ τό άμάξι.
«"Αν τό πλερώνεις», του είπα.
Μά δ Βελαδράπας φώναξε έναν άμαξά. Μπήκε 

κι δ ίδιος στό άμάξι, περάσαμε καί πήραμε τή 'βα- 
λίτζα τοΰ Νίκου άπό ένα καπνοπωλείο, δπου τήν 
είχε άφίσει, κι άποκεΐ τραβήξαμε στήν κάμαρά, μου. 
Ό  Βελαδράπας βοήθησε τό Νίκο νάνεβάσει τή βα- 
λίτζα του στή σκάλα, μάς καλονύχτισε καί τρά
βηξε νά πάει πεζός στό σπίτι του.

Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ(Άχολονϋ'εΐ)

01 λέξες «Νά πάρουμε τήν Πόλη» είναι σύμβολο πού 
δέ σημαίνει» «Να ξαναφτειάσουμε τή βυζαντινή αύτοκρα-' 

τορία» παρά «Νά είμαστε δυνατοί»...
ΙΛΛΣ

Οί μόνοι άνθρωποι πού κοντά τους ήθελα νά βρίσκου- 
μαι τοίρα, είναι οί καλλιτέχνες καί κείνοι πού ύπόφεραν : 

αυτοί πού ξέρουνε τί είναι ή ομορφιά καί κείνοι πού ξέ 

ρουνε τί είναι ή λύπη: κανένας άλλος δέ μ9 ενδιαφέρει.

OSCAR· WILD!·

ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΣ ΕΑΛΗΗ1ΚΗ ΙΤΡΠΑΟ'ΓΑ
ΤΙ »ΕΓΑ/IEITEPR ΕΛΑΗΝΙΚΑ YdEPSKEflNIA ΑΤ,ΟΠΛΟΙΡ THE (ΙΕΙΟΓΕΙΟΥ

“ΑΘΗΝΑ!,, ΤΟΝΩΝ 16,000 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,, ΤΟΝΩΝ 15,000
ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΣ ΕΛΤΚΑΣ ΔΙΪ1ΛΛΣ ΜΗΧΑΝΛΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΑ ΕΙΣ  ΑΝΤΟΧΗΝ ΚΑΙ ΕίΣΤΑ Θ ΕΙΑ Ν  

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ15 ΜΙΑΑΙΩΝ 
Διαμερίαμαχα ¿ηιβαχών άνεζώταια. — ΑΐΦονοαι πολυτελείς Α'. καί Η Ό'έσεας, Καπνιστήρια, 

ΙύιαΙχερίΗ. αϊΦουσαι Κυριών, Μουσικής, *Εστιατορίου. — Νοαοχομεΐον, Απολυμαντικός κλίβανος, 
Λουτρώνες, Κουρεϊον, Παντοπωλεΐον, Καφφενεΐον, Ζυ&οπωλεϊον.—ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΕΣΙΣ καινουρ
γής μέ 200 κλίνας. — Θέρμαναις διά Καλοριφέρ είς τά διαμερίσματα τών Μεταναστών. — ’Ιδιαί
τεροι τραπεζαρίαι Μεταναστών.

Ίΐλεκριχόν φως, αβύρματοςτηλέγραφος
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑ « Ο  ΗΜΕΡΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΩ Κ Α Λ Α Μ Ω Ν -  
ΠΑΤΡΩΝ Κ Α Τ ’ ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ

τον HT|HOPA°IOV ‘HEMΙΧΓΟΚΛIIX,
Τ Η Ν  ίί Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ  Ι Ο Ι  I

ΛΓ E IU B A T A S, ΕΜ Π ΟΡΕΥΜ ΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ Α ΙΙΕΥΘ ΥΝ ΤΕΟ Ν
Ε Ν  Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Ι παρά τω Γενικφ Πράκτορι τής *Ατμοπλοιας Λεωφόρος ΑΙγέως Ν, 5 ,
Ε Ν  Τ Α ΙΣ  ΕΠ Α Ρ Χ ΙΑ ΙΣ εις τούς κατά τόπους ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1ΙΑΡΑ ΤΗι ΓΕΝ ΙΚ Η ι ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΣΕΙ ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΌΓ ΠΕΣΜ ΑΤΖΟΓΛΟΥ 

ΑΝΩΘί Χ ΡΗ Μ Α ΤΙΣΤΗ ΡΙΟ Υ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΟΝ
ΚΕΦλλΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒ ΕΒ λ Η ΙΗ ΕΝ Ο Ν  ΔΡ 5 0,000,000 -  ΑΠΟΒΕΙΗΑΤΙΚΑ ΔΡ 10 ,4 8 0 .0 0 0

Ε 1 Ρ Α  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Ϊ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Ε Ν  Ε Α Α Α Δ Ι: Εν Πειραιεΐ, Πάτροις, Σ ύρφ , Καλάμαις, Τριπόλει. Βόλφ κοί Ααρίοα^.
Ε Ν  Κ Ρ11ΤΙΙ: Έ ν  Χανίοις, Ή ρ ι  κλείω και Ρεϋνμνω.
Ε Ν  Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΑ : Έ ν  Κων)ηόλει (Τ)μα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Ά μ ιο φ , Τ ραπε-  

ζοννπ, Κεραοοοοννχι, ΓΙάφιφ, Σ μ ν ρ ιη, Χ ίφ , Μερσίνη, Ά δόνοις , Ύαρσφ, Θεοοαλονίκη, Σ έρραις , 
Κ αβάλλα , Ξάν&η, Δεδεαγάχς κοί Ίω αννίνοις.

