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Ξέρετε τή δέκατη Μοίσα ; Αίμα είναι ή θροφή 
της, μέ τούς φονιάδες καί τούς χασισοπότες κάνει πα
ρέα κρυμένη μές στά καταγώγια, στον καιρό τής ειρή
νης. Στόν καιρό τού πολέμου βγαίνει έςω έλεΰτερα 
καί μοιράζει ιερόν ενθουσιασμό στά ευγενικά πλήθη. 

’Ακούστε τή γλυκιά φωνή της άπ’ τήν ’Αγγλία:

Down with the Germans, down wftli them all!
O Army and Navy, be sure of their fall !
Spare not one of them, those deceitful .spies,
Cut their tongues, pull out their eyes !
Down, down with them all !

(Κάτω οί Γερμανοί, όλοι τους κάτω !
ΤΩ στρατέ καί στόλε, νάσαστε βέβαιοι γιά τήν κα-

[ταστροφή τους ! 
Μή λυπηθείτε κανέναν άπ’ αύτους, τούς κάλπικους

[σπιούνους,
Κόφτε τους τις γλώσσες, βγάλτε τους τά μάτια ! 
Κάτω, κάτω δλοι τους !)

’Ακούστε καί τούτο τό αντάξιο άπ’ τή Γερμανία :

Der Kaiser muss nun aus Berlin,
Und wird mit uns nach Frankreich ziehn,
W ir dürsten nach dem welschen Blut,
Das stärkt nus allen Hand und mut.

(Τώρα θά φύγει ό Κάϊζερ άπό τό Βερολίνο,
Καί θά τραβήξει μαζί μας κατά τή Γαλλία,
Διψάμε γιά τό φράγκικο τό αίμα,
Αυτό μάς δυναμώνει όλονών τά χέρια καί to θάρρος).

Δηλαδής, βγάλτε μάτια, κόφτε γλώσσες, πιέτε αΐ- 
μα ! Είναι ή δέκατη Μούσα, πού λαβαίνω τήν τιμή 
νά σάς τήν παρουσιάσω.

Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ

ΤΟ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ,,
Έ  άπάντηση τοΰκ. Γ. Παπανδρέου στις Μέλλον- 

τικϊς Κατευθύνσεις (ή έκφραση αυτή των «Γραμ
μάτων» καθιερώθηκε, βλέπετε), θάναι, υποθέτουμε, 
μιά άπό τις καλύτερες. Αύτό συμπεραίνει κανείς, καί 
κείνος πού συμφωνεί καθώς καί κείνος πού δέ συμφω
νεί μέ τό 'Ελληνικόν Μέλλον, άμα τό διαβάσει.

Ό κ. Παπανδρέου γράφει πώς τό μέλλον τού κό
σμου άνήκει στο Σοσιαλισμό. *Αρα καί τό Ελληνικό 
μέλλον. Τό λέει άντικειμενικά, τό δείχνει σάν επιστή
μονας πού βεβαιώνει γεγονότα : Δέ μιλεί μέ δογματι
κό δφος—δσο κι’ ά φοβάται πώς τό κάνει. Δέ δογμα
τίζει λ. χ. σάν καί μάς τούς άλλους, τούς σοσιαλιστές,

I πού μέ κίνδυνο νά περάσουμε γιά κουτοί ή άνειλικρι- 
νείς, γινόμαστε απόλυτοι, επειδή νομίζουμε πώς 6 κά
θε άγώνας θέλει τούς όπαδούς του μονοκόμματου; κ’ 
επειδή χωρίς νά μπούνε πολλοί άνθρωποι μονοκόμμα
τοι σ’ έναν άγώνα, κανείς δέν μπορεί νά υπάρξει καί 
καμμιά γενική ώφέλειαδέν μπορεί νά βγει.

Μ’ αύτά θέλουμε νά πούμε : Εμάς τούς φανατι
κού:, πού μάς παρασέρνει ή σοσιαλιστική μανία μας, 
δικαίωμά σας νά μή μά; πολυπιστεύετε δταν σά; υ
μνούμε τό Σοσιαλισμό. Τον κ. ΙΙαπανδρέου δμως έχε
τε χρέος νά τόν πιστέψετε. Mi/,εί γιά τό κοινωνικό 
ζήτημα σάν αστός ειλικρινής, πού γνώρισε τον πολι- 
τισμένον κόσμο καί, γυρνώντας τώρα τελευταία άπό 
τήν Ευρώπη, αισθάνεται τήν άνάγκη νά πει στού; δια
νοούμενους συμπατριώτες του τις ακόλουθες άλήθειες:

— Έ  έποχή μας πιστεύει στήν εξέλιξη, δηλαδή σ’ 
ένα καλύτερο μέλλον.

— Τήν έξέλιξη τή φέρνουν οί ολικές άνάγκες. Έ  
αύξηση αύτονών θ’ αυξάνει καί θα τελειοποιεί τόν πο
λιτισμό. Σκ πός πάλι τού πολιτισμού είναι ή καλλιτέ- 
ρευσις του άτόμου.

— Μεγάλοι άνδρες, ήρωες κτλ., δέν υπάρχουν. 
Αυτοί είναι «φορείς τής έξελίξεως». Δημιουργοί της 
είναι οί άνάγκες τών «Μαζών».

— Σήμερα, μονάχα δυο κοινωνικά κινήματα ζη
τούν τήν Έξέλιξη καί συμβαδίζουν μ’ αυτή : Το Σο
σιαλιστικό καί τό Γυναικείο.

— Ή Ελλάδα θά τραβήξει τον ίδιο δρόμο πού 
τραβούν τώρα καί οί πιο προχωρημένοι άπ’ αύτή λαοί. 
Και σέ μάς θά υπάρξει σοσιαλισμός. Ζούμε στ’ς ίδιες 
συνθήκες μέ τούς ευρωπαϊκούς λαούς, καί τώρα μάλι
στα, μετά τούς πολέμους, μέ τή βιομηχανική άνάπτυ- 
ξη τού τόπου, οί έλληνικές συνθήκες θαναι δμοιες μέ 
τις εύρωπαϊκές.



Σ’ δλα αύτά πού είναι άλήθειες σοσιαλιστικές, ό 
σοσιαλιστής δε βρίσκει τίποτε νά κατακρίνει. Τά ίδια 
ειπώθηκαν στήν Ελλάδα, καί πρό δέκα χρόνια, άπ’ 
άλλους σοσιαλιστές : Ό Σοσιαλισμός είναι ένας. Κατά 
τόν ίδιο τρόπο τόν αίσθάνουνται δλοι οί όπαδοί του, 
καί κατά τόν ίδιο τρόπο τόν περιγράφουν κι’ δσοι ζη
τούν νά γνωρίσουν ποιός αληθινά είναι. Τιμή λοιπόν 
για τούς σοσιαλιστές, άν αύτοί στήν Ελλάδα, είναι οί 
μόνοι πυύ πχρουσιάζουνται όμοιόμορφοι στίς πεποιθή
σεις τους.

Μέ τό «Ελληνικόν Μέλλον» ό κ. Παπανδρέουμάς 
φέρνει δμως καί κάτι νέο. Έρχεται τελευταίος άπό 
τήν Εόρώπη καί μάς βεβαιώνει πώς έκεί εξακολουθεί 
ακόμη τό σοσιαλιστικό ρεύμα (*). Για δποιον άμφιβάλ- 
λει, οί άποδείξεις τού κ. Παπανδρέου είναι, νομίζουμε? 
φωτεινότατες κι’ αρκετές. Εκείνο δμως πού θά είχα
με νά συζητήσουμε φιλικά μαζί. του, θά εΐτανε κά
ποιες λεπτομέρειες για τήν αύριανή κοινωνική καί πο
λιτική δψη τής Ελλάδας.

Άντιεκκλησιαστικά ρεύματα θά ύπάρξουν καί σέ 
μάς. Ό κ. ΓΙαπανορέου έχει άντίθετη γνώμη.

Μπορεί, ώς τώρα, ή 'Ελληνική Εκκλησία νά συ- 
νεργάσθηκε μέ τό Κράτος καί γι’ αύτό νά μήν είχαμε 
άντικληρικισμό. Ή αύριανή δμως σοσιαλιστική συνεί
δηση των εργατών δέ θά συμφωνεί με τή φεουδαλική 
τού παπά. Καί ή πείρα μάς δείχνει πώς ό "Ελληνας 
εργάτης γίνεται καλός σοσιαλιστής μόνον άμα ξεσκλα
βώνεται τέλεια άπό τίς θρησκευτικές προλήψεις. νΑρα 
κατ’ ανάγκη, δ παπάς θά χτυπηθεί. Ή παπαδική άν- 
τίδραση πού θάπαντήσει τότε ό Σοσιαλισμός θάναι με
γάλη, θά παρουσιαστεί μ’ δλα τά πάθη τής ισπανικής 
ή τής ιταλικής, μ’ δλυ τό ρωμαίϊκο παπαδίστικο πεί
σμα. Οί "Αγιοι Δημητριάδος (άθεϊκά Βόλου) θάναι αύ
ριο περισσότεροι καί περισσότερο διοργανωμένοι. Ένα 
μονάχα θά τολμούσαμε νά ελπίζουμε : Πώς δ κλήρος 
μας δέ θάχει ποτέ του τή μόρφωσ1( τού φραγκικού, 
πώς θά μείνει αμόρφωτος δπως είναι, κ’ έτσι εύκολα 
θά τόν ξεκάνουμε.

(Στάλλο φύλλο τελκόνει) Ν. Γ ΙΑ Ν Ν ίΟ Σ

(') Μερικοί νομίζουν πώς τώρα μέ τόν ευρωπαϊκό πόλε
μο χρεωκόπησε κι’ ό Σοσιαλισμός. Οί τέτοιοι βιαζουνται καί 
κρίνουν πριν τής ώρας ! Κι* αν ακόμη υποθέσουμε πώς τά 
προλεταριάτα είχαν καιρό νά σταματήσουν τόν πόλεμο καί δέν 
τό εκαμναν,πάλι αύτό δέ σημαίνει πώς τά προλεταριάτα εξα
φανίσθηκαν άπό τό πρόσωπο τής γής, παρά πώς ό πόλεμος 
δέν τά βρήκε έτοιμα πρός δράση.

Κριτήριο του Σοσιαλισμού θά σταθεί μονάχα τό αποτέ
λεσμα τού Ευρωπαϊκού πολέμου. Κι1 άν κρίνουμε άπό τίς 
ώς τώρα αμοιβαίες καταστροφές τών κρατών ή νίκη τού 
Σοσιαλισμού είναι βεβαία.
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ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ. —  Τό παιδί πρέπει νά μελετά τίς επι
θυμίες τού πατέρα του, δσο ζή. "Οταν ό πατέρας του πε- 
♦άνη, τότε πρέπει νά σπουδάζη τή ζωή του καί νά σέβεται 
τή μνήμη του. ■

ΝΟΥΜΑΣ________________

ΕΝΑ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ
Τήν Κυριακή, στίς 14 τού Δεκέβρη, ό κ. Γ. ’Αγα

πητός δίνει στήν αίθουσα τού Ωδείου récital πιάνου. 
Καθώς μαθαίνω, ώς τώρα, κανείς, άκόμα κι’ άπ’ τούς 
έπαγγελματίες πιανίστας τού Ωδείου δέν παρουσιά
στηκε σέ récital, κ ’ έτσι δ τίτλος τιμής κ/ι τό τόλμη
μα άνήκουν άκέρια στόν κ. ’Αγαπητό. Δέ )έω άκόμα, 
πώς τού άνήκει κ’ ή δάφνη. Αύτό θά φανή μέ τον και
ρό. Γιά μιά έχτέλεση κλασσικών κομματιών χρειά
ζεται καί ψυχική μουσική ζωή καί ταλέντο. Ή ψυχική 
ζωή βοΥ|θεΐ ν’ άντλήσουμε άπ’ τόν πλούτο τής μου
σικής ψυχής μας τά στοιχεία εκείνα, πού θά μάς δεί
ξουνε ζωντανούς τούς τόνους μιάς σύνθεσις παλιάς, 
σάν τόν ιστορικό, πού μόνο ή μεγάλη ψυχική ζωή 
του τόν βοηθεί νά νοιώση περασμένες εποχές. Καί τό 
ταλέντο είναι έκείνο, που τήν ψυχική αύτή έργασία τή 
μεταφέρνει, σάν ανάγκη, σέ ζωντανούς τόνους, δπως 
δ μεταφραστής, πού τήν άρμονία τών στίχων τού πρω
τότυπου, τή νοιώθει καί τήν άκούει καθαρά στή δική 
του γλώσσα. Καί άκόμα χρειάζεται σεβασμός καί βα- 
θειά μελέτη. Συχνό είναι τό θέαμα άπό τους διάφο
ρους βιρτουόζους, πού, νοιώθοντας δλη τήν άξια τους 
μονάχα στά ευκολοκίνητα δάχτυλά τους, διαλέγουν 
άψυχα ταχυοαχτυλουργικά κομμάτια, ή οργιάζουνε' 
στίς καντέτσες τών κοντσέρτων. "Οπως συχνά είναι 
εδώ, στήν ’Αθήνα, δπου τό πιάνο θεωρείται κεφάλαιο 
γιά τήν προίκα κάθε κόρης, κ’ ή βλάστημη έχτέλεση 
μιας κλασσικής σύνθεσης—τόσο συχνή, δσο κ’ ή ασυ
νείδητη μετάφραση, δσο κ’ ή αναγνώριση τού τίτλου 
τού «ιστορικού« ή τού «έπιστήμονα» σέ μικρόμυαλους 
καθαριστές παπυρικής σκόνης.

Ό  κ. Γ. Αγαπητός είναι φίλος μου, κ’ έτσι συχνά 
μού δόθηκε ή εύκαιρία κ’ ή ευχαρίστηση νά τόν ακού
σω. Παίζει σοβαρά καί μ’ αίστημα βαθύ. ’Αποφεύγει 
τή ρεκλάμα. Είναι μελετηρός κ’ οί νότες βγαίνουν κα
θαρές άπ’ τά δάχτυλά του. Μ’ ένα λόγο είναι καλο- 
συνείδητος έχτελεστής καί τού στέκουν ξένα δλα τά 
γνωρίσματα τού βιρτουόζου, θά σύσταινα σέ δλους, 
δσους θέλουνε ν’ άκούσουν έναν αληθινό Bach, Bra- 
hiras, Chopin, Debussy κ.τ.λ., νά πάνε τήν Κυρια
κή στό κοντσέρτο του Καί θά σύσταινα στόν ίδιο, τώ
ρα που είναι άκόμα νέος, ν’ άκολουθήση πιστά τό δρό
μο πού χάραξε, νά μελετά πάντα μέ τήν ίδια ειλικρί
νεια, νά βαθαίνη κάθε μέρα καί πιό πολύ στήν ούσία 
τής μουσικής σύνθεσης καί νά μήν επηρεάζεται ποτές 
άπ’ τά χεροκροτήματα τής άμουσης ’Αθηναϊκής όχλο- 
κοινωνίας.

Φ. Π.
 ----

ΣΕΝΕΚΑΣ. — Τί πιό ώραϊο άπό νά τό κάνει κανένας 

εξέταση τού εαυτού του κάθε μέρα. Τί ύπνος πιό γλυκό; άπό 
κείνον πού άκλουθά μιά τέτοια επιθεώρηση τών πράξεώ μαςί



Ο ΝΟΥΜΑΣ 299

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΦΛΥΑΡΙΕΣ
Έ  κ. Γαλάτεια Καζαντζάκη την περασμένη Τρί

τη, γιά δεύτερη φορά φέτος, μάζεψε φιλολογικό κό
σμο στό Λύκειο των Έλληνίδων. Στην πρώτη διάλε
ξη μίλησε γιά τού; ποιητές καί δραματογράφους καί 
στή δεύτερη γιά τούς διηγηματογράφους. ΚΓ άπό τη 
μιά καί άπό τήν άλλη διάλεξη άκουσα νά Ιπιμένει γιά 
την Ελληνικότητα πολλών έργων* στό ζήτημα της 
Ελληνικής μορφής δίνει μεγάλη σημασία καί δεν έ
χει άδικο.