Ε Ν  Α ΙΓ Υ Π Τ Ω : Έ ν  ’ Αλεξανδ^είς (μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midan), Καιρφ, (μετά παραρ
τήματος έν τή συνοικία M ousky), Ζαγαζικίω , Μαναούρφ, Mïr Γ κάμ ρ , Τάνχα καί Μπενι-Σονέφ.

Ε Ν  AONA1NQ: (Χο 22 F e n c h u r c h  S tr e e t ) ,  &  Α Μ ΒΟ Υ ΡΓΩ  (D o m h o f, M ijn c k e b e rg s tr a s s e  
18), lv A E M E IQ  (Κύπρου), èv Λ ΙΜ Ε Ν Ι-Β Α Θ Ε Ο Σ  (Σάμου) κα! h  Χ Α ΡΤΟ ΥΜ  (Σουδάν).

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  3 1  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ  1911  
ΔιαΦέαιμα .* Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

.Έ ν  τφ Ταμείφ κα!. παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις........................ Δρ. 1 2 ,4 5 6 ,0 4 8 .4 0  f » 29 480  895 20
Παρά Τραπέζ. έν Εύρώπη κα! Σ)ματα έν χαρτοφυλακίφ. . .  » 17*033 ,846 .80) * » '»
Προεξοφλήσεις καί ΙΙροκαταβολαΙ Ε)γραμματίων..................................................................  » 4 5 ,1 4 4 ,4 8 8 .2 3
Ή γγνημενοι λογαριασμοί :

έπΐ ένεχύρφ χρεωγράφων .................................................  Δρ. 6 5 ,6 3 6 ,4 4 6 .5 4 !
δΓ έμπορ. κα! άλλων έγγυήσεων..................................  » 7 6 ,9 7 8 ,9 2 6 .2 2 1 » 1 5 3 ,1 3 8 ,7 4 1 .2 8
έπϊ υποθήκη άκινήτων..........................................................  » 1 0 ,5 2 3 ,3 6 8 .5 2 )

Τρέχοντες λ)σμοΙ χρεωστικοί.........................................................................................................  » 3 8 ,8 9 4 .6 6 0 .5 8
Όμολογίαι Έθν. Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί ’Ανωνύμων Εταιριών  » 2 2 ,1 8 9 ,9 1 7 .4 5
Χρεώγραφα κα! τοκομερίδια............................................................................................................  » 9 ,4 9 2 ,8 9 1 .0 5
Συμμέτοχα! είς έπιχειρήσεις............................................................................................................ » 5 ,2 6 7 ,0 8 8 .6 0
Υποκαταστήματα . . . . . ' ...................................................................................    » 8 ,0 1 5 ,8 6 6 ,3 2
Κτήματα Τραπέζης.........................................................................................................................  » 4 ,8 6 1 ,1 2 5 .4 6
Εγκαταστάσεις, έπιπλα, χρηματοκιβώτια κτλ.......................................................................  » 1 ,210 ,125 .08

Δρ. 3 1 2 ,70 4 ,7 9 9 ,2 5

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν
Κεφάλαιον Εταιρικόν.....................................................................................................................  Δρ. 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .—
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικόν..............  ..............................................    » 5 ,4 8 0 ,0 0 0 .—
Άποθεματικόν Προνοίας.................................................................................................................  » 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .—
Καταθέσεις δψεως....................................................................................Δρ. 5 8 ,1 3 6 ,8 1 4 .3 9

. » προθεσμίας...............................................    » 5 3 ,7 1 9 ,0 9 4 .8 0
# πολυετείς κα! μέ προειδοποίησιν. . . .   » 3 1 ,7 3 5 ,1 6 7 .7 2

Ταμιευτήριον............................................................................................. » 18 ,71 8 ,4 3 1 .3 6
Τρέχοντες λ)σμο! πιστωτικοί ........................................................   » 2 2 ,1 8 3 ,5 9 5 .5 7
’Εξωτερικοί λ)σμοΙ................................................................................   » 4 6 ,4 4 2 ,7 3 8 .0 3
Προσωρινοί λ)σμο! κα! διάφορα................... * ........................       .~.......................... » 21 ,2 8 8 ,9 5 7 .3 8

Δρ. 312,704,799^25

* 0  Γενικός Διενϋυνίης  * *0  Γενικός Ε π ιθεω ρητής

Ζ . Κ . Μ Α Τ Σ Α Σ  Φ . Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ’

ΓΗ Τράπεζα Ά&ηνών έκτελεί πάσαν τραπεζιτικήν έργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα- 
τίατίων καί συναλλαγματικών, Προκαταβολάς έπϊ χρεωγράφων καί έμπορευμάτων, είσπράξεις τοκομερι
δίων παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσωτερικοϋ κα! έξωτερικοΰ. 
Έ κτελεί χρηματιστικάς έντολάς. Εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστ.λάς καί τηλεγραφικάς έντολάς 
πληρωμών έν τε τφ έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ.’Ανοίγει τρέχοντας λ)σμους ήγγυημένους. Δένεται κατα- 
θέσειςχρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων κα! ¿νοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβω
τίων διαφόρων διαστάσεων υπό βρους λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή  Τράπεζα Ά ΰη νώ ν  δέχεται καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια, είς χρυσόν κα! είς έπιταγάς (c h è 
q u e s) έπ! του έξωτερικοΰ ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είναι άποδοτέαι, είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (ch è q u e s) 
όμοίως άποδίδονται δι’ έπιταγών (c h è q u e s )  τής Τραπέζης έπ! τών έν τφ έξωτερικφ άνταποκριτών της. 
Οί δεδουλευμένοι τόάοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν άπό τής πρώτης Ίανουαρίου κα! άπό τής πρώτης 
Ιουλίου έκάστου έτους.—Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί καθ’ έκάστην,

» 162 ,3 0 9 ,5 0 8 .2 7