Είπε στην πρώτη δτι γιά τό μυθιστόρημα δυο ή- 
ρωες ύπάρχουν εκδηλωμένοι, φανεροί. Ό  Εργάτης, 
σέ δλες τΙς έκδηλώσες του καί ή μοδιστρούλα. Τόν ε
θνικό άγώνα, άπό τό 1814 ίσαμε τό 1912 δέν τόν προ
σέχει. Ζωή καί τάφος του τόπου αύτοΰ είναι τό ντου
φέκι καί δ πολιτικός. Άπό την τυραννισμένη ζωή των 
σκλάβων δέν υπάρχει τό υλικό, τό ίερό αίσθημα τής 
πατρίδας, ή άγάπη τού Χριστιανού πρός τήν Τουρκά
λα, τό παιδομάζωμα, ή ζωή δυό φυλών μέ τή άγάπη 
καί τήν έχθρητα ; Ό πολιτικός πού άφάνισε τόν τόπο, 
πού ρούφηξε τό αίμα καί τό κρέας του, χρόνια πολλά 
τού παρουσίαζε τόν σκελετό, φωνάζοντας πάντα γιά 
τά Μεγάλα Δικαιώματα ; Μιά μορφή τού Νεοέλληνα, 
πού βγήκε άπό τό σκελετωμένο τόπο, τόν άγκαθιάρι- 
κο καί βρωμερό, μάς δίνει ό Ταγκόπουλος στίς «Ά- 
λυσσίδες». Έκεΐ δ Στρωτός, προτού ή επανάσταση ά- 
νοίξει τό λάκκο τού πολιτικού τής κάμας καί τής λη
στείας, φωνάζει τό ερχομό του, τό καταπληγωμένο 
έθνος σηκώνει τό κεφάλι του καί παρηγοράει τούς λί
γους, τούς διαλεχτούς, τούς άγνούς.

Τό "Εθνος άπό σβερκές καί κλωτσιές πού έτρωγε, 
φτάνει στο Νέστο.

Τήν πρόοδο καί τά θαύματα τού στρατού τήν έκα
μαν οί συναγωνιστές τού Στρωτού. "Εργα λοιπόν πού 
έχουν τόσα σημάδια υγείας, προφητείας καί ψυχολο
γίας δέν κανουν εντύπωση σέ κανένα; 'Όσοι τό πούνε 
αυτό ή δέ θά τά έχουνε διαβασμένα ή δέ θέλουν νά 
πούνε μιά άλήθεια παραδεχτή άπό πολλούς διαλε
χτούς πνευματικούς άνθρώπους.

*

Ή δεύτερη διάλεξη τής κ. Γαλάτειας Καζαντζάκη 
έγινε γιά το διήγημα. Άρχίνησέ στίς 0 καί τέταρτο 
καί τελείωσε στίς 7 παρά τέταρτο. Σέ μισή ώρα μέσα 
μίλησε γιά τά έργα τού ΙΙαπαόιαμάντη, τού Καρκαβί- 
τσα, Βλαχογιάννη, Νιρβάνα, Χατζοπούλου, Καλλιρόης 
Παρρέν, Σπήλιου ΙΙασαγιάννη, Ξενόπουλου καί μερι
κών άλλων. Είπε πόσα, άπάνου κάτου διηγήματα έχει 
γράψει καθένας, καί τελείωσε μέ τήν δήλωση δτι δέν 
κριτικάρει άλλά τά λέει «χάριν τών μελών τού Λυ
κείου».

Άπό μιά κυρία πού έχει γράψει, θαρρώ, δράματα, 
διηγήματα καί κριτικές αύστηρές, περίμενε δ κόσμος

άνάλυση, άνοιγμα ψυχής, π ρουσίασμα χαραχτήρων, 
φανέρωμα τών λογισμών τού συγγραφέα πού πολλά 
γράφει καί περσότερα κρύβει. Ό Παλαμάς μίλησε γιά 
τό Βαλαωρίτη καί τόν παρουσίασε πλατειά, γδυτό, έ
σκισε τό κεφάλι του καί διάβασε τούς κρυφούς καη
μούς. Τά έργα τού Παπαδιαμάντη θέλουν ώρες, μελέ
τη, σεβασμό δπως καί τών άλλων πού μ.λησε. Τί έ
μαθε δ κόσμος άπό τή σύντομη διάλεξη γιά τόν Πα- 
παδιαμάντη, τόν Καρκαβίτσα, τό Χατζόπουλο καί τούς 
άλλους ; ΚΓ έκείνο τό δνομα τής κ. Παρρέν τί γύρευε 
άνάμεσα στούς διαλεχτούς ; ΚΓδ ΙΙαλαμάς μέ τό «θά
νατο τού Παλληκαριοΰ», τήν δλοζώντανη αυτή ζωγρα
φιά τής Ελληνικής λεβεντιάς, δ Ψυχάρης μέ δυό 
κολώνες βιβλία, μέ μιά ζωή δλάκερη χαρισμένη στά 
γράμματα, δ Κονδυλάκης πού έχει καί θ’ άφίσει μιά 
παράδοση μέ τό σκορπισμένο δώ κ’ έκεΐ έργο του, δ 
Δημοσθένης Βουτηράς μέ τά πολύμορφα καί πολύψυ- 
χα διηγήματά του, δ Τραυλαντώνης μέ τήν παιχνι
διάρα «Εαδέρφη», πού μάς δίνει συγκινητικές χαρές 
καί συγκινητικώτερες λύπες, μέ τήν καταντιά της, δ 
Μητσάκης καί δ ΙΙαρορίτης, αυτοί δέν άξίζουν ένα λό
γο άπό τήν πολυδιαβασμένη κυρά ; Γύρω μας δέν άν- 
θίζο .»ν πλούσια καί άμάραντα τά νεώτερα ταλέντα τού 
Δ. Κόκκινου, τού Ν. Καρβούνη, τού Ρώμου Φιλλύρα, 
τού Λέαντρου Παλαμά, τού Ρήγα Γκόλφη ; Καί δ Έ- 
φεαλιώτης δέν έγραψε τίποτις ;

Φιλολογικές φλυαρίες είναι εύκολο κανένας νά κά
νει μέ τήν προστασία τού Λυκείου τών φουστανιών. 
ΚΓ εύκολώτερο άκόμα είναι νά «δρέπει χειροκροτή
ματα». Αυτά δμως δέ μάς εμποδίζουν νά πούμε στή 
κ. Γαλάτεια Καζαντζάκη καί τήν αξιέραστη Πετρού
λα Φηλορείτου, δτι άπό τήν εποχή πού πήρε κάμπο- 
σες χιλιάδες άπό τά διδαχτικά βιβλία προσέχει πολύ 
στον έμπορικό σκοπό τών διαλέξεων, τωρινό καί μελ
λούμενο.

Μ· Λ ΡΟΔΑΣ

Υ£ΤΕΡ’ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ

Τί θάματα έκανε ή βροχή στό περιβόλι αγνάντια !....
Έλα νά δής !... Τά ολάρφανα και τά ξερά κλωνάρια
τά πλούμισε μ’ ένα σωρό λαμπρά μαργαριτάρια1
Κι’ ό ήλιος άν έξαφνα φανή, θ’ ανάψουν σά μπριλάντια !
Γιά κοίταξε !... πώς κρέμουνται στην άκρη αράδα άράδα,
δίχως νά πέφτουν.... Τί στολή, στών δέντρων τή γυμνάδα !
"Ενα πουλάκι ανέμελο μέ πόση χάρη άπ’ τδνα
κλωνάρι, στάλλο πού πετά μέ τών πουλιών τή χάρη
τόσο λαφρά πού μήτε μιά δέν τρέμισε σταγόνα
δέν έλειψε ένα, απ’ τις πυκνές σειρές, μαργαριτάρι I

Καβάλλα ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ
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R A N Z

(Χελέ&α ά«ό ημερολόγιο)
  !

’Ανάμεσα άπ’ τα παχνοσύγνεφα, Ενας άχνάς γή- 
λιος κοντεύει να γείρίβ. Ό άλπινίστας με τά πόδια ώς 
τα γόνατα βουτημένα στό χιόνι, τό τυρολέζικο κο
στούμι καί τό πούπουλο στό κσπέλλυ, άγναντεύει.

Όχι, αύτός δεν είναι Ινας κοινός άλπινίστας.
Τό βραδυνό ρωμαντικό άεράκι τοΰ χαϊδεύει τά 

τσουλούφια του, καί στη θωριά του καθρεφτίζουνται οί 
πυρκαγιές των "Αλπεων. Καί τά μάτια του, & αύτάτά 
μάτια, που δένονται δλα τά μυστήρια, πού άλλοτε σω- 
ρόνονται σά θυμωνιές, καί άλλοτε τρέχουνε σαν τό πέ
ταγμα τού χελιδονιού. Ή σκέψη του εϊτανε πολλές 
φορές πνιχτή, Ιλεγες μάτσα άπό άναρίθμητες φωτει
νές άχτίδες, πού σκορπίζονταν άπό πολυπρίσματα 
κρούσταλλα. Μπρός του έμψυχώνονταν ή καλύτερα έ- 
ναρμονίζονταν στο μυαλό του την ώρα κείνη οί εικό
νες, πούχε κάποτε δει, τοΰ G os καί τοΰ Segantini. 
"Εβλεπε πώς ó Gos εϊτανε πιό κοντά στό στοχασμό 
του. Την ψυχή τής 'Ελβετίας των άπότομων εκείνων 
όγκων, καί τά σιγαλοψίθυρα, σκοτεινά δάσα, κλειούν- 
ταν μέ άγριο λυρισμό στό Ιργο του, κεΐ πού τόν άφι- 
νε ψυχρό ή διαμαντοσκαλισμένη τέχνη τού Segantini.

Και θυμάται.
Σίγουρα στό χωρίο, στό Grindelwald θα βρέχη 

τώρα' πλάϊ στό Βίμμις, τέτοια ώρα, το τραίνο θά τρέ- 
χη μαζί μέ τό ποτάμι, ποιο να πρωτοφτάση στην Τού- 
νερζεε, Τά νερά θα στάζουνε απ’ τούς πάγωνες τού 
M ont-B lanc και τής Γιούνγκφράου.

ΙΙοιά πάντα δέ θυμάται, θυμάται δμως, κάτι τε- 
τράπυκνες, πλατιές σειρές άπό πεύκα καί σιγαλότρεμα 
Ιλάτια, πού ροβολάνε σέ αρκετές χιλιάδες μέτρα, πού 
πλάϊ τους κυματώνουνται οί "Αλπες, πού κρυφανθί- 
ζουνε τά λουλουδάκια καί τά άλπενρέσχεν κι’ άνάμε- 
30 τους, ώ, τό σπιτάκι τού δασοφύλακα, ζωσμένο άπό 
παχιό στρώμα ξερόφυλλα, θυμάται τΙς γωνιές τής Φιρ- 
βαλντστέτερζεε, τΙς αύλακιές καί τούς καπνούς άπό τά 
μικροβάπορα, τις χιονισμένες κορφές γύρω άναποδο- 
γυρισμένες στό γαλάζιο νερό. Πως τόν ράντιζαν οί 
καταράχτες, καί πού τώρα, οί κύκνοι θά τίναζαν άπ’ 
τά φτερά τους, πλάϊ στό νησάκι τού Ρουσσώ, τΙς τε
λευταίες μαργαροσταλίδες. Τώρα, άκριβώς τούτη τη 
στιγμή.

Καί κεί πού συλλογιζότανε, Ιτσι άποκαρδιωμένος, 
πού τό αίμα του Ιφτανε σέ μεγάλα κύματα στό μυα
λό του, και τά πόδια του ήσαν νεκρωμένα, Ενα κράκ 
άκού3τηκε. Μπροστά του, άνοιγότανε Ενα βάραθρο. 
Τον κατάπιναν σιγά σιγά τά κρούσταλλα. Τί ωφελεί 
κι’ άν ελεγε, πώς δ,τι κι’ άν τού τύχαινε θά πάσκιζε 
να φανή ήρωας! Είναι άλήθεια πώς ή λύπη δέν τόν Ε- 
λυωνε ποτέ' πέρναγε, σβυνότανε σαν δνειρο. Τά μάτια 
του έλαμπαν κι’ άγρίευαν άπό τή θέληση. ’Αλλά τή

Μοίρα, τάχα εϊτανε στό χέρι του νά την υποτάξη ; 
Είχε τήν άφέλεια νά τό πιστεύη. Κ’ Εκεί ποδσπασαν 
οί πάγοι, Ενας άλλος όγκόπαγος άπό ψηλότερα, ρο- 
βόλησε καί στάθηκε, Ιτσι ποιός ξέρει, για νά κλείση 
τόν τάφο του. Κ’ Εμεινε γιά μόνο σημάδι τό μα
κρύ, άγαπημένο του άλπινικό ραβδί, Εμεινε μπη
χτό, καλά στερεωμένο. "Εμεινε γιά νά μένη ή νά χα- 
θή κι’ αδτό' ή Μοίρα προτιμάει νά τό καταπιή κι’ αύ- 
τό, γιά νά ξαπλώνονται τά μεγάλα ερωτηματικά, Ε
νας άλλος πού θ’ άνέβη έκεΐ, χωρίς νά ξέρη, νά πα- 
τάη σέ παγωμένο άνθρώπινο αίμα. Πασκίζουμε νά ξε
διαλύνουμε τό μυστήριο, άφοΰ βρισκόμαστε μέσα σ’ 
Ενα άλλο πιό μεγάλο, τί τδνα μέ τάλλο είναι βαθιά 
σφιχτοδεμένα. Σέ μιάν άλλη γλυκειά άτμόσφαιρα, 
στρωμένη μέ χλωροσιά, οί βοσκάρηδες γυρίζουν καί 
σκορπούνε τά ρυθμικά άντιλαλήματα τών κουδουνιών 
τους τά βουβάλια πού κάπου-κάπου ξανοίγουνται σέ 
άγρια καβαλοκυνηγητά, μεθυσμένα άπό όργασμό.

Ό γήλιος Εσβυσε τώρα. Τό τοπεϊο ντύθηκε τή με
λαχολική του όψη" κεΐ πού βαθιοί, έπιβλητικοί χύ- 
νουνται γύρω οί τόνοι τοΰ Sulla morte d’ un Eroe
τού Μπετόβεν καί φτάνουν ώς τόν τάφο Εκείνον κεΐ 
πάνου.

. ΤΓ.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΙΡΟΕύΡΟΥ
(Άπό τούς μύθους τού TRlIyUSSA)

Μια φορά δλα τά ζΰ, πού δουλεύουνε τόν άνθρωπο, α
ποφασίσανε νά εκλέξουν έναν πρόεδρο, γιά νά φροντίζω γιά 
τά συμφέροντα τους. Μαζώχτηκαν τό λοιπόν μια μέρα στη 
«Λέσχη τών Γομαριών και Σαμαριών s, ή «Εταιρεία τών 
Χοίρων» και ή «Εταιρεία τών Ταύρων», και ή ανεξάρτητη 
«Ένωσίς τών Γαϊδουριών πούζοϋν στη Ρώμη ».Ήρθε καί ή 
«Άδερφότης τών Καλοθρεμμένων Γάττων» καί « τών Σκυλ
λών» καί τών «’Αλόγων πού δέν τά ζέβουν στις καρότσες», 
ή «"Ενωση τών ’Αγελάδων», τών «Βοδιών» καί άλλων καί 
άλλων, πού νάν τις θυμούμαι; Τέλος δλα τά ζά λάβανε μέρος 
στη συνεδρίαση.

Τό λοιπόν ένα γαϊδουράκι, πού άπό φιλοδοξία νά εκλέ
ξουνε κείνο πρόεδρο, είχε ρίξει στόν ώμ.ο του μια προβιά 
λιονταριού, σηκώθηκε στό βήμα κ’ είπε :

— Ζά μου, πού ήρθατε εδώ νά εκλέξετε τόν πρόεδρό 
σας ! Πόση συγκίνηση αίστάνουμαι τούτη τή στιγμή ! Πολι
τισμός, Λευτεριά, Πρόοδος!.... Νά, τό δικό μου αληθινό 
πρόγραμμα, τό αφιερωμένο γιά τό καλό τού λαού ! ΓΓ αύιό 
νά μέ ψηφίσετε όλοι !

Κ ι’ αλήθεια, αυτόν εκλέξανε τά ζά. Μ’ άπ’ τή χαρά 
του δ Γάιδαρος, άρχισε τά γκαρίσματα. Τότες μονάχα τά 
τετράποδα νιώσανε τό λάθος πού κάμανε νά πάρουνε γιά 
λιοντάρι ενα γάιδαρο καί νά τόν εκλέξουνε πρόεδρό τους. 
"Αρχισαν τό λοιπόν νά φωνάζουν μέ θυμό :

— ’Απατεώνα, Μασκαρά, ’Αλιτήριε ! καί άλλα κΓ άλλα.
Μά κείνος ήσυχα :
— ’Ανεβαίνω στη θέση πού μέ τιμήσατε ! είπε. Καί α

ληθινά δέν τήν άφίνω καί νά σκάσετε. Τόσο τό χειρότερο 
γιά σάς πού μού τήν προσφέρα̂ ε ! ’Ελάτε ! Τώρα σιωπή 
καί σεβαστήτε τόν πρόεδρό σας !

Κ. ΤΡΙΚΟΓΛΙΔΗΣ
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Ο  Ν Ο Υ Μ ^ Σ
ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΗ ΣΑΒΑΤΟ

Ίδιοχτήτης : Δ. Π. Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Σνντρομή χρονιάτικη : Για την Ελλάδα δρ. 10. Για τό
εξωτερικό φρ. χρ. 12.50.— Για τις επαρχίες δεχό
μαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ. την τριμη
νία).— Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δεν προ- 
πλερώσει τή συντρομή του. Για τό 191ί> ή συντρομή 
ορίστηκε σέ 20 δρ. φρ. τή χρονιά.

20 λεφτά τό φύλλο.--Τά περασμένα φύλλα πουλιούνται 
στο γραφείο μας διπλή τιμή.

Βρίσκεται οτήν ’Αθήνα σ’ δ?α τά κιόσκια καί στό βιβλιο
πωλείο Βασιλείου (οδός Σταδίου 42)

ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ’ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ Σ ΤΗ Ν  ΚΥΡΑ

Τ ’ εϊν’ τό κακά πού γίνεται ; καί τ’ είναι τά οΰρρά 
πού φτάσανε ως τις κορφές τού γεροψηλορείτη ; 
Καί δεύτερη διάλεξη μάς έκαμε ή κυρά 

— κι άβάντε για τήν τρίτη ί

Σ Τ Ο  ΝΟΥΜΑ,,

Τραβάς μέ λύσσα τό σκοινί κι αδιάκοπα χτυπάς 
καμπάνα όρΟρου, τούς κουφούς καλώντας στά μεγάλα 
τά έργα. καί πού δέ σ’ άκούν λυσσάς κι άφροκοπάς.... 
Χτύπα ! Κι άν τό σκοινί κοπεί, σου μένει γιά κρεμάλα.

Σ Τ Ο Υ Σ  ΜΑ ΑΛΙ ΑΡΟΦ ΑΓΟΥΣ

Κι άν πάσχετε άπό στούμπωμα κι από κοπρολαλία, 

τήν αφορμή, ταλαίπωροι, δέ νιώσατε ακόμα ;
Τρώγοντας, τρώγοντας μαλλιά, 

στουμπώσατε καί όλα πιά σάς βγαίνουν άπ’ τό στόμα.

Λ. Μ. Μ Ο ΙΡ Α Γ

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ. — "Αν ένας άνθρωπος μάθη τό πρωΐ 
τον ίσιο δρόμο τής ζωής, θά πεθάνη τό βράδι χωρίς λύπη.

X
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ. — Ί Ι  ’Αρετή ποτέ δέ μένει μοναχή. 

Θέλει πάντα νά εχη γειτόνους.

*
ΣΕΝΕΚΑΣ. — "Αν ευχαριστιέμαι νά μαθαίνω, είναι 

γιά νά διδάσκω. Κάθε εύκαρίστηση πού δέ μοιράζεται κα
θόλου. χάνει τήν ηδονή της.

*
ΣΕΝΕΚΑΣ. — Δέν υπάρχουν άνθρωποι πού κάνουν 

μεγαλύτερο κακό στό ανθρώπινο γένος, άπό κείνους πού 
ζοΰνε διαφορετικά απ’ δ,τι διδάσκουν.

Θ Α

Κ<ιβάλα στό άσπρο του άτι 
Σιγά σιγά περνά 
Άνάμεσ’ απ’ τά δέντρα 
Τά χυνοπωρινά,

Σάν άνοιξη, δλος νιάτα 
Λεβέντης λοχαγός:
«Μέσα στά δέκα χρόνια 
Θά ναμαι στρατηγός. * __

Τό μαΰρο του βιβλίο 
Ό  Χάρος ξέφυλλα,
Κάποιο ό'νομα κοιτάζει 
Κι’ άπέ χαμογελά,

Και ξάφνου μες στά δέντρα 
Φυσάει βοριάς μ’ ορμή 
Κι’ ανατριχίλα τρέχει 
Του νιοϋ τ’ ώραΐο κορμί.

Κ. Κ Α Ρ Θ Α ΙΟ Σ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΦΩΤΟΥ ΓΙΟΦΥΑΛΗ : «Ο Α 'Γ ΝΙΚΟΛΑΣ». ΑΘΗ- 
ΝΔ, 1914 —  "Υστερ’ άπό τ’ «’Αρχοντικά-> καί τό δεύτερο 
τούτο αρχοντικό τραγούδι τού κ. Γιοφύλλι] «Ό  Ά ί  Νικό- 
λας». "Ισως είμαι σκλαβωμένος καί δέν μπορώ καί πάλι νά 
μιλήσω καθώς ϋάπρεπε, άπό τήν έγνοια μή λογιάσει κανέ
νας πώς νά χτυπώ τά έργα τού κ. Γιοφύλλη, καλού φίλου 
μου έξω άπό τούτο, είναι μέτρο συστηματικό. Μά τί τά θέ
τε. Ή  ψύχωση πούχει μέ τήν αρχοντιά καί μέ τό sangue 
bin δέν είναι κάπως βαρετή ; Ό Ά ϊ  Νικόλας πηγαίνει καί 
βάζει κρυφά στή γλάστρα τού σπιτιού ένος αρχοντοξεπεσμέ
νου, σακκούλες φλουριά γιά νά παντρέψει τις τρεις 
κόρες του κ’ έτσι νά μήν πάει χαμένη ή αρχοντιά 
τής φαμελιάς του. Νά, δλη ή υπόθεση τού επι
κολυρικού τούτου τραγουδιού. Κ' ύστερα τί ξεχωρίζει 

τούτο άπό τά παραμύθια πού μάς έλεγαν οί βάβες μας στά 
χρόνια τά μικρά μας ; Κι’ ό Φάουστ σάν πηγαίνει μέ τό 
Μεφιστοφιλή στις μάγισσες γιά νά ξανανιώσει, μπορεί άν- 
τικειμενικά νά μάς θυμίζει κανένα παραμύθι. Μά δέν πρό
κειται γι’ αυτό. Θέλω νά πώ πώς ό ποιητής μπορούσε νά 
μεταχειριστεί ένα μύθο τή στιγμή πού θά στήριζε πάνω του 
ένα πραγματικό ποιητικό σύμβολο. ’Αφού δέν έκανε τούτο, 
τό ποίημά του άς τό χαίρεται ό ίδιος πούναι άρχοντικός, 
ενώ εμείς δέν είμαστε. Τό γράψιμό του είναι καλό. Στό 
γύρισμα κείνο πού παρουσιάζουνται μιά μια λιγότερες οί κό
ρες στό κρεββάτι, μάς θυμίζει μακρυνά τήν Ballade τού 
Uhland «Οί τρεις Κόρες-.

Ό  στίχος του πολύ καλός καί δουλεμένος.
Πού καί πού μερικές ωχρές άναλαμτές έμπνεψης. Μ’ 

αφού τού μολογάμε δλα τούτα κι’ άφοΰ άκόμα τό λέμε πως 
ό κ Γιοφύλλης δέν ανήκει στό σωρό, γιατί νά μήν είναι πιό 
λίγο άρχοντικός καί νά μη γράφει πιό κοντά στή ζωή καί πιό 
μακρυά άπ’ τήν πρόληψη ; Ν ΙΕΝ Α Ν Τ ΡΟ Σ Μ Α Γ Ν Η Σ  

G O E T H E  ‘· ΦΑΟΥΣΤ μετάόραϋις Μάρκου Αΰγέρη 
(Λοχοτεχνική Βιβλιοθήκη Φέξη. λθήναι 1914. Δρ. 4). Γιά 
τό βιβλίο αύτό θά γράψουμε αργότερα πλατιά, όπως τού 
άξ ζει. Μ* δυό λόγια τυπικά ρεκλάμας δέν ξοφλάει κανείς 
μέ ιέτια βιβλία.
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^ Μ Ρ Υ Λ Λ Ι Σ "

ΑΜΑΡΓΑΑΙΣ 
Μά μοΰ μιλφς για ποιο κακό, τί σούκανα, και τί είδες; 

ΑΥΡΑ
Νά χάσης πρέπει άπ’ τό βοσκό τις άσκοπες έλπίδες 
Γιατί δέ στέκεται σέ μάς τις νερογεννημένες 
Μέ τούς ανθρώπους τού; θνητούς νάμαστε έρωτεμένες.

ΑΜΑΡΥΑΑΙΣ 
Έρωτεμένη τώρ ’ εγώ, μή λάχει κ’ είναι αλήθεια ; 
Ποτές μου δεν τον γνώοισα μες των νερών τά βύθια 
Τον έρωτα, παρά στο φως στην πάχνη στο λουλούδι 
Καί τώρα μόνον στοϋ βοσκού τό μαγικό τραγούδι! 

ΑΥΡΑ
Καί δέ τό νοιώθεις άγνωρη, τί λοιπόν άλλο μένει,
Νά καταλάβης δύστυνη πώς είσαι έρωτεμένη;
"Οπου δέ μένεις πειά στιγμή στα νεραϊδολημέρια 
ΚΓ αφήνεις τά μεσάνυχτα νά κάνης μεσημέρια,
Καί δέ φοβάσαι τίποτα, κΓ ουδέ ψηφάς τον "Ηλιο,
Καί μπαίνεις μέσα στοΰ θνητού τού ανθρώπου τό βασί

λειο,
Καί δρασκελάς τά σύνορα τών νεραϊδοσπηλιώ μας, 
Γιά νά διάλυσης μέ; τό φως τό κάθε μυστικό μας! 
Έλα λοιπόν νά φύγωμε πριν νά μάς φτάξη ή μέρα !

ΑΜΑΡΥΑΑΙΣ (άκυύγεται ή φλογέρα)
Στάσου .. κι’ άκούγω στό βουνό τή μαγική φλογέρα! 

ΑΥΡΑ
Έλα νά φύγωμε άμοιρη, τί ό γυιός τής ’Αφροδίτης 
Μαγεύοντάς σε νείρεται νά κάνη τή βουλή της.
"Οπου γι’ αυτό κάθε βραοίς άπ’ τών βουνών τά πλάγια 
Σοΰ στέλνει τό βοσκόπουλο γιά νά σοΰ πλέξη μάγια !

(Γίνεται <ρώς λίγο λίγο)
’Αχνή . .  . τό φώς τριγύρω μας ξαπλώνει λίγο, λίγο, 
Κι’ ακόμα στέκεις; . . ,σβύνομαι.. .σ ’ αφήνω, εγώ θά

[φύγω!
Μά κύτταξε καί μάθετο καλά, πώς τή γενιά μας 
Πριν νά προδώσης, θά βρεθής ταχιά μες νά νερά μας! 

('Η Αΰρα χάνεται μέσα στη πάχνη)

Χ κηνή  I I ' .

ΑΜΑΡΥΑΑΙΣ (μέσα στό φώς)
Καί τί μέ μέλλει έμένανε κι’ άν προδοθή ή γενιά τους 
Γιατί τόν "Ηλιο αγάπησα μακρά από τά νερά τους, 
Καί τό τραγούδι πούναι φώς καί πιο καθάριο άκόμα 
’Από τόν "Ηλιο πού μεθά κι’ δπου σκορπάει τό χρώμα I 
Ώ φώς γλυκό! τώρα γρηκώ φώς τρισαγαπημένο 
Πού σέ θωρώ κατάματα πώς είμαι κι’ ανασαίνω 
Τί τού κορμιού τήν ομορφιά πού νέφη νοτισμένα 
Κι’ άχνοί μοΰ τήν έσκέπαζαν τώρα χρωστώ σέ σένα !

Ιίαραπέταβμα

(*) Κοίταξε άριΟμ. 539, 540, 541, 54Ϊ και 543.

Π ράξη Τ ρίτη

Ή  σκηνή μέσα σέ βοσκοτόπια. Είναι ή ώρα ακριβώς με
σημέρι.

2Εκηνή Α / .
ΒΑΤΤΟΣ καί Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ 

ΒΑΤΤΟΣ
"Οχι άπ’ αύτού γυρίσετε Νεράιδες άπ’ τή φτέρη.
Τούς είδα πρίν πού μίλαγαν εδώ σ’ αυτά τά μέρη. 

ΑΥΡΑ
’Εμπρός...σιγά...στά νύχια σας μέςτού "Ηλιου τή λαμ

πράδα
Τώρα πού σέρνεται δειλό τό φεΐδι άπ’τή σχισμάδα 
ΚΓό πιστικός ΰπνο γλυκό κάτω άπ’ τά δέντρα παίρνει 
Στο μεσημέρι τό βαρύ, πού στοιχειωμένο γέρνει 

Τό φύλλο άπ’ τά κλαριά,
’Εμπρός νά τούς σηκόσωμε στήν άνεαοξηριά.
Τώρα πού φτάξαμε ως εδώ δέ μάς σκορπούν τά μάγια 
Νερών άπ’ άστραπόβολα καί φαρμακεύτρας άγια.
Τί ’μαστέ εμείς άερικές οπού κλωθογυρίζουμε 
ΛΙές τόν άνεμοστρόβιλο καί τά νερά κοιμίζουμε. 

ΒΑΤΤΟΣ
Νεράιδες καλομοίρές μου καί ξωθικές κυράδες 
ΙΙού άθώρητες λαβώνετε μέσα άπό τίς άχνάδες 
Γιά νά έπιτύχη κι’ ό σκοπός κι’ όλα δεξιά ναρθούνε 
Δέν πρέπει οί'άνθρώποι τώρα εδώ πώς ήρθαμε νά δούνε. 

ΑΥΡΑ
Καλά μιλάει ό Τσέλιγγας, άγερικές παρθένες !
Νά μή μάς δούν καί ξαφνικά βρεθούμε προδομένες 
’Ελάτε νά κρυφτούμε εκεί πίσω άπό τήν Έλάτη 
Μήν τύχει άλαφροήσκιωτο καί μάς ξανοίξει μάτι, 

(Χάνονται λίγο λίγο)

Χ κηνή  Β  .
ΒΑΤΤΟΣ (μόνος)

ΒΑΤΤΟΣ
'Ωραία! ό Δάφνης άς ερθή νά δούμε πώς θά πάρη 

τό βιος πού θά τού δώσω !
Πρίν νά ξανοίξη άπ’ τό μαντρί τό μάτι του γαλάρι 

θά τούς τόν παραδώσω.
Νάτος! . .  θαρρώ . . .

(Ό  ”Ερως κατεβαίεει μέσα στό φώς)

μέσα στό φώς αυτός ποιος νάναι πάλι 
Μέ τά χηνίσια τά φτερά καί μέ παιδιού κεφάλι. 

Χ χηνή  Τ ' .
ΒΑΤΤΟΣ καί ΕΡΩΣ 

ΕΡΩΣ 
Σ’ όλόχρυση μιά άχτίοα 

Ή ’Αφροδίτη μ’ έστειλε νά δώ ή ’Αμαρυλλίδα 
ΙΙού βρίσκεται. . .

ΒΑΤΤΟΣ (μέ απορία)
ΙΙοιός είσαι σύ καί άπό ποιό φτάνεις μέρος ; 

ΕΡΩΣ
’Από τοΰ’Ολύμπου τήν κορφή καί είμαι ό ΘεόςόΈρως!

ΒΑΤΤΟΣ
Πρώτη φορά πού βλέπω σε !
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ΕΡΩΣ (χαμογελώντας)
"Ετσι δέ μέ γνωρίζεις ; 

ΒΑΤΤΟΣ
Που νά σέ ξέρω!...τά σουριά ποΟ τάχεις,ποΰ σταλίζεις; 

ΕΡΩΣ
ΙΙοτέ σου δέ μ’ απάντησες, δέν άκουσες γιά μένα; 

ΒΑΤΤΟΣ
Ποτές μου δέ σ’ απάντησε, μηδέ σ’ εχω άκουσμένα !

Μά αυτά έδώ τά φτερά 
Γιατί ταχείς στη ράχη σου ;

ΕΡΩΣ 
Γιά νά πατώ άλαφρά. 

ΒΑΤΤΟΣ (χαδεΰοντας τά δπλα του)
Άμμέ τό τόξο τό γυρτό καί τΙς χρυσές σαΐτες ;

ΕΡΩΣ
Έχουν φαρμάκι τσουχτερό τών σαϊτιών οί μύτες!

ΒΑΤΤΟΣ (πού τραβήχτηκε μέ φόβο)
Καί τί δουλειά κάνεις, ζευγάς μην είσαι, άλετρολάτης, 
φυλάγεις γίδια ;

ΕΡΩΣ
Τις καρδιές φυλώ ποδμαι προστάτης ! 

ΒΑΤΤΟΣ 
Τί κάνεις; τίς καρδιές φυλάς 

ΕΡΩΣ
Κοπαδιαστές τΙς πάγω 

Μέσα στού όνείρου τίς βοσκές καί γύρω τους φυλάγω. 
ΒΑΤΤΟΣ

Έ  ! κι’ άλλο ;
ΕΡΩΣ 

Ρίχνω σαϊτιές
ΒΑΤΤΟΣ
"Αλλο άπό αότό τί ξέρεις ; 

ΕΡΩΣ
Τίποτα !

ΒΑΤΤΟΣ (χαμωγελώντας)
Καί δε μού τό λές πώς είσαι χασομέρης ; 

ΕΡΩΣ
Όχι χωριάτη μου καλέ, γιατί σά σαϊτεύω 
Μέ το χρυσό δοξάρι μου καί εγώ τή γης δουλεύω 1 

Χ κηνή  Λ .' .

Οί άνω καί ΧΑΟΗ 
ΧΑΟΗ (τρεχάτη)

Τά μάθατε ; . . . .
ΒΑΤΤΟΣ 

Τί τρέχει;
ΧΑΟΗ (βλέπουσα τόν ’Έρωτα)

’Ά  ! ήλθα σέ καλήν ώρα 
Άφοΰ ’ναι 6 ’Έρωτας έδώ...νά, λεν σ’ δλη τή χώρα 

(Στον “Ερωτα)
Μά συ θά ξέρης νά μάς πής άν είναι άλήθεια ;

ΕΡΩΣ
Ρώτα

νά σ’ απαντήσω.
ΒΑΤΤΟΣ (μόνος)

Μωρ’ αύτή τόν ξέρει κ ι’ άπό πρώτα !

ΧΛΟΗ
Νά, λένε πώς ξελόγιασε'/ δ Δάφνης μιά Νεράιδα 
μέ τό γλυκό τραγούδι του, τήν πήρε άπ’ τήν άχνάδα 
καί στίς βοσκές όλημερίς γυρνά τώρα μ’ έκείνη.

ΕΡΩΣ
Αλήθεια, ναό, τί ταίριαζε τό θέλημα νά γείνη 
τής ’Αφροδίτης . . . .

ΧΑΟΗ
Μ’ ακούσε τί λένε ακόμα κι’ άλλα.

Οί Νύφες πώς σηκώθηκαν γιά νά τήν πάρουν πίσω !
ΒΑΤΤΟΣ (στον ’Έρωτα)

Μήν τήν άκοΰς...δέ γίνονται ποτές αύτά . .  .
ΧΑΟΗ

Μιά στάλα
άν βάζω άπό τά μένανε, μή σώσω νά γυρίσω. 

ΒΑΤΤΟΣ
Καί δέ μάς λές κι’ άπό τά ποιόν κρατείς αότό τό 

ΧΑΟΗ [ψέμα ;
Ψέμα ! πού τώπε κι’ ή Μυρτώ πώς μές σ’αύτό τό ρέμα 
Όλες οί Νύφες γιατ’ αυτό φυλάγουνε καρτέρι,
Έκείνη πού τά πράμματα τού κάτου κόσμου ξερει !

ΒΑΤΤΟΣ 
Πώς πίσω θά τήν πάρουνε, γιατί ;

ΧΑΟΗ
Ν’ άκούσης στέκα!

Γιατί τήν ξενεράϊδεψε τήν έκανε γυναίκα 
Τήν πήρε μέσα απ’ τίς σπηλιές κχί τώρα τή γυρνάει 
σαν μιά τσομπάνα στίς βοσκές μαζί του όπου κι’άν πάη 

ΒΑΤΤΟΣ
Έ  ! καί πιστεύεις πώς μπορούν νά κάμουν τέτοιο

[πράμμα;
ΧΑΟΗ

Ποιές; οί Νεράϊδες; μά γΓαύτές αύτό δέν είναι θάμμα, 
’Εξόν άν το μαντύλι τους κανένας τούς άρπάξη 
Τήν ώρα πού σέρνουν το χορό· μπορεί τότε ν’ άλλάξη 
Τό πράμμα.Τί τό έχω ακουστά κι’άπό γερόντων χείλη 
Πώς σαν προφτάξης στό χορό κι’ άρπάξης τό μαντύλι 
Εκείνης πού τραοά μπροστά, μέ μιάς απτήν θωριάσου 
Οί άλλες δλες χάνονται καί μένει αύτή δίκιά σου.
Κι’ αρχίζει καί παρακαλεΐ καί πίσω τό γυρεύει 
Κι’άν δέν τό οώση πιά ποτές δέ μεταναραϊδεύει.

ΕΡΩΣ
Λοιπόν τήκουν άπόφαση νά τού τήν πάρουν ;

ΧΑΟΗ
Τώρα; . . .

ΓΓ αύτό φυλάν στίς ρεματιές.
ΒΑΤΤΟΣ (μόνος)

Έβγήκαμε στή φόρα !
(Στον έρωτα)

’Ακούσετε τό γέροντα καί μένα’ δέν πιστεύω 
Πώς τέτοιο πράμμα νά γενή μπορεί γιατί χαλεύω 
Πενήντα χρόνια τώρα εδώ πού βόσκω τά σουριά μου, 
καί μιά Νεράιδα, νά σάς πώ. δέν είδα στή θωριά μου. 

ΧΑΟΗ
"Αχ! πώς λυπούμαι την...’ Αχ πώς, νά τοΰ τήν πάρουν

πίσω !
Καλέ άςμποριΰσα τώρα εύτύς νά πάγω, νά μηνύσω 
νά μήν περάσουν άπ’ έδώ!

(’Ακολουθεί) ΑΛΕΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
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κ. T d . Ευχαριστούμε "Ελα κανένα Σαβατόβραδο. — κ. 
Δ . Χρηάτ. Tacoma. Σύφωνοι μέ όσα γράφεις. Κείνος 
πού βγάζει τά «Π.» δεν είναι δικός μας. καθώς to δηλώνει 
κάθε τόσο κι ό ίδιος.— κ. Ά ετιδ έα . Γιατί δέ στέλνεις τά 
ποιήματά σου στα «Παναθήναια» ; Είναι άριστον περιοδι
κόν, δημοσιεύει καί ποιήματα. — κ. Ν. ΣταΘ. Γράφε μας 
τό κατατόπι σου γιά νά σου απαντήσουμε. Δεν έστειλες ώς- 
τόσο κάτι πού είχες ύποσκεθεΐ.— κ. N r. Add. Ναι κ’ ευ
χαριστούμε.—κ. Δ. Ν ικ. Τόν κατάλογο κεινώνε πού δηλώ
σανε συντρομή γιά τό 1ί>15 θά τόν τυπώσουμε στο τελευ
ταίο φύλλο τούτης τής χρονιάς.— κ. Γ · Δονρ. Βόλο. Λά
βαμε τή συντρομή τού 914 κ’ ευχαριστούμε. Νά σέ γράψου
με καί γιάτό 915 ;—κ. Μ . ΙΙα π ο νλ. Ή  συντρομή είναι 
χρονιάτικη κ’ έτσι σέ γράψαμε. 'Οσο γιά την πλερωμή, δέ 
βλάφτει’ πλερώνεις κάθε τριμηνία.

(πλατεία Συντάγματος) καί Ίωάν. Ρέντα (παρά τόν η
λεκτρικόν σταθμόν Όμηοίας).

Έν Πειραιεΐ. Γεν ΓΙρακορεΐον, όδός Φίλωνος, 44, (όπι
σθεν 'Αγίας Τριάδος).

Εν ΆΛεξανόρε/φ. Μ. Π. Σαλβάγον, όδός Άντωνιάδου, 1.

(Έκ τού Πρακτορείου)

m  «urn m tuuis
Γραμμή Πειραιώς — Κυκλάδων

Γραμμή Π ειρα ιώς—'Αλεξάνδρειάς

Τό μέ διπλούς έλικας καί μηχανά: άφίίάσ ου ταχύτητος 
πολυτελείας καί ά'έσεως θαλαμηγόν άτμόπλοιον ΕΣΠ Ε
ΡΙΑ» αναχωρεί έκ Πειραιώς (Παραλία Τρούμπαν).

Έκάστην ΠΕΜΠΤΗΝ, ώραν 10.30 μ. μ. διά Σύρον, 
Τήνον, “Ανδρον καί Κόρ&ιον.

Έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ώραν 3 μ.μ. δΓ ‘Αλεξάνδρειαν. 
Διά περαιτέρω π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς  άπευθυντέον :

Έν *Α&ήναις. Γραφεία Γεν. Διευθύνσεως, όδός Άπελλού 
άριθ. 1 καί εις τά Πρακτορεία ταξειδίων κ. κ. Θωμά 
Κούκ καί Υίον, ’Αδελφών Γκιόλμαν καί Σ. Σω ιάδου,

ΣΕΝΕΚΑΣ. — Ό  σκοπός ανυψώνει τά πιό μικρά πρά
ματα κ* εξευγενίζει τά πιό κοινά.

ΣΕΝΕΚΑΣ. — Τό νά σέ φοβούνται, δέν είναι πάντα α
πόδειξη υπεροχής.

*
ΣΕΝΕΚΑΣ. — Τό κάθετι άς υποφέρουμε μέ θάρρος, 

γιατί τά πάντα φτάνουν, όχι καθώς πιστεύουμε, στην τύχη, 
μά στην ώρα τους.

ΣΕΝΕΚΑΣ. — Σέ μερικά πράματα κάλλιο νά πλανιέ
ται κανένας παρά ν’ αμφιβάλλει.

*

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ. — Δέ φροντίζω νά μάθω ποιός γρά
φει τούς νόμους ενός έθνους, όταν γνωρίζω κείνονε πού 
συνθέτει τις μπαλλάντες του.

«I
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ. — Ούτε ή ευγένεια ούτε ή μουσική 

δίνουν αξία στον άνθρωπο, αν δέν έχη μέσα του τήν ’Αρετή 
καί τήν ’Αγάπη.

X
ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ. — Λόγια γλυκά κ’ ελκυστικό παρου- 

σιαστικό σπάνια συντροφιάζουνται μέ τήν Καλοσύνη.

ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
r * v t Λ  Ε Ω Ν  ΙΔ  Α Σ Ε Μ  Π Ε Ι Ρ Ι  Κ Ο Σ

Τ Α Χ Ε Ι Α  Γ Ρ Α Μ Μ Η  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ - Ν Ε Α Σ  Υ Ο Ρ Κ Η Σ

Τ ό  θ α λ α μ η γ ό ν  'Ε λ λ η ν εκ ό ν  υ π ερ ω χ εά νεεο ν

ΠΑΤΡΙΣ,,
αναχωρήσει έκ ΙΙειραιώς μέσω Καλαμών—Πατριόν κ α τ’ εύ#εϊαν διά Ν. "νάρκην τήν 16 ΛεκεδρίοίΓ.

’Επί ιης τό μέγα έλληηκόν ύπερωκεάνειον

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,,
Αναχωρήσει έκ Πειραιώς μέσφ Καλαμών—ΙΙατρών κ α τ ’  εύΟεϊαν διάΝ. Ύ όρκην την *24 Λεκειιβρίον.

Επίσης τό μέγα ελληνικόν ύπερωκεάνειον

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ»
Ανα^ωρηάει έκ Π ειραιώς (ρειίω  Ιία λ α ιιώ ν -Π α τρ ώ ) κα τ’  εθθεϊαν διά Νέαν 'ν ό ρ κ η ν  τη ν  4 Μ ανοναοίον

Δι* έπ ιδάτας, ε ισ ιτή ρ ια  καί περαιτέρω πληροφορίας άπειτΟνντέον ·
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ : ΙΙρακτορειον ΈΟν. Άτμοπλοίας όδός Άπελλου 1. Άριθ. τηλ. 320.
ΕΝ Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Ι : Γενικόν ΙΙρακτορειον ΈΟν. Άτμοπλοΐχς τή; Ελλάδος, όδός Φίλωνος άρ. 44 (όπισθεν 'Αγίας 

Τριάδσς). Άο. τηλ. 127.
Οι θελοντες να ασφαλίσω?! θεσεις ανάγκη να οηλώσωσι έγκαίοως εις τά Κεντρικά ΙΙοακτορεΐα τής Έταιοίας καί εις 

ιούς κατά τόπους άνεγνωρισμένους αντιπροσώπους.
Ύποστηρίζοντες τά Ελληνικά ατμόπλοια, υποστηρίζετε τήν Σημαίαν άας, μεγαλύνετε τήν ΙΙα τρ ίδα  δας.


